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Mot målen i
Alla mår bra av att veta vart man är på väg – att ha ett mål. Happy år 3 är upplagt så
att lärare, föräldrar och elever vet vilka mål man arbetar mot i varje kapitel (unit). Varje
unit inleds med de mål som man ska ha uppnått när kapitlet är avklarat. Texter och
övningar är anpassade så att alla elevers olika behov tillgodoses. Inom varje unit
stegras sakta svårighetsgraden på övningarna, vilket ger läraren möjlighet att anpassa
arbetet för varje elev. Övningarna kan ligga som grund till muntliga övningar i klassrummet eller genomföras skriftligt. Texter och övningar är indelade i tre nivåer som
markeras med en, två eller tre prickar.

● Både text och övningar ska ge en bra grund att

stå på för alla oavsett lärstil och intresse för engelska.
Texterna består främst av enstaka ord på denna nivå.
Orden bör sedan användas i muntliga övningar för
att sättas in i ett sammanhang. Läsförståelse underlättas av bilder. Övningarna är anpassade även för
de elever som tycker att det är kämpigt att skriva. I
många av övningarna ska eleverna bara dra streck
eller ringa in rätt svar.
● ● Text och övningar kräver lite mer av eleven.
Texten är något längre och övningarna kräver lite
mer läsförståelse och skriftliga färdigheter av eleven.
Även dessa delar kan givetvis anpassas till elever
som tycker engelska är kämpigt, genom att göra
övningarna muntligt.
● ● ● Dessa texter och övningar är anpassade för
de elever som jobbar snabbt, har lätt för engelska
och vill ha lite utmaning. Övningarna kan göras
ganska självständigt och kräver ibland lite mer av
eleven.

I lärarhandledningen hittar du:
Deltest: Det finns tre tester, en test efter unit 6, en
test efter unit 12 samt en test efter unit 15. Dessa
tester är tänkta att användas som en avstämning
för att se vilka delmoment som behöver tränas
mer. Har eleven uppnått de olika målen? Testerna
kan göras skriftligt eller muntligt beroende på
elev. Det primära syftet är att stämma av om målen
uppnåtts för att ge en vägledning för det fortsatta
arbetet. Testerna finns i två svårighetsgrader och
markeras med en eller två prickar.
Målblomman: När eleverna nått målen för respektive unit, målas ett kronblad. När alla 15 units
är avklarade är blomman färdigmålad. Blomman
blir ett kvitto på vad eleverna har lärt sig under
arbetets gång. Blomman finns längst bak i workbook samt som kopieringsunderlag här i lärarhandledningen.
Målblomman hittar du på sidan 55
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My
classroom

Spel: Det finns spel till de flesta units. Spelen låter eleverna träna ordförråd och uttal på ett roligt
sätt. Låt gärna eleverna spela så fort det finns en
stund över.
Extra-övningar och talövningar: Happy betonar
vikten av att kunna kommunicera på engelska.
Därför har vi lagt in många talövningar, Talk about
it samt Pair up! som kan göras i helklass, i par eller
enskilt. Här i lärarhandledningen finns även några
extra-övningar, t ex korsord och en övning med
jultema.
Sångtexter: I slutet av lärarhandledningen finns
sångtexter. Vid varje sångtext finns förslag till vilken unit sången passar. Givetvis kan man sjunga
sångerna när helst man vill. Här finns också ramsor på engelska. Även dessa kan användas när
som helst.

Några lektionstips:
Läs ord och text högt eller lyssna på ljudfilen. Gå
igenom vad orden betyder och hur de uttalas.
Ställ frågor till bilderna. Flika in fler ord än vad
som används i texterna så att ordförrådet snabbt
byggs upp. Låt gärna eleverna arbeta i par och
säga ord eller enkla meningar till varandra. Var
noga med att nivåanpassa till varje elev. De flesta
övningarna kan göras ”tvärtom”, dvs från engelska till svenska, vilket är lättare.
När eleverna har gjort klart en övning i workbook, kan denna övning leda till muntlig träning i
par eller grupp. Låt eleverna berätta om sina svar
för varandra.Till varje unit finns extra-övningar
eller spel här i lärarhandledningen. Spel gör det
möjligt att träna engelska muntligt med upprepning utan att det blir tråkigt. Nivåanpassa även
spelen om så behövs.

