
 

 

Læs og lær om 

Wrestling 



 

 

wrest-ling  

wrest-ler 

Hulk Hogan 

-ord 



Her er Bo. 

Bo er 10 år. 

Bo går i 3.c. 

Bo kan lide at gå i sko-le. 

Bo kan lide at se TV. 

Bo kan lide at se wrest-ling på TV. 

Bo vil være wrest-ler.  

 



 ja nej 

Bo er 11 år   

Bo går i 3.b   

Bo er 10 år   

Bo kan lide at gå i skole   

Bo kan ikke lide at gå i skole   

Bo vil være wrest-ler   



Bo kan lide at se TV. 

Han kan lide at se wrest-ling på TV. 

Bo kan se Hulk Hogan på TV. 

Hulk Hogan er wrest-ler. 

Hulk Hogan er wrest-ler fra U-S-A. 

Hulk Hogan er en sej wrest-ler. 

Bo vil se Hulk Hogan. 



 ja nej 

Bo kan lide at se wrest-ling på TV   

Bo kan se wrest-ling i sin sko-le   

Bo kan se Hulk Hogan på TV   

Bo kan se is på TV   

Hulk Hogan er i sko-le   

Hulk Hogan er en wrest-ler fra U-S-A   



sej  saj  sej  soj  sij  sji  sje  sej  saj   

sæj  såj  sæj  sej  sej  sej  sij  syj  soj   

saj  sej  sej  jes  suj  såj  sej  sej  saj 

 

Tæl hvor mange gange, der står ”sej” 

 

Du kan se    _____   sej. 

 



Bo er i sin ha-ve. 

Han kan høre en lyd. 

Han kan høre ”ROAAAARRR” 

Han kan se en wrest-ler. 

Han kan se Hulk Hogan. 

Hulk Hogan vil slås. 

Hulk Hogan vil slås med Bo. 

 



 ja nej 

Bo er i sin ha-ve.   

Bo er i sko-le   

Bo kan høre Hulk Hogan.   

Bo kan se Hulk Hogan.   

Hulk Hogan vil have en is.   

Hulk Hogan vil slås med Bo.   



 - Nej, Hulk Hogan. Jeg vil ikke slås. Jeg vil 

løbe, siger Bo. 

Hulk Hogan kan se Bo. 

- Kom nu, Bo. Du må ikke lø-be. 

Bo kan ikke lide, at Hulk Hogan vil slås. 

- Jeg vil ikke slås. Jeg er wrest-ler. Jeg vil 

kæm-pe med dig, Bo.  

- Vil du kæm-pe med mig?, siger Bo. 



 ja nej 

Hulk Hogan vil slås med Bo   

Hulk Hogan vil løbe med Bo   

Hulk Hogan er Bos far   

Bo vil ikke slås med Hulk Hogan   

Hulk Hogan vil ikke slås med Bo   

Hulk Hogan vil kæm-pe med Bo   



- Vil du med til U-S-A, Bo? 

Ja. Bo vil med til U-S-A. 

- Du kan gå til wrest-ling i U-S-A. 

Ja, Bo vil gå til wrest-ling i U-S-A. 

- Kom vi skal kø-re i bil, siger Hulk Hogan. 

- Vi skal nå et fly. 

Ja, Bo og Hulk Hogan skal nå et fly. 

De må køre i en rød bil ud 

til det fly. 



 ja nej 

Bo vil ikke med til U-S-A   

Bo vil med til U-S-A   

Bo og Hulk Hogan skal nå et skib   

Bo og Hulk Hogan skal nå en bil   

Bo og Hulk Hogan skal nå et fly   

Bo og Hulk Hogan skal til U-S-A på et fly   



bil  bil  bal  bul  bil  bæl  bål  bil  bål   

bal  bul  bæl  bil  bil  bål  bil  bel  bel  

bal  bul  bil  bil  bil  bel  bli  bil  bal 

bæl  lib  bil  bal  bel  byl  byl  bil  bal 

Tæl hvor mange gange, der står ”bil” 

 

Du kan se    _____   bil. 

 



Bo og Hulk Hogan er i USA.  

- Se her, Bo. Se min ven. Han er en god 

wrest-ler. Han er en sej wrest-ler. Han er  

My-ste-ri-o.  

Bo ser på My-ste-ri-o. Han er sej.  

- Vil du kæm-pe med mig, Bo?, siger  

My-ste-ri-o. 

Ja, Bo vil kæm-pe med My-ste-ri-o 



 ja nej 

Bo og Hulk Hogan er i Ri-o   

Bo og Hulk Hogan er i U-S-A   

Bo kan se sin mor i U-S-A   

Bo kan se My-ste-ri-o   

My-ste-ri-o vil dan-se med Bo   

My-ste-ri-o vil kæm-pe med Bo   



- Du må ha-ve en mas-ke, Bo, siger  

My-ste-ri-o.  

- Du må ha-ve en blå mas-ke. 

Bo har en blå mas-ke på. Den blå mas-ke må 

Bo ha-ve på, når han skal kæm-pe med  

My-ste-ri-o.  

Se på Bo med en blå mas-ke. Han er en sej 

wrest-ler. 

 



 ja nej 

Bo må få en is   

Bo må få en kat   

Bo må få en mas-ke   

Bo må ikke få en mas-ke   

Bo må få en gul mas-ke   

Bo må få en blå mas-ke   



blå  bål  bla  bli  bil  bla  ble  blå  blå   

bøl  bål  bæl  byl  bel  blå  blå  bly  blå   

blø  bli  blå  blæ  blo  ble  blå  blå  ble 

Tæl hvor mange gange, der står ”blå” 

 

Du kan se    _____   blå. 

 



- Nu skal vi kæm-pe, My-ste-ri-o, siger Bo. 

My-ste-ri-o kan ikke slå Bo. 

Bo kan slå My-ste-ri-o.  

- Jeg vil ikke, siger My-ste-ri-o. 

- Du er sej, Bo. Jeg kan ikke slå dig. 

Bo siger tak til My-ste-ri-o. My-ste-ri-o er sej, 

men Bo er god til at kæm-pe.  


