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.

fi

fi

Rigtig god fornøjelse!
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Opgaver til historien: Sådan gør du

OPGAVER TIL: DINOER PÅ BORNHOLM
Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. Hvor levede der dinosaurer i
Danmark?

6. Hvad hed dinosaurussen med takker
på ryggen?

L: På Bornholm

I: En tyranosaurus

P: På Møn

A: En stegosaurus

W: På Sjælland

Ø: En mosasaurus

2. Hvor lang tid siden er det, at der
levede dinosaurer i Danmark?

7. Den hurtigtløbende dinosaurus fra
Bornholm havde et særligt våben - hvilket?

O: 100-200 år siden

N: En stor kølle på halen

R: 60.000 - 200.000 år siden

L: En slagteklo

A: 60.000.000 - 200.000.000 år siden

K: En stor pig i panden

3. Hvor lå Bornholm, dengang der
levede dinosaurer?

8. I hvilket hav ligger Bornholm?

E: Længere mod vest - altså til venstre for
Danmark

V: Stillehavet

N: Længere mod syd - altså under Danmark

C: Kattegat

L: Længere mod øst - altså til højre for
Danmark

S: Østersøen

4. Hvordan var temperaturen i Danmark, 9. På hvilket museum kan man se
da der levede dinosaurer?
dinosaurer i naturlig størrelse?
A: Den samme

J: Dinomuseet

G: Varmere

E: NaturBornholm

V: Koldere

A: Fortidsmuseet

5. Hvad spiste langhalsen?

10. Hvad hedder én, der graver efter
gamle ting i jorden?

H: Planter

N: En arkæolog

K: Dyr

Y: En historiker

L: Begge dele

K: En biolog
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EKSTRAOPGAVER:
1.

På bagsiden af papiret: Tegn en dinosaurus som, du tror, den så ud.

2.

Find et målebånd og mål 20 meter - SÅ høj var en langhals!

3.

Vej dig selv på en vægt. Få herefter en voksen til at hjælpe dig med at regne ud,
hvor mange gange din vægt, en langhals spiste hver dag.

