
„ Jaja sobie robisz! Wielkanoc w języku” 

Zachęcam Paostwa do zabaw z dziedmi  wykorzystując  powiedzenia i związki frazeologiczne. 

Propozycje zabaw z materiałem językowym: 

-wyjaśnienie znaczenia poszczególnych zwrotów podział na zwroty oznaczające coś 

pozytywnego i coś negatywnego  

-pantomima - odgrywanie scenek wyrażających treśd prezentowanych zwrotów 

- kalambury - rysowanie sytuacji, w których można by użyd danego zwrotu 

- wymyślanie własnych powiedzonek 

- szukanie sytuacji, w których można by wykorzystad prezentowane zwroty w czytanych 

książkach, oglądanych bajkach 

 

 

1.obchodzid się jak z jajkiem - obchodzid się z kimś/czymś bardzo delikatnie, cackad się jajko  

2. robid sobie jaja - żartowad Ale jaja! - okrzyk, stanowiący reakcję na coś niespodziewanego, 

nieoczekiwanego 

3. jajko w koszulce - jajko gotowane w wodzie bez skorupki  

4.znad się na czymś jak kura na pieprzu - nie znad się na czymś, nie mied o tym pojęcia 

5. kura znosząca złote jajka - źródło łatwych i dużych dochodów 

6. bazgrad jak kura pazurem - brzydko pisad 

7. kurzy móżdżek - niezbyt lotny umysł 

8. nosid się jak kura z jajkiem - zbyt długo rozważad i analizowad drobny problem  

9. Masz, babo, placek! - okrzyk, stanowiący reakcję na nieprzyjemną, kłopotliwą, zaskakującą 

sytuację 

10. sól ziemi - bardzo wartościowy człowiek  

11.niezły pasztet - kłopotliwa sytuacja  

12.równa babka - fajna, pozytywnie nastawiona kobieta 

13. palma pierwszeostwa - prym, przewodnictwo  



14. odbiła komuś palma - ktoś jest zarozumiały z powodu osiągniętego sukcesu; ktoś oszalał 

15.czarna owca - osoba przynosząca wstyd, źle widziana w otoczeniu  

16.nosid kogoś na barana - nosid kogoś na ramionach  

17.potulny jak baranek - wyjątkowo łagodny, ustępliwy  

18.chodzid jak błędna owca - chodzid w zamyśleniu, nieprzytomnie, bez celu 

 19. praca nie zając, nie ucieknie - wymówka od pracy, do odpoczynku 

20. zajęcze serce - tchórzliwe, bojaźliwe 

21. puszczad zajączki - odbijad światło na lustrzanej powierzchni  

22.złapad zająca - przewrócid się  

23.królik doświadczalny - ktoś na kim się eksperymentuje  

24.dad komuś kosza - odmówid starającemu się o rękę  

 

Życzę miłej zabawy 

Logopeda Lidia Jaworska 

  


