1

Lees de taalweter.

Wat betekent letterlijk? En ﬁguurlijk?
Als je iets letterlijk schrijft, bedoel je precies wat er staat.
Bv. Ik heb hoofdpijn. Mijn hoofd doet erg veel pijn.
Als je iets figuurlijk schrijft, bedoel je eigenlijk iets anders.
Bv. Ik heb hoofdpijn. Mijn hoofd ontploft!
Geen paniek! Mijn hoofd ontploft niet echt.
Ik overdrijf gewoon een beetje. Ik gebruik de taal figuurlijk.

2

a Welke betekenis hoort bij welke uitdrukking? Verbind.
Tip: gebruik het woordenboek bij twijfel.
als een kip zonder kop

het is heel stil

je kunt een speld horen vallen

door alle details niet meer weten
waar het over gaat

door de bomen het bos niet meer
zien

zonder na te denken

b Vul aan met de juiste uitdrukking.
1 als een hond zonder verstand
2 je kunt een mug horen niezen
3 door de stenen de muur niet meer zien
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3

Vul het kruiswoordraadsel in.
7

Horizontaal
1 een grote afkeer van iets
hebben
2 een grote ruzie
3 een stof die door klieren wordt
aangemaakt
4 tegengaan

1
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Verticaal
5 op het einde
6 heel uitgebreid
7 heel erg

3

4

4

Vul de zinnen aan. Kies uit:
aanstekelijk – stelde vast – theorieën – emotioneel
1 Sita lachte zo

dat we allemaal mee begonnen te lachen.
en begon ze te huilen.

2 Toen ze het slecht nieuws hoorde, werd Gwen
3 Volgens de meeste
4 De dokter

5

komt de mens oorspronkelijk uit Afrika.
dat Leons been gebroken was.

Duid de communicatiemiddelen aan.
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6

Wat werd jou ooit op het hart gedrukt?

7

a Welke tekst is definitief? Kruis aan.

gebeurd
Gister
Vanavond is in de Spoorstraat een ongeluk gebeurt.
Een jongen van amper twaalf jaar oud werd aangereden
blauwe door een rode scooter. Door de klap raakte de jongen
buiten bewusteloos. Hij is naar het hospitaal gebracht,
het
bewustzijn
ziekenhuis
vaststelden
waar de artsen vastelden dat hij een hersenschudding
had. De bestuurder van de scooter is doorgereden. Na
een grondig onderzoek konden agenten hem
kon de polit ie
aanhouden.

Gisteravond is in de Spoorstraat een ongeluk gebeurd.
Een jongen van amper twaalf jaar oud werd aangereden
door een blauwe scooter. Door de klap raakte de jongen
buiten bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht,
waar de artsen vaststelden dat hij een hersenschudding
had. De bestuurder van de scooter is doorgereden.
Na een grondig onderzoek kon de polit ie hem
aanhouden.

b In de tekst van oefening 7a staan drie themawoorden. Schrijf elk woord op.
Noteer de betekenis van elk woord.
1
2
3
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