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STAAL | WERKBLAD | GROEP 6, 7, 8

Hond in de pot

Wat ga je doen? 

Je leert spreekwoorden die te maken hebben met voeding. 

Opdracht 1

Kijk naar de foto.

a Welk spreekwoord past erbij?

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                        

b Wat betekent dit spreekwoord?

    

    

Opdracht 2

Wanneer zeg je het? Verbind. 

Er geen kaas van gegeten hebben.
Als je moeder het niet goed vindt 
dat je een taartbak-feestje geeft. 

Roet in het eten gooien. 
Als bij de voorbereiding van het 
feestmaal alles fout gaat.    

De soep wordt nooit zo heet 
gegeten als zij wordt opgediend. 

Als je vader een ovenschotel wil 
maken, maar niet weet hoe dat 
moet.   

De krenten uit de pap halen. 
Als je weet dat je moeder na 
een nachtje slapen het taartbak-
feestje toch goed vindt.

In de soep lopen. 
Als je broertje altijd alleen maar 
de leuke klusjes in de keuken wil 
doen.    
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Opdracht 3

Welke uitdrukking past in de zin?

Kies uit: als warme broodjes over de toonbank – door de zure appel heen bijten – je de kaas niet 

van het brood laten eten – van twee walletjes eten.

a  Het begin is niet altijd makkelijk. Soms moet je

     

b Hij wil dit, maar hij wil ook dat: hij wil

    

c De cupcakes die we verkochten voor het goede doel, gingen

    

d Kom voor jezelf op, je moet 

    

Opdracht 4

Welk spreekwoord of gezegde past erbij?

a De winnaar van Heel Holland Bakt leerde al taarten bakken toen hij nog geen vier jaar was.  

    

b  Deze taart smaakt niet slecht, maar ook niet heel bijzonder.

    

c Oma bepaalt altijd wat er op tafel komt, daarover heeft opa niet zoveel te vertellen. 

    

d Bovenin de kelderkast staat een voorraadje groenten in blik, daar staat het niet in de weg.
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Opdracht 5

Kies een spreekwoord of gezegde uit. Maak een tekening die erbij past.  
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Spreekwoorden en gezegden 

Als warme broodjes over de toonbank. Als iets zeer goed verkoopt.

De hond in de pot vinden. Te laat voor het eten zijn, als alles op is. 

De krenten uit de pap halen. De beste dingen voor jezelf kiezen. 

De soep wordt nooit zo heet gegeten, 

als zij wordt opgediend. 

Dingen zijn zelden zo erg als ze worden 

verteld. 

Door de zure appel heen bijten.  Iets doen wat je niet leuk vindt.

Er geen kaas van gegeten hebben. Er geen verstand van hebben.

Het eet geen brood. Het kost niets om het te bewaren of uit 

te stellen. 

Het is vlees noch vis. Als iets of iemand niet bij een bepaalde 

groep ingedeeld kan worden. 

In de soep lopen. Mislukken. 

Iets in de melk te brokkelen hebben. Iets te vertellen hebben.

Je de kaas niet van het brood laten eten. Je iets niet zomaar laten afpakken. 

Met de paplepel ingegoten krijgen. Iets dat je vanaf jongs af aan steeds is 

verteld of aangeleerd.

Tegen heug en meug eten. Met tegenzin eten.

Roet in het eten gooien. Zorgen dat iets leuks niet doorgaat. 

Van twee walletjes eten. Op verschillende manieren je voordeel 

willen behalen.
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