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The shoes are BIG! Lyssna/Tala, s. 2

a)

People and their pets Lyssna/Tala, s. 3

Sarah – a rabbit (Snuff)
James – a snake
Tim – a hamster
Moe – a dog
Ben – a horse (Angela)
Gwen – a goldfish

Where is the dog? Lyssna/Tala, s. 4

in front of next to

on under behind



3 Tummen upp! Engelska åk 3   © Författarna och Liber AB Får kopieras
Kartläggning LGR 11

What’s going on? Lyssna/Tala, s. 5

The sun is shining! Läsa, s. 6

What’s in the picture? Läsa/Skriva, s. 7

1. I’m wearing trousers and a T-shirt.
2. This is my room. I’ve got a bed and a table.
3. I’m Maria. I’m ten. This is my family. My mum and dad, my little 
brother and me.
4. My favourite food is meatballs.
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Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla beskrivningar. Enkla instruktioner och beskrivningar. 

LÄ
SA

The sun is shining!
Solen skiner!

Para ihop bilder och fraser.

Dra streck. Det blir fem bilder över.

How did it go? 
Paint the hand.

Hi! My name’s Lynn. 
I’m a girl.

Hello! I’m Poppy.
I’m a small dog.

My favourite fruit 
is apples!

The sun is shining!

We are friends!

This is a bed.

I like playing tennis!
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Help Leo! Läsa/Skriva, s. 8

Hjälp Leo
Hi, my name is Leo.
I am nine years old.
I have a sister.
Her name is Nelly.
She is three years old.
Her hair is red and her eyes are blue.
I play basketball.

Ringa in rätt alternativ

1. Leo
2. nine
3. sister
4. She
5. red – blue
6. basketball

Who is Simba? Läsa, s. 9

1. fel
2. rätt
3. rätt
4. fel
5. rätt
6. rätt
7. fel
8. rätt
9. rätt
10. rätt
11. miaow

Once upon a time … Läsa, s. 10

1. b) I en skog.
2. b) Åtta
3. b) Grå
4. a) En gris
5. b) Honung
6. b) Han ville se om det fans honung.
7. b) Han hade hållit i en ballong.
8. a) Han blåste bort den.

Songs and Rhymes Läsa/Skriva/Lyssna/Tala, s. 12

a)
1.
black (svart)
Bä bä vita lamm
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2.
a spider (en spindel)
Imse vimse spindel
rain = regn, sun = sol, again = igen

3.
Blinka lilla stjärna
twinkle = blinka, star = stjärna

4.
en fisk
This little finger on my right./ ett finger (på högerhanden)

5.
a cow (en ko)
purple (lila)

6.
När någon fyller år.
Happy = glad, birthday = födelsedag, friends = vänner
(Happy birthday to you = Har den äran)

Find the picture Lyssna, s. 14
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What’s the answer? Läsa, s. 15

a)

b)
1. b) It’s cold and raining.
2. a) It’s in September.
3. a) Yes, and my favourite is vanilla.
4. b) It’s under the book.
5. a) Yes, that’s a great idea!
6. a) Yes, we are a big family.

Nice to meet you! Läsa/Samtala/Tala, s. 16

What do the signs say? Läsa, s. 17

a)
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Eleven kan läsa och förstå enkla samtal och dialoger.
Olika former av enkla samtal och dialoger.

LÄ
SA

What’s the answer?
Vilket svar passar bäst?

a) Para ihop frågor och svar. Dra streck.

 Have you got a pet? I’m wearing red jeans and a white t-shirt.

 How old are you? I’m fine.

 Do you like apples? It’s 12 o’clock. Lunch time!

 What are you wearing? Her name’s Liza.

 How are you? I’m ten.

 What time is it? Yes! I’ve got a cat.

 What is your favourite colour? No, I like bananas.

 What’s your friend’s name? My favourite is blue.

b) Läs frågan och välj rätt svar.

 1. What’s the weather like today? a) It’s Tuesday.

  b) It’s cold and raining.

 2. When is your birthday? a) It’s in September.

  b) No, it’s not my birthday.

 3. Do you like ice cream? a) Yes, and my favourite is vanilla.

  b) No, I can’t do that.

 4. Where is my pencil? a) It’s yellow.

  b) It’s under the book.

 5. Can we play tomorrow? a) Yes, that’s a great idea!

  b) I don’t like music.

 6. Have you got any sisters or brothers? a) Yes, my sister likes me.

  b) Yes, we are a big family.

How did it go? 
Paint the hand.
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Eleven kan förstå och delta i enkla samtal och dialoger. Olika former av enkla samtal och dialoger.

LÄ
SA

/S
A

M
T

A
LA

/T
A

LA

Nice to meet you!
Trevligt att träffas!

a) Para ihop den svenska och den engelska meningen.

See you tomorrow. Jag heter …

No. Ja, jag har en …

I’m ten years old. Vi ses senare.

My name is … Vilken är din favoritmat?

How old are you? Trevligt att träffas!

Have you got a pet?  Jag är tio år.

Yes. I have got a … Ja.

See you later. Hej då!

Yes. Hej!

How are you? Min favoritmat är …

What’s your name? God morgon!

Hello! Hur gammal är du?

Good morning! Nej.

What’s your favourite food?  Vi ses imorgon.

My favourite food is … Vad heter du?

Bye! Har du ett husdjur?

Nice to meet you! Hur mår du?

b) Prata med en klasskamrat.
 Be din lärare lyssna.  Använd de engelska meningarna i uppgift a.
 Du får använda andra meningar och ord också om du kan.

How did it go? 
Paint the hand.
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b)
1. toaletter
2. damer
3. herrar
4. rea
5. busshållplats
6. parkering
7. utgång
8. ingång
9. inga hundar

What do they say? Läsa, s. 18

A  D

B  E

C

What colour is the bed? Lyssna, s. 23

Stäm av med barnen att de har färglagt bilden rätt.
•	 Sängen ska vara blå.
•	 Kudden ska vara röd.
•	 Katten ska vara vit.
•	 Mattan ska vara röd och blå.
•	 Bollen bredvid katten ska vara blå.
•	 Blomman i fönstret ska vara grön och gul.
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Finish the pictures Läsa, s. 24

Stäm av med barnen att de har färglagt bilderna rätt.

Fruit

•	 Ett äpple ska vara rött.
•	 Det andra äpplet ska vara grönt.
•	 Två bananer ska finnas i skålen.
•	 Bananerna ska vara gula.
•	 Vindruvorna ska vara gröna.
•	 Apelsinerna ska vara orange.

A boy and a girl

•	 Pojken ska ha ljust (blont) hår.
•	 Pojken har gröna byxor och en röd t-shirt.
•	 Flickan har blå mössa och svart hår.
•	 Flickan har gul tröja och en röd kjol.
•	 Flickans stövlar är gröna.
•	 Katten är grå.
•	 Hunden är brun.

Lunch time!

•	 Spaghettin ska vara gul.
•	 Köttbullarna ska vara bruna.
•	 Tomaterna ska vara röda.
•	 Gurkan ska vara grön.
•	 Apelsinjuicen i glaset ska vara gul.

Draw a monster

Stäm av så att barnens monster ser ut på ett liknande sätt med:
•	 ett huvud med hår
•	 tre ögon
•	 en näsa
•	 fyra armar
•	 en hand på varje arm (fyra händer)
•	 två ben med fötter och roliga skor
•	 valfria färger

Greetings Skriva, s. 26–27

Se bedömningsstödet för exempel på elevsvar.

Who are you? Läsa/Skriva, s. 28–29

Se bedömningsstödet för exempel på elevsvar.


