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Læs og lær  

Om københavn 





En stor by 

København er en stor by. København er den største by i 

Danmark. København er hovedstad i Danmark. I København 

bor der 1 million mennesker. København er en gammel by. 

København er mere end 1000 år gammel. Dengang var  

København en lille by.  



Skriv 

København ligger i _________________ 

I København bor ____________ mennesker 

København er mere end ________ år gammel. 

Dengang var København en __________ by.  



Nyhavn 

 

Her kan du se nogle huse med mange farver. Det 

sted er Nyhavn. De huse ligger ved en kanal. Man 

lavede den kanal, fordi en konge ville lave en stor 

havn. Den konge hed Christian den 4. Man kan 

spise god mad i Nyhavn. Der kommer mange  

turister i Nyhavn.  



Skriv 

 

Du kan se nogle __________ i flotte farver. 

Det sted er______________________ 

En konge ville lave en større ____________ 

Den konge hed ____________________  



 



Rundetårn 

Her kan du se Rundetårn. Rundetårn er et observatorium. 

Man kunne se på stjerner fra det tårn. Rundetårn er  

bygget sammen med en kirke. Det er Trinitatis-kirken.  

Rundetårn er næsten 35 meter højt. Det var kong Christian 

den 4., der bestemte at det tårn skulle bygges.  
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Skriv 

 

________________ er et observatorium. 

Man kunne se på ___________fra det tårn. 

Rundetårn er ________sammen med en kirke. 

Det er ____________________-kirken.  
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Her kan du se Den lille Havfrue. Den lille Havfrue 

er en statue. Den statue er berømt i hele verden. 

Den statue er lavet af en billed-hugger. Han hed 

Edward Eriksen. En turist i København vil gerne 

tage et foto af Den lille Havfrue. Mange  

mennesker vil tage et foto af Den lille Havfrue. 



Skriv 

 

Den lille _______________ er en statue. 

Den ____________er berømt i hele verden. 

Den statue er lavet af en _____________. 

Han hed ___________________Eriksen.  



Jeg kan se 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 



København fra en båd. 

Du kan se København fra en båd. Du kan købe en  

billet til den båd. Båden vil sejle dig rundt i  

Københavns kanaler. Du kan se fine bygninger og slotte 

fra den båd. En mand står foran i båden og taler om 

de ting, du kan se.  



Skriv 

Båden vil ______________ dig rundt i  

Københavns ___________. Du kan se fine 

bygninger og ____________fra den båd. 

En mand står _____________ i båden 

og taler om de __________, du kan se.  


