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Do podanych obrazków dopisz frazeologizm z listy 
 

Słoń w składzie porcelany 

Tyle co kot napłakał 

Drzeć z kimś koty 

Czuć się jak ryba w wodzie 

Wylewać krokodyle łzy 

Dostać małpiego rozumu 

Trafiło się ślepej kurze ziarno 

Krowa która dużo ryczy mało mleka daje 

Raz kozie śmierć 

Kozioł ofiarny 
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Dopasuj do siebie dialogi jak w przykładzie 
 

A Mamo, mamo! Mateusz zabrał mi samochodzik! 

 Hej Karolu! Zarobiłeś trochę na graniu na gitarze w metrze? 

 Kasia ciągle opowiada o sukcesach z poprzedniej firmy. Myślisz, że to prawda? 

 Lubię profesora Ząbka, ale zawsze zachowuje się jak słoń w składzie porcelany... 

 Pani syn znowu przeszkadzał nauczycielce w lekcji i prowokował kłótnie na przerwie! 

A Jezu, czy wy zawsze musicie drzeć ze sobą koty?! 

 Praca adwokata musi być dla ciebie bardzo stresująca! 

 A więc zdecydowałeś się otworzyć kawiarnię! Gratulację! Ta korporacja cię zabijała. 

 Nie wierzę, że Karolina wyszła za mąż za tego przystojnego aktora z serialu z Netflixa! 

 Nie sądzę. Wiesz, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. 

 Dlaczego nie pozwalasz pić coca-coli swojej córce? 

 Eee nie bardzo. Tyle co kot napłakał. 

 Szef wydawał się bardzo smutny, kiedy mnie zwalniał z pracy. Myślisz, że był szczery? 

 To niemożliwe! Szuka pani kozła ofiarnego, a ja pani gwarantuje, że to inne dzieci są 
niegrzeczne, a nie on! Moje dziecko to aniołek! 

 Wręcz przeciwnie! W sądzie czuję się jak ryba w wodzie! Uwielbiam swoją pracę. 

 Tak! Długo się wahałem, ale pewnego dnia pomyślałem: raz kozie śmierć! Wyciągnąłem 
wszystkie oszczędności z banku i otworzyłem swój własny biznes.  

 Masz na myśli to, że ciągle przewraca krzesło, upuszcza marker, a ostatnio na wykładzie rozbił 
kubek z gorącą herbatą?  

 To proste. Kiedy Klara pije napoje gazowane dostaje małpiego rozumu – skacze, biega, zabiera 
innym dzieciom zabawki. Po prostu szaleje. 

 Nie sądzę. Według mnie to były tylko krokodyle łzy. On nigdy cię nie lubił. 

 Ja też nie! Ani ona ładna, ani sympatyczna! Trafiło się ślepej kurze ziarno... 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi:  
 

1. 1. Słoń w składzie porcelany, 2. Wylewać krokodyle łzy 3. Tyle co kot napłakał, 4. Drzeć z kimś koty 5. Trafiło się ślepej kurze ziarno, 6. 

Krowa, która dużo muczy mało mleka daje, 7. Raz kozie śmierć, 8.  Dostać małpiego rozumu 
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