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: CHRISTIANSBORG
Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. Hvad betyder demokrati?

6. Der var enevælde, da Christiansborg
blev bygget. Hvad betyder det?

M: At folket bestemmer, hvordan et land
skal styres

G: Det er politikerne, der bestemmer i
landet

P: At gå på gaden med store ag

T: Det er kongen, der bestemmer i landet

A: At kongen eller dronningen laver lovene

C: Det er politiet, der bestemmer i landet

2. Hvem holder til på Christiansborg?

7. Hvorfor blev det første Christiansborg
ødelagt?

A: Kongen eller Dronningen

T: Det blev revet ned

I: Politikerne

E: Det brændte

E: Politiet

M: Det ligger der skam endnu

3. Hvordan lyder det, når der kaldes til
møde i Folketinget?

8. Hvem var Struense?

O: Der blæses i et horn

A: Konge

U: Der bliver slået på en tallerken af metal

O: Statsminister

N: Der ringes med en klokke

R: Kongens livlæge

4. Hvor mange Christiansborge har der
været?

9. Hvad hedder de særlige tæpper, der
hænger på Christiansborg?

T: 1

E: Gobeliner

S: 2

P: Løbeliner

I: 3

Ø: Langeliner

5. Hvad hed kongen, der byggede det
første Christiansborg?

10. Hvad hedder salen, hvor tæpperne
hænger?

S: Christian d. 6.

B: Dronningesalen

U: Christian d. 5.

N: Riddersalen

T: Christian d. 4.

J: Guldsalen
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EKSTRAOPGAVER:
1.

På bagsiden af papiret: Tegn Christiansborg som, du tror, det ser ud.

2.

Spørg din mor eller far hvor mange danske statsministre, de kan huske - skriv
navnene ned.
Lav en Grundlov for dit eget værelse - hvilke regler gælder der?
fl

3.

