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: CHRISTIANSØ
Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. I hvilken retning fra Bornholm ligger
Christiansø?

6. Hvordan døde Christian d. 5.?

E: Nordøst

I: Han faldt ned fra tårnet på Christiansø

D: Sydøst

F: Han stødte sammen med en kronhjort

A: Nordvest

Ø: Han druknede i havnen ved Christiansø

2. Hvor lang tid tager det at sejle fra
Bornholm til Christiansø?

7. Hvor mange elever gik i skole på
Christiansø i 2020?

I: Ca. 30 minutter

R: 12 elever

D: Ca. en time

U: 16 elever

M: Ca. to timer

F: 34 elever

3. Hvad hedder øgruppen, Christiansø er 8. Hvilken slags fugle yngler særligt på
en del af?
Christiansø?
D: Ertholmene

D: Svaner

E: Porregruppen

Y: Duer

K: Selleri-sumpen

G: Edderfugle

4. Hvornår var det middelalder i
Danmark?

9. Hvor mange turister besøger hvert år
Christiansø?

E: For mere end 1.000 år siden

L: 70.000

D: For mere end 5.000 år siden

P: 90.000

U: For mere end 10.000 år siden

E: 170.000

5. Hvilken konge er Christiansø opkaldt
efter?

10. Hvor lang tid tager det ca. at cykle
rundt om hele Christiansø?

T: Christian d. 2.

J: Ca. 5 minutter

E: Christian d. 4.

E: Ca. 10 minutter

R: Christian d. 5.

Æ: Ca. en time

KODEORD:
1

2

3

4

5
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7

8

9

10

EKSTRAOPGAVER:
1.

På bagsiden af papiret: Tegn Christiansø og fæstningen som, du tror, det ser ud.

2.

Find et billede af en kronhjort - f.eks. på internettet - og forestil dig så hvor ondt det må
gøre at støde sammen med sådan en!
Få en voksen til at hjælpe dig med at nde en rute på 1.5 kilometer og gå, løb eller cykl
ruten sammen. Når du er færdig, har du været rundt om hele Christiansø!
fi

3.

