
Læs og forstå  

om superhelte 





Jeg er Super-man. Se på mig. Jeg er stærk og 

sej. Jeg kan flyve. Jeg kan slå. Pas på. Jeg 

kan slå en mur itu. Jeg kan løfte dit hus. Jeg 

kan bære en bro. Jeg kan kaste en klippe. Min 

kappe er rød. Min dragt er blå.  



 Ja Nej 

Du kan se Superman   

Du kan se Batman   

Superman kan løfte dit hus   

Superman kan ikke flyve   

Superman har en rød kappe    



Jeg er __________________ Se på 

mig. Jeg er ___________og sej. Jeg kan 

__________________. Jeg kan slå. 

Pas _________. Jeg kan slå en mur itu. 

Jeg kan løfte dit __________. Jeg kan 

bære en __________. Jeg kan kaste en 

klippe. Min kappe er ____________. 

Min dragt er blå.  



Jeg er Kaptajn America. Jeg er en sej og stærk 

superhelt. Jeg kan kaste mit skjold. Jeg kan 

slå med mit skjold. Jeg vil passe på dig. Jeg 

vil passe på mit land. Mit land er USA.   



 Ja Nej 

Du kan se Superman   

Du kan se Kaptajn America   

Jeg har et skjold   

Jeg har et spyd   

Min land er USA   



Jeg er _________________ America. 

Jeg er en ___________ og stærk super-

helt. Jeg kan ___________ mit skjold. 

Jeg kan ___________ med mit skjold. 

Jeg vil passe på __________. Jeg vil 

passe på mit land. Mit land er ________.   



Jeg er Bat-girl. Jeg er en sej super-pige. Jeg 

er stærk, og jeg kan suse igennem luften med 

min kappe. Min kappe er sort. Min bluse er 

grå. Jeg er stærk. Jeg kan klare en tyv. Jeg 

kan slå en røver. Vil du slås mod mig? 



 Ja Nej 

Du kan se Superman   

Du kan se Batgirl   

Hun har en sort kappe   

Hun kan ikke klare en tyv   

Hun kan slå en røver   



Jeg er __________. Jeg er en sej super-

pige. Jeg er __________, og jeg kan suse 

igennem luften med min __________. Min 

kappe er sort. Min bluse er _________. 

Jeg er stærk. Jeg kan klare en ________. 

Jeg kan slå en røver. Vil du __________ 

mod mig? 



Jeg er Spider-man. Se på mig. Min dragt er 

rød og blå. Jeg blev bidt af en edderkop, og 

nu har jeg super-kræfter. Jeg kan kravle på 

en væg. Jeg kan kaste spind ud af min hånd. 

Jeg er god til at slås mod tyve og røvere. 



 Ja Nej 

Du kan se Spiderman   

Du kan se Batman   

Han blev bidt af en edderkop   

Han blev bidt af en myre   

Han har en rød og blå dragt   



Jeg er _______________. Se på mig. 

Min dragt er ____________ og blå. Jeg 

blev bidt af en ________________, 

og nu har jeg super-kræfter. Jeg kan kravle 

på en __________. Jeg kan kaste spind 

ud af min ____________. Jeg er god til 

at slås mod ____________ og røvere. 



Jeg er Spider-girl. Min dragt er rød og blå. 

Jeg har en edderkop på min dragt. Jeg har 

maske på. Jeg er stærk, og jeg er sej. Jeg vil 

kæmpe mod dig, hvis du er en tyv eller en rø-

ver. Jeg vil hjælpe politiet med at fange dig.  



 Ja Nej 

Du kan se Spidergirl   

Du kan se Spiderman   

Hun er en tyv   

Hun vil fange tyve og røvere   

Hun vil hjælpe politiet   



Jeg er ______________. Min dragt er 

rød og __________. Jeg har en edderkop 

på min ___________. Jeg har maske på. 

Jeg er stærk, og jeg er ___________. 

Jeg vil kæmpe mod dig, hvis du er en 

_________ eller en røver. Jeg vil hjælpe 

________________ med at fange dig.  


