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Good Stuff GOLD 2
Good Stuff GOLD 2 är en kombinerad textbook och work-
book, framtagen helt i linje med lgr 11 för engelska åk 2.

PROVLEKTION: 
Holidays, realia – namn på olika högtider, 
ord förknippade med olika högtider.

Provlektion

Följande provlektion är ett utdrag från Good Stuff GOLD 2.
Kapitlet heter Holidays och tar upp olika högtider i engelskatalande länder. Lek-
tionen består av:

• Sidorna 56–59 ur boken
• Sidorna 65–69 och 138–142 ur Teacher’s Guide
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Så här arbetar du med provlektionen:

1.  Läs igenom sidorna 65–69 samt titta på sidorna 138–142 från Teacher’s Guide 
och gör eventuella förberedelser.

2. Kopiera sidorna från boken så att alla elever har text och övningar.

3. Följ upplägget från Teacher’s Guide
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Unit 10

Holidays
Easter

Halloween

At Easter, we 
paint eggs.

And we eat 
chocolate eggs.

Do you eat chocolate 
at Easter?

I’m a ghost!

Do you dress up 
at Halloween?

At Halloween, 
we dress up.

Do you paint 
eggs at Easter?
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Unit 10

Valentine’s Day

Christmas

I’ve got a present!
Do you visit Father 

Christmas at Christmas?

At Christmas, we visit 
Father Christmas.
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Unit 10

Easter, Halloween, Christmas or Valentine’s Day?
Påsk, halloween, jul eller alla hjärtans dag? Dra streck.

chocolate hearts             Easter card             pumpkin      

Christmas present          Easter bunny          Rudolph the red-nosed reindeer 

                        snowman             chick             kiss              ghost 

Easter egg             chocolate egg              roses             heart 

spider                       Valentine’s card             trick or treat

Christmas tree             star             skeleton             

Check your answers.
Lyssna och se om du hade rätt.
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Unit 10

Draw a picture of a festival.
Välj en högtid och rita en bild som passar till den. 
Skriv på engelska under bilden vilken högtid du ritat.

What are the words?
Vilka ord? Sätt bokstäverna i rätt ordning.

GEG  ____ ____ ____

DIPSRE ____ ____ ____ ____ ____ ____

Gör ett eget ord med bokstäver i fel ordning. 
Rita en ledtråd. Låt en kompis gissa.

_________________________

SEERNPT____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

CDRA ____ ____ ____ ____ 

__________________________________

What’s your 
favourite festival/

holiday?

My favourite holiday 
is Easter because 

I like chocolate eggs!

My favourite holiday is ... 
because I like ...

Fråga och svara i klassen.
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HolidaysUnit 
10

Eleven lär sig
! namn på traditioner 

och helgdagar

! några ord förknippade 
med traditioner/helg-
dagar

Förberedelser
• Färgpennor och kartong och 

annat material för dekoration 
av jul-, påsk, gratulationskort 
etc. (t.ex. glitter, bomull m.m.) 
(kopieringsunderlag 42) – Extra 
aktiviteter.

• Tidningar/magasin att klippa ut 
bilder ur till en plansch. Stora 
planschpapper/kartong. Plansch 
till en fest (a Christmas/Easter/

Halloween or Valentine’s Day 

… or even Birthday party) –  
Extra aktiviteter.

Starter
Beroende på när och hur du väljer att använda Holidays-kapitlet kan du också 
välja hur ni ska inleda det. Kanske tar ni allt på en gång, eller så använder ni 
bara delar som passar in tidsmässigt på året. På nätet fi nns möjlighet att hitta 
otaliga julsånger, födelsedagssånger, rim och ramsor, pyssel runt helgdagar 
och traditioner. 

Tanken med kapitlet är att eleverna får bekanta sig med ordfält runt de 
vanligaste traditionerna och att ni sedan kan välja om ni vill fördjupa er mer. 
Vi presenterar också några pysselaktiviteter här.

