
Warzywa i owoce 

 

"Arbuz" - Brzechwa Jan 

 Z owocarni arbuz leży 

 i złośliwie pestki szczerzy; 

 tu przygani, tam zaczepi. 

 "Już byś przestał gadać lepiej, 

 zamknij buzię, arbuzie!" 

 

 Ale arbuz jest uparty, 

 dalej sobie stroi żarty 

 i tak rzecze do moreli: 

 "Jeszcześmy się nie widzieli, 

 pani skąd jest?" 

 "Jestem Serbka..." 

 "Chociaż Serbka, ale cierpka!" 

 

 Wszystkich drażnią jego drwiny, 

 a on mówi do cytryny: 

 "Pani skąd jest?" 

 "Jestem Włoszka..." 

 "Chociaż Włoszka, ale gorzka!" 

 

 Gwałt się podniósł na wystawie: 

 "To zuchwalstwo! To bezprawie! 

 Zamknij buzię, arbuzie!" 

 

 Lecz on za nic ma owoce, 

 szczerzy pestki i chichoce. 

 Melon dość już miał arbuza, 

 krzyknął: "Głupiś! Szukasz guza! 

 Będziesz miał za swoje sprawki!" 

 Runął wprost na niego z szafki, 

 potem stoczył go za ladę 

 i tam zbił na marmoladę. 

 

"Chrzan" - Brzechwa Jan 

 Płacze chrzan na salaterce, 

 aż się wszystkim kraje serce. 

 "Panie chrzanie, 

 niech pan przestanie!" 

 

 Chudy seler płacze także, 

 mówiąc czule: "Panie szwagrze, 

 panie chrzanie, 



 niech pan przestanie!" 

 

 Rozpłakała się włoszczyzna: 

 "Jak to można? Pan mężczyzna, 

 panie chrzanie, 

 niech pan przestanie!" 

 

 Pochlipuje bochen chleba: 

 "No, już dosyć! No, nie trzeba! 

 Panie chrzanie, 

 niech pan przestanie!" 

 

 Ścierka łka nad salaterką: 

 "Niechże pan nie będzie ścierką, 

 panie chrzanie, 

 niech pan przestanie!" 

 

 Wszystkich żal ogarnął wielki, 

 płaczą rondle i rondelki: 

 "Panie chrzanie, 

 niech pan przestanie!" 

 

 A chrzan na to: "Wolne żarty, 

 płaczę tak, bo jestem tarty, 

 lecz mi nie żal tego stanu, 

 a łzy wasze są do chrzanu!" 

 

"Co można zrobić z ziemniaka?" - Łochocka Hanna 

 A my z ziemniaka 

 robimy prosiaka, 

 hipopotama, królika, 

 krowę : 

 cztery zapałki się wtyka, 

 ogon i rogi z drucika, 

 oczy - jarzębinowe, 

 uszy z liści jesiennych 

 ozdobią głowę. 

 Gotowe! 

 

"Ćwikła" - Brzechwa Jan 

 Raz buraczek nieboraczek 

 zaczerwienił się jak raczek: 

 "Toż gałgaństwo jest niezwykłe, 

 żeby robić ze mnie ćwikłę 

 i ucierać razem z chrzanem. 

 Nie, to wprost jest niesłychane!" 



 Na to chrzan, choć był utarty, 

 z gniewu zgorzkniał nie na żarty 

 i powiedział w irytacji: 

 "Nie rozumiem, z jakiej racji 

 jakiś burak za pięć groszy 

 przy mnie tutaj się panoszy!" 

 Burak swoje, a chrzan swoje, 

 zaperzyli się oboje, 

 nie wiadomo, kto ma rację, 

 a tu czas już na kolację, 

 więc przy stole goście siedli 

 i do mięsa ćwikłę zjedli. 

 Nie ma chrzanu ni buraka. 

 Ot - i cała bajka taka. 

