
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgaver til historien: Sådan gør du 

Før du laver opgaverne, skal du ha’ hørt historien, der hører til spørgsmålene. Du 
finder 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 find 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 find spørgsmålene på hjemmesiden. 
 
2. Begynd med spørgsmål 1 og find 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.


Rigtig god fornøjelse! 






1. I hvilket land blev mennesker først 
syge af COVID-19?

6. Hvor lang tid kan det normalt tage at 
udvikle en vaccine? 

H: Kina O: Op mod ti uger

O: USA L: Op mod ti måneder

M: Danmark T: Op mod ti år

2. Hvad er corona? 7. Fra hvilket land kommer den første 
godkendte vaccine i Danmark?

P: En sygdom O: Danmark

O: En virus P: Rusland

I: En by i Kina A: USA

3. Hvad er COVID-19? 8. Hvad er bivirkninger?

W: En vaccine U: Når en vaccine ikke virker

E: En særlig type medicin L: Hvis man f.eks. får hovedpine af at blive 
vaccineret

S: En sygdom man kan få, hvis man er 
smittet med corona-virus

R: Når man ikke vil vaccineres

4. Hvordan smitter corona? 9. Hvorfor vaccinerer man ikke alle i hele 
verden med det samme?

P: Gennem små dråber af spyt E: Der er ikke lavet vacciner nok endnu

E: Den smitter kun på hospitaler F: Corona er kun udbredt i Europa

G: Den smitter slet ikke A: Fordi mange lande ikke vil vaccinere

5. Hvad gjorde lande over hele verden 
for at undgå smitte med corona?

10. Hvad hedder det, når et virus 
pludselig ændrer sig?

H: Lukkede for varmen U: Det roterer

I: Lukkede skoler og butikker E: Det vender

M: Gjorde det forbudt at sælge fisk R: Det muterer

KODEORD:

OPGAVER: 
1. På bagsiden af papiret: Tegn det, du glæder dig allermest til at lave, når vi igen må være 

mange sammen.

2. Spørg din mor eller far om de vil hjælpe dig med at finde ud af, hvilke bivirkninger der f.eks. 

er ved hovedpinepiller. Du må KUN gøre dette sammen med en voksen.

3. Lav en liste over det, du synes er værst og bedst ved at være hjemme pga. corona.

SPØRGSMÅL TIL: CORONA OG VACCINERNE 
Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
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