Engelska lekar: I lärarhandledningen finns två
engelska lekar. Dessa kan lekas på svenska eller
engelska.
Elevwebb: Varje elev får tillgång till materialet via
internet med egen inloggning. På elevwebben
finns bokens texter inlästa, ljudet till Listening Activity i WB, sånger samt övningar som tränar ordförråd och grammatik. Elevwebben är ett utmärkt
stöd för uttal, läsning, ordförråd, grammatik och
kan fungera som hemuppgift om eleverna har tillgång till dator och internet.

Extratexter
Längst bak i Happy 3 finns Extra-sidor med lite
längre texter. Till dessa texter finns övningar i
Workbook som främst tränar grammatik. Dessa
texter och övningar är inte nivåanpassade.
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Övergripande mål för Happy Year 3:

Målen
Mål för eleven att uppnå unit 1 Me:
£ Att kunna hälsa och säga hej då på engelska.
£ Att kunna presentera mig.
£ Att kunna säga om jag är en flicka eller en
pojke.
£ Att kunna svara ja eller nej på engelska.

Mål för eleven att uppnå unit 2 Family:
£ Att förstå ord som hör till familjen,
t ex syster och bror.
£ Att kunna säga något om min familj.
£ Att känna till orden för gammal och ung.
£ Att kunna säga hur gammal jag är.

Mål för eleven att uppnå unit 3 My house:
£ Att kunna säga något om var jag bor.
£ Att känna till orden old, new, big, small.
£ Att känna till orden för vissa möbler.
£ Att känna till skillnaden mellan in och on.

Mål för eleven att uppnå unit 4 Colours:
£ Att kunna säga några färger på engelska.
£ Att känna till höger och vänster på engelska.
£ Att känna till betydelsen av in the middle.
£ Att kunna läsa och förstå enkel text i pratbubblor.
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Att förstå vad texterna handlar om.
Att förstå talad engelska anpassad för år 3.
Att kunna följa enkla instruktioner.
Att våga prata engelska.

Mål för eleven att uppnå unit 5 Numbers:
£ Att känna till veckodagarna på engelska.
£ Att kunna säga någon veckodag på engelska.
£ Att kunna räkna till tio på engelska.
£ Att förstå enkla muntliga instruktioner.

Mål för eleven att uppnå unit 6 Clothes:
£ Att känna till namn på några klädesplagg.
£ Att kunna de vanligaste färgerna på engelska.
£ Att kunna säga något om vädret.
£ Att känna till plural-s och varför man skriver
det.

Mål för eleven att uppnå unit 7 My classroom:
£ Att känna till de vanligaste orden i klassrumsmiljön.
£ Att känna till några av prepositionerna:
in the middle, in, under och on.
£ Att kunna läsa en mycket enkel text.
£ Att kunna följa en enkel skriftlig eller muntlig
instruktion.

Mål för eleven att uppnå unit 8 My body:
£ Att känna till ord för olika kroppsdelar och
kunna säga några av dem.
£ Att kunna använda plural-s vid flertal.
£ Att kunna säga enkla meningar på engelska.
£ Att kunna svara på en enkel fråga.

Mål för eleven att uppnå unit 9 Pets:
£ Att känna till ord för olika husdjur.
£ Att känna till orden för stor och liten.
£ Att känna till när man använder a eller an.
£ Att känna till några av prepositionerna:
in, between, behind, under och in front of.

Mål för eleven att uppnå unit 13 A year:
£ Att känna till ordbilden it’s.
£ Att känna till skillnaderna mellan has och
have.
£ Att känna till några av månaderna på engelska.
£ Att kunna läsa en enkel dialog på engelska.

Mål för eleven att uppnå unit 10 Things:
£ Att känna till ord för saker i vår omgivning.
£ Att känna till orden för gammal och ny.
£ Att känna till orden för läsa och leka.
£ Att veta vad olika prepositioner betyder.

