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: KONGEHØJEN

Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. Hvad er en gravhøj?

6. Hvor mange sten er der i
randstenkæden rundt om Kongehøjen?

M: En høj, hvor man graver med en gravko

Ø: 61 sten

G: En høj, hvor man i gamle dage
begravede de døde

A: 62 sten

P: En høj tæt på en kirkegård

B: 63 sten

2. Hvem blev begravet i en gravhøj?

6. Hvem skulle ifølge sagnet være
begravet i Kongehøjen?

K: Familiens kæledyr

C: En rigmand ved navn Wulf

T: Tjenestefolkene

D: En rigmands-hustru ved navn Vinnie

R: Dem, der var noget særligt

M: En konge ved navn Volf

3. Hvad kalder man en lang gravhøj?

7. Hvad er proviant?

I: En kortdysse

M: Mad og drikke til rejsen

Q: En stordysse

R: En ekstra varm jakke

A: En langdysse

Y: En måde at stable sten på

4. Hvad skete der ifølge gammel tro,
hvis man ødelagde Kongehøjen?

9. Hvad fandt man i det ene gravkammer
under en stor stendynge?

V: Man blev ramt af forfærdelige ulykker

Æ: Sko og tøj fra gamle dage

A: Man blev gravid med tvillinger

E: Ravperler og pilespidser

U: Man ville dø på stedet

O: Et skelet

5. Hvor gammel er Kongehøjen?

10. Du kan i dag stadig besøge
gravhøjen Kongehøjen - som ligger
hvor?

V: Mere end 3.000 år gammel

E: I den nordlige del af Sjælland

N: Mere end 4.000 år gammel

I: På den nordlige del af Fyn

K: Mere end 5.000 år gammel

R: I den nordlige del af Jylland

KODEORD:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EKSTRAOPGAVER:
1.

På bagsiden af papiret: Tegn gravhøjen Kongehøjen, som, du tror, den så ud.

2.

Find et målebånd og mål 52 meter - så lang er Kongehøjen!

3.

Tag varmt tøj på og gå ud i haven (eller ud i en park eller skov) og nd nogle
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forskellige sten - og når du kommer hjem, så byg din egen lille gravhøj af stenene.

