Hvad betyder ordsproget? Opgave 1
Sæt en ring om det rigtige svar.

Den kloge narrer
den mindre kloge.

Det er godt at være
klog.

2
Den kloge snyder
den, som ikke er så
klog.

Af skade bliver
man klog.

Du skal ikke skade
andre.

En skade er en fugl.

Du lærer af dine fejl.

Man skal ikke
købe katten i
sækken.

Køber du en vare, du
ikke har set, kan du
blive snydt.

Man skal ikke putte
katte i sække.

Sækken er tom.

Du kan ikke få alting.

Tingene kommes i
poser og sække.

Sækken skal fyldes.

Alt med måde.

Du ved, hvordan det
skal gøres.

Du skal gøre det på
en god måde.

Overdriv ikke.

En sovende kat
fanger ingen mus.

Katten sover og får
ingen mad.

Du kommer ikke
sovende til det.

Katten fanger mus.

Man skal ikke
springe over, hvor
gærdet er lavest.

Du skal gå til
springgymnastik.

Man skal ikke
springe for højt.

Den nemme løsning
er ikke altid den
bedste.

Det er let at være
bagklog.

Det er let at være
klog.

Det er let at komme
med gode råd, når
det er for sent.

De tror, de er så
kloge.

Når krybben er
tom, bides hestene.

Er der mangel på
noget, opstår
uvenskab.

Hestene bider.

Hestene er sultne.

Du får, hvad du
giver.

Vær mod andre, som
du ønsker, de skal
være mod dig.

Du skal give store
gaver.

Giv ikke for meget
bort.

Godt gods sælger
sig selv.

Du skal sælge dine
ting.

Pas på dine ting.

Gode varer er lette at
sælge.

Når det regner på
præsten, drypper
det på degnen.

Når ”chefen” får, får
du også.

Det siler ned.

Præsten bliver mest
våd.

1

Man kan ikke få
både i pose og i
sæk.

3
Du skal ikke narre
mig.
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