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1    Försök att namnge Europas länder utan att titta i någon bok! 
Du får begynnelsebokstaven och det har inte någon betydelse i vilken ordning 
du skriver länder som börjar på samma bokstav! 
 
 
:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A_________________________ 

A_________________________ 

B_________________________ 

B_________________________ 

B____________-H___________ 

C_________________________ 

D_________________________ 

E_________________________ 

F_________________________ 

F_________________________ 

G_________________________ 

I__________________________

I__________________________ 

I__________________________ 

K_________________________ 

L_________________________ 

L_________________________ 

L_________________________ 

L_________________________ 

M_________________________ 

M_________________________ 

M_________________________ 

M_________________________ 

M_________________________ 

N_________________________ 

N_________________________

______ 

P_________________________

P_________________________

R_________________________ 

R_________________________ 

S_________________________ 

S_________________________ 

S_________________________ 

S_________________________ 

S_________________________ 

S_________________________

S_________________________ 

S_________________________ 

T_________________________ 

T_________________________ 

T_________________________

U_________________________ 

U_________________________ 

V_________________________ 

V_________________________ 

Ö_________________________ 
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2 Vilket är det europeiska landet ?  Du får (oftast) tre tätorter som 
ledtrådar till varje land eller bara huvudstadens namn! 
 
1  Drammen   Halden   Bergen         _____________________________ 

2  Roskilde   Skagen   Odense         _____________________________ 

3   Åbo   Vasa   Tammerfors             _____________________________ 

4   Keflavik   Höfn   Akureyri             _____________________________ 

5   Tallinn   Pärnu   Tartu                    ____________________________    

6   Riga   Liepäja   Daugavpils          _____________________________ 

7   Vilnius   Kaunas   Klaipéda         _____________________________ 

8   Limerick   Cork   Tipperary          _____________________________ 

9   Birmingham   Liverpool   Dover   _____________________________ 

10 Antwerpen   Gent   Brugge          _____________________________ 

11 Haag   Eindhoven   Groningen    _____________________________ 

12 Dresden   Bonn   Stuttgart            ____________________________ 

13 Krakow   Gdynia   Gdansk           _____________________________ 

14 Minsk   Homel   Mogiljov             _____________________________ 

15 Chisinau                                     _____________________________ 

16 Odesa   Kijev   Donetsk             _____________________________ 

17 Lyon   Nice   Bordeaux               ______________________________ 

18 Lissabon   Porto                         ______________________________ 

19 Barcelona   Granada   Sevilla    ______________________________ 

20 Linz   Salzburg   Innsbruck        ______________________________ 

21 Zürich   Basel   Genève             ______________________________ 

22 Milano   Turin   Venedig            ______________________________ 

23 Brno   Plzen   Prag                 ______________________________ 

24 Bratislava   Kosice                    ______________________________ 

25 Budapest   Debrecen                ______________________________ 

26 Bukarest   Constanta               ______________________________ 

27 Varna   Burgas   Sofia              _______________________________ 

28 Thessaloniki   Aten   Volos      _______________________________ 

29 Skopje                                     _______________________________ 
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30 Belgrad                                    _______________________________ 

31 Sarajevo   Tuzla                      _______________________________                     

32 Zagreb   Split  Dubrovnik        _______________________________ 

33 Ljubljana                                 ________________________________     

34 Tirana                                     ________________________________ 

35 Andorra Lavella                      ________________________________ 

36 Vaduz                                    ________________________________ 

37 Luxemburg-Valle                  ________________________________ 

38 Valletta                                  ________________________________ 

39 Monaco                                 ________________________________ 

40 San Marino                           _________________________________ 

41 Ankara                                  _________________________________ 

42 Vatikanstaten                        ________________________________ 

43 Moskva   St. Petersburg       _________________________________ 
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3 Vilka är länderna?   Du får ( oftast)  tre olika ledtrådar till varje 

land! 
 

1  Olja   Gå på tur  Fjordar              ______________________________ 

2  BMW   Volkswagen   Autobahn  ______________________________ 

3  Vasakung   Zloty   Wisla             ______________________________ 

4  Korsika   Louvren   Trikoloren    ______________________________ 

5  Kanarieöarna   Tjurfäktning        ______________________________ 

6  Pasta   Pizza   Stövel                 ______________________________ 

7  Skoda  Prag   Sudeterna           _______________________________ 

8 Varma källor  Donau Budapest  _______________________________ 

9  Svarta havet  Rosor  Sofia        _______________________________ 

10 Olympos   Parthenon Korfu     _______________________________ 

 

4 Vilka länder är detta? 
1 Litet land på stövelns östra kust!_______________________________ 

2 Litet land i Rom.                          ______________________________ 

3 Litet land med rallytävling.          ______________________________ 

4 Litet land söder om Sicilien.       _______________________________ 

5 Litet land mellan Frankrike 

och Spanien.                                 _______________________________ 

6 Litet land mellan Österrike 

och Schweiz.                                _______________________________ 

7 Landområde mellan  

Litauen och Polen                        _______________________________ 

    Samos Grekland 

 

                                                                                         

 

                                                           Puerto de M 

                                                           Gran Canaria 
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5 Vilka länder är detta? 

