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TEKST 1: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Kender du Berlin? Berlin er den største by i Tyskland. Berlin er  

Tysklands hovedstad. I Berlin bor der mere end 3,5 millioner  

mennesker.  

Berlin var i mange år delt af en mur; Berlinmuren. Den blev bygget i 

1961, fordi man ikke ville have, at mennesker fra Østberlin rejste til 

Vestberlin. Først i 1989 besluttede man at vælte muren og lade folk 

rejse frit igen. Du kan se en del af Berlinmuren i dag. Der er malet fine  

malerier på muren, næsten som en slags udstilling. 

Du kan sejle igennem Berlin på floden Spree. Den har sit udspring helt 

nede ved grænsen mellem Tyskland og Tjekkiet. 

I Berlin kan du se mange spændende seværdigheder. På billedet kan du 

se Brandenburger Tor. Mange turister besøger Brandenburger Tor, når 

de er i Berlin. 



 4 

 

 

 

 

Teksten har en del lange ord. Skriv de to længste her:  

 

__________________________ __________________________  

Find 4 egennavne* i teksten. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

*Et egennavn er navnet på et sted eller et væsen (person, dyr osv). F.eks. Himmelbjerget, Danmark eller Berlin. Alle egennavne skrives med stort. 

STAVNING 

Find alle ord i skemaet i læseteksten. Er de stavet rigtigt eller forkert? 

Sæt kryds. 

OPGAVER - ORD 

 RIGTIGT FORKERT 

Hovedstad x  

menesker   

malerier   

sajle   

narmest   

billedet   

gransen   

spænende   
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 

Hvor mange stavelser? antal 

største  

millioner  

bor  

vælte  

malerier  

muren  

Østberlin  

helt  

spændende  

billedet  

mest  

hovedstad  

millioner 

udstilling 

udspring 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

Berlin største mere mange bygget 

rejste malerier slags sejle grænsen 

hovedstad millioner mennesker udspring seværdigheder 
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TEKST 2: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Har du været i London? London er hovedstaden i England. Den er også 

Englands største by. I London bor næsten 9 millioner mennesker.  

I London bor folk fra mange forskellige lande. Man taler næsten 300 

forskellige sprog i byen.  

Londons største lufthavn hedder Heathrow. Af alle lufthavne i hele 

verden er Heathrow den, som har flest mennesker på besøg hvert år. 

Nogle skal måske besøge England, andre skal flyve videre til andre  

lande. 

I 2022 døde dronning Elisabeth af England. Hun var dronning i 70 år. 

Hendes søn, Charles, blev konge. Han kaldes kong Charles d. 3. af  

England. 

London er berømt for mange ting, men hvis du kan lide at se en  

musical, så er London et helt særligt sted.  
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Farv ord fra teksten røde  

FIND ORDET 

 

 

 

 

London England største forskellige sprog 

lufthavn dronning kong konge musical 

OPGAVER - ORD 

  r   

k     

E       

  ø     

    c   

  o   i   

 o    e   i   

 u    a   

 o   

 o   o  

Lufthavn Tyskland mennesker prins dronning 

musical natur sprog fly togstation 

bro flod konge mindste største 
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

den røde vokal lydret ikke 

lydret 

London   

næsten   

mennesker   

folk   

lufthavn   

anden   

verden   

rejser   

slot   

konge   

lide   

England 

lufthavn 

dronning 

musical 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

været største næsten mange lufthavn 

konge hedder måske ting sted 

hovedstaden forskellige engelske Charles musical 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 
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TEKST 3: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Mon du har været i Barcelona? Barcelona ligger i Spanien. Det er en 

stor by. I Barcelona bor mere end 1,5 millioner mennesker, og der 

kommer mange turister, som godt kan lide at besøge den gamle by. 

Op mod 30 millioner turister er på besøg i Barcelona - hvert år. Er det 

ikke mange? Er du turist i Barcelona, besøger du måske ”La Rambla”. 

Det er en stor gågade med masser af små butikker og boder. 

Måske skal du også se La Sagrada Familia, som er en kirke, man har 

bygget på i mere end 100 år, og den er ikke engang helt færdig  

endnu! 

Det kan også være, at du og din familie besøger Barcelona Zoo.  

Barcelona Zoo er mere end 120 år gammel og er en af de zoologiske 

haver i Europa med flest forskellige dyrearter. 
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Find 3 egennavne. Skriv dem her: 
* Egennavne er navne på steder og væsener (personer, dyr osv). Egennavne skrives med stort begyndelsesbogstav 

 

__________________  ___________________ ___________________  

Find 3 ord med dobbelt-konsonant. Skriv dem her: 

 

__________________  ___________________ ___________________  

VÆLG OG SKRIV DET RIGTIGE ORD PÅ DEN TOMME PLADS. 

OPGAVER - ORD 

Barcelona ligger i ______________________ (Spanien, Frankrig, Barcelona, Asien) 

 

I Barcelona bor mere end 1,5 millioner _________________ (dyr, mennesker, biler) 

 

Der kommer 30 millioner ____________________ (dyr, biler, turister, fly) 

 

La Sagrada Familia er en __________________ (Zoo, gågade, kirke, butik) 

 

Der er mere end 2000 ____________ i Barcelona Zoo (fugle, aber, mennesker, dyr) 

 

La Sagrada Familia er ikke ____________________ (færdig, stor, pæn, høj) 
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

 Byt vokalen ud og 

lav et nyt ord 

stor styr 

har  

bor  

der  

kan  

mod  

er  

skal  

helt  

se  

Barcelona  

millioner 

turister 

butikker 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

Spanien mere kommer gamle turist 

boder gågade kirke familie gammel 

millioner Barcelona mennesker butikker besøger 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 
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TEKST 4: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Vil du besøge Paris? Paris er hovedstad i Frankrig.  Det er en stor by, 

hvor der bor mere end 2 millioner mennesker. 

