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LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 22 SEPTEMBER
Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt skola 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 skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30
Lilla Aktuellt skola teckenspråk sänds kl. 14.45.
Arbetsbladet består av diskussionsfrågor 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/
Vill du kontakta oss mejla på: lillaaktuellt@svt.se
Huvudnyheterna handlade om:
• Budgetpromenad i veckan
• Ny clownfilm
• Morgongympa varje dag

DISKUSSIONSFRÅGOR

Budgetpromenad i veckan
Varje år presenterar den som är finansminister i Sverige en budget, alltså en
plan för vad Sverige ska lägga sina pengar på, till exempel skolor och
sjukvård. Då går finansministern, som nu heter Magdalena Andersson, en
promenad till riksdagen. Det är alltså en tradition och kallas för budgetpromenaden.
•
•
•

Varför kan det vara bra att göra en plan för vad pengar ska gå
till?
Vad tycker du att Sveriges gemensamma pengar ska gå till?
Diskutera!
Gör du en plan för vad du ska lägga dina pengar på? Berätta!
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Ny clownfilm
För ungefär ett år sedan skrevs det mycket i tidningar om människor som tog
på sig clownmasker och skrämde folk. Det här var överdrivet - i Sverige
hände detta bara några få gånger.
Det här gjorde att rykten började spridas där många hittade på att de blivit
skrämda av personer i clownmasker. Det började också pratas om att
clowner skulle invadera Sverige - något som absolut inte var sant.
Förra veckan hade filmen ”Det” premiär som handlar om ett monster som
klär ut sig till clown. En del personer som jobbar som clowner på till exempel
sjukhus för att muntra upp barn oroar sig nu för att filmen ska göra att fler
får clownskräck.
•
•
•

Vad tycker du om clowner? Beskriv!
Varför tror du att vissa är rädda för clowner?
Vad ska man göra för att inte känna sig lika rädd? Diskutera!

Morgongympa varje dag
På Gerestaskolan i Härnösand börjar eleverna skoldagen med morgongympa.
Forskning visar att man kan göra bättre ifrån sig i skolan om man rör på sig.
•
•
•
•

Skulle du vilja har morgongympa varje dag? Förklara varför!
Varför tror du att forskning visar att man kan få bättre skolresultat genom att röra på sig?
Koncentrerar du dig bättre eller sämre efter att du har rört på
dig? Beskriv!
Hur skulle du vilja starta skoldagen? Berätta!

Tipsa oss!
Vi skulle gärna få in era tips på reportage vi kan göra i Lilla Aktuellt Skola.
Händer det kanske något annorlunda på din skola? Har du ett speciellt intresse? Eller finns det något som gör dig arg? Mejla tipsen till
lillaaktuellt@svt.se
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