


 

Da Michael Jackson var __________, 

var han en del af en _____________, 

der hed ______________________ 

sam-men med sine ______________ 

Her ser du Michael Jackson som barn. Da han var 

barn, var han en del af en grup-pe, der hed  

Jackson 5 sam-men med sine brød-re. 



Her kan du se Michael Jackson og hans 

brødre.  

Kan du huske, hvad deres gruppe hed? 

 

_______________________________ 

 



Da Michael blev æl-dre, ville han lave sin 

egen musik. Han ville ikke lave musik med si-

ne brødre.  

Da han var 19 år, fik han lov at lave et  

al-bum med sine egne sange. 

 



_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 



Michael Jackson la-ve-de et al-bum, som hed 

”Thriller”. Det blev et mega-hit. 

Der var en vi-de-o til den sang. 

Det var en u-hyg-ge-lig vi-de-o, hvor Michael 

Jackson var klædt ud som zombie. Tør du se 

den vi-de-o? 

 



Michael Jackson var __________ til at 

danse.  

Han kunne danse på en __________ måde 

Han kunne danse __________________ 

Michael Jackson var 

god til at danse. 

Man kan se ham 

danse i mange af 

hans vi-de-o-er. 

Han kunne danse på 

en sær-lig måde.  

Han kunne danse 

moon-walk. 

Michael Jackson var 

be-rømt for sin 

moon-walk. 

 



_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 



  

 



Michael Jackson kun-ne godt lide dyr. 

Han havde en abe. Den hed ”Bubbles” 

Han havde mange dyr ved sit hus. 

Han havde et ti-vo-li ved sit hus. 

Han havde en rutsje-bane ved sit hus. 

Han havde ra-di-o-bi-ler ved sit hus. 

Han havde et pa-ri-ser-hjul ved sit hus. 



Michael Jackson døde, da han var ____ år 

Han døde, fordi han var _____________ 

Mange mennesker _____________ , da 

han døde. 

Michael Jackson 

blev ikke sær-lig 

gammel. 

Han døde, da han 

var 50 år. 

Han døde, fordi han 

var syg. 

Mange men-ne-sker 

blev ke-de af det, 

da Michael Jackson 

døde. 

Mange men-ne-sker 

græd, da han dø-de. 



Michael Jackson var en 

stjer-ne.  

Han var en stor stjer-ne. 

Han kun-ne synge.  

Han kun-ne danse. 

Han kun-ne skri-ve en god 

sang. 

Han kun-ne skri-ve en 

sang, som mange kun-ne 

lide, og som mange vil-le 

dan-se til. 

Kan du lide Michael Jackson? _______________ 

 

Har du hørt hans mu-sik? __________________ 

 

Kan du dan-se moon-walk? _________________ 

 


