
SpørgSmål og Svar .Skriv svarene med hele sætninger.

Hvor er Pele født?

Hvad brugte Pele sin fritid til i sin barndom?

Hvilket dyr kunne Peles farfar godt lide at fange?

Hvor kunne Catalina-maskinerne lande?

Hvorfor skrev man tal på hustagene?

Hvorfor er der to af samme slags instrumenter i cockpittet?

Hvad laver en meteorolog?
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� Opgaverne må gerne kopieres
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Svære ord.Sæt ordene ind, hvor de mangler i sætningerne.

1. Skal man lære at flyve, får man hjælp af en __________________________________.

2. Kaptajnen og __________________________________ hjælpes ad under flyvningen.

3. Piloten sidder i _______________________________ under hele flyvningen.

4. I Kangerlussuaq arbejder _____________________________________.

5. Man er _______________________________ , hvis man fx ikke kan se forskel på rød og grøn.

6. Et  __________________________________ er et bevis.

7. ____________________________ har plads til 245 passagerer.

8. Vil man gerne være pilot, skal man til en ___________________________________________ .

NavNeord

.Skriv en eller et foran ordene.

_____ rype

_____ cockpit

_____ certifikat

_____ pilot

_____ job

_____ uvejr

_____ kaptajn

_____ fly

_____ maskine

_____ sygehus

SammeNSatte NavNeord

.Sæt streg mellem ordene.

by		 	 type

stød  skole

over  mand

fangst  skæg 

luft  mesterskab 

folke  prøve

optagelses  tænder 

fly  bane

styr  havne 

landings  ture

Norsaq   cockpittet   optagelsesprøve    

instruktør   meteorologen    

styrmanden   farveblind   certifikat
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Flytyper. Vælg en flytype, skriv om den og lav en tegning.
 Gå først på internettet og find oplysninger om forskellige flytyper. 
 Kig fx på www.airgreenland.com 
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tegNeSerie. Lav en tegneserie. Tegningerne skal fortælle en historie om en Catalina-maskine, 
 som kommer til din by. Skriv en tekst under hver tegning. Læs først side 11-12.
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Højt at Flyve.Skriv en historie om en flyvetur, du har været på. 

ordbogSøvelSe.Forklar ordene. Brug evt. en ordbog.

instruktør  ____________________________________________________________________________

transport  ____________________________________________________________________________

hospital  ____________________________________________________________________________

rute  ____________________________________________________________________________

ansvar  ____________________________________________________________________________

isskosse  ____________________________________________________________________________

kompas  ____________________________________________________________________________



LÆS DANSKO p g a v e r

� Opgaverne må gerne kopieres

bliv pilot.Lav et projekt om pilotuddannelsen.

Undersøg nøje, hvilke krav der skal til for at blive optaget på pilotuddannelsen, 
hvor uddannelsen foregår, hvor lang tid uddannelsen tager, hvilke jobmuligheder 
der er bagefter osv. Brug internettet, opslagsbøger – eller spørg en pilot!
Vælg selv, om du vil lave en planche, en PowerPoint præsentation eller en anden 
form for fremlæggelse.
Husk! Lav først en mind-map!

Nutid

.Skriv stykket her om til nutid.

Om foråret tog Pele ofte med sin far på rypejagt. 

Helst på ski – så de kunne komme langt ud i fjeldet. 

På ryggen havde de begge to en rygsæk med madpakke 

og termoflaske med varm te. Det var herlige dage. 

Især når solen var kommet tilbage, 

den varmede og gav ekstra energi.

Om foråret tager Pele


