
 

 

 

MARCHEWKOWY 

MIX 

 

  

 

 

ZBIÓR WIERSZY I ZAGADEK DLA DZIECI 

  



 

MARCHEWKOWE ZAGADKI 

 

ZAGADKA 1 
 

Jest pomarańczowa 
i wiele witamin w sobie chowa. 

 

ZAGADKA 2 
 

Ma kolor pomarańczowy 
od korzonka aż do głowy. 

Z groszkiem bardzo często ją jesz. 
Czy o kim jest mowa już wiesz? 

 

ZAGADKA 3 
 

Kiedy za zielony 
pochwycisz warkoczyk 
i pociągniesz mocno 

wnet z ziemi wyskoczy. 
 

ZAGADKA 4 
 

Jest warzywem korzeniowym, 
korzeń ma pomarańczowy, 
znakomity z niej dodatek 
do zup oraz do sałatek. 

 

ZAGADKA 5 
 

Lubią mnie chrupać zajączki, 
lubią także dzieci. 

Jestem słodka i pomarańczowa. 
 

ZAGADKA 6 
 

Gotowana, surowa 
zawsze smaczna i zdrowa 
pomarańczowy korzonek 
w czarnej ziemi chowa. 

 

ZAGADKA 7 
 

 „Pomarańczowa, słodka z ziemi wyrwana 
pyszna w surówce i gotowana. 
Dobrze jej w dłoni i salaterkach 

więc chrup ją zawsze zamiast cukierka”. 
 

ZAGADKA 8 
 

Dobra gotowana, 
dobra i surowa. 

Choć nie pomarańcza, 
lecz pomarańczowa. 

Kiedy za zielony 
pociągniesz warkoczyk, 
wnet z ziemi wyskoczy. 

 

ZAGADKA 9 
 

Teraz jarzynową 
zadam Ci zagadkę. 

Jest pomarańczowa, 
ma zieloną natkę. 

 

ZAGADKA 10 
 

Lubią mnie chrupać zajączki, 
lubią także dzieci. 

Jestem słodka, pomarańczowa, 
najsmaczniejsza na świecie. 

 
  



 

MARCHEWKOWE WIERSZYKI 

 
„Marchewka”  

 
Jan Brzechwa 

 
 

Dawno temu, choć nikt o tym nie wie,  
Marchewka rosła na drzewie,  

A że tak wysoko rosła -  
Była okropnie wyniosła.  

 
O kapuście mówiła "kapucha",  

Z brukwi się wyśmiewała, że jest tłustobrzucha,  
A jak się wyrażała o rzepie,  

Nawet nie wspominać lepiej.  
 

Pomidor nazywała czerwoną naroślą,  
Sałatę - jarzyną oślą,  

Ziemniak - ślepiem wyłupiastym,  
A koper, po prostu, chwastem.  

 
"Ja - mówiła marchewka - ja to jestem taka,  

Że jeśli tylko zechcę, zakasuję ptaka,  
Rosnę w górze, na drzewie, lecz jak będzie trzeba,  

Pofrunę nawet do nieba!  
 

Ja jestem nadzwyczajna, w smaku niebywała,  
Jam owoc nad owoce, ze mną nie przelewki!"  
Tak mówiła marchewka - głupia samochwała.  
Dlatego właśnie dzieci nie lubią marchewki.   

 

  



 

" Marchewka " 

 

Aleksandra Baltissen 
 

Pomarańczowoczerwona panienka, 
kocha gotowanie - nie lubi lusterka, 
gdyż jest w kuchni zadomowiona; 

na zdrowe odżywianie nastawiona... 
 

Soczki, surówki i talarki w zupie 
lansują warzywko - ja też go chrupię, 
bo w ludzkiej potędze z jego powodu 
nie czuje się w świadomości głodu... 

 
Ulegam jej, bo wszystko posiada, 

a natura zasoby karotenu dokłada; 
bo z witaminą B ją się chętnie zje, 
dlatego do menu każdy ją wpisuje! 

 
 
 

Źródło: http://www.aleksandra.nl/marchewka.htm 
 

 
„Marchewka” 

 
AUTOR NIEZNANY 

 
Raz dzieci pytały marchewkę,  
dlaczego jest marchewkowa. 

A marchewka na to - nie lubię chorować. 
Kto mnie będzie jadł,  

pożyje wiele długich lat. 
Piękną cerę jemu dam,  
bo o cerę i oczy dbam. 

Kto z marchewką dobrze żyje,  
ten ma wigor i długo żyje! 

 
 

  

http://www.aleksandra.nl/marchewka.htm


 

Poniżej znajdziecie wiersz, który zarówno jest tekstem piosenki, a tekst na pewno świetnie 
sprawdzi się jako tekst to przygotowania inscenizacji. 

 
„Na marchewki urodziny” 

Jan Brzechwa 
 

Na marchewki urodziny 

Zeszły wszystkie się jarzyny. 

A marchewka gości wita 

I o zdrowie grzecznie pyta 

Kartofelek podskakuje, 

burak z rzepką już tańcuje. 

Pan kalafior z krótką nóżką 

biegnie szybko za pietruszką. 

 

Kalarepka w kącie siadła, 

Ze zmartwienia aż pobladła. 

Tak się martwi, płacze szczerze, 

Nikt do tańca jej nie bierze. 

 

Wtem pomidor nagle wpada, 

Kalarepce ukłon składa. 

Moja blada kalarepko, 

Tańczże ze mną, 

tańczże krzepko. 

Wszystkie pary jarzynowe 

Już do tańca są gotowe. 

Gra muzyczka, 

to poleczka, 

Wszyscy tańczą już w kółeczkach. 

 
  



 

„ Smaczna marchewka” 

 

Witamy, witamy na teatrzyk zapraszamy, 
Więc wygodnie już usiądźcie  
I w teatrze grzeczni bądźcie 

 
Trzy zające sobie szły  

i skakały wszystkie trzy.  
Mój zajączku naucz mnie,  
ja tak samo skakać chcę.  

 
Każdy zając marchew jada,  
to na skoki świetna rada.  

Hop, sa,sa, ram, pam, pam  
Od marchewki siłę mam.  

Hop, sa,sa, ram, pam, pam  
Od marchewki siłę mam.  

 
Cztery kozy poszły w las  

i skakały cały czas.  
Moja kozo naucz mnie,  

ja tak samo skakać chcę.  
 

Jem marchewkę na surowo,  
bo to smacznie, bo to zdrowo.  

Hop, sa,sa, ram, pam, pam  
Od marchewki siłę mam.  

Hop, sa,sa, ram, pam, pam  
Od marchewki siłę mam.  

 
Pięć baranków drogą szło  

i skakało, że ho, ho.  
Mój baranku naucz mnie  
ja tak samo skakać chcę.  

 
Czy jesienią czy to latem  

na kolację jam sałatę i marchewkę także jem.  
Hop, sa,sa, ram, pam, pam  
Od marchewki siłę mam.  

Hop, sa,sa, ram, pam, pam  
Od marchewki siłę mam. 

 
 

Źródło: http://www.edukacja.edux.pl/p-6911-urodziny-marchewki.php 


