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Da Michael Jackson var __________, 

var han en del af en _____________, 

der hed ____________________. 

Her ser du Michael Jackson som barn. Da han var barn, var han en del af 

en gruppe, der hed Jackson 5. Det var Michael og hans fire brødre. De var 

5 i alt.  
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Da Michael blev ældre, ville han lave sin 

egen musik. Han ville ikke lave musik med  

sine brødre. Da han var 19 år, fik han lov 

at lave et album med sine egne sange. 
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Michael Jackson lavede et al-bum, som hed 

”Thriller”. Det blev et mega-hit. Der var en  

video til den sang.Det var en uhyggelig video, 

hvor Michael Jackson var klædt ud som zombie. 

Tør du se den video? 
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Michael Jackson var _________ til at danse.  

Han kunne danse på en __________ måde 

Han kunne danse __________________ 

Michael Jackson var god til 

at danse. Man kan se ham 

danse i mange af hans  

videoer. Han kunne danse på 

en særlig måde. Han kunne 

danse moon-walk. 

Michael Jackson var  

berømt for sin moon-walk. 
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_____________________

_____________________

_____________________ 
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Michael Jackson kunne godt lide dyr. Han 

havde en abe. Den hed ”Bubbles”. Han  

havde mange dyr ved sit hus. Han havde et 

tivoli ved sit hus. Han havde en rutsjebane 

ved sit hus. Han havde radiobiler ved sit 

hus. Han havde et pariserhjul ved sit hus. 
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Michael Jackson døde, da han var ____ år 

Han døde, fordi han var _____________ 

Mange mennesker _____________ , da han 

døde. 

Michael Jackson blev ikke særlig gammel. Han døde, da han var 50 

år. Han døde, fordi han var syg. Mange mennesker blev kede af 

det, da Michael Jackson døde. Mange mennesker græd, da han døde. 
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