
Owoce i warzywa
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Zioła i przyprawy



koperek kolendra pietruszka bazylia

szczypiorek rukola tymianek cynamon



k_________ k_________ pi___________ b________

sz__________ r________ t__________ c___________



Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:

„Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze”.
„Cóż się dziwić, mój szczypiorku,

Leżę tutaj już od wtorku!”
Rzecze na to kalarepka:

„Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!”
 

Groch po brzuszku rzepę klepie:
„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”

„Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może”.

„A to feler” -
Westchnął seler.

 
Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:

„Mój buraku, mój czerwony,
Czybyś nie chciał takiej żony?”

 
 

Burak tylko nos zatyka:
„Niech no pani prędzej zmyka,

Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą”.

„A to feler” -
Westchnął seler.

Naraz słychać głos fasoli:
„Gdzie się pani tu gramoli?!”

„Nie bądź dla mnie taka wielka” -
Odpowiada jej brukselka.

„Widzieliście, jaka krewka!” -
Zaperzyła się marchewka.

↓

„Niech rozsądzi nas kapusta!”
„Co, kapusta?! Głowa pusta?!”

A kapusta rzecze smutnie:
„Moi drodzy, po co kłótnie,
Po co wasze swary głupie,

Wnet i tak zginiemy w zupie!”
„A to feler” -

Westchnął seler.
 

Na straganie, Jan Brzechwa

http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_n01.html#dalej3


Podaj

 Dwa pomarańczowe warzywa
Dwa bardzo duże warzywa
Dwa ostre warzywa
Dwa warzywa, które bardzo lubisz
Dwa warzywa, które masz teraz w lodówce
Dwa warzywa, których nigdy nie kupujesz
Dwa warzywa, których nie jemy na surowo
Dwa warzywa, które nie są zdrowe
Dwa warzywa, z których robi się mąkę
Dwa warzywa, które mają dużo kalorii
Dwa warzywa, które trzeba obrać przed zjedzeniem



Chcesz zrobić... Jakich warzyw
potrzebujesz?

tradycyjną zupę z twojego kraju
chłodnik litewski
wegetariański sos do spaghetti
pieczone warzywa 
sos warzywny do ziemniaków
sałatkę grecką
rosół
podwieczorek dla partnera na diecie





 arbuz wiśnie
czereśnie

winogrona

maliny jeżyny figa

jagody żurawiny brzoskwinia morela

gruszka ananas śliwka porzeczki granat



 __bu_ ____ie
czereśnie

w______a
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j____y żur______ brzo______nia _______a
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Owoc, warzywo czy zioło?

kalarepa
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gruszka
pietruszka

koperek
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morela

seler

batat
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bakłażan

kapusta fasolka

brukselka

kolendra

pieprz czereśnia

śliwka

tymianek



Co to jest?
robi się z tego sos do mięsa
Polacy dodają sok z tego do herbaty, kiedy są chorzy.
 w większości języków nazywa się tak samo, ale nie po hiszpańsku i angielsku
 używamy tego po polsku jako synonim "nic"
 jemy często kiedy jest bardzo gorąco, bo zawiera dużo wody
Polacy mają obsesje na ich punkcie w lipcu i w sierpniu. Pieką z nimi bułki, a kiedy je
jedzą, mają fioletowe języki
 można z nich robić powidła
 wygląda trochę jak jabłko
słodka siostra wiśni
 robimy z nich popularny napój alkoholowy. Są białe lub czerwone
 znajdziesz je w lesie za darmo, a w sklepie kosztują bardzo dużo
mogą być czarne, czerwone lub białe. Są bardzo kwaśne.
 są w torciku szwarcwaldzkim. Polacy lubią robić z nich słodką wódkę.
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przygotuj taką zagadkę o warzywach


