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Kapittel 2 It’s getting darker
Tema ”The year”
Kompetansemål

Ferdighetsmål

Ordbankkort

Repetisjon

Uttrykk og strukturer

Grammatikk
Sang
Litteratur
Leker/spill
Fagtekster
Henvisninger

Språksjekk





Samtale om eget arbeid med å lære engelsk
Bruke enkle lytte- og talestrategier
Delta i dagligdagse samtaler knyttet til nære omgivelser og
egne opplevelser
 Bruke enkle lese- og skrivestrategier
 Bruke noen vanlige småord og enkle stave- og
setningsmønstre
 Kunne si, forstå, lese og skrive navnene på de tolv
månedene på engelsk
 Vite hvilken årstid hver måned hører til og kunne
rekkefølgen på månedene
 Kunne stille og svare på spørsmål om månedene, muntlig
og skriftlig
 Vite at navnene på månedene hører til ordklassen
substantiv.
 Vite at månedene skrives med stor forbokstav.
 Kunne lese av og forstå et søylediagram
 Kunne delta i samtaler knyttet til egne erfaringer om
månedene og årstidene
 Kunne samtale om lesestrategier og eget arbeid for å forstå
innholdet i teksten om månedene
Week, month, year
January, February, March, April, May, June, July, August,
September, October, November, December
Numbers 0-20 (Flash Cards)
Årstidene
Dagene
When is your birthday?
My birthday is in …
Next month, last month, in … months
Ordenstallene: first, second, third, fourth
Dates
Nouns
Twelve months, one year
Dikt: Birthdays
Hoppetauregler: When is your birthday?, All in together
What month is it now?, Right card at the top, Tavlebingo
Søylediagram om årstidene
Sammensatt tekst om hvordan månedene fikk navnet sitt
My Textbook, side 24–43
My Workbook, side 20–34
Lærerveiledning, side 00–00
Kopioriginal 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a og 12 side 00–00, 41a
side 00-00
Activity Cards: The year 2-5
Stairs Readers 4: The Flying Elephant, Husky Adventure
Kopioriginal 6, 14a og 14b side 00-00

Tema ”Halloween”
Kompetansemål



Uttrykk og strukturer

Lytte til og forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra
sammenhengen de er brukt i
 Forstå hovedinnholdet i rim, regler, sanger og fortellinger
 Delta i dagligdagse samtaler knyttet til egne opplevelser
 Skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser,
og som beskriver, forteller og spør
 Forstå sammenhengen mellom engelske språklyder og
bokstaver og trekke lyder sammen til ord
 Lese, forstå og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne
følelser
 Samtale om noen sider ved ulike tradisjoner og skikker i
engelskspråklige land og i Norge
 Kunne forstå, si, lese og skrive 13 ord som blir forbundet
med Halloween
 Kunne lytte, lese og forstå enkle setninger og instruksjoner
på engelsk
 Kunne lese og forstå tekster som handler om skumle ting
 Kunne skrive korte beskrivende setninger til et bilde
 Vite hva et substantiv er, og at ordklassen heter nouns på
engelsk
 Kunne si de engelske vokalene
 Kunne vite hva a og an betyr
 Kunne gi eksempler på ulike substantiv.
 Kunne lage flertall av substantiv på engelsk
 Kunne lese av og forstå et søylediagram
 Kunne lese, forstå og skrive ord og uttrykk knyttet til egne
erfaringer om skumle ting
 Kunne oversette ord og enkle setninger fra engelsk til norsk
og omvendt
 Kunne lese, lytte og forstå ord og setningsmønstre ut fra
sammenhengen de er brukt i
broomstick (250), pumpkin (251), vampire (252), ghost (253),
witch (254), sweets, candy, chewing gum, chocolate, lollipop
(255), graveyard (256), bat (257), skeleton (258)
I can see …
Preposisjoner
Trick or treat

Grammatikk

Nouns

Sang
Litteratur

We’re not scared
Dikt: Night winds blowing
Chant: Halloween chant
Regler: Scary riddles, Five little pumpkins, Three little ghosts
Fortellinger: In the dark wood, The magic cake, The Perfect
Monster
Ten ways to spot real witches (Roald Dahl)
Witch’s game, The hungry crocodile, Murder mystery
Søylediagram om skumle ting
Halloween og Jack o’Lantern

Ferdighetsmål

Ordbankkort

Repetisjon

Leker/spill
Fagtekst
Fakta for læreren

Henvisninger

Språksjekk

My Textbook, side 24–43
My Workbook, side 20–34
Lærerveiledning, side 00–00
Kopioriginal 10a, 10b, 11b, 13a og 13b side 00–00, 41a side 0000
Activity Cards: Celebrations 1 og 5
Kopioriginal 6, 14a og 14b side 00-00

Litteratur
Dikt
Night winds blowing
Night winds blowing.
Moonlight glowing.
Flying witches,
Owls and bats.
Trick-or-Treating,
Candy eating,
Spooky costumes,
Masks and hats,
Goblins howling,
Black cats prowling,
Jack o’ lantern’s burning bright.
Frightful fun for everyone.
It’s time again
For Halloween night.
Regler
Five little pumpkins
Five little pumpkins sitting on a gate (Hold fem fingre opp).
The first one said: «Oh it’s getting late.» (Legg hendene under det ene kinnet og lat som om
du vil sove).
The second one said: «There’s a chill in the air.» (Hold armene rundt overkroppen og slå
floke).
The third one said: «But we don’t care!» (Rist på hodet).
The fourth one said: «We are ready for some fun.» (To og to, gir «give me five» til
hverandre).
The fifth one said: «Let’s run, run, run!» (Gjør løpe-/joggetrinn på stedet).
So woooooooo went the wind (Lag kraftige blåselyder og la armene veive som greiner på et
tre i kraftig vind).
… and out went the lights (Hold fingrene for øynene slik at det er mørkt).
And the five little pumpkins rolled out of sight! (Alle gjemmer seg under pulten/stolen sin).
Three little ghosts
Three little ghosts on Halloween night;
see a witch and scream with fright.
The witch just laughs and shouts BOO–BOO!
One ghost runs home, so then there are two.
Two little ghosts shiver and shake,
With every single step they take;
When the old door opens wide,
A scary vampire stands inside!
One ghost says to the other:
– I’m going home, I miss my mother!
One little ghost can´t have much fun,
so he runs home, and then they are none.
When is your birthday?
When is your birthday?
Please jump in:
January, February, March, April, May, June, July, August

September, October, November, December.
When is your birthday, please jump out:
January, February, March, April, May, June, July, August
September, October, November, December.
To elever slenger tauet. De andre elevene står på rekke. Førstemann hopper inn i tauet når
han/hun hører bursdagsmåneden sin og ut igjen på samme måte.
All in together
All in together,
No matter what the weather.
I spot Jack,
Peeping through a crack.
One, two, three,
Busy, busy bee,
Nineteen, twenty,
Leave the rope empty.
January, February, March, April,
May, June, July, August,
September, October,
November, December.
To elever slenger tauet. De andre elevene hopper inn i tauet, en og en etter tur. De hopper ut
av tauet på den måneden de har bursdag.
Sanger
Twelve months, one year
January, wintertime.
February, Valentine.
March, the winds will start to blow.
April, soon the snow will go.
May brings flowers – fresh and fair.
June, and summer´s there.
Bom badi adi, bom badi adi,
bom badi adi, bom badi adi.
July brings the greatest heat.
August, all our friends will meet.
September, all the leaves turn brown.
October, “Trick or treat” ‘s in town.
Dull November brings the blast,
Down the leaves fall fast.
Cold December ends the rhyme.
Blazing fires and Christmastime!
BOM!
We’re not scared
Mel.: «Twinkle, twinkle little star»
In the sky, on Halloween
Many scary things are seen.
Bats and ghosts and witches too,

