Stjerneløb om Dejlig Danmark
1
Jylland er Danmarks eneste fastland. Jylland er en halvø. I
Sønderjylland hænger Danmark nemlig sammen med
Tyskland. Danmarks næststørste by, Århus, ligger i
Østjylland og landets fjerde største by Ålborg ligger i
Nordjylland.
Århus er en rigtig hyggelig by med mange gamle bygninger.
I Århus ler der også en gågade som hedder Strøget. Den er
dog mindre end Strøget i København, men også meget
populær.
2
København er Danmarks hovedstad. Den ligger på Sjælland
ved Øresund. København er en international storby med
mange forskellige mennesker.
Hvis man vil op og se ud over København, kan man gå op i
Rundetårn, der ligger i Københavns centrum.
I København, på slottet Amalienborg, bor dronning
Margrethe den anden. Hun er gift med prins Henrik.
Sammen har de 2 sønner Frederik og Joakim.

3
Strøget i København er en gågade, som de fleste kender.
Strøget går fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv. Den er
Europas længste ca. 1,6 km lang.
Her møder man gademusikanter og gøglere, københavnere
og andre danskere samt turister fra mange forskellige
lande.

4
Danmark er et fladt land. Der findes ingen bjerge. Den
højeste bakke i Danmark hedder Møllehøj. Møllehøj er
170,86 meter over havets overflade.
Danmark er kendt verden over for sine strande. Man kan
kører med bil på standene, fordi de er så store.

5
På Fyn ligger Danmarks tredje største by Odense.
H.C. Andersen kommer fra Odense og huset han boede i,
er nu museum.
I Odense løber en å i smukke omgivelser, her kan man sejle
i robåde. Der er også en zoologisk have.

6
Legoland er en stor forlystelsespark ved Billund i Jylland,
hvor alt er bygget af legoklodser. Den blev åbnet i 1968.
Der er forlystelser, som børnene selv kan styre,
spændende byggeudfordringer, en enestående blanding af
interaktive forlystelser, rutschebaner, der kilder i maven,
shows der involverer publikum og meget mere.
Større børn kan kaste sig over en workshop i Lego
Mindstorm Center, hvor de bygger robotter og
programmerer dem til at løse forskellige opgaver.
Navnet Lego blev lavet af de første bogstaver i ordet ”leg
godt”.

Spørgsmål
1
Er Jylland en ø?
Nej, det er en halvø
Hvad hedder Danmarks næststørste by?
Århus
2
Hvad hedder den ø hvor København ligger?
Sjælland
Hvad hedder det tårn, som ligger i centrum af København?
Rundetårn
3
Hvor lang er Strøget?
1,6 km

4 Hvor høj er Møllehøj?
170,86 meter
5
Hvor ligger Danmarks tredje største by? Og hvad hedder
den?
Fyn - Odense
6
Hvor ligger Legoland?
Hvad kommer navnet Lego fra?

