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Hvem er Luske-Lise?
Morrynker. Hvad tror I det er og hvad betyder det? Kan
jeres mor også få morrynker?
Hvor mange ting laver Lasse Leif og Luske-Lise som de
ikke må?
Kan en dukke virkelig gøre alle de ting?
Tror I, det er hende, der gør det, eller mon Lasse Leif
bare siger det er hende?
En-bestemme-alting-mor, siger Luske-Lise. Er Lasse
Leifs mor sådan en?
Så er de alene og de leger helt vildt. Men pludselig er
det ikke sjovt længere. Hvad sker der, da lyden fra
fjernsynet forsvinder?
Bliver mor bange, da døren bliver låst, og Lasse Leif er
alene hjemme?
Hvem ringer hun efter?
Bliver Luske-Lise glad for, at mor kommer ind igen?

Titel: Lasse Leif er alene hjemme
Forfatter: Mette Finderup
Illustrator: Annette Carlsen

Spørgsmål til bogsamtale

Gode ord
Kolbøtter – kan I det?
Mursten – snak om, hvad man kan med mursten.
Kedelig – ikke særlig sjovt. Kan I komme i tanke om
ting, som I synes er kedelige?
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noget I godt kunne lide i bogen?
noget I ikke kunne lide ved bogen?
noget der undrede jer?
noget, der minder om andre historier?

Ridder – hvordan ser Ridder ud? (find evt. et billede)

Samtale om illustrationerne.
Kig på siden med alle de små billeder. Hvad sker
der hér?
Har I før læst bøger, hvor billederne er sådan?
Hvorfor ligger låsesmeden på gulvet?
Hvad laver Luske-Lise på de sidste to billeder?

Sejt – find synonymer

Aktiviteter

Savne – man kan savne sin mor og far så meget at det
gør helt ondt. Har I prøvet det? Kan man også savne en
ven?

Byg en borg af klodser.
Leg ridder og find noget at bruge som heste.
Hop i puderne i puderummet.

Med vilje – snak om hvad det vil sige at gøre noget
med vilje.

Låsesmeden - en der kan åbne en låst dør uden nøgler.
Stryge over håret – det er ligesom at ae. Hvad kan
man ellers stryge? Hvad bruger man så?

Sætninger til eftersigen:
”Jeg mente det. Sid stille”
”Hun begynder at hoppe igen”
”Jeg vil ikke være alene hjemme mere, mor”
”Godaw”
”Det må du aldrig gøre igen”