 

1 Stort land i både Europa och Asien.   __________________________ 

2 Land med liten del i Europa.               __________________________ 

3 Land med drottning Elisabeth ll.         ___________________________ 

4 Land med land under havsnivån.       ___________________________ 

5 Land med Mona Lisa.                        ___________________________ 

6 Land med ”röe pölse”.                       ___________________________ 

7 Land med före detta delad stad.       ___________________________ 

8 Land med heta källor och Hekla.        __________________________ 

9 Land med Vasa och sauna.             ____________________________ 

10 Land med Kanarieöarna.               ____________________________ 

11 Land med Algarve och korkek.      ____________________________ 

12 Land med bakvänd sirap.              ____________________________ 

13 Land med olja och Svartisen.        ____________________________ 

14 Land med män nästan i mitten.     ____________________________ 

15 Land där Alban bor.                       ____________________________ 

16 Land med kissande pojke.            ____________________________ 

17 Land med Carl XVI Gustav           ____________________________ 

18 Land med Karl Johan.                  _____________________________ 

19 Land med FIAT och Alper.           _____________________________  

 

                                                                   Vattentornet i Alvesta 

 

 

 

 

 

Dra 
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                                              Fyll i ländernas namn! 
1 _____________är landet med rosornas dal, vars doft du kan känna på                
                              den finaste bal! 
 
2 ___________________; ett land där Mona Lisa ler och huvudstaden  
                                            från tornet du ser. 
 
3 ____________s uppgift borde vara skriven med limerick det är den     
                            enda ledtråd du fick. 
 
4_____________________ i mitten av tre baltländer du på andra sidan           
                                             Östersjön kan se. 
 
5 ________________________; ett land med x. Ganska litet men ändå  
                                                     större än ett kex. 
 
6________; namnet på landet blir det rätta om du till huvudstaden tar en  
                    vall som kommer etta.   
                     
7 ______________________s huvudstad börjar bra då vet du nog vilket  
                                               land det ska va. 
 
8 ________________ är egentligen fyra, där du handlar med pund  
                                    oavsett om varorna är billiga eller dyra.          
                                     
9 ______________ligger bland Alpernas toppar och badar du i  
                                huvudstaden det från dig Donau- vatten droppar 
                               .   
10 ________________________har pusta och Pest  och varma bad  
                                                         när de är som bäst. 
 
11 ________________________är känt för IKEA och ibland har  
                                                     symbolen ”moder Svea”. 
 
12___________________gränsar till Ungern i norr och Makedonien i  
                                           söder, bråkade under 90-talet med  sina  
                                           Jugoslaviska bröder 
                                           . 
13 _________litet land med blå-vit flagga som man kan se på  
                       Apenninska halvön vagga. 
 
14 _________ligger på Balkan med röd fana och en huvudstad som man i  
                        slutet kan ana. 
 
15 ______________börjar på Bo och sluter på en; tre bokstäver till och     
                                  du har landet sen.   
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16 __________ blev fritt med sång men det engelska namnet förknippas  
                          med undergång. 
 
17 _________________ är just nu Benedictus land; saknar både synlig  
                                        gräns och strand. 
 
18 __________________s namn har färg i början och land i slutet och  
                                         ett krigiskt förflutet.  
 
19 ______________ är känt för det som sitter i toppen av en flaska och  
                                  vid Algarves kust kan du i  havet blaska. 
                                    
 20 ________________ ligger andra sidan kölen och det kan vara  
                                       Statoil du ser i pölen. 
 
21 ____________________litet land bland berg, flaggan mörkblå, gul  
                                              och röd dess färg. 
 
22_____________ har stränder med finaste sand och dricker man vatten  
                               så  dricker man vand. 
                                
23 __________________________; Pallas Athenas land med turister på  
                                                           solvarm strand. 
 
24 ______________ bubblar och pyser men namnet gör att man fryser. 
                                                              
 
25_______________; de tusen öarnas kust, dit man numera kan flyga  
                                    och bada om man har lust. 
                                      
26 __________________är ett litet land som har en krona på flaggan   
                                          ,som högt upp på  Alptopparna  trona.    
                                          
27 __________________ är ett mini land där rallybilar kör ibland. 
                                                           
 
28 __________________ finns i norr och söder men detta är en av våra  
                                          Östersjöbröder. 
 
29___________________ har huvudstad med något som liknar arrest  
                                           och att akta sig för Dracula är nog bäst. 
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30 _________________är känt för sina klockor, choklad och ost och  
                                           är ett land utan kust. 
 
31_______________ har berget Triglar(v); där kanske du kan hitta några   
                                   klättrande sniglar. 
 
32 ___________________ är landet där man kan Skoda - fabriken   
                                            skåda! 
                                                                     
33 ___________; blå-gult land med kärnkraftsolycka. Måste väl vara  
                             känt för något annat  också, kan man tycka  
                              
34 _____________ var ett som blev två som blev ett . Det sista hände  
                                när en mur revs, rätt och slätt.  
                                  
 35 ______________________äger även Mallorca, dit kan man på  
                                                   semester åka.   
 
36___________ är ett land med väldig yta och ska du handla där måste  
                           du till rubler byta. 
 
37 _____________________ ligger under havets yta och det gäller att  
                                                 vallarna inte bryta. 
 
38 __________________; första delen går i mol sen ta vi en och byter t    
                                           mot d och landets namn du  får se. 
                                            
 39 _____________________; gjort och göra på engelska ni och en  
                                                        så får du namnet på svengelska.                                                 
 
40 _________________; baltiskt land som har gräns mot en liten del av   
                                         Ryssland men inte Ryssland; så konstigt det                   
                                         kan vara ibland .   
                                         
 41 ____________________; där huvudstaden låter som små ägg och    
                                                 där man en gång bråkade om påvens  
                                                  skägg.     
                                                 
 42___________________ är landet där vikaren simmar och sjön i norr   
                                            på fläsk rimmar. 
 
43____________________ har en pojke som kan kissa, sevärdhet som  
                                             du inte får missa. 
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