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Maria Kielar-Turska // „Kolokwia Psychologiczne”. - T. 15 (2006), s. 125-137. - 

Bibliogr. 

21. Koziara, Stanisław : Symbolika zwierzęcia we frazeologii i przysłowiach języka 

polskiego / Stanisław Koziara // „Ojczyzna – Polszczyzna”. - 1996, nr 3, s. 57-
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znaczeń wybranych zwierząt w językowo-potocznym obrazie świata / 
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Rozwój fizyczny i psychiczny. Rozwój: ruchowy, mowy, myślenia, wrażeń, 
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dziecka w wieku przedszkolnym / Lucyna Smółka // „Kwartalnik Edukacyjny”. - 

2001, nr 1, s. 76-82 
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W językowym obrazie zwierząt przypisuje się im nie tyle właściwości dla nich 

charakterystyczne,  

ile takie, które człowiek odczytuje jako dla siebie negatywne (oślisko, 

baranisko) bądź pozytywne (koteczek), przy czym przeważają te pierwsze. 

 

 


