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alla ord igen, även det/de du just 
tagit bort. Ta bort ytterligare ett 
kort och be eleverna att säga alla 
färger. Fortsätt tills alla ord är 
borta.

•	Peka på en färg och säg: – I can see 
yellow. Fortsätt på samma sätt med 
alla färger. Fråga eleverna: – What 
can you see? Put your hands up, 
please! Hjälp eleverna genom att 
bekräfta vad du ser: – I can see …

•	Eleverna tar fram färgpennor i de 
färger de ska lära sig. Två och två 
berättar de för varandra vilka färger 
de har. 

På lärarwebbens arbetsblad med 
färgorden som eleverna kan använda 
för att träna på begrepp och glosor.

Öva begrepp och glosor
Är det någon som kan några färger 
på engelska? Eleverna delar med sig 
av vad de kan om färger sedan tidi-
gare och undersöker om några av 
färgerna påminner om de svenska 
orden. Använd ordbanken till kapit-
let eller håll upp kritor med färgerna: 
red, green, blue, yellow, pink, black, 
brown.   
•	Visa en färg i taget och säg: – It is 

blue. Repeat after me please: Blue! 
Gör likadant med alla färger. 

•	Använd begreppskort från lärar-
webben eller skriv färgorden på 
tavlan. Läs orden medan du pekar 
på dem. Läs raden med färger flera 
gånger och visa gärna färgen sam-
tidigt. Ta bort ett ord ur raden. Läs 

What is your 
favourite 
colour?

Mål Step 1
•	kunna förstå och säga några färger 

på engelska
• kunna fråga och tala om för  

varandra vilken färg något har

Introduktion
Sång: Colour song
Melodi: Broder Jakob

Green and yellow
green and yellow
blue and red
blue and red

I can sing the colours
I can sing the colours
brown, pink, black
brown, pink, black

Grass is green,
apples red,
The flower is blue,
some yellow too.

I can see some colours
I can see some colours
green, red, blue
green, red, blue

Sång: I like red
Melodi: Skip to my Lou

I like red
And you like blue (3 ggr)
Yes, there are many colours.

Byt ut färgerna och sjung sången en 
gång till.

Rörelser till sången: Varje gång en 
färg nämns får de elever som har fär-
gen på sina kläder resa sig. Variera 
färgerna i verserna. Till en början 
kan du hålla upp begreppskorten 
med de olika färgerna som stöd. 
Prata om vad sången handlar om  
och sjung den igen.  

it

is

like

brownyellow

green blackpinkred

blue

What colour  
is this?

STEP
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Dags att avsluta
• Samtala med eleverna. ”Vad har  

vi arbetat med den här lektionen? 
Kan du några av de engelska fär-
gerna? Vilka av de engelska orden 
påminner om svenska färgord? 
Vilka gör det inte?”

• Ta fram begreppskort med färger 
på. Håll upp ett i taget och fråga:  
– Is this red or yellow? Eleverna  
svarar: – It is … red.

Låt eleverna visa med tummen hur 
de tycker att det gått och vad de lärt 
sig. Säg i tur och ordning: ”Jag kan 
minst 3 färger på engelska. Jag vet 
hur man säger blått på engelska. Jag 
vet vad rosa heter på engelska. Jag 
kan alla färger på engelska. Jag kan 
det engelska ordet för grönt.”

Muntlig aktivitet 
Öva på fraserna: – What can you see? 
I can see … Låt eleverna arbeta i par. 
Ha pennor i olika färger redo. Den 
ena eleven frågar: – What can you 
see? Den andra håller upp en penna  
i rätt färg och svarar: – I can see … 
green. Låt eleverna turas om att 
fråga. Alla måste inte arbeta med 
samma antal färger, utan övningen 
kan anpassas med ett färre eller mer 
omfattande antal färger. 

