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Hent en talemåde – nr. 4 
Find talemåden der passer til…  
 Hvis man gerne vil holde på sine venner, så skal man fx 

være god til at dele med dem og skiftes til at 
bestemme.  

 Hvis du tror, du kan gemme det sidste stykke kage til 
dig selv til i morgen, så tager du fejl. Mens du sov, er 
katten på rov. Katten kan fx være din far, søster 
eller… 

 Ordsproget advarer dig imod at gøre noget, som går 
ud over dig selv bagefter.  
 

 De fleste folk vælger som regel den lette løsning.  
 
 

 Hvis man træner tålmodigt hver dag, bliver man 
hurtigt god.  
 

 Man skal holde en hemmelighed. Når man holder 
tænderne lukket tæt sammen foran tungen, kan man 
jo ikke snakke.  

 Når du mobber eller griner af dine venner, så er du 
ikke en god kammerat. For hvem gider at være ven 
med en, som driller? 

 Det betyder, at man skal handle her og nu, inden det 
er for sent.  
 
 

 
Navn: ____________________________________            
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Hent en talemåde – nr. 4 - retteark 
 
 
Lige for lige når venskab skal holdes.  

Hvis man gerne vil holde på sine venner, så skal man fx 
være god til at dele med dem og skiftes til at 
bestemme.  

 
Den, der gemmer til natten, gemmer til katten.  
 

Hvis du tror, du kan gemme det sidste stykke kage til 
dig selv til i morgen, så tager du fejl. Mens du sov, er 
katten på rov. Katten kan fx være din far, søster 
eller… 

Man skal aldrig save den gren over,  
man selv sidder på.  

Ordsproget advarer dig imod at gøre noget, som går 
ud over dig selv bagefter.  
 

 
Alle springer over, hvor gærdet er lavest.  

De fleste folk vælger som regel den lette løsning.  
 
 

 
Øvelse gør mester.  

Hvis man træner tålmodigt hver dag, bliver man 
hurtigt god.  
 

 
Man skal holde tand for tunge.  

Man skal holde en hemmelighed. Når man holder 
tænderne lukket tæt sammen foran tungen, kan man 
jo ikke snakke.  

 
Den, som griner af andre, er selv den største nar.   

Når du mobber eller griner af dine venner, så er du 
ikke en god kammerat. For hvem gider at være ven 
med en, som driller? 

 
Man må smede, mens jernet er varmt.  

Det betyder, at man skal handle her og nu, inden det 
er for sent.  
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Lige for lige når 
venskab skal 

holdes. 
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Den, der 
gemmer til 

natten, gemmer 
til katten. 
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Man skal aldrig 
save den gren 
over, man selv 

sidder på. 
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Alle springer over, 
hvor gærdet er 

lavest. 
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Øvelse gør 
mester. 
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Man skal holde 
tand for tunge. 
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Den, som griner af 
andre, er selv den 

største nar. 
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Man må smede,  
mens jernet er 

varmt. 


