Naam: ___________________________
Spreekwoorden en gezegdes

Thema: (t)huis

Verbind de spreekwoorden en gezegdes met de betekenis.
Serie 1
Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. ●

Oost west, thuis best. ●
Eigen haard is goud waard. ●
Iemand op de kast jagen. ●
Van een koude kermis thuiskomen. ●
Iets niet onder stoelen of banken steken. ●

Iets van de daken schreeuwen. ●
Iets aan de grote klok hangen. ●

● In je eigen huis wonen is beter dan bij vreemden.
● Je voelt je thuis toch het meest op je gemak.
● Iets aan iedereen luid kenbaar maken.
● Eerlijk voor je mening uitkomen.
● Teleurgesteld thuiskomen.
● Iets algemeen kenbaar maken.
● Zo gezellig als het thuis is, is het nergens.
● Iemand zijn goede humeur verpesten door hem te plagen.

Serie 2
Er als kind aan huis zijn. ●
Met de deur in huis vallen. ●
Nieuwe bezems vegen schoon. ●
Er is geen huis met hem te houden. ●

● Een ander de schuld geven, terwijl je hetzelfde hebt gedaan.
● Het is een slordige, ongeorganiseerde boel.
● Meteen zeggen waar het op staat.
● .Je wordt daar goed behandeld.

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. ●

● Er mankeert overal wel iets.

Dat is een huishouden van Jan Steen. ●

● Een slecht humeur hebben.

Ieder huisje heeft zijn kruisje. ●

● Het gaat helemaal vanzelf.

Dat gaat van een leien dakje. ●

● Je kan het hem maar niet naar de zin maken.

Met het verkeerde been uit bed stappen. ●

● Wie een nieuwe baan krijgt, doet in het begin erg zijn best.

Serie 3
Beter een goede buur dan een verre vriend. ●

● Iemand steeds ergens anders heen sturen, waar hij ook geholpen wordt.

Iemand van het kastje naar de muur sturen. ●

● Beter iemand in de buurt die kan helpen, dan iemand ver weg.

Van alle markten thuis zijn. ●
Tegen de lamp lopen. ●
Niet thuis geven. ●
De mussen vallen van het dak. ●
Een gouden dak op het huis hebben. ●
Iemand om de tuin leiden. ●

● Wonen in een huis dat gebouwd is met geleend geld.
● Het verwachtingspatroon niet kunnen nakomen.
● Veel kunnen, handig zijn of veel weten.
● Iemand bedriegen of misleiden.
● Betrapt of gesnapt worden.
● Het is snikheet.