Arbeta med  
introduktionssidorna
Ta fram sidorna 24 och 25 i lärarweb-
ben. Lyssna och körläs ordbilderna 
till talorden och kontrollera uttalet på 
vart och ett av orden. Hör eleverna 
att några av orden liknar svenska? 
Vilka? Utgå från bilden och prata om 
det ni ser. Vad gör pojken på bilden? 
Vilka färger målar han med? Vem är 
mannen i fönstret? Vad gör Gary 
Gecko? Hur många färgburkar ser ni 
på bilden? Vilka tal ser ni? Stämmer 
talen med antalet burkar? Vad har 
hänt? Lyssna till pratbubblorna och 
gissa vad de säger. Läs replikerna 
högt och en i taget, låt eleverna läsa 
efter.

Anteckningar

WHAT IS YOUR FAVOURITE COLOUR?

are

like

It is blue. 
I like blue.

white grey

gold

purple

turquoise silverviolet

orange

STEP

What can you see?  
I can see many  
colours.
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Muntlig aktivitet
Öva frasen – I can see … pink
Eleverna arbetar två och två. Ta fram 
färgpennor i följande kulörer: red, 
blue, green, yellow, pink, brown, 
black och lägg dem mellan eleverna 
på bänkarna. Eleverna turas om att 
peka på pennorna och berätta vilka 
färger de ser: – I can see … black.

Bingo
Eleverna målar prickar med fyra 
olika färger på ett papper. Gör lappar 
med färgorden och lägg i en burk. 
Dra en lapp i taget och säg färgen 
högt. Har eleverna färgen på sitt  
papper, kryssar de för den. Spela 
flera gånger. Variera mellan att säga 
färgerna och visa upp ordbilderna. 
Du kan även låta eleverna skriva 
orden och i stället dra en färg i taget 
och hålla upp.

Mål Step 1
•	kunna känna igen och förstå ord-

bilder
• kunna spåra färgerna med fingret 

eller pennan
• kunna berätta vilken färg de  

ser genom att använda frasen  
– I can see … 

Introduktion
Colour game
– Is it yellow?
– Yes/No

Repetera färgerna tillsammans. Låt 
eleverna sitta två och två med en 
uppsättning kritor eller färgpennor 
framför sig i de färger ni ska öva. 
Den ena eleven blundar, den andra 
gömmer en färg bakom ryggen.  
Eleven som blundat ska komma på 
vilken färg som fattas och fråga:  
– Is it yellow? Eleven som gömt kritan 
svarar No eller Yes och visar kritan 
om svaret var rätt. Annars får kompi-
sen gissa igen.

Öva begrepp och glosor
•	Skriv ut begreppskorten på lärar-

webben eller gör egna kort med 
färger på.

•	Lägg korten i en hög och be en elev 
komma fram och dra ett kort. 
Fråga – Is it … green? Uppmana 
klassen att gissa. Säg: – Guess! Help 
me! Den elev som gissar rätt kom-
mer fram och drar nästa kort. 

•	Eleverna vänder sig bort eller blun-
dar. Ta bort ett eller flera kort. Låt 
eleverna titta och gissa vilket kort 
som fattas. Upprepa. 

•	Ställ upp korten längs tavlan med 
ordbilderna fram. Numrera från  
1 till 7 ovanför. Fråga: – What is 
number … six? Eleverna känner 
igen, gissar eller läser. För in enkel 
dialog genom att säga: – Are you 
sure? – Shall I look? Låt några av 
eleverna, gärna parvis, försöka läsa 
ordbilderna på kortet du valt. Lägg 
undan kortet när rätt ordbild sagts/
lästs. Fortsätt tills alla begrepps-
kort tagit slut. 

red

pink

brown

yellow

blue

green

black

pink

brown

green

blue

yellow

red

black
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Read, colour and write
STEP



51WHAT IS YOUR FAVOURITE COLOUR? 26–27

Dags att avsluta
• Se dig om i klassrummet och fråga: 

– What colours can you see? Vänta 
in svaren och se vilka elever som 
svarar med frasen: – I can see ... 
blue.  

• Håll upp ett kort med ordbilden 
fram och fråga: – What colour is 
this? Se vem som känner igen ord-
bilden och kan svara. 

