
læS og lær 

Om en robot 

Alle illustrationer er fra Pixabay 





Jeg hedder Mik. 

Jeg er en robot. Nu skal du lære om robotter. 

Jeg vil lære dig en masse om robotter. Du skal 

bare læse, og se om du kan huske det hele. 



Måske har du set en film med en robot. På 

film kan du se en robot gå på to ben. Måske 

kan den tale. På film ser en robot tit ud 

som et menneske af metal.  



 Ja Nej 

Her er en robot fra en film   

Her er en ægte robot   

En robot på film kan gå på to ben   

En robot på film kan slå dit græs   

En robot på film kan se ud som et menneske   



Måske har du en robot i dit hus eller i din 

have? En robot kan slå græs. En robot kan 

støv-suge i din stue. Her kan du se en robot, 

som kan slå dit græs. Du skal ikke styre 

den. Den kan køre helt af sig selv. Det er en 

robot-plæneklipper.  



 Ja Nej 

Jeg kan se en lille robot   

Jeg kan se en stor robot   

Jeg kan se en gul robot   

Jeg kan se en robot med et net   

Jeg kan se en lille mand, som løber væk   

Vil den robot få fat i den lille mand?   



Her er en sej robot. Det er en drone. Måske 

har du en drone? En drone er en lille robot, 

som kan flyve. En drone kan ikke bære dig. 

En drone kan flyve med et lille kamera.  

Den kan tage et foto højt oppe fra.  



En drone er en lille _________________, 

som kan __________________. En drone 

kan ikke ________________ dig. En drone 

kan flyve med et lille _______________. 

Den kan tage et ___________ højt oppe fra.  



Hvad kan du se? Skriv! 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 



Er det ikke en sej robot? Den robot er en 

rumrobot. Den kan køre på Mars. Den kan 

tage fotos på Mars. Den kan samle sten på 

Mars. Den har en motor, som får energi fra 

solen. Den kan køre på sten, sand og støv. 

Det er en Mars Rover.  



 Ja Nej 

Det er en drone   

Det er en Mars Rover   

Den kan flyve til Mars   

Den kan køre på Mars   

Den kan tage fotos på Mars   



En fabrik kan have robotter, som kan bygge 

ting. Her kan du se en robot-arm på en  

fabrik. På en robot-arm kan der være mange 

slags værktøj. En robotarm kan bore eller  

fræse. Den kan male eller slibe.  



På en robot-__________ kan der være mange 

slags _________________________. 

En robotarm kan ______________eller  

______________.  

Den kan ___________eller __________ 



Hvad ved du? Hvad kan du huske? 

En robot kan være en ________________ 

_____________   ______________ 

_____________   ______________ 

En robot kan _____________________ 

_____________   ______________ 

_____________   ______________ 

_____________   ______________ 




