
Læs og skriv  

om Pokémon 



Kender du Pokémon? 

Pokémon er opfundet i Japan af et firma, der hedder Nintendo. 
Måske kender du Nintendo. Nintendo laver spil. Manden, som 
har skabt Pokémon, hedder Sa-to-shi Ta-ji-ri.  

Der findes spil, spillekort og tegnefilm om Pokémon. Måske har 
du samlet Pokémon-kort. Man kan også spille Pokémon Go! på sin 
Ipad eller telefon. Rigtig mange børn og voksne spiller hver dag 
Pokémon Go! 

Navnet ”Pokémon” er dannet af to ord. ”Pocket”, som betyder 
lomme og ”Monster”. Lomme-monster. Poké-mon. 



Satoshi Tajiri er født i Tokyo i Japan i 1965. Da han var barn,  
havde han en hobby. Det var at samle in-sek-ter. De andre børn 
kaldte ham ”Doktor Bille.” Da han blev voksen, begyndte han at 
lave video-spil. Han ville lave et spil, hvor børn skulle samle no-
get, ligesom han samlede insekter. I tegne-filmene om Pokémon 
hedder hoved-personen Ash Ket-chum. Man mener, at Ash Ket-
chum skal fore-stille Satoshi Tajiri som barn.  

Satoshi Tajiri fik idéen til Pokémon i 1990. Han gik til firmaet 
Nintendo og fortalte dem om idéen. Det tog seks år at lave det 
første Pokémon-spil. Han lavede også Pokémon-kort, som børn 
kunne dyste med - og bytte. Det blev en meget stor succes.  
Succes betyder, at noget er meget populært. 



 Sandt Falsk 

Pokémon er opfundet af en dame i Japan   

Pokémon er opfundet af en mand i Kina   

Pokémon er opfundet af en mand i Japan   

Den mand hedder Satoshi Tajiri   

Den mand hedder Ash Ketchum   

Han blev født i 1965   

Han blev født i 1975   

Pokémon er sat sammen af ordene Pote og Monster   

Pokémon er sat sammen af ordene Pocket og Monster   

Pocket-Monster betyder ”Lomme-monster”   

Pocket-Monster betyder ”Farligt monster”   

Satoshi Tajiri blev født i Tokyo   

Da han var lille samlede han på biler   

Da han var lille samlede han på fri-mær-ker   

Da han var lille samlede han på insekter   

De andre børn kaldte ham Doktor Bi   

De andre børn kaldte ham Doktor Bille   

De andre børn kaldte ham Doktor Lille   

Han gik til et firma, der hedder Nintendo med sin idé.   

Han gik til et firma, der hedder McDonalds med sin idé   

Det tog seks dage at lave det første Pokemón-spil   

Det tog seks måneder at lave det første Pokémon-spil   

Det tog seks år at lave det første Pokémon-spil   



Pokémoner er nogle sjove væsener. De kan se helt forskellige 
ud og er delt op i forskellige grupper. En Pokémon kan for  
eksempel tilhøre vand-elementet eller sten-elementet. Der er 
også mennesker i historierne om Pokémon. De kan være  
Pokémon-træ-ne-re. Deres Pokémon kæmper mod andre  
træneres Pokémoner. En Pokémon er be-sej-ret, når den  
be-svi-mer. Det er ikke alle Pokémoner, der kæmper mod  
andre. I et Pokémon-spil er spilleren et menneske, der skal 
prøve at blive den bedste Pokémon-træner nogen-sinde. Der 
findes 6 generationer af Pokémon-spil. I det første spil var 
der 151 forskellige Pokémoner. I det andet spil kom 100 nye. 
I de sidste spil var der 493 forskellige Pokémoner, man kunne  
fange. 



Tegnefilmene om Pokémon blev vist første gang i Japan i 1997 på TV. 
I Danmark kunne man første gang se Pokémon-tegnefilm i år 2000 på 
TV2. Men midt i sæson 2 kunne børn i Danmark pludselig ikke se  
Pokémon mere. Det firma, der skaf-fe-de Pokémon til Danmark,  
lukkede, fordi de ikke havde flere penge. Og så var der ingen, som 
købte Pokémon til dansk TV.  

Men i 2004 kom der igen Pokémon til danske børn. Nu var det sæson 
5, man viste.  

