КОЛОСКОВІ УРОКИ

МОВНI БАРВИ

Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична
пам’ять, найцінніше надбання віків, мова – це ще й музика, мелодика, барви
буття, сучасна художня, інтелектуальна і мислительська діяльність народу.
Олександр Олесь
Фразеологізм
Як бобе́р у са́лі
Му́хою (му́шкою,
бджі́лкою) літа́ти
На коні́
(І) кома́р но́са не
підто́чить.
І вовки́ си́ті, і ві́вці
(ко́зи) ці́лі

Значення
Дуже добре, заможно, безтурботно.

Як з гу́ски вода́

Починати діяти з головного, енергійно, рішуче.
Хто-небудь зовсім не має музичного слуху.
Кому-небудь стало відомо про щось (вживається у разі
небажання повідомляти джерело інформації).
Хто-небудь зовсім не реагує на щось; ніщо не впливає,
не діє на когось.

З’єднай малюнки і слова так, щоб вийшли сталі вирази.
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Швидко ходити, бути проворним.
Зі сл. бу́ти, почува́ти себе́ і т. ін. У виграшному становищі.
Не буде до чого причепитися, прискіпатися.
Ніхто не зазнав шкоди, збитків, неприємностей тощо.

1. Хто-небудь дуже переживає, мучиться, хвилюється
від чогось.
Ша́шіль то́чить
2. Що-небудь поступово руйнується, знищується.
Лови́ти (но́сом) окуні́в Дрімати, куняти, схиливши голову вниз.
Триматися зверхньо, гордовито, хоробро або зухвало.
Ходи́ти пі́внем
Жа́ба ду́шить (да́вить) Про жадібну, скупу, заздрісну людину.
Пекти́ / спекти́ ра́ків Червоніти переважно від сорому, ніяковіти і т. ін.
Дуже тужити, побиватися, переживати через кого-, щоБи́тися як го́рлиця
небудь.
Пригрі́ти змію́ (гадю́ку) Виявляти турботу, піклуватися про того, хто згодом відна гру́дях (за па́зухою) дячить злом.
Зі сл. диви́тися, втелю́щитися, витріща́тися і под.
Як бара́н на но́ві́
Спантеличено, виявляючи повне нерозуміння, здивуворо́та
вання.
1. Марно витрачати час, нічим не займатися; нічого не
робити, байдикувати; пропускати яку-небудь нагоду.
Ґав (ґа́ви) лови́ти
2. Розглядати все навколо із зайвою цікавістю.
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Бра́ти / взя́ти бика́
за ро́ги
Ведмі́дь (слон) на
ву́хо наступи́в
Соро́ка на хвості́ (на
крилі́) принесла́

Старий ... (бувала/досвідчена або
лукава/хитра людина)
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Підготувала Наталія Олійник
Запрошуємо те
бе
КОЛОСКОВІ УР на
ОКИ
української
на нашому You мови
Tube-каналі
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