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Een schildpad werd eens heel erg geplaagd door een haas. Op een dag is de schildpad het 

zat. “Haas, ik weet dat ik langzaam ben. Toch weet ik zeker dat ik eerder aan de overkant van 

het bos ben dan jij.” De haas gelooft er niets van. Hij wil de weddenschap wel aangaan. Beiden 

beginnen ze aan de wedloop. Maar de haas is naast snel vooral ook heel erg lui. Hij denkt 

dat hij onderweg wel even een dutje kan doen. De haas valt in slaap. Maar wanneer hij wakker 

wordt, is hij te laat. De schildpad heeft de andere kant van het bos al bereikt… Zo zie je maar 

weer: ook al ben je niet zo snel, met wat geduld kom je er wel. 

 

De volgende veertien spreekwoorden gaan over dieren. Ze zijn nog niet helemaal af. Weet jij 

welk dier op de stippeltjes ingevuld moet worden? 

 

(1) Hij voelt zich als een … in het water; (2) Eén … maakt nog geen zomer; (3) Wanneer twee 

… vechten om een been, gaat de derde er mee heen; (4) Iemand blij maken met een dode … 

; (5) Oude … uit de sloot helpen; (6) Een … verliest wel z'n haren, maar niet z'n streken; (7) Als 

er een … over de dam is volgen er meer; (8) Daar kraait geen … naar; (9) De … met de gouden 

eieren slachten; (10) Zij doet geen … kwaad; (11) Een gegeven … moet je niet in de bek kijken; 

(12) Nu komt de … uit de mouw; (13) Een … in de zak kopen; (14) Een vreemde … in de bijt. 

 

Zet de juiste dieren op hun goede plek. In de rode hokjes ontstaat het scheldwoord waarmee 

de haas de schildpad plaagde. Je hoeft deze puzzel niet in te sturen. 


