


Her kan du se Ste-ve. 

Ste-ve er en fi-gur. 

Ste-ve er en fi-gur i Mine-craft. 

Han har et sværd. 

Han har en hjelm. 

Han har et dia-mond-sværd 

og en dia-mond-hjelm. 

Han vil ja-ge en cree-per. 



 Ja Nej 

Kan du se Steve?   

Kan du se en creeper?   

Har Steve et sværd?   

Har Steve en høne?   

Har Steve en diamond-hjelm?   

Vil Steve byg-ge?   

Vil Steve ja-ge?   

Vil Steve ja-ge en høne?   



Der er dyr i Mine-craft. 

Du kan se en hund. 

Du kan se en høne. 

Du kan se et får. 

Du kan se en ko. 

Du kan se en gris. 

Den gris har en hu-e på. 

Det er en nis-se-hu-e. 



 Ja Nej 

Her kan du se et hus   

Her kan du se dyr   

Her kan du se 8 dyr   

Kan du se en gris?   

Kan du se en høne?   

Kan du se en ender-man?   

Kan du se en ko?   

Kan du se en kat?   



Her kan du se høns. 

Du kan se 8 høns. 

Høns kan give fjer. 

Høns kan give kød. 

Høns kan give æg. 

Med fjer kan du lave pile. 

Med æg kan du lave nye høns. 



 Ja Nej 

Du kan se en hest   

Der er høns i Minecraft   

Høns kan give sand-sten   

Høns kan give æg   

Høns kan give fjer   

Med fjer kan du lave pile   

Med fjer kan du lave en hat   

Med æg kan du lave nye høns   



 

Her kan du se en gris. 

En gris kan give kød. 

En gris kan give mad. 

En gris kan svøm-me. 

Den kan svøm-me i en sø. 

Du kan ride på en gris.  



 Ja Nej 

Du kan se en høne   

Her er en gris   

Den gris er blå   

Den gris kan give æg   

Den gris kan give kød   

Den gris kan svøm-me   

Den gris kan dan-se   

Du kan ri-de på den gris   



 

Her kan du se en ko. 

En ko kan give læ-der. 

Læ-der kan give pan-ser. 

En ko kan hop-pe. 

En ko kan hop-pe op på en bak-ke. 

En ko kan svøm-me. 

En ko kan svøm-me i en sø. 



 Ja Nej 

Her er en ko   

Her er en minecraft-ko   

Den ko vil ja-ge dig   

Den ko kan du ja-ge   

En ko kan give læ-der   

En ko kan give træ   

Læder kan give pan-ser   

Læder kan du spi-se   



 

Her kan du se en Ste-ve og et får. 

Et får kan give uld.  

Du kan byg-ge med uld. 

Du kan byg-ge et ma-le-ri med uld. 

Du kan male et får. Du kan klip-pe det får. 

Så får du 2-4 blok-ke uld. 

 



 Ja Nej 

Det er Ste-ve og et får   

Det er Ste-ve og en creeper   

Det får kan give dig uld   

Det får kan give dig is   

Du kan byg-ge med uld.   

Du kan spi-se uld   

Du kan far-ve uld   

Du kan klip-pe det får   



 

Der er en creeper. 

En creeper kan ska-de dig.  

En creeper kan ska-de dyr. 

En creeper kan tå-le sol.  

Du skal pas-se på. 

Du skal pas-se på den creeper.  



 Ja Nej 

Er det en creeper?   

Er det Steve?   

Er det en Ender-man?   

Den creeper er grøn   

Den creeper kan tåle sol   

Den creeper kan tåle vand   

Den creeper er sød   

Den creeper er far-lig   



Du kan byg-ge i Minecraft. 

Du kan byg-ge et hus. 

Du kan byg-ge et slot. 

Her kan du se et slot. 

Det er stort. 

Du skal have mange blok-ke, når du skal 

byg-ge. Du skal bruge sand, ler, sten, træ. 



 Ja Nej 

Her er et hus   

Her er et slot   

Det er et le-go-slot   

Det er et mine-craft slot   

Du kan byg-ge et slot    

Du kan byg-ge med sten   

Du kan byg-ge med træ   

Du kan byg-ge med kød   



Du kan lave lys i Minecraft. 

Du kan lave en fak-kel. 

Du skal bruge en pind. 

Du skal bruge pinde. 

Du skal bruge kul. 

Du skal bruge træ-kul. 

Så kan du lave en fak-kel. 

En fak-kel kan lave lys. 



 Ja Nej 

Kan du lave lys i Minecraft?   

Du kan lave lys med et får   

Du kan lave lys med en fak-kel   

Du kan lave en fak-kel    

Du skal bruge sten til lys    

Du skal bruge pinde til lys   

Du skal bruge træ-kul til lys   

En fak-kel kan lave lys   



 

Her er en Ender-man. 

Der er en Ender-man i Minecraft. 

En Ender-man er sort.  

En Ender-man kan ikke tåle vand. 

En Ender-man vil ja-ge dig.  

En Ender-man kan te-le-por-te-re sig væk. 

 



 Ja Nej 

Her er en creeper   

Her er Steve   

Her er en Ender-man   

Han er far-lig   

Han er sort   

En Ender-man vil byg-ge et hus.   

En Ender-man vil ja-ge dig.   

En kan tåle vand   



 

Her er en Zom-bie. 

Der er en Zom-bie i Minecraft. 

Den zom-bie er grøn. 

Den zom-bie vil ja-ge dig. 

Du kan dræ-be en zom-bie med en bue. 

Du kan dræ-be en zom-bie med et sværd. 

 



 Ja Nej 

Her er en creeper   

Her er Steve   

Her er en Zom-bie   

Han er far-lig   

Han er gul   

En Zom-bie vil ja-ge dig   

Du kan dræ-be en zom-bie   

Du kan dan-se med en zom-bie   


