
Min læs og forstå  

om Roblox 





 

I Roblox kan du bygge. 

Du kan bygge en by 

Du kan også spille i en by, som din 

ven har bygget. Her kan du se en 

by. Måske har du og din ven bygget 

en by i Roblox. 



 

 JA NEJ 

Vil du spille Roblox?   

Kan du bygge en by i Roblox?   

Kan man spille med en ven?   

Kan du se en by?   

Kan du se en ko?   

Kan du se en bil?   



 

I Roblox kan man spille med en figur. 

Man kan få en figur.  

Man kan også lave en figur. 

Her kan du se en figur. Han har en 

rød hue på. Han har også briller på. 

 



 

 JA NEJ 

Du kan se en figur   

Du kan se et hus   

Du kan se en by   

Kan du se en figur med en gul hue?   

Kan du se en figur med en blå hue?   

Kan du se en figur med en rød hue?   



 

Her er en figur fra Roblox. 

Han har sort tøj på. 

Han har batmans logo på sit tøj. 

Han har en sort hat på. 

Han er sej. Måske er han Batman? 

 



 

 JA NEJ 

Her er Batman med en rød hat   

Her er en figur med Batman logo på   

Her er en figur med blå sko på   

Kan du se Batman?   

Kan du se et sort og gult logo?   

Kan du se en figur med en gul hue?   



 

Her kan du se en pige.  

Hun er også en figur i Roblox.  

Hun er glad. Hun har et fint smil. 

Hun har også en hat på. Det er en 

skør hat. Det er en avis-hat. 

 



 

 JA NEJ 

Du kan se en pige med en blå hat.   

Du kan se en far med en gul sko.   

Du kan se en pige med en avis-hat   

Du kan se Batman   

Kan du se en pige med sko på?   

Kan du se en figur fra Roblox?   



 

Se lige ham her.  

Han er en sej fyr. 

Han har kasket på og en sej bluse. 

Måske kan han danse hip-hop. 

Måske kan han synge rap. 

 



 

 JA NEJ 

Her kan du se en pige med kasket   

Du kan se en fyr med en sej bil   

Du kan se en fyr med en kasket   

Kan han danse hip-hop?   

Kan han synge rap?   

Kan du danse hip-hop?   



 

Du kan bygge alt i Roblox. 

Du kan bygge et træ. Du kan bygge en bro. 

Du kan bygge en båd.  

Du kan bygge med sten og med træ. Du kan 

bygge med metal og is. Du kan bygge med 

græs og med glas.  



 

 JA NEJ 

Du kan bygge med is i Roblox   

Du kan bygge med metal i Roblox   

Du kan bygge med træ i Roblox   

Du kan bygge med glas i Roblox   

Du kan bygge med sten i Roblox   

Du kan bygge med græs i Roblox   



 

Du kan spille i Roblox.  

Du kan spille alene. Men du kan også spille 

med din ven. Der er mange spil i Roblox. Du 

kan også lave et spil i Roblox. Du kan lave 

et spil, som du kan spille med din ven.  



 

 JA NEJ 

I Roblox skal du spille med din mor   

I Roblox kan du spille med din ven   

Du kan kun bygge i Roblox   

Du kan kun spille spil i Roblox   

Du kan bygge og spille spil i Roblox   

Kan du lide at spille i Roblox?   



 

Du kan spille ”crazy plane” i Roblox. 

Du må bygge et fly og en bil. Du må bygge 

en båd eller en raket. Du må flyve om kap 

med din ven. Du må også køre om kap med 

din ven. Du kan også kæmpe mod din ven. 



 

 JA NEJ 

I det spil kan du bygge et fly   

I det spil kan du bygge en butik   

I det spil kan du bygge en ko   

I det spil kan du bygge en raket   

I det spil kan du køre om kap   

I det spil kan du spise en is   


