
                                               Czy znasz te zwroty? 

 

Na początek trochę wyjaśnienia…..  

Na co dzień używamy różnych zwrotów i zestawień wyrazów np. Pilnuj swego nosa czy 

Wpadłeś jak po ogień, czasem nawet dokładnie nie wiedząc co one oznaczają i skąd się wzięły.  

Taki połączenia wyrazów nazywamy związkami frazeologicznymi.  

Według słownika języka polskiego związek frazeologiczny to utrwalone w danym języku 

połączenie wyrazów, którego znaczenie nie wynika ze znaczeń tych wyrazów.  

Brzmi to trochę nielogicznie, nieprawdaż? Po co zatem w językach – bo nie tylko język polski 

posiada frazeologizmy – takie zestawienia wyrazów, które znaczą coś zupełnie innego niż 

wynikałoby to z ich elementów składowych? Odpowiedź jest bardzo prosta. Frazeologizmy 

wzbogacają język. Im język bogatszy, tym więcej można w nim spotkać związków 

frazeologicznych.  

Związkami frazeologicznymi mogą być wspomniane wyżej zestawienia wyrazów, ale także 

przysłowia, porzekadła czy maksymy.  

We frazeologizmach często znajdujemy odwołania do dawnych, zapomnianych już czasów, a 

stąd już niedaleka droga do błędnych interpretacji i niepoprawnych przekształceń.  



 

 

A teraz czas na naszą zabawę! Spróbuj swych sił!  

Dopasuj podane zwroty do ich objaśnień. Gdy masz wątpliwości, skorzystaj  z Internetu. 

Powodzenia!  

1.       Przełamać pierwsze lody.    

2.       Prowadzić dom otwarty.  

3.       Mieć klasę.  

4.       Dusza towarzystwa.  

5.       Przyjść z pustymi rękami.  

6.       Podać komuś rękę.  

7.       Wpaść jak po ogień.  

8.       Sam na sam.  

9.       Wodzić rej.  

10.   Być z kimś za pan brat.  

11.   Znać się jak łyse konie.  

12.   Chodzić własnymi drogami.  

13.   Nie mieć do kogo ust otworzyć.  



14.   Stać z boku.  

15.   Zamknąć się jak ślimak w skorupie.  

16.   Odwrócić się plecami.  

17.   Pilnować swojego nosa  

18.   Stracić kogoś z oczu.  

19.   Zamykać drzwi przed nosem.  

20.   Przypiąć komuś łatkę.  

21.   Rządzić się jak szara gęś.  

22.   Rozpychać się łokciami.  

23.   Dobrać się jak w korcu maku.  

24.   Wyścig szczurów.  

25.   Być na świeczniku.  

26.   Stracić głowę dla kogoś 

A.      Przewodzić, być pierwszym.  

B.      Lekceważyć kogoś.  

C.      Zakochać się.  

D.      Osoba wesoła, dowcipna.  

E.       Postępować samowolnie.  

F.       Pasować do siebie.  

G.     Żyć własnymi sprawami.  

H.      Postępować bezwzględnie.  

I.        Witać się.  

J.       Zamknąć dom przed  innymi  



K.      Izolować się od innych.  

L.       Nie wiedzieć, gdzie ktoś jest.  

M.    Mówić złośliwie na czyjś temat.  

N.     Przyjść  bez podarunku.  

O.     Zajmować ważne stanowisko.  

P.      Często przyjmować gości.  

Q.     Być samotnym.  

R.      Być razem z jedną osobą.  

S.       Ostra rywalizacja.  

T.       Być obytym.  

U.     Znać się bardzo dobrze.  

V.      Nie brać udziału z własnej woli.  

W.    Pokonać nieśmiałość.  

X.      Mieć z kimś dobre stosunki.  

Y.       Postępować po swojemu.  

Z.       Przyjść tylko na chwilę. 

Odpowiedzi:   

1.W. 2.P.3.T. 4.D. 5.N. 6.I.7.Z. 8.R. 9.A. 10.X. 11.U. 12.Y. 13.Q. 14.V. 15.K. 16.B.17.G.18.L.19.J. 20.M. 21.E. 
22.H. 23.F. 24.S. 25.O. 26.C 

Źródło:  Czasopismo „Biblioteka w szkole” 02/2016   

 

 

                                   ZAGADKI LOGICZNE 



 

  

 

1. Koń jest na łańcuchu o długości 20 metrów i udało mu się sięgnąć jabłko, które było w 

odległości 30 metrów od niego. Jak to zrobił?  

2. Marcin i Kuba są bliźniakami. Marcin twierdzi, że przyszedł na świat przed Kubą, a jednak 

jego urodziny przypadają dzień później niż urodziny Kuby. Jak to możliwe?  

3. Człowiek mył okna w 20-piętrowym budynku. W pewnym momencie stracił równowagę i 

spadł, ale nie został ranny. Jak to możliwe?  

4. Kierowca jechał autem bez włączonych świateł. Nie było też światła księżycowego. Mimo to 

mężczyzna dostrzegł człowieka idącego poboczem. Jak to możliwe?  

5. Dwoje graczy grało w szachy. Każdy z nich grał trzy partie i wygrał trzy razy. Jak to możliwe?  

1. Po prostu podszedł, bo łańcuch nie był do niczego przymocowany. 2.Chłopcy przyszli na świat podczas 
podróży samolotem lub statkiem. Między urodzeniem jednego i drugiego chłopca, samolot przekroczył linię 
zmiany daty z zachodu na wschód. Formalnie rzecz biorąc Kuba przyszedł więc na świat dzień wcześnie niż 
jego starszy brat. 3. Mył okna na pierwszym piętrze i stamtąd spadł. 4. Podróż odbywała się w dzień. 5. Grali 
partie nie z sobą a z innymi graczami.     

Zaczerpnięto ze strony miastodzieci.pl  

                                             

                                             ZABAWY SŁOWEM   



 

 

Wróżka Amanda  zaprasza Was do zabawy w odgadywanie i rozwiązywanie  różnych 

bajkowych zadań.  

Pierwsze zadanie  

Wróżka bardzo się śpieszyła i pisząc do Was list  pomyliła i tytuły wierszy i bajek. 

Przeczytajcie  je uważnie i poprawcie błędy Wróżki.  

  Kaczka działaczka –  to      ..........................  

  Ptasie ulotki –  to     .......................................   

  Słoń Bąbalski – to      ....................................  

   Kocmołuszek –  to        ...................................   

   Królowa biegu – . to     ................................... 

   Koziołek Fikołek –  to     .................................   

Drugie zadanie  

„Skojarzenia”-   Wróżka przysłała do Was zaszyfrowaną wiadomość! Z jakimi bajkami 

kojarzą się Wam słowa przysłane przez wróżkę? Wiecie już? 



 

   

1. Dziewczynka, samotność, bieda, zapałki, zima.  

2.  Rodzeństwo, las, chatka, pierniki, Baba-Jaga. 

 3. Królewna, wróżki, złe zaklęcie, wrzeciono, sen. 

 4.  Drewniany klocek, marionetka, kot, lis, chłopiec.  

5.  Królewna, zamek, ulewa, poduszka, ziarenko.  

                                                                                  Miłej zabawy! 

                                                                                Izabela Wojtasik 