Hope they don’t come after you
In the sky, on Halloween,
Many scary things are seen.
Vampire, cat and ghost and bat.
We’re not scared of this or that.
It´s just kids that all have been
Dressing up for Halloween!
Vampire, cat and ghost and bat.
We’re not scared of this or that.
Treat or trick, trick or treat.
When we’re knocking, please give us sweets.
Chocolate, candy, lollipop sticks,
If we don’t get some, we’ll do tricks.
Treat or trick, trick or treat.
When we’re knocking, please give us sweets.
Leker
Right card at the top
Elevene spiller i par. Finn frem måneds-kortene og stokk de godt før de legges i en bunke
midt på bordet. Bildesiden skal være ned. Elevene stiller spørsmål og svarer på hverandres
spørsmål.
Eksempel:
Spiller 1: -Which month is it now?
Spiller 2 gjetter hvilket månedskort som ligger øverst i bunken, og svarer for eksempel: -It’s
April!
Det øverste kortet i bunken snus. Dersom det er kortet med «April» som ligger øverst, får
spiller 2 dette kortet. Spiller 1 fortsetter med å spørre, og spiller 2 gjetter. Hvis spiller 2 gjetter
feil måneds-kort, skal dette kortet legges underst i bunken. Spiller 2 overtar da spørringen,
og spiller 1 gjetter. Vinneren blir spilleren med flest kort når hele bunken på bordet er borte.
Differansiering: Dersom elevene legger kortene de får foran seg med bildesiden opp, blir det
lettere å huske hvilke måneder som er tatt. Om elevene legger kortene med bildesiden ned,
må de også tenke litt ekstra i forhold til hvilke måneder som er tatt og hvilke som er igjen i
bunken.
What month is it now?
Tolv elever får utdelt et kort hver med navn på en av månedene. Hele klassen sprer seg
utover i skolegården eller gymsalen. Elevene med lappene må stå langt fra hverandre. En
elev er «The vampire», og skal ha en myk ball. Elevene roper: What month is it now?
Vampyren velger en måned og svarer for eksempel: – It’s March now. Eleven med denne
måneden holder sitt kort høyt opp. Alle elevene må da løpe bort til March før vampyren
treffer dem med ballen. Den som blir truffet først er vampyr i neste runde.
Witch’s game
Forberedelse: Finn fram en «heksegryte», ei sleiv til å røre med og to skjerf.
Ta med seks skåler som inneholder følgende (en ingrediens i hver skål):
Kald, kokt spaghetti, kuttet opp i lengder på ca. 5–8 cm.
Oliven uten stein i.
Gelé som først har stivnet og deretter blitt rørt godt i, eller innmat fra et gresskar.
Kald, kokt langkornet ris eller makaroni.
Kalde avkuttede wienerpølser, like lange som en finger.

To gummi- eller engangshansker, fylt med vann og knyttet igjen.
Skap en spennende stemning med stearinlys eller en uthult gresskarlykt. Slå av lyset og
trekk for gardinene. Lær følgende trylleformular: – Frog in a bog (sump). Bat in a hat. Snap
crackle pop. And fancy that!
Plukk ut fire elever som går ut på gangen. Ta med skjerfet og «blindfold» de to første.
Begynn med å si: – I am sorry we have to blindfold you, but we have discovered something
too terrible to look at. We have here the contents of a witch’s pantry. The witch herself is
dead so we can’t ask her what everything is. That is why we are asking you. Please tell us
what you think each thing is. Be brave! See who dares to touch all the six horrible things on
the witch’s plates.
I have the recipie here, and I am going to read it. You must help me find the right things and
put it in the cauldron (vis gryta) and stir it (vis fram sleiva).
Deretter lar du blindebukkene føle på hver av ingrediensene på de seks tallerkenene etter
hvert som du leser oppskriften, ta riktig ting oppi gryta og røre godt i hekseblandingen.
Eleven føler/gjetter, og du støtter med å beskrive/forklare de ekle ingrediensene.
1. One handful of «human brain». (Kald, kokt spaghetti)
2. Two «eyeballs» from a dead person. (Oliven uten stein i)
3. One handful of «bats’ droppings», the dirt from one hundred bats. (Gelé som først har
stivnet og deretter blitt rørt godt i, eller innmat fra et gresskar)
4. One handful of «boiled worms or dead maggots». (Kald, kokt langkornet ris eller
makaroni)
5. Two «human fingers». (Kalde avkuttede wienerpølser, like lange som en finger)
6. One «severed hand», still twitching. (To gummi- eller engangshansker, fylt med vann og
knyttet igjen)
Når alle ingrediensene er oppi gryta, rører blindebukkene godt rundt. Samtidig sier klassen
trylleformularet: -Frog in a bog. Bat in a hat. Snap crackle pop. And fancy that!
Deretter kommer neste par inn og leken gjentas en gang til.
Murder Mystery
I forkant deler du klassen inn i to lag. Det ene laget skal formulere og stille spørsmål til de
andre, mens det andre laget kun skal svare på spørsmålene. Dette bør du ha i tankene når
du deler inn i lag, og derav velge ut sterke elever som vil mestre og stille spørsmålene.
Henvend deg til det laget som skal stille spørsmål og forklar elevene hva som nå skal skje.
Snakk så mye engelsk som mulig, og oversett underveis det du mener er nødvendig og bruk
kroppsspråk osv.. Det kan samtidig være lurt å notere ned stikkord og formuleringer på tavla
eller i et notatark (tavleboka), som videre kan være til støtte og hjelp til de som skal stille
spørsmål.
-You are now detectives, and you shall ask questions to find out about a murder.
Her er spørsmålene de skal finne ut av
a) Hvem er morderen? (Is it… a girl, boy, teacher?)
b) Hvor skjedde mordet? (Was it … in a park, in the classroom, at home?)
c) Hvem er drept? (Was it.. the caretaker, a boy, a dog?)
d) Når skjedde drapet? (Was it … yesterday, today, this morning?)
e) Hvordan ble offeret drept? (Was he/she … poisoned, shot, hit by a stone?)
Send deretter «detektivene» ut av rommet, og gi det andre laget deres instruksjon: Dere skal
lytte på spørsmålene og svare på følgende måte og i denne rekkefølgen (uansett spørsmål):
1 NO, 2 NO, 3 YES, 4 NO, 5 NO, 6 YES … Fortell disse elevene at dette ikke vil gi noen
mening og da heller ingen løsning.

Detektivene kommer inn og elevene setter seg sammen to og to (en fra hver gruppe).
«Detektivene» begynner å stille spørsmål til partneren sin, og går ikke videre til neste
spørsmål før han/hun har fått «YES» til svar. Elevene kan gjerne gjøre notater underveis.
Den som først tror han/hun har løst «mysteriet», sier ifra til læreren. Når han presenterer sin
løsning vil det nok bli protester, for de andre detektivene har andre løsninger. Etter hvert som
denne diskusjonen pågår vil kanskje detektivene forstå at de er blitt «lurt» og at det ikke
finnes noe løsning på mysteriet.
Leken kan lekes kun én gang da elevene vil forstå at det var et mønster i forhold til svarene
og et mysterium som var umulig å løse.
Fakta for læreren
Halloween
Fra ånder og spøkelser til hekser og monstre som herjer om natten.
Festen Halloween eller All Hallows Eve er blitt feiret i 2000 år.
Ordet Halloween kommer fra «All Hallows E’en», kvelden før Allehelgensdag. Opprinnelig
var dette en gammel hedensk feiring (Samhain). Samhain var en keltisk fest der folk kledde
seg ut for å skremme ånder som vendte tilbake til jorda. De som skjenket en gave skulle få et
godt år.
Feiringen ble også en høstfest, koplet sammen med feiringen av høstgudinnen Pomona etter
romernes seier over kelterne i år 43.
Man trodde at åndene til alle døde ga seg til kjenne denne natta og at de da kunne vise seg
som spøkelser, hekser eller forskjellige dyr som for eksempel flaggermus, svarte katter eller
ugler. Hekser og onde ånder kunne også forvandle seg til disse dyrene. Heksene kunne
gjøre seg selv usynlige og forhekse mennesker og dyr. Den 31. oktober kledde man seg i
uhyggelige og skremmende drakter og tente bål for å skremme de døde vekk slik at de ikke
tok bolig i de levendes kropper. Med utvandringen fra Irland og Skottland, ble tradisjonen
brakt til USA.
Det er framfor alt barn og ungdom som markerer og feirer Halloween.
«Trick or treat» (pek eller godteri) er en skikk fra 1800-tallet, da barn gikk rundt og tigget
godsaker i bytte mot bønner for de døde, eller de fattige som tagg etter mat. De som ville gi
noe, ble ønsket hell og lykke i livet, mens de som ikke ga noe, kunne få store problemer. I
dag går barna fra dør til dør og spør etter godteri («a treat»). Hvis de ikke får noen ting, gjør
de et pek («a trick»).
Jack o’lantern
Gresskarlyktene er det som særlig forbindes med og symboliserer Halloween. «Jack
o’lantern» (gresskarlykten) er basert på den irske legenden om den gjerrige Jack.
Jack, et gjerrig irsk spøkelse, ble sendt vekk fra himmelen fordi han var for ondskapsfull, og i
stedet ble han dømt til å vandre i gatene på jorden med gresskarlykta si helt til dommedag.

