OPGAVER til 4.-5. klasse
Opgaver som start på besøg i Mindelunden
Opgave 1: Hvad ved du om modstandskampen under 2. verdenskrig i
Danmark. Udfyld i mindmappet og del din viden med 3 kammerater.

Modstandskampen
mod den tyske
besættelse 1940-1945
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Opgaver ved KZ-feltet
Opgave 1: Hvor mange grave der er i KZ-feltet? _____________________
Opgave 2: Stil jer (med god afstand) så I kan se den grav hvor Jørgen
Staffeldt ligger begravet.

Jørgen blev født 30.12.1912 og døde d. 25.12.1944
Hvor gammel blev han? ________________________
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Opgave 3: Hør fortællingen om Jørgens liv.
Svar på spørgsmålene:
1. Hvad arbejdede Jørgen med? ___________________________
___________________________________________________
2. Hvordan var Jørgen med i modstandskampen?
___________________________________________________
___________________________________________________
3. Hvilken KZ-lejer kom Jørgen til? _________________________
4. Hvad døde han af? ___________________________________
5. Hvordan kom Jørgen tilbage til Danmark efter krigen?
___________________________________________________
___________________________________________________
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Opgaver ved Det Store Gravfelt
Opgave 1: Hvor mange grave er der på Det Store Gravfelt? ____________
Opgave 2: Hvor gamle blev modstandsfolkene?
Find 5 personer i Det store Gravfelt, skriv deres navn og udregn deres
alder.
1. Navn __________________________________ Alder ___________
2. Navn __________________________________ Alder ___________
3. Navn __________________________________ Alder___________
4. Navn __________________________________ Alder___________
5. Navn __________________________________ Alder___________
Hvad kan du ud fra dine 5 beregninger sige om den alder
modstandsfolkene havde?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Opgave 3: Hvis du selv skal finde på en skulptur til minde om
modstandskampen, hvordan skal den så se ud? Tegn den på soklen og
skriv tre ord (tillægsord) der beskriver den.
1.__________________
2.__________________
3.__________________
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Opgaver ved Mindemuren
Opgave 1: Hvad arbejdede modstandsfolkene med?
På mindetavlerne kan man nogle steder læse hvad den enkelte
modstandsmand eller kvinde arbejdede med. Find fem forskellige
eksempler på arbejde:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________
Hvad kan du sige om hvilken type jobs det er?
_____________________________________________________
Hvordan tror du at modstandsfolkene kunne bruge deres job til i kampen
mod Tyskerne?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Opgave 2: Find en mindetavle på Mindemuren, hvor du kan godt lide det
som står på om personen.
Skriv teksten her: _____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Hvad kan du godt lide ved teksten?
____________________________________________________________

Opgave 3: Kan en kvinde også være modstandsmand?
Find Monica Wichfelds mindetavle på mindemuren.
Stil jer (med god afstand) så I kan se hendes tavle.
Lyt til fortællingen om Monica.

Svar på spørgsmålene:
1. Hvis du skulle gemme våben hjemme hos dig og ingen måtte finde
dem, hvor ville du så gemme dem?

______________________________________________________
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2. Hvorfor tror du ikke, at tyskerne ville henrette en kvinde?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Opgaver ved Henrettelsespladsen
Opgave 1: Henrettelser og et sidste farvel
Når de fangede modstandsfolk var blevet udspurgt om deres ulovlige
modstandsarbejde, blev deres sag taget med til en tysk dommer. Her
endte det for nogle med en dødsdom. I de sidste timer som de
dødsdømte modstandsfolk levede i, fik de lov til at skrive et afskedsbrev
til deres familie og venner.
Læs afskedsbrevene.
København d. 10. marts 1945
Kæreste Far og Mor!
Det er mit Haab, at I vil tage Efterretningen om min Død med saa megen Ro, som i
kan. Jeg er jo kun en af de uendelig mange, der har maattet sætte Livet til i denne Krig.
Maaske bliver jeg selv befriet for en mængde. Jeg er jo desværre ikke, som jeg skulde
være, og i en Alder, hvor andre selv har Familie, var jeg ikke naaet vidt. Jeg har sparet
en lille Smugle, og hvad der er vil jeg bede jer om at bruge paa jer selv, nu, hvor I kun
har Pensionen at leve af, vil I nok have Brug for det. Jeg havde drømt om at kunne
hjælpe jer, men det maa nu blive ved det. Ikke mange har haft et Hjem som jeg, og jeg
kan ikke finde paa Ord, der kan sige jer Tak for alt, hvad jeg har nydt af Godhed hos
jer. Mine sidste Tanker gælder jer, og jeg vilde ønske, at jeg kunde tro paa, at vi mødtes
igen. I vil nok hilse alle mine Venner, efterhaanden som I ser dem. Til Slut vil jeg saa
ønske for jer, at I maa leve roligt og godt i mange Aar endnu, og at i maa være raske,
saa I ikke kommer til at føle jeres Alderdom som en Byrde.
Jeres Søn Hans
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København, den 13. marts 1945

Kære Mor og Far.
Kl. 9.30 i Dag faldt min Dødsdom, og nu venter jeg på Fuldbyrdelsen,
som kan ske, hvornår det skal være. Det er ufatteligt, at jeg skal dø om få
timer, men jeg maa sige, at jeg er ikke bange. I maa ikke tabe Modet,
husk, at selv en Spurv falder ikke til Jorden, uden det er Guds Vilje.
De kærligste Hilsner
fra jeres Bent

Find mindst to ting der er fælles for brevene?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Opgave 2: Hvad var de oprindelige henrettelsespæle lavet af?

____________________________________________________________
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Mini evaluering
Vi vil meget gerne høre hvad der var godt og hvad vi kan gøre endnu bedre.
1. Hvilken opgave var den mest spændende? ____________________________
2. Hvorfor var lige netop den opgave spændende? ________________________
_______________________________________________________________
3. Hvad har gjort størst indtryk på dig i dag? _____________________________
_______________________________________________________________
4. Hvad skal være anderledes næste gang du kommer? ___________________
_______________________________________________________________
5. Hvor mange stjerne giver du dit besøg i dag?

Mange tak for dine svar, post mig ind af brevsprækken på kontoret

Besvarelse fra 4.5.klasse
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