


Her kan du se en mand. 

Her kan du se Mar-cus. 

Han kom-mer fra Sve-ri-ge. 

Han la-ver spil. 

Han har et fir-ma. 

Det hed-der Mo-jang AB 



 Ja Nej 

Du kan se Mik   

Du kan se Mar-cus   

Mar-cus er en da-me   

Mar-cus er en mand   

Mar-cus la-ver spil   

Mar-cus har et fir-ma   

Det fir-ma hed-der LE-GO   



Mo-jang er et fir-ma, der la-ver 

spil til PC. 

Mo-jang er et fir-ma, der la-ver et 

spil, der hed-der Mine-craft. 

Kan du lide at spil-le Mine-craft? 

Mine-craft kan man spil-le på PC. 

Mine-craft er fra 2009. 



 Ja Nej 

Mo-jang la-ver LE-GO   

Mo-jang la-ver spil   

Mo-jang la-ver LU-DO   

Mo-jang la-ver Mine-craft   

Mine-craft er fra 2001   

Mine-craft er fra 2009   



HVEM KAN DU SE? SKRIV 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________



I Mine-craft er du en per-son. 

Den per-son kan du sty-re. 

Den per-son kan byg-ge. 

Man kan bru-ge en blok, når man 

skal byg-ge.  

Man kan øde-læg-ge en blok, når 

man skal ri-ve ned. 



 Ja Nej 

I Mine-craft skal du kø-re i en bil   

I Mine-craft kan du byg-ge.   

Du kan byg-ge med a-vis   

Du kan byg-ge med en blok   

Du kan spi-se en blok   

Du kan ø-de-læg-ge en blok   



I Mine-craft er der dyr. 

Du kan dræ-be det dyr og få kød eller uld. 

Du kan ta-ge det dyr og det kan bo hos dig. 

Du kan give dyr mad. 

En ko må have korn. 

Et hest må have et æble eller en gu-le-rod. 

En kat må have rå fisk. 

En gris må have en gu-le-rod. 



 Ja Nej 

I Mine-craft er der dyr   

En ko må have en bøf   

En hest må have et æb-le   

En gris må have æg   

En må have rå fisk   



I Mine-craft kan du spil-le sur-vi-val. 

Det er ikke let at spil-le sur-vi-val. 

Du må over-leve. Du må ud at sø-ge rå-stof-fer. 

Du må lave dem til værk-tøj. 

Du må sø-ge efter di-a-mant og guld. 

Når det er nat, kan du mø-de et mon-ster. 

Når det er nat, kan du mø-de en cree-per. 

Du må slås mod den cree-per. 



 Ja Nej 

Du kan spil-le sur-vi-val i Mine-craft   

Der er kun dyr i sur-vi-val   

Der er et mon-ster i sur-vi-val   

Det mon-ster er en fe   

Det mon-ster er en cree-per   

Den cree-per vil slås   



Du kan spil-le cre-a-tive i Mine-craft. 

Du skal ikke sø-ge mad. 

Du kan ikke dø. 

Du kan fly-ve frit. 

Der kan væ-re en cree-per i cre-a-tive. 

Den cree-per vil ikke ja-ge dig. 

Den cree-per vil ikke an-gri-be dig. 

Den vil kun an-gri-bel, når du an-gri-ber den. 



 Ja Nej 

Du kan se en cree-per i cre-a-tive   

Du kan byg-ge i cre-a-tive   

Du må sø-ge mad i cre-a-tive   

Du er mæt i cre-a-tive   

Du kan fly-ve i cre-a-tive   

Der er far-ligt i cre-a-tive   



Her kan du se en en-der-dra-gon. 

Den vil ø-de-læg-ge. 

Den kan brø-le højt. 

Kan du dræ-be en en-der-dra-gon, vil den 

spaw-ne en exit por-tal.  

På den por-tal er der et dra-ge-æg. 



 Ja Nej 

Du kan se en en-der-dra-gon   

Den er sød   

Den er far-lig   

Den er stor   

Den kan du dræ-be   

Den kan du dan-se med   



FAKTA 

En bue kan ø-de-læg-ge et skib 

En pil kan lave ild, når du sky-der gen-nem lava 

TNT kan få lava til at gå væk. 

En edder-kop er ven-lig, når det er dag. 

En ulv vil ik-ke slås med en cree-per. 

En en-der-man kan ik-ke li vand. 

En ko er al-tid en hun. 



 Ja Nej 

En bue kan ø-de-læg-ge et skib   

En ko er al-tid en han   

En ed-der-kop er far-lig, når det er 

dag 

  

En ed-der-kop er ven-lig, når det er 

dag 

  

En ulv vil slås mod en cree-per   

En en-der-man kan lide vand   



_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________



Så-dan kan du  

teg-ne en creeper 

 

Vil du prø-ve? 

 



 



farv 



_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________


