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FOKUSORD: 
Holde op, savne, svært, gumle, fræse, plukke, vræle, stjæle, nabo, forbudt
Ordkort: Skriv fokusord på ordkort og brug dem aktivt i legen sammen med   
bevægelser og legetøj. Børnene vil snart kunne genkende, hvad der står.

FLERE ORD, I kan snakke om efterhånden og når relevant:

Ligheder (synonymer): holde op/stoppe, gumle/tygge, vræle/græde/hyle,  
stjæle/hugge

Modsætninger (antonymer): begynde/holde op, svært/let 

Rim: plukke/hugge, svært/lært/nært 

Sproglige vendinger o.lign.:  ”sidste … i verden” 

SPØRGSMÅL
Læs om at stille gode spørgsmål under afsnittet ”Introduktion til dialogisk  
læsning”.
 
Eksempler: 
• Hvad kan man bruge i stedet for en sut?
• Hvad kan man også plukke på træer? 
• Hvor kan man også gøre af sine gamle sutter?  
• Hvem har prøvet at savne noget, der er blevet væk? Hvad…? 
• Hvordan får Lasse-Leif fat i sutter? 
• Hvorfor mon Lasse-Leif er bange for at blive opdaget?
• Hvornår ville I gerne have en ”sidste sut i verden”?

Spørg også til selve bogen / historien, fx: Var der noget, I godt kunne lide ved  
historien? Var der noget, I ikke kunne lide? Var der noget, der undrede jer?

HUSK! Følg altid barnets/børnenes interesse – følg nysgerrigt op på deres  
kommentarer til historien med relevante kommentarer og spørgsmål, der udvider 
emnet.
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AKTIVITETSFORSLAG TIL BOGEN 
Disse aktiviteter er udarbejdet, så de både passer til historien og understøtter  
læreplanstemaerne. Notér gerne selv flere - fx i skemaet med læreplanstemaer.
Kommunikation og sprog
• Læs bogen dialogisk – brug fx fokusord og spørgsmål her fra folderen. 
• Snak om/vis alle de ord, der handler om noget vi kan med munden: sutte,  

puste, spytte, gumle, bide, tygge, slikke. Hvor mange kan I finde på?
• Læs andre bøger om at sige farvel til sutten – besøg biblioteket og spørg efter 

dem. I kan også læse andre bøger om Lasse-Leif. 
• Prøv at sige ”Jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker” hurtigt. Også de 

voksne…prøv evt. at sige det med en sut el. lign. i munden. 
Natur, udeliv og science
• Kig på træer. Hvad vokser – i virkeligheden – på dem?
• Find ud af, hvorfor Lasse-Leifs mor synes, det er ”ulækkert” at bruge andres 

sutter. 
• Hvad er sutter egentlig lavet af? Hvor kommer gummi fra? Hvad sker der med 

dem, når de bliver smidt væk?   
Krop, sanser og bevægelse
• Prøv at knibe øjnene sammen. Prøv at knibe jer selv i armen. 
• Lav et ”rally” med mooncars/cykler – hvem ”fræser” hurtigst?
• Øv jer i at klatre i træer – måske kan I finde frugter at plukke.
• Leg fangeleg lige som Lasse-Leif og Luske-Lise. 
Alsidig personlig udvikling
• Besøg et suttetræ, hvis I har ét i nærhed – hvor mange sutter kan I tælle?
• Hvad kan trøste jer – ud over sutten – lad hvert barn fortælle eller vise det.
• Snak om at have en ven som Luske-Lise. 
Social udvikling
• Hvad vil det sige at stjæle? Må man det? Hvad sker der, hvis man stjæler?
• Hvad vil det sige at ”opføre” sig ordentligt … ikke ordentligt?
• Leg med bamser eller dukker. Put dem og trøst dem lige, som babyen bliver.
Kultur, æstetik og fællesskab
• Lav et træ af karton og dekorer det med sutter, I selv laver i pap, trylledej,  

papmaché eller lign. Brug evt. kopiarket med sutten. 
• Lav et kunstværk af gamle sutter.
• Hvad vi det sige, at noget er ”det sidste i verden”? Hvilke ting i verden er der 

kun én af?  

SANGE, RIM OG REMSER, der passer til historien, fx :
• Lyt til Sangen ”Fy fy skamme…” med Jess Ingerslev og Tom McEwan. 
• Syng ”Jeg er så glad for min cykel…” 
• Syng ”Røvervisen” fra Folk og røvere i Kardemommeby

MINI-QUIZ
• Hvilket træ har ingen blade? Grantræ
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