Leksjon 1
Introduksjon av månedene
My Textbook side 25, Dette skal vi lære
Bruk tavleboka og snakk sammen om læringsmål, ord, setningsmønstre og grammatikk dere
skal jobbe med i dette kapitlet.
Intonasjon og øving av uttale
Åpne tavleboka på side 25. Aktiver lyd, lytt til og les navnene på månedene noen ganger i
kor. Deretter repeterer dere de fire årstidene samtidig ved å si: Months in winter are ... .
Months in autumn are ... .
Det at månedene skrives og uttales ganske likt på norsk og engelsk kan dere gjerne snakke
om men fokuser på at månedene skrives med stor forbokstav på engelsk.
Bruk årstidshjulet i tavleboka. Dere ser sammen på bildet. Du spør: -What is Sam wearing?
-What is he wearing in January/October? -What colour is Sam's jacket in December? Snakk
sammen om Sam sine klær og hvilke farger de har i de ulike månedene.
Deretter spør du om været i de samme månedene: -What’s the weather like in
February/September?
Du fortsetter med å si: -What about Sophie? –What is Sophie wearing? –What colour is
Sophies T-shirt? Snakk sammen om Sophie sine klær, hvilke farger de har, hvilke måneder
som gjelder Sophie og været i disse månedene.
Sang
Lær elevene sangen «Twelve months, one year». Åpne mediefanen i tavleboka eller bruk cd
00, spor 00. Lær melodien og syng sangen, samtidig som du eller en elev peker på måneden
dere synger om i tavleboka.
My Workbook side 20, oppgave 1
Elevene lytter til sangen og nummererer månedene i riktig rekkefølge.
Month Cards, kopioriginal 8a og 8b
Slik bruker du materiellet: Hver elev skal ha en kopi. Elevene klipper kortene fra hverandre.
Du sier navnet på en og en måned samtidig som elevene holder opp riktig kort. Deretter kan
elevene etter tur holde opp et kort mens klassen sier navnet på måneden.
Så øver dere på å legge/si månedene i rekkefølge samtidig som de knyttes til en årstid. Du
sier f. eks: -Months in spring are ... . Elevene legger månedene til vår, etter hverandre og
forteller hvilke de har lagt. Til slutt kan elevene lage oppgaver med "luketekster" for
hverandre som partneren kan løse ved å legge kortene som mangler på rett plass.
Kortspill
Gå sammen to og to med kortene fra kopioriginal 8a og 8b. Spill kortleken "Right Card at the
top". Se beskrivelse side 00 i lærerveiledningen. Det er viktig at ordbildene leses hver gang
et kort blir snudd.
Faste morgenrutiner framover
Samtidig som dere melder været, finner dere også riktig «day-sign», «season-sign» og
«month-sign» hver morgen i morgenrutinene en periode framover. Repeter fraser og
begreper de kan fra før og snakk om været, dagen, årstiden og måneden vi har i dag eller i
morgen, hadde i går, i forrige uke, forrige måned, om … dager/måneder osv.

Forslag til lekse
Step 1: My Workbook side 20, oppgave 2. Her skal elevene sette strek mellom de engelske
og norske månedene.
Step 2: My Workbook side 20, oppgave 2 og 3. I oppgave 3 skal de lese setningen og fylle
inn riktig måned.
Elever som trenger større utfordringer, leser første side av «The Perfect Monster» bak i My
Textbook, side 155.
Leksjon 2
Introduksjon av ordbanken «Halloween».
I lærerveiledningen side 00 til temaet «Halloween», finner du en faktarute om hvordan
Halloween oppstod. Fortell litt om markeringen av dagen og bakgrunnen for feiringen.
Som en introduksjon til arbeidet med «Halloween», kan du gjerne også finne videoklipp med
sanger og småfilmer fra British Council http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ eller som
du søker etter på You Tube. Kopier lenkene og legg dem i mediefanen i tavleboka.
Sang
Repeter sangen «Twelve months, one year». Åpne mediefanen i tavleboka eller bruk cd 00,
spor 00.
Øve intonasjon og uttale av «Halloween-ord»
Aktiver lyd og introduser de nye ordene ved å klikke på bildene i tavleboka, side 25. Lytt til
stemmen, gjenta og herm ordene. Deretter peker du vilkårlig på et og et bilde.
Du sier: -What's this? Elevene svarer -It's a ... og du bruker lydstøtten i tavleboka for å
bekrefte det de sier.
Aktiviteter med Flash Cards
Finn disse ordbankkortene: broomstick (250), pumpkin (251), vampire (252), ghost (253),
witch (254), sweets: candy, chewing gum, chocolate, lollipop (255), graveyard (256), bat
(257), skeleton (258).

 Still ordbankkortene på tavlekanten. Si ordene i den rekkefølgen de står. Pek samtidig på
ett og ett kort. Si: -Good! Now, look carefully: sweets, vampire, ghost, bat, pumpkin osv.
Gjenta en gang til. Si: -Say it with me: sweets, vampire, ghost, bat, pumpkin.. . La elevene
si ordene alene, mens du peker på kortene etter hvert. Fjern et kort på to ulike steder i
«rekka». Dere skal nå si alle ordene i rekka i kor, inkludert de to kortene du har tatt vekk.
Berør gjerne den tomme plassen for å hjelpe elevene å huske. Fortsett å fjerne kort og si
rekka.
 Ordbankkortene står på tavlekanten. Be elevene holde hendene foran øynene, og fjern et
kort. Nå kan elevene se og gjette hvilket kort som er fjernet ved å si det engelske ordet.
 Sett ordbankortene på tavlekanten med bildesiden frem. Ved hjelp av kortene skal du
bruke ordbanken samtidig som du beskriver dem (bruk farger, egenkaper, form og
størrelse):
-Find the orange pumpkin lantern, please!
-Find the black and white skeleton costume, please!
Elevene kommer frem og henter kortet med ordet du beskriver. Etter hvert blir elevene
med og gir kommandoer.
 La elevene bruke preposisjoner og repetere farger og klasseromsord ved å henge
ordbankkortene på ulike steder rundt i klasserommet. Gi en og en elev ulike
instruksjoner, for eksempel: -Put the ghost in the Marte's schoolbag, please. Put the bat
in the window, please. Put the graveyard on something grey. Oppmuntre elevene slik at
de selv kommer med forslag på kommandoer, Når alle kortene er plassert rundt omkring i
klasserommet, fortsetter aktiviteten ved at ordbankordene flyttes til nye steder.

Sang
Lær elevene sangen «We are not scared». Åpne mediefanen i tavleboka eller bruk cd 00,
spor 00. Lær melodien og, syng sangen samtidig som du holder opp ordbankkortene som
støtte til innholdet.
Forslag til lekse
Step 1 og step 2: My Workbook side 21, oppgave 4. Her skal elevene skrive I can seesetninger med ordbankordene.
I tillegg kan alle arbeide med Cappelen Damms digitale ressurssider. De klikker seg inn på
stairs.cdu.no, velger Stairs 4 og gjør oppgavene som ligger på nettet til Chapter 2 "It's getting
darker". Der finner du oppgaver under ikonet Flash Cards.
Leksjon 3
Mulig Stasjonsarbeid
Sang
Repeter sangen «We are not scared». Åpne mediefanen i tavleboka eller bruk cd 00, spor
00.
Forslag til stasjoner
 Jobbe med Activity Cards
 Jobbe på nettstedet til Stairs
 Spille Happy Families
 True or false?
 Months and Halloween-wrap
Dersom dere har mulighet til å ha en litt lengre engelskøkt, foreslår vi nå aktiviteter der
elevene får holde på med varierte aktiviteter tilpasset de fire læringsstilene, samtidig som de
kombinerer de tre ordbankene dere har trent inn. Se begrunnelse og forklaring i
lærerveiledningen side 00.
Du kan velge mellom fem aktiviteter som elevene rullerer mellom. Gjør gjerne aktivitetene i
felles gruppe i stedet, om du heller ønsker det framfor å ha stasjonsarbeid. Del elevene i fire
like store grupper. La en stasjon være tom (den 5. aktiviteten). Dermed kan den gruppa som
først blir ferdig, gå til den ledige stasjonen.
Aktivitet 1: Activity Cards
Plukk ut aktuelle kort til tema The Year og Celebrations som du mener passer til de ulike
ferdighetsnivåene i klassen og som elevene ikke har arbeidet med på 3. trinn.
Elevene gjør oppgaver i ei kladdebok og bruker fasiten til å rette seg selv når de har løst
oppgavene på et kort.
Aktivitet 2: Arbeid på nettstedet for eleven
Elevene klikker seg inn på stairs.cdu.no, velger Stairs 4 og gjør oppgavene som ligger på
nettet til Chapter 2 «It's getting darker». Gjør oppgavene som ligger under ikonet Flashcards,
først. Dersom de går inn på Stairs 1+2 eller Stairs 3, vil de også kunne repetere Days,
Seasons og Christmas.
Aktivitet 3: Happy Families, kopioriginal 9a og 9b
Forberedelse til aktivitet: Spillekortene er "firkort". Målet med spillet er å samle flest
”årstidsfamilier” med tre kort (navn på 3 måneder) som hører sammen. Laminer og klipp
kortene fra hverandre.
Hvordan spille "firkort"? Spillerne skal samle fire kort som hører sammen. Hvis en elev klarer
å få alle de tre kortene som hører til for eksempel Winter (December, January, February) har
eleven fått et stikk.

