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Skabelon 2. Tip tyve (til aktivitet 5) 

Har man sagt 
A, må man 
også sige B

Hvis man er 
begyndt på noget, 
bør man også gøre 
det færdigt

Man skal gøre 
tingene i den 
rigtige rækkefølge

Man skal sige det, man 
mener!

Man skal 
aldrig sige 
aldrig

Man skal ikke sige 
nej til et godt tilbud

Man skal ikke på 
forhånd udeluk-
ke en bestemt 
mulighed

Man bliver aldrig færdig så

Det er så 
sikkert som 
amen i kirken

Det er noget, man 
finder på

Det er helt sikkert Det sker mange gange

Slå ikke 
større brød 
op, end du 
kan bage

Gå ikke i slåskamp 
med en, der er 
stærkere end dig 
selv

Bag ikke brød, hvis 
du er mæt

Begynd ikke på noget, som 
du ikke kan fuldføre

Gå ned ad 
bakke for én

Der sker en dårlig 
udvikling

Man tager det 
tunge slæb for en 
anden

Det er lettere at køre på 
cykel

At gribe i 
egen barm

At være 
selvoptaget

At erkende egne 
fejl/være selv-
kritisk

At have hjertesorg/være 
forelsket

Kært barn har 
mange navne

En, man holder 
af, har mange 
kælenavne

Et sødt barn får 
mange efternavne

Øgenavne og kælenavne er 
det samme

Brændt barn 
skyr ilden

Ilden opsluger også 
børn

Børn må ikke lege 
med tændstikker

Hvis man én gang er kom-
met galt af sted, undgår 
man at gøre det samme det 
igen

At tage bladet 
fra munden

At sige sin mening At smile sødt At spise sig mæt i 
grøntsager
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Man kan ikke 
både blæse 
og have mel i 
munden

Man kan ikke få i 
hoved og røv

Man skal tænke sig 
om, før man taler

Man kan ikke gøre to 
forskellige ting samtidigt

Bordet fanger Man har givet et 
bindende løfte

Bordet står i vejen Man er i en god situation

Det må briste 
eller bære

Man tager en 
chance

Man går igennem 
isen

Man er meget mæt

Den enes død, 
den andens 
brød

Man får god mad 
efter begravelsen

Den enes uheld 
gavner den anden

Bageren bliver fattig af 
begravelser

Mange 
bække små 
gør en stor å

Små bidrag sam-
men kan udgøre 
noget værdifuldt

Alt og alle består 
bare af små del-
elementer

Du skal øve dig mange 
gange for at få succes

At få i både 
pose og i sæk

Man er heldig Man knokler hårdt Man får eller kræver mere, 
end hvad rimeligt er

En fugl i 
hånden er 
bedre end ti 
på taget

Det gælder om 
at holde sig gode 
venner

Det, man ejer, er 
mere værdifuldt 
end det, man tror, 
man kan få

Ti fjender er værre end en 
god ven

Man skal 
ikke skue 
hunden på 
hårene

Man skal ikke 
bedømme folk på 
det ydre 

Man skal opføre 
sig ordentlig 
overfor alle

Man skal være opmærk-
som på ikke at blive snydt

At lade fem 
og syv være 
lige

Man koncentrerer 
sig

Man er ligeglad og 
lader stå til

Man er rigtig dårligt til 
matematik

Højt at flyve, 
dybt at falde

Motto for cirkus-
artister

Man skal tage 
chancer i livet

Jo højere ambitioner, desto 
større risiko

Hver fugl 
synger med 
sit næb

Man synger meget 
smukt

Alle kan sige tinge-
ne på deres måde/
med deres evner

Man skal sige sin mening


