PRODUCENT: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM
PROJEKTLEDARE: MIA BISANDER
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3

Lilla Aktuellt teckenspråk den 21 september 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
•
•
•

Skolidrott
Orkaner
Upphovsrätt

Happ hänt
•
•
•

Rymdturist
Klimatpriset
Gränsen

Rätt svar: 2, 1, 2, X, 2,

UPPGIFTER
Kroppsideal
Nyligen kom en nyhet angående en bild som klädkedjan Zara har använt på sin hemsida.
Modellen ser ohälsosamt smal ut och man har anmält bilden till reklamombudsmannen.
Varje dag ser vi mycket reklam och då kan man luras att tro det är så man ska se ut.

UPPGIFT - DISKUSSION
•
•