Anteckningar

färgerna högt tillsammans. Förklara 
spelet för klassen. Eleverna ska lägga 
gemet i hjulets mitt och kila fast 
udden i gemet. Sätt fart på gemet så 
att pennan snurrar runt. När pennan 
stannar på en färg säger eleverna:  
– I can see … och lägger till rätt färg.

Lek
Colour Freeze Dance
Sätt på musik. Eleverna dansar runt 
och rör sig till musiken. Sänk voly-
men och säg: – Stop, if you wear 
something ... yellow. De som har på 
sig något gult ”fryser” och står helt 
stilla. Fortsätt på liknande sätt med 
flera färger. Du väljer själv om elever-
na ska åka ut allteftersom de fryser 
eller inte. 

Arbeta i elevboken
Sidan 26
Öppna lärarwebben och be eleverna 
berätta vad de ser när du visar sidan. 
Använd exemplen och ta reda på vad 
uppgiften går ut på. Uppmana dem 
att titta på färgpennorna innan de 
läser orden. Eleverna läser, drar 
streck till rätt cirkel och färglägger. 
Därefter spårar de färgorden med 
pennor i motsvarande färger.

Sidan 27
Till det här spelet behövs ett gem  
och en penna. Eleverna spelar två 
och två.

Öppna sidan i lärarwebben, titta 
gemensamt på spelplanen och säg 

Colour wheel
Spin and say: I can see …

© Tukan läromedel. All kopiering förbjuden.

Till färghjulet behövs ett gem och en penna. Arbeta parvis. Lägg gemet i mitten av hjulet och håll fast det med 
spetsen på pennan. Snurra tills det stannar på en färg. Den som snurrat säger I can see ... och sedan färgen 
gemet pekar på.
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Muntlig aktivitet
Öva frasen: It is …
Eleverna arbetar två och två. Utgå 
från sidan 28 i boken, peka på bilder-
na som ni just har färglagt och be- 
rätta för varandra vilka färger det  
är genom att säga exempelvis: – It is 
yellow. De elever som redan kan  
det engelska substantivet kan säga:  
– The rose is red.   

Lek
Colour hunt
Dela klassen i två lag. Varje grupp 
har sin lagledare. Alla elever utom 
lagledarna sitter på sina platser. Du 
säger: – Give me something green, 
please! Den som hittar något grönt, 

att eleverna ska arbeta individuellt, i 
par eller i helgrupp med elevboken. 

Uppgiften består i att läsa meningar-
na, färglägga bilderna i rätt färger 
och därefter spåra ordbilderna. Till 
slut ska eleverna ringa in ordet is i 
meningarna.

Elever som blir klara snabbt kan fort-
sätta med uppgiften markerad med 
en nöt längst ner på sidan. Eleverna 
ska här läsa meningar, bedöma om 
de stämmer eller inte och ringa in 
YES eller NO. 

Sidan 29
Eleverna säger ordet och färglägger 
efter färgkoden.

Mål Step 1
•	kunna spåra färgerna med fingret 

eller pennan
• kunna läsa och förstå innehållet i 

enkla meningar
• kunna känna igen ordbilderna I, is 

och it  

Introduktion
Sång: Colour-in song
Spela och sjung med i ”Colour-in 
song”. Ta fram den i lärarwebben 
och fråga eleverna om de hör några 
ord de känner igen. Skriv orden på 
tavlan, gärna med bildstöd. Repetera 
sången.

Skriv ordet is på tavlan. Förklara  
vad ordet betyder och att det är ett 
mycket vanligt ord i engelskan som 
de kommer att använda ofta.  

Öva begrepp och glosor
Använd korten i lärarwebben eller 
gör egna färgkort där färgordet står i 
rätt färg.
•	Häng upp korten på olika ställen i 

klassrummet. Instruera eleverna 
om vilket kort de ska leta efter. Säg: 
– Oliver, give me green eller – Give 
red to Oliver.

•	Skriv It is ... på tavlan och prata om 
vad det betyder. Håll upp ett kort 
och fråga: – What colour is this? 
Hjälp eleverna med att svara:  
– It is ... red. Upprepa med alla kort. 