Måske har du set Eiffel-tårnet eller Triumf-buen? De to steder er meget 

populære hos turister i Paris. Mere end 20 millioner turister besøger 

Paris hvert år. 

Midt igennem Paris løber en stor flod. Den hedder Seinen.  

Paris kaldes ”Lysenes by.” Kan du gætte hvorfor? 

For mange år siden sagde man, at alle gader i Paris skulle have  

gadelys i den mørke tid. Der var mange tyve og banditter i gaderne 

dengang, men hvis der var lys i gaderne, kunne de ikke så let røve folk. 

Tyve og banditter kunne bedst lide mørke. På den måde kunne alle folk i 

Paris gå sikkert i gaderne om aftenen. 
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Find 4 ord, der begynder med en vokal. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

Find 4 egennavne. Skriv dem her: 

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

OPGAVER - ORD 

FIND ORDET 

 

 

 

 

Paris turister populære Seinen flod 

gætte gadelys mørke tyve gaderne 

P     

   e  y  

 y   

 a    n  

S     n 

   k  

   u    r 

g      u e     i 

   d 



 14 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

Frankrig 

Eiffeltårnet 

Triumfbuen 

Seinen 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

Paris besøg mange måske populære 

igennem flod hvorfor gader tyve 

hovedstad Eiffeltårnet besluttede banditter aftenen 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 

den røde vokal lydret ikke 

lydret 

hovedstad   

Frankrig   

besøg   

turister   

måske   

populære   

flod   

gætte   

gadelys   

tyve   

folk   
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TEKST 5: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Har du hørt om Rom? Måske har du været i Rom med din familie?  

Rom er hovedstad i landet Italien. Du ved, det land, der ligner en støvle. 

Næsten 3 millioner mennesker bor i Rom.  

I Rom er der rigtig mange gamle bygninger.  

Du kan besøge Colosseum. Engang var Colosseum et slags teater. Her 

kunne folk i Rom komme og se på kampe imellem mennesker. Man  

kunne også se kampe imellem mennesker og dyr. De mennesker, der 

kæmpede, kaldte man gladiatorer.  

Hvis du var en gladiator, var du ikke en fri mand. Du var en slave. Du 

måtte ikke selv bestemme, men var nødt til at kæmpe for livet foran et 

stort publikum.  

Det er heldigvis meget længe siden. I dag er den slags strengt forbudt. 
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VÆLG OG SKRIV DET RIGTIGE ORD PÅ DEN TOMME PLADS. 

 

 

 

 

Rom er __________________ i landet Italien (by, flod, hovedstad, flot) 

 

Du kan ________________ Colosseum (se, besøge, danse, rejse) 

 

Næsten 3 ___________________ mennesker bor i Rom (meter, gamle, millioner) 

 

____________ var en slave (mand, gladiator, jeg, du) 

 

Det er ________________________ meget længe siden (heldigvis, ikke, måske) 

 

I dag er den slags __________________ forbudt. (strengt, ikke, nok, måske) 

 

 

 

 

Find de to længste ord i teksten. Skriv dem her:  

 

_________________________  _________________________  

Find de korteste ord i teksten. Skriv fire af dem her:  

 

_____________ _____________ _____________ _____________  

OPGAVER - ORD 
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

 skriv et  

ord der rimer 

Rom  

land  

bor  

mange  

folk  

kampe  

dyr  

fri  

måtte  

siden  

Italien  

Colosseum 

gladiator 

publikum 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

Rom Italien besøge gamle slags 

kampe imellem mand livet stort 

heldigvis gladiator publikum Colosseum bygninger 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 
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TEKST 6: Læs teksten grundigt - alene eller sammen med en voksen. 

 

Vil du med til Budapest? 

Budapest er Ungarns hovedstad. I Budapest bor der cirka 1,7 millioner 

mennesker.  

Engang var Budapest to byer. Den ene hed Buda, og den anden hed Pest. I 

1361 blev Buda hovedstad i Ungarn. Her byggede man Buda Slot, hvor 

kongen boede. Det kan du se på billedet her under. I dag har Ungarn ikke 

en konge, men en præsident. 

Senere blev de to byer Buda og Pest samlet til én stor by, nemlig Buda-

pest. Floden Donau løber lige imellem de to by-dele, Buda og Pest.  

Budapest har besøg af cirka 12,5 millioner turister hvert år. De besøger 

byen for at se de smukke, gamle bygninger og for at besøge de mange 

spa og kur-bade, som findes i byen.   
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Her er 4 udsagnsord, 3 navneord og 3 tillægsord.  

Skriv ordene i de rigtige ordklasse-kasser. 

OPGAVER - ORD 

stor boede byer floden løber 

smukke besøger turister gamle findes 

NAVNEORD UDSAGNSORD TILLÆGSORD 

STAVNING 

Find alle ord i skemaet i læseteksten. Er de stavet rigtigt eller forkert? 

Sæt kryds. 

 RIGTIGT FORKERT 

Budapæst   

hovedstad   

byjer   

kongen   

millioner   

prasident   

finnes   
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SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

 

Budapest 

byggede 

præsident 

bygninger 

ØVEORD (skal øves) 

EKSTRAORD (må øves) 

Budapest cirka byer anden kongen 

boede floden senere besøg imellem 

hovedstad byggede billedet præsident bygninger 

SKRIV ORDET MED DIN FINESTE SKRIFT 

Prik vokaler og del i stavelser 

 Byt en vokal ud  

og lav et nyt ord 

med mod 

bor  

byer  

lige  

ene  

to  

til  

smukke  

for  

har  


