
          Hvad betyder talemåden? 
 

 

Han bor i en kuffert.                           

Hun vander høns.                                 

Hun svinger pisken.                              

De vender ham ryggen.                       

De træder vande.     

                           

      De gør ikke noget. 

      De afviser ham. 

      Hun græder. 

      Hun bestemmer. 

      Han flytter tit. 

Min far punger ud.                   

Der er ikke et øje.                    

De følger trop.                        

Det er helt ude i skoven.          

Det samler støv.                  

 Det bliver ikke brugt. 

 Det er helt forkert.  

 Min far betaler. 

 Der er ingen. 

 De er enige. 

De ryster i bukserne.                  

Han har rotter på loftet.              

Det er ligeud ad landevejen.       

Jeg fik noget galt i halsen.          

De har penge som græs. 

      Jeg misforstod noget 

      De har mange penge. 

      Han er skør. 

      Det er let. 

      De er bange. 

Hun står model til meget.           

Vi inviterer revl og krat.             

Hvem står ved roret?              

Jeg slår bremserne i.         

Det løb ud i sandet. 

 Hvem bestemmer. 

 Jeg siger stop.  

 Vi inviterer alle og enhver. 

 Hun finder sig i meget. 

 Det blev ikke til noget. 

 

Vi spænder livremmen ind.        

Han ligger på den lade side.             

Det er et værre cirkus.                     

Åbner du ballet?                              

Vi skal blande kortene.         

          

      Han er doven. 

      Vi sparer. 

      Begynder du? 

      Det er stor forvirring. 

      Vi skal starte forfra. 

Jeg ejer ikke kongens mønt.             

Hun er et hul i jorden.                

Jeg fik kolde fødder.                  

De scorede kassen.                    

Jeg lægger hovedet i blød.        

 Jeg fortrød  

 De tjente mange penge. 

 Jeg mangler penge.   

 Jeg tænker mig om. 

 Hun er meget dum. 

Han tog billetten.                        

Vi skal tone rent flag.                 

Hun råber i vilden sky.                

Han har ild i rumpen.                 

Hun beder om godt vejr.         

      Han farer omkring. 

      Hun siger undskyld.  

      Han døde. 

      Hun råber meget højt. 

      Vi skal være ærlige. 

 

Det er ikke mit bord.              

Der er grønt lys.                     

Han er en sjov fætter.             

Han spiller Kong Gulerod.     

Han fik en prop.                   

 Det er ikke mit ansvar. 

 Han er en sjov person. 

 Der er tilladelse.  

 Han blev rasende.  

 Han er selvglad. 