 

"Daktyle" - Wawiłow Danuta 

 Gdzie się podziały moje daktyle? 

 Wyszedłem z domu tylko na chwilę! 

 Wyszedłem z domu wracam po chwili, 

 patrzę - o rety! Nie ma daktyli! 

 

 Gdzie się podziały moje daktyle? 

 Może je zjadły straszne goryle? 

 Z okropnym rykiem do domu wpadły, 

moje daktyle bezczelnie zjadły! 

 

 A te goryle, gdzie się podziały? 

 Czy je przepędził króliczek mały? 

 Przyleciał w żółtym aeroplanie, 

 sprawił gorylom potężne lanie! 

 

 A ten króliczek? Gdzie on się schował? 

 Może go w lesie spotkała krowa 

 i ślub z nim wzięła, a w zeszły piątek 

 sześć urodziła królokrowiątek? 

 

 A gdzie ta krowa? Kto mi odpowie? 

 Czy jest w Krakowie? Czy w Ozorkowie? 

 Ponoć niedawno widziały wilki, 

jak kupowała do włosów szpilki. 

 

 Wilki? Przepraszam to były słonie!  

 Jeden nie duży, w złotej koronie, 

 drugi kudłaty i piegowaty, 

 wciąż tylko wisiał na telefonie! 

 



 Do kogo dzwonił? Może do kawki? 

 Ale jej w głowie tylko szczypawki! 

 Nie dość, że głucha i że kłamczucha, 

 jeszcze ma w szkole cztery poprawki! 

 

 Z czego? A nie wiem! Spytam łasicy, 

 tej co w dżinsowej chodzi spódnicy 

 i gumę żuje, i której wujek 

 zawsze daktyle dla mnie kupuje! 

 

 Więc gdzie są w końcu moje daktyle? 

 Czy je straszliwe zjadły goryle? 

 Małe króliczki? Czarne perliczki? 

 Wilki, motylki czy krokodyle? 

 

 A wy? Przyznajcie się moi mili -  

 czyście tamtędy nie przechodzili? 

 Czy to nie wasze mądre kawały, 

 że te daktyle wyparowały? 

 

 Nie? 

 Więc niech każdy z was mi odpowie, 

 czemu mu rośnie palma na głowie? 

 

 "Dojrzałe owoce" 

 Spadła gruszka do fartuszka 

 a za gruszką dwa jabłuszka 

 a śliweczka spaść nie chciała 

 bo śliweczka nie dojrzała! 

 

"Kto powie" - Czerkawska Maria 

 Przez sad idzie mały Maciuś, 

 Śmieje się do słonka, 

 

 A tu pac! - czerwone jabłko 

 Rzuca mu jabłonka. 

 

 Podniósł jabłko, idzie dalej, 

 A wtem obok dróżki 

 Pac, pac -co to? Stara grusza 

 Zrzuciła dwie gruszki. 

 

 Podniósł Maciuś żółte gruszki, 

 Bardzo jest szczęśliwy. 

 Znów pac, pac, pac - trzy śliweczki 

 Spadły z gęstej śliwy. 



 

 Niesie Maciuś jabłko, śliwki, 

 Gruszki, co się złocą. 

 Kto z was powie Maciusiowi, ile ma owoców? 

 

"Pomidor" - Brzechwa Jan 

 Pan pomidor wlazł na tyczkę 

 i przedrzeźnia ogrodniczkę. 

 "Jak pan może, 

 panie pomidorze?!" 

 

 Oburzyło to fasolę: 

 "A ja panu nie pozwolę! 

 Jak pan może, 

 panie pomidorze?!" 

 

 Groch zzieleniał aż ze złości: 

 "Że też nie wstyd jest waszmości, 

 jak pan może, 

 panie pomidorze?!" 

 

 Rzepa także go zagadnie: 

 "Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie! 

 Jak pan może, 

 panie pomidorze?!" 

