
4 – Hvad betyder ordsproget? 
 

Opgavens ordsprog finder du på hjemmesiden under: 

Tid – Ungdom-alderdom – Venner-fjender 

Sæt en ring om det rigtige svar       
  

 

 
 

1 

 

2 
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Man skal vogte sig  

for de øjne, man 

ikke ser. 

 

 

Kig ikke en person i 

øjnene. 

 

Vær altid på vagt. 

 

Pas på øjne i mørke. 

Rom blev ikke  

bygget på en dag. 

 

Store ting tager deres 

tid. 

Det tog lang tid at 

bygge Rom. 

 

Rom er en dejlig by. 

 

Det er ikke let at  

lære en gammel  

hund kunster. 

 

En gammel hund kan 

lave tryllekunster. 

Det kan være svært at 

lære den ældre noget 

nyt. 

Det er svært at 

lære en hund noget 

nyt. 

Man rider ikke den  

dag, man sadler. 

 

 

Ting tager tid. 

Husk at sadle hesten, 

før du rider. 

 

Vi rider nu. 

Den, der graver en  

grav for andre, 

falder selv i den. 

 

 

Pas på ikke at falde i  

graven. 

 

 

Man skal grave sin 

egen grav. 

Gør du andre ondt,  

vil det gå ud over dig  

selv. 

 

Den tid, den sorg. 

 

Du skal ikke sørge nu. 

 

Tag ikke sorgerne på 

forskud. 

 

 

Vi er kede af det. 

En ny kost fejer  

rent, men en 

gammel kost  

kender krogene. 

 

 

Husk at feje grundigt. 

 

Når vi fejer, skal  

kosten være ny. 

 

Selvom den unge gør  

arbejdet godt, har den  

ældre erfaringen. 

 

En sand ven  

kommer ind, når  

andre går ud. 

 

 

Du skal være en god 

ven. 

En rigtig ven har du  

også, når det går 

dårligt. 

 

Sørg for at have  

rigtige venner. 

Nye venner er som  

sko, man går bedst i  

de gamle. 

 

 

Du har mest glæde af 

gamle venner. 

 

De gamle sko er de 

bedste. 

 

Pas godt på dine sko. 

 

I nøden skal man 

kende sine venner. 

 

 

Dine venner spiser 

nødder. 

 

Du skal kende dine 

venner. 

Når det går dårligt, får 

du hjælp af dine 

rigtige venner. 

 

Kommer tid,  

kommer råd. 

Du finder ud af det 

med tiden. 

 

 

Tiden går. 

Gode råd kommer  

ikke af sig selv. 

At have mange  

venner er ikke at  

have nogen venner. 

 

 

Du skal have mange 

venner. 

 

Rigtige venner er 

sjældne. 

Undersøg, om dine 

venner er rigtige 

venner. 

 


