
HVAD ER RIGTIGT?

. Sæt X

1.  Hvad er Nanoq? 
 ❑ Labradorhund  

 ❑ Schæferhund  

2.  Hvad er Indy? 
 ❑ Labradorhund  

 ❑ Schæferhund  

3.  Hvorfor sov Knud på gulvet 
 ved siden af Indy?  

 ❑ Fordi han havde dårlig ryg.   

 ❑ For at lære Indy at kende.  

 ❑ For at Indy ikke skulle bide ting i stykker. 

4.  Hvorfor kalder Bjørn sin hund Nanoq?
 ❑ Fordi den ligner en isbjørn.  

 ❑ Fordi de skal være to bjørne – Nanoq og Bjørn. 

 ❑ Fordi den lever i Grønland.  

5.  Hvor prøver Nanoq som hvalp at arbejde? 
 ❑ På en bondegård 

 ❑ I en skole  

 ❑ I en børnehave 

6.  Indy og Nanoq får ikke morgenmad, fordi
 ❑ de er dygtigst til at lugte, når de er sultne. 

 ❑ de får dårlige maver af at spise om morgenen. 

 ❑ de er for søvnige.   

7.  Hundene trænes ikke sammen, fordi
 ❑ betjentene kan ikke styre to hunde på en gang. 

 ❑ hundene skal lære forskellige ordrer.  

 ❑ hundene løber væk.   

8.  Nanoq leger med fjernbetjeningen, fordi
 ❑ den vil se fjernsyn.   

 ❑ den er fræk.   

 ❑ den kan lugte, at der er hash indeni.
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OVERSÆT

. Tegn pil til det rigtige ord.
Brug evt. en ordbog.

narkotika naalakkiut
en ordre akuerisaq

lydig ikiaroornartut
han undersøger pasillerpaa/pasinerluppa

godkendt piukkunarsarpoq/sungiusarpoq
den lugter noget ujarlerpoq

han træner qiluppoq
et bur nalunaarusiaq

han søger uumasup inaa
rapport naalattoq
den gør naavaa 

han mistænker ham misissuivoq

NUTID/DATID

. Skriv ordene i datid. 

Nutid Datid

kører

går

kommer

lugter

snakker

begynder

leger

kan

larmer

træner



LÆS DANSKO P G A V E R

3 Opgaverne må gerne kopieres

INTERNETTET. Du skal på Internettet finde et billede af en politihund. 
Bagefter skal du skrive om den.

Hvis du ikke har hentet billeder fra Internettet før, kan du gøre sådan:
1. Hent hjemmesiden www.yahoo.dk 
2. Klik på Billeder.
3. Skriv politihund i søgefeltet.
4. Klik på Yahoo Søg!
5. Vælg et billede og klik på det med højre musetast.
6. Vælg Kopier. 

Nu kan billedet sættes ind i et dokument:
1. Åbn fx Word eller PowerPoint.
2. Klik med højre musetast på siden.
3. Klik på Sæt ind og vent, til billedet er kommet frem.

Nu har du et billede af en politihund. 
Giv politihunden et navn og skriv en historie om den.

FOTO. Lån et kamera på skolebiblioteket, find en hund og tag et billede af den.
Skriv om, hvordan du synes, man skal passe en hund.

foto
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TEGNESERIE. Læs Nanoq i lufthavnen side 32 -34.
Lav en tegneserie på 6 billeder hvor:

1. Bjørn og Nanoq kører i politibil til lufthavnen.
2. En flyvemaskine lander.
3. Nanoq lugter til kufferter og tasker.
4. Nanoq kradser med poten på mandens sko.
5. Bjørn, Nanoq og manden går ud.
6. Hash bliver fundet i en sko.

SKRIV HISTORIEN

. Vælg en af tegneserierne En fin næse side 20 eller Fang tyven side 40.

Skriv historien med dine egne ord. Du kan fx starte sådan:

Bjørn og Nanoq kører i politibilen …
– eller
Knud, Rudi og Indy kører i politibilen …


