Rundt i parken: 4. – 6. klasse
#1 Skilt ved THE TEMPLE (antal af modeller):
Divider antallet af modeller med fem – hvad bliver resultatet?

3. Find den højeste pingvin og den laveste pingvin – hvor
høje er de tilsammen?

#2 Falck Fire Brigade:
1. Hvor mange brande rykker Falck ud til på 7 år?

Find tre pingviner og få det til at give 190 cm
(noter navn og højde).

2.	Hvor stor er forskellen (i antal) mellem brandmænd og
kvindelige brandfolk?

Hvor meget vejer fem brandmænds udstyr?

#8 Skilt med afstande til forskellige byer:
Hvor mange kilometer længere er der til Tokyo end til Paris?

#3 Polar Land (Inukshuk):
Hvor tyk er isen, hvis den er dobbelt så tyk som nu?

#9 Vikings River Splash:
1. Hvor mange meter sejler Vikings på ét minut?

#4 Polar Land – skilt med polarområder nord:
Hvor mange år er det siden at ubåden sejlede under isen
ved Arktis?

2. Hvor mange ture kan Vikings sejle på én time?

#5 Polar Land – skilt med polarområder syd:
Hvad er det halve af -89,2 grader?

#6 Polar Land – skilt med Gentoo Pingviner:
1. Hvis en Gentoo Pingvin kan være mellem 50-90 cm, hvor
høj er en pingvin så, hvis den er af gennemsnitshøjde?

Miniland:
#10 Tyskland:
Antaget at modelbyggerne var lige hurtige, hvor mange år
ville det tage tre modelbyggere at bygge Tyskland, hvis de
arbejdede sammen?

2.	I hvor mange minutter skal en pingvin mindst kunne
holde vejret, hvis den skal dykke ned til 300 m?

#11 Scharnebeck:
Hvor mange flodskibe kan hæveværket indeholde ved
en enkelt hævning (gennemsnitsvægt på 1000 tons pr.
flodskib)?

#7 Polar Land – pingviner (silhuetter):
1. Hvad er den samlede højde på Galapagos-, Spring-, og
Dværgpingvinen?

#12 LEGO® Star Wars™ i Miniland
Hvor mange LEGO® klodser skal bruges til at bygge tre
Clone Turbo Tanks?

2. Dividér dette tal med fem – hvad bliver resultatet?
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#13 Skilt med vidste du at (Hajer):
Hvor mange flere hajer dræber mennesket end omvendt,
hvis I bruger de to tal på tavlen?

#14 Skilt med Flammedværgkejser:
Hvor mange forskellige slags dybder kan Flammedværgkejseren leve på?

#15 Skilt med vidste du at (Akvarier):
1. Hvor mange liter vand i akvarierne recirkuleres på et
helt døgn?

2. Hvor mange LEGO® klodser er der brugt til hver enkelt
LEGO® model, hvis antallet af LEGO® klodser er ligeligt
fordelt imellem figurerne?

#16 Skilt med Konæserokke:
Konæserokkerne vandrer ofte i kæmpe flokke i havet (op
til 10.000), men hvor mange meter vil de fylde havet, på
den ene eller anden led, hvis de alle sammen er maksimal
størrelse?
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#17 Skilt med Japansk kæmpekrabbe:
Hvor meget udgør 300 meters dybde (i procent) af 1 km
dybde?

