
SpørgSmål og Svar  .Skriv hele sætninger.

1. Hvad hedder drengene, som finder mumierne?

2. Hvad hedder det sted, hvor drengene går på jagt?

3. Hvordan ser ryper ud?

4. Hvor mange grave med mennesker finder drengene?

5. Hvor kommer mumierne først hen?

6. Hvorfor skal mumierne til Danmark?

7. Hvordan tror man først, at menneskene er døde?
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1. Hvem går på jagt?       
q mange kammerater 
q piger og drenge 
q to brødre

2. Hvad vil de skyde?           
q sneharer 
q ryper 
q rensdyr

3. Hvad finder de på turen?    
q jagtredskaber 
q grave 
q en tranlampe

4. Hvad tager de med hjem? 
q skind 
q en amulet 
q tøj

Hvad er rigtigt?.Sæt kryds ved det rigtige. Der kan godt være flere rigtige ved hver opgave!

5. Hvornår kommer arkæologerne? 
q med det samme 
q mange år efter 
q 2 år senere

6. Hvilken slags mad spiste man i gamle dage?         
q muslinger 
q rugbrød 
q sæler

7. Hvem er de døde?  
q børn 
q kvinder 
q mænd

8. Hvordan er kvindernes hår? 
q sat i top 
q løst 
q i hestehale

SammenSatte navneord. Sæt streg mellem ordene.

1. klippe   pakke
 
2. dæk   tråd

3. lykke   udhæng

4. skind   top

5. kamik   skind

6. sene   amulet

7. rensdyr   såler

8. hår   sten

Kirsten Hjørne
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Svære ord.Sæt ordene ind, hvor de mangler i sætningerne.

arkæolog       Hans Egede       frysetørret       tranlampen  

konservere       lykkeamulet       forgiftning       teori

1. Jens Rosing havde et arbejde som _______________________________.

2. I Grønland var det ikke muligt at __________________________, derfor blev mumierne   

 sendt til København.

3. Den første _________________________ troede man på i over 30 år.

4. Man tror, at en __________________________________ kan beskytte mod ulykker og sygdom.

5. Man hænger ting ud i frosten og under udhæng, så de bliver ___________________________.

6. Gammel mad kan give en _____________________________________.

7. I huset giver __________________________________ lys.

8. I året 1721 danner ____________________________________ kolonien Godthåb (Nuuk).

BeSøg på muSeum
1. Hvad hedder museet/  
 museerne, hvor du bor?

2. Lav en tegning af et museum,  
 du har besøgt.

3. Hvilke gamle ting har du set  
 på et museum? Brug ordbog.
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tillægSord.Bøj tillægsordene.

Eksempel:
Grønland er en stor ø.
Grønland er et stort land.
Grønland har store isbjerge.

.Find selv på sætninger med tillægsord. Skriv dem i n-form, t-form eller e-form.

N-form	 T-form	 E-form	(flertal)

ny

høj

død

våd

tung

flad

kold

stejl

gammel

mærkelig

Snak om gamle dage med BedSteforældre. Forbered dine spørgsmål.

hvem  ·  hvad  ·  hvor  ·  hvordan  ·  hvorfor  ·  hvornår  ·  hvilken/hvilke

Brug en blok, en PC eller dit kladdehæfte.
Du kan fx tage en båndoptager/mobiltelefon med.
Gode spørgsmål giver sjove og spændende svar!
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tegneSerie
Læs s. 31 og s. 35-37 om teori 1 og teori 2.. Lav en tegneserie til en af teorierne. Find på en god overskrift. 
 Skriv talebobler og tekst under billederne.

N-form	 T-form	 E-form	(flertal)

ny

høj

død

våd

tung

flad

kold

stejl

gammel

mærkelig
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Vælg et af disse 4 emner.
Brug opslagsbøger 
og Internettet.

viden om. Lav en planche 
 og fortæl om    
 emnet til klassen.

– Ryper
– Downs syndrom
– Arkæolog – uddannelse og arbejde
– Uummannaq

Skriv en mail . Skriv en mail til en, du kender.
 Fortæl om noget spændende, 
 du fandt på en tur i fjeldet.

lykkeamulet 
Forestil dig, at du 
skal lave en lykkeamulet.

1. Hvad vil du bruge til at lave den af?

2. Hvem skal have amuletten?

3. Hvad skal amuletten hjælpe med?

Tegn den! Lav den!


