Gata upp och gata ner
- en digital promenad för SFI

1. Öppna en webläsare.

2. Gå till www.eniro.se.

3. Skriv ”Skolgatan 7, Norrköping” i sökfönstret.

4. Klicka på ”Gatuvy” (längst ner i den vita rutan till vänster på skärmen).
5. Vänd dig till vänster och titta ner mot gatan.

6. Gå rakt fram till korsningen Drottninggatan – Skolgatan (Du ser gatorna nere i vänster hörn).

Fråga 1: Vad heter reseaffären till vänster?

Resia
________________________________________________________________________________________
7. Gå rakt fram längs gatan.

Fråga 2: Är parkeringen till höger eller vänster? (https://kartor.eniro.se/m/t34gH)

höger
________________________________________________________________________________________
7. Gå till höger på Ga Rådstugugatan. OBS! Titta på den lilla kartan nere till vänster!

Fråga 3: Är träden till höger eller vänster? (https://kartor.eniro.se/m/94Egs)

vänster
________________________________________________________________________________________

8. Gå till busshållplatsen på vänster sida!

Fråga 4: Vilken färg har bilen framför dig? (https://kartor.eniro.se/m/wAe2M)

grå
_______________________________________________________________________________________
9. Stanna vid ”Trädgårdsgatan 3 - Bar och Kök” (ett gult hus på höger sida).

10. Sväng till vänster till parken vid Motala Ström. Gå fram till parken och inne i parken svänger du höger.
11. Gå längs Strömmen, genom parken till Manesa till höger.

Fråga 5: På vilken sida finns fontänen? (https://kartor.eniro.se/m/abpTf )

vänster
_______________________________________________________________________________________
12. Sväng vänster och gå längs staktet och över bron.
13. Vänd dig helt om och titta på skylten.

Fråga 6: Vad heter bron? (https://kartor.eniro.se/m/sPh1f )

Spången
_______________________________________________________________________________________
14. Vänd dig tillbaka och gå upp längs Sandgatan.
15. Sväng vänster vid det svarta staketet!

Fråga 7: Är husen här gjorda av tegel? (https://kartor.eniro.se/m/VNZkK)

ja
_______________________________________________________________________________________
15. Forsätt först rakt fram till korsningen och fortsätt sedan rakt fram till tvärgatan (T-korsningen).

Fråga 8: Vilken färg har planket till höger? (https://kartor.eniro.se/m/fIydh)

rött
_______________________________________________________________________________________
16. Gå hela vägen uppför backen.

Fråga 9: Vad heter glasskiosken till vänster (det står över ingången)?
(https://kartor.eniro.se/m/oDXI8)

Café Solsidan
_______________________________________________________________________________________

17. Gå framåt, rakt över torget och in mellan husen.

18. Gå förbi den gröna containern och titta till vänster.

Fråga 10: Vad heter huset? (https://kartor.eniro.se/m/3EXqu)

LIU - Campus Norrköping
_______________________________________________________________________________________

19. Fortsätt rakt fram till den gula muren. Titta till höger.

Fråga 11: Vad finns där? (https://kartor.eniro.se/m/vadzG)

ett (gammalt) fängelse
_______________________________________________________________________________________
Fråga 12: Vad heter gatan du är på (titta på lilla kartan!)?

_______________________________________________________________________________________
Dragsgatan
20. Gå in i Folkparken och förbi lekplatsen) Till höger finns en känd sport som många familjer gillar.

Fråga 13: Vad heter sporten? (https://kartor.eniro.se/m/8AHx6)

minigolf
_______________________________________________________________________________________
21. Fortsätt till allén och gå till höger till svängen (framför parkeringen).
22. Titta till vänster och läs på skylten.

Fråga 14: Vad står högst upp? (https://kartor.eniro.se/m/LzYC9)

Himmelstalunds kapell
_______________________________________________________________________________________
23. Fortsätt vägen rakt fram till snabbmatsrestaurangen och köp en riktigt stor glass efter promenaden!!!

Fråga 15: Vad heter glasskiosken? (Sibylla) (https://kartor.eniro.se/m/Feq2W)

Sibylla
_______________________________________________________________________________________

