TOMAS DÖMSTEDT

Fakta om OS
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

När hölls OS för första gången?

2. OS har fått ställas in tre gånger. Varför?

3. Vilka grenar fanns med i den antika femkampen?

4. Vem var den förste svensken att tävla i OS?

5. Vad betyder IOK?

6. Vad symboliserar de fem ringarna?

7.

När och var deltog kvinnor för första gången i de moderna olympiska spelen?

8. I vilken gren tävlar kvinnor och män i samma klass?
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9. 2020 kommer det att finnas nya sporter i OS. Vilka, bl.a.?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
10. Vilket slags OS är störst och varför?

11. Varför grundade Pierre de Coubertin de moderna olympiska spelen?

12. Vad handlar den olympiska eden om?

13. Varför blev Tommie Smith och John Carlos avstängda från OS?

14. Vad ville terroristerna vid OS i München 1972?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
15. Varför fick inte kvinnor delta i de första olympiska spelen? Vad tror du?
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16. 1948 tog man bort de kulturella grenarna i OS. Varför gjorde man det, tror du?

17. Vilken gren hade du lyckats bäst i? Motivera.

18. Vad kan det bero på att Australien hade hårda regler om att föra in hästar i landet
under OS 1956?
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VAR FANN DU DESSA UPPGIFTER?
Nedan presenteras uppgifter från boken. Du ska visa var dessa uppgifter kommer från. Finns de
presenterade i texten, i en bildtext eller kanske både och? Stryk under det rätta svaret.
1.

Den olympiska elden färdas från Olympia i Grekland till platsen där OS ska hållas.
text

2.

bildtext

både och

bildtext

både och

bildtext

både och

Oscar Swahn tävlade i skytte vid OS 1912.
text

8.

både och

Hanna Öberg tog guld i skidskytte vid OS år 2018.
text

7.

bildtext

USA:s ”Dream team” vann OS 1992 överlägset med alla sina proffs.
text

6.

både och

Gustaf Nordahl vann OS-guld med sin skulptur.
text

5.

bildtext

Tommie Smith och John Carlos höjer sina knutna nävar under OS i Mexico City 1968.
text

4.

både och

Vid de första antika spelen var männen nakna.
text

3.

bildtext

bildtext

både och

Under OS i Berlin 1936 fick inte tyska judar eller romer vara med och tävla.
text

bildtext

både och
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DE OLYMPISKA RINGARNA
Rita de olympiska ringarna. Radien på cirklarna ska vara 2,5 cm. Hur stor blir då diametern?

Rita och färglägg ringarna i de olika färgerna. Vilka färger ingår?
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