Oavsett om ni väljer att titta på hela uppslaget 56–57 eller bara fördjupa er 
i en högtid/tradition åt gången kan ni börja med att prata om vad eleverna 
redan kan för ord som har att göra med Påsk, Allhelgonahelgen, Julhelgen 
respektive Alla hjärtans dag. På kopieringsblad 41 fi nns orden från kapitlet s. 
56–58 samlade. Övningarna som följer på s. 58–59 bygger på hela uppslaget 
56–57. På kopieringsunderlag 42 fi nns pyssel som passar till kapitlet. 

G
enom

gång och tips
                        unit      10
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Sidan 56–57
Titta på uppslaget tillsammans. Vad kan eleverna se? Look at the pictures. 

What can you see? Vilka högtider/traditioner ser de och varför vet/tror de 
det? Be dem att ge exempel från bilderna de ser. Vad tänker de på i samband 
med de olika högtiderna/traditionerna? Uppmuntra dem att använda så 
mycket engelska de kan.

Enkla svar får anses vara tillräckligt:
(I can see …)

Easter; eggs, chickens, chocolate/chocolate eggs/easter bunny (påskhare) … 

Halloween; ghosts, pumpkin, skeleton, monster (fi nns ej med i bild), 

vampire/Dracula, spider …

Christmas; Father Christmas (Santa Claus/”Santa”– är kanske ett ord för 
tomten som de är mer vana vid om de tittat på amerikanska fi lmer om jul), 
Christmas tree, star, presents …

Valentine’s Day; roses, chocolates, heart, card, kiss, presents

CD spår 66. Ord för bilderna uppslaget 56–57+ sidan 58 (kopieringsunderlag 
41). Lyssna, peka och säg efter. Listen, point to the pictures and repeat.

Easter bunny, chick, Easter egg

ghost, vampire, skeleton, pumpkin, (monster – ej i bild)

Father Christmas, present, Christmas tree, star, (angel – ej i bild)

roses, chocolates, heart, card, kiss, present

Easter
CD spår 67. Lyssna, följ med och peka på pratbubblorna. Listen, follow 

and repeat. Kontrollera förståelse. Lyssna sedan igen och säg efter. Listen 

and repeat.

Fråga och svara på björnarnas frågor i klassen. Ta reda på vilka högtider/
traditioner som fi ras i klassen och hur de fi rar dem. Gör detta för alla 
traditioner/högtider.

Halloween
CD spår 68. Lyssna, följ med och peka på pratbubblorna. Listen, follow 

and repeat. Kontrollera förståelse. Lyssna sedan igen och säg efter. Listen 

and repeat.

Christmas
CD spår 69. Lyssna, följ med och peka på pratbubblorna. Listen, follow 

and repeat. Kontrollera förståelse. Lyssna sedan igen och säg efter. Listen 

and repeat.
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Valentine’s Day – Timmy Turtle
CD spår 70. Lyssna, följ med och peka på pratbubblorna. Listen, follow 

and repeat. Kontrollera förståelse. Lyssna sedan igen och säg efter. Listen 

and repeat.

Nu kanske det passar bra att lyssna på en dikt? Roses are red, CD spår 86. 
Roses are red

Violets are blue

Sugar is sweet

And so are you!

Skriv dikten på tavlan och få eleverna att repetera efter dig, eller när ni 
lyssnar. Sudda sedan ut ett ord i taget och se om eleverna klarar av att 
komma ihåg dikten utantill.

Sidan 58
Easter, Halloween, Christmas or Valentine’s Day? Eleverna försöker para 
ihop orden med rätt högtid. De kan med fördel arbeta i par. De drar streck 
till rätt bild.

Check your answers. CD spår 71. Lyssna och se om du hade rätt. Kanske 
behöver ni spela upp detta spår fl era gånger. Kontrollera förståelse.

Sidan 59
Draw a picture of a festival. Eleverna väljer en högtid/tradition som de ritar 
en bild till. De tar reda på vad högtiden heter på engelska och skriver det 
under bilden. De kan låta en klasskamrat gissa till vilken högtid/tradition 
de ritat bilden.

What are the words? De omkastade bokstäverna bildar ord. Eleverna kan 
hjälpas åt i par att klura ut vilka ord det ska vara. Sedan gör de egna kluriga 
ord med omkastade bokstäver som deras klasskamrat får gissa.