•	Använd bilder eller föremål med 
olika färger t.ex. en blå bil, en gul 
sol, en röd ros, en grön bok. Säg:  
– Repeat after me, please. The car is 
blue. Upprepa med samtliga bilder/
föremål.

•	Säg: – In my mind, the colour is ... 
Eleverna gissar vilken färg du tän-
ker på. Den elev som gissar rätt, får 
tänka på en färg i nästa runda. 

Arbeta i elevboken
Sidan 28
Ta fram sidan 28 i lärarwebben. 
Repetera sången, mening för mening, 
tillsammans. Efteråt läser eleverna 
hela sången två och två, i kör och 
eller för varandra, och förklarar vad 
meningarna betyder. Välj om du vill 

Read and colour 
Colour-in song. Sing and circle  is . 

Red, red is the rose.

Blue, blue is the sky.

Green, green is the  
grass in the spring.

Yellow the sun so high.

blue

yellow

red

green

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

TUKAN ENGELSKA 1–328

Yes or no? 
The rose is yellow.

The sun is yellow.

The grass is blue.

The grass is green.

STEP
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kommer att svara med enstaka ord, 
medan andra väljer att svara med en 
hel mening: – I can see ... yellow.

Anteckningar

ropar på sin leader. Lagledaren häm-
tar exempelvis den gröna inneskon 
och ger den till dig. Den grupp som 
först levererar ett grönt föremål får 
poäng. Innan ni börjar kan ni 
komma överens om när leken är slut: 
– How many points … to win?

Dags att avsluta
Berätta för eleverna att de nu har 
arbetat med färger under flera pass 
och att du är nyfiken på vilka färger 
de kan.  

Ta fram begreppskorten med färger 
på och sprid ut dem. Be eleverna att 
komma fram en i taget och fråga:  
– What colour can you see? Eleven 
peker på korten och svarar. Vissa 

Colour the words

© Tukan läromedel. All kopiering förbjuden.

it

black

is

pink

I

yellow
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Jag vet vad orange heter på engel-
ska. Jag kan alla färger på engelska. 
Jag vet vilken färg gold är.”

• Hitta på fler påståenden.

Lyssna på pratbubblorna, förstår 
eleverna vad som sägs? Prata om dia-
logen, peka på replikerna och körläs 
dem.

Dags att avsluta
• Samtala med eleverna: ”Vad har vi 

jobbat med den här lektionen? 
Kommer ni ihåg några färger på 
engelska? Vilka påminner om 
svenska ord? Vilka gör det inte?”

• Använd korten med färgerna eller 
färgpennor. Håll upp ett kort i taget 
och fråga: – Is this grey or black? 

• Låt eleverna visa med tummen hur 
de tycker att det gått och vad de 
lärt sig. Säg i tur och ordning: ”Jag 
kan minst 3 färger på engelska. Jag 
vet hur man säger vit på engelska. 

Mål Step 2
• kunna förstå och säga några färger 

på engelska
• kunna säga vilken färg något har 

Öva begrepp och glosor
Använd lärarwebben för att öva 
begreppen eller gör egna färgkort 
med alla färger. Börja med att repe-
tera färgerna från Step 1: red, green, 
pink, black, blue, yellow, brown.
Håll upp ett kort och fråga: – What 
colour is this? Eleverna svarar. 
Påminn dem om att det här är färger 
de känner till sedan tidigare och att 
de nu ska få lära sig några nya.

Ta fram kort eller föremål med fär-
gerna: white, orange, purple, grey, 
violet, turquoise, silver, gold 
•	Håll upp en färg i taget och säg:  

– It is white. Repeat after me, please:  
– It is white! Fortsätt på samma sätt 
med alla färger. Hoppa sedan mel-
lan färgerna och fråga: – What 
colour is this?

•	Eleverna vänder sig bort eller blun-
dar. Ta bort ett eller flera kort. Be 
eleverna titta och gissa vilka färger 
du tagit bort. Upprepa.

Arbeta med  
introduktionssidorna 
Gå till lärarwebben kapitelstarten. 
Titta tillsammans på bilden och 
fråga eleverna: – What colours can 
you see? Eleverna svarar: – I can see ...

