
 

PRZYSŁOWIA O ZWIERZĘTACH: 

 
cielę 
-Pokorne cielę dwie matki ssie. 
-Zapomniał wół, jak cielęciem był. 

 
koń 
-Baba z wozu, koniom lżej. 
-Darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. 
-Koniowi nogę kują, a żaba swojej nadstawia. 
-Koń by się uśmiał. 
-Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. 
-Pańskie oko konia tuczy. 
-Słowo się rzekło, kobyłka u płota. 
-Nikt nie kupuje konia z maści, ale z cnoty. 
-Konia rżącego chłostać nie należy. 
-Koń ma cztery nogi, a też się potknie. 
-Gdzie koni brakuje, tam osłów używają. 
-Kto bywa na koniu, bywa i pod koniem. 
-Dzielność i cnota z kulbaką i koniem się nie rozstają. 
-Jak byłem kawalerem tom w cztery konie latał, a jakem się ożenił, tom buty czapką łatał. 
-Żołnierz na dobrym koniu sławy i chleba nabywa. 
-Koń i kulbaka-majątek wojaka.  
-Koń za brzmiącym trąby głosem chęć do boju chwyta. 
-Można z nim konie kraść. 
-I koń hardo stąpa, gdy w bogatym rzędzie. 
-Największe szczęście w świecie na końskim leży grzbiecie. 
-Koń jeźdźcem żona mężem stoi.  
-Koń Turek, chłop Mazurek, czapka magierka, szabla węgierka.  
-Końska sława, jako i przyjaźń człowiecza, na okazaniu ludzi polega zawżdy.  
-Kto nie miał karego, ten nie miał żadnego. 
-To wesele jest jak polowanie bez psa myśliwskiego. 
-W koniu wiosna, w pannie ślub wady odkrywa  
-Złociste siodło z podjazdka nie uczyni bieguna.  
-Do dobrego konia trzeba dobrego jeźdźca, inaczej wkrótce się rozstaną.  
-Kawaleria w wojsku jest jak poezja w literaturze.  
-Bo i o szkapę trudno gdy jechać za cnotą.  
-Po obietnicę na szybkim jechano koniu.  
-Kto nie ma konia, piechotą chodzi.  



 
kot 
-Gdy kota nie ma, myszy harcują. 
-Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota spyrka (sadło). 
-Pierwsze koty za płoty. 
-W nocy wszystkie koty są czarne. 
-Chociaż masz dobrego kota, to i tak po śmierci myszy Cię zjedzą. 
-Kotowi żart, a myszce śmierć. 
-Kot się myje będzie deszcz. 
-Zaraz, panie tylko kotka wstanie 
-Wykręcić kota ogonem. 
-Głaszcz ty kotowi skórę, a on ogon w górę  
-Kupić kota w worku  
-Im kot starszy, tym ogon twardszy  
-Jak kotka jajo zniesie  
-Kot kotkę okaleczył, kot kotkę będzie leczył  
-Jak kota nie ma, to myszy biegają  
-Zabawa w kotka i myszkę  
-Zwąchał kot kiełbasę, a nie zwąchał kija  
-Kot łowny a chłop mowny zawsze sobie da radę na świecie  
-Kiedy kot odchodzi, mysz wraca. 
-Jeden kot stada myszy się nie boi  
-Kot się myje, będą goście  
-Nie ciągnij kota za ogon, to cię nie zadrapie  
-Naprzędła kotka półtora motka, kot się rozigrał, motki pozrywał  
-Najlepiej cicho siedzieć sobie w jamie, ani być z kotem, ani przeciw kotu  
-Gadałby kotek, ale język krotek  
-Kot niełowny i chłop nie mowny często głodny  
-Nie igraj, kotko z pieskiem  
-Z tym kot rad mieszka w zgodzie, kto mu się da lizać po brodzie  
-Póki kot miauczy, póki szperki nie zje, a potem się oblizuje  
-Kot śpiący myszy nie wychwyta  
-Pierwsze koty za płoty  
-Wykręcić kota ogonem  
-Pytali się kotka, czy śmietanka słodka  
-Rzuć, jak chcesz kota, a on zawsze na cztery nogi spadnie  
-Starego kocura nie trzeba uczyć myszy łapać. 
-Zabawa w kotka i myszkę  
-Zwyczajnie łowna kotka szczura chwyta  
-Nie igraj, kotku z niedźwiedziem  
-Jadłby kot ryby, ale nie chce ogona maczać  
-Jak kot z pęcherzem lata  
-Dobrze na piecu, a kot jednak mruczy  



koza 
-Na pochyłe drzewo każdy kozioł skacze. 
-Wysoki jak brzoza, a głupi jak koza. 
-Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. 
-Przyjdzie koza do woza. 
-Drze koza łozę, a wilk drze kozę. 

 
krowa 
-Dobra krowa chłopu dzieci chowa. 
-Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. 
-Kto cielicy nie uchowa, ten się krową nie nacieszy. 
-Biada temu domowi, gdzie dobodzie krowa bykowi. 

 
mysz 
-Myszy dokazują, gdy kota nie czują. 

 
pies 
-Pies dobry stoi za hajduka. 
-Kto ze psy lega, ten z pchłami wstaje. 
-Pies, co bardzo szczeka, nie bardzo kąsa. 
-Najgorszy ten pies, co kąsa milczkiem. 
-Ostatnich gryzą psy. 
-Jak się chce psa uderzyć, kij się znajdzie. 
-Nie dla psa kiełbasa. 
-Nie dla psa kiełbasa, nie dla prosiąt miód. 
-Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota spyrka. 
-Psie głosy nie idą w niebiosy. 
-Pies ogrodnika - sam nie zje i drugiemu nie da. 
-Jak pies je to nie szczeka, bo mu miska ucieka. 
-Kto nie słucha ojca, matki, ten posłucha psiej skóry. 
-Psy szczekają, karawana idzie dalej. 
-Złego psa prędzej wilki zjedzą. 
-Słucha jak pies trąby. 
-Ty zająca szukasz, pies potraw tatarskich. 
-Gromada ( zgraja, moc, wiele ) psów, śmierć zajęcza. 
-Przy domu psy szczekają , w kniei zaś grają. 
-Śmieje się jak wyżeł przy przewozie. 
-Niemca po szczekaniu, charta po szczekaniu zaraz poznać można. 
-Nie bądź pstry, kiedyś nie wyżeł. 
-Stary żołnierz jak stary wyżeł. 
-Nie złapie pies zająca jak za dwoma goni. 
-Jeden szczuje , drugi troczy. 



 
ptaki 
-Jedna jaskółka wiosny nie czyni. 
-Zły to ptak co swoje gniazdo kala. 
-Wybiera się jak sójka za morze. 

 
rak 
-Na bezrybiu i rak ryba  

 
ryba 
-Ryby i dzieci głosu nie mają. 
-Na bezrybiu i rak ryba. 

 
wilk 
-Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. 
-O wilku mowa, a wilk tuż tuż. 
-Ciągnie wilka do lasu. 
-Nie wywołuj wilka z lasu. 

 
wół 
-Pasuje jak wół do karety. 
-Patrzy jak wół na malowane wrota. 
-Stoi jak wół na granicy. 
-Zapomniał wół, jak cielęciem był. 

 

wróbel 
-Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. 
-Lepszy wróbel w ręku niż sokół na sęku. 
-Kto się wróblem urodził, kanarkiem nie zdechnie. 

 
wrona 
-Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. 

 
zając 
-Kto zające goni, niech ma stada koni, rozliczne folwarki i przy łbie dwa karki 
-Chart dla zająca czartem nie żartem. 


