Læs og lær
Om dyr i minecraft

NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG
Alle illustrationer i denne bog er brugt i overensstemmelse med regler og retningslinjer fra Mojang.
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I Minecraft har du måske set, at dyr kigger på dig og
går efter dig, hvis du har mad i din hånd. En ulv vil
have ben. En kat vil have fisk.
Når du har ben, kan du tæmme en ulv. Du ved, at ulven
er tam, når den får et rødt hals-bånd på. Hvis du har
en ulv, og vil slås mod nogen i Minecraft, vil ulven slås
med dig. En tam kat vil gå ved siden af dig. Creepers
kan ikke lide katte. De vil ikke være nær dig, når du har
en tam kat.
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Skriv ord fra side 3 på tre bogstaver:

Skriv ord fra side 3 på fire bogstaver:

Skriv ord fra side 3 på fem bogstaver
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Når du ser en hest, kan du tæmme den ved at ride
på den. Den vil smide dig af. Så må du prøve
igen. Du må blive ved med at ride på den, indtil
den ikke vil smide dig af mere. Når du kan ride
på den, er den tam. Når den er tam, kan du give
den sadel på. Så kan du styre den hen, hvor du
vil. Den vil gøre, som du siger.
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Sandt Falsk
Du kan ikke tæmme en hest i Minecraft
Alle heste i Minecraft er gule
Du kan tæmme en hest i Minecraft
En hest kan blive tam, når du rider på den
En hest kan blive tam, når du danser med den
En hest kan blive tam, når du spiser den
Du kan styre en hest, når du giver den sko på
Du kan styre en hest, når den har sadel på
En hest kan du ikke styre
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En papegøje i Minecraft kan lide at spise frø. Når
du giver den frø, kan den blive tam.
En tam papegøje vil flyve ved siden af dig. Den
vil sidde på din skulder.
Du må passe på, hvad din papegøje spiser. Den
kan spise alle frø, men du må ikke give den en
kage. Du må passe på med kage. Den kan dø, hvis
du giver den kage.
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Find fem fejl i teksten. Sæt streg.
En papegøje i Minecraft kan lide at spise frø. Når du
giver den frø, kan den blive sur.
En tam papegøje vil danse ved siden af dig. Den vil
sidde på din arm.
Du må passe på, hvad din papegøje spiser. Den kan spise
alle frø, men du må ikke give den æg. Du må passe på
med kage. Den kan flyve, hvis du giver den kage.
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I Minecraft kan du få kød, når du har en ko og en
gris. En ko vil også give dig læder. Det kan du
bruge til armor. Armor beskytter dig, når du skal
slås. Har du et får, kan du få uld. Du kan bruge
uld til at lave en seng, at lave et banner eller en
blok, som du kan bygge med. En ko og et får vil
æde hvede. En gris vil æde en gulerod, en
kartoffel eller en rødbede.
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Du kan tæmme en isbjørn i Minecraft, men kun hvis
du har fisk. En isbjørn vil have rå fisk. Det er
ikke let at tæmme en isbjørn. Du skal give den
mange fisk. Når du kan se et hjerte over
isbjørnens hoved, så er isbjørnen tam. Når en
isbjørn har en unge, kan du ikke tæmme den. En
isbjørn med en unge kan let blive sur. Så må du
passe på.
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Sandt Falsk
Der er ikke isbjørne i Minecraft
Du kan ikke tæmme en isbjørn i Minecraft
En isbjørn kan tæmmes med æg
En isbjørn kan tæmmes med rå fisk
En isbjørn vil blive tam, når den får en fisk
En tam isbjørn skal have mange fisk
En isbjørn med en unge er sød
En isbjørn med en unge kan være sur
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I havet bor skild-padder, delfiner, axolotl og
blæk-sprutter. En blæksprutte kan lyse i det
mørke hav. Axolotl bor i mørke huler i det
dybeste hav. Når du giver en delfin mad, vil den
føre dig til en skat. Du kan tæmme en skildpadde
med sukker-rør og melon. I havet kan du også se
en hval. Du kan tæmme en hval, hvis du giver den
30 krill.
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Find fem fejl. Sæt streg under
I havet bor skild-padder, heste, axolotl og blæksprutter. En blæksprutte kan lyse i den mørke skov.
Axolotl bor i mørke huler i det dybeste hav. Når du
giver en delfin mad, vil den føre dig til en hytte. Du
kan tæmme en skildpadde med kød og melon. I havet
kan du også se en hval. Du kan tæmme en hval, hvis
du giver den 30 kroner.
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I Minecraft er der mange dyr, du kan tæmme. Du kan
tæmme en lama, hvis du kan ride på den. Du kan
tæmme et æsel på samme måde. En ræv kan du tæmme,
hvis to ræve får en unge. Den lille unge vil være tam.
En Ocelot kan du tæmme med rå fisk. Den bor i en
jungle og er et katte-dyr. Du skal have fat i en Ocelot
og binde den. Når den er sulten, kan du give den fisk
og så vil den være tam.
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Skriv ord fra side 15 på tre bogstaver:

Skriv ord fra side 15 på fire bogstaver:

Skriv ord fra side 15 på fem bogstaver
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