Mod det ukendte 4
Løs opgaverne ved at se videoen på youtube.
Linket finder du på clever-mountain.de/historie.htm
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I hvilket år og på hvilken dag sejler Kolumbus til Indien?
I hvilken retning sejler han og hvorfor i denne retning?
Hvilke to ting ved Kolumbus ikke noget om?
Musstewissen
Med hvor mange skibe tager Kolumbus afsted?
Hvad hedder skibene og hvad hedder hans skib og hvor lang var hans skib?
Hvilke tre grunde har man for at komme tiI Indien?
Hvor kommer de fleste varer fra, og hvordan kommer de til Europa?
Istanbul hed dengang?
Hvad er Bosporus?
Skriv kort om året 1453.
Hvad er en told?
Hvem kom først til Afrikas sydspids og hvornår?
Hvad hedder Afrikas sydspids og hvor kommer navnet fra?
Hvad hedder den nye skibstype?
Hvilke to lande konkurrerer om søvejen til Indien i det 15. århundrede?
Hvilket land ligger i starten foran og hvorfor?
Fra hvilket land stammer Kolumbus?
Hvilket land hjælper Kolumbus?
Hvornår ankommer Kolumbus i Amerika, og hvor mange dage varede rejsen?
Kolumbus ankommer på en ø, som han kalder?
Hvilke to andre øer opdager Kolumbus også senere?
--- Vær klar til at vise de tre ovennævnte øer på kortet.
Nævn nogle ting, Kolumbus finder på det nye land?
Hvor mange gange rejser Kolumbus i alt til det nye land?
Skriv lidt om Kolumbus´ 4. rejse. Kom her ind på den 29. februar 1504.
I hvilket år dødede Kolumbus?
Hvad var Kolumbus til sin død overbevidst om, og fik således aldrig sandheden at vide?
Hvorfor hedder det opdagede land Amerika og ikke Indien?
Hvad kalder man den tid, de store opdagelsesrejser fandt sted?

Besvar opgaven som enten printet udgave,
som også kan sendes på intra,
eller ved at lave en bog med book-creator på skoletube.dk.

Besvarelsen er lektier til mandag, d. 28.10. 2019

