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Her kan du se en mand. 

Her kan du se Marcus. 

Han er fra Sverige. 

Han laver spil. 

Han har et firma. 

Det er Mojang AB 
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 Ja Nej 

Du kan se Mik   

Du kan se Marcus   

Marcus er en dame   

Marcus er en mand   

Marcus laver spil   

Marcus har et firma   

Det firma er LEGO   
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Mojang er et firma, der laver spil til PC. 

Mojang er det firma, der laver Minecraft 

Kan du lide at spille Minecraft? 

Minecraft kan man spille på PC.  

Du kan også spille det på din Ipad eller din 

telefon. Minecraft er fra 2009. 

 



 Ja Nej 
Mojang laver LEGO   
Mojang laver spil   
Mojang laver LUDO   
Mojang laver Minecraft   
Minecraft er fra 2001   
Minecraft er fra 2009   



Hvem kan du se? Skriv. 

 

_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

 

 



I Minecraft er du en person. 

Den person kan du styre. 

Den person kan bygge. 

Man har en blok, når man skal 

bygge. Man har mange blokke, når 

man skal bygge.  



 Ja Nej 
I Minecraft skal du køre i en bil   
I Minecraft kan du bygge.   
Du kan bygge med avis   
Du kan bygge med en blok   
Du kan spise en blok   



I Minecraft er der dyr. 

Du kan dræbe det dyr og få kød eller uld. 

Du kan tage det dyr og det kan bo hos dig. 

Du kan give dyr mad. 

En ko må have korn. 

Et hest må have et æble eller en gulerod. 

En kat må have rå fisk. 

En gris må have en gulerod. 



 Ja Nej 
I Minecraft er der dyr   
En ko må have en bøf   
En hest må have et æble   
En gris må have æg   
En kat må have rå fisk   



I Minecraft kan du spille survival. 

Det er ikke let at spille survival. 

Du må ikke dø. Du må ud få rå-stoffer. 

Du må lave dem til værktøj. 

Du må få diamant og guld. 

Når det er nat, kan du møde et monster. 

Når det er nat, kan du møde en creeper. 

Du må slås mod den creeper. 



 Ja Nej 
Du kan spille survival i Minecraft   
Der er kun dyr i survival   
Der er et monster i survival   
Et monster er en fe   
Et monster er en cree-er   
En creeper vil slås   



Du kan spille creative i Minecraft. 

Du skal ikke have mad. 

Du kan ikke dø. 

Du kan flyve frit. 

Der kan være en creeper i creative. 

Den creeper vil ikke slås mod dig. 

Den creeper vil ikke an-gribe dig. 

Den vil kun an-gribe, når du an-griber den. 



 Ja Nej 

Du kan se en creeper i creative   

Du kan bygge i creative   

Du må få mad i creative   

Du er mæt i creative   

Du kan flyve i creative   

Du må slås i creative   



Her kan du se en ender-dragon. 

Den vil øde-lægge. 

Den kan brøle højt. 

Kan du dræbe en ender-dragon, vil den  

spawne en exit portal.  

På den portal er der et drage-æg. 



 Ja Nej 
Du kan se en ender-dragon   
Den er sød   
Den er farlig   
Den er stor   
Den kan du dræbe   
Den kan du dan-se med   



FAKTA 

En bue kan øde-lægge et skib 

En pil kan lave ild, når du sky-er gennem lava 

TNT kan få lava til at gå væk. 

En edderkop er ven-lig, når det er dag. 

En ulv vil ikke slås med en creeper. 

En ender-man kan ikke li vand. 



 Ja Nej 
En bue kan øde-lægge et skib   
En ko er altid en han   
En edder-kop er farlig, når det er dag   
En edder-kop er venlig, når det er dag   

En ulv vil slås mod en creeper   
En ender-man kan lide vand   



_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________



Så-dan kan du  

teg-ne en creeper 

 

Vil du prø-ve? 

 



 



farv 



_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________


