
Læs og lær  

Om wrestling 
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Her er Bo. Bo er 10 år. Bo går i 3.c. Bo 

kan lide at gå i skole. Bo kan lide at se TV. 

Bo kan lide at se wrestling på TV.  

Bo vil være wrestler  
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 Ja Nej 

Bo er 11 år   

Bo går i 3.b   

Bo er 10 år   

Bo kan lide at gå i skole   

Bo kan ikke lide at gå i skole   

Bo vil være wrestler   



Bo kan lide at se TV. Han kan lide at se 

wrestling på TV. Bo kan se Hulk Hogan på 

TV. Hulk Hogan er wrestler. Hulk Hogan er 

wrestler fra U-S-A. Hulk Hogan er en sej 

wrestler. Bo vil se Hulk Hogan.  
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 Ja Nej 

Bo kan lide at se wrestling på TV   

Bo kan se wrestling på sin skole   

Bo kan se Hulk Hogan på TV   

Bo kan se is på TV   

Hulk Hogan er i skole   

Hulk Hogan er en wrestler   



sej saj sej soj sij sji sje 

sej saj sæj såj sæj sej sej 

sej sij syj soj saj sej sej 

Jeg kan se ”sej” ____ gange 



Bo er i sin stue. Han kan høre en lyd. Han 

kan høre ”ROAAAARRR” Han kan se en  

wrest-ler. Han kan se Hulk Hogan. Hulk  

Hogan vil slås. Hulk Hogan vil slås med Bo.  
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 Ja Nej 

Bo er i sin have   

Bo er i stue   

Bo kan høre Hulk Hogan   

Bo kan se Hulk Hogan   

Hulk Hogan vil have is   

Hulk Hogan vil slås mod Bo   



- Nej, Hulk Hogan. Jeg vil ikke slås. Jeg vil 

løbe, siger Bo.  

- Kom nu, Bo. Du må ikke løbe.  

Bo kan ikke lide, at Hulk Hogan vil slås.  

- Jeg vil ikke slås. Jeg er wrestler.  

Jeg vil kæmpe med dig, Bo.  

- Vil du kæmpe med mig?, siger Bo.  



 Ja Nej 

Hulk Hogan vil slås med Bo   

Hulk Hogan vil løbe med Bo   

Hulk Hogan er Bos far   

Bo vil ikke slås med Hulk Hogan   

Hulk Hogan vil ikke slås med Bo   

Hulk Hogan vil spise is med Bo   



- Vil du med til U-S-A, Bo? Ja. Bo vil med 

til U-S-A. - Du kan gå til wrestling i USA. 

Ja, Bo vil gå til wrestling i USA. - Kom vi 

skal køre i bil, siger Hulk Hogan. - Vi skal 

nå et fly. Ja, Bo og Hulk Hogan skal nå et 

fly. De må køre i en rød bil ud til det fly.  



 Ja Nej 

Bo vil ikke med til USA   

Bo vil med til USA   

Bo og Hulk Hogan skal nå et skib   

Bo og Hulk Hogan skal nå et fly   

Bo og Hulk Hogan skal køre i bil   

Bo og Hulk Hogan skal til USA    



bil bil bal bul bil bæl bål bil bål bal 

bul bæl bil bil bål bil bel bel bal bul 

bil bil bil bel bli bil bal bæl lib bil 

bal bel byl byl bil bal byl bil bal 

Jeg kan se ”bil” ____ gange 


