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Join the Quest åk 1
Fortsätt glänsa i engelska. Make a Fruit Salad.

PROVLEKTION: How to make a fruit salad
Följande provlektion är ett utdrag ur Join the Quest åk 1 My Own Book. Utdraget 
från kapitel 5 In the Kitchen ger eleverna förutsättningar att kunna förstå och 
använda en del vanliga engelska ord och fraser knutna till mat och kök samt följa 
instruktioner i ett enkelt recept. Lektionen består av:

• Join the Quest 1 My Own Book s. 40
• Utdrag ut Join the Quest 1 Teacher’s Guide (arbetsgången)

Syfte

Syftet med provlektionen är att eleverna ska:
• kunna följa en enkel instruktion.
• lära sig namn på frukt.
• få vara delaktiga i en aktivitet som främjar en god atmosfär i klassen och byg-

ger ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer med lärare och mellan 
elever.

• kunna arbeta tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
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Så här kan du arbeta:

1. Läs igenom arbetsgången för provlektionen.
2. Kopiera upp så att alla elever har instruktionen på sidan 40 ur My Own Book.
3. Om du vill göra en riktig fruktsallad tillsammans med eleverna behöver du 

följande material: plastkniv, stor skål, konservöppnare, olika frukter, plastske-
dar och papperstallrikar och eventuellt glass. Glöm inte att inventera allergier 
i elevgruppen.

4. Börja med att eleverna arbetar i par och turas om att säga namnet på fruk-
terna som fi nns på bild 1. Till exempel: I can see… Frukt som fi nns på bilden är 
följande: apple, orange, banana, strawberry, pear, kiwi, mango and grapes.

5. Läs receptet tillsammans. Körläs och översätt de fem instruktionerna tillsam-
mans innan ni gör en riktig fruktsallad.

6. Visa hur du lagar fruktsallad. Säg: Here I have some fruit: an apple, an orange, 
a banana, strawberries, and a tin of pears, some grapes, a mango and a kiwi 
fruit. We are going to make fruit salad. Open the tin of pears – here is a tin 
opener – and empty it into a bowl. Cut up the fruit with a knife. Be careful! 
Put the fruit in the bowl with the pears. Mix everything together. Which fruit 
do you like best? Let’s eat. Here is some ice cream to have with our fruit salad. 
Repetera engelska artighetsfraser medan ni äter: Please, Thank you, Can I 
have …, please?
Uppmana eleverna att berätta hemma hur de lagat “fruit salad”.

7. I väntan på att fruktsalladen blir klar ritar eleverna sin favoritfrukt i den 
tomma rutan på första bilden.

8. Avsluta med att leka leken Fruit salad game. Dela klassen i fyra grupper: app-
les, oranges, bananas, strawberries. Eleverna blandar sig och står i en ring runt 
läraren. När läraren säger apples, byter alla i applegruppen plats med varan-
dra. När läraren säger strawberries, byter alla i strawberry-gruppen plats med 
varandra. När läraren säger fruit salad, byter alla plats med varandra. Då gäl-
ler det för läraren att ta en av platserna i ringen. Den som mister sin plats, tar 
över som ledare.
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•  I par: Säg namnet på frukterna. Till exempel: I can see …

•  Läs receptet tillsammans och gör en riktig fruktsallad.

•  Rita din favoritfrukt i rutan.

How to make a fruit salad
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You need fruit.  Cut up the fruit. 

Put it in a bowl. Mix together. Enjoy!
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Be careful!

My favourite:
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