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ANTWOORDEN

Wat betekenen de zinnen? Kruis het goede antwoord aan.

a.  Hij zit aan zijn plafond.
 Q  Dit is het beste wat hij kan, hij zal niet beter worden.
 Q  Door deze grote sprong vooruit, behoort hij bij de besten.

b.  De samenleving is ziek.
 Q  Er zijn op dit ogenblik ontzettend veel mensen ziek.
 Q  Er is veel mis in de samenleving.

c.  Het leven is een weg met veel kuilen en hobbels.
 Q  Als je reist kom je veel slechte wegen tegen.
 Q  In het leven moet je veel moeilijkheden overwinnen.

d.  Nederland is een land van melk en honing.
 Q  In ons land zijn veel koeien die melk geven en bijen die honing maken.
 Q  Ons land is een fijn land, waar voldoende te eten en te drinken is.

In veel beeldspraak komt het woord hart voor.
Bedenk zelf twee uitdrukkingen met hart. Schrijf de betekenis ernaast.

Het hart op de tong hebben.  Alles zeggen wat in je op komt.
Bijvoorbeeld:
Zijn hart verloren hebben.  Verliefd zijn.

Hij heeft een hart van goud.  Hij is erg goed voor iedereen.
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Wat ga je doen?

Je oefent met beeldspraak.
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Met beeldspraak kun je dingen op een andere manier zeggen. Je gebruikt een beeld om  
duidelijk te maken wat je bedoelt. De luisteraar ziet in gedachten het beeld voor zich.

Ik heb vlinders in mijn buik!

Irene zegt dat ze vlinders in haar buik heeft. Ze bedoelt dat ze heel verliefd is.  
Ze vergelijkt het gevoel van verliefd zijn met fladderende vlinders die in je buik kriebelen.

In veel uitdrukkingen komt beeldspraak voor. Soms is beeldspraak wat moeilijker te begrijpen. 
Maar het maakt onze taal mooier en rijker.

Dan ben je zeker 
heel verliefd.
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In deze uitdrukkingen is telkens één woord fout.
Streep het foute woord door en zet het goede erachter. Je mag het woordenboek erbij gebruiken.

a. Iemand aan de hand voelen. tand b. Overal zijn oor insteken. neus

c. Spreken is koper, zwijgen is goud. zilver d. Als kat en koe leven. hond

e. De hond uit de boom kijken. kat f. Op grote hand leven.  voet

Wat betekenen de uitdrukkingen van opdracht 3? Schrijf op. 
Bijvoorbeeld:
a. Iemand ondervragen.

b. Zich overal mee bemoeien.

c. Het is vaak verstandiger om niet alles te vertellen wat je weet.

d. Voortdurend ruzie maken.

e. Eerst even afwachten, voordat je iets gaat doen.

f. Teveel geld uitgeven.

Hieronder staan allemaal zinnen met beeldspraak. Vul de goede woorden in.
         
 De … op de kop krijgen.      k o u s
 Iemand een … op de hoed steken.     p  l u i m
 Zijn … voor iemand afnemen.     p e t
 Iemand in de … vliegen.    h a r e n
 De handen uit de mouwen …  s t e k e n
 Een held op … s o k k e n 

 Iemand in zijn … zetten.    h e m d
 De regels aan zijn … lappen.     l a a r s
 Iemand achter de … zitten.  b r o e k
 Iemand iets op de mouw … s p e l d e n
 De … erin zetten. t a n d e n

 Zich een … schrikken.   h o e d j e
 … haren ergens van krijgen.  g r ij z e

 Nu breekt me de …   k l o m p
 Iemand het hemd van het lijf …    v r a g e n
 Naast zijn … lopen. s c h o e n e n

Wat lees je onder de pijl?    Kleren maken de man.
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