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Wat ga je doen?

Je oefent met de betekenis van woorden en zinnen.
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Kruis de goede betekenis aan.

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.
Q Het is gemakkelijker om te liegen dan om de waarheid te spreken.
Q Je kunt beter de waarheid spreken, want leugens komen meestal uit.

Daar kan ik met mijn pet niet bij.
Q Dat ligt te hoog, dat kan ik niet pakken.
Q Dat begrijp ik niet.

Daar zitten veel haken en ogen aan.
Q Dat levert veel problemen op.
Q Dat is lastig om vast te maken.

Dat is een pleister op de wonde.
Q Dat maakt de ellende weer een beetje goed.
Q Dat is een verband, dat het bloeden tegengaat.

We zullen dat varkentje wel even wassen.
Q We zullen die opdracht wel even uitvoeren.
Q We zullen dat varken wel even schoonboenen.

Blaffende honden bijten niet.
Q Als een hond blaft, kan hij niet bijten.
Q Als iemand tegen je tekeer gaat, dan zal hij je niet lichamelijk mishandelen.  
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Soms staat er een woord of een zin, maar wordt  
er iets anders bedoeld.
Kijk maar:  Heb je de bokkenpruik op?

Nee, ik heb gewoon 
twee vlechtjes.
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Zet kruisjes op de goede plaats.
 Echte betekenis  Betekent iets anders
Daar zit muziek in. Q Q

Iemand bij de neus nemen. Q Q

Dat is leuk om te horen. Q Q

Iemand de oren wassen. Q Q

Dat laat me koud. Q Q

Daar ben ik niet blij mee. Q Q

Dat valt in goede aarde. Q Q

Daar vertrouw ik op. Q Q

Stinkend rijk zijn. Q Q

Dat zit hem hoog. Q Q

Lees de mop. 

Welke zinnen zijn waar? Kruis aan.
Q Juf en Kim bedoelen hetzelfde. Kim geeft het goede antwoord.
Q Juf wil weten wat de uitdrukking naast je schoenen lopen betekent.
Q Het goede antwoord op de vraag van juf is: verwaand zijn.  

In de zinnen staat wat anders dan er bedoeld wordt.
Trek een lijn naar de goede betekenis.

Het hazenpad kiezen. Het probleem aanpakken.
Iets in je oren knopen. Dat ergert me.
Niet op zijn mondje gevallen zijn. Iets verzinnen.
Iets uit zijn duim zuigen. Er vandoor gaan.
Dat is me een doorn in het oog. Een slecht humeur hebben.
De bokkenpruik ophebben. Iets goed onthouden.
De koe bij de horens vatten. Iets goed kunnen zeggen.

Schrijf de betekenis van deze uitdrukkingen erachter.
 
Er als de kippen bij zijn. 
 
Een bok schieten.    
 
Als kat en hond leven.    
 
Lange tenen hebben.    

Juf tegen Kim: ‘Ken je de uitdrukking Naast je schoenen lopen?
Nou, wat gebeurt er als je naast je schoenen loopt?’
Kim: ‘Dan worden je sokken vies.’


