Hvad betyder ordsproget? Opgave 6
Sæt en ring om det rigtige svar.

Døden skal have en
årsag.

1
Alt skal have en
årsag.

2
De er døde.

3
Sygdom kan være
årsag til døden.

Høflighed koster
ingen penge.

Ikke alle skal være
høflige.

Ikke alt koster penge.

Om ikke andet kan
du være høflig.

Det er godt at have
ben i næsen.

Næsen er lavet af
ben.

Det er godt at vide,
hvad du vil.

Næsen er lang.

Mange kokke
fordærver maden.

Kokke laver god
mad.

Kokke ødelægger
maden.

Er der mange
personer om at løse
en opgave, giver det
et dårligt resultat.

Kært barn har
mange navne.

Noget kan kaldes for
flere ting.

Barnet har mange
navne.

Børn har mange søde
navne.

Forbuden frugt
smager bedst.

Det er altid
spændende at gøre
noget, du ikke må.

Man må ikke gøre
noget, der er forbudt

Man skal stjæle
frugten hos naboen.

Vi skal lege en god
leg.

Stop, mens det går
godt.

Pas på de farlige
katte.

Man skal stoppe,
mens legen er god.

Stop ikke.

Gale katte får revet
skind.

Katte har skarpe
kløer og river.

Personer, som ikke
tænker sig om og er
voldsomme, kommer
let til skade.

Enhver er konge i
sit eget hus.

Kongen bor på et
slot.

Til fastelavn kan du
blive kattekonge.

Du føler dig godt
tilpas indenfor
hjemmets fire vægge.

Den, der forsvarer
sig, anklager sig.

Er du uskyldig,
behøver du ikke
forsvare dig.

Du skal ikke forsvare
dig.

Du skal anklage de
andre.

Overdrivelse
fremmer
forståelsen.

Det er svært at forstå
alt.

Alt forstås lettere, når
der overdrives.

Det kan være svært at
forstå.

Gå efter målet.

Det er vigtigere, at en
opgave løses, end
hvordan den løses.

Du skal kende dit mål.

Målet helliger
midlet.
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