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Hent en talemåde – nr. 1  
Find talemåden der passer til…  
 
 
 
 

Man lader ikke nogen bestemme over en – man gør 
præcis, som det passer en.  

 Der er ting, man skal kunne, før man kan lære det 
næste. Fx en baby skal kunne kravle, før den lærer at 
gå.  

 Sket er sket, livet går videre. Selvom du græder over 
mælken, som ligger i en pøl på gulvet, får du den ikke 
tilbage i koppen. Det gælder om at være stærk.  

 Nogle gange får man puttet for meget mad på 
tallerknen, fordi det ser lækkert ud. Pludselig kan man 
mæt, selvom at der stadig er noget tilbage.  

 Ordsproget handler om grådighed.  
Du er venlig og rakte ham en lillefinger, men han var 
grådig og tog hele hånden. 

 
 
 

Man skal ikke kritisere andre for noget, man selv er 
slem til at gøre. Fx at lyve, sladre eller rode.  

 Ret dine egne fejl, før du kritiserer andres. Fx skal du 
ikke sladre om, at en vipper på stolen, hvis du selv gør 
det.  

 Sådan siger man om en rigtig pralhals, der buldrer løs 
om fx alt sit legetøj og alle sine mange lommepenge – 
uden at han har noget at have det i.  

 
Navn: ____________________________________            
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Hent en talemåde – nr. 1 - retteark 
 
 
Man skal sætte sin hat, som man vil.  
 

Man lader ikke nogen bestemme over en – man gør 
præcis, som det passer en.  

 
Man skal krybe, før man kan gå.  
 

Der er ting, man skal kunne, før man kan lære det 
næste. Fx en baby skal kunne kravle, før den lærer at 
gå.  

 
Det nytter ikke at græde over spildt mælk.  
 

Sket er sket, livet går videre. Selvom du græder over 
mælken, som ligger i en pøl på gulvet, får du den ikke 
tilbage i koppen. Det gælder om at være stærk.  

 
Maven bliver mæt før øjnene. 
 

Nogle gange får man puttet for meget mad på 
tallerknen, fordi det ser lækkert ud. Pludselig kan man 
mæt, selvom at der stadig er noget tilbage.  

 
Når man rækker Fanden en lillefinger, så tager han 
hele hånden.  
 

Ordsproget handler om grådighed.  
Du er venlig og rakte ham en lillefinger, men han var 
grådig og tog hele hånden. 

 
Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et 
glashus. 
 

 
Man skal ikke kritisere andre for noget, man selv er 
slem til at gøre. Fx at lyve, sladre eller rode.  

 
Fej først for din egen dør, før du fejer for andres.  
 

Ret dine egne fejl, før du kritiserer andres. Fx skal du 
ikke sladre om, at en vipper på stolen, hvis du selv gør 
det.  

 
Tomme tønder buldrer mest.  
 

Sådan siger man om en rigtig pralhals, der buldrer løs 
om fx alt sit legetøj og alle sine mange lommepenge – 
uden at han har noget at have det i.  
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Man skal sætte 

sin hat, 
som man vil. 
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Man skal krybe, 
før man kan gå. 
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Det nytter ikke at 
græde over spildt 

mælk. 
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Maven bliver mæt 
før øjnene. 
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Når man rækker 
Fanden en 

lillefinger, så tager 
han hele hånden. 
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Man skal ikke 
kaste med sten, 

når man selv bor i 
et glashus. 
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Fej først for din 
egen dør, før du 
fejer for andres. 
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Tomme tønder 
buldrer mest. 

 


