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En ovanligt hjälpsam serie!
I Right On! 3 lär sig eleverna kommunicera, de får prata om sig själva och sin familj. I år 3 får eleverna en
egen Textbook och en Workbook. Till din hjälp har du Teacher´s book, en cd med sånger och många
hörövningar och katten Morris - den engelsktalande handdockan!
Lgr 11 Att undervisa med stöd av Right On 3 ger en bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som
ställs i kursplanerna i engelska 1-3. Språket tränas med hjälp av tematisk indelning av användbart ordförråd
och fraser. Det finns gott om varierad muntlig och skriftlig träning samt gott om hörövningar, sånger, lekar
och spel.
Läs mer
Textbook och Workbook
MedRight On! arbetar man tematiskt med engelskan. Varje tema är uppbyggt kring en fråga och utgår från
vardagliga situationer. Till varje tema ingår sånger med ord och fraser som används i naturliga
samtalssituationer. Längst bak i textboken finns avsnittet What you can learn. Här planerar eleverna vad de
kan lära sig och utvärderar också vad de sedan lärt sig.
IRight on! lär sig eleverna att kommunicera med ett användbart språk.

De lär sig t.ex.
att presentera sig, att berätta om sin familj och beskriva vad de gör.
Arbetsboken innehåller lekfulla och varierande uppgifter knutna till textbokens teman. Det finns många extra
hörövningar så att eleverna får mycket input av engelska. Längst bak i boken finns en engelsk-svensk ordlista
med hela fraser översatta så att orden lärs in i ett sammanhang.
Games and fun!
En viktig del är alla de spel, sånger och ramsor som finns iRight On!.
Genom att spela spel och sjunga sånger tränas både grammatik och ord. Samtidigt befäster eleven sina
kunskaper på ett roligt och annorlunda sätt.
Teacher's Book
Teacher's book är lättöverskådlig och ett bra stöd i din planering. Genom konkreta tips på hur du arbetar
kreativt med texter och uppgifter och förslag på hur ni kan arbeta med olika projekt i klassen sparar du mycket
tid. Teacher's book innehåller också facit till workbook, bildordlistor, kartläggningsmaterial och hörmanus. I
boken finns också ett avsnitt som ger viktiga didaktiska tankar kring hur man lär ut språk till små barn.
Kartläggning och individuell utveckling
ITeacher´s book finns stöd för kartläggning av elevernas kunskaper.
Eleverna fyller själva i och färglägger bilder och symboler när de har lärt sig något nytt. På så sätt lär de sig
att utvärdera sin egen inlärning och se hur språkkunskaperna växer fram.
Right On! finns från förskoleklassen till årskurs 6.
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