Pling Plong år 4
1. Vilka färger har Englands flagga?
Blå, vit och röd
2. Vad heter måndag på engelska?
Monday
3. Vad heter god natt på engelska?
Good night
4. Översätt: jag heter
My name’s
5. Fyll i siffrans som fattas three, six, nine…
Twelve
6. Nämn tre husdjur
Dog, cat, rabbit…
7. Översätt: Jag bor i Sverige
I live in Sweden
8. Vad kallas USA’s flagga?
The stars and stripes
9. Nämn tre färger.
Blue, red, black…
10. Översätt: hund, groda, spindel
Dog, frog, spider
11. Översätt: Jag talar spanska, svenska och engelska
I speak spanish, swedish and english
12. Vad är en owl?
Uggla
13. Vad heter Englands huvudstad?
London
14. Vad heter att läsa på engelska?
(to) read
15. Översätt: Jag tycker om att spela fotboll
I like to play football
16. Nämn tre städer i USA.
New York, Los Angeles, Washington
17. Vad heter lära och lära ut?
Learn och teach
18. Nämn fem frukter.
Orange, apple, banana, pear, strawberry
19. Vad betyder umbrella?
Paraply
20. Hur kan du säga: Det var tråkigt att höra om någon säger att den inte mår
bra?
I’m sorry
Anneli Ritzén, Kristinebergskolan, Oskarshamn – www.lektion.se

21. Vad heter toppen på engelska?
Great
22. Översätt: hus och lägenhet
House, apartment
23. Vad heter jag tycker inte om spindlar på engelska?
I don’t like spiders.
24. Översätt: Vi ses
See you
25. Översätt: Vad är din favoritfärg?
What’s your favorite colour?
26. Översätt: Jag bor, jag har, jag pratar
I live, I have, I speak
27. Översätt: Jag är 13 år.
I’m 13 years old.
28. Vad betyder raincoat
Regnjacka
29. Vad betyder near
Nära
30. Vad heter en sköldpadda på engelska?
A turtle
Spela på följande sätt:
• Dela in eleverna i två eller tre lag.
• Skriv upp siffrorna 1 till 30 på tavlan.
• En elev från första laget kommer fram till tavlan och suddar en siffra
(detta är den siffra som eleven väljer).
• Läraren läser upp frågan som är kopplad till den frågan. Om det är en
fetmarkerad fråga är det en plingplong fråga (därav namnet på leken)
– denna fråga är värd fler poäng.
• En elev som helt själv utan hjälp från sitt lag kan svara på frågan får 3
poäng till sitt lag - om eleven behöver ta hjälp av laget får laget 1
poäng. En plingplong fråga är värd 7 poäng om eleven svarar själv – 3
poäng om laget svarar. (Frågan går ej vidare till nästa lag om laget inte
kan.)
• Läraren väljer om eleven ska kunna stava rätt – skriftligt svara på
frågorna eller bara muntligt svara på frågorna.
• Det lag som har flest poäng när spelet är slut har vunnit.
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