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• De første olympiske leker ble holdt i Olympia i antikkens Hellas.  

• Det var en religiøs festival til ære for de greske gudene. 

• De første moderne olympiske leker ble arrangert i Athen i 1896. 

• Det er OL annethvert år, vekselvis sommer- og vinter-OL. 
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1. Hvilke olympiske vinteridretter kan du nevne? 

2. Hvilke olympiske sommeridretter kan du nevne? 

3. Nevn minst fem idretter eller aktiviteter som ikke er 

olympiske? 

4. Hvilke idretter ble praktisert under antikkens OL? 

 

 

Grønne spørsmål = vanskelighetsgrad 1 

Blå spørsmål = vanskelighetsgrad 2 

Røde spørsmål = vanskelighetsgrad 3 
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• Hvis du er en idrettsutøver på høyt nivå mellom 
15 og 18 år, kan du delta i ungdoms-OL.  

 

• Ungdoms-OL ble opprettet i 2010, og de første 
ungdomslekene ble arrangert i Singapore. I 2012 
var det Ungdoms-OL i Innsbruck, og i 2014 i Nanjing. 

 

• Formålet med Ungdoms-OL er å motivere unge til  
å drive med sport som ivaretar de olympiske verdiene  
som respekt og fair play. 

 

 



www.fremmedspraksenteret.no 

1. I hvilke land ligger Innsbruck og  Nanjing? 

2. Hvor skal Ungdoms-OL finne sted i 2018? 

3. Hvis du er født i 2002, kan du da delta i Ungdoms-OL på Lillehammer? 

4. Synes du at sport kan bidra til en bedre verden? Hvorfor / hvorfor ikke? 
Gi eksempler. 

 

Grønne spørsmål = vanskelighetsgrad 1 

Blå spørsmål = vanskelighetsgrad 2 

Røde spørsmål = vanskelighetsgrad 3 
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• 1100 ungdommer fra over 70 forskjellige land vil delta. 

• Det vil være til sammen 70 øvelser i 15 disipliner. 

• Ungdoms-OL vil vare i ti dager, fra 12. til 
 21. februar 2016. 

• 247 millioner mennesker får se Ungdoms-OL  
på TV. 

• I tillegg kan man oppdatere seg på  
YouTube og sosiale medier. 
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1. Ungdoms-OL 2016 har en spesiell logo. Hvilket av disse bildene er logoen? 

 a)                               b)                              c)            

 

 

2. Ser du hvorfor de valgte dette symbolet? Hva betyr det? 

3. Ungdoms-OL på Lillehammer har en maskot. Hvilket dyr er maskoten? 

a) en rein                  b) en gaupe               c) en elg 

4. Hva heter dyret på målspråket? Hva heter maskoten? 

5. Finnes dette dyret i målspråklandet? Hvor lever dyret? 

6. Slagordet til Lillehammer 2016 er «Go beyond. Create tomorrow”. 
Kan du oversette slagordet til målspråket? 

7. Hva legger du i slagordet? 

8. Kan du foreslå et annet slagord på målspråket? 

 

YOG 
DNA 

 

https://www.youtube.com/watch?list=UU0R_k1-VJR3exLVrRsdaDTw&v=HWpU2kF64lo&app=desktop
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Her er en video om 
Ungdoms-OL 2016 på 
Lillehammer. Det er vakker 
natur og god stemning.  
Klikk på bildet for å se 
videoen. Deretter kan du 
svare på spørsmål. 

https://www.youtube.com/watch?v=TgM8BFZEtzI
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1. Her har du en liste over noen vinterdisipliner:  
bobsleigh, skihopping, langrenn, skiskyting, ishockey, freestyle med 
snowboard, freestyle, kunstløp, alpint, curling 

a) Hva heter disse idrettene på målspråket? 

b) Hvilken idrett er ikke med i videoen? 

c) Synes du at én eller flere av disse idrettene ikke burde være OL-
idretter? Hvilken/hvilke? Hvorfor? 

 

2. Hva liker du best med videoen? Hvorfor? 

 

3. Synes du at videoen er en god reklame for OL på Lillehammer? Hvorfor 
/ hvorfor ikke? 

 



www.fremmedspraksenteret.no 

Her ser du en tegning som er inspirert av videoen. Kan du finne ut hvordan man sier følgende ord på 
målspråket, og plassere dem på riktig sted?  
> skyen, sola, skiløperen, treet, snøen, fuglen, fjellet, innsjøen 
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• De olympiske ringene symboliserer brorskap og vennskap mellom  
de fem verdensdelene. 

• Det olympiske flagget består av  

      de fem ringene på hvit bakgrunn. 

• Minst én av disse seks fargene  
(hvit inkludert) finnes på flagget til  
hvert deltakerland.   

• Flagget heises ved åpningsseremonien og fires ikke før under 
avslutningsseremonien. 

• På slutten av OL blir flagget gitt til ordføreren i den neste OL-byen. 
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1. Ringene representerer de fem kontinentene Europa, Asia, Afrika,  
Oseania og Amerika. Vet du hva det sjette kontinentet heter? 

2. Har du sett disse ringene før? Hvor?  

3. Hva tenker du på når du ser dem? 

4. Hva betyr fargene hvit, rød og svart for deg?  

5. Synes du at ringene er et godt symbol for OL? Hvorfor / hvorfor ikke? 
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Her en video med informasjon om 
det olympiske flagget.  
Klikk på bildet for å se på den, og svar 
deretter på spørsmålene. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GnyKwTGzKGo
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1. Hvilke farger har ringene? 

2. Hvem designet det olympiske flagget? Når ble det designet? 

3. Beskriv det olympiske flagget.  

4. Hva symboliserer ringene på flagget? 

5. Hvilken påstand er feil? 

6. Når ble det olympiske flagget brukt for første gang? 

7. Hva skjedde i 1916? 
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• Den olympiske ild tennes av solen i Olympia i Hellas. 

• En fakkelstafett bringer ilden fra Olympia til OL-byen. 

• Ilden skal ikke slukne. Den brenner fram til slutten av lekene. 

        

https://www.youtube.com/watch?v=GnyKwTGzKGo
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1)  Hvorfor tror du ilden tennes i Olympia? 

2) I hvilke andre sammenhenger tenner man lys og bål? 
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• De olympiske verdiene er verdier som man mener kan bidra til en bedre 
verden. 

• «Det viktigste i de olympiske leker er ikke å vinne, men å delta, slik som 
det viktigste i livet ikke er triumfen, men kampen. Det sentrale er ikke å ha 
beseiret, men å ha kjempet godt.» Pierre de Coubertin 

• Denne olympiske «trosbekjennelsen» blir lest opp under alle 
åpningsseremoniene. 

• «Citius, altius, fortius» er slagordene for de 
olympiske leker.  
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1. Hvilke verdier formidles gjennom OL? Lag et tankekart.  

2. Kan du gi noen eksempler på situasjoner under OL som er knyttet til de 
olympiske verdiene? 

3. Kan du gi andre eksempler på oppførsel i hverdagen som er i samsvar 
med disse verdiene? 
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Før OL 

Rett før OL 

Under OL 

Etter OL 

Neste OL 

Fremmedspråksenteret har utarbeidet et opplegg (fransk) i forbindelse 
med Ungdoms-OL på Lillehammer: 


