


Rom er en stor by. 

Rom er en gam-mel by. 

Rom er en by i I-ta-li-en. 

Rom er hoved-stad i I-ta-li-en. 

Der bor næs-ten 3 mil-li-o-ner  

mennesker i Rom. 

Der er mange gamle byg-ning-er i Rom. 



Kan du huske? 

 

Rom ligger i ________________________ 

 

I Rom bor _________________ mennesker 

 

Rom  er hovedstad i ___________________ 

 

Der er mange _______________ bygninger. 



Her kan du se Co-los-se-um. 

Co-los-se-um er 2000 år gam-mel. 

Roms kej-ser holdt gla-di-a-tor-kampe i  

Co-los-se-um. 

Det var sla-ver, der kæm-pe-de med 

sværd. De kæm-pe-de mod hi-nan-den. De 

kæm-pe-de mod far-lige dyr. I dag er  

Co-los-se-um et mu-se-um. 



Kan du huske? 

 

Co-los-se-um er ____________ år gammelt. 

 

____________ holdt gla-di-a-tor-kampe i  

Co-los-se-um. 

 

Det var _______________ , der kæm-pe-de med 

sværd. 

 

De kæm-pe-de mod farlige _________________ 

 



___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________



Her kan du se en kir-ke. 

Den hed-der Peters-kir-ken. 

Den kirke er en af de stør-ste i verden. 

Man begyndte at byg-ge kirken i 1506. 

Det tog 120 år at byg-ge kirken. 

I Peters-kirken bor en Pave. 

Han er en meget hel-lig mand.  

Mange men-ne-sker vil se Peters-kirken. 

Mange men-ne-sker vil se Paven. 



Kan du huske? 

 

Denne kirke hedder ___________________ 

 

Det tog  ________ år at bygge den. 

 

I Peters-kirken bor en _________________ 

 

Han er en meget ________________ mand. 

 

 



Her kan du se Ju-li-us Cæ-sar. 

Han var kej-ser i Rom for mere end 1000 år 

siden. Cæ-sar var en dyg-tig kej-ser. 

Han gjorde det ro-mer-ske rige til et kæmpe 

stort rige. Han e-ro-bre-de mange land med 

sin hær af ro-mer-ske sol-da-ter. 

Mange ville have magt i det gamle Rom. 

Ju-li-us Cæ-sar blev myr-det, da han var 55 

år gam-mel. 



Kan du huske? 

 

Her kan du se  _______________________ 

 

Han var ____________________ i Rom. 

 

Han gjorde Rom til et ___________-stort 

rige. 

 

Han blev _____________, da han var 55 år. 

 



 

Hej. Jeg er Julius Cæsar. 

 



Mellem 7 millioner og 10 millioner tu-ris-ter 

be-søg-er Rom om året. 

4 millioner tu-ris-ter be-søg-er Co-los-se-um. 

4 millioner tu-ris-ter be-søg-er Peters Kirken. 

Kun i Pa-ris i Fran-krig og i Lon-don i Eng-land 

kom-mer der flere tu-ris-ter. 

I hele Eu-ro-pa er Rom det land, der får  

besøg af 3. flest tu-ris-ter. 



Kan du huske? 

 

Mange _______________ besøger Rom 

 

_____________ turister besøger Rom hvert år. 

 

_____________ turister besøger Co-los-se-um. 

 

____________ turister besøger Peters Kirken. 

 



En flod løber i-gennem Rom. 

Det er en stor flod.  

Den flod hed-der Ti-be-ren. 

Ti-be-ren er 406 kilo-meter lang.  

Det er Italiens 3. læng-ste flod. 

 

Man kan sejle på Ti-be-ren med en turist-båd. 

På den måde kan man se Rom fra en båd. 



Kan du huske? 

 

Tiberen er _____________ kilometer lang. 

 

Tiberen er en ______________ i rom. 

 

Tiberen er Italiens _______ største flod. 

 

Tiberen deler _____________ i to dele. 

 

Man kan ________________ på Tiberen. 

 



 

 


