
Woord- en <insbouw
Remediëren 3

Taal
Blok Hoofdstuk

6

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2014 blad 1 van 2

naam: groep:   6

Is het letterlijk of figuurlijk taalgebruik?
Zet een kruisje in het goede rijtje.

letterlijk taalgebruik figuurlijk taalgebruik

Een vinger in de pap hebben.

Suiker in de pap doen.

Daan kookt van woede.

Papa kookt heerlijke lasagne.

Inge springt een gat in de lucht.

Denise springt hoog op de trampoline.

Welke zin past bij het spreekwoord?
Schrijf de letter van de zin achter het spreekwoord.

1 Hij lacht als een boer met kiespijn.

2 De appel valt niet ver van de boom.

3 Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen.

4 Een vinger in de pap hebben.

5 Groen zien van jaloezie.

a Die vader en zoon lijken precies op elkaar.
b Jullie mogen meebeslissen waar we dit jaar naartoe gaan op vakantie.
c Ik maak die fout niet nog een keer.
d Hij lacht wel maar hij is niet blij.
e Mijn vriendje heeft wél een crossfiets én een racefiets én een step.
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Figuurlijk taalgebruik: spreekwoorden en uitdrukkingen

Is de betekenis precies zoals het er staat?
Dan heet dat: letterlijk taalgebruik.
Is de betekenis anders bedoeld dan wat er staat?
Dan heet dat: figuurlijk taalgebruik.
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Wat betekent het spreekwoord of de uitdrukking? Trek lijnen.

1 zo gek als een deur zijn • • a meteen zeggen waar het om gaat

2 met de deur in huis vallen • • b Hij vergeet de deur achter zich dicht 
  te doen.

3 Hij is in de kerk geboren. • • c erg in de war zijn

4 blauw bloed hebben • • d Het is heel druk.

5 Het ziet er zwart van de mensen. • • e goed voor planten kunnen zorgen

6 groene vingers hebben • • f van adel zijn

Schrijf op wie wat zegt.
Kies uit de beschrijvingen die onder de uitspraken staan.

1 Je bent een man van de klok.

2 Dit lijkt wel een huishouden van Jan Steen!

3 Ik wacht wel even op je: samen uit, samen thuis.

4 Pak jij die bezem? Kom op, werk aan de winkel!

5 Die woorden moet je ook opschrijven. Je werkt met de Franse slag.

a Een moeder die aan haar kind vraagt of hij zijn spullen netjes wil opruimen.
b Een meester die aan een leerling vraagt of hij mee wil werken.
c Een baas zegt het tegen een werknemer die op tijd komt.
d Een juf zegt het tegen een kind dat slordig werkt.
e Twee vriendinnen die samen ergens aan begonnen zijn en het ook samen gaan afmaken.
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