Del kortene slik at alle på gruppa får like mange. Eleven som begynner, spør en av de andre
i gruppa om et kort han/hun ser at mangler på hånda, for å fylle ”en familie”. Bruk for
eksempel følgende replikker for å spørre om kort:
-Have you got April? -Yes, here you are. Eller hvis en spør om noe som den andre ikke har:
-Have you got June? -No I haven’t.
Dersom en spiller får et kort, kan han/hun fortsette og spørre. Når noen svare: -No, I haven’t,
så er det den neste spilleren sin tur til å spørre. Vinneren er den som har flest ”stikk” når alle
kortene er brukt.
Aktivitet 4: True or false? kopioriginal 10a og 10b
Forberedelse til aktivitet: Kopier opp kopioriginalene. Laminer og klipp ut kortene. Bruk farget
maskeringstape eller kritt og tape/tegn en ca. tre meter lang stripe på gulvet i klasserommet
eller ute på gangen. Lag to skilt der det står true og false. La de ligge på hver sin side av
streken.
Slik gjør dere aktiviteten: Gruppa velger en elev som skal begynne som er "kortmester".
Denne eleven trekker et kort fra bunken og leser en av de tre påstandene som står på kortet.
De andre elevene lytter til påstanden, vurderer utsagnet og stiller seg på den side av streken
som de mener er riktig. Når alle de tre påstandene er tatt, overtar en ny elev
"kortmesterrollen".
Aktivitet 5: Months og Halloween-wrap, kopioriginal 11a og 11b
Forberedelse til aktiviteter: Disse aktivitetene passer de taktile og kinestetiske elevene bra.
Lag så mange wraps som du mener du vil trenge. Laminer materiellet og klipp ut wrapene.
Lag et hull i venstre hjørne og klipp ut hakk som er tegnet ved siden av bilder, ord og
setninger. Fest en lang ulltråd i hullet. Prøvetrekk ulltråden. Begynn ved ordet "januar" og la
tråden gå over forsiden til stedet der det står «January». La tråden gå på baksiden og opp
igjen til februar. Fortsett slik til alle ordpar er tatt. Bruk en rød tusj og merk av på baksiden
der tråden går. Dette blir fasit.
Forslag til lekse
Step 1 og 2: Gjør My Workbook oppgave 5 side 22. Les beskrivelsene, tegn og fargelegg
innholdet i godteposen.
I tillegg kan alle arbeide med Cappelen Damms digitale ressurssider. De klikker seg inn på
stairs.cdu.no, velger Stairs 4 og gjør oppgavene som ligger på nettet til Chapter 2 "It's getting
darker". Der finner du oppgaver under ikonet Flash Cards.
Elever som trenger større utfordringer, leser videre på «The Perfect Monster» bak i My
Textbook, side 156.

Leksjon 4
Vi formidler spøkelseshistorier
My Birthday, kopioriginal 12
Etter instruksjon fra deg, skal elevene fargelegge feltene i bursdagspakka med månedene
på. De må lese navn på månedene og får repetert alle fargene dere har lært. Be dem bare
fargelegge en liten prikk først og så gjøre ferdig hele bildet til slutt.
Instruksjon:
-Colour the name tag pink and write your name and birthday on it (date and month).
-Colour January green.
-Colour February blue.
-Colour March orange, osv. Fortsett på samme måte og repeter fargene red, yellow,
black, white, brown, purple, violet, grey and turquoise.
Øv videre på månedene ved å spørre:
-Who has birthday in … January?
-Which month is it now?

-Who has birthday this month?
-Who has birthday next month?
-Who had birthday last month?
-Who has birthday in two months?
-Who had birthday for two months ago?
-How many pupils have birthdays in … April?
-Which month comes before … June?
-Which month comes after … November?
-Which months have thirty days?
-Which months have thirtyone days?
-In which month is Christmas?
-In which month is Halloween?
Stavelek
Det er viktig jevnlig å trene staving og skriving av ord. En morsom variant er "The hungry
crocodile" som er en variant av "Hangman". Tegn tolv trappetrinn på tavla. Øverst på trappa
står et strekmenneske. Ved det nederste trinnet venter en sulten krokodille. Finn et navn til
personen. Velg ut et ordbankord fra My Textbook side 25. Tegn en vannrett strek for hver
bokstav i ordet på tavla. Elevene foreslår bokstaver på engelsk. Hvis den bokstaven de
foreslår, er i ordet, setter du bokstaven på riktig strek. Hvis bokstaven ikke fins i ordet, flyttes
figuren ned et trinn i trappa. Dette skjer hver gang bokstavforslaget er galt. Det gjelder å
finne ordet før strekmennesket blir spist av den sultne krokodillen. Stav ordet sammen når
oppgaven er løst. Sjekk med tekstboka om ordet ble stavet og skrevet rett.
My Textbook side 24, spøkelseshistorie
Åpne tavleboka på side 24 og 25 og repeter læringsmål for hva dere skal lese, snakke om,
skrive og trene på i dette kapitlet. Her står en spøkelseshistorie med bildestøtte. Be elevene
se på bildet fra kirkegården. De forteller hva de ser og hvor mange det er av hver ting
(gravsteiner, flaggermus, trær osv). I mediefanen eller på cd 00, spor 00 finner du
spøkelseshistorien. Lytt til denne, gjerne flere ganger, før dere leser og snakker om innholdet
sammen. Denne teksten er hentet fra engelsk barnetradisjon. På fjerde trinn vil de fleste
elevene kunne fortelle/lese spøkelseshistorien, gjerne ordbankkortene som støtte. Etter tur
forteller en elev langsomt og med hul stemme, mens resten av gruppa lager skumle og
uhyggelige lyder. Det siste ordet skriker hele gruppa med skjelvende røst sammen med
fortelleren.
Skriveoppgave
La elevene bruke tekstboka og skrive setninger til bildet i arbeidsboka si. Lag
«skrivemønster» på "notatark" for de som trenger det. I can see … .
There is/are ….
Elevene kan også lage sine egen variant av spøkelseshistorien ved å flette nye egnede
substantiv inn i mønsteret. Bruk gjerne pc og finn bilder som passer. De som ikke klarer å
dikte selv, bruker teksten som avskrift.
Forslag til lekse
Step 1 og 2: Skrive ferdig setninger til bildet på side 24 i My Textbook eller gjøre ferdig
spøkelseshistorien. Elevene kan også farge ferdig bursdagspakka på kopioriginal 12 og
skrive setninger til dette bildet. De kan skrive setninger i arbeidsboka si som passer til tallene
og månedene, f. eks. slik: Months with number one are... February and May.
Elever som trenger større utfordringer, leser videre på «The Perfect Monster» bak i My
Textbook, side 157.

Leksjon 5
Arbeid med ulike tekster

Fingerregle
Vi begynner leksjonen med å lære fingerregla «Five little pumpkins». Se lærerveiledningen
side 00. Regla er også på cd 00, spor 00. I denne fingerregla vil elevene også bli kjent med
ordenstallene 1.–5.
Dere får repetert mange ordbankord i denne chanten. Bruk virkemidlene i takten og rytmen,
varier stemmestyrken, tonefallet og tempoet når dere øver på teksten. Åpne tavleboka på
side 26 og 27 og lytt til lydsporet i mediefanen, evt. bruk cd 00, spor 00. Lytt og la elevene
gjette på innholdet. Deretter ser dere sammen på tekst, bilder og snakker om innholdet. Bruk
teksten og let etter ord som rimer. Noter rimparene på et notatark i taleboka. Tren på
chanten i kor til dere kan den godt, deretter øver elevene i par.
Dikt
I lærerveiledningen side 00 finner du diktet "Night winds blowing".. Dette diktet egner seg
som "Cut-out poem" fordi det i tillegg til å ha mange kjente ordbankord, har en tekst som gir
mening uansett hvordan verselinjene settes sammen.
Elevene jobber i grupper, ca. fire og fire. Forstørr gjerne teksten fra lærerveiledningen noe.
Først klipper elevene verselinjene fra hverandre. Deretter prøver de å legge verselinjene slik
at rimene stemmer. Få elevene til å bli oppmerksomme på hvor viktig rimene er for å få god
rytme.
Gruppa fordeler verselinjene mellom seg og leser lappene de har etter tur. Deretter blir
elevene enige om rekkefølgen på lappene og hvordan diktet skal settes sammen.
Skriftlig oppgave
Elevene skriver ned gruppas forslag i arbeidsboka si eller på pc. Dersom det blir mye å
skrive for enkelte av elevene som arbeider på Step 1, kan diktet forkortes noe.
Så lenge en passer på at to og to linjer med samme enderim står sammen, kan diktet slutte
når som helst. Dersom gruppa velger å skrive diktet på pc, samarbeider alle om å skrive litt
hver. Denne teksten kan gjerne printes ut slik at alle får hvert sitt eksemplar. Deretter
framfører gruppene diktene sine. Dersom du ønsker det, kan dere høre på det opprinnelige
diktet til slutt. Bruk cd 00, spor 00 og lytt til diktet «Night winds blowing».
Forslag til lekse
Step 1: Lese halvparten av "Halloween-chant", side 26 i my Textbook. Gjøre oppgave 6 og 7
i My Workbook side 23. I oppgave 6, velger elevene rett ord i ramma og skriver dem inn i
luketeksten. I oppgave 7 setter de ring rundt ord fra chanten i rutenettet og skriver dem på
skrivelinjene.
Step 2: Lese hele "Halloween-chant", side 26 og 27 i my Textbook. Gjøre oppgave 6 og 7 i
My Workbook side 23. Elever som trenger større utfordringer, leser videre på «The Perfect
Monster» bak i My Textbook, side 158.
Leksjon 6
Substantiv
Fingerregle
Repeter fingerregla «Five little pumpkins» som dere lærte i forrige leksjon.
Høytlesing fra leksa
La elevene lese «Halloween-chant» på side 26 og 27 i My Textbook høyt for hverandre i
mindre grupper eller la en om gangen lese høyt i klassen.
My Textbook side 28 og 29, Nouns
Nå skal elevene lære hvilke ord som er substantiv og at ordklassen heter nouns på engelsk.
Se også «Grammar», bakerst i My Textbook på side 136 og 137.