 

 Rozgniewały się warzywa: 

 "Pan już trochę nadużywa. 

 Jak pan może, 

 panie pomidorze?!" 

 

 Pan pomidor zawstydzony, 

 cały zrobił się czerwony 

 i spadł wprost ze swojej tyczki 

 do koszyczka ogrodniczki. 

 

"Rzepka" - Tuwim Julian 

 Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, 

 Chodził tę rzepkę oglądać co dzień, 

 Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, 

 Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka! 

 Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę, 

 Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może! 

 Zawołał dziadek na pomoc babcię: 

 "Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się!"  

 I biedny dziadek z babcią niebogą  



 Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 

 Babcia za dziadka, 

 Dziadek za rzepkę, 

 Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

 Przyleciał wnuczek, babci się złapał, 

 Poci się, stęka, aż się zasapał! 

 Wnuczek za babcię, 

 Babcia za dziadka, 

 Dziadek za rzepkę, 

 Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

 Pocą się, sapią, stękają srogo, 

 Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 

 Zawołał wnuczek szczeniaczka Mruczka, 

 Przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka! 

 Mruczek za wnuczka, 

 Wnuczek za babcię, 

 Babcia za dziadka, 

 Dziadek za rzepkę, 

 Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

 Pocą się, sapią, stękają srogo, 

 Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 

 Na kurkę czyhał kotek w ukryciu, 

 Zaszczekał Mruczek: "Pomóż nam, Kiciu!" 

 Kicia za Mruczka, 

 Mruczek za wnuczka, 

 Wnuczek za babcię, 

 Babcia za dziadka, 

 Dziadek za rzepkę, 

 Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

 Pocą się, sapią, stękają srogo, 

 Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 

 Więc woła Kicia kurkę z podwórka, 

 Wnet przyleciała usłużna kurka. 

 Kurka za Kicię, 

 Kicia za Mruczka, 

 Mruczek za wnuczka, 

 Wnuczek za babcię, 

 Babcia za dziadka, 

 Dziadek za rzepkę, 

 Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

 Pocą się, sapią, stękają srogo, 

 Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 

 Szła sobie gąska ścieżyną wąską, 

 Krzyknęła kurka: "Chodź no tu, gąsko!" 

 Gąska za kurkę, 

 Kurka za Kicię, 



 Kicia za Mruczka, 

 Mruczek za wnuczka, 

 Wnuczek za babcię, 

 Babcia za dziadka, 

 Dziadek za rzepkę, 

 Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

 Pocą się, sapią, stękają srogo, 

 Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 

 Leciał wysoko bocian - długonos, 

 "Fruń-że tu, boćku, do nas na pomoc!"  

 Bociek za gąskę, 

 Gąska za kurkę, 

 Kurka za Kicię, 

 Kicia za Mruczka, 

 Mruczek za wnuczka, 

 Wnuczek za babcię, 

 Babcia za dziadka, 

 Dziadek za rzepkę, 

 Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

 Pocą się, sapią, stękają srogo, 

 Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 

 Skakała drogą zielona żabka, 

 Złapała boćka - rzadka to gratka! 

 Żabka za boćka, 

 Bociek za gąskę, 

 Gąska za kurkę, 

 Kurka za Kicię, 

 Kicia za Mruczka, 

 Mruczek za wnuczka, 

 Wnuczek za babcię, 

 Babcia za dziadka, 

 Dziadek za rzepkę, 

 A na przyczepkę 

 Kawka za żabkę, 

 Bo na tę rzepkę 

 Też miała chrapkę! 

 Tak się zawzięli, 

 Tak się nadęli, 

 Że nagle rzepkę 

 Trrrach!! - wyciągnęli! 

 Aż wstyd powiedzieć, 

 Co było dalej! 

 Wszyscy na siebie 

 Poupadali: 

 Rzepka na dziadka, 

 Dziadek na babcię, 



 Babcia na wnuczka, 

 Wnuczek na Mruczka, 

 Mruczek na Kicię, 

 Kicia na kurkę, 

 Kurka na gąskę, 

 Gąska na boćka, 

 Bociek na żabkę, 

 Żabka na kawkę 

 I na ostatku kawka na trawkę. 

