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: FLUGTKONGEN LORENTZEN
Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. Hvorfor kom Lorentzen tit i fængsel? 6. Hvilket nummer havde den celle, hvor
Lorentzen sad fængslet?
A: Han kørte for stærkt

I: 7

P: Han var tyv

G: 17

S: Han var tit oppe at slås

A: 27

2. Lorentzen var særligt god til.. hvad?

7. Hvor mange kilo tabte Lorentzen sig
under udgravningen af sin tunnel?

O: At bryde pengeskabe op

T: 5

K: At kravle over høje plankeværk

L: 15

L: At løbe fra politiet

M: 25

3. Hvilken lmstjerne mindede
Lorentzen om?

8. I hvilken by ligger det fængsel,
Lorentzen ygtede fra?

T: Jokeren fra Batman

A: Horsens

L: Egon Olsen

U: Herning

K: Sorteper

E: Helsinge

4. I hvilket årstal blev Lorentzen født?

9. Hvor lang var tunnelen, som
Lorentzen gravede?

Ø: 1796

N: 18 meter

I: 1896

P: 23 meter

Å: 1996

A: 28 meter

5. Hvor mange gange ygtede
Lorentzen?

10. Hvad gjorde Lorentzen af alt det
jord, han gravede ud af tunnelen?

U: 10

A: Han spiste det

K: 12

Y: Han gemte det under sengen

T: 14

D: Han skyllede det ud i toilettet

KODEORD:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EKSTRAOPGAVER:
1.

På bagsiden af papiret: Tegn Lorentzens ugttunnel som, du tror, den så ud.

2.

Find et måleband og mål 18 meter - så lang var tunnelen!

3.

Find en stor nål eller en teske og se, hvor dybt et hul du kan grave i jorden - husk
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lige at spørge en voksen om lov først!

