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Tibe Ramsøy 
GJELLERÅS SKOLE        
 

MINOSLEKSER UKE 4 
NORSK 

 

  

NORSK 

Denne uken bruker vi leser vi om land i Europa. 
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Albania 

Republikken Albania, er et middelhavsland på Balkan-halvøya i Sørøst-Europa. 

Albania har både kupert fjellandskap og sletteland.  

Hovedstaden i Albania heter Tirana. 

Albania har 3 029 278 innbyggere. 

Landet er på 28 748 km². 

Korab, på 2764 moh, er landets høyeste fjell.  

Utover mot kysten går fjellene over i sletteland som er brukt til jordbruk. 

Landet har et temperert klima med kalde vintre og varme somre. 

 

.  

Lekse til tirsdag. 

Øveord: hovedstad 

Les fem ganger. Les 

minst 2 ganger høyt. 

Gjør oppgavene 1-3 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Meczet_Fatih_w_Durr%C3%ABs_1.jpg
https://no.wikipedia.org/wiki/Albanias_flagg
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1. Svar på spørsmålene (Svar med full setning) 

Hva heter det høyeste fjellet i Albania? 

Det høyeste fjellet i Albania heter  

Hvor mange innbyggere er det i Albania? 

 

Hva heter hovedstaden i Albania? 

 

Hvilken type klima har Albania?  

 

 

2. Skriv minst 3 faktasetninger om Albania  
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3. Sett ordene i boksen inn i riktige silhuetter. 

 

 

fjellandskap  republikken  

kupert kysten   hovedstaden  

Albania utover  jordbruk 

sletteland temperert  kalde  

middelhavsland  varme 

republikken  middelhavsland  kupert  fjellandskap  sletteland 

hovedstaden  Albania utover  kysten  jordbruk temperert  kalde  varme    
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ANDORRA 

Fyrstedømmet Andorra er et lite land som ligger 

mellom Frankrike og Spania. 

Først i 1993 ble Andorra helt selvstyrt, etter å ha 

inngått avtale om dette med Frankrike og Spania.  

Andorra ligger mellom Spania og Frankrike i fjellkjeden Pyreneene. 

Landskapet består hovedsakelig av fjell med en gjennomsnittshøyde på 1996 m.  

Den største elven er Gran Valira, og den renner sørover gjennom hovedstaden 

Andorra la Vella.[ 

Andorra har 85 580 innbyggere. 

Landet er bare på 468  km². 

 

  

Lekse til onsdag. 

Øveord: utstrekning 

Les fem ganger. Les 

minst 2 ganger høyt. 

Gjør oppgavene 4-6. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Andorra#cite_note-Gomez-5
https://no.wikipedia.org/wiki/Andorras_flagg
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4. Svar på spørsmålene (Svar med full setning) 

Hva heter den lengste elven i Andorra? 

Den den lengste elven i Andorra heter..  

Hvor mange innbyggere er det i Andorra? 

 

Hva heter hovedstaden i Andorra? 

 

Hvilken type landskap har Andorra?  

 

 

5. Skriv minst 3 faktasetninger om Andorra 
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6. Tenk deg at du er på ferie i Andorra. Skriv et postkort om hva du 

opplever. Minst 3 setninger.      
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Belgia 

Belgia ligger i Vest-Europa mellom Nordsjøen, Frankrike og 

Nederland.  

Belgia har et areal på 33 990 kvadratkilometer. 

Det høyeste punktet i Belgia er Signal de Botrange på 694 meter.  

Belgia har få naturlige innsjøer, og ingen av dem er store. 

Belgia har tre offisielle språk: nederlandsk, fransk og tysk. 

Belgias er romersk-katolsk; 65% av innbyggerne er katolikker.  

Resten tilhører andre religioner som luthersk kristendom, islam og jødedom.  

Religion var en av grunnene til at Belgia ble et 

selvstendig land. 

Belgia var før en del av Nederland, som har 

luthersk kristendom. 

Belgia er et monarki.  

Det betyr at de har en konge, akkurat som 

Norge. 

Kongen heter Filip (flamsk) eller Philippe 

(fransk)  

Hovedstaden i Belgia heter Brussel. 

Lekse til torsdag. 

Øveord: religioner 

Les fem ganger. Les 

minst 2 ganger høyt. 

Gjør oppgave. 7-9 
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7. Hva betyr ordene/uttrykkene? 

innsjø 
 

offisiell 
 

selvstendig 
 

monarki 
 

hovedstad 
 

8. Svar på spørsmålene  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva heter hovedstaden Belgia? 

 

Hva betyr det at Belgia er et monarki? 

 

Hva er en religion? 

 

Hvilke 3 språk snakkes i Belgia? 
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9. Løs kryssordet.. 
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Finland (på finsk: Suomi, svensk: Finland).  

Finland grenser til Norge i nord, Sverige i nordvest og Russland i øst.  

Landet har også en lang kystlinje mot Østersjøen. 

Finland er litt over 338 400 km² 

stort.  

Det har 5,5 millioner innbyggere. 

De fleste bor i det nokså flate 

lavlandet i sør.  

Landskapet er skogkledd og preget av flere tusen innsjøer.  

Finland blir kalt de tusen sjøers land. 

I hovedstaden Helsingfors, og området rundt, bor det over 1,4 millioner 

mennesker.  

88,7 % av landets befolkning snakker finsk.  

5,3 % av landets befolkning snakker svensk.  

Landet har også en samisk 

befolkning.  

 

  

Lekse til fredag. 

Øveord: kystlinje 

Les fem ganger. Les minst 2 ganger 

høyt. 

. Gjør oppgave. 10-13 
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10. Gjør oppgavene 
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11. Gjør oppgavene 
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12. Gjør oppgavene 

 