Lyssna till de nya begreppen och 
upprepa frågan. Peka på ordbilderna 
och körläs. Öva uttalet på vart och 
ett av orden och fråga eleverna om 
de tycker att något av orden påmin-
ner om ett svenskt. Vilka färger 
påminner om de svenska? Utgå från 
samtalsbilden och ställ frågor: 
– What can you see?  
– Who is this? 
– Where is the gecko?  
– What is Bob doing?  
– How many colours can you see?  
– What colour is beside ... yellow?  
– Can you see any numbers? 
– How many buckets can you see?  
– What colour is bucket number two? 
– What colour do you like?

it

is

like

brownyellow

green blackpinkred

blue

What colour  
is this?

STEP
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Anteckningar

WHAT IS YOUR FAVOURITE COLOUR?

are

like

It is blue. 
I like blue.

white grey

gold

purple

turquoise silverviolet

orange

STEP

What can you see?  
I can see many  
colours.
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på tavlan ihop med ett urval kort 
från tidigare tema, Numbers. Be 
eleverna titta på tavlan och be- 
rätta för varandra vad de ser:  
– I can see … twelve.

Arbeta i elevboken
Sidan 30
Gå till lärarwebben för sidan 30. Låt 
eleverna ta reda på vad uppgiften  
går ut på. Gör några av uppgifterna 
gemensamt, innan eleverna fortsät-
ter på egen hand i sina elevböcker. 
Eleverna ska titta på färgerna, läsa 
orden och ringa in rätt ordbild. 
Erbjud lässtöd genom att visa sidorna 
24 och 25 i lärarwebben eller hänga 
upp begreppskort på tavlan.

Lek
Bingo
Ta fram sidorna 24 och 25 i lärar-
webben. Eleverna skriver ner fyra 
färger på ett papper. Du drar ett tal-
kort i taget och säger färgen högt. 
Har eleverna färgen, kryssar de för 
den. Spela flera gånger. Variera mel-
lan att säga färgerna och visa upp 
ordbilderna. Du kan alternera 
övningen genom att läsa upp färger-
na, skriva ordbilderna eller färglägga 
bingorutorna.

Muntlig aktivitet
Öva frasen – I can see …
Eleverna arbetar två och två. Häng 
upp begreppskort från temat Colours 

Mål Step 2
•	kunna känna igen och förstå ord-

bilder 
•	kunna använda frasen I can see ... 

och berätta vilken färg man ser
•	kunna fråga om och berätta för 

varandra vilken färg något har

Introduktion
Lek: I spy
Lek den traditionella gissningsleken 
”I spy” med färger. Du börjar med att 
titta efter något i klassrummet som 
har en viss färg, t.ex. blå. Sedan säger 
du: I spy with my little I something 
blue. Eleverna ser sig omkring och 
försöker hitta det du tänker på. Om 
de vet ordet på engelska kan de säga 
det, annars kan de säga det på svens-
ka eller peka. Iteragera gärna med 
eleverna och fråga  Is it blue? Svara 
sedan Yes eller No beroende på om 
deras gisnning stämmer. Den elev 
som gissar rätt får tänka ut nästa sak.

Öva begrepp och glosor
•	Använd begreppskorten från lärar-

webben eller gör egna färgkort.
•	Lägg korten i en stapel. Be en elev 

komma fram och dra ett kort. Inled 
med att fråga: – Is it … grey? Upp-
muntra de andra eleverna att gissa. 
Den elev som gissar rätt, får dra 
nästa kort.

•	Placera ut begreppskort lite här 
och var i klassrummet. Du kan 
välja om du vill använda dig av 
bildsidan eller ordbilden. Tala om 
för eleverna vilket kort de ska leta 
efter: – Find the orange colour! 
– Give me the purple card, please! 
eller – Give the white card to Tim!

