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: HAMMERSHUS

Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. Hvor ligger Hammershus?

6. Tårnene på Hammershus k
dyrenavne - men hvorfor?

T: Midt på Bornholm

M: Så det var nemmere at nde rundt

N: På den sydlige spids af Bornholm

U: Man troede, dyrenes egenskaber ville
smitte af på dem, der forsvarede borgen

B: På den nordlige spids af Bornholm

P: Det var kodeord for at forvirre fjenden

2. I hvilken tidsperiode blev
Hammershus bygget?

7. Man ville ikke ende i Hundetårnet!
GISP! Hvorfor ikke?

Æ: Stenalderen

I: Her sad de dødsdømte fanger

O: Middelalderen

L: Her var mus og rotter overalt

Z: Bronzealderen

N: Der var spøgelser og genfærd i tårnet

3. Hammershus blev bygget højt oppe for så kunne man holde øje med hvad?

8. Kong Christian d. 4. havde en datter hvad hed hun?

R: Skibe, der sejlede forbi øen

P: Jose ne Mathilde

K: Hvordan vejret blev

N: Leonora Christina

B: Om der var store bølger på havet

J: So e Amalie

4. Hvad hed det sted på Hammershus,
hvor man gemte smør?

9. Leonora Christina og hendes mand
forsøgte at ygte - hvordan?

C: Smørrummet

E: De kastede lagner ud af vinduet

I: Smørtårnet

H: De lirkede låsen på døren op

G: Smørkælderen

C: De kravlede op på taget

5. Dengang drak man øl i stedet for vand 10. Hammerhus er i dag en STOR
- også børnene! Men hvorfor?
borgruin, og den er.. ja, hvad er den?
A: Øl smagte bedre end vand

N: Nordeuropas største borgruin

L: Øl var billigere end vand

U: Danmarks største borgruin

R: Øl var renere end vand

T: Verdens største borgruin
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EKSTRAOPGAVER:
1.

På bagsiden af papiret: Tegn Hammershus, som du tror, det så ud i Middelalderen.

2.

Find et målebånd og mål 70 meter - så høj en klippe blev Hammershus bygget på.

3.

Tårnene på Hammershus havde dyrenavne, fordi man troede, man så k dyrenes
egenskaber - hvilket dyrs egenskaber vil du helst have? Løbe hurtigt som en gepard? Flyve
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som en fugl? Eller noget helt tredje?

