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Lees eerst de uitdrukkingen en de betekenissen. Lees dan de spreekwolken van Lotte.  
Met welke uitdrukking geeft papa antwoord? Schrijf op.

Uitdrukkingen (figuurlijk)   Betekenissen (letterlijk)
Dat kost me een rib uit mijn lijf.  Dat kost veel geld.
Zich de longen uit het lijf schreeuwen. Heel hard schreeuwen. 
Zichzelf op de borst slaan.    Laten merken dat je trots op jezelf bent.
Dat kun je wel op je buik schrijven.    Wat je graag wilde, gaat niet door.
Je tanden op elkaar zetten.   Nog even volhouden.

Taal kun je op verschillende manieren gebruiken.

In uitdrukkingen wordt er niet echt bedoeld wat er staat.
De uitdrukking heeft dan een figuurlijke betekenis.
Is iets bedoeld zoals het er staat, dan is dit de letterlijke betekenis.

Ook kun je taal heel deftig opschrijven. Dat heet dan formeel.
Schrijf je het wat gewoner? Dan heet dat informeel taalgebruik.
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Wat ga je doen?

Je oefent met letterlijk en figuurlijk en met formeel en informeel taalgebruik.
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Zie ik nu letterlijk of  
figuurlijk sterretjes?

Pap, ik wil voor mijn verjaardag nieuwe skates.

Nee,  dat kost me een rib uit mijn lijf                                                          .
Lotte Pap

Ik heb al vijf zwemdiploma's. 
Er zijn maar weinig meisjes van mijn leeftijd, die er zoveel hebben.

Ja, je mag jezelf wel op je borst slaan                                          .
Lotte Pap

Gaan we volgend weekend nog kamperen?

Nee, dat kun je met dit weer wel  op je buik schrijven                                                      .
Lotte    Pap

Het laatste stukje lukt niet meer.

Je kunt nu niet opgeven. 
 Je moet  nog even je tanden op elkaar zetten                                    .

Lotte    Pap

Pap, kom je me aanmoedigen bij het hockeyen?

Ja, ik zal me de longen uit mijn lijf schreeuwen                                          .
Lotte Pap

ANTWOORDEN
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Lees de zinnen. Is het formeel of informeel taalgebruik? Kruis aan.

 formeel informeel taalgebruik
U hoort nog van me. Q Q
Met de meeste hoogachting. Q Q
Dat vertel ik je later nog wel. Q Q
Dat zal nog schriftelijk bevestigd worden. Q Q
Ik stuur je wel een mailtje. Q Q
Stom! Dat had ik niet moeten zeggen. Q Q 
Ik bied u mijn verontschuldigingen aan. Q Q
Dat zal ik nog even voor u navragen. Q Q
Dat vraag ik straks wel even voor je. Q Q
Ik zal u onze nieuwe collectie tonen. Q Q
Ik hoop uw vraag naar tevredenheid te beantwoorden. Q Q
Ik zal je laten zien wat er is binnengekomen. Q Q
Ik hoop dat mijn antwoord je geholpen heeft. Q Q
Ik wil dat u dit pand onmiddellijk verlaat. Q Q
Ik wil dat je ophoepelt. Q Q

Kleur de mensen tegen wie je informeel praat geel. Kleur de mensen tegen wie je  
formeel praat groen.

 een goede bekende         een politieagent een vriendje de burgemeester 
je neefje  de televisiepresentator je ouders je buurman 
 een volwassene die je niet kent een onbekende aan de telefoon

Bij figuurlijk taalgebruik heb je vaak vaste uitdrukkingen.
Streep door wat in de uitdrukkingen hieronder fout is:

Joris doet de hele dag al lelijk.  Hij heeft de kippenpruik / bokkenpruik op.
Jort doet rare dingen. Hij maakt rare paardensprongen / bokkensprongen.
Búlent staat altijd vooraan. Hij is altijd haantje / hennetje de voorste.
Lieke zegt weinig verstandigs. Ze praat als een koe / kip zonder kop.
Yella schreeuwt hard. Ze schreeuwt als een mager varken / kalf. 
Bij deze film was er niemand. Er was geen kip / eend aanwezig.
Bob kocht heel snel een kaartje. Hij was er als de varkens / kippen bij. 
Joep is erg dom. Hij is zo dom als het achtereind van een stier/ varken. 

Wie bedoelt het letterlijk? Zet daar een kruis voor.

Q Mo: ‘Nou, nou jij weet goed wat je moet zeggen. Je bent niet op je mondje gevallen.’
Q Bo: ‘Ik hield me niet goed vast in het klimrek en nu ben ik op mijn mondje gevallen.’
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