
Zwi�zki frazeologiczne „ze zwierz�tami” – 
bank pomysłów 

 
   Wyra�enia    Zwroty 
 

1. kaczka dziennikarska    1. co� spłyn�ło jak woda po kaczce 

2. kaczy chód     2. drze� z kim� koty 

3. kocia muzyka     3. kupowa� kota w worku 

4. kocie łby      4. lata� jak kot z p�cherzem 

5. ko�ski ogon     5. zje�� konia z kopytami 

6. ko�skie zdrowie     6. zna� si� jak łyse konie 

7. czarny ko�     7. zrobi� kogo� w konia 

8. ko� troja�ski     8. spa�� z dobrego konia 

9. kozia bródka     9. zap�dzi� kogo� w kozi róg 

10. kozioł ofiarny     10. podło�y� komu� �wini� 

11. krecia robota     11. mie� w��a w kieszeni 

12. krokodyle łzy     12. pasowa� jak wół do karety 

13. biały kruk     13. wygl�da� jak strach na wróble 

14. farbowany lis     14. wypa�� wronie spod ogona 

15. szczwany lis     15. gapi� si� jak sroka w ko�� 

16. lwia cz���     16. podrzuci� komu� kukułcze jajo 

17. lwi pazur      17. przyssa� si� jak pijawka 

18. łab�dzi �piew     18. puszy� si� jak paw 

19. małpie figle     19. dosta� małpiego rozumu 

20. mól ksi��kowy     20. mie� muchy w nosie 

21. mrówcza praca     21. wybiera� si� jak sójka za morze 

22. nied�wiedzia przysługa    22. chowa� jak stru� głow� w piasek 

23. orli nos      23. czu� si� jak ryba w wodzie 

24. o�le uszy      24. patrze� jak ciel� w namalowane wrota 

25. pieskie �ycie     25. wystrychn�� kogo� na dudka 

26. psia pogoda     26. nale�y si� co� komu� jak psu zupa 

27. psie pieni�dze     27. schodzi� na psy 

28. szpakami karmiony    28. wiesza� na kim� psy 

29. sokoli wzrok     29. stawa� okoniem 

30. pchli targ      30. płaka� jak bóbr 

31. �ółwie tempo     31. dzieli� skór� na nied�wiedziu 

32. �limacze tempo     32. chodzi� jak bł�dna owca 

33. �yrafia szyja     33. zachowywa� si� jak sło� w składzie porcelany 

34. wilczy bilet     34  sło� nadepn�ł komu� na ucho 

35. wilczy apetyt     35. siedzie� jak mysz pod miotł� 

36. czarna owca     36. by� biednym jak mysz ko�cielna 

37. parszywa owca     37. tr�ci� myszk� 

38. owczy p�d     38. grucha� jak dwa goł�bki 

39. ptasie mleko     39. zrobi� z kogo� jelenia 

40. �wi�ta krowa     40. pisa� jak kura pazurem 

41. dojna krowa     41. by� silnym jak tur 

42. niebieski ptak     42. uci�� komara 

43. gruba ryba     43. ple�� jak papuga 

44. wilk morski     44. patrze� wilkiem 


