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Hvad er der galt med Hasses sko?
Hvorfor kan Hasse bedre lide at cykle end at gå?
Hvorfor er pigen ked af det?
Bliver pigen sur på Hasse?
Hvad får Hasse i findeløn?
Hvad vil det sige ”at blive rød i hovedet”?
Hvorfor får Hasse ”en dårlig smag i munden”?
Hvad er en cykeltyv?
Må man godt bare tage andres ting?
Hvad skal man huske, når man vil låne andres ting?
Må andre godt låne din cykel?

Titel: Cykeltyven Hasse
Forfatter og illustrator: Rasmus Juul

Gode ord & vendinger

Samtale om illustrationerne

Keder sig – hvordan ser man ud, når man keder sig?

Kig på Hasse – er han en almindelig dreng?

Kirke – vis et billede, snak om hvad der er særligt ved
kirker

Kig på opslaget med nærbilledet af Hasses sko –
hvad mon den gule stjerne skal fortælle?

Kælkebakke – er der forskel på en bakke og en
kælkebakke?

Hvilken farve har cyklen?

Broen – hvorfor bygger man broer?

Kig på opslaget, hvor Hasse cykler gennem byen –
tal om, hvad han cykler forbi

Stranden – hvad er der særligt ved en strand?
Undvære – snak om ting, I ikke kan undvære
Findeløn – dusør, betaling

Kig på opslaget, hvor pigen fortæller om plakaten,
der hænger på træet. Kan du se på Hasse, hvordan
han har det?

Plakater – vis en plakat. Hvad bruger man plakater til?

Kreativ aktivitet

Nyde – hvordan ser man ud, når man nyder noget?

Tegn jeres cykler og lav en billedfrise

En lidt dårlig smag i munden – hvad vil det sige?
(flov, pinlig berørt..)

Tegn en plakat med din vej til børnehaven – hvad
kommer du forbi på din vej?
Sætninger til eftersigen

Spørgsmål til bogsamtale
Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide i bogen?

”Cykeltyven Hasse”
”Hasse sko er alt for gamle og alt for små”
”Der er findeløn”
”Hasse har en lidt dårlig smag i munden”

