Engelska åk 5
“Reading news and other informative texts in English”
Under ett antal veckor på vårterminen läser vi nyhetstexter från tidningen
The Week Junior”. Vi läser och tolkar texterna och arbetar med olika
uppgifter kopplade till texter och bilder i tidningen. Målet är såklart att öka
läsförståelsen genom att arbeta med texterna. I samband med detta arbete
får eleverna testa att göra några gamla läsförtåelseprov från Skolverket, NP
åk6. Det ger eleverna möjlighet att förstå hur ett prov ser ut och att det
finns olika sätt att visa sin förståelse på.

Around the World 2020-03-07
Vi börjar med en lek. “Spot the difference”. Uppgiften är att muntligt förklara skillnaderna mellan
bilderna, inte peka.

Uppgift 1: Läs texterna översiktligt så att du vet ungefär vad de handlar om. Bilderna finns i
bättre upplösning längre ner i dokumentet.

Uppgift 2: Para ihop rätt “About...” -text med rätt nyhet (Land och nummer)

1.) A long journey
2.) Revealing an old tomb
3.) A presidentval election
4.) A strange car
5.) Afganistan
6.) Unexpected weather
7.) An explosive area
8.) A third election
9.) A Nigerian sculpture
10.) Reducing traffic
Uppgift 3: Översätt “Tricky words”. Tio svåra ord från var och en av nyhetstexterna.

1.) contained
2.) estimated
3.) troops
4.) storage
5.) tomb
6.) election
7.) replica
8.) measured
9.) government
10.) seized

Uppgift 4: Svara på frågorna, en till varje nyhet.

Switzerland: What is buried under the rock in Mitholz?
US: Why is this Tuesday called Super Tuesday?
Mexico: What does the sculpture look like?
Luxembourg: Why could it be a good idea to make public transport free?
Germany: How old were Maja and Silas when they wrote the letter?
Russia: Why was the car pulled over by the police?
Italy: How old is the tomb?
Qatar: Who signed a peace deal, and where?
Israel: A third election was held, but why?
Australia: How could it snow, in the middle of the summer?
Uppgift 5: Välj en av bilderna från “Photo of the week” och skriv en seriös eller lite galen text.
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