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Om pokémon
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Kender du Pokemon? Pokemon er opfundet i Japan af et firma,
der hedder Nintendo. Måske kender du Nintendo. Nintendo laver
spil. Manden, som har skabt Pokemon, hedder Satoshi Tajiri.
Der findes spil, spillekort og tegnefilm om Pokemon. Måske har
du samlet Pokemon-kort. Man kan også spille Pokemon Go! på sin
Ipad eller telefon. Rigtig mange børn og voksne spiller hver dag
Pokemon Go! Navnet ”Pokemon” er dannet af to ord. ”Pocket”,
som betyder lomme og ”Monster”. Lomme-monster. Pokemon.
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Satoshi Tajiri er født i Tokyo i Japan i 1965. Da han var barn,
havde han en hobby. Det var at samle insekter. 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 noget,
ligesom han samlede insekter. I tegnefilmene om Pokemon hedder
hoved-personen Ash Ketchum. Man mener, at Ash Ketchum skal
forestille Satoshi Tajiri som barn. Satoshi Tajiri fik ideen til
Pokemon i 1990. Han gik til firmaet Nintendo og fortalte dem om
ideen. Det tog seks år at lave det første Pokemon-spil. Han lavede
også Pokemon-kort, som børn kunne dyste med - og bytte. Det blev
en meget stor succes. Succes betyder, at noget er meget populært.

https://nintendosoup.com/

Ja
Pokemon er opfundet af en dame i Japan
Pokemon er opfundet af en mand i Kina
Pokemon er opfundet af en mand i Japan
Manden hedder Satoshi Tajiri
Manden hedder Ash Ketchum
Han blev født i 1965
Han blev født i 1975
Pokemon er sat sammen af ordene Pote og Monster
Pokemon 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 frimærker
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 ide.
Han gik til et firma, der hedder McDonalds, med sin ide
Det tog seks dage at lave det første Pokemon-spil
Det tog seks måneder at lave det første Pokemon-spil
Det tog seks år at lave det første Pokemon-spil

Nej
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Pokemons er nogle sjove væsener. De kan se helt forskellige ud og er delt op
i forskellige grupper. En Pokemon kan for eksempel tilhøre vand-elementet
eller sten-elementet. Der er også mennesker i historierne om Pokemon. De
kan være Pokemon-trænere. Deres Pokemon kæmper mod andre træneres
Pokemons. En Pokemon er besejret, når den besvimer. Det er ikke alle

Pokemons, der kæmper mod andre. I et Pokemon-spil er spilleren et
menneske, der skal prøve at blive den bedste Pokemon-træner nogensinde.
Der findes mange generationer af Pokemon-spil. I det første spil var der 151
forskellige Pokemons. I det andet spil kom 100 nye. I det sidste spil var
der 890 forskellige Pokemons, man kunne fange.
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Tegnefilmene om Pokemon blev vist første gang i Japan i
1997 på TV. I Danmark kunne man første gang se Pokemontegnefilm i år 2000 på TV2. Men midt i sæson 2 kunne
børn i Danmark pludselig ikke se Pokemon mere. Det firma,
der skaffede Pokemon til Danmark, lukkede, fordi de ikke
havde flere penge. Og så var der ingen, som købte Pokemon
til dansk TV. I dag kan du streame Pokemon på flere af
dine streaming-tjenester.
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Ja
Pokemons er nogle sjove væsener
Pokemons er alle ens
Pokemons kan se helt forskellige ud
En Pokemon kan tilhøre vand-elementet
En Pokemon kan tilhøre banan-elementet
Mennesker kan ikke lide Pokemon
Mennesker kan træne Pokemons
En træner lader sin Pokemon danse med andre Pokemons
En træner lader sin Pokemon kæmpe mod andre Pokemons
En træner kæmper mod andre trænere
Når en Pokemon er besejret, vil den kysse
Når en Pokemon er besejret, vil den spise bananer
Når en Pokemon er besejret, vil den besvime
Der findes 2 generationer af Pokemon-spil
Der findes mange generationer af Pokemon-spil
Tegnefilmen om Pokemon blev første gang vist i Japan
Tegnefilmen om Pokemon blev første gang vist i Danmark
I Danmark kunne børn ikke se Pokemon
I Danmark kunne børn se Pokemon på TV fra år 2000
Det var TV2, der viste Pokemon
Man kan stadig se Pokemon på TV2
Du kan se Pokemon på DR
Du kan se Pokemon på din streaming-tjeneste

Nej

Her kan du se Pikachu. Han er en Pokemon. Han
er den mest populære Pokemon af dem alle. I
tegnefilmen om Pokemon er Pikachu en af
hovedpersonerne. Skriv om Picachu. Skriv 8
ting om, hvordan han ser ud.
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Pikachu er en lille Pokemon med gul pels. Den har en hale, som ser ud
som et lyn. Pikachu har elektricitet i kinderne. Når Pikachu klemmer
sine kinder sammen, kommer der både lyn og gnister. Pikachu spiser for
det meste bær. Den skyder små lyn op i træerne, så der falder bær ned
på jorden. Bærrene bliver ristet af de varme lyn. Pikachu elsker ristede
bær. Pikachu er venlig, nysgerrig og klog. Han elsker at kæmpe. Han
kæmper altid for at vinde. Pikachu er ofte sammen med Ash, men når
Ash er ude, er Pikachu som en leder for flokken. Han passer på de små
og hjælper, hvis han kan. Modstanderne vil fange Pikachu. Han er blevet
fanget nogle få gange, men han bliver altid reddet af Ash.
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I tegnefilmen om Pokemon møder du en dreng, der hedder Ash Ketchum.
Han er 10 år, og når man er 10 år, kan man blive Pokemon-træner. En
Professor skal give Ash hans første Pokemon. Men Ash kommer for sent,
og alle Pokemons er taget af nogle andre drenge. Ash vil så gerne have
en Pokemon, så han bliver ved med at spørge, indtil professoren siger
OK. Han giver Ash en særlig Pokemon, som hedder Pikachu. Pikachu kan
ikke lide at være inde i sin Pokeball og vil ikke være venner med Ash.
Men Ash redder Pikachu fra en flok Spearow, og så bliver de to bedste
venner. Ash træner Pikachu, for han vil være Pokemonmester. Han har
også nogle skumle fjender, Jessie og James, som vil stjæle Pikachu.
Heldigvis lykkes det ikke.
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Ja
I tegnefilmen om Pokemon møder du Pikachu
Pikachu er et menneske
Pikachu er en Pokemon
Pikachu skyder med pistol
Pikachu skyder med lyn
Pikachu spiser bær
Hvis Pikachu bliver fanget, må han kæmpe sig fri
Hvis Pikachu bliver fanget, vil Ash redde ham fri
Ash er en pige, som er Pokemon-træner
Du møder Ash, da han er 10 år gammel.
En doktor skal give Ash en Pokemon
En lærer skal give Ash en Pokemon
I begyndelsen kan Pikachu ikke lide Ash
I begyndelsen kan Pikachu godt lide Ash
Pikachu kan lide Ash, da han redder Pikachu
Ash slår Pikachu
Ash danser med Pikachu
Ash træner Pikachu
Ash redder Pikachu fra en flok Spearow
Ash og Pikachu bliver venner
Ash har gode venner som hedder Jessie og James
Ash har skumle fjender, som hedder Jessie og James

Nej
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