 

"Sałatka" - Papuzińska Joanna 

 Już się jesień rozminęła z latem. 

 Przyszła pora na kolacje pstrokate. 

 Synowie i córki! 

 Siekajcie ogórki, 

 selery i pory, 

 marchew, pomidory 

 w drobniusieńką kratkę. 

 Zrobimy sałatkę. 

 

"Warzywa" - Tuwim Julian 

 Położyła kucharka na stole: 

 kartofle, 

 buraki, 

 marchewkę, 

 fasolę, 

 kapustę, 

 pietruszkę, 

 selery 

 i groch. 

 Och! 

 Zaczęły się kłótnie, 

 Kłócą się okrutnie: 

 Kto z nich większy, 

 A kto mniejszy, 

 Kto ładniejszy, 

 Kto zgrabniejszy: 

 kartofle? 

 buraki? 

 marchewka? 

 fasola? 

 kapusta? 

 pietruszka? 

 selery 

 czy groch? 

 Ach! 



 Nakrzyczały się, że strach!  

 Wzięła kucharka - 

 Nożem ciach! 

 Pokrajała, posiekała: 

 kartofle, 

 buraki, 

 marchewkę, 

 fasolę, 

 kapustę, 

 pietruszkę, 

 selery 

 i groch - 

 I do garnka! 

 

"Warzywa i owoce" - Janczarski Czesław 

 Tu są warzywa i owoce 

 promienie, słońca zamknięte 

 w jabłkach, gruszkach, śliwkach, 

 nawet w główkach kapusty. 

 

 A cóż dopiero mówić o cytrynach 

 i pomarańczach, 

 które mają w sobie blask i gorąco 

 promieni z dalekich krajów. 

 

 Jest tu czerwień pomidorów 

 i złoto na łuskach cebuli, 

 spod naci spryskanej wodą 

 wyglądają marchewki, 

 jak pomarańczowe 

 czapki krasnoludków. 

 

 Nie sposób wszystkiego opisać. 

 Proszę, przyjdźcie tu dzisiaj, 

 żeby zobaczyć, co przywiózł o świecie 

 zielony wóz ogrodnika. 

 

 "Witaminowe abecadło" - Karaszewski Stanisław 

 Oczy, gardło, włosy, kości 

 zdrowsze są, gdy A w nich gości. 

 A w marchewce, pomidorze, 

 w maśle, mleku też być może. 

 

 B - bądź bystry, zwinny, żwawy 

 do nauki i zabawy! 

 W drożdżach, ziarnach i orzeszkach, 



 w serach, jajkach B też mieszka. 

 

 Naturalne witaminy 

 lubią chłopcy i dziewczyny. 

 Bo najlepsze witaminy 

 to owoce i jarzyny. 

 

 C - to coś na przeziębienie 

 i na lepsze ran gojenie. 

 C: porzeczka i cytryna, 

 świeży owoc i jarzyna! 

 

 Zęby, kości lepiej rosną, 

 kiedy D dostaną wiosną. 

 Zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem. 

 Na krzywicę D jest lekiem. 

 

 Naturalne witaminy 

 lubią chłopcy i dziewczyny. 

 Mleko, mięso, jajka, sery, 

 w słońcu marsze i spacery. 

 

Maria Konopnicka 

Jabłonka  
 

Jabłoneczka biała 

Kwieciem się odziała; 

Obiecuje nam jabłuszka, 

Jak je będzie miała. 

 

Mój wietrzyku miły, 

Nie wiej z całej siły, 

Nie otrącaj tego kwiecia, 

Żeby jabłka były. 
 

Maria Konopnicka 

Ogródek  
 

W naszym ogródeczku 

Są tam śliczne kwiaty: 

Czerwone różyczki 

I modre bławaty. 



