
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgaver til historien: Sådan gør du 

Før du laver opgaverne, skal du ha’ hørt historien, der hører til spørgsmålene. Du 
finder 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 find 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 find spørgsmålene på hjemmesiden. 
 
2. Begynd med spørgsmål 1 og find 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.


Rigtig god fornøjelse! 






1. Hvilket nummer i rækken af 
præsidenter er Joe Biden?

6. Hvilken rekord har Joe Biden?

A: 26 S: Han er den første mørke præsident

U: 36 R: Han er den yngste præsident

K: 46 E: Han er den ældste præsident

2. Hvad hedder præsidenten, der tabte 
valget til Joe Biden?

7. Hvad er en vicepræsident?

T: Bill Clinton S: En slags præsident nummer to

O: Donald Trump N: En der synger viser for præsidenten

K: Barack Obama I: En tidligere præsident der ikke er 
præsident mere

3. Hvad hed den første amerikanske 
præsident nogensinde?

8. Den nye vicepræsident er den første.. 
hvad?

N: George Washington S: Den første kvindelige vicepræsident

E: George Bush B: Den første vicepræsident uden kørekort

K: George Virginia R: Den første vicepræsident med rødt hår

4.Hvad hedder de to store amerikanske 
partier?

9. Hvorfor var der ikke publikum, da Joe 
Biden blev præsident?

U: De grønne og De røde O: Der var ingen, der gad møde op

T: Højre og Venstre G: Fordi der ikke var plads nok

G: Demokraterne og Republikanerne E: På grund af corona

5. Hvad hedder USAs svar på 
Folketinget - hvor politikerne holder til?

10. Hvilke ord sluttede Donald Trump sin 
sidste tale som præsident med?

L: Det Hvide Hus W: Tillykke til Joe Biden

R: Kongressen N: Hav et godt liv

P: Børsen I: Jeg elsker USA

KODEORD:

EKSTRAOPGAVER: 
1. På bagsiden af papiret: Tegn Joe Biden, som du tror, han ser ud.

2. Søg efter “Barack Obama indsættelse” på Google og se, hvor mange mennesker, der var!

3. Skriv de vigtigste ting ned, som du ville bestemme, hvis du var præsident i USA - eller 

statsminister i Danmark.


OPGAVER TIL: JOE BIDEN 
Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
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