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OPGAVER til 2.-3. klasse 
 
Opgaver som start på besøg i Mindelunden 
 
Opgave 1: Tegn eller skriv hvad ved du om modstandskampen under 2. 
verdenskrig i Danmark? Del din viden med 3 kammerater. 
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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? Skriv svaret her: ________________________ 
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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? _______________________________________ 
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Opgaver ved Det Store Gravfelt 

 
Opgave 1: Hvor mange grave er der på Det Store Gravfelt? ____________ 
 
Opgave 2: Find 3 steder hvor der står dæknavne på gravstenene.  
 
Det ser sådan ud  
 
 
 
 
 
 
 
Skriv dem her:  
 

1. _________________________ 
 

2. _________________________ 

 

3. __________________________ 

 

Find på et dæknavn til dig selv: _________________________________ 

Hvorfor er dit dæknavn et godt dæknavn? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________  
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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 
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Opgaver ved Mindemuren 

Opgave 1: Hvor gamle blev modstandskæmperne? 

På mindetavlerne kan man læse fødsels- og dødsdato.  Udregn alderen på 

fire forskellige personer:  

1. Navn: ______________________________ 

Alder:_______________________________ 

2. Navn: ______________________________ 

Alder:_______________________________ 

3. Navn: ______________________________ 

Alder:_______________________________ 

4. Navn: ______________________________ 

Alder:_______________________________ 

Hvorfor tror du mange af modstandskæmperne ikke blev ældre?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Opgave 2: Teksten på mindetavlerne 
Find en mindetavle på Mindemuren, hvor du kan godt lide det som står 
på den.  
 
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.  
Lyt til fortællingen om Monica.  
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Svar på spørgsmålene:  

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

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

2. Hvorfor tror du at Monica var vred på tyskerne? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

3. Hvorfor tror du ikke, at tyskerne ville henrette en kvinde?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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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? ________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
4. Hvad har gjort størst indtryk på dig i dag? _____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
5. Hvad skal være anderledes næste gang du kommer? ___________________ 

_______________________________________________________________ 

 
6. Hvor mange stjerne giver du dit besøg i dag? 

 

 

 

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

 

 

Besvarelse fra 2.3.klasse 
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