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Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Kålgården og dyrene
1. Hvilken plante bliver de nye frø til når de vokser op?
A. Roser
B. Blomkål
C. Gulerødder
2. Hvorfor er kålgården indhegnet?
A. For at grisene, der går løse, ikke skal æde planterne.
B. For at planterne ikke skal gro for vildt og sprede sig.
C. Fordi det ser pænt ud i haven.
3. Hvad drikker man i stedet for vand?
A. Man drikker vin og saftevand.
B. Man drikker øl.
C. Man drikker ikke, men spiser saftige frugter.
4. Hvorfor drikker man ikke vand fra brønden?
A. Vandet er for langt nede i brønden.
B. Vandet er beskidt/forurenet.
C. Vandet smager salt.
8. Fårene bliver malket, det er i middelalderen de fattiges ”køer”.
Hvad kunne/kan man ellers bruge fårene til?
A.
B.
		
C.

”Plæneklipper” i haven, de holder græs og ukrudt nede.
Man kan slagte dem for at få kød. Eller man kan klippe deres uld, der kan bruges
til at lave garn og stof af.
De skal bare se pæne ud, når de går på marken mellem malkningerne

9. Hvornår fik man frisk kød?
A. Om sommeren, når alle dyrene er på græs
B. I fasten, tiden op til påske.
C. Når der slagtes, lige før vinteren kommer.
10. Hvor kommer den øl man køber fra?
A. Den kommer fra Tyskland
B. Den kommer fra Norge
C. Den kommer fra England
11. Hvem har flest husdyr, skomageren eller fiskeren?
A. Fiskeren, de boede længst ude på landet.
B. Skomageren har flest, han var rigere end fiskeren.
C. Fiskeren, de har mere brug for kød end skomageren, de har nemlig et fysisk hårdere arbejde.
12. Grise gik frit omkring. Hvorfor var de ikke indhegnede?
A. De skulle grave haven.
B. De skulle selv finde deres føde.
C. De kan ikke leve indendørs.
13. Byhyrden tager køerne og fårene med ud på græs. Hvorfor var det nødvendigt med en hyrde
til at vogte dyrene?
A. De blev stjålet af nabobyen
B. De forsvandt ud i havet, hvis ikke der blev kigget efter dem.
C. De åd af, og trampede i kornet, hvis ikke de blev holdt væk fra det.
14. Køer i middelalderen var meget mindre end i dag, hvor store var de? (Søg på: køer + middelalder)
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