•	Häng upp kort med ordbilderna 
fram på olika ställen i klassrummet 
eller i korridoren. Du kan öka svå-
righetsgraden genom att be elever-
na att skriva minst fyra av färger-
na. Eleverna ska hitta ett kort, 
lägga ordbilden på minnet, gå till-
baka till sina platser och skriva ner 
ordet. Kommer de inte ihåg hur 
ordet stavades, får de gå tillbaka till 
kortet och kika igen. Avslutningsvis 
ber du eleverna att måla rätt färg 
intill ordet.

Read and circle

black white grey 

green brown grey

orange brown violet

turquoise blue silver

grey silver white 

pink purple green

yellow gold violet

gold brown yellow

TUKAN ENGELSKA 1–330
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färger på tavlan och låt eleverna 
läsa dem. ”Är det någon som kan-
ske kan skriva ett färgord?”

• Se dig om i klassrummet och  
fråga: – What colours can you see? 
Vänta in elevernas svar och se 
vilka elever som svarar med frasen: 
– I can see ... orange.

• Håll upp ett kort med ordbilden 
fram och fråga: – What colour is 
this? Se vem som känner igen ordet 
och kan svara.

Anteckningar

slussa ut eleverna på rast. Enas om 
en färg. Lyckas man ta på ett föremål 
i den rätta färgen är man fri.

Ramsa:
My mother buys a dress.

What colour, you can guess? (Peka på 
en elev som väljer en färg.)

G–R–E–E–N spells green.

Out you go, 

For saying so!

Dags att avsluta
• Samtala med eleverna: ”Vad har vi 

jobbat med den här lektionen? Kan 
du fler färger nu? Kan du rent av 
läsa några färgord?” Skriv några 

Sidan 31
Till spelet behövs en tärning. Elever-
na spelar i par. Öppna sidan i lärar-
webben och fråga: – What can you 
see?  Eleverna svarar: – I can see ...  
a ladybug. På så vis repeterar de 
både orden och frasen.

Förklara spelreglerna. Eleverna ska 
slå tärningen, hitta bilden som mot-
svarar det tärningen visar och berät-
ta vad bilden visar genom att säga:  
I can see ... Eleverna kryssar över 
rutorna allteftersom. Den som först 
har kryssat över alla rutor vinner.  
Låt eleverna spela två omgångar.

Färglek
Använd ramsan här intill för att  

I-can-see game

Name:  

Name:  

© Tukan läromedel. All kopiering förbjuden.

Spela parvis med en tärning. Turas om att slå tärningen och hitta bilden som hör till det tärningen visar. Tala 
om vad bilden visar genom att säga I can see .... Sätt sedan ett kryss i rutan. Den som först har kryss i alla 
rutor vinner. 
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na am, is och are betyder samma 
sak, och att det är den dikten hand-
lar om som avgör vilket ord som 
används.

Eleverna kan nu läsa meningarna, 
skriva riktiga färger på raderna och 
ringa in are. 

Sidan 33
Låt eleverna sitta i par och läsa dik-
ten på sidan 32. Därefter kan de 
jobba tillsammans med uppgiften  
på sidan 33. De läser meningarna, 
tar ställning till dem och ringar in 
YES eller NO. 

Lyssna på versen ”Three little ponies” 
i lärarwebben och prata om vad den 
handlar om. Öva på versen flera 

Gary _____ a gecko.  
He _____ green.

Bob _____ a boy.  
He_____ seven years old.

They _____ friends.

A banana _____ yellow.  
It _____ sweet.

The apple _____ red.  
It _____ big.
They _____ fruits.

I _____ a teacher.  
You _____ pupils. 

We _____ talking English.  
We _____ at school.

Syftet med övningen är att göra elev-
erna medvetna om att de tre former-

Mål Step 2
•	kunna skriva färger
•	kunna läsa och förstå en dikt
•	kunna läsa, förstå och ta ställning 

till enkla meningar
•	kunna läsa och känna igen are

Introduktion
Sång 
Repetera och sjung Colour-in-song 
från sidan 28. Pröva om ni kan 
komma på en egen vers till sången.

Öva begrepp och glosor
•	Använd bilder eller föremål med 

olika färger t.ex. en blå bil, en gul 
sol, en röd ros, en grön bok. Säg:  
– Repeat after me, please. The carrot 
is orange. Upprepa med samt liga 
bilder eller föremål. 

