Good Stuff GOLD 4
Good Stuff GOLD gör verkligen skäl för sitt namn. Utifrån
Lgr 11 har Good Stuffs omtyckta teman breddats med
nyskrivna texter, övningar och hörövningar. GULD för
engelska åk 4–6, helt enkelt!

PROVLEKTION: Tasty treat
Provlektion: Tasty Treat – really?
Följande provlektion är ett utdrag ur Good Stuff GOLD 4. Lektionen består av:
• Good Stuff GOLD 4 Textbook sida 33
• Good Stuff GOLD 4 Workbook sida 44

Syftet med provlektionen:
Just For Fun är humoristiska texter som man läser just för att de är roliga. När läsning blir lustfylld lär man sig bättre. Texterna är fristående och finns med i slutet
av samtliga kapitel. I Just For Fun-texterna lär vi känna barnen Claire och Marty.
Just for Fun: Jokes är den första gången de dyker upp.
Efter Just for Fun-texterna följer ett spel eller en lekfull övning. Board Game: Collecting Words är ett brädspel som verkligen utmanar eftersom eleverna samlar
poäng genom att rabbla så många ord de bara kan på tio sekunder. Och tärningen
avgör vilken bokstav orden ska börja på!
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Så här arbetar du med provlektionen
1. Läs igenom sidorna ur både Textbook och Workbook så att du är införstådd i
upplägget.
2. Skriv ut eller kopiera upp sidorna och dela ut dem till dina elever. Om ni arbetar
med en interaktiv skrivtavla kan du med fördel lägga upp dikten på den.
3. Läs gärna dikten högt för eleverna och följ upp med dem att de har förstått vad
den handlar om.
4. Ta upp skillnaden på uttal vid ch-ljud och sh-ljud på engelska. Det finns flera
exempel på maträtter med ch-ljudet i texten. Läs därefter dikten igen tillsammans med eleverna så att de tränar uttalet ordentligt.
5. Låt eleverna fundera på Follow Up-frågorna i par först. Gå därefter igenom tillsammans vilka maträtter som är populära eller inte. Varför inte skriva upp dem
på tavlan och se vilken maträtt som toppar listan?
6. Låt eleverna arbeta med övningen Tasty Treat i Workbook. Eleverna kan
antingen jobba i par eller enskilt med uppgiften.
7. Gå igenom övningen gemensamt i klassrummet.

Tips!
Dela upp klassen i fyra grupper och låt varje grupp arbeta med en av
verserna (det är fyra verser i dikten). Be eleverna träna på att läsa upp sin
vers med tydligt uttal och rytm. De kan till exempel läsa versen tillsammans
i kör eller dela upp raderna och turas om. En utmaning kan vara att lära sig
versen utantill.
Om du har elever som behöver en mer utmanande uppgift kan du dela in
dem i en femte grupp och låta dem skriva en egen dikt på temat mat. Varför
inte låta dem skriva vad hunden Zee själv tycker om maten han sätter i sig?
Om ni har inspelningsmöjligheter, till exempel en surfplatta eller dator, så
kan ni spela in diktuppläsningen och sedan lyssna tillsammans. Kanske ni
rent av kan äta lite chocolate cake medan ni lyssnar (men att använda ost i
receptet är inte att rekommendera).
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Food/The Table

Tasty Treat
Peanut butter ice-cream.
Vanilla sauce with chips.
Banana pizza is a dream –
it makes me lick my lips.
I like my meat with honey,
cheese in chocolate cake,
hot soda when it is sunny
and pepper in my shake.
Eggs are good with raspberry jam.
Put olives in my tea.
Caviar with a slice of ham –
now that’s a tasty treat for me.
My friends all think
my recipes stink,
and always say, “No food for me!”
But someone I know gobbles the lot.
He burps and eats right from the pot;
My fat dog Zee.

FOLLOW UP

® 1. What food do you like?
® 2. What food don’t you like?
tasty treat
peanut butter
sauce
chips BrE
lick
honey

godsak
jordnötssmör
sås
pommes frites
slicka
honung

cheese
chocolate cake
sunny
pepper
raspberry jam
slice of ham

ost
chokladkaka
solsken
peppar
hallonsylt
skinkskiva

always
someone
recipe
gobble
burp
pot

alltid
någon
recept
sluka
rapa
kastrull
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Tasty Treat
A. Find the words that rhyme
Hitta orden som rimmar.

ham

ice cream

honey

shake

jam

lips

think

stink

lot

me

chips

sunny
dream

cake

pot

ice tea
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