


Paris er en stor by. 

Paris er en stor by i Fran-krig. 

Paris er hoved-stad i Fran-krig. 

Byen er mere end 2000 år gam-mel. 

I Paris bor mere end 2 millioner 

mennesker. 

Har du væ-ret i Paris? 



Kan du huske? 

 

Paris ligger i ________________________ 

 

I Paris bor _________________ mennesker 

 

Paris er hoved-____________ i Frankrig 

 

Paris er mere end __________ år gammel 



Her kan du se Eiffel-tårnet. 

Eiffel-tårnet er meget be-rømt. 

Eiffel-tårnet blev byg-get i 1887.  

Det tog 2 år at bygge det tårn. 

Eiffel-tårnet er 324 meter højt. 

Der er 1665 trappe-trin op til toppen. 

En mand har tegnet Eiffel-tårnet. 

Hans navn var Gustave Eiffel. 



Kan du huske? 

 

Eiffel-tårnet er _________ meter højt. 

 

Der er __________ trappe-trin op til toppen 

 

Eiffel-tårnet blev bygget i _____________ 

 

Den mand, der har tegnet tårnet, hedder 

 

__________________________________ 



___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Skriv om billedet 



Her kan du se en kir-ke. 

Denne kir-ke er meget be-rømt. 

Den hedder Notre Dame. Det betyder 

Vor Frue og den er op-kaldt efter  

Jomfru Maria, som var mor til Jesus. 

Man begyndte at bygge kirken i 1163. 

Det tog næsten 200 år at bygge kirken 

færdig. 



Kan du huske? 

 

Denne kirke hedder ___________________ 

 

Det tog næsten ________ år at bygge den. 

 

Notre Dame betyder __________________ 

 

Den er opkaldt efter __________________ 

 

 



Her er et meget berømt mu-se-um i  

Paris. Det hed-der Louvre. 

Du kan se en py-ra-mi-de foran Louvre. 

Den er lavet af glas.  

Louvre var engang et slot.  

Det er bygget af en konge. Han hed  

Filip 2. August. 

På Louvre hænger et berømt billede. 

Det hedder Mona Lisa. 



Kan du huske? 

 

Dette museum hedder _________________ 

 

Det var engang et _____________ som blev  

 

bygget af __________________________ 

 

Du kan se en pyramide af ______________ 

 

Mona Lisa er et berømt ________________ 



 

Hej. Jeg er Mona Lisa….  



Mange tu-ris-ter be-sø-ger Paris. 

De be-sø-ger Eiffel-tårnet. 

6 millioner turister besøger Eiffel-tårnet om 

året.  

De be-sø-ger Notre Dame. 

12 millioner turister besøger Notre Dame om 

året. 

De be-sø-ger Louvre. 

8 millioner turister besøger Louvre om året.  



Kan du huske? 

 

Mange _______________ besøger Paris. 

 

_____________ turister besøger Louvre 

 

_____________ turister besøger Notre Dame 

 

____________ turister besøger Eiffeltårnet 

 



En flod løber i-gennem Paris. 

Det er en stor flod. Den flod løber igennem 

hele Frankrig. 

Den flod er 777 kilo-meter lang.  

Floden Seinen deler Paris i to. I Seinen ligger 

to øer. På den ene ø lig-ger Notre Dame  

Kirken. 

Man kan sejle på Seinen med en turist-båd. 

På den måde kan man se Paris fra en båd. 



Kan du huske? 

 

Seinen er _____________ kilometer lang. 

 

Seinen er en ______________ i Frankrig. 

 

Seinen deler _____________ i to dele. 

 

I Seinen ligger to ________________. 

 

På den ene ø ligger  _______________ kirken. 

 



 

 


