
Hvad betyder ordsproget?  Opgave 2 

Opgavens ordsprog finder du på hjemmesiden under: 

Lykke – Mad – Mod-overmod – Optimisme 

        

     Sæt en ring om det rigtige svar.       
 1 2 3 

 

 

Når en dør lukkes,  

åbnes en anden. 

 

Kun én dør skal stå  

åben. 

 

Der opstår altid en  

mulighed. 

Luk døren efter dig,  

så du holder på  

varmen. 

 

Lykken står den  

kække bi. 

 

 

Bier er glade. 

 

Bier er lykkelige. 

Den kvikke går det  

godt. 

Man skal ikke lege  

med ilden. 

Du må ikke lege med  

ild. 

 

 

Tag ikke chancer. 

 

Ild kan være farligt. 

Man skal ikke  

græde over spildt 

mælk. 

 

Du skal ikke ærgre dig 

over det, du ikke kan 

ændre. 

 

Man skal ikke græde. 

 

Du skal ikke græde,  

når du spilder mælk. 

 

I morgen er der  

atter en dag. 

Vi kan håbe, at i 

morgen bliver bedre 

end i dag. 

 

 

Du skal være frisk til  

i morgen. 

 

Du skal i skole i  

morgen. 

 

Man må krybe, før  

man kan gå. 

 

Man skal krybe langs  

jorden. 

Tingene læres i den  

rigtige rækkefølge – 

først det lette og 

derefter sværere. 

 

 

Ret ryggen, når du  

går. 

 

Sket er sket. 

 

Der er sket meget  

siden sidst. 

 

Der er intet sket. 

Tingene kan ikke  

gøres om, og du skal  

se frem. 

Blind høne finder  

også et korn. 

 

 

Hønen er blind. 

Alle vil kunne løse en  

bestemt opgave. 

 

Høns spiser korn. 

Man skal ikke slå  

større brød op, end  

man kan bage. 

 

Bag ikke for stort et  

brød. 

 

Du skal lære at bage. 

Gå ikke i gang med en 

opgave, du ikke kan 

løse. 

 

Uden mad og drikke  

duer helte ikke. 

Aktivitet kræver mad 

og drikke. 

 

Husk at spise frokost. 

Man skal drikke vand  

til maden. 

 

Bag skyerne er  

himlen altid blå. 

Bag det grå og triste 

er der altid et håb. 

 

 

Himlen er blå. 

 

Himlen er smuk. 

Når lykken banker  

på, skal man lukke 

op. 

 

Du skal åbne døren,  

når det banker på. 

Tag chancen, når den 

er der. 

Du skal kun åbne,  

når det er lykken,  

der banker på. 

 


