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Door de
mand vallen
Een oog in het
zeil houden

Maryan Camps en Els Schrover

Spreekwoorden
voor coronatijden
De kat de bel
aanbinden

• Samen spreekwoorden maken
• Analyse van bestaande spreekwoorden en zegswijzen
• Creativiteit het bedenken van grappige aanpassingen van oude
zegswijzen voor nieuwe (corona)tijden
Doelgroep: • Leerlingen PO bovenbouw
Tijdsduur: • Bestaande spreekwoorden opzoeken, analyseren en
categoriseren: 30-60 minuten
• Samen nieuwe spreekwoorden bedenken: 30 minuten
• Nieuw gemaakte spreekwoorden samen beoordelen: 30 minuten
Les:
Leerdoel:

Op hete
kolen zitten

Pieter Bruegel de Oude, 1559 (details)

Inleiding: spreekwoorden en zegswijzen
Ieder land en iedere cultuur heeft zijn eigen spreekwoorden en
zegswijzen. Kunnen de leerlingen voorbeelden noemen?
Als er niet veel antwoorden komen, dan kunnen de leerlingen
zelf op zoek. Met de illustraties bij deze les kunnen ze er al een
aantal vinden. Op Wikipedia, onder het kopje ‘Nederlandse
spreekwoorden’ komen ze een heel eind. Het is handig als de
leerlingen veel spreekwoorden tot hun beschikking hebben
om er creatief mee te kunnen werken.

Opzet van de opdracht
De leerlingen weten nu wat de functie is van spreekwoorden
en gezegdes: het zijn korte, wijze lesjes over het leven, dikwijls
aan de hand van concrete voorbeelden. Nu zijn ze klaar voor
de opdracht: ze gaan samen nieuwe spreekwoorden
bedenken met wijsheden voor in corona-tijd.
Daarmee kun je op twee manieren beginnen:
1. Je gebruikt bestaande spreekwoorden en vult ze in met
corona-woorden en begrippen.
Bijvoorbeeld: ‘Al ben je met je mondkapje nóg zo snel,

corona achterhaalt je wel’ (naar: Al is de leugen nog zo snel )
‘Eén mondkapje staakt nog geen Covid’ (naar: Eén zwaluw
maakt nog geen lente. ‘maakt’ werd ‘staakt’, dat rijmt mooi)
2. Je bedenkt samen allerlei verschillende begrippen die bij
corona horen, zoals:
• anderhalve meter afstand houden
• handen wassen
• mondkapje op
• quarantaine
• niezen in je ellenboog
Met behulp van deze begrippen maak je nieuwe gezegdes,
bijvoorbeeld:
• Die staat weer in zijn knieholtes te niezen (die is te braaf)
• Met corona ben je nog niet jarig! En als je wél jarig bent,
brengen je gasten corona voor je mee (treurige twist)

Resultaten vergelijken
De groep bespreekt de gemaakte spreekwoorden. Welke zijn
opvallend goed?
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