Hvis man var så heldig, at man kunne se Disney XD-channel, så kan 
man stadig se Pokémon. De er nemlig den eneste 
kanal, der viser dem på TV i Danmark.  

 

Du kan se et klip fra det første afsnit, hvis du 
scanner qr-koden her.  



 Sandt Falsk 

Pokémoner er nogle sjove væsener   

Pokémoner er alle ens   

Pokémoner kan se helt forskellige ud   

En Pokémon kan tilhøre vand-elementet   

Mennesker kan ikke lide Pokémoner   

Mennesker kan træne Pokémoner   

En træner lader sin Pokémon danse med andre Pokémons   

En træner lader sin Pokémon kæmpe mod andre Pokémons   

En træner kæmper mod andre trænere   

Når en Pokémon er besejret vil den spise bananer   

Når en Pokémon er besejret vil den kysse   

Når en Pokémon er besejret vil den besvime   

Der findes 2 generationer af Pokémon-spil   

Der findes 6 generation af Pokémon-spil   

Tegnefilmen om Pokémon blev vist første gang i Japan   

Tegnefilmen om Pokémon blev vist første gang i 1997   

I Danmark kunne børn ikke se Pokémon   

I Danmark kunne børn se Pokémon fra år 2000   

Det var TV2, der viste Pokémon   

På TV2 kan man stadig se Pokémon   

Kun Disney XD sender Pokémon på TV i Danmark   



Her kan du se Picachu. Han er en Pokémon. Han er den mest 
populære Pokémon af dem alle. I tegnefilmen om Pokémon er 
Picachu en af hoved-personerne.  

Du skal nu skrive om Picachu. Skriv hvordan han ser ud. Du 
skal skrive mindst 8 ting om Picachu. 

 

__________________  _____________________ 

__________________  _____________________ 

__________________  _____________________ 

__________________  _____________________ 

 

 



Kan du tegne Picachu? 



I tegnefilmen om Pokémon møder du en dreng, der hedder 
Ash Ketchum. Han er 10 år, og når man er 10 år, kan man 
blive Pokémon-træner. En Professor skal give Ash hans  
første Pokémon. Men Ash kommer for sent og alle Pokémon 
er taget af nogle andre drenge. Ash vil så gerne have en  
Pokémon, så han bliver ved med at spørge, indtil  
professoren siger OK. Han giver Ash en sær-lig Pokémon, 
som hedder Picachu. Picachu kan ikke lide at være inde i sin 
Pokéball og vil ikke være venner med Ash. Men Ash redder 
Picachu fra en flok Spearow, og så bliver de to bedste  
venner. Ash træner Picachu, for han vil være Pokémon-
mester. Han har også nogle skumle fjender, Jessie og James, 
som vil stjæle Picachu. Heldigvis lykkes det ikke.  



 Sandt Falsk 

I tegnefilmen om Pokémon møder du en pigen Ash   

I tegnefilmen om Pokémon møder du drengen Ash   

Ash er 10 år   

Ash er 5 år   

Man må blive Pokémon-træner, når man er 5 år   

Man må blive Pokémon-træner, når man er 10 år   

Ash kan blive Pokémon-træner   

En doktor skal give Ash en Pokémon   

En lærer skal give Ash en Pokémon   

En professor skal give Ash en Pokémon   

Ash får tre Pokémoner   

Ash får ikke nogen Pokémon   

Ash får en gul Pokémon   

Den Pokémon hedder Pippi   

Den Pokémon hedder Picachu   

Den Pokémon kan ikke lide Ash   

Den Pokémon elsker Ash   

Ash slår Picachu   

Ash danser med Picachu   

Ash redder Picachu fra en flok Spearow   

Ash og Picachu bliver venner   

Ash træner Picachu   

Ash har gode venner, som hedder Jessie og James   

Ash har skumle fjender, som hedder Jessie og James   



Her skal du farve Pokémoner 



Du skal skrive din egen fortælling om Picachu og Ash. Du skal 
først udfylde en handlingsbro, hvor du skriver nogle få ord om 
din fortælling. Når du laver din handlingsbro skal du tænke 
over, hvordan fortællingen begynder, hvad der er fortællin-
gens handling, og hvordan fortællingen slutter. 

    

Det begynder med at... Der opstår et problem Det løses ved at…. Historien slutter med at... 

    



Fortællingens titel:  

 