Bruk tavleboka. På side 28 og 29 er det tegneseriebilder med snakkebobler. Be elevene se
på bildene og fortelle hva de ser. Lytt så til versene om nouns under mediefanen. Evt. bruk
cd 00, spor 00. Lytt gjerne flere ganger.
Finn enderimene i versene: see – me, spring – everything, feet – eat, scary – hairy.
Arbeid videre med ordklassen substantiv samtidig som du forklarer innholdet ved at du stiller
spørsmål fra diktet og elevene svarer. Noter svarene i et notatark i tavleboka.
-Tell me things you can see.
-Tell me names of boys and girls.
-Tell me names of months in spring.
-Tell me names of … (du velger land, byer, elver, fjell, bilmerker osv.)
-Tell me names of animals with four legs.
-Tell me names of animals that can lay eggs.
-Tell me names of scary things.
-Tell me names of hairy things that fight.
Til slutt leser dere gjennom replikkene i tegneseriestripa. Be elevene lete etter substantiv og
sette ring rundt disse i tavleboka. Snakk sammen om hva a og an betyr. Sammenlign med
en, ei og et på norsk. På norsk hører vi med en gang hvilke artikkel som skal stå foran
substantivet, mens på engelsk må vi lære oss reglene. Se på den første lyden i hvert
substantiv, sett strek under denne og vurder sammen om det er en vokal eller konsonant.
Skriv opp alle vokalene i et notatark i tavleboka og øv på å si dem flere ganger på engelsk.
Finn tilslutt ut av regelen sammen (se regelside 136 i My Textbook).
For å jobbe mer med ordklassen substantiv, kan du etterpå bruke «kunnskapssirkel» og be
elevene finne så mange substantiv på engelsk som de klarer. Les mer om denne aktiviteten i
lærerveiledningens generelle del side 00.
My Workbook side 25, Work with nouns
I oppgave 11 kan elevene bruke ord fra notatarket med substantiv, sortere og skrive ord som
passer inn i riktig ramme. Oppfordre dem til å bruke ordbøker, temaforsider i My Textbook og
ordbankkort for å få ideer til ord og for å ha skrivestøtte.
Hoppetauregler
Avslutt leksjonen med å gå ut og hoppe en eller to av hoppetaureglene som handler om
månedene i året. «When is your birthday?» og «All in together» står i lærerveiledningen på
side 00.
Forslag til lekse
Step 1: Elevene leser snakkeboblene på side 28 og 29 i My Textbook. Gjør oppgave 8 og 9 i
My Workbook side 24. I oppgave 8 skriver de navn på måneden som mangler. I oppgave 9
skriver de bokstavene som mangler.
Step 2: Elevene leser versene og snakkeboblene side 28 og 29 i My Textbook. Gjør oppgave
8, 9 og 10 i My Workbook side 24. I oppgave 10 skal de lese setningene og skrive måneden
som passer.
I tillegg kan alle arbeide med Cappelen Damms digitale ressurssider. De klikker seg inn på
stairs.cdu.no, velger Stairs 4 og gjør oppgavene som ligger på nettet til Chapter 2 "It's getting
darker". Der finner du oppgaver under ikonet Grammar.

Leksjon 7
Fakta om hekser, i følge Roald Dahl

Telleregle
Vi begynner leksjonen med å lære telleregla «Three little ghosts». Regla står i
lærerveiledningen på side 00 og er på cd 00, spor 00. Telleregla handler om tre spøkelser
som forsvinner etter tur. Den er enkel å dramatisere og lage lydkulisser til dersom dere
ønsker å framføre den på en fellessamling eller liknende.
My Textbook side 30, Roald Dahls heksefakta / Jeopardy
Bruk tavleboka, åpne mediefanen og lytt til teksten «Ten ways to spot real witches». Teksten
finner du også på cd 00, spor 00. Lytt til teksten to–tre ganger.
Still elevene spørsmål fra det de hørte (se under) samtidig som du visualiserer ved å bruke
kroppsspråk og dramatisere litt. Du eller noen av elevene kan gjerne skrive opp elevsvarene
i et notatark i tavleboka.
Dersom du ønsker det, kan du i stedet for felles gjennomgang dele elevene i to grupper og la
dem bruke spørsmålene under i spørrespillet Jeopardy. Da nummererer man spørsmålene
fra 1–11. (Laminer et A3-ark der du fester laminerte tall fra 1–11 med heftemasse.) Gruppe 1
velger tall og får tilhørende spørsmål. Gruppa må bli enige om svar før svaret avgis. Her blir
det ofte diskusjon, og man får med seg flere enn når man spør en og en. Er svaret riktig får
gruppa kortet med tallet på, ellers går spørsmålet over til den andre gruppa.
1. -Are real witches men or women?
2. -What do witches have instead of fingernails?
3. -What do real witches always wear on their hands?
4. -When do witches never wear gloves?
5. -Describe a witch's head.
6. -What do real witches always wear on their bald heads?
7. -What does the wig on the witch's head set up?
8. -Describe a witch's nose-hole.
9. -Why do witches have large nose-holes?
10. -Describe a witch's feet.
11. -What colour is the witch's spit?
My Workbook side 27, How to spot a real witch?
I oppgave 15, skal elevene med hjelp fra tekstboka, finne ordet som er feil i hver
setning og sette strek under det. Deretter skriver de det riktige ordet på skrivelinjene.
I oppgave 16 bruker de opplysninger fra tekstboka og beskriver hvordan en ekte heks er,
i følge Roald Dahl. De elevene som du ser vil trenge ekstra støtte, samler du ved tavleboka
og løser oppgavene i fellesskap.
Lek
Bruk månedskortene fra kopioriginal 8a og 8b og avslutt leksjonen med å leke leken "What
month is it now"? Se lekebeskrivelse i lærerveiledningen side 00.
Forslag til lekse
Step 1 og step 2: Lese My Textbook side 30. Gjøre My Workbook side 28, oppgave 17.
Elevene leser setningene og løser kryssordet med Halloween-ord.
I tillegg kan alle arbeide med Cappelen Damms digitale ressurssider. De klikker seg inn på
stairs.cdu.no, velger Stairs 4 og gjør oppgavene som ligger på nettet til Chapter 2 "It's getting
darker". Der finner du oppgaver under ikonet Textbook
Leksjon 8
Skriftlige aktiviteter

