	Odsherred 2004
	Sådan kommer du til at vide noget mere om Odsherred 1.

Når du har fundet svarene på disse 12 opgaver OG
derefter sammen en kammerat øvet dig på svarene i 5 minutter
ved du noget om Odsherred.

Brug et Word-dokument som svarark.

Tegn Odsherreds beliggenhed i et billedbehandlingsprogram og indsæt det i dit svardokument.

Hvem er Georg Jensen, og hvad har han med Odsherred at gøre?

Hvordan kom man i rigtig gamle dage fra Holbæk til Nykøbing Sjælland?

I 1930érne kom kunstnere til Odherred på grund af “det høje lys”.
Beskriv, hvad du tror, de mener med det.

Under Højby Sø – Naturgenopretning kan du læse om, hvorfor der nogle steder i DK er brug for naturgenopretning.
Forklar:

En familie på 4 personer, hvoraf den ene er 2 år, hatr tænkt sig at give den en skalle på  Sommerland Sjælland den 18. og 19. juni.
Hvad mon det koster i entre?

Der åbnes for 5 nyheder i 2004.
Beskriv den, efter din mening, den bedste.

Kan man finde islandsk præstekrave på Skansehage?

Kan man se zebraer i Odsherreds dyrepark?

Hvor hurtig kan en zebra forresten løbe?
Prøv at skrive zebra hastighed i en søgerille. Hvis du er heldig kan du  finde svaret på den første søgeside.

På Annebergsamlingernes hjemmeside kan du høre en melodi. Find ud af, Hvad det er for et musikstykke. 
Du kan jo for eksempel lære de fø'rste strofer udenad og nynne dem for din yndlingslærer, og se hvad der sker.

Annebergsamlingerne er bl. a. kendt for sin imponerende glassamling.
Kan du finde og indsætte et smukt “glas”eksempel i dit Word-dokument?

Når du synes, du har givet gode svar på alle spørgsmålene, skriver du først en e-mail til din lærer og vedlægger Word-dokumentet.
Derefter øver du dig.

	
	Sådan kommer du til at vide noget mere om Odsherred 2.


Find sammen i grupper på to.
Lav 10 forskellige spørgsmål om Odsherred.
I skal regne med, at give jer god tid, måske et par timer, afhængig af hvor koncentrerede I kan arbejde.

Opgaverne skal handle om 10 forskellige områder:
	F. eks.:
		Underholdning for børn
		Dyreliv
		Sport
		Seværdighed 1
		Seværdighed 2
		Trafik
		Kultur
		Historie
		Geografi
		eller lignende.


Når I har lavet 10 gode spørgsmål, bytter I spørgsmål med en anden gruppe og dyster om, hvem der først får skrevet svarene i et word-dokument og får det sendt tilbage til den gruppe, der har lavet spørgsmålene.

Når I er færdige klipser I jeres spørgsmål og svarark sammen og giver til læreren.

God fornøjelse.

PS. Husk at skrive jeres navne på arkene!

