


Køben-havn er en stor by. 

Køben-havn er den stør-ste by i Danmark. 

Køben-havn er hoved-stad i Danmark. 

I Køben-havn bor der 1 million mennesker. 

Køben-havn er en gam-mel by. 

Køben-havn er mere end 1000 år gammel. 

Dengang var Køben-havn en lille by. 



Kan du huske? 

 

København ligger i ___________________ 

 

I København bor _____________ mennesker 

 

København er mere end _________ år gammel. 

 

Dengang var København en _____________ by. 

 



Her kan du se nogle huse med flotte farver. 

Det sted hed-der Ny-havn. 

De huse lig-ger ved en ka-nal. 

Man la-ve-de den ka-nal, fordi en konge ville 

lave en stor havn. 

Den konge hed Christian den 4. 

Man kan spise god mad i Nyhavn. 

Der kommer mange tu-ris-ter i Nyhavn. 

 



Kan du huske? 

 

Du kan se nogle ____________ i flotte farver. 

 

Det sted hed-der _______________________ 

 

En konge ville lave en større ________________ 

 

Den konge hed __________________________ 

 



___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________



I Køben-havn kan du gå i Ti-vo-li. 

Her er mange sjove ting, man kan prøve. 

Der er rut-sje-ba-ner. Der er luft-gynger. 

Man kan prøve en kar-rus-sel. 

Der er også radio-biler og spø-gel-ses-tog. 

Man kan spise mad i Ti-vo-li. 

Man kan også høre musik i Ti-vo-li. 

Næsten 4 millioner mennesker går i Ti-vo-li 

hvert år.  



Kan du huske? 

 

Tivoli ligger i ________________________ 

 

Der er rutsje-____________ i Tivoli 

 

Du kan også prøve _________________-tog. 

 

__________________ går i Tivoli hvert år. 

 

 



Her kan du se Runde-tårn. 

Runde-tårn er et ob-ser-va-to-ri-um. Man 

kunne kigge på stjerne fra det tårn. 

Runde-tårn er byg-get sam-men med en kirke. 

Den hed-der Tri-ni-ta-tis-kirken. 

Runde-tårn er næsten 35 meter højt.  

Det var kong Christian den 4., der be-stem-te 

at det tårn skulle byg-ges.  



Kan du huske? 

 

Her kan du se __________________________ 

 

Rundetårn er ___________ meter højt. 

 

Rundetårn var et ________________________ 

 

Rundetårn er bygget sammen med en _________ 



 

Hej. Jeg er Christian den 4. 

 



Her kan du se Den lille Hav-fru-e. 

Den lille Hav-frue er en skulp-tur. 

Den skulp-tur er be-rømt i hele ver-den. 

Den skulp-tur er lavet af en billed-hug-ger. 

Den billed-hug-ger hed Edward Eriksen. 



Kan du huske? 

Her kan du se __________________________ 

Den lille hav-frue er en ___________________ 

Edward Eriksen var en ____________________ 

Han har lavet ___________________________ 

 



Her kan du se Christians-borg. 

Christians-borg er et gam-melt slot. 

I Christians-borg kan du finde Folke-tinget. 

Her sid-der mange po-li-ti-ke-re. 

Her sid-der Danmarks stats-mi-nis-ter. 

De po-li-ti-ke-re kan be-stem-me over  

Danmark. 

De kan lave love og reg-ler for, hvordan man 

skal op-føre sig i Danmark. 



Kan du huske? 

 

Her kan du se __________________________ 

 

Christians-borg er et gam-melt _____________ 

 

Her sid-der danmarks ____________________ 

 

_____________________________________ 

 

De po-li-ti-ke-re kan _____________________ 

 



 


