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Język bywa zabawny. Bywa też dziwny. 

I zaskakujący. Bo kiedy spotkają się ze sobą pewne 

wyrazy, powstają znaczenia, których nikt się nie 

spodziewał! Dorośli nazywają takie grupy wyrazów 

związkami frazeologicznymi. A dzieci? Dzieci dziwią 

się, że znane im słowa potrafią przynosić zupełnie 

nowe informacje. 

Z takich zdziwień i nietypowych powiedzeń powstał 

e-book „Co to znaczy”. Tu wierci się tacie dziurę 

w brzuchu wiertarką, a mama, chociaż nie ma zarostu, 

potrafi pluć sobie w brodę. Brat-akrobata bierze nogi 

za pas, a siostra dba o linię. Bohaterowie robią różne 

dziwne z pozoru rzeczy i dopiero pod koniec bajki 

okazuje się, co to naprawdę znaczy... Zapraszam więc 

do bajkowego świata zrodzonego z tajemnic języka.  

Miłej lektury! 

 

Po wydrukowaniu – rysunki można pokolorować 

i stworzyć w ten sposób własną książkę! 
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JEŚĆ JAK WRÓBELEK 

 

Mama mówiła w niedzielę, 

że babcia je jak wróbelek. 

Słucham i uszom nie wierzę: 

czy znaczy to, że talerze 

będą mieściły okruszki, 

ziarenka i małe muszki? 

Co to za dziwne zwyczaje? 
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DBAĆ O LINIĘ 

 

Moja siostra dba o linię. 

Nie wiem, kiedy jej to minie, 

lecz na razie czekam z żalem, 

no bo ona nie chce wcale 

iść na lody czy piec ciasta. 

Trudny dla mnie więc czas nastał. 

Nawet gdybym się rozpłakał, 

ona nie da mi lizaka. 
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CHODZIĆ Z GŁOWĄ  

W CHMURACH 

 

A jedna żyrafa ma szyję jak rura 

i przez to – tak myślę – chodzi z głową w chmu-

rach. 

Zresztą jeden lampart kiedyś szepnął mi, że 

trzyma głowę w chmurach, bo nie może niżej. 
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RZUCAĆ SŁOWA NA WIATR 

 

Zdenerwował się wczoraj mój brat, 

i powiedział, że jego kolega 

tylko rzuca słowa na wiatr. 

Popatrzyłem zatem na zegar 

i pognałem pod dom tego kolegi, 

jakbym zawsze trenował biegi. 
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WIERCIĆ DZIURĘ W BRZUCHU 

 

Miałem dziś przygody nowe, 

chciałem z tatą iść na rower. 

To dla ducha i dla ciała. 

A tu mama mi kazała, 

żebym – gdy chcę zażyć ruchu –  

wiercił tacie dziurę w brzuchu. 
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O Autorce 

 

Wiek: w 2008 roku ćwierć wieku i ciągle się sta-

rzeje. Optymistycznie nastawiona do życia. Biegle 

czyta i pisze, niechętnie biega. Uwielbia siatków-

kę, lenistwo i zwierzęta futerkowe. Z okna foto-

grafuje zachody słońca (bo ze wschodami za dużo 

zachodu, a zresztą ma okno nie od tej strony). 

Lubi dostawać nagrody i wyróżnienia. Czasami się 

zamyśla. Od 2010 roku świeci ze środka, kiedy 

może świecić na zewnątrz. 


