Naam: ___________________________
Spreekwoorden en gezegdes

Thema: lichaam (2)

Verbind de spreekwoorden met de betekenis.
Serie 1 - hoofd
Boter op je hoofd hebben. ●

● Genoeg geld hebben om te kunnen leven.

Een hard hoofd hebben in iets. ●

● Iemand in bescherming nemen.

Het hoofd boven water houden. ●

● Iemand beledigen of kwetsen.

Iemand voor het hoofd stoten. ●

● Behoorlijk slim zijn.

Met het hoofd tegen de muur lopen. ●

● Zelf ook schuldig zijn.

Niet op je achterhoofd gevallen zijn. ●

● Er geen oplossing in zien.

Een plaat voor je hoofd hebben. ●
Iemand de hand boven het hoofd houden. ●

● Iets onmogelijks proberen te bereiken.
● Iets niet zien; niet gevoelig zijn voor signalen uit de omgeving.

Serie 2 - vinger(s)
Een vinger in de pap hebben. ●

● Iets oogluikend (doen alsof je het niet ziet) toestaan.

De vinger aan de pols houden. ●

● Alles van iemand gedaan kunnen krijgen.

Iemand op de vingers tikken. ●

● Precies aangeven waar het probleem zit.

Iets door de vingers zien. ●

● In de gaten houden of alles goed gaat.

Iemand om de vinger winden. ●

● Zichzelf onbedoeld benadelen.

De vinger op de wond leggen. ●

● Ergens invloed op hebben.

Zich in de vingers snijden. ●

● Iemand berispen.

Lange vingers hebben. ●

● Veelvuldig stelen.

Serie 3 - neus, oren en ogen
Iemand iets aan de neus hangen. ●
Iemand een oor aannaaien. ●

● Aandacht hebben voor iets / ergens de waar de van inzien.
● Iets aan iemand vertellen wat die beter niet kan weten.

Met de neus in de boter vallen. ●

● Onverwacht geluk hebben of rijk worden.

Een oogje in het zeil houden. ●

● Ervoor zorgen dat iemand iets niet krijgt.

Ergens oren naar hebben. ●

● Iemand iets wijs maken of oplichten.

Ergens oog voor hebben. ●

● Iets toestaan wat eigenlijk niet mag.

Het achter de oren hebben. ●
Iemand iets door de neus boren. ●
Ergens je neus voor optrekken. ●
Een oogje toeknijpen. ●

● Je te goed vinden om iets te doen.
● Niet zo dom zijn als men lijkt.
● Iets in de gaten houden.
● Er wel iets in zien.