 

Po sto listków w róży, 

A po pięć w bławacie; 

Ułożę wiązankę 

I zaniosę tacie. 

 

A tata się spyta: 

— Gdzie te kwiaty rosną? 

— W naszym ogródeczku, 

Gdziem je siała wiosną. 

Marek Wnukowski 

Dynia i brzoskwinia  
 

Posłuchajcie moi mili 

Co się przytrafiło dyni 

Wiem, to brzmi niewiarygodnie- 

Zakochała się w brzoskwini... 

 

Spać nie może, wzdycha, kwili 

Serce przecież się nie myli? 

Zakochała się choć razem 

Nie spędzili ani chwili 

 

Chodzi, w miejscu nie usiedzi 

Rano poszła do spowiedzi 

Ślub planuje na całego 

Dała już na zapowiedzi 

 

Poturlała się do miasta 

I pieniędzmi strasznie szasta 

Suknię ślubną przymierzała 

Zamówiła trunki, ciasta 

 

Słuchaj, rzekły jej czereśnie 

Czy z tym ślubem nie za wcześnie? 

I czy aby ty z brzoskwinią 

Nie wyglądać będziesz śmiesznie? 

 

Por też w końcu rzekł jej w gniewie: 

Dynio, powiedz mi, bo nie wiem 

Jak z brzoskwinią żyć zamierzasz? 

Chcesz zamieszkać z nią na drzewie? 

 

Dynia chwilę pomyślała 

W końcu sama to przyznała 

Że ta miłość to pomyłka 

Więc się szybko odkochała 



 

Zapomniała o brzoskwini 

Już się kocha w innej dyni 

Zrozumiała, że widocznie 

Serce czasem też się myli 

 

A brzoskwinia gdzieś na drzewie 

W ciszy, w słońcu, w ptaków śpiewie 

Wisi sobie i dojrzewa 

Nic a nic o dyni nie wie  

 

Marek Dąbrowski 

Ananas  
 

Do owoców rzekł ananas  

Zebrałem was wszystkie naraz 

By rozmowy przeprowadzić 

I ogólnie coś uradzić 

Ustawmy się dzisiaj w rzędzie 

Od dziś niech porządek będzie: 

Wiśnie staną na początku 

Na listeczku lub ogonku 

Dalej niech będą czereśnie 

Za wiśniami – równocześnie 

Dalej morwa i malina  

Tuż przed śliwką niech jeżyna... 

Za śliwkami zaś morele 

Z brzoskwiniami jest ich wiele 

Potem jabłka, z nimi gruszki 

Byle bez naci pietruszki 

Dalej już tylko arbuzy 

Bo porządek wszystkim służy 

Tak ananas z twardą grzywką 

Owocową zrobił szybko.  

Zbiórkę. – No, mamy koniec kłopotu 

Maszerować do kompotu! 

 

 

Marek Dąbrowski 

Arbuz  
 

Arbuz puszy się i rośnie: 

- Nikt mnie chyba nie przerośnie! 

Dla mnie brzuch mój jest jak świat. 



Z piłką jestem za pan brat. 

 

Jak balonik jestem gruby.  

Wielkość jest powodem dumy. 

Dumy i wielkiej radości. 

Nie mam pestek, ani ości. 

 

Jestem ogromny jak świat. 

Od dziś księżyc to mój brat. 

Moją siłą cienka skórka. 

Gruby ojciec, gruba córka. 

 

Moja tusza mym wytchnieniem, 

Dla każdego jest marzeniem. 

Tak przechwala się w zieleni 

Arbuz – w głębi się czerwieni. 

 

Rośnie aż pod chmury z dumy . 

Pyszny, pewny swojej chluby. 

Rośnie wielce i pęcznieje.  

Świat się pod nim w nogach chwieje 

... 

 

Dzieci o nim się zwiedziały. 

