Täydennä sananlaskut 1 vastaukset
1. Parempi katsoa kuin katua.
2. Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa.
3. Työ tekijäänsä neuvoo.
4. Arvaa oma tilasi ja anna arvo toisellekin.
5. Ei lämmin luita riko.
6. Ei makaavan kissan suuhun hiiret juokse.
7. Ei ole hoppu hyväksi, eikä kiire kunniaksi.
8. Ei oppi ojaan kaada, eikä tieto tieltä työnnä.
9. Ei se sota yhtä miestä kaipaa.
10. Eihän se kallis ole, jonka rahalla saa.
11. Korppi ei korpin silmää noki.
12. Ensin asiat tutkitaan, sitten vasta hutkitaan.
13. Helppo se on toisen takapuolella tuleen istua.
14. Hyvin suunniteltu on jo puoleksi tehty.
15. Illan virkku aamun torkku. Se tapa talon hävittää.
16. Jo on aikoihin eletty.
17. Joka köyhää auttaa se lainaa Jumalalle.
18. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa.
19. Joka vähässä on väärä, se on paljossakin väärä.
20. Jos ei ole heiliä helluntaina, ei sitten koko kesänä.
21. Jos ei viina, terva ja sauna paranna, tauti on kuolemaksi.
22. Josta paljo puhutaan, siitä paljo tykätään.
23. Justiin piisasi sano akka, kun keitto kesken loppui.
24. Kahden kauppa on kolmannen korvapuusti.
25. Kahvi kuumana ja tyttö nuorena.
26. Kaikkea sitä kuulee, kun vanhaksi elää.
27. Konstit ovat monet, sanoi akka, kun kissalla pöytää pyyhki.
28. Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan.
29. Kukapa se kissan hännän nostaa, jos ei kissa itse.
30. Kun lähtee sutta pakkoon, tulee karhu vastaan.
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31. Kuriton koulu on kuin vedetön mylly.
32. Kyllä se sopu sijaa antaa.
33. Kyllä työ tekijäänsä neuvoo.
34. Kyllä siinä on suu messingillään.
35. Köyhän ei kannata ostaa halpaa.
36. Lopussa kiitos seisoo.
37. Luja tahto vie läpi harmaan kiven.
38. Lyö heti kuin vierasta sikaa.
39. Makuasioista ei voi kiistellä.
40. Meni kuin tuhka tuuleen.
41. Minkä taakseen laittaa, sen edestään löytää.
42. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä.
43. Mitä se poikamies akalla tekee, kun ei ole muutakaan perhettä?
44. Ne hävisivät kuin hohtimet kaivoon.
45. Niin kuuma on, että nahka palaa.
46. Niin metsä vastaa kuinka sinne huudetaan.
47. Niitä on niin paljon kuin Vilkkilässä kissoja.
48. Oma maa mansikka, muu maa mustikka.
49. On köyhä kuin kirkon rotta.
50. Onni se on yksillä ja kesä kaikilla.
51. Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.
52. Pata kattilaa soimaa.
53. Pidot paranee, kun vieraat vähenee.
54. Rehellisyys maan perii.

55. Riittää kullekin päivälle omat murheensa.
56. Rohkea rokan syö.
57. Sanasta miestä ja sarvesta härkää.
58. Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa.
59. Se on sukuvika, jos suksi ei luista.
60. Sievä kuin sika pienenä.
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