Bobbo Bear and Timmy Turtle. CD spår 72. Titta på Timmy och Bobbo. 
Lyssna, följ med och repetera. Listen, follow and repeat. Kontrollera förståelse 
genom att fråga eleverna What is Timmy’s favourite festival or holiday? 
Fråga sedan någon elev What’s your favourite festival/holiday/celebration? 

och fråga också Why?

Läs Stans pratbubbla tillsammans. Lyssna (CD spår 73). Eleverna frågar 
och svarar varandra i par.

G
enom

gång och tips
                        unit      10
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Utvärdering
Skapa en plansch till en högtid/tradition/fest. Skriv ord och fraser på engelska. 
(Se nedan – Extra aktiviteter)

Ni kan sedan göra utvärderingsunderlag unit 10, kopieringsunderlag 45/s. 151.

Extra aktiviteter

Högtidskort – pyssel
Om du tittar på bilderna nedan så ser du exempel på hur man kan göra. 
Använd engelska hälsningsord på korten. (Kopieringsunderlag 42 med 
instruktioner till läraren.)
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Act out a holiday
I par eller små grupper spelar eleverna upp en liten händelse eller en scen 
kopplad till en högtid/tradition och de andra gissar vad de gör. Nedan hittar 
du en lista på tänkbara situationer. Denna kan du kopiera och sedan dela ut 
olika ”uppdrag” till eleverna. De kan också få detta på tavlan för att kunna 
gissa. Eleverna som spelar upp scenen kan sedan förklara på svenska vad 
de gjorde.

Meeting Father Christmas (BE)/Santa Claus (AE)

Painting eggs

Eating an Easter egg

Dressing up for Halloween (as a ghost/vampire/witch, etc.)

Opening a Christmas present

Giving fl owers on Valentine’s Day

Giving a kiss on Valentine’s Day

Plansch med inbjudan
Skapa inbjudningsplanscher till en fest (a Christmas/Easter/Halloween 

or Valentine’s Day … or even Birthday party). Leta efter bilder i tidningar/
magasin. Komplettera med tidpunkt och vad som ska hända.

Kopieringsunderlag
Lista med ord från kapitlet
Högtidskort – instruktion och exempel

Christmas Party

 G
enom

gång och tips
                        unit      10
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Unit 1 ★ Paper dolls KOP IER INGSUNDERLAG 1

138

Unit 10 ★ Lista med ord från kapitlet (glosor) KOP IER INGSUNDERLAG 41

138

Ord från kapitlet Holidays       
(sidan 56–58) CD spår 66

Easter bunny  påskhare

chick   kyckling

Easter egg  påskägg

ghost   spöke

vampire  vampyr

skeleton  skelett

pumpkin  pumpa

monster  monster

Father Christmas Jultomten (BE), notera att Santa/Claus (AE) kanske     

   är mer känt hos eleverna

present  present (julklapp)

Christmas tree julgran

star   stjärna

angel   ängel

roses   rosor

chocolates  chokladbitar

heart   hjärta

card   kort

kiss   kyss

present  present
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KOP IER INGSUNDERLAG 42

139

Unit 10 ★ Gratulationskort – instruktion och exempel

Göra gratulationskort

Påskkort 1 (kaniner) 

Du behöver: 

blå kartong/kort
grönt papper 
brunt papper 
bomullsbollar 
lim 
vattenfärg

Så här gör du: 

• Ta en bit blått papper/kartong och vik det på mitten till ett gratulationskort. 

• Riv en bit grönt papper till gräset. Klistra fast det på framsidan av kortet.   
(Att riva snarare än klippa gör gräset mer naturtroget). 

• Måla små blommor i gräset. 

• Rita konturerna av två kaniner på brunt papper och klipp ut dem. (Ge mallar till eleverna!) 

• Sätt de två kaninerna på kortet som om de sitter i gräset. 

• Ta två små bollar av bomull och limma dem på kaninerna som svansar. 

Skriv på insidan: 

To/Dear …

Happy Easter!/Have a wonderful Easter!/With love at Easter!

