Naam: ___________________________
Spreekwoorden en gezegdes

Thema: boerderij

Verbind de spreekwoorden en gezegdes met de betekenis.
Serie 1
Dat varkentje zullen we wel even wassen. ●
De koe bij de horens vatten. ●
De kool en de geit sparen. ●
De kip met gouden eieren slachten. ●
Lachen als een boer met kies pijn. ●
Hei ei wil wijzer zijn dan de kip. ●

● De zaak verkeerd aanpakken.
● Een oplossing vinden voor beide partijen.
● Die opdracht zullen we wel even uitvoeren.
● Als iemand het voorbeeld geeft, zullen al snel mensen volgen.
● Kinderen willen wijzer zijn dan hun ouders.
● Iets wat veel waard is, wegdoen.

Het paard achter de wagen spannen. ●

● Lachen zonder echt blij te zijn.

Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. ●

● Met de lastige zaak beginnen.

Serie 2
Aan een dood paard trekken. ●

● Als het al te laat is, neemt men maatregelen.

Hij is een wolf in schaapskleren. ●

● Niet kritisch zijn over iets dat je hebt gekregen.

Dat slaat als een tang op een varken. ●

● Er valt niets te halen bij iemand die niets heeft.

Een gegeven paard niet in de bek kijken. ●
Als het kalf verdronken is, dempt men de put.

●

● Je inspannen voor iets dat toch niet gaat lukken.
● Een gevaarlijk iemand die zich onschuldig voordoet.

Van een kale kip kun je niet plukken. ●

● Dat heeft er totaal niets mee te maken.

De een scheert schapen, de ander varkens. ●

● Oude argumenten opnieuw gebruiken.

Een oud paard van stal halen. ●
Over koetjes en kalfjes praten. ●

● Het is ongelijk verdeeld in de wereld.
● Over onbelangrijke dingen praten.

Serie 3
Er als de kippen bij zijn. ●
Zijn schaapjes op het droge hebben. ●
Wat een boer niet kent, dat vreet hij niet. ●

● De zaken op orde hebben.
● Niet voor nieuwe dingen openstaan.
● De belangrijkste persoon in het gezelschap zijn.

Met de kippen op stok gaan. ●

● Iedereen laten zien hoe rijk en belangrijk je bent.

Het beste paard van stal zijn. ●

● Snel van onderwerp wisselen.

De gebraden haan uithangen. ●

● Niemand zal het weten.

Van de bok op de ezel gaan. ●

● Vroeg naar bed gaan.

Geen haan die er naar kraait. ●

● Er razendsnel bij zijn.

