Opgaver til: Jeg læser om Grækenland
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Du skal bruge papir og blyant til at tegne og skrive svar på. Du kan også skrive dem i et tekstprogram på en computer. Opgaverne kan løses alene eller sammen med en makker.
Hvor godt kender du Grækenland?
1.
2.
3.
4.
5.

Start med at tegne det græske flag.
Hvad hedder hovedstaden?
Hvor mange mennesker bor i landet?
Hvor stor er befolknings-tætheden i landet?
Hvad hedder landets mønt-fod (penge)?

Hvordan er landets geografi og klima?
6. Hvor stort er landet i km²?
7. Hvor mange gange er landet større end
Danmark?
8. Hvilke lande grænser op til Grækenland?
9. Du står i Danmark og kigger mod Grækenland.
Hvilket verdens-hjørne kigger du mod?
10. Hvad hedder havene omkring landet?
11. Hvad hedder det højeste punkt i landet? Hvor
højt er det?
12. Hvad er januar-temperaturen i Thessaloniki?
13. Hvad er august-temperaturen i Athen?
14. Hvilke planter vokser i naturen?
15. Hvilke dyr lever i naturen?
16. Hvad dyrker landmændene på markerne?

Hvilke mennesker lever i landet?
17.
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Hvad er den forventede middel-levetid?
Hvor mange % af befolkningen er under 15 år?
Hvor mange % af befolkningen bor i byer?
Hvilken religion har de fleste?
Fortæl om nogle af de guder, der var i Grækenland, før kristendommen kom til landet.
Hvad kan du fortælle om den græske skole?
Det græske alfabet er anderledes end det
danske. Hvad hedder de to første bogstaver?
Hvad skete der i 1967 i Grækenland, som også
har med Danmark at gøre?
Hvad synes du om den ret, der er nævnt på
side 21?

Hvilke sprog taler man i Grækenland?
26. Hvilket sprog taler de fleste?
27. Hvordan siger man goddag eller hej på græsk?
28. Fortæl din lærer, hvad du hedder på græsk. Hvad
svarer han/hun?

Hvad er landet kendt for?
29. Hvad er Grækenland kendt for? Kan du nævne et
par ting?
30. Nævn to kendte personer fra Grækenland.
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