•	Säg: – In my mind, the colour is ... 
Eleverna gissar vilken färg du tän-
ker på. Den elev som gissar rätt får 
tänka på en färg i nästa runda.

Arbeta i elevboken
Sidan 32
Öppna sidan i lärarwebben och 
använd den som stöd när du arbetar 
med dikten. Läs dikten högt och 
prata om vad den handlar om. Fråga 
eleverna vad de tror att Let’s fly away 
into the night betyder, och visa 
illustrationen av Bob och Gary som 
flyger ut i natten. Under dem ser vi 
det vita molntäcket. Bob och Gary 
ser på varandra och ser glada ut, ett 
tecken på vänskap. Runt omkring  
svävar röda rosor och blå violer.  

Läs dikten för eleverna. Uppfattade 
de några ord de känner igen? Läs 
strof för strof och be eleverna läsa 
efter. Peka i texten vartefter du läser. 
Avsluta med att körläsa texten.

Prata om vad ordet are betyder. 
Finns det fler ord på engelska som 
betyder samma sak? Skriv are, is och 
am på tavlan, och samtala med elev-
erna om när man använder de olika 
formerna. Gör exempelvis lucktexten 
gemensamt på tavlan:

Roses are   red  , violets are       .

Sugar is sweet, and so are you.

Trees are       , clouds are       .

Let’s fly away, into the night!

Roses are red
Read, write and circle are .

TUKAN ENGELSKA 1–332
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Dags att avsluta
• Samtala med eleverna: ”Vad har vi 

jobbat med den här lektionen? Vem 
har du samarbetat med? Har du 
lärt dig något nytt? Vad tycker du 
att du klarade av bra? Vad tyckte 
du var svårt?”

• Fråga eleverna: ”Vad är det viktigt 
att tänka på när vi läser på engel-
ska? Vad måste vi komma ihåg när 
vi körläser på engelska?” Gå ige-
nom grundläggande kriterier som 
läsflyt, intonation och uttal. Skriv 
gärna ner dem på tavlan. 

• Låt eleverna läsa dikten på sidan 
32 och öva på att körläsa den. Låt 
paren gå ihop två och två och kör-
läsa för varandra. Efter att det för-
sta paret har läst, ger det andra 
paret återkoppling med hjälp av 
kriterierna på tavlan. Eleverna 
delar ut två stjärnor och en önskan. 
Utvärderingen ger eleverna två 
positiva omdömen och ett tips på 
förbättring. Är det första gången 
eleverna delar ut stjärnor och en 
önskan kan de behöva din hjälp, 
men det är viktigt att eleverna får 
träna på både ge och ta emot kon-
struktiv feedback.

Anteckningar

arbeta och stava olika färgord. Den 
grupp som snabbast klarar att stava 
orden vinner. Häng upp ordbilder 
som stöd på tavlan. Kartongkorten 
ligger på golvet framför grupperna. 
Läraren säger en färg på engelska, 
och eleverna ställer sig på varsin 
bokstav i den turordning bokstäver-
na förekommer i ordet. Uppmana 
eleverna att prata med varandra när 
de löser uppgiften.

gånger. Låt eleverna läsa versen och 
färglägga hästarna i rätt färger. Låt 
eleverna öva på versen flera gånger 
och framföra den för ett annat elev-
par.

Lek
Word puzzle
Förberedelser: Skriv bokstäverna e, e, 
l, l, p, p, u, u, r, d, g, n, i, k, b, a, c, q, y, 
o, w, h, t, v, s på kort av kartong (A5). 
Skriv en bokstav på vardera kort. 
Korten kommer att användas i ord-
pusslet. Beroende på hur du väljer att 
dela upp klassen, behöver du olika 
många kort. 

Dela in klassen i grupper om 6. 
Leken går ut på att eleverna ska sam-

Yes or no?
Violets are red and blue.

Sugar is not sweet. 

You are sweet.

Trees are green.

Clouds are blue.

Clouds are not white.

