
Læs og lær 

Om monstre 
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Jeg er et monster. Jeg er det røde monster 

Gigo. Jeg er sur. Jeg er gal. Du må passe 

på. Jeg vil æde dig. Nu må du møde mine 

venner.  



 ja nej 

Han er en fe   

Han er et monster   

Han er gul   

Han er blå   

Han er rød   

Han vil slå dig   

Han vil æde dig   



Pas på! Der er min ven mu-mie. Han hedder 

Max Mumie. Han er ikke sød. Han er ikke 

rar. Han er far-lig. Han vil bide dig. Han vil 

æde dig. 

 



 ja nej 

Du kan se en farlig mumie   

Du kan se en sød mumie   

Du kan se en rar mumie   

Den mumie vil gå   

Den mumie vil le   

Den mumie vil bide   

Den mumie vil æde dig   



_________________

_________________

_________________



Bøh! Her er min ven, det blå monster. Han er 

blå. Han er sød. Han er rar. Han vil le til 

dig. Han er ikke far-lig. Han vil ikke æde 

dig. Han er din ven. Vil du være ven med det 

blå monster? 



 ja nej 

Her er en kat   

Her er et monster   

Han er blå   

Han er sur   

Han er sød   

Han vil æde dig   

Han vil være din ven   
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_________________

_________________

_________________
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Uh! Åh! Fire monstre. Kan du se fire  

monstre? En er rød. En er blå. En er grøn. 

En er gul. De vil råbe BØH til dig. De vil  

slås mod dig. De fire monstre vil slås mod 

dig. Vil du slås mod de fire monstre? 



 ja nej 

Du kan se to monstre   

Du kan se fire monstre   

Du kan se en ko og en kat   

Du kan se rød, blå, grøn og gul   

De vil danse med dig   

De vil slås mod dig   

De vil give dig et kys   



_________________

_________________

 



Her er min ven, Stri-be. Stribe har store  

øjne. Han kan se alt. Han har en-to-tre-fire-

fem-seks arme. Han har stri-ber. Rød, grøn, 

gul, blå, sort. Han har en an-ten-ne på sit 

hoved. Han vil bide dig. Han vil æde dig. Pas 

nu på. 



 ja nej 

En abe med fire arme   

En abe med seks arme   

Et monster med seks arme   

Det er Stribe   

Han har en hat    

Han har en an-ten-ne    
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