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: LIVØ

Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. Hvorfor er øen Livø fredet?

6. I dag kan du bl.a. se et gammelt
egetræ på Livø - hvor gammelt er det?

R: Fordi der på øen bor mange piger, der
hedder Liv

H: Mere end 200 år gammelt

S: Fordi naturen på øen er så speciel

J: Mere end 300 år gammelt

N: Fordi det aldrig regner på øen

G: Mere end 400 år gammelt

2. I fortællingen om Livø kom nogle op
at skændes - hvem?

7. Der er også rigtig mange
blomsterplanter på Livø - hvor mange?

Æ: To jætter

L: 600 arter

A: To naboer

E: 700 arter

U: To konger

F: 800 arter

3. Fra hvilke mytologi stammer jætter?

8. Et af de dyr, du kan opleve på øen,
lever i vandet syd for Livø - hvilket dyr?

L: Fra den nordiske mytologi

U: Store krabber

Ø: Fra den græske mytologi

H: Hvaler

B: Fra den egyptiske mytologi

R: Den spættede sæl

4. Hvem var de første mennesker, der
boede på Livø?

9. Hvad lever den spættede sæl af?

M: Jægere

N: Fisk, blæksprutter og krebsdyr

C: Bønder

B: Tang, vandmænd og muslingeskaller

U: Stenaldermennesker

P: Insekter, sk og uer

5. Senere sendte man kriminelle til Livø - 10. Hvad er Nattens Øje, som du også
hvad kaldte de øen?
kan opleve på Livø?
N: Djævleøen

Å: En særlig ot blomst

D: Satansøen

O: En sten, der ligner et øje

G: Helvedesøen

E: En rute, du kun kan se om natten
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EKSTRAOPGAVER:
1.

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

2.

Find et lydklip med fuglekvidder - f.eks. på YouTube. Luk øjnene, mens du lytter, og forestil
dig du står på en mark på Livø med masser af fugle, der kvidrer - hvordan ser der ud?

3.

Tag varm tøj på, gå ud udenfor og sæt en re eks et sted - f.eks. på et træ. Når det er
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mørkt, tager du en lommelygte med - kan du nu nde re eksen igen?

