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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 30 november 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    

• Brexit 

• Ukraina och Ryssland 

 

Happ hänt   

• Regeringen 

• Rymden 

• Copa Libertadores 

 

Rätt svar: X, 2, X, 1, X 

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


 

 

UPPGIFTER 
 

 

 

Brexit 

Brexit det är ett ord som man kan läsa mycket om i tidningar och se på tv just nu. Det handlar om att 

Storbritannien lämnar EU. 

 

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Dela in er i grupper och ta reda på mer om Brexit. Ta hjälp av sökmotorer på internet. Sök till 

exempel svar på följande frågor.  

• Vad står EU och Brexit för? 

• Vilket år bildades EU och när blev Storbritannien medlem i EU? 

• Vilka länder ingår i Storbritanniens?  

• På vilket sätt fick Storbritannien lämna EU? Var det parlamentet som tog beslutet?  

• Varför lämnade Storbritannien EU? Motivera ert svar.  

 

 

Ukraina och Ryssland 

Just nu är det en konflikt mellan länderna Ryssland och Ukraina. Det har blivit bråk om ett speciellt 

område en vattenkanal som heter Kertjsundet som ligger mellan de båda länderna. 

 

UPPGIFT – DISKUSSION 



Varför var det bråk mellan Ryssland och Ukraina? Tips! Titta på nyhetssidor och glöm inte att 

vara källkritik!  

Dela in er i grupper och diskutera.  

• Varför blev det en konflikt mellan Ryssland och Ukraina?  

• Hur ska de hitta en lösning så att de blir vänner? 

• Varför är det viktigt att alla länder ska vara vänner?  

• Hur tror du det kommer att se ut i framtiden om konflikten fortsätter? 

• Låtsas att du är president. Hur skulle du hantera konflikten?  

Presentera era svar för klassen.  

 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. Nu har mer än 80 dagar gått sedan valet men fortfarande har inte partiledarna lyckats 

komma överens om vem som ska bli Sveriges nya____________________.  

1 Utrikesminister 

X Statsminister 

2 Miljöminister 

  

2. Två partier har tagit fram en lista med olika krav på saker de vill ska förändras i Sverige. Vilka 

är de två partierna?   

1 Moderaterna och Kristdemokraterna 

X Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

2 Centerpartiet och Liberalerna  

 

3. En rymdsond har nyligen landat på en planet. Vilken planet?  

1 Måne 

X Mars 

2 Jupiter 

 

4. Hur länge kommer den här rymdsonden hänga på planeten?  

1 2 år 

X 1 år 



2 3 år 

 

 

5. Förra helgen fick en finalmatch mellan River Plate och Boca Juniors ställas in. Varifrån 

kommer de två lagen?  

1 Rio de Janeiro  

X Buenos Aires 

2 Montevideo 

  

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

