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Hent en talemåde – nr. 5 
 
Find talemåden der passer til…  
 
 
 

Man kan have mange forskellige kælenavne. 

 
 
 

Ordsproget betyder, at man ikke skal gøre en masse 
ud af en lille ligegyldig sag.  

 
 
 

En gang imellem reagerer man voldsomt set 
situationen i betragtning.  

 
 
 

De små gryder er i dette tilfælde børn. Det er ikke 
altid, at de voksne bryder sig om, at I lytter til deres 
samtaler.  

 Sådan sagde man i gamle dage til sine uartige børn, 
hvis de ikke gjorde, som der blev sagt. En ordentlig 
lussing skulle nok få barnet til at høre efter.  

 Vær fornuftig, tag én ting ad gangen. Bjørnen skal jo 
først være død, inden du kan flå skindet af den. Vent 
fx med at bestille biografbilletter, til du nu også har 
fået dine lommepenge. 

 Hvis du har haft en rigtig dårlig dag, skal der kun en lille 
dråbe til, før du bryder sammen.  
 

 
Navn: ____________________________________            
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Hent en talemåde – nr. 5 – retteark 
 
 
 
Kært barn har mange navne.  

Man kan have mange forskellige kælenavne. 

 
Man kan ikke koge suppe på en pølsepind.  
 

Ordsproget betyder, at man ikke skal gøre en masse 
ud af en lille ligegyldig sag.  

 
Man skal ikke skyde spurve med kanoner. 
 

En gang imellem reagerer man voldsomt set 
situationen i betragtning.  

 
Små gryder har også ører. 
 

De små gryder er i dette tilfælde børn. Det er ikke 
altid, at de voksne bryder sig om, at I lytter til deres 
samtaler.  

 
Den, som ikke vil høre, må føle.  
 

Sådan sagde man i gamle dage til sine uartige børn, 
hvis de ikke gjorde, som der blev sagt. En ordentlig 
lussing skulle nok få barnet til at høre efter.  

 
Sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt.  
 

Vær fornuftig, tag én ting ad gangen. Bjørnen skal jo 
først være død, inden du kan flå skindet af den. Vent 
fx med at bestille biografbilletter, til du nu også har 
fået dine lommepenge. 

 
En lille dråbe kan få bægeret til at flyde over.  

Hvis du har haft en rigtig dårlig dag, skal der kun en lille 
dråbe til, før du bryder sammen.  
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Kært barn har 
mange navne. 

 
 



               Ideskyen.dk 

 
 

Man kan ikke koge 
suppe på en 
pølsepind. 
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Kært barn har 
mange navne. 
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Man skal ikke 

skyde spurve med 
kanoner. 
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Små gryder har 
også ører. 
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Den, som ikke vil 
høre, må føle. 
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Sælg ikke skindet, 
før bjørnen er 

skudt. 
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En lille dråbe kan 
få bægeret til at 

flyde over. 


