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Samtalerunde / Isumasioqatigiinneq
I skal i gruppen gennemgå alle 5 opgaver.
I fællesskab skal I finde ud af, hvad kravet er til de enkelte opgaver.
Skal I bruge tekst og billeder? Skal I skrive i en bestemt person og genre?
Hjælp hinanden med forslag og ideer til, hvad I kan skrive om i de
enkelte opgaver. Husk også at tale om ordforråd og opbygning.

Eqimattami suliassat 5 tamaasa misissussavasi.
Suliassani ataasiakkaani piumasaqaatit suunersut ataatsimoorlusi
paasiniassavasi. Allatat assillu atussavisigit? Aalajangersimasumik
inuttamik genrimillu (allatap suussusaanik) allassavisi?
Suliassani ataasiakkaani suut allaaserineqarsinnaanerinut ikoqatigiillusi
siunnersuusioritsi isumassarsiorlusilu. Eqqaamallugu oqaatsit
atorsinnaasat allatallu sannaa aamma oqaluuserissagassigit.
Du skal skrive én af de 5 opgaver.
Suliassanit 5-nit ataaseq allassavat.
1. Kan du huske …
2. Så hør dog på mig!
3. Vinterdag
4. Mine helte
5. Nu skal du høre …
Husk at skrive nummer og titel på den opgave, du har valgt.
Eqqaammallugu toqqakkavit normua qulequtaalu allannissaat.
Oversættelsen af opgaveformuleringer findes på sidste side (s. 14).
Suliassiisutini piumasaqaatit kalaallisut nutserneri quppernermi
kingullermiipput (q. 14).
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1.

Kan du huske ...

• Skriv om en sjov eller spændende oplevelse,
som har gjort et stort indtryk på dig.

(ulykke)
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2.

Så hør dog på mig!

I forbindelse med et topmøde, hvor verdens ledere er samlet,
er dit brev blevet udvalgt til at blive læst højt.

global
opvarmning

• Skriv brevet til verdens ledere om det, der optager dig.

terrorisme
krig
fattigdom

uddannelse
overbefolkning

naturkatastrofer

sprog
flygtninge

sundhed
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børns
rettigheder

sult og nød
racisme
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3.

Vinterdag

• Skriv novellen.
- Novellen skal foregå i og omkring huset en vinterdag.
- Sætningen: ”Jeg går lige udenfor et øjeblik,”
		 skal indgå i din novelle.
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4.

Mine helte

Gennem hele livet møder du mange forskellige mennesker.
Nogle af disse mennesker bliver dine helte, fordi du ser op
til dem, og fordi de gør en forskel for dig i dit liv.

• Skriv om den eller de personer,

der har særlig betydning for dig i din hverdag.

10

11

5.

Nu skal du høre ...

• Skriv ravnenes historie.
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1. Eqqaamaviuk

… / Kan du huske …

• Misigisaq, ilinnut qamuuna assut misigisaqarfiusoq, nuannersoq
pissanganartorluunniit allaaseriuk.
2. Tusaasinnga!

/ Så hør dog på mig!

Ataatsimeersuarfimmi, nunarsuarmi aqutsisut kateriffianni, illit allakkatit
atuarneqartussatut toqqarneqarput.
• Soqutigisat pillugu nunarsuarmi aqutsisunut allakkatit allakkit.
3. Ukiumi

ulloq / Vinterdag

• Naatsukullaliaq allaguk
- Naatsukullaliaq ukiumi ulloq ataaseq illup eqqaani pisimasuussaaq.
- Oqaaseqatigiit: ”Jeg går lige udenfor et øjeblik,” naatsukullalianni
		 ilaassapput.
4. Sapiitsuliortuutikka

/ Mine helte

Inuuneq tamaat inuppassuit assigiinngitsut naapittarpatit. Inuit tamakku
ilaat nuannaartorilersarakkit inunnernilu allannguisuusarmata
sapiitsuliortuutigilersarpatit.
• Inuk imlt. inuit ulluinarni ilinnut immikkut pingaarutilik/pingaarutillit
allaaseriuk/allaaserikkit.
5. Tusarnaarit

… / Nu skal du høre …

• Tulukkap oqaluttuaa allaguk.

Illustrationer:
s. 1 & 8-9: Simon Lautrop, s. 4-11: Google, s. 12-13: Martin Brandt Hansen
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