
HVAD ER RIGTIGT?. Sæt X

1. Karen er 
 ❑ læge.  
 ❑ patient.
 ❑ sygeplejerske.  

2. Karens arbejds-tøj er 
 ❑ hvidt. 
 ❑ blåt.
 ❑ gult.

3. Aviaja er på syge-huset, fordi  
 ❑ hun er kørt galt på hunde-slæde.  
 ❑ hun har været med i en bil-ulykke. 
 ❑ hun er faldet på vej ned ad fjeldet. 

4. Aviaja kan ikke selv sætte sig op i sengen, fordi
 ❑ hun er for træt.  
 ❑ hun har slået hovedet. 
 ❑ hun har for ondt i begge arme.  

5. Karen hjælper Aviaja med
 ❑ at børste tænder.
 ❑ at se tv.  
 ❑ at lave lektier.

6. Karen taler
 ❑ kun dansk.
 ❑ både grønlandsk og dansk. 
 ❑ kun grønlandsk. 

7. Aviaja får lagt gips på, fordi
 ❑ hun har brækket den ene arm.
 ❑ hun har brækket benet.  
 ❑ hun har brækket begge arme.   

8. Karen arbejder 
 ❑ altid i weekenden.  
 ❑ nogle gange i weekenden.   
 ❑ aldrig i weekenden.

LÆS DANSKO P G A V E R

1 Opgaverne må gerne kopieres

FÅ ORDET TIL AT PASSE. Sæt pil til den rigtige endelse.

 Syge- -tient

 Stue- -ration

 Navne- -møde 

 Morgen-  -skilt 

 Pa- -plejerske 

 Læ- -dicin

 Ope- -gang  

 Me- -ge 

 Syge-plejerske-  -billede

 Røntgen- -hus 



LÆS DANSKO P G A V E R

2 Opgaverne må gerne kopieres

SPØRGSMÅL TIL BOGEN. Skriv hele sætninger.

1. Hvor arbejder Karen?
  
__________________________________________________________________________________

2. Hvem mødes til morgen-mødet hver morgen?
 
__________________________________________________________________________________

3. Hvorfor går Karen og lægen stue-gang?

__________________________________________________________________________________

4. Karen laver forskellige ting på sit arbejde. Nævn tre forskellige ting, Karen laver:
 
__________________________________________________________________________________
    
5. Hvordan er Karen blevet sygeplejerske?

__________________________________________________________________________________

6. Hvad får Aviaja lagt på sin brækkede arm?

__________________________________________________________________________________

7. Har Karen sit hvide arbejds-tøj på, når hun går hjem fra arbejde?

__________________________________________________________________________________

OVERSÆT ORDENE

. Skriv ordene på grønlandsk. Brug gerne ord-bog.

Gips __________________________________________________________________

Medicin __________________________________________________________________

Patient __________________________________________________________________

Undersøgelse __________________________________________________________________

Stue-gang __________________________________________________________________

Operation __________________________________________________________________

Røntgen-billede __________________________________________________________________
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3 Opgaverne må gerne kopieres

FIND NAVNE-ORD

Navne-ord kan være mennesker, dyr eller ting – alle de ord, 
der kan sættes en eller et foran. 

.Find navne-ord, som begynder med:

Side   4  Et                       –                      Side   6   Et                    –                      

Side   8  En                                             Side 10   En                                            

Side 14  En                                             Side 15   Et                                             
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EN RIGTIG SÆTNING. Der er gået uorden i sætningerne! Sæt ordene rigtigt sammen igen. 
 Du kan hente hjælp i bogen.

1.  hvide    på    bukser    har    træ-sko    Karen    hvide    og
  

__________________________________________________________________________________

2.  kontakt   patienterne   har   Karen   til   meget

__________________________________________________________________________________

3.  kan    børste    Hun    at    selv    ikke    klare    tænderne

__________________________________________________________________________________

4.  kan    med    at    godt    Karen    lide    mennesker    arbejde

__________________________________________________________________________________

5.  har    sig    Karen    uddannet    Grønland    til    her    i    sygeplejerske

__________________________________________________________________________________

6.  god    syge-huset    Det    en    har    arbejds-dag    været    på
 

__________________________________________________________________________________ 
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4 Opgaverne må gerne kopieres

KÆRE DAGBOG
Hver dag skriver Karen dagbog om sin arbejds-dag på syge-huset. 
Hvad skriver hun i dag? 

. Skriv Karens dagbog:

Kære dagbog,
I dag …

Du skal skrive ”dagbogen” på computeren.
Tænd computeren. Gå ind i Word. Skriv Karens dagbog her. Husk at gemme undervejs. 
Du kan printe ”dagbogen” ud og hænge den op i klassen.

SKRIV EN HILSEN
Aviaja har fået gips på sin brækkede arm. 
Hendes venner og familie vil gerne skrive hilsner og små beskeder på gipsen. 

. Skriv en hilsen til Aviaja.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________



5 Opgaverne må gerne kopieres

LÆS DANSKO P G A V E R
TEGNESERIE
Aviaja er på syge-huset, fordi hun er kørt galt på hunde-slæde.

. Lav en tegneserie på fire billeder hvor:
  1. Aviaja og hendes far vælter med hunde-slæden ned ad fjeldet.
  2. Ambulancen henter Aviaja.
  3. En læge kigger på Aviaja på syge-huset.
  4. Aviaja bliver indlagt på stue 3.

ORD
Karen er sygeplejerske på et syge-hus. 
Hvilke andre ord tænker du på, når du hører ordet syge-hus? 

. Skriv ordene ud for linjerne nedenfor. 

Syge-hus

s y g e p l e j e r s k e


