
Hva kaller du disse blomstene?

  A.         B.        C.

Spørsmål 1



Syng videre: 

Alle fugler små de er ...
Alltid freidig når du går ...
Astri, mi Astri som eine held tå meg ...
Dansen den går ut på Måkeskjær ...
Ho hadde ingen kjærest’ og ingen fingerring ...
Påskemorgen slukker sorgen …
Og gubben satt i kveldinga og koste seg med skjellinga ...
Det var på Capri ...
Eg heiter Håvard Hedde  …
I love you because ...

Spørsmål 2



Nevn tre kjente fotballspillere i Norge, din region eller by.
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Hvem var Sonja Henie, og  
hva er hun kjent for?
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Spørsmål 5

Hvilke hører sammen?



Hvilket fjell er Norges høyeste?
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Hva tror du dette skal bli?
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Hvem var Hjallis,  
og hva er han kjent for?

Spørsmål 8



Fullfør disse ordtakene:

Ser ikke skogen … 
Mange bekker …
En skal ikke gå over bekken …
Ingen røyk …
De gamle  ...
Den som kommer først til …

Tro kan …

Spørsmål 9



Siste post må avsluttes med litt trim:

Gå 10 skritt med kneløft

Stå med føttene litt fra hverandre: bøy i knærne og strekk  
armene fram samtidig. 10 ganger

Stå med føttene litt fra hverdandre: Løft deg opp på tå 10 ganger. Støtt deg til en stol eller en 
vegg hvis du må.

Løft hendene mot taket 10 ganger. 

Nakkeøvelser: Vri hodet fra høyre til venstre og tilbake noen ganger. (Nei-bevegelse)  
Deretter, se ned i gulvet og opp i taket noen ganger (Ja-bevegelse).

Trekk munnvikene ut til siden, slapp av, og SMIL

Spørsmål 10



1. Maria Gullsko, Tiriltunge. Hestehov (Tussilago farfara) og  
Stemorsblomst, Natt og dag. Flere forslag?

3. Mange riktige svar her. 

4. Sonja Henie (1912-1969)  var en norsk kunstløper, OL-vinner,  
filmskuespiller og kunstmesén. Hun vant gull i tre OL.

5. Riktige svar er:
Synål – trådsnelle
Hammer – spiker
Øks – vedtre

6. 
Galdhøpiggen (2.469) er høyest. Deretter kommer Glittertinden (2457) 
og Store Skagastølstind (2.405) 

7. Påskemarsipan

8. Hjallis het Hjalmar Johanson (1923-2013) og var en norsk,  
verdenskjent skøyteløper. Mest kjent for å ha vunnet  tre gull  
under Vinter-OL i Oslo 1952.

9. Ser ikke skogen for bare trær
Mange bekker små, en står å
En skal ikke gå over bekken etter vann
Ingen røyk uten ild
De gamle er eldst
Den som kommer først til mølla får først male
Tro kan flytte fjell

Riktige svar


