Før du laver opgaverne, skal du ha’ hørt historien, der hører til spørgsmålene. Du
nder alle historierne på golittle.dk/opgaver.
Har du gjort det? Godt! Så læs videre..!
Når du har lyttet til historien, skal du svare på spørgsmålene på næste side.
Har du en printer:
1. Print opgavearket ud.
2. Begynd med spørgsmål 1 og nd det svar, du tror, er det rigtige.
3. Skriv bogstavet, der står ud for svaret, på plads nummer 1 i boksen til kodordet.
4. Fortsæt på samme måde med resten af spørgsmålene.
Har du IKKE en printer:
1. Find et stykke papir og en blyant og scroll videre til spørgsmålsarket på næste
side eller nd spørgsmålene på hjemmesiden.
2. Begynd med spørgsmål 1 og nd det svar, du tror, er det rigtige.
3. Skriv bogstavet, der står ud for svaret, som det første på dit papir.
4. Fortsæt på samme måde med resten af spørgsmålene.
Derefter:
Har du skrevet de rigtige bogstaver, får du kodeordet!
Hvis du har tid og lyst, kan du herefter lave ekstraopgaverne på spørgsmålsarket.
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Rigtig god fornøjelse!
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Opgaver til historien: Sådan gør du

OPGAVER TIL: BISONSKOVEN

Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. Hvor lever der bisonokser i den
6. En han-bison kan blive kæmpestor danske natur - udover Bisonskoven? hvor meget kan den veje?
B: Bisonskoven er det eneste sted

U: Op mod 1 ton

D: Kun ét andet sted i den danske natur

V: Op mod 2 ton

M: Fem andre steder i den danske natur

T: Op mod 3 ton

2. Almindingen er en kæmpestor skov
på.. ja, hvor ligger Almindingen?

7. Bisonen er i familie med et dyr, du kan
se på markerne - hvilket?

A: På Sjælland

L: Et får

U: På Fyn

H: En hest

I: På Bornholm

N: En ko

3. En blok bisoner blev sat fri i
Bisonskoven, fordi…?

8. En bison er en drøvtygger - hvad
betyder det?

T: Der var masser af plads til at løbe

J: Den prutter ere gange i timen

V: Deres livret var i Bisonskoven

G: Den fordøjer sin mad af ere omgange

S: Arten ikke skulle uddø

P: Den tygger sin mad 100 gange

4. En stor krig var med til at udrydde de
vildtlevende bisonokser - hvilken krig?

9. En bison spiser plantefoder, og den
spiser MEGET - hvor meget?

O: 1. Verdenkrig

I: Mellem 0-20 kg. om dagen

E: 2. Verdenskrig

E: Mellem 20-40 kg. om dagen

Æ: Den Kolde Krig

M: Mellem 40-60 kg. om dagen

5. Den europæiske bison er det største
vildtlevende pattedyr - hvor?

10. Hvor mange bisoner lever der i
Bisonskoven i dag?

M: I Danmark

C: 12 bisonokser

N: I hele Europa

F: 13 bisonokser

C: I verden

R: 14 bisonokser
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EKSTRAOPGAVER:
1.

På bagsiden af papiret: Tegn en bisonokse, som du tror, den ser ud.

2.

Vej et æble på køkkenvægten - og få din mor eller far til at hjælpe med at regne ud, hvor
mange æbler, du skulle spise, for at spise det samme som en bisonokse spiser om dagen.

3.

Stil dig op på badevægten og vej dig selv - og prøv så at regne ud hvor mange gange din
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vægt, der skal til, for at veje det samme som en bison, der vejer 1 ton = 1.000 kg.!

