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opțiuni

sinteză (4) definiții (61) declinări articole (1) !

!

Aceste definiții sunt compilate de echipa dexonline. Definițiile originale se află pe fila definiții.
Puteți reordona filele pe pagina de preferințe.

ascunde

labă, labe substantiv feminin

1.  Parte a piciorului de la gleznă în jos la animalele patrupede și la om; partea piciorului pe care calcă
păsările (palmipede).

diminutive: lăbuță augmentative: lăboaie

1.1.  prin generalizare  Picior (al unor animale).

sinonime: picior

"  compus  marină  Labă-de-pisică = încrețitură abia vizibilă a apei mării, semn al unui început de vânt.

"  Cu botul pe labe = (despre câini) culcat cu botul pe labele dinainte.

"  A pune cu botul pe labe.

2.  familiar  depreciativ  Fiecare dintre cele două membre superioare ale corpului omenesc.

sinonime: mână

"  A pune laba (pe cineva sau pe ceva) = a apuca, a înhăța (pe cineva sau ceva).

sinonime: apuca înhăța

"  A-i încăpea (sau a-i cădea) în labă = a ajunge la mâna sau la discreția cuiva.

"  A bate laba (cu cineva).

etimologie:

limba maghiară  láb

talpa-gâștei / laba-gâștei substantiv feminin articulat

compus

1.  Încrețiturile de la coada ochiului (la persoanele în vârstă).

2.  Semnătură prin punerea degetului.

3.  Scris urât, neîngrijit.

4.  Plantă erbacee meliferă și medicinală, cu tulpina puternică, cu frunze lungi, cu flori mici, roz (Leonurus
cardiaca).

diferențiere  Mică plantă erbacee cu flori mici roșii-purpurii (Geranium dissectum).

diferențiere  Priboi, spanac-porcesc.

sinonime: priboi spanac-porcesc

diferențiere  Antonică, granat, spilcuță.
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sinonime: antonică granat spilcuță

laba-mâței substantiv feminin articulat

1.  Ciupercă comestibilă de culoare albă, care crește prin pădurile umbroase și umede (Clavaria coralloides):

2.  Ciupercă comestibilă mare cu tulpina albă, groasă și cărnoasă (Clavaria flava).
sinonime: creasta-cocoșului

laba-ursului substantiv feminin articulat

1.  Nume dat mai multor specii de ciuperci de pădure (Clavaria).
sinonime: brânca-ursului crucea-pământului pedicuță piciorul-caprei

! Lista completă de definiții se află pe fila definiții.
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