Mål för eleven att uppnå unit 14 In the forest:
£ Att känna till några ord för nordiska djur på
engelska.
£ Att känna till can och can’t.
£ Att kunna skillnaden mellan is och are.
£ Att kunna säga egna, enkla meningar på
engelska.

Mål för eleven att uppnå unit 11 Playtime:
£ Att känna till ord för olika saker på lekplatsen.
£ Att känna igen några vanliga verb.
£ Att kunna säga vad man gillar att göra.
£ Att kunna färglägga efter enkel instruktion.

Mål för eleven att uppnå unit 12 On the farm:
£ Att känna till ord för de vanligaste djuren på
en bondgård.
£ Att känna till skillnaden mellan is och are.
£ Att kunna läsa en enkel text på engelska.
£ Att kunna ställa en enkel fråga.

Mål för eleven att uppnå unit 15 In town:
£ Att känna till vanlig förekommande ord i
stadsmiljö.
£ Att kunna använda a och an.
£ Att kunna använda plural-s.
£ Att kunna ställa och svara på enkla frågor.

a year

A year

Unit 13

Paint the flower!
Spela max 4 personer samtidigt. Slå med en tärning. Börja vid din blomma.
Flytta lika många steg som tärningen visar. Gå åt vilket håll du vill.
Översätt ordet som ﬁnns på pricken du hamnat på. Säger du rätt ord på svenska
får du måla ett blomblad. Den som först får en färdigmålad blomma vinner.

warm

January

spring

Monday
July
autumn

December

sun

Sunday
August
April

Wednesday

week
winter

Tuesday

snow

May

Thursday

year

February

March

September
November

season

Friday
rain

summer
Saturday
October
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month
birthday

June

My name is:
Extra – Unit 13
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cold

a year

Unit 13

A year

Paint the flower!
Spela max 4 personer samtidigt. Slå med en tärning. Börja vid din blomma.
Flytta lika många steg som tärningen visar. Gå åt vilket håll du vill. Översätt ordet
som ﬁnns på pricken du hamnat på. Säger du rätt ord på engelska får du måla ett
blomblad. Den som först får en färdigmålad blomma vinner.

varm

januari

vår

måndag
juli
höst

december

sol

söndag
augusti
april

onsdag

vecka
vinter

tisdag

maj

torsdag

snö

år

februari
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kall
september

mars
november

årstid

fredag
regn

sommar
lördag

månad
oktober

My name is:
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födelsedag

juni
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Unit 14
Crossword

}

1.

2.

1. }
2. }

3. }

3.

4. }
4.

5. }

5.
6.

6. }

7.

7. }
8. }

8.

9. }

9.
10.

11. }
12. }

12.
13.

Vilket ord får du?
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My name is:
Extra – Unit 14
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in town

Unit 15

In town

Say it!
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Klipp ut brickorna.
Blanda dem och lägg dem med texten nedåt.
Spela två och två.
Välj eller lotta om vem som ska börja.
Ta en bricka ur högen. Läs ordet högt.

Nivå 1:
Ställ en enkel fråga med ordet i.
Låt kompisen svara på frågan.
Lägg brickan underst i högen.
Nivå 2: Du måste alltid ha med en färg
eller en siffra i frågan du ställer.

town

street

shop

bus

owl

wolf

eagle

bear

fox

forest

summer

winter

season

dress

day

bag

body

child

goat

bird

car

My name is:
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Vocabulary

Me
girl

boy

dog

cat

Ja

Nej

yes

no

Hej då

Hej

good bye hello

Family
sister

brother

mother

grandmother

family

father

grandfather
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My house
roof

window

door

kitchen

chair

room

table

bed

My Colours
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house

ﬂoor

röd

grön

blå

red

green

blue

gul

brun

svart

vit

yellow

brown

black

white

Vocabular y – Unit 1-4

lamp

balloon
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Vocabulary

Numbers

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
one

two

three

four

ﬁve

six

seven

eight

nine

ten

Clothes
shoes

socks

sweater

cap

jacket

skirt

trousers

t-shirt

dress

bag

umbrella

32

rubber

pencil

desk

chair

pen

book

ruler

bag

child

Vocabular y – Unit 5-7

teacher
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My classroom

Vocabulary

My body
eye
head

hair

ﬁngers

hand

arm

ear

toes

foot

knee

nose
leg

mouth

body

Pets
bird

mouse

dog

cat

rabbit

hamster

spider

rat

horse
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Things
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football

