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MIG-29  

Dette fly er et MIG-29. Dette fly er fra 

Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-29 er 

med i krig. Det er et russisk kamp-fly.  

Det første MIG-29 fly blev lavet i 1981. 

Man laver også MIG-29 i dag. Den russiske 

hær vil flyve i MIG-29  



 Ja Nej  

Du kan se en heli-kopter   

Du kan se en MIG-29   

MIG-29 er fra Danmark   

MIG-29 er fra Rusland   

Du kan flyve med MIG-29   



 

Jeg kan se______________________ 

____________________________

____________________________ 
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Her er et Boing 787.  

 

Du kan flyve med en Boing 787. Der kan 

være op til 350 folk i en Boing 787. Boing 

787 fløj sin første tur i 2009. Det koster 

1,2 milliarder kroner at bygge en Boing 787.  



 Ja Nej  

Du kan se en Boing 7000   

Du kan flyve med en Boing 787   

Boing 787 er et kamp-fly   

Der kan være 350 folk i det fly   

Det koster 1000 kroner at bygge   



LOCK-HEED SR-71 BLACK-BIRD.  

Det er et spion-fly. Det er meget hurtigt. 

Det kan flyve fra et missil. Det er kan  

flyve meget højt. Så højt, at missiler ikke 

kan nå. I 1974 fløj dette fly fra New York 

til London på 1 time, 54 minutter og 56  

sekunder. Det var ny rekord. .  



 Ja Nej  

Her kan du se et hurtigt fly   

Her kan du se et langsomt fly   

Det er et kamp-fly   

Det er et spion-fly   

Det kan flyve fra et missil   



Jeg kan se______________________ 

____________________________

____________________________ 



F-16  

Her kan du se et kamp-fly. Det kan flyve højt. 

Det kan flyve hurtigt. Det kan vende hurtigt i 

luften. Et land bruger F-16 til sin hær. I Danmark 

har hæren F-16-fly. Også Belgien, Holland og  

Norge har F-16-fly i hæren. Det kan flyve 2410 

kilometer i timen.  



 Ja Nej  

Et F-16-fly er et kamp-fly   

Det kan vende hurtigt   

Belgien har F-16-fly i sin hær   

Det kan flyve 100 kilometer i timen   

Det kan flyve mere end 200 i timen   



Lockheed U-2  

 

Dette fly er et spion-fly fra USA. Det blev lavet 

i 1950. Det bliver brugt i hæren. Dette fly blev 

brugt i krig. Det kan flyve meget højt. Det kan 

flyve i al slags vejr  
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 Ja Nej  

Her kan du se et kamp-fly   

Her kan du se et spion-fly   

Det kan flyve nede i vand   

Det kan flyve meget højt   

Det fly har været i krig   



Jeg kan se _______________ 

_____________________

_____________________ 



Spitfire 

En spitfire har 1 motor. Det er et gammelt fly. 

Det fly har været med i 2. verdens-krig. Det fløj 

med kamera på sin vinge. Det tog fotos af tyske 

soldater. En spitfire kunne også have maskin-

gevær på sin vinge. Spit-fire har en propel. Den 

propel skal man dreje, når man vil starte flyet. 



 Ja Nej  

En spitfire har været i krig   

En spitfire har 4 motorer   

En spitfire kunne tage fotos   

En spitfire er et nyt fly   

En spitfire er et gammelt fly   



MQ-9 Reaper 

 

En MQ-9 Reaper er en drone. Du kan ikke sidde i 

en drone, når den skal flyve. En drone kan tage 

fotos af det, der sker på jorden. MQ-9 Reaper 

dronen har missiler med. Den kan skyde med  

missiler. Man kan bruge den i krig.  



 Ja Nej  

En MQ-9 Reaper er et fly   

En MQ-9 Reaper er en drone   

Du kan sidde i en MQ-9 Reaper   

En MQ-9 Reaper kan tage fotos    

En MQ-9 Reaper har missiler   



Jeg kan se _______________ 

_____________________

_____________________ 


