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WARZYWNIAK

Przed nami już ostatnie warsztaty Bajkowych Poranków Online! Dzisiaj 
będziecie mieli okazję stworzyć swoje własne warzywa nawiązujące do bajki 
„Na straganie” autorstwa Jana Brzechwy. Naszą propozycją jest niesamowity 
duet czyli burak i cebula. 
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•wata 
•ryż 
•skarpety 
•wstążka 
•drucik 
•filc lub papier kolorowy 
•nożyczki 
•pisaki 
•ozdoby do upiększenia naszych małych warzywek
•opcjonalnie: taśma dwustronna do przyklejania 
dodatków 

Czego potrzebujesz?

Na początek wybierzcie dwie skarpety, które 
staną się potem burakiem i cebulą.  
Ich wnętrze wypełnimy ryżem lub watą.

Krok 1

I oto już mamy pierwszy etap za sobą! 

Krok 2
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Utnijcie górę skarpetki przeznaczonej na zrobienie 
cebuli. Buraczaną skarpetkę przewiążcie sznurkiem 
lub drucikiem. Co ważne – nie obcinajcie jej 
końcówki, w późniejszym etapie dowiecie się 
dlaczego! 

Krok 3

Czym byłby buraczek bez oczu. Możecie dokleić do 
niego ruchome dodatki lub namalować je pisakami. 
Do cebulki wytnijcie z filcu lub papieru kolorowego 
kilka cienkich listków, które posłużą za jej włosy.  

Krok 4

Do otworu skarpetki wsadźcie listki, a następnie 
przewiążcie je wstążeczką tak, by ani ryż ani zielone 
elementy nie wypadły z środka. 

Krok 5
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Z filcu lub kolorowego papieru wytnijcie listki dla 
buraka. Przygotujcie sobie też drucik bo… 

Krok 6

…zrobimy takie oto listki! Przeciągnijcie przez nie 
drucik i zróbcie na końcach cieniutkie łodygi. 

Krok 7

Wbijcie na czubek buraka wcześniej zrobione liście, 
i oto nagle nasz bordowy przyjaciel ma włosy! 
Cebulce również domalujcie lub przyklejcie usta 
i oczy. Udekorujcie oba warzywa tak jak chcecie. 
Ogranicza Was tylko wyobraźnia! 

Krok 8
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Widzicie dlaczego nie ucinaliśmy końca skarpetki 
u buraka? Wsadzając do niej rękę możemy zrobić 
sobie mały pacynkowy teatrzyk. 

Krok 9

Nie ograniczajcie się tylko do dwóch warzyw. My zrobiliśmy jeszcze marchewkę i groszek.  
A w „Na straganie” macie cały przekrój ciekawej zieleniny! Potem możecie stworzyć swój teatrzyk  
w domowym zaciszu. Zaprezentujcie go może rodzicom? 

Oj, tak jak chyba w wierszu Jana Brzechwy, tak 
i u nas w Zajezdni burak nie za bardzo chce się 
spotykać z cebulą. Chyba za bardzo szczypią go 
oczy! 

Krok 10

GOTOWE!

Zapraszamy Was na kolejne Bajkowe Poranki, już stacjonarnie do Centrum Historii Zajezdnia!  
Do zobaczenia na seansie i warsztatach!


