Før du laver opgaverne, skal du ha’ hørt historien, der hører til spørgsmålene. Du
nder alle historierne på golittle.dk/opgaver.
Har du gjort det? Godt! Så læs videre..!
Når du har lyttet til historien, skal du svare på spørgsmålene på næste side.
Har du en printer:
1. Print opgavearket ud.
2. Begynd med spørgsmål 1 og nd det svar, du tror, er det rigtige.
3. Skriv bogstavet, der står ud for svaret, på plads nummer 1 i boksen til kodordet.
4. Fortsæt på samme måde med resten af spørgsmålene.
Har du IKKE en printer:
1. Find et stykke papir og en blyant og scroll videre til spørgsmålsarket på næste
side eller nd spørgsmålene på hjemmesiden.
2. Begynd med spørgsmål 1 og nd det svar, du tror, er det rigtige.
3. Skriv bogstavet, der står ud for svaret, som det første på dit papir.
4. Fortsæt på samme måde med resten af spørgsmålene.
Derefter:
Har du skrevet de rigtige bogstaver, får du kodeordet!
Hvis du har tid og lyst, kan du herefter lave ekstraopgaverne på spørgsmålsarket.
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Rigtig god fornøjelse!
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Opgaver til historien: Sådan gør du

SPØRGSMÅL TIL: “PUTINS PALADS”

Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
1. Hvem er Navalnyj?

6. Hvorfor var Navalnyj lige ved at dø?

A: Præsident i Ruslands

A: Han k coronoa

K: En YouTuber og politiker

P: Han blev forgiftet

M: En spion

T: Han kørte galt

2. Hvad hedder præsidenten i Rusland?

7. Hvad afslørede Navalnyj på sin
vildeste YouTube-video?

R: Boris Jeltsin

T: Præsidentens mulige palads

O: Vladimir Putin

P: En hemmelig skat

S: Bill Clinton

E: Et bankrøveri

3. Hvad er korruption?

8. Hvor mange gange er videoen set?

R: Når dem med meget magt snyder

U: Flere end 1 million gange

F: Når man røver en bank

A: Flere end 10 millioner gange

S: Når man bliver valgt til præsident

I: Flere end 100 millioner gange

4. Hvad er en demonstration?

9. Hvad skete der med Navalnyj, da han
udgav videon?

P: Den russiske præsidentvalg

D: Han øj til Tyskland

U: Et fængsel

O: Han kom i fængsel

R: Når en masse mennesker går på gaden
samtidig, fordi de er sure over noget

A: Han blev præsident

5. Hvad hedder det, når man har ret til at 10. Hvem er nu klar til at kæmpe mod
demonstrere?
politikerne, der snyder og svindler?
U: Forsamlingsfrihed

A: Præsident Putin

I: Demonstrationsfrihed

N: Navalnyjs kone

O: Grundlov

J: Borgmesteren i hovedstaden Moskva

KODEORD:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OPGAVER:
1.

På bagsiden af papiret: Tegn præsident Putins mulige palads, som du tror, det ser ud
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indvendigt.
2.

Lav en liste over de regler og love, du ville bestemme, hvis du var præsident i et land.

3.

Skriv ned hvad du synes er så uretfærdigt, at du ville gå på gaden for at demonstrere.

