Hvad betyder ordsproget? Opgave 5
Sæt en ring om det rigtige svar.

Det er ikke så let at
se med andres øjne.

1
Det kan være svært at
forstå.

2
Andres øjne fortæller
meget.

3
Du skal se folk i
øjnene.

Det er tanken, der
tæller.

Du skal tælle dine
penge.

Du skal tælle dine
tanker.

Den mindste gave
viser, at du har tænkt.

Husk at feje for din
egen dør.

Lad være med at
kritisere andre, før du
har styr på dit eget.

Køb en ny kost.

Fej for din egen dør,
før du fejer for
andres.
Der skal to til at
slås.

Undgå at slås.

Skal vi slås?

Der skal to personer
til at være uenige.

Det er en fordel at
være enige.

Vi har mange
muskler og er stærke.

Vi er enige.

Der er flere
meninger.

Vi skal stå med siden
til.

En kasse har flere
sider.

Spis brød, når du er
sulten.

Bag dit eget brød.

Du kan have glæde af
en andens tab og
ulykke.

Splinter skal fjernes.

Du ser andres fejl,
men ikke dine egne.

Det er bedre at give
end at tage.

Du skal ikke tage
imod gaver.

Giv din far og mor
gaver.

Det er bedre at give
noget bort end at få
noget.

Fælles skade er
fælles trøst.

Det trøster at dele
sorgen med andre.

Pas på, du ikke bliver
skadet.

I skal trøste
hinanden.

Den, der sladrer til
dig, sladrer også om
dig.

Du må ikke sladre.

En person, der
sladrer om andre, vil
også sladre om dig.

Tal pænt om andre.

Den ene tjeneste er
den anden værd.

Du skal gøre
tjenester.

Hjælper du andre, får
du noget igen.

Vær glad, når andre
gør dig en tjeneste.

Enighed gør stærk.

Hver ting har to
sider.

Den enes død, den
andens brød.
Du ser altid splinten
i den andens øje,
men ikke bjælken
i dit eget.

Opgavens ordsprog finder du på www.ordsprogogtalemaader.dk under:
Du og de andre

Hun har en pind i øjet.

