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Sæt ordsprogene rigtigt sammen. 

 

Klip de nederste dele af ordsprogene ud. 

Find den rigtige halvdel til ordsprogene. 

Lim dem ind der hvor du mener de passer. 

 

Tal med din makker om hvad ordsprogene betyder. 

 

Gå ikke over åen   

Den der kommer først til mølle, 

 
 

Man skal ikke kaste med sten  

 
 

Lille og vågen er bedre end  

 
 

jorden er altid frossen for  

 
 

Små gryder   

 

når man selv bor i glashus efter vand stor og doven 

dovne svin får først malet har også øre 

Fakta 

Et ordsprog er en fast 

sproglig vending der kort 

sammenfatter en erfaring 

eller leveregel, ofte i 

billedlig form. 

Uden mad og drikke dur 

helten ikke. 

Ordnet.dk 
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Sæt ordsprogene rigtigt sammen.     Løsning 

 

Klip de nederste dele af ordsprogene ud. 

Find den rigtige halvdel til ordsprogene. 

Lim dem ind der hvor du mener de passer. 

 

Tal med din makker om hvad ordsprogene betyder. 

 

Gå ikke over åen  efter vand 

Den der kommer først til mølle, 

 
får først malet 

Man skal ikke kaste med sten  

 
når man selv bor i glashus 

Lille og vågen er bedre end  

 
stor og doven 

jorden er altid frossen for  

 
dovne svin 

Små gryder  har også øre 

 

når man selv bor i glashus efter vand stor og doven 

dovne svin får først malet har også øre 

 

Fakta 

Et ordsprog er en fast 

sproglig vending der kort 

sammenfatter en erfaring 

eller leveregel, ofte i 

billedlig form. 

Uden mad og drikke dur 

helten ikke. 

Ordnet.dk 
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Sæt ordsprogene rigtigt sammen. 

 

Klip de nederste dele af ordsprogene ud. 

Find den rigtige halvdel til ordsprogene. 

Lim dem ind der hvor du mener de passer. 

 

Tal med din makker om hvad ordsprogene betyder. 

 

Lediggang er roden   

En fugl i hånden   

Kært barn   

Brændt barn  

Man skal ikke kaste med sten  

Tomme tønder  

 

har mange navne skyr ilden er bedre end ti på taget 

når man selv bro i et 

glashus 
til alt ondt buldrer mest 

 

Fakta 

Et ordsprog er en fast 

sproglig vending der kort 

sammenfatter en erfaring 

eller leveregel, ofte i 

billedlig form. 

Uden mad og drikke dur 

helten ikke. 

Ordnet.dk 
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Sæt ordsprogene rigtigt sammen.     Løsning 

 

Klip de nederste dele af ordsprogene ud. 

Find den rigtige halvdel til ordsprogene. 

Lim dem ind der hvor du mener de passer. 

 

Tal med din makker om hvad ordsprogene betyder. 

 

Lediggang er roden  til alt ondt 

En fugl i hånden  er bedre end ti på taget 

Kært barn  har mange navne 

Brændt barn skyr ilden 

Man skal ikke kaste med sten når man selv bro i et glashus 

Tomme tønder buldrer mest 

 

har mange navne skyr ilden er bedre end ti på taget 

når man selv bro i et 

glashus 
til alt ondt buldrer mest 

 

Fakta 

Et ordsprog er en fast 

sproglig vending der kort 

sammenfatter en erfaring 

eller leveregel, ofte i 

billedlig form. 

Uden mad og drikke dur 

helten ikke. 

Ordnet.dk 
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Sæt ordsprogene rigtigt sammen. 

 

Klip de nederste dele af ordsprogene ud. 

Find den rigtige halvdel til ordsprogene. 

Lim dem ind der hvor du mener de passer. 

 

Tal med din makker om hvad ordsprogene betyder. 

 

Når katten er ude   

Liden tue  

Lige børn  

Visdom uden gerning   

Mange bække små  

Den er graver en grav for andre  

 

gør en stor å kan vælte stort læs er som bi uden honning 

leger bedst falder selv deri 
spiller musene på 

bordet 

 

Fakta 

Et ordsprog er en fast 

sproglig vending der kort 

sammenfatter en erfaring 

eller leveregel, ofte i 

billedlig form. 

Uden mad og drikke dur 

helten ikke. 

Ordnet.dk 
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Sæt ordsprogene rigtigt sammen.     Løsning 

 

Klip de nederste dele af ordsprogene ud. 

Find den rigtige halvdel til ordsprogene. 

Lim dem ind der hvor du mener de passer. 

 

Tal med din makker om hvad ordsprogene betyder. 

 

Når katten er ude  spiller musene på bordet 

Liden tue kan vælte stort læs 

Lige børn leger bedst 

Visdom uden gerning  er som bi uden honning 

Mange bække små gør en stor å 

Den er graver en grav for andre falder selv deri 

 

gør en stor å kan vælte stort læs er som bi uden honning 

leger bedst falder selv deri 
spiller musene på 

bordet 

 

Fakta 

Et ordsprog er en fast 

sproglig vending der kort 

sammenfatter en erfaring 

eller leveregel, ofte i 

billedlig form. 

Uden mad og drikke dur 

helten ikke. 

Ordnet.dk 
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Sæt ordsprogene rigtigt sammen. 

