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: BUNKERNE PÅ BORNHOLM
Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. Hvor ligger de to gamle bunkere?

6. Hvad ligner kanonbatteriet i de
forladte bunkere?

K: Ved Dueodde på Bornholm

E: Et y

E: Ved Vesterhavet i Jylland

S: En UFO

R: På Amager

P: En helikopter

2. Hvornår var Danmark besat af
tyskerne under 2. Verdenskrig?

7. Hvor koldt var det om vinteren i 1940?

R: 1940 - 1945

N: Minus 3 grader

F: 1840 - 1845

K: Minus 30 grader

G: 1740 - 1745

V: Minus 300 grader

3. Hvad hed tyskeren, der startede 2.
Verdenskrig?

8. Hvor mange tyske soldater var der på
Bornholm?

O: Hansi Steiner

V: 5.000

I: Adolf Hitler

C: 10.000

A: Peter Hintze

I: 15.000

4. Hvor mange mennesker, mener man,
døde i 2. Verdenskrig?

9. Hvilket land hjalp med at genopbygge
Bornholm efter krigen?

A: Ca. 6 millioner

O: Norge

S: Ca. 20 millioner

B: Sverige

G: Ca. 60 millioner

A: Tyskland

5. Hvad hed det land, der besatte
Bornholm efter 2. Verdenskrig var slut?

10. Hvad var det, Bornholm k foræret
efter krigen?

S: Sovjetunionen

D: To nye y

I: Tyskland

E: 400 træhuse

O: Norge

A: 20 store skolebusser
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EKSTRAOPGAVER:
1.

På bagsiden af papiret: Tegn bunkerne, som du forestiller dig, de så ud.

2.

Find et målebånd og mål 17 meter - SÅ lang skulle kanonen ha' været!

3.

Spørg dine bedsteforældre om der er nogen af dem, der er så gamle, at de levede
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under 2. Verdenskrig.