Love from/Best wishes …

Påskkort 2 (får) 

Du behöver: 

grön kartong/kort
bomullsbollar 
lim 
svart tusch-/märkpenna
googlyöga

Så här gör du: 

• Vik pappret på mitten till ett gratulationskort. 

• Limma tre punkter i mitten av kortet, något mindre än storleken på bomullsbollarna. 

• Sätt fast bomullstussarna på kortet. 

• Rita ett fårhuvud, ben och en svans med svart tuschpenna. 

• Lägg till ett googlyöga.
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Unit 10 ★ Gratulationskort – instruktion och exempel KOP IER INGSUNDERLAG 42

140

På framsidan av kortet, skriv: 

Happy Easter!

Inuti, skriv: 

To/Dear …

Happy Easter!/Have a wonderful Easter!/       

With love at Easter!

Love from/Best wishes …

Papperstallrik Jack-o-lantern 

Du behöver: 

papperstallrik 
svart tusch-/märkpenna 
orange färg 
sax 
svart silkepapper 
dubbelhäftande tejp 
grönt papper 

Så här gör du: 

• Rita ett Jack-o-lantern ansikte på         
plattan. (se bild)

• Måla det orange och låt det torka. 

• Medan det torkar, klipp ut några remsor         
av svart silkespapper. 

• Klipp ut ögon och en mun ur tallriken. 

• Fäst den självhäftande tejpen på baksidan av tallriken       
(den omålade sidan) runt ögonen och munnen. 

• Sätt fast de svarta remsorna av silkepapper. 

• Klipp ut en stjälk från det gröna papperet och sätt det       
i toppen av ansiktet som på bilden. 
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Unit 10 ★ Gratulationskort – instruktion och exempelKOP IER INGSUNDERLAG 42
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Spökhalloween-kort 

Du behöver:

Vit färg och pensel
Svart kartong till kort
Orange kartong till kort
Svart tusch-/märkpenna
Våtservetter (i händelse av kladd!) 

Så här gör du: 

• Vik orange kartong på mitten till ett        
gratulationskort (måste vara större än din fot!).

• Måla fotsulan vit och gör ett fotavtryck på det       
svarta kortet. 

• Låt fotavtrycket torka. Klipp sedan runt        
fotavtrycket och sätt fast det på det orangeakortet       
med hälen i toppen.  

• Rita ett spökansikte med svart tuschpenna på       
hälen på fotavtrycket eller klipp ut ögon och en        
mun från orangekartong och klistra fast det på        
fotavtrycket. 

Skriv med svart tusch-/märkpenna på utsidan        
av kortet: 

Happy Halloween! 

eller 
Boo!

Skriv på insidan:

To/Dear …

Happy Halloween!/Have a wonderful Halloween!

Love from/Best wishes …
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Ren – hängande dekoration 

Du behöver: 

brun kartong 
hålslag 
band att hänga dekorationen i (presentsnöre t.ex.) piprensare 
glitter, pompoms, paljetter eller andra dekorationer 
googlyögon 

Så här gör du: 

• Rita runt handen på den bruna kartongen 
och klipp ut. 

• Vrid den utklippta handen så att fi ngrarna 
pekar nedåt. Tummen är renens huvud. 

• Gör ett hål i toppen för upphängningsbandet, 
och vid den övre änden av tummen närmast 
handfl atan, gör ett hål för hornen (piprensare). 
(se bild)

• Lägg till googlyögon och röd näsa och dekorera 
din renar. 

Skriv på på dem: 

Merry Christmas!

Happy Christmas!

Wishing you a Merry Christmas!

Valentine’s Day – Love heart animals

Du behöver: 

rosa, röd och vit kartong (några färger som du       
verkligen gillar) 
lim 
tråd/garn (för morrhår) 

Så här gör du: 

• Klipp ut massor av olika stora hjärtan från 
kartongen. 

• Gör djur som på bilderna, använd tråd/garn 
för morrhår. 

• Ge ditt kärlekshjärtedjur till någon du tycker om 
och säg ”Happy Valentine’s Day!”
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