ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE
Związki frazeologiczne to takie zwroty “nie wprost”, to znaczy, że mają inne znaczenie niż
poszczególne wyrazy, np. “rzucić okiem” nie oznacza, że trzeba wyjąć sobie oko i nim rzucić, lecz
oznacza spojrzeć na coś. Poniżej znajdziesz listę kilku związków frazeologicznych i ich definicje
(czyli wyjaśnienie, co one oznaczają). Przeczytaj je, a następnie wykonaj zadania, które pomogą Ci
lepiej zapamiętać te wyrażenia :).

POWODZENIA!
Zadanie 1.
Przeczytaj poniższe związki frazeologiczne i ich definicje. Następnie wytnij je wzdłuż czarnych linii,
tak, aby na każdej kartce był jeden związek frazeologiczny i wrzuć do pudełka. Potknij także
definicje i wrzuć je do drugiego pudełka. Zadanie polega na dopasowaniu definicji do odpowiednich
związków frazeologicznych.
BOKI ZRYWAĆ

śmiać się, pękać ze śmiechu

BYĆ CAŁYM W SKOWRONKACH

być szczęśliwym, radosnym

COŚ KOMUŚ CHODZI PO GŁOWIE

myśleć o czymś, zastanawiać się

CZUĆ SIĘ JAK RYBA W WODZIE

czuć się bardzo dobrze, swobodnie

LEŻEĆ DO GÓRY BRZUCHEM

nic nie robić, leniuchować

MIEĆ DŁUGI JĘZYK

mówienie komuś czyjejś tajemnicy

MIEĆ DUSZĘ NA RAMIENIU

bać się czegoś

MIEĆ MUCHY W NOSIE

narzekać, być niezadowolonym

POGONIĆ KOMUŚ KOTA

przestraszyć kogoś, przepędzić go

RUSZYĆ GŁOWĄ

wymyślić coś, wpaść na jakiś pomysł

SPŁYWA PO KIMŚ JAK PO KACZCE

jest obojętne, ktoś się czymś nie
przejmuje

UGRYŹĆ SIĘ W JĘZYK

zamilknąć w ostatniej chwili

ZNAĆ SIĘ JAK ŁYSE KONIE

znać się bardzo dobrze

ŻYĆ JAK PIES Z KOTEM

nie lubić kogoś

Zadanie 2.
Uzupełnij zdania następującymi związkami frazeologicznymi:
●
●

boki zrywać
być całym w skowronkach

●
●
●

leżeć do góry brzuchem
mieć duszę na ramieniu
znać się jak łyse konie

Pamiętaj o poprawnej formie!
1. Ania jest szczęśliwa, bo wyjeżdża na wakacje nad morze.
Ania jest …………………………………………………………., bo wyjeżdża na wakacje nad
morze.

2. Maciek jest przestraszony i chowa się pod kołdrę, kiedy zgaśnie światło w jego pokoju.
Maciek ………………………………………………………………. i chowa się pod kołdrę,
kiedy zgaśnie światło w jego pokoju.
3. Bartek i Olek znają się bardzo dobrze, bo chodzili razem do przedszkola, a teraz poszli do
jednej szkoły.
Bartek i Olek ……………………………………………………………..., bo chodzili razem do
przedszkola, a teraz poszli do tej samej szkoły.

4. Karol wczoraj po szkole był bardzo zmęczony i do wieczora leniuchował.
Karol

wczoraj

po

szkole

był

bardzo

zmęczony

i

do

wieczora

……………………………………………………………………….... ……………………….
5. Cała klasa pękała ze śmiechu, kiedy Janek opowiedział dowcip.
Cała klasa ……………………………………………………………..., kiedy Janek opowiedział
dowcip.

Zadanie 3.
Przypomnij sobie poznane związki frazeologiczne i dopisz je obok każdego obrazka, a następnie
napisz ich definicje pod każdym obrazkiem.

Definicja: ……………………………………………………………………………………………...

Definicja: ……………………………………………………………………………………………….

Definicja: ………………………………………………………………………………………………..

