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Wat ga je doen?

Je oefent met woorden en zinnen waarmee iets anders wordt 
bedoeld dan er staat.
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Soms staat er een woord of een zin,
maar wordt er iets anders bedoeld.
Kijk maar naar het plaatje.
Je moet dus lezen en denken.
Denken over wat de schrijver wil zeggen.

Zoek de uitdrukking bij de betekenis. Trek lijnen.

Een en al oor zijn   • •  Nog slapen 
Zijn oren niet geloven  • •  Er wel zin in hebben 
Tot over je oren verliefd zijn  • •  Aandachtig luisteren 
Ergens oren naar hebben  • •  Heel erg verliefd zijn 
Nog op één oor liggen  • •  Niet geloven wat verteld wordt

In welke zinnen betekenen de woorden iets anders? Kruis aan.

Q De jager schoot een wild zwijn.
Q Niels schoot met deze domme opmerking een bok.
Q Elma praat soms als een kip zonder kop. 
Q Henri zegt vaak domme dingen.
Q Ella gaat nooit vroeg naar bed. 
Q Haar zus gaat meestal met de kippen op stok.
Q Milo was er heel snel bij. 
Q Hij is altijd haantje de voorste.  
Q Dat slaat als een tang op een varken.
Q Daar vergis je je erg in.

Sylvie

Mama

Streep het verkeerde woord door.
In de spreekwolken bedoelt mama / Sylvie iets anders dan ze zegt.
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Dat kan niet pap.  
In je duim zitten geen verhalen. 

Ik zuig het uit mijn duim.

Mam, mag ik voor mijn verjaardag een nieuwe laptop?

Nee Silvie: het geld groeit me niet op de rug.



Aan de slag

b

-T
aal-

 in beel
d

extra

3

4

5

Kruis de goede antwoorden aan.

Iemand zegt: Hij bedoelt:
Hij ziet overal beren op de weg. Q Hij ziet veel onverwachte dingen. 
 Q Hij ziet overal moeilijkheden. 
Jan huilde krokodillentranen. Q Jan deed alsof hij heel verdrietig was.
 Q Jan deed alsof hij verbaasd was.
Je in het hol van de leeuw wagen. Q Je gaat naar iets waar je moeilijkheden verwacht.
 Q Je bent bang voor wilde dieren.
Sjoerd maakt van een mug een olifant. Q Sjoerd maakt van iets kleins iets groots.
             Q Sjoerd heeft er verstand van.

Wat bedoelt iemand als hij de volgende uitdrukkingen gebruikt?
Zet een kruisje voor de goede betekenis.
 
Jan maakte van een mug een olifant.  
Q Jan was hard gevallen en had zich flink pijn gedaan.
Q Jan had maar een klein schrammetje. Maar hij deed alsof hij een grote wond had.

Ik ga een uiltje knappen.
Q Het is al laat. Ik ga naar bed. 
Q Ik ga een kwartiertje op de bank liggen slapen. 

Hij zet me voor aap.
Q Hij vertelt aan iedereen dat ik nog in bed plas.
Q Hij vertelt aan iedereen dat ik apen grappig vind.

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.
Q Debbie is altijd heel druk, ze praat daarom erg snel.
Q Debbie houdt erg van vogels.
 
Weet jij wat er met deze uitdrukkingen bedoeld wordt? Schrijf het op. 

Knoop het goed in je oren!

Iemand het hemd van het lijf vragen.

Hij maakt zich uit de voeten.   
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