Telleregle
Repeter telleregla «Three little ghosts» fra forrige leksjon. Regla står i lærerveiledningen på
side 00 og er på cd 00, spor 00.
Tavlebingo
Åpne tavleboka til My Textbook på side 25. Repeter læringsmålene for kapittel 2.
Fokuser på at i år må alle øve godt på sine ord og forberede seg skikkelig og bruke de
måtene å øve på, som vi vil lære dem før en gloseprøve.
Be elevene om å velge ut og skrive ti ordbankord fra denne siden. Ordene skriver de i
kladdeboka si. Pass på at avskriften blir riktig. Når alle er ferdige, velger du vilkårlig ut et ord
som du ringer rundt. De elevene som har dette ordet i boka si, kan også krysse det ut.
Den som først får krysset ut alle ordene, roper bingo og har vunnet dersom alle de ti ordene
er riktig skrevet.
Lek
Repeter hva et substantiv er og hvilke ord som er substantiv ved å leke en variant av «Mitt
skip er lastet med…». Det blir for vanskelig dersom alle ordene skal begynne på samme
bokstav. Velg heller ut tre–fire bokstaver som substantivene kan begynne på eller la elevene
si substantiver helt fritt, uavhengig av bokstav.
Flertall av substantiv
Åpne tavleboka til My Workbook side 26 og zoom inn på spøkelsesbildet med de to heksene.
Ta i bruk kjente setningsmønstre, og la det gå på omgang i klassen med å lage gåter om det
dere ser på bildet. Hensikten er at svarene blir substantiv i flertall. Noter svarene dere får på
gåtene i et notatark i tavleboka. Eksempel på gåter:
They are women. They are bald. They have no toes and blue spit. Who are they?
They are black. They have four feet. They stand in front of the witches. Who are they? osv
Fortsett slik med å lage gåter der dere bruker beskrivelser, flertallsformer, tallord og
preposisjoner.
Sett ordbankkortene til de samme substantivene som dere har på notatarket med
ordbildesiden frem. Sammenlign og finn språklige ulikheter, eks: witch - witches, cat - cats
osv. La elevene oppdage forskjellene mellom entall og flertall, resonnere seg frem til hvorfor
det er ulikheter, hvordan en på engelsk lager flertall og hvorforf. eks witches har endelsen es. Åpne tilslutt regelsiden om flertall av substantiv i My Textbook på side137 og les og snak
om det som står der.
My Workbook side 26, flertall av substantiv
Elevene kan nå arbeide skriftlig med flertall av substantiv. Du samler de elevene som trenger
ekstra støtte ved tavleboka og gjør oppgavene i fellesskap.
I oppgave 12 skal elevene sette strek fra ord til riktig bilde, finne flertallsendelsen og sette
rød strek under den.
I oppgave 13 leser elevene ordbankordene som står i flertall og skriver dette ordet i entall.
I oppgave 14 skriver elevene I can see-setninger med flertallsord.
My Workbook side 30, Find the bat
Etter hvert som elevene blir ferdig med grammatikksiden, begynner de på oppgave 19, side
30 i My Workbook. Her leser de teksten, «går» fra rom til rom og finner ut hvilket rom det er
flaggermusa har gjemt seg i. I oppgave 20, oversetter elevene setningene til engelsk.
Elevene som trenger hjelp gjør også dette felles med deg i tavleboka først.

Forslag til lekse
Step 1 og 2: Lese teksten "Find the bat" side 30 i My Workbook alene eller sammen med en
voksen.
Forbered gloseprøve fra de to temaene i dette kapitlet. Innad i gruppa bør du differensiere
med mengde og vanskelighetsgrad. Mengden ord bør være slik at alle vil kunne mestre det
de får. Si noe om dette på læringsplanen. Elevene bruker ordbanken på side 25 i My
Textbook og øver hjemme på sine prøveord. En voksen peker på ett motiv om gangen. På et
ark skriver elevene ordbildet til dette motivet. Deretter sjekker de med bildeordlista om
ordene er rett skrevet. Dersom ingen hjemme kan peke, bruker eleven Post-it-lapper for å
dekke over ordbildene. Fortsett slik med å skrive og kontrollere til alle ordene er tatt. De
ordbildene som blir feil eller er litt vanskelige, bør kanskje øves på mange ganger, på samme
måte.
Leksjon 9
Kopioriginal 6, gloseprøve
Du bruker prøveskjema på kopioriginal 6 og fyller ut med ordene du ga elevene i lekse etter
forrige leksjon. Her kan du differensiere med mengde og vanskelighetsgrad. Velg om du
skriver ordene på engelsk og lar elevene oversette til norsk, fra norsk til engelsk eller en
kombinasjon av begge.
Sang
Dere repeterer sangen «We're not scared» til melodien «Twinkle twinkle little star».
Hold opp og bruk ordbankkortene til temaet «Halloween» nr. 138, 252, 253, 254, 255 og 257
som støtte. Teksten står i lærerveiledningen på side 00. Sang med tekst og som playback er
på cd 00, spor 00.
Introduksjon
Siden Halloween har blitt en tradisjon for den yngre generasjonen i Norge, vil noen leksjoner
i dette kapittelet handle om skumle saker. Se fakta om Halloween i lærerveiledningen side
00. Som en introduksjon til Halloween, kan du gjerne finne videoklipp med sanger og
småfilmer fra British Council http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ eller som du søker
etter på You Tube.
Halloween-lek
Som introduksjon kan dere også leke Witch’s game. Se lekebeskrivelse side 00.
Stairs Readers 3, The Pied Piper
Dersom du ikke ønsker å leke Witch’s game, kan fortellingen The Pied Piper fra Stairs 3
være et alternativ. Eventyret er hentet fra brødrene Grimm, og finnes i Stairs Readers 3boksen, i tavleboka (My Textbook 3) eller på Stairs 3 cd 3, spor 46. Skap gjerne en litt
spennende stemning i klasserommet med lys- og lydeffekter og gjør litt ekstra ut av
fortellingen. Se lærerveiledningen Stairs 3 side 182 for flere tips.
Forslag til lekse
Step 1 og step 2: Gjøre My Workbook side 29, oppgave 18a og 18b. Elevene skriver navn på
rommene i huset. Så leser de beskrivelsene, tegner tingene i riktig rom og fargelegger slik
instruksjonen sier.
I tillegg kan alle arbeide med Cappelen Damms digitale ressurssider. De klikker seg inn på
stairs.cdu.no, velger Stairs 4 og gjør oppgavene som ligger på nettet til Chapter 2 "It's getting
darker". Der finner du oppgaver under ikonet Textbook
Elever som trenger større utfordringer, leser videre på «The Perfect Monster» bak i My
Textbook, side 159.

Leksjon 10
Arbeid med teksten The magic cake
My Textbook side 31 og 32, Woopie, Blackie and Aunt Flo og A flat cake
Åpne tavleboka på side 31. Elevene ser på bildene til hvert av avsnittene, og kommer med
forslag i forhold til samtalepunktene under.
-Hvem tror dere disse figurene er?
-Tell me their names. (Heksa Woopie, katten Blackie)
-Why is the cat called Blackie?
-Who is Woopie?
-Who is Flo?
-How old is she?
-What are they doing?
-How do they make the cake, what’s in the recipe?
-What does the cake look like?
-What does Woopie use to get to the graveyard?
Deretter går dere på ordjakt i teksten. Du noterer elevenes forslag i et notatark.
Få dem til å finne:
six nouns
two things you can eat
three things to bake with
two scary words
one vegetable
one word starting with the letter M
two words starting with the letter F
La elever som vil mestre det, komme opp til tavleboka og skrive hva ordene betyr på norsk.
Bruk deretter cd 00, spor 00 og lytt til historien. La de som har lyst få lese fortellingen høyt for
gruppa og evt. oversette teksten til norsk.
My Workbook side 31, The magic cake
I oppgave 21 skal elevene finne ord i ramma og skrive dette på rett plass i luketeksten.
I oppgave 22 bruker elevene bildet av suppegryta og skriver suppeoppskriften.
Forslag til lekse
Step 1: Elevene leser «Woopie, Blackie and Aunt Flo», My Textbook side 31. Gjør deretter
oppgave 23 i My Workbook side 32. Les setningene og sett ring rundt ordet som passer inn.
Step 2: Elevene leser «Woopie, Blackie and Aunt Flo» på side 31 og «A flat cake» på side
32 i My Textbook. Gjør deretter oppgave 23 og 24 i My Workbook side 32. I oppgave 24 skal
de lese setningene og vurdere om disse er sanne eller usanne.

Leksjon 11
Arbeid med teksten The magic cake
Lek «Murder mystery»
Lek leken «Murder mystery», som er beskrevet i lærerveiledningen side 00.
Leken gir god øvelse i å resonnere, formulere og stille spørsmål på engelsk for å komme
fram til en løsning. Den gir også de svake elevene en mulighet til å hevde seg, da det bare er
de som får vite koden og svaret på «mysteriet».
My Textbook side 33 og 34, Bart the bat and Harry the rat og Making magic
Åpne tavleboka side 33 og 34. Elevene ser på bildene og gjetter på innholdet.
-Who are Blackie’s friends?