basketball

bag

bike

Vocabular y – Unit 8-10

car

skateboard

computer games

clock

book
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Vocabulary

Playtime
ball
skipping-rope

swing

sandpit

car

slide

climbing tree

On the farm
cow

calf

chicken

hen

foal

horse

pig

goat

lamb

sheep

dog

cat

autumn

summer
spring
winter

34

Vocabular y – Unit 11-13
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A year

Vocabulary

In the forest
eagle

owl
forest

roe deer

wolf

bear

seal

fox

elk

trafﬁc light

In town
bus
street

pavement

people
crosswalk
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Christmas
star

parcel
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Christmas
presents

tinsel

Christmas
tree balls

Santa
Claus

candle

Vocabular y – Unit 14-15 + christmas

angel

Christmas
tree
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My name is: ____________________________________________________________

est 1 - unit 13-15

Mål

Jag känner till
skillnaden mellan
have och has.

Skriv in has eller have.
Tim ________________ a new jacket.
You ________________ a green bag.

Sara ________________ a pink pig.
We ________________ a big car.
Mål

Skriv månaderna på svenska.

Jag känner till några
av månaderna.

January

______________________

February

__________________________

_____________________

June __________________________

March ________________________

October ______________________

Skriv orden på svenska.

Jag känner till ord
för några nordiska
djur.

elk ____________________________

bear

__________________________

fox ____________________________

wolf

__________________________

Mål

Skriv a eller an.
_________

egg

_________

fox

_________

foot

_________

umbrella

_________

ear

_________

hen

Mål

Skriv in is eller are.

Jag kan skillnaden
mellan is och are.

There

______________

one ball on the ﬁeld.

There

______________

three goats on the farm.

There

______________

one owl in the tree.

There

______________

trafﬁc light in my street.

There

______________

one elk on the street.

Test 1 – Unit 13-15
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Mål

Jag kan använda
a eller an korrekt.

40

May
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My name is: ____________________________________________________________

est 2 - unit 13-15

Mål

Skriv in has eller have.

Jag känner till
skillnaden mellan
have och has.

Tim ________________ a new jacket.
You ________________ a green bag.
Sara ________________ a pink pig.
We ________________ a big car.

Mål

Skriv månaderna på engelska.

Jag känner till några
av månaderna.

januari

_______________________

februari

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

______________________

juni ___________________________

mars __________________________

oktober _______________________

Mål

Skriv orden på engelska.

Jag känner till ord
för några nordiska
djur.

älg

Mål

Skriv a eller an.

Jag kan använda
a eller an korrekt.

maj ___________________________

___________________________

räv ____________________________

björn

________________________

varg

_________________________

_________

egg

_________

fox

_________

foot

_________

umbrella

_________

ear

_________

hen

Mål

Skriv in is eller are.

Jag kan skillnaden
mellan is och are.

There

______________

one ball on the ﬁeld.

There

______________

three goats on the farm.

There

______________

one owl in the tree.

There

______________

trafﬁc light in my street.

There

______________

one elk on the street.

:3BBK
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Test 2 – Unit 13-15
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Unit 12

Old MacDonald had a farm
Original author unknown

Old MacDonald had a farm,
ee i ee i oh!
And on that farm he had some turkeys,
ee i ee i oh!
With a gobble-gobble gobble-gobble here,
and a gobble-gobble gobble-gobble there.
Here a gobble-gobble, there a gobble-gobble,
everywhere a gobble-gobble-gobble.
Old MacDonald had a farm,
ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
ee i ee i oh!
And on that farm he had some dogs,
ee i ee i oh!
With a woof-woof here,
and a woof-woof-woof there.
Here a woof, there a woof,
everywhere a woof-woof.
Old MacDonald had a farm,
ee i ee i oh!