Arbuz rósł – one czekały. 

A gdy on się rozpadł cały, 

Dzieci go... spałaszowały !  

 

 

Marek Dąbrowski 

Jabłko  
 

Gdy jabłko z drzewa spadało 

Tak o sobie pomyślało: 

Jestem śliczne, nie paskudne. 

Kiedy spadnę będę brudne. 

 

Jam symbolem jest poznania. 

Dla Adama do zjadania. 

Mogę kwaśne być, soczyste 

I gruszkowe, i mięsiste. 

 

Natchnieniem Newtona jestem 

I nadzieniem w smacznym cieście. 

Jam jest Lobo, ja Kosztela. 

Wilhelm Tell też do mnie strzelał. 

 



Miasto zwane mym imieniem. 

Jestem poetów natchnieniem. 

Ze mnie cydry, ze mnie wina. 

Gdym w tytule – pełne kina. 

 

Jestem w szyi u mężczyzny. 

Apple zwane z angielszczyzny. 

I tak leci jabłko w dół, 

Myśli: chyba pęknę w pół. 

 

Spadło i się lekko toczy, 

A że był to środek nocy, 

Legło smutne obok płotka: 

Będzie ze mnie szarlotka...  

 

 

Marek Dąbrowski 

Kalafior  
 

Pan kalafior tak przemawia, 

O wartości swej rozprawia: 

- W Europie jestem znany. 

Jedzą mnie i wielkie pany, 

 

Jedzą chłopi i mieszczanie, 

Zagraniczni i krajanie. 

Żoną moją jest kapusta, 

Chociaż ma zielone usta 

 

I choć bywa czasem kwaśna, 

To jest moja żona własna. 

Córka moja to brukselka, 

Chociaż nie jest jak ja wielka. 

 

Syn mój jest jak rączy sokół. 

Zwie się jednak ledwie brokuł. 

Warci wszyscy każdej ceny. 

Magnez, mangan, karoteny. 

 

To jest to: rodzina nasza! 

Z nami smaczna jest też kasza. 

Bo gdy zjadasz kalafiory 

Tylko zdrowe masz kolory. 

 

I gdy w menu ma rodzina 

Żadna z chorób się nie ima.  

 



 

Marek Dąbrowski 

Ogórek  
 

Zielona od zawsze  

Skórka  

Na grzbiecie pana  

Ogórka 

W zieleni lico, zielony 

Nos 

Zielony nawet jego  

Głos 

Różne on barwy ma  

Zieleni 

Nawet, kiedy się  

Czerwieni 

Nawet, kiedy zły jak  

Pies 

Jego barwą zieleń  

Jest 

I choć będzie on 

Kiszony 

W dalszym ciągu – wciąż 

Zielony 

I gdy w occie skończy –  

Plum! 

Z nim jest jego braci  

Tłum 

Tak jak on w occie, 

Kwaszone... 

Wszystkie one są 

Zielone.  

 

 

Marek Dąbrowski 

Pomidor  
 

Piął się dumnie tuż przy rowie 

Widać było go w połowie, 

Bowiem gęste były krzaki. 

Zaniedbany ogród taki... 

 

I przy drodze w ciągłym ruchu, 

Lekko biały w rzepów puchu. 



Rósł pomidor w wielkim stylu. 

Plótł swe pędy na badylu 

 

I wysoko pośród chaszczy, 

Czerwone swe kule taszczy. 

Coraz do słoneczka bliżej, 

Które liście jego liże. 

 

Ogród, chociaż zaniedbany, 

Co dzień bywał odwiedzany. 

I miał takie to zadanie: 

Produkować nam śniadanie... 

 

Ten pomidor... on jest szczwany. 

Na śniadanko planowany, 

Piął się w górę, lecz za krzakiem! 

Obyć się musimy smakiem. 

 

Bowiem tak się skrył przed nami, 

Że go nie znajdziemy sami. 

Szukać go musimy w grupie... 