-What are they smelling?
-What are they going to eat?
-Where are they going to have their picnic?
-Do you know any magic spells or magic words?
-What do you think will happen?
Gå på ordjakt i teksten. Noter elevenes forslag på notatark i tavleboka. Få dem til å finne:
six nouns
one month
three animals
some sweets
four words starting with the letter C
three words starting with the letter B
two dates
La elever som vil mestre det, komme opp til tavleboka og oversette ordene til norsk eller
skrive enkle setninger med noen av ordene.
Bruk mediefanen og lytt til teksten, eller bruk cd 00 spor 00. Ha gjerne side 33 og 34 oppe i
tavleboka samtidig som dere lytter. Deretter samtaler dere om historien ut fra punktene dere
har på tavla. Hvordan stemmer det med det vi har hørt/lest.
Still nye og mer utdypende spørsmål, nå med utgangspunkt i teksten:
-Why has Woopie made a cake?
-What kind of cake has she made?
-Where does Flo live?
-What does she put her cake in?
-What is the rat’s name?
-What is the bat’s name?
-What do they eat on their picnic?
-When is Halloween?
-What magic spells do Bart, Blackie and Harry cast?
Still spørsmål, snakk sammen og gjenfortell innholdet i teksten på engelsk. Husk å bruke
kroppsspråk, ordbankkort og illustrasjonene i My Textbook for å tydeliggjøre innholdet for
alle. Lytt gjerne en gang til, til teksten side 31-34.
Forslag til lekse
Step 1: Les side 33 i My Textbook. Gjør deretter oppgave 27 i My Workbook side 34. Finn
rimeord og skriv de i riktig sekk.
Step 2: Les side 33 og 34 i My Textbook. Gjør deretter oppgave 27 i My Workbook side 34.
Elever som trenger større utfordringer, leser videre på «The Perfect Monster» bak i My
Textbook, side 160.
Leksjon 12
Stasjonsarbeid/ Veiledet lesing ”The magic cake”
Forslag til stasjoner
 Veiledet lesing
 Jobbe på nettstedet til Stairs
 Bruk loop
 Bruke lesepuslespill
Dersom dere har mulighet til å ha en litt lengre engelskøkt, foreslår vi nå aktiviteter der
elevene får holde på med varierte aktiviteter, tilpasset de fire læringsstilene, samtidig som de
jobber med lesing og leseforståelse.

Aktivitet 1: Veiledet lesing
My Textbook side 35-38, A flying cake, Help og The end
I veiledet lesing arbeider du sammen med en mindre elevgruppe, satt sammen ut fra
mestringsnivå og leseferdigheter. Du hjelper dem til å ta i bruk egne ferdigheter og metoder
for å lese teksten på egen hånd.
Jobb med teksten som beskrevet under etter hvert som de ulike gruppene kommer til
stasjonen. Velg Step 1 eller Step 2 i forhold til gruppas mestringsnivå og leseferdighet.
Innledning/presentasjon av fortellingen
Begynn med å se på bildene/teksten og snakk om aktørene og miljøet (hagen, gata utenfor
og luftrommet).
-Who is in the story? Tell me about them.
-What do they look like?
-What are they doing?
Lytt så til cd 00, spor 00 eller bruk mediefanen i tavleboka. Les deretter sammen gjennom
teksten før dere jobber med spørsmålene til innholdet.
Første gjennomgang, snakk om kaka og hva som skjer med den etter at
trylleordene blir sagt.
Step 1: A flying cake / The end, My Textbook side 35 og 38
-What happens to the cake?
-Where does the cake fly?
-What does the cake hit?
-What magic can bring the cake down?
-Who can see the cake?
-Who casts a spell on the cake?
-Which spell does Woopie cast?
-Where does the cake go?
-How many pieces is the cake in now?
-Where does the cake land?
Step 2: A flying cake / Help / The end, My Textbook side 35–38
-What happens after the spell?
-How do they get to the graveyard?
-Tell me how they make a broomstick.
-Who flies on the broomstick?
-Who is eating pumpkin cake?
-How does Woopie get back?
-Who can see the cake?
-Who casts a spell on the cake?
-Which spell does she cast?
-What happens to the cake?
-What happens to Bart and Harry?
Andre gjennomgang
Snakk om bruken av replikkstrek og utropstegn i fortellingen og om hvordan disse tegnene
kan hjelpe barna til uttrykksfull lesing. Finn dem på hver side. Kan dere finne noen andre
tegn?
Se også beskrivelse av metoden veiledet lesing under generell del i lærerveiledningen på
side 00.

Aktivitet 2: Arbeid på nettstedet for eleven
Elevene klikker seg inn på stairs.cdu.no, velger Stairs 4 og gjør oppgavene som ligger på
nettet til Chapter 2 «It’s getting darker». Gjør oppgavene som ligger under ikonene Grammar
og Textbook step 1 og step 2.
Aktivitet 3: Kopioriginal 13a, puslespill-lesing
Kopioriginal 13a og aktivitetene rundt denne brukes for å jobbe enda grundigere med det å
lese og forstå innholdet av en litt lengre sammenhengende historie. Innholdet er en forenklet
utgave av teksten i My Textbook side 31-35, og hele eller deler av denne kan også være et
alternativ som lesestoff for de elevene som ikke vil mestre teksten som står i My Textbook.
Forberedelse til aktivitet: Elevene skal jobbe i par, så lag så mange kopier av kopioriginal
13a som du trenger i forhold til dette. Klipp puslespillbrikkene med tekster og bilder fra
hverandre slik at du i alt får 14 brikker, og legg dem i en konvolutt.
Slik bruker du materiellet: Gi hvert par ett sett. Parene samarbeider om å legge rett tekst til
rett bilde og ordne teksten i riktig rekkefølge.
Deretter jobber de sammen med et annet par og kontrollerer om rekkefølgen er lik og om
tekst/bilde stemmer overens med det de selv fant ut.
Aktivitet 4: Kopioriginal 13b, loop
Loop, er en av de mest populære aktivitetene som blir brukt når en vil tilpasse
undervisningen til elevenes ulike læringsstiler, og både de auditive og taktile elevene blir
stimulert. Her trener lytting og konsentrasjon samtidig som elevene må lese og huske av
innholdet.
Forberedelse til aktivitet: Kopier og laminer. Klipp kortene fra hverandre. Loopen består av 8
kort og hvert kort har et spørsmål og et svar. Oppbevar kortene i en konvolutt merket «Loop,
The magic cake».
Slik bruker du materiellet: Stokk og del ut kortene. Noen vil få to. Det er viktig at alle kortene
er i bruk, ellers vil ikke loopen ”gå opp”. Alle spørsmålene begynner med, -Who has…? Alle
svarene begynner med: - I have… Si dette til gruppa før dere starter og repeter hva det
betyr, slik at det er klart for alle. Velg ut en elev som skal begynne. Denne eleven sier
spørsmålet på kortet sitt høyt: -Who has…? De andre elevene sjekker svaret på kortene
sine, og den som har det riktige svaret sier: - I have… Deretter er det denne eleven som skal
stille spørsmålet på sitt kort: -Who has …? Den med riktig svar, svarer: -I have… Slik
fortsetter dere til alle spørsmål og svar er tatt. Det er lov å hviske svar og hjelpe hverandre
underveis hvis det er vanskelig for noen. Denne aktiviteten kan de sterke elevene gjøre flere
ganger. Mange repetisjoner er viktig. Loopen ”går opp” hvis den første som stilte et spørsmål
er den siste som har riktig svar.
Forslag til lekse
Step 1: Les side 35 og 38 i My Textbook. Gjør deretter oppgave 26 i My Workbook side 33.
Sett ring rundt ord fra teksten og skriv dem.
Step 2: Les side 35-38 i My Textbook. Gjør deretter oppgave 26 og 25 i My Workbook side
33. I oppgave 25 skal elevene ”lese mellom linjene“ og finne ut hvem som ”kunne” ha sagt
replikkene.
Leksjon 13
Arbeid med statistikk
Regler og dikt
Lytt til diktet side 42 og reglene på side 43 i My Textbook. Lytt flere ganger så elevene blir

kjent med innholdet. Diktet «Birthdays» har fakta om hvor mange dager det er i hver måned
og dere får høre om måneden februar og hva som skjer når det er skuddår (leap year).
Finn fram en kalender og bla fram til den måneden hver verselinje handler om. Sjekk om
antallet stemmer. Kan dere noen norske huskeramser om samme emne, tar dere de også.
Les «Scary riddles», snakk om innholdet og se om noen skjønner humoren i versene.
Arbeid med versene på følgende måte:
Skriv «Blood is red … », på tavla eller i tavleboka. Les verset mens du eller en elev peker på
ordene. Fjern et par ord, fortsett med å si verset og peke på ordene, også de tomme
plassene. Prøv å lære hele verset utenat.
I verset «Thank you for the photo … », kan dere klappe i «rappe-rytme», samtidig som dere
lærer verset godt. Etter hvert kan dere si det som en kanon. Del gruppa i to, tre eller fire
grupper.