 

Klip de nederste dele af ordsprogene ud. 

Find den rigtige halvdel til ordsprogene. 

Lim dem ind der hvor du mener de passer. 

 

Tal med din makker om hvad ordsprogene betyder. 

 

Ingen roser  

Tyv tror  

Tab og vind  

Tale er sølv,  

Man skal kravle  

Sælg ikke skindet  

 

hver mand stjæler før man kan gå tavshed er guld 

med samme sind uden torne før bjørnen er skudt 

Fakta 

Et ordsprog er en fast 

sproglig vending der kort 

sammenfatter en erfaring 

eller leveregel, ofte i 

billedlig form. 

Uden mad og drikke dur 

helten ikke. 

Ordnet.dk 
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Sæt ordsprogene rigtigt sammen.     Løsning 

 

Klip de nederste dele af ordsprogene ud. 

Find den rigtige halvdel til ordsprogene. 

Lim dem ind der hvor du mener de passer. 

 

Tal med din makker om hvad ordsprogene betyder. 

 

Ingen roser uden torne 

Tyv tror hver mand stjæler 

Tab og vind med samme sind 

Tale er sølv, tavshed er guld 

Man skal kravle før man kan gå 

Sælg ikke skindet før bjørnen er skudt 

 

hver mand stjæler før man kan gå tavshed er guld 

med samme sind uden torne før bjørnen er skudt 

 

Fakta 

Et ordsprog er en fast 

sproglig vending der kort 

sammenfatter en erfaring 

eller leveregel, ofte i 

billedlig form. 

Uden mad og drikke dur 

helten ikke. 

Ordnet.dk 
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Sæt ordsprogene rigtigt sammen. 

 

Klip de nederste dele af ordsprogene ud. 

Find den rigtige halvdel til ordsprogene. 

Lim dem ind der hvor du mener de passer. 

 

Tal med din makker om hvad ordsprogene betyder. 

 

Blind høne   

Den der sladrer til dig   

Den der ler sidst,   

At tale er at så,  

 
 

Det man i barndommen nemmer,   

Slå ikke større brød op,   

 

sladrer også om dig at lytte er at høste ler bedst 

man ej i alderdommen 

glemmer 
kan også finde korn end du kan bage 

 

Fakta 

Et ordsprog er en fast 

sproglig vending der kort 

sammenfatter en erfaring 

eller leveregel, ofte i 

billedlig form. 

Uden mad og drikke dur 

helten ikke. 

Ordnet.dk 
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Sæt ordsprogene rigtigt sammen.     Løsning 

 

Klip de nederste dele af ordsprogene ud. 

Find den rigtige halvdel til ordsprogene. 

Lim dem ind der hvor du mener de passer. 

 

Tal med din makker om hvad ordsprogene betyder. 

 

Blind høne  kan også finde korn 

Den der sladrer til dig  sladrer også om dig 

Den der ler sidst,  ler bedst 

At tale er at så,  

 
at lytte er at høste 

Det man i barndommen nemmer,  man ej i alderdommen glemmer 

Slå ikke større brød op,  end du kan bage 

 

sladrer også om dig at lytte er at høste ler bedst 

man ej i alderdommen 

glemmer 
kan også finde korn end du kan bage 

 

Fakta 

Et ordsprog er en fast 

sproglig vending der kort 

sammenfatter en erfaring 

eller leveregel, ofte i 

billedlig form. 

Uden mad og drikke dur 

helten ikke. 

Ordnet.dk 
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Sæt ordsprogene rigtigt sammen. 

 

Klip de nederste dele af ordsprogene ud. 

Find den rigtige halvdel til ordsprogene. 

Lim dem ind der hvor du mener de passer. 

 

Tal med din makker om hvad ordsprogene betyder. 

 

 En sand ven kommer ind,   

 Den enes død,   

 Det er i nøden   

 Det er for sent at kaste 

brønden til,  
 

 Det, der kommer let,   

 Tiden læger   

 

når barnet er 

druknet 
når andre går ud 

man skal kende 

sine venner 

den andens brød går let alle sår 

 

Fakta 

Et ordsprog er en fast 

sproglig vending der kort 

sammenfatter en erfaring 

eller leveregel, ofte i 

billedlig form. 

Uden mad og drikke dur 

helten ikke. 

Ordnet.dk 
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Sæt ordsprogene rigtigt sammen.     Løsning 

 

Klip de nederste dele af ordsprogene ud. 

Find den rigtige halvdel til ordsprogene. 

Lim dem ind der hvor du mener de passer. 

 

Tal med din makker om hvad ordsprogene betyder. 

 

 En sand ven kommer ind,  når andre går ud 

 Den enes død,  den andens brød 

 Det er i nøden  man skal kende sine venner 

 Det er for sent at kaste 

brønden til,  
når barnet er druknet 

 Det, der kommer let,  går let 

 Tiden læger  alle sår 

 

når barnet er 

druknet 
når andre går ud 

man skal kende 

sine venner 

den andens brød går let alle sår 

 

Fakta 

Et ordsprog er en fast 

sproglig vending der kort 

sammenfatter en erfaring 

eller leveregel, ofte i 

billedlig form. 

Uden mad og drikke dur 

helten ikke. 

Ordnet.dk 


