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: KRONJUVELERNE

Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. Kronjuvelerne ligger i kælderen
under et slot - hvilket?

6. Hvornår afholder dronningen det
årlige nytårsta el?

P: Amalienborg Slot

K: Den 1. januar

K: Rosenborg Slot

M: Den 1. februar

D: Christiansborg Slot

Q: Den 1. marts

2. Kronjuvelerne må kun bæres af én
helt særlig person - hvem?

7. Hvis kongekrone kan man også se i
skatkammeret under Rosenborg Slot?

O: Dronningen

R: Christian d. 5.s krone

I: Kronprinsesse Mary

V: Christian d. 6.s krone

U: Statsministeren

Y: Christian d. 7.s krone

3. Kronjuvelernes historie begynder ved
en bestemt dronning - hvem?

8. Hvad betyder det, når en konge er
enevældig?

Å: Dronning Margrethe den 1.

Æ: Kongen bor alene på sit slot

C: Caroline Mathilde

O: Kongen bestemmer alt

N: Sophie Magdalene

I: Kongen går kun iklædt lilla

4. Hvad er garniturer, når det handler om 9. Christian d. 5.’s kongekrone er lavet i
smykker og kronjuveler?
guld og vejer.. ja, hvor meget?
G: Et sæt, der består af ere dele

C: Mere end 1. kg.

O: Et sæt, der kun består af guldsmykker

N: Mere end 2. kg.

Z: Et sæt, der består af blå diamanter

H: Mere end 3. kg.

5. Dronningen må bruge kronjuvelerne,
men hvem ejer dem?

10. Hvad er der øverst på toppen af
kongekronen?

E: Staten

K: En måne, der symboliserer universet

B: Statsministeren

U: Et hjerte, der symboliserer kærlighed

L: Kirken

E: Et kors, der symboliserer Gud og kirken

KODEORD:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EKSTRAOPGAVER:
1.

På bagsiden af papiret: Tegn Christian d. 5.’s kongekrone, som du tror, den så ud.

2.

Få din mor eller far til at hjælpe med at nde et billede af Dronning Margrethe til nytårsta el
- og læg så godt mærke til de ne smykker, som sandsynligvis er kronjuvelerne.

3.

Forestil dig hvis DU var enevældig - hvad ville du så bestemme? Skriv f.eks. fem regler ned
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for dit værelse - for på en måde er du jo enevældig konge for dit værelse.

