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: VIKINGER I HIMMERLAND

Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. Hvem var Harald Blåtand?

6. Rundt om Aggersborg var en stor
voldgrav. Hvad skulle den bruges til?

R: En gud fra den nordiske mytologi

G: Holde fjender ude

V: En gammel dansk vikingekonge

C: Sørge for vand til planterne

N: En meget klog mand fra gamle dage

F: Give én lyst til at bade

2. Hvor mange år siden er det, at Harald
Blåtand levede?

7. Vikingerne holdt til i langhusene - men
hvad lavede de der?

I: Ca. 1.000 år siden

K: Gik i bad og sørgede for de var rene

A: Ca. 2.000 år siden

E: Spillede terningespil, tog sig en lur og
samlede kræfter

U: Ca. 3.000 år siden

P: Læste bøger og drak te

3. Harald Blåtand byggede Agggersborg 8. Det krævede mange store egetræer at
og Fyrkat - men hvad er det?
bygge et langhus - men hvor mange?
L: To lange broer

B: Flere end 40 træer

B: To otte kongeslotte

D: Flere end 50 træer

K: To vikingeborge

R: Flere end 60 træer

4. Harald Blåtand har også lagt navn til
noget inde i din telefon. Hvad?

9. Du kan besøge Aggersborg og Fyrkat
i.. ja, hvor kan du egentlig det?

A: Messenger-funktionen

N: I den nordlige del af Jylland

O: Internetforbindelsen

Å: I den østlige del af Jylland

I: Bluetooth

T: I den sydlige del af Jylland

5. Hvor mange ringborge har man indtil
nu fundet rundt om i Danmark?

10. Ved Fyrkat kan du besøge et
vikingemarked og prøve hvad?

M: 4

O: Hvordan en viking gik på toilet

N: 5

E: Vikingemad, vikingeværksteder og
vikingelege

L: 6

I: At bygge din helt egen vikingeborg
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EKSTRAOPGAVER:
1.

På bagsiden af papiret: Tegn Harald Blåtand, som du tror, han så ud.

2.

Vikingerne byggede runde ringborge uden brug af måleredskaber - sæt stopuret i gang på
din telefon og se, hvor mange helt ens runde cirkler du kan tegne på ét minut.

3.

Harald Blåtand har lagt navn til Bluetooth-funktionen - hvilken sej funktion i din telefon

fl

skulle opkaldes efter dig, hvis du helt selv måtte bestemme?

