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Læs og lær  

Om rom 





En stor by 

Rom er en stor by. Rom er en gammel by. Rom er 

en by i Italien. Rom er hovedstad i Italien. Der 

bor tæt på 3 millioner mennesker i Rom. Der er 

mange gamle bygninger i Rom.  



Skriv 

Rom ligger i _____________________ 

I Rom bor ________________ mennesker. 

Rom er hovedstad i _________________ 

Der er mange ______________ bygninger.  



Colosseum 

 

Her kan du se Colosseum. Colosseum er 2000 år 

gammel. Roms kejser ville se gladiator-kampe i  

Colosseum. Det var slaver, der måtte slås med 

sværd. De måtte slås mod hinanden. De måtte slås 

mod farlige dyr. I dag er Colosseum et museum.  



Skriv 

Her kan du se __________________. 

Colosseum er _____________ år gammel. 

Det var _______________, der måtte 

slås med _______________. De måtte 

slås mod ___________________ dyr.   



 



Peters-kirken 

Her kan du se en kirke. Det er Peters-kirken. Den kirke er 

en af de største i verden. Det tog 120 år at bygge kirken.  

I Peters-kirken bor en Pave. Han er en meget hellig mand. 

Mange mennesker vil se Peters-kirken. Mange mennesker vil 

se Paven.  



Skriv 

 

Denne kirke hedder _________________ 

Det tog næsten _________ år at bygge den.  

I Peters-kirken bor ________________ 

Han er en meget _______________ mand.  



Her kan du se Julius Cæsar. Han var kejser i Rom 

for mere end 1000 år siden. Cæsar var en stor 

kejser. Han gjorde sit rige til et kæmpe stort rige. 

Han gik i krig mod mange land med sin hær. Han 

var kejser over mange lande.   

Cæsar havde mange  

fjender, som også ville  

være kejser i Rom.   

Julius Cæsar blev  

myrdet, da han var  

55 år gammel.  



Skriv 

Her kan du se ____________________ 

Han var ___________________ i Rom. 

Cæsar var en ______________ kejser.  

Han blev _____________, da han var 55 

år gammel. 



Tæt på 10 millioner turister vil se Rom hvert år. 4 millioner  

turister vil se Colosseum. 4 millioner turister vil se Peters  

Kirken. Kun i Paris i Frankrig og i London i England er der flere 

turister. I hele Europa er Rom det land, der får besøg af 3. 

flest turister  



Skriv 

Mange _______________ vil se Rom 

_____________ turister vil se Rom 

hvert år. _____________ turister vil se 

Colosseum. ____________ turister vil se 

Peters Kirken.  



 



I Rom er der en flod. Det er en stor flod. 

Den flod er Tiberen. Tiberen er 406  

kilometer lang. Det er Italiens 3. længste 

flod. Man kan sejle på Tiberen med en 

turist-båd. På den måde kan man se Rom 

fra en båd.  



Skriv 

 

Tiberen er _____________ kilometer lang.  

Tiberen er en ______________ i rom.  

Tiberen er Italiens _______ største flod.  

Man kan ________________ på Tiberen med 

en ____________________________. 


