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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 5 oktober 2018    

     

Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Båda 

programmen sänds på fredagar. De tar upp veckans viktigaste händelser och vänder sig särskilt till 

barn och unga som tittar i klassrummet.   

   

Lilla Aktuellt – teckenspråk vänder sig till döva barn och ungdomar med veckans utvalda 

nyheter.    

   

Lilla Aktuellt teckenspråk sänds fredagar kl. 14.45 och repriseras lördagar 13.15 i SVT 

Barnkanalen.     

   

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30.    

Arbetsbladet består av uppgifter som knyter an till programmet.    

Klipp och annat material om programmen finns på webben:    
   

www.ur.se och http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola--teckensprak/    

   

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.    

     

Huvudnyheter    

• Tsunami i Indonesien 

• Reining 

Happ hänt   

• Regeringen 

• Motorsport 

• Nobelpriset 

 

Rätt svar: 1, 2, 2, 1, 1 

http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola--teckensprak/


UPPGIFTER 

 

 

 

Tsunami i Indonesien 

I landet Indonesien hände en hemsk sak där. En tsunami, alltså en stor våg från havet, slog 

in med enorm kraft över land. Hundratusentals människor har drabbats och över tusen 

personer har dött. 

Jobba två och två. Skriv en nyhet ihop, skriv om något som har hänt i skolan. 

Sätt ihop alla era artiklar till en tidning. Hitta på vad tidningen ska heta och rita bilder till 

artiklarna.  

Reining 

Reining är en ny sport inom ridning. 

Välj ut din favoritsport och berätta om det sämsta och det bästa med den sporten. 

Hitta en förebild inom din favoritsport och berätta om hen för klassen 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. I tisdag blev det klart vilken partiledare som ska försöka bilda en regering, vad heter 

partiledare 

1 1Ulf Kristersson 

X Annie Lööf 

2 Ebba Busch Thor 

 

2. I veckan kördes årets SM final i Speedway, på vilken plats kom laget Dackarna? 

1 På första plats 

X På fjärde plars 

2 På andra plats 

 



3. Den här veckan kommer det att tillkännages vilka som har fått Nobelpriset i Fysik, hur många 

fick dela på priset 

1 2 

X 4 

2 3  

 

4. Vad heter kvinnan som fick priset i Fysik 

1 Donna Strickland 

X Marie Curie 

2 Donna Summer 

 

5. Vem kommer att få Nobelpriset i litteratur i år? 

1 Ingen 

X Carol Oats 

2 Margaret Atwood 

 

Tipsa oss!    

    

Har ni tips på nyheter eller andra spännande saker på gång som ni tycker vi borde berätta 

om i Lilla Aktuellt teckenspråk? Kontakta redaktionen!    

    

Mejla till: teckensprak@ur.se   

mailto:teckensprak@ur.se

