Naam: ___________________________
Spreekwoorden en gezegdes

Thema: water

Verbind de spreekwoorden met de betekenis.
Serie 1
Water bij de wijn doen. ●
Water naar de zee dragen. ●
Een storm in een glas water. ●
Water en vuur zijn. ●
Stille waters hebben diepe gronden. ●
Het hoofd boven water houden. ●
Zich als een vis in het water voelen. ●
Geld verdienen als water. ●

● Elkaar niet kunnen verdragen.
● Het erg naar je zin hebben.
● Een compromis sluiten.
● Je druk maken om (bijna) niets.
● Heel veel geld verdienen.
● Iets doen wat totaal zinloos is.
● Genoeg geld hebben om te kunnen (over)leven.
● Mensen die weinig zeggen kunnen erg onvoorspelbaar zijn.

Serie 2
Dat staat als een paal boven water. ●
Het water komt tot de lippen. ●
Het water loopt me in de mond. ●
Spijkers op laag water zoeken. ●
Het is in het water gevallen. ●
Iemand een steek onder water geven. ●
Geen water is hem te diep. ●
Op water en brood zitten. ●

● Tegen iemand lelijke dingen zeggen op een verborgen wijze.
● Erg zeuren over onbelangrijke zaken.
● Er is geen twijfel over mogelijk, het is helemaal waar.
● Hij durft veel / hij is nergens bang voor.
● (Veel) financiële problemen hebben.
● Ergens heel veel trek in hebben.
● In de gevangenis zijn.
● Het is mislukt.

Serie 3
Het is een druppel op een gloeiende plaat. ●
In iemands vaarwater zitten. ●
Iets aan zijn water voelen. ●
Als twee druppels water op elkaar lijken. ●
Het water loopt altijd naar de zee. ●
Boven water zijn. ●
Bang zijn zich aan koud water te branden. ●
Van de regen in de drup. ●

● Rijke mensen krijgen altijd nog meer geld.
● Erg op elkaar lijken.
● Iemand hinderen.
● Niet veel opschieten.
● Erg voorzichtig zijn.
● Aanvoelen wat er gaat gebeuren.
● Terecht zijn / het is bekend geworden.
● Een kleine bijdrage die niet veel effect heeft.

