Antwoorden

Spreekwoordenplaat
Hieronder vindt u de spreekwoorden die te vinden zijn in de kleurplaat die de
kinderen na een bezoek aan de boerderij hebben gekregen.
1. De appel valt niet ver van de boom/stam.
Kinderen aarden meestal naar hun ouders.
2. Wie appelen vaart, die appelen eet.
Als je handelt in bepaalde goederen, dan zul je deze zelf waarschijnlijk ook gebruiken.
Iemand die bepaalde werkzaamheden voor een ander moet verrichten, geniet daar doorgaans zelf
ook van.
3. Over bloemetjes en bijtjes praten.
Vertellen over de voortplanting.
4. Hoge bomen vangen veel wind.
Mensen in een hoge positie krijgen veel commentaar op hun doen en laten.
5. De appel valt niet ver van de boom.
Het kind lijkt qua gedrag op zijn/haar ouder.
6. Gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt.
Sommige dingen hebben tijd nodig.
7. Blaffende honden bijten niet.
Als iemand zich dreigend voordoet, hoeft dat nog niet per se te betekenen dat diegene zijn
dreiging ook daadwerkelijk zal gaan waarmaken.
8. Als het kalf verdronken is, dempt men de put.
Pas als er al een ernstig ongeluk gebeurd is, neemt men voorzorgsmaatregelen.
9. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.
Als de toezichthouder ontbreekt, wordt er een dolle boel van gemaakt.
10. Er is geen koe zo bont, of er zit wel een vlekje aan.
Niemand is perfect, iedereen heeft wel iets niet moois of iets waar hij niet zo goed in is.
11. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
Wie een ander probeert te benadelen kan door een foutje een slachtoffer van zijn eigen
kwaadwillige opzet worden.
12. Men mag een gegeven paard niet in de bek kijken.
Men mag niet klagen over de kwaliteit van iets dat men gratis krijgt.
13. Waar rook is, is vuur.
Waar geruchten over wangedrag zijn, zal er ook wel iets mis zijn.
14. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer.
Als één persoon iets nieuws geprobeerd heeft, durven anderen ook wel.
15. Waar gehakt wordt, vallen spaanders.
Waar gewerkt wordt, gebeuren ongelukken.

16. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.
Men moet datgene wat men heeft niet op het spel zetten voor een kleine kans om nog meer te
krijgen.
17. Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het meest.
Als je ergens nauw bij betrokken bent, geniet je het meeste voordeel ervan.
18. Met de deur in huis vallen.
Zonder omhaal van woorden meteen to-the point komen.
19. De kat uit de boom kijken.
Een afwachtende houding aannemen.
20. Oude koeien uit de sloot halen.
Reeds afgedane kwesties uit het verleden opnieuw ter sprake brengen.
21. De koe bij de horens vatten.
Actief beginnen met de oplossing van een bepaald probleem (bijvoorbeeld doordat zich een
gebeurtenis voordoet die een extra impuls geeft om nu actie te ondernemen).
22. Hij heeft een klap van de molen gekregen.
Hij is niet goed meer bij zijn verstand.
23. Als een paal boven water staan.
Aan geen twijfel onderhevig zijn.
24. Anderhalve man en een paardekop.
Weinig aanwezigen.
25. Het paard achter de wagen spannen. Of: Men moet de ploeg niet voor de paarden
spannen.
Een probleem totaal verkeerd aanpakken.
26. Hij is van zijn paard gevallen.
Hij heeft zijn positie verloren.
27. Op zijn stokpaardje zitten.
Over zijn lievelingsthema spreken.
28. De plank misslaan.
Niet het goede inzicht hebben; ernaast zitten.
29. Over de brug komen
Moeten betalen.
30. Na regen komt zonneschijn
Na moeilijke tijden wordt het ook een keer beter.
31. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.
Thuis voel je je toch het meest op je gemak.
32. De wind in de zeilen hebben.
Voorspoedig verlopen.
33. Naar een speld in een hooiberg zoeken
Naar iets zoeken dat bijna onmogelijk gevonden kan worden.
34. De hak(ken) in het zand zetten.
Koppig blijven.

