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Det er Steve. 

Steve vil gå en tur.  

Steve vil gå en tur i Minecraft. 

Vil du gå en tur med Steve? 

Du må gå en tur med Steve. 



 Ja Nej 

Du kan se Max   

Du kan se Steve   

Steve er i en by   

Steve er på en ø   

Steve er i Minecraft   

Steve vil spise is   

Steve vil gå en tur   



Steve er på tur. 

Han er i en skov. 

Du kan se, han er i en skov. 

Han vil gå tur i den skov. 

Han vil se dyr i den skov. 

Vil han se en ræv? 

 



 Ja Nej 
Steve er i en skov   
Steve er på en ø i en sø   
Steve er i en by   
Steve vil se en is   
Steve vil se en bil   
Steve vil se et dyr   



Hvem kan du se? Skriv. 

 

_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

 

 



Steve kan se et dyr. 

Det er en so. 

Steve vil gå en tur med en so. 

Soen vil gå en tur med Steve. 

De to vil gå en tur. 

 



 Ja Nej 
Steve kan se en ko   
Steve kan se et føl   
Steve kan se en so   
Steve vil købe en is til sin so   
Steve vil gå en tur med en so   



Steve og hans so kan se en creeper. 

Soen kan ikke lide en creeper. 

Steve kan ikke lide en creeper. 

Den creeper er god. 

Den creeper vil give Steve et kram. 

Må jeg give dig et kram, Steve? 



 Ja Nej 
Steve og soen kan se en creeper   
Steve og soen kan se en fe   
Steve kan ikke lide en creeper   
Den creeper er ikke god   
Den creeper er god   



Steve er i en by. 

Han vil gå en tur i den by. 

Soen vil ikke gå en tur i den by. 

Den vil gå i en skov. 

Steve vil gå alene i den by. 

 



 Ja Nej 
Steve er i en skov   
Steve er i en sø   
Steve er i en by   
Steve har en so   
Steve har en bue   
Steve vil gå alene i den by   