Old MacDonald had a farm,
ee i ee i oh!
And on that farm he had some cows,
ee i ee i oh!
With a moo-moo here,
and a moo-moo there.
Here a moo, there a moo,
everywhere a moo-ooo.
Old MacDonald had a farm,
ee i ee i oh!

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Old MacDonald had a farm,
ee i ee i oh!
And on that farm he had some chickens,
ee i ee i oh!
With a cluck-cluck here,
and a cluck-cluck there.
Here a cluck, there a cluck,
everywhere a cluck-cluck.
Old MacDonald had a farm,
ee i ee i oh!

:3BBK
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Unit 13

I like summer
Melodi: Broder Jakob, trad.

text: Catarina Hansson

I like summer,
I like summer.
Do you too?
Do you too?
When it’s warm and sunny,
when it’s warm and sunny.
Sing a song,
sing a song.
I like winter,
I like winter.
Do you too?
Do you too?
When it’s cold and snowy,
when it’s cold and snowy.
Sing a song,
sing a song.

Unit 14

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Bear is sleeping
Melodi: Björnen sover.
Bear is sleeping. Bear is sleeping.
In the cave so dark.
Sleeping all the winter, sleeping all the winter.
Snug and warm, snug and warm.
in the cave so dark.

50
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Unit 15

If you’re happy
Music and lyrics: trad.
If you’re happy and you know it, clap your hands
(clap - clap)
If you’re happy and you know it, clap your hands
(clap - clap)
If you’re happy and you know it, then your face will surely show it
If you’re happy and you know it, clap your hands.
(clap - clap)
If you’re happy and you know it, stomp your feet
(stomp - stomp)
If you’re happy and you know it, stomp your feet
(stomp - stomp)
If you’re happy and you know it, then your face will surely show it
If you’re happy and you know it, stomp your feet. (stomp - stomp)
If you’re happy and you know it, shout ”Hurray!”
(hoo-ray!)
If you’re happy and you know it, shout ”Hurray!”
(hoo-ray!)
If you’re happy and you know it, then your face will surely show it
If you’re happy and you know it, shout ”Hurray!”
(hoo-ray!)
If you’re happy and you know it, do all three
(clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!)

If you’re happy and you know it, do all three
(clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!)

If you’re happy and you know it, then your face will surely show it
If you’re happy and you know it, do all three.
Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

(clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!)
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R

hymes

Unit 1

Unit 5

I have a pig,
that is so big,
he can scare a dog,
my little mini hog.

At one
it’s none.
At two
it’s you.
At three
it’s tea.
At four
it’s more.
At ﬁve,
you dive.
At six
it’s a mix.
At seven
it’s heaven.
At eight
it’s late.
At nine
it’s ﬁne.
At ten
it’s a hen.

Unit 2
In my hat,
lives a rat.
He is so big,
looks like a pig.
He could eat a cat,
my big, fat rat.

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Unit 7
Hickory, dickory, dock
this is the school clock.
Hickory, dickory, dee
now the clock is three.
Hickory, dickory, dome
it is time to go home.

52
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hymes

Unit 8
Dicki, dacky, doe
this is my big toe.
Dicki, dacky, dye
this is my right eye.
Dicki, dacky, dye
this is my head.
Dicki, dacky, dye
I say good bye.

Unit 9
This little cat
sits in a hat.
He reads a book
and learns to cook
a big, fat rat.

Unit 11
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What do you say?
Shall we go out and play?
We can read or sing,
we can do anything.
So what do you say?
Shall we go out and play?

:3BBK
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R

hymes

Unit 13
Seasons, they are always four.
Do you know what they are called?
In winter there is snow
In spring all starts to grow.
The summer is very sunny
and autumn is very funny.

Unit 14
A pig, a house, a tree,
all the things to see.
In a world of mine,
where the sun always shine.

Unit 15
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ﬂea – loppa
need – behöver

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

We need rain and sun,
to live and have fun.
We need ﬂowers and trees,
birds and even small ﬂeas.
We need winters and springs.
We do need all these things.

:3BBK
:3BBK

A year
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Things
Pets

In town

On the farm

3

Playtime
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My name:

My body

In the
forest

My
classroom

Me

Clothes

Numbers

Colours

My house

Family
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