
 

"En digital rundreise i Europa" 

 
  
 Jeg har lest over og rettet kommentarer på gårsdagens oppgaver. 

  
Gaia samfunnsfag 

 Les  s. 178- 181 i Gaia.   Les dropsrammene, se bilder og les tekst. 
Hva lærte du om Sovjetunionen. Hva heter landet i dag? 
  
  

 Hvilke land hører til Øst- Europa? Svar her, husk fullstendige setninger 
  
  

 
  

Nå har vi reist gjennom Norden og Vest-Europa, denne uken går turen vår igjennom 
Øst-Europa.  

 Gå inn i Google maps og legg inn koordinatet: 52.227353, 21.012426 
  

1. Hvilket land har du kommet til? 
2. Hvilken by er du i? 
3. Hvor mange innbyggere har landet 
4. Legg inn et bilde av flagget. 
5. Legg inn en link til landets nasjonalsang. 
6. Hvilket språk snakker de her? 

  
  
På denne reisen skal du lage deg et budsjett. Det vil si at du får en sum penger, som du 
skal bruke til reise, overnatting, mat og inngangsbilletter til severdigheter. Husk at du er 
student, noe som kan gi deg rabatter når du skal reise eller inn på severdigheter.  

Husk at når du reiser kan du velge mellom fly, tog, buss eller båt til de ulike 
destinasjonene.   
Du har et budsjett på 3000kr hver dag. Du må bruke google for å finne informasjon 
om stedet du er på.  
For å finne steder og bo kan du bruke Trivago eller Hotels.com  
  

https://www.trivago.no/
https://no.hotels.com/


Transport: 

 Hvordan kom du deg fra Brussel og hit? 
Svar: 

 Hva kostet det? 
Svar: 

 Hva koster en dagsbillett med kollektivtransport i byen du er i? 
Svar: 

  
  

 Du må finne deg et sted å bo.  
Hva heter hotellet? 
Hvor ligger det? 
Hva koster det for en natt? 
Legg ved et bilde 
  
Måltider:  

 Hva spiste du til frokost, og hva kostet det? 
Svar: 
  

 Hva spiste du til lunsj, og hva koster det? 
Svar:  
  

 Finn en restaurant i denne byen hvor du skal spise middag. 
Hva spiste du: 
Hva kostet det: 
  

 Søk opp byen, og finn ut 3 severdigheter du vil besøke i denne byen. Husk at du må finne 
ut om du har råd til å besøke de ulike severdighetene.  

1. 
2. 
3. 

  
Dra på en guidet tur i byen. 
  
Skriv 5 faktasetninger om det du lærte fra filmen. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

  

 I dag skal du lære deg å telle til 10 på språket de snakker i dette landet: Tell til 10 
  

 Hva regnes som nasjonalretten i dette landet?  
Svar: 

  

 Logg inn på Campus.Inkrement med Kurskode:WEGJ  

https://www.youtube.com/watch?v=esJ_l1b_Ni0
https://www.youtube.com/watch?v=iuUqCDG7_sw
https://campus.inkrement.no/


Klasse: 6.TRINN_MA 
Lærer ser når du er logget inn, og hvordan du jobber med oppgavene. 
Du skal trykke på 7 Brøk. Så trykker du på 7.4 Med lik verdi. 
Her skal du se filmene og gjøre oppgavene. 
  
  

 Hjelp disse barna med å løse oppgavene under: 

  

 
  
  

 Gå in på linken Salaby bruk feide innlogging hvis du får beskjed om å logge deg på. Jobb 
på: practice your reading.  
Velg nr 10. Going snorkelling, trykk på knappen close og teksten kommer fram. Les den 2 
ganger. 
  

 Gjør oppgavene som heter: Answer, ligger på toppen av siden. Her er det 10 spørsmål til 
det du har lest.  
  

 Fysisk 
Du trenger en kortstokk for å gjøre dette timen. Hvis du ikke har en kortstokk hjemme 
avtaler du med en medelev som har kortstokk om å gjøre timen sammen over Teams. Tell 
opp 26 kort og legg dem i en egen bunke uten og se på dem. Trekk et og et kort. 
  

Hjerter Knebøy 

Ruter  Sit- ups 

Kløver  Burpees 

Spar Rygghev  

  

Sorten du trekker avgjør hvilke øvelse du skal ta og antall repetisjoner bestemmes av 
verdien til kortet. Eksempel: Du trekker Hjerter 10. Da må du gjøre 10 knebøy. 
  

 Når du er ferdig med alle oppgavene i dag:  
Be en voksen sjekke oppgavene og skrive under her: 
Sett: 

https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/practise-your-reading
https://www.youtube.com/watch?v=ltuA46HiWL0
https://www.youtube.com/watch?v=Cgej2qU2irs
https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU
https://www.youtube.com/watch?v=MXCIEz_HT00