Three little ponies
Listen, read and colour.
Three little ponies are  
trotting into town.

One is black, one white, 

and one of them is brown.
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YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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– What colour is under it? Hitta alla  
it i rutnätet och färglägg rutorna lila. 
Gör likadant med resten av orden. 
Låt eleverna arbeta med uppgiften 
enskilt eller i par. När alla är klara 
frågar du: – How many times can you 
read … ”and”? – How many times can 
you read ”are”? – How many words 
are grey?

Lek
Word puzzle
Lek samarbetsleken som beskrivs på 
sidan 59. Dela in eleverna i lag och 
låt dem tävla om att stava färgorden 
med hjälp av bokstavskorten.

Hörförståelseövning:
Colour the banana yellow.

Colour the ladybug red and black.

Colour fourteen purple.

Colour the teddy bear brown.

Colour the balloons orange, pink and 
turquiose.

Sidan 35
Öppna sidan i lärarwebben. Uppma-
na eleverna att leta efter ordbilderna 
it, and, is och are. Förhoppningsvis 
känner de igen dem. Prata om orden 
de hittar och vad de betyder. Be elev-
erna färglägga dem som bilderna 
visar. Peka på det första ordet: It. 
Fråga: – What does it say?  

Mål Step 2
•	kunna känna igen och förstå ord-

bilder 
•	kunna förstå instruktioner på eng-

elska
•	kunna läsa och känna igen orden 

it, and, is, are

Skriftlig aktivitet
Diktamen – samla ord
Förberedelser: Häng upp lappar med 
orden it, and, is och are på olika 
ställen i klassrummet.

Genomförande: Eleverna jobbar i par 
och ska samla in orden som hänger 
runtom i klassrummet. Den ena i 
paret sitter med papper och penna i 
sin bänk, medan den andra går till ett 
av orden. Hen ska memorera ordbil-
den och ta med den tilbaka till sin 
partner genom att diktera vad hen 
ska skriva. När paret är igenom alla 
ord, byter de roller och upprepar akti-
viteten. När alla ord är insamlade och 
nedskrivna signalerar paret  att de är 
klara. Kontrollera då stavningen. 

Muntlig aktivitet
Dela in klassen i grupper, tre och tre. 
En elev börjar och ger en instruktion: 
– Give me something ... grey, please! 
De andra två letar efter något grått att 
ge till eleven. Eleverna turas om med 
att ge instruktioner till varandra.

Arbeta i elevboken
Sidan 34
I uppgiften längst ner på sidan ska 
eleven lyssna och färglägga efter 
instruktioner. Be eleverna att lyssna 
noga, så att de färglägger de olika 
motiven rätt. Spela gärna upp anvis-
ningarna flera gånger. Behöver elev-
erna mer stöd, pausa mellan anvis-
ningarna och läs dem högt. Allt - 
eftersom eleverna blir klara, kan de 
fortsätta på egen hand med uppgif-
ten högre upp på sidan.

Öppna lärarwebben på sidan 34. För-
klara för eleverna att de ska hitta sex 
färgord överst på sidan och skriva 
ner dem på raderna. Läs orden till-
sammans och översätt dem. 

orange

Find six colours and write 

Listen and colour

silver
white doll

violet
snail

grey
twenty

black

              

              

             

              

              

             

nine
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AnteckningarDags att avsluta
• Låt eleverna visa vad de lärt sig 

skriva på engelska. Se till att varje 
elev har ett papper och en blyerts-
penna. Be dem skriva ner alla fär-
ger och andra engelska ord de kan. 
Samla in.

Syftet med sammanfattningen är att 
eleverna ska samla alla ord de kan 
inom ett ämne. Eleverna kommer att 
få fortsätta fylla på sina ordlistor 
längre fram och för varje gång kom-
mer de att få skriva med en ny färg. 
Färgbytet synliggör progressionen 
både för dig som lärare och för elev-
erna, som blir både inspirerade och 
motiverade av att se sin egen utveck-
ling.
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it and is are

and is are it

are it and is

is are it and

it and is are

grey

is

light blue

are

dark green

andit

purple
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