Naam: ___________________________
Spreekwoorden en gezegdes

Thema: lichaam (1)

Verbind de spreekwoorden met de betekenis.
Serie 1 - handen
Je hand in een wespennest steken. ●

● Aan de slag gaan.

De handen uit de mouwen steken. ●

● Je eigen fout(en) inzien.

Ergens je hand niet voor omdraaien. ●

● Voor één keer toestaan.

Met je hand over je hart strijken. ●
Iemand op handen dragen. ●
Met de handen in het haar zitten. ●
Je handen in onschuld wassen. ●
De hand in eigen boezem steken. ●

● Geen oplossing meer weten.
● Doen alsof je geen schuld hebt.
● Met weinig moeite een klus klaren.
● Grote bewondering hebben voor iemand.
● Je bemoeien met een lastig probleem,
met het risico zelf in de problemen te komen.

Serie 2 - benen
Met beide benen op de grond staan. ●
Op de achterste benen staan. ●
Niet op eigen benen kunnen staan. ●
Door merg en been gaan. ●

● Een opmerking maken over iets wat gevoelig ligt.
● Een derde profiteert van de ruzie van twee anderen.
● Het voorstel zal het probleem niet oplossen.
● Je niet zelfstandig kunnen redden.

Met het verkeerde been uit bed stappen. ●

● Een slecht humeur hebben.

Het is een pleister op een houten been. ●

● Erg kwaad zijn/worden.

Tegen het zere been schoppen. ●
Als twee honden vechten om een been, ●

● Hartverscheurend zijn.
● Realistisch zijn.

gaat de derde ermee heen.

Serie 3 - mond
Niet op zijn mondje gevallen zijn. ●

● Voor een ander spreken.

Iemand de mond snoeren. ●

● Hij heeft er heel veel trek in.

Het water loopt hem in de mond. ●

● Iemand tot zwijgen brengen.

Iemand de woorden uit de mond halen. ●

● Precies zeggen hoe je over iets denkt.

Iemand naar de mond praten. ●

● Praten over zaken die je bezighouden.

Geen blad voor de mond nemen. ●

● Vleien en vriendelijk zijn om iets gedaan te krijgen.

Ergens de mond vol van hebben. ●

● Voorkomen dat door slordigheid of luiheid iets fout gaat.

Beter hard geblazen dan de mond gebrand. ●

● Hij kan goed zijn woord doen en duidelijk maken hoe hij over
iets denkt.

