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COOL COLOURSCHAPTER 3

14

1 What colour is the balloon? Match them up.
  Vilken färg är ballongen? Kombinera.

My favourite  
colour is red.

I like black  
and orange.

You can 
mix yellow 
and blue to 
make green.

I like pink  
and grey.

What colour is  
your school bag?

blue

pink

grey

red

yellow

orange

purple

green
red

blackpink

blue

yellow

purple

white

grey

brown

light blue

dark green

green
brown

black

white
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WORDS OF THE WEEK

white vit

black svart

blue blå

red röd

yellow gul

grey grå

green grön

brown brun

pink rosa

purple lila

colour färg

2 a) What colour is it?
  Vilken färg är den?

 b) Ask and answer. 
  Fråga och svara. Peka på en bild, fråga och be en kompis svara.

  Ex. A: What colour is it?
   B: It is brown.

3 a) Colour the rainbow in the right colours. Färglägg regnbågen i rätt färger.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.  red

2. orange

3. yellow 

4.  green

5.  blue

6.  indigo

7.  purple 

 b) What do you hope to find at  
  the end of the rainbow?
  Vad hoppas du hitta vid slutet av regnbågen?

Hi! It is Ciaran! Cool! You are painting rainbows!  In Ireland we have tales about  leprechauns hiding a pot of gold at the end of the rainbow.
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1.  is always red.

2. is always yellow.

3. is always green.

4. is always blue.

5. is always brown.

6. is always grey.

7. is always black.

8. is always pink.

9. is always orange.

10. is always purple.

CHAPTER 3  COOL COLOURS

4 Crazy pictures! Listen and colour.
 Tokiga bilder! Lyssna och färglägg.

5 What is always…? 
 Vad är alltid…? Kommer du på något som alltid är en viss färg?  
 Skriv på svenska och/eller engelska.

My favourite colour is .

En jordgubbe A strawberry
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Can you say  
the tonguetwister?

Yellow butter, purple jelly,
red jam, black bread.
Spread it thick, say it quick!

Yellow butter, purple jelly,
red jam, black bread.
Spread it thicker, say it quicker!

Yellow butter, purple jelly,
red jam, black bread.
Don’t eat with your mouth full!

Checkpoint! 

Jag kan

Words of the week-färgerna

fråga vilken färg något är

berätta vilken färg något är

6 Let’s play BINGO!
 Färglägg bingorutorna i olika färger  
 enligt lärarens instruktioner.

1.  rutig

2. prickig

3. randig 

4.  mångfärgad

5.  guld

6.  silver

7.  turkos

8.  beige 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

8.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7 More colours!  
 Fler färger! Skriv färgen eller mönstret på engelska.
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Colour the picture! Färglägg bilden!

1  green

2 yellow

3 brown 

4  black

5  orange

6  blue

7 red

8  grey

9–8=

3+1=

7–6=

7–5=

2+3=
9–3=

10–3=

2+1=

10–6=

1+7=

8–6=



WORDSEARCH
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Find the words for the colours and write them by the right colour!
Hitta orden för färgerna, ringa in dem och skriv dem bredvid rätt färg!

ENGLISH WITH EDDIE  MORE FUN WITH EDDIE   3B 

B R F Y E L L O W P

G M B L U E L J H K

R V L P I N K N I J

E B R O W N P T T L

E I R A P S S P E G

N E D F K U R U G G

B C Z R E D R R I R

O R A N G E K P P E

A B L A C K T L L Y

T A R Q U M I E E E

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

blue



LEPRECHAUNS
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Read the text and answer the questions in Swedish. 
Läs texten och svara på frågorna på svenska.

ENGLISH WITH EDDIE  MORE FUN WITH EDDIE   3C 

Leprechauns!

In Ireland they have tales about leprechauns.  
A leprechaun is a fairy or an elf that looks like a 
little old man in green clothes. The leprechaun 
hides his gold at the end of the rainbow. If you 
catch him, he will give you his gold!

It is very difficult to spot a leprechaun! But, if you 
are lucky enough to see one, he will look at you 
and trick you to look away. Once you look away, 
he disappears. 

WORDS

Ireland Irland

tale berättelse

leprechaun pyssling

fairy fé

elf troll/alf

hide gömma

catch fånga

give ge

difficult svårt

spot  få syn på

trick lura

disappear försvinna

1. Hur ser en leprechaun ut?

2. Vad händer om du fångar en leprechaun?

3. Är det lätt eller svårt att få syn på en leprechaun?

4. Vad händer då du får syn på en leprechaun?



1 Do you know the word in English? Write the English word and colour the cloud. 
 Kan du ordet på engelska? Skriv det engelska ordet och färglägg molnet.

2 How do you say the following phrases in English? 
 Hur säger du följande fraser på engelska?

EXIT TICKET CHAPTER 1 – 4

lärare läxa röd gul

grön

bok skolväska penna dator

bord brun rosa

5 7 9

svart 3

hej dåhej

Hej! Jag är ... Trevligt att träffas! 

Det är en penna.

Vilken färg är den? Den är blå. 

Åtta + två = tio.

.

Svårt!  
Jag behöver  

ännu öva.

Okej! 
Jag kan det 

mesta.

Lätt! 
Jag kan 
det här.