Introduksjon av statistikkarbeid på engelsk
Som forøvelse og introduksjon til arbeidet med statistikk, tar du en tilsvarende undersøkelse,
som den i tekstboka side 39, i egen klasse. Velg mellom temaene årstider eller skumle ting.
Lag tabell og et søylediagram i forkant av timen, gjerne digitalt. Still klassen spørsmålene
under:
1. Who likes … spring best? (summer, autumn, winter)
2. Who is afraid of … ghosts? (bats, witches, spiders, vampires)
Tell opp, registrer i tabell og lag søylediagram.
Bruk samme spørsmålsformuleringer som på side 39 i tekstboka. Varier spørsmålene og lag
en samtale rundt klassens undersøkelse, slik at elevene får erfaring med å registrere
tallmateriale, lese av, bearbeide data og forstå diagrammer.
My Textbook side 39, Bar Charts
Åpne tavleboka på side 39. Lytt til spørsmålene i mediefanen, bruk diagrammet og finn svar
på spørsmålene. Få elevene til å stille egne spørsmål til diagrammene.
Activity Cards / Stairs Readers
Plukk ut aktuelle kort til tema The year og Celebrations som du mener passer til de ulike
ferdighetsnivåene i klassen og som elevene ikke har arbeidet med på 3. trinn.
Elevene gjør oppgavene i ei kladdebok og bruker fasiten til å rette seg selv når de har løst
oppgavene på et kort. Elevene kan også finne en lettlestbok i Stairs Readers 4-boksen, lese
og gjøre leseforståelsesoppgavene bak.
Forslag til lekse
Step 1: Les side 43 i My Textbook.
Step 2: Les side 42 og 43 i My Textbook.
Elever som trenger større utfordringer, leser ferdig «The Perfect Monster» bak i My
Textbook, side 161.

Leksjon 14
Arbeid med fagtekst
Høytlesing av regler og dikt
Elevene leser høyt for hverandre i grupper eller felles i klassen, My Textbook side 42 og 43.

My Textbook side 40 og 41, How the months get their names
Bruk tavleboka. På side 40 og 41 står en sammensatt tekst med bildestøtte. Be elevene se
på bildene, fortelle hva de ser og hva de tror teksten handler om.
Hva slags type tekst er dette? Hvordan er teksten delt opp i avsnitt, med uthevede ord, bilder
og små skilt "montert" på sidene.
Ta et BISON-overblikk av teksten og bruk engelsk og norsk om hverandre mens dere holder
på med disse førlesningsaktivitetene.
Let etter ord og uttrykk i de små avsnittene som gjør det enklere for eleven å gjette og forstå
betydningen av de ordene som er vanskelige.
Når elevene skal lese en fagtekst er det lurt å venne elevene til at hver gang de begynner på
et nytt avsnitt, leser den første setningen tre ganger og forvisser seg om at de forstår den, før
de går videre. Veldig ofte, er den første setningen en temasetning som angir avsnittets tema,
og den vil derfor gi elevene et nyttig overblikk og være til hjelp når de støter på ord det er
vanskelig å forstå.
Lytt så til teksten «How the months get their names» som du finner under mediefanen, evt.
bruk cd 00, spor 00. Lytt gjerne flere ganger.
Ha fokus på ord og uttrykk knyttet til månedene, ordenstall, navn på kjente historiske
personer og latinske ord. Marker dem med markeringstusj i tavleboka. Hvilke er vanskelige å
forstå? Skriv dem på et notatark ved siden av, samtidig som elevene skriver de samme
ordene i skjemaet på kopioriginal 41a
Kopioriginal 41a, New words
Kopier et skjema til hver elev. På det skal elevene skrive de samme ordene du skriver på
notatarket, inn under kolonnen "new word". Så bruker dere ulike typer ordbøker (i bokform
eller digitalt) og slår opp ordene, finner oversettelsen og skriver denne inn i skjemaet. Skriv
gjerne synonym dere kan til ordet også. Tilslutt bruker dere det nye ordet i en setning eller
evt. illustrerer det med en tegning.
Mens dere arbeider med oversettelsene, visualiser du disse ordene ved hjelp av
bildemateriell og ting du kan vise frem, demonstrasjoner eller gjør noe praktisk så elevene
har mulighet til å forstå betydningen.
La gjerne elever som vil, lese teksten noen ganger til slutt.
Leksjon 15
Gjennomføre språksjekk
Kopioriginal 14a og 14b, språksjekk
Språksjekken er inndelt i to nivåer. Kopioriginal 14a er for elever som jobber med step 1 og
14b for elever som mestrer step 2. I språksjekken blir elevene testet i lytting og lesing av ord
og setninger, forståelse og bruk av ordbankord i naturlige sammenhenger, strukturer og
fraser.
Etter språksjekken vil en se om elevene kan:
 Uttale, forstå og lese alle ordbankordene.
 Skrive utvalgte ordbankord og kjente strukturer riktig etter diktat.
 Forstå og bruke datoer og ordenstall.
 Lytte, lese og forstå enkle setninger, beskrivelser og tekster på engelsk.
 Oversette ord og enkle setninger fra engelsk til norsk eller omvendt.
Del 1; lytting og lytteforståelse
Spill av lytteteksten "The birthday race" på cd 00, spor 00. Lytt to ganger. Deretter skal
elvene vise at de forstod innholdet i det de hørte.
På step 1 skal elevene etter at de har lyttet, se på bildene, skrive tall og sortere dyrene i riktig
rekkefølge. Maks 11 poeng.

På step 2 skal elevene lese ordbildene og sortere dyrene i riktig rekkefølge ved å skrive tall.
Tilslutt skal de vise at de forstår ordenstallene ved å skrive dyrenavnene i rett rekkefølge inn
i setningene. Maks 23 poeng
Dette er lytteteksten:
The birthday race
In China, a long time ago, it was the emperor's birthday. All the animals arrived to his
birthday party. For fun, the emperor wanted all the animals to have a race to decide the
name for each of the Chinese years.
The rat and the cat can't swim very well. They ask a big strong bull for help.
-Will you please take us across the river? they ask.
-Yes, jump on my back, the bull says.
They swim across the river. Suddenly the rat pushes the cat into the water and jumps onto
land. -I am the winner, he says.
-Well done, rat! The first year will be the Year of the Rat and the second will be the Year of
the Bull, the emperor says.
Then he looks around. -Look! Here is a very tired tiger. I think the third year will be the Year
of the Tiger.
-The rabbit can't swim but he is very clever, the emperor says to himself.
The fourth year will be the Year of the Rabbit.
Then he sees the dragon coming. -Why are you late, dragon? You can fly!
-I had to make some rain for thirsty people to drink, the dragon says.
-Well done! The fifth year is the Year of the Dragon then, smiles the emperor.
Then he hears a strange sound. -Who is it? Is it a horse? No, I can see the snake. He is first!
So the snake has the sixth year and the horse has the seventh.
Then many animals come in a hurry. -Well done! It's good to see you working together. The
goat is eighth, the monkey is the ninth and the rooster is the tenth.
-Sorry I'm late, barks a dog. The water was clean and I needed a bath.
-Then the eleventh is the Year of the Dog, the emperor says.
-Are you the last? the emperor asks a pig coming from behind.
-Yes, I had to eat and sleep on the way, the pig gasps.
-The last is the Year of the Pig, the emperor says. The race is finished!
And that is how the emperor chose the animals for the Chinese Zodiac.
An adapted traditional Chinese story
Del 2; Skrive ordbankord og kjente strukturer riktig
På step 1 skal elevene skrive korte enkle setninger etter diktat. Maks 8 poeng
På step 2 skal elevene skrive litt lengre og beskrivende setninger etter diktat. Maks 8 poeng.
Dette er diktaten på Step 1:
I am nine years old.
I like … (a month)
A bat is black.
A ghost is white.

Dette er diktaten på Step 2:
There are four weeks in a month.
There are twelve months in a year.
Halloween is October 31st.
On Halloween you can dress like a ghost or a vampire.
Del 3; Ordkunnskap / begrepsforståelse
På step 1 skal elevene skrive navn på måneden som kommer etter. Maks 2 poeng.
På step 2 skal elevene skrive navn på månedene som kommer før og etter. Maks 5 poeng.
Del 4; Oversettelse
På step 1 skal elevene oversette ord og enkle setninger til norsk. Maks 8 poeng.
På step 2 skal elevene oversette ord og enkle setninger til engelsk. Maks 4 poeng.
Maks poengsum step 1: 29 poeng
Maks poengsum step 2: 40 poeng

Stairs Readers
Etter hvert som elevene blir ferdige med språksjekken, finner de en lettlestbok i Stairs
Readers 4-boksen, leser og gjør leseforståelsesoppgavene bak til alle er ferdige.

Quiz
Avslutt temaet med å kjøre en spørrekonkurranse i klassen. Bruk kort nummer 5 til tema
Celebrations og kort nummer 5 og 8 til tema The Year. La gjerne lagene ha pc og internett
tilgjengelig.