Ale i tak skończy w zupie!  

 

 

Marek Dąbrowski 

Śniadaniowy zawrót głowy  
 

Mała Lidka na śniadanie 

Chce dziś takie oto danie: 

Dwa racuchy z powidłami 

I herbatę z malinami. 

 

Wojtek chce zaś mleko z miodem. 

Rankiem lubi on osłodę, 

Grzanki z serem roztopionym 

Ostrym ketchupem skropione. 

 

Dla Marcina oraz brata 

Mleczna zupa cudem świata. 

Młodszy brat jego, Szymonek, 

Jajka lubi też sadzone. 

 

Michałkowi w głowie rano  

Siedzi chlebek z czekoladą. 

A do picia ma kakao, 

Głośno mówiąc, że mu mało. 

 



Mateusz lubi serdelki 

I choć jest już bardzo wielki, 

Co dzień mówi rano: Mamo? 

Ugotujesz mi to samo? 

 

Naleśniki są dla Witka 

Magią jak czapka niewidka. 

Gdy do mleka je zajada  

Świat uśmiechem odpowiada.  

 

Każdy lubi inne danie 

Podjeść sobie na śniadanie. 

Posiłek to jest bombowy -  

Śniadaniowy zawrót głowy!  

 

 

Krzysztof Roguski 

Warzywa  
 

Chociaż nie są słodkie wcale 

To smakują też wspaniale. 

A gdy zjesz z nimi posiłek  

To ci dadzą wielką siłę, 

Taką siłę bohatera  

Jaką ma twój tata nieraz, 

Gdy ogromną dynię kroi 

Lub otwiera z dżemem słoik 

Albo drewno prosto z lasu 

W rękach niesie bez grymasu... 

A arbuza kilo sześć 

Mógłby jeszcze dłużej nieść! 

Oprócz tego moc witamin, 

Cera gładka jak pergamin. 

Takie właśnie są konkrety, 

I korzyści, i zalety. 

Bo gdy będziesz jeść warzywa co dzień 

To ze zdrowiem będziesz w zgodzie: 

I marchewkę, i ziemniaki, 

I pietruszkę, i buraki, 

I brokuły, kalafiora, 

Pora, rzepę, pomidora... 

Jaki morał stąd wypływa? 

TRZEBA WSZYSTKIE JEŚĆ WARZYWA!  

 

 



Krzysztof Roguski 

Coś na śniadanie  
 

Ledwie tylko z łóżka wstanę, 

Myślę co zjeść na śniadanie. 

Może dwa jajka na twardo? 

Bułkę z szynką i musztardą? 

Albo z żółtym serem może? 

Albo słodki zjeść twarożek? 

Popić sokiem czy herbatą? 

Może zagryźć to sałatą? 

Albo tosty… taaaakie smaczne! 

Chyba od nich ten dzień zacznę... 

Później deser zjem wspaniały, 

By mieć siłę na dzień cały! 

Może kawałek sernika, 

Który zawsze pierwszy znika? 

Albo ciastko lukrowane 

Na później w szafce schowane? 

 

Kiedy w kuchni kroki stawiam 

Nad jednym się zastanawiam: 

Czemu wszystko tak mnie kusi? 

Bo jest przecież od mamusi! 

Mariusz Szwonder 

Jak pomidor szukał żony  
 

Powiem wam o pomidorku,  

co się wstydził już od wtorku. 

Cały zrobił się czerwony, 

kiedy zaczął szukać żony. 

Dwie papryki, trzy porzeczki 

oraz cztery wisieneczki 

pocieszały pomidora: 

„Na wstyd wcale nie jest pora. 

Niech się wreszcie pan uśmiechnie, 

skoro tak prosimy pięknie”. 

Może mowa ta coś zmieni?  

Nie – ze wstydu się czerwieni 

dalej nasz pan pomidorek. 

