


Her kan du se Ro-nal-do. 

Du kan se, han har en fod-bold. 

Ro-nal-do er god til fod-bold. 

Ro-nal-do er rig-tig god til fod-bold. 

Han er en af de bedste i ver-den. 



 Ja Nej 

Ronaldo er god til at læ-se   

Ronaldo er god til fod-bold   

Ronaldo er god til at ro i en båd   

Ronaldo er en af de bedste i ver-den   

Mon han kan la-ve mål?   



Da Ro-nal-do var lil-le,  

kun-ne han kun li fod-bold.  

Han hed ”den lil-le bi.” 

Han var så hur-tig og svær at få fat i.  

- I må ikke få min bold. Jeg vil lave mål 

- I må ikke få min bold. Jeg vil drib-le. 

 



 Ja Nej 

Ronaldo hed den lille tyr   

Ronaldo hed den lille by   

Ronaldo hed den lille bi   

Ronaldo vil lave mål   

Ronaldo vil drib-le   



Ronaldo er i en klub.  

Det er en fodbold-klub. 

Han spil-ler fod-bold i den klub. 

Den klub er Real Madrid.  

I Real Madrid har han en hvid 

trø-je på. 



 Ja Nej 

Ronaldo er i et hus   

Ronaldo er i en klub   

Ronaldo er i Real Madrid   

Ronaldo er i Danmark   

Ronaldo har hvid trøje   



Ronaldo spil-ler 

for sit land.  

Ronaldo spil-ler 

for Por-tu-gal. 

I Por-tu-gal har 

han et 7-tal på 

sin trø-je. 

Por-tu-gal fik 

sølv til EM. 

Det var til EM i 

2004. 

Ronaldo var med 

til at få sølv til 

EM i 2004. 



 Ja Nej 

Ronaldo spiller for sit land   

Ronaldo spiller for sin by   

Ronaldo spiller for Por-tu-gal   

Portugal har et 7-tal på sin trøje   

Portugal fik EM-sølv   



Ronaldo kan lave mål.  

Han er hur-tig. 

Han kan drib-le. 

Han er god til at spar-ke. 

Ronaldo har lavet mere end 200 mål. 



 Ja Nej 

Ronaldo står på mål   

Ronaldo kan lave mål   

Ronaldo har lavet mere end 200 mål   

Ronaldo har lavet mere end 400 mål   

Ronaldo har lavet mere end 1000 mål   



Man kan være fan af Ronaldo. 

Så vil man være som Ronaldo. 

Ronaldo har mange fans.   

Vil du være som Ronaldo? 

Vil du lave mål som Ronaldo? 

Så må du øve og øve og øve. 



 Ja Nej 

Ronaldo har mange fans   

Ronaldo har mange høns   

Vil du være som Ronaldo?   

Vil du lave mål som Ronaldo?   

Vil du øve og øve og øve dig?   


