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Læs med Ridder Smith



Hej,  jeg hedder Ridder Smith.

Her sidder jeg ved mit telt.

Solen skinner på mit telt.

Solen varmer dejligt.



Her er min rustning.

Min rustning er af jern.

Min rustning beskytter mig.

Rustningen er meget tung.



Dette er min hjelm.

Det er en tøndehjelm.

Den er også af jern.

Den beskytter mig også.



Dette er mit store skjold.

Det er lavet af træ.

Det er gult og sort.

Jeg har også et jernskjold.



Jeg har mange sværd.

Mine sværd er lavet af jern.

Kan du se hvor mange jeg har?



Her er jeg i rigtig kamp.

Jeg bruger min hjelm,

min rustning,

mit sværd og mit skjold.



Jeg kæmper også med børn.

Børn er sjove at fægte med.

Her fægter vi med gummi sværd.

Vi bruger også gummi skjold.



Dette er mit langsværd.

Det er et gammelt sværd.

Sværdet er skarpt og spidst.

Det har form som et kors.



Nu skal vi spise…

Hvor mange bøffer laver jeg?

Hvor mange æg har jeg?



Jeg laver bål om aftenen.

Her er mit bål.

Bålet varmer dejligt.

Det er rart.



Jeg har en kiste.

Kisten er gammel.

Den er lavet at træ.

I kisten ligger mit tøj.



Her er min lampe.

Jeg har selv lavet den.

Den er lavet af træ og skind.

Den lyser godt om aftenen.



Her er min seng.

Sengen står i mit telt.

Der er fåreskind på sengen.

Det er her jeg sover.



Dette er min søn.

Han kan fægte som mig.

Han sidder ved bålet.

Han hygger sig.



Tak fordi du ville læse med mig.

Vi ses derude…

Ridder Smith
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