Na tym mu upłynął wtorek, 

potem środa, czwartek z piątkiem 

i sobota – z tym wyjątkiem, 

że dnia tego już od rana 

rozmawiała z nim rumiana 



mała pani truskaweczka: 

„Witam tu pomidoreczka! 

Jakże pan się przy mnie czuje? 

Piękny kolor! Ach, winszuję!”  

Lecz pomidor, gdy ją widzi, 

to co robi? Znów się wstydzi! 

Gdzie najlepiej szukać żony? 

Wszak zupełnie jest czerwony 

jak papryki i porzeczki, 

czy truskawka, wisieneczki. 

Aż w niedzielę chętnie wbryka  

do wielkiego wprost koszyka 

i zawstydza wszystkie panie, 

zakochując się... w śmietanie. 

 

 

Dorota Gellner 

Grusza  
 

Stoi w polu dzika grusza. 

Nigdy z miejsca się nie rusza. 

Stoi, jakby w ziemię wrosła. 

Ciągle sprawdza, czy urosła. 

 

Na spacery też nie chodzi, 

mówi, że jej spacer szkodzi, 

a jak się jej znudzi stanie, 

to usiądzie gdzieś na sianie! 

 

 

Eliza Sarnacka-Mahoney 

Poszła Magda na jagody  
 

Poszła Magda na jagody 

Nie wzięła fartuszka, 

Usmoliła jej się buzia 

Od uszka do uszka. 

Granatowe policzki, 

Granatowa broda 

Wraca Magda do domu 

Sama jak jagoda. 

 

 



Alicja Kaleńska-Klimczak 

Pomidorowa historyjka  
 

Leży pomidor na straganie, 

Pobrudzone ma ubranie 

A marchewka prosto z ziemi  

Kręci się wierci i rumieni. 

 

„Jesteś brudny pomidorze  

Nikt Ci chyba nie pomoże, 

I nikt kupić Cię nie będzie chciał 

Bo za dużo brudu będziesz miał.” 

 

„Co Ty, każdy na mnie leci, 

A szczególnie małe dzieci” 

I pomidor ubłocony,  

Na wpół zgniły, uświniony,  

 

Do Adasia się uśmiecha,  

„Ależ ze mnie jest uciecha.” 

Adaś buzię aż wykrzywia,  

„Co za paskuda z tego warzywa” 

 

I wywalili przechwałkę pomidora,  

Taka była jego dola. 

Barbara Sznytka 

Jesienny deser  
 

Bęc, spadła rumiana gruszka, 

podniosła ją Ola łakomczuszka, 

szybko trafił owoc do brzuszka. 

 

Jaś na drzewo się sam wdrapuje, 

teren dookoła obserwuje, 

a zerwana gruszka mu smakuje. 

 

Konfitury robi mama Jasia i Oli, 

ona przetworzone owoce woli, 

przygotowuje je starannie i powoli. 

 

Tata za owocami nie przepada, 

najchętniej kotlety mielone zjada, 

a potem na kanapę z ulgą siada. 

 

Mama piecze ciasto gruszkowe, 



rodzina lubi wypieki domowe, 

mają wtedy humory bombowe.  

 

 

Zofia Poletyło 

Kiwi  
 

Leży na tacy kiwi 

I wszystkiemu strasznie się dziwi: 

Że ananas ma czuprynę z czubkiem, 

Że poziomki są takie maciupkie, 

Że pomarańcze są pomarańczowe, 

Że arbuz zieloną ma głowę, 

Twardy do zgryzienia jest orzech, 

A limonka zżółknąć nie może. 

A przede wszystkim chce wiedzieć, po co 

Jest na tacy tyle owoców. 

Aż powiedział mu banan: "Właśnie 

zaraz ci wszystko wyjaśnię. 

Przyjechaliśmy tu z różnych stron świata 

Żeby stworzyć najwspanialszą, najsmaczniejszą, owocową sałatkę lata". 

 

 
 

 


