
 

Nowalijki 

 

 

Wraz z nadchodzącą wiosną pojawiają się pierwsze w tym sezonie młode 

warzywa czyli nowalijki. Po okresie zimowym znacznie urozmaicają one nasz 

jadłospis i pomagają uzupełniad niedobory witamin i składników mineralnych. 

1. Obejrzyjcie film o pierwszych warzywach, które pojawiają się na wiosnę. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-7VvcVtKJ0 

2. Zapewne słyszeliście wiersz Jana Brzechwy pt.” Na straganie”. Zachęcam do 

wysłuchania. 

https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-7VvcVtKJ0
https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8


3. Otocz pętla te warzywa które pojawiły się w treści wiersza. 

 

koper                     pomidor                       ogórek 

 

szczypior               kalarepa           ziemniak 

 

rzepa                brukselka               sałata 

 

groch                pietruszka             seler 

 

marchewka        rzodkiewka          kapusta 

4. Rozwiążcie zagadki o warzywach i wpiszcie odpowiedzi. 

           Jest okrągła i zielona,                                                                                                                                    

liście zbite w głowę ma. 

Mama dla nas ją ukisi, 

zimą nam surówkę da                           ……………………………………………………… 

 

 Dobra gotowana, dobra i surowa. 

Chod nie pomaraocza, a pomaraoczowa   ……………………………………………….. 

 

 



 

Co to za roślina, po tyczce się wspina, 

niejeden ma woreczek a w nim dużo kuleczek    ……………………………………………….. 

 

Gdy pokroisz mnie w plasterki,                                                                                                   
włóż do szklanej salaterki ,                                                                                                                
już mizerię pyszną masz,                                                                                                                   
na stół ją  z obiadem dasz   ……………………………………………………………………………….. 

 

Zielone liście, biały kwiat. 

Kto mnie jadł, na pewno zgadł   ……………………………………………………………………… 

 

Nie pomylisz go z ogórkiem, 

bo ma znacznie cieoszą skórkę, 

a w dodatku z każdej strony 

jest okrągły i czerwony  …………………………………………………………………………………… 

 

Z wierzchu czerwona, 

a w środku biała. 

Kiedy ją jadłeś, 

w język Cię szczypała   ………………………………………………………………………………………. 

 

Przyszła dziewczyneczka 

w żółtawej sukience, 

gdy ją rozbierali, 

to nad nią płakali   ……………………………………………………………………………………………. 

Odpowiedzi: kapusta, marchew, groch, ogórek, kalafior, pomidor, rzodkiewka, cebula. 

 

 



5. Rozwiążcie krzyżówkę i wpiszcie hasło. 
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                                                          9  

HASŁO…………………………………………………………… 

                  1         

                                                   2     

3 
 

         

                                                      4        

                                          5       
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                                                                  7       
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9       



6. Piszcie po śladzie lub samemu. 

NOWALIJKI.................................................................. 

NOWALIJKI…………………………………………………………….. 

NOWALIJKI…………………………………………………………… 

NOWALIJKI…………………………………………………………… 

NOWALIJKI………………………………………………………….. 

NOWALIJKI……………………………………………………………… 

NOWALIJKI………………………………………………………….. 

NOWALIJKI……………………………………………………………… 

 

 



7. Uzupełnij tekst brakującymi wyrazami. 

OPIS MARCHWI 

 

 

 TO JEST ……………………………..   MARCHEW JEST ………………………………   ONA JEST         

KOLORU……………………………   KSZTAŁT JEJ JEST …………………………… LEKKO  

ZWĘŻONY KU DOŁOWI. SUROWA MARCHEW JEST ………………………………………      

A  UGOTOWANA………………………………. MARCHEW MA ……………………………….  

SMAK I DUŻO ……………………………….   

Wyrazy: marchew, warzywem, pomaraoczowego, podłużny, twarda, miękka, słodki, witamin 

8. Dopasuj nazwy  warzyw do obrazków 

                                                                                                                                                                                                                                                  

            

 

                              

 

kalafior 
 

cebula 
 

rzodkiewka 
 

szczypiorek 
 

ogórek 
 

pomidor 



9. Wypełnij warzywa bibułą lub plasteliną w odpowiednim kolorze. 

 



 

10. Policz elementy w zbiorach i wpisz cyfrę. 

 

 



 

11. Pomaluj tyle kwadratów ile wskazuje liczna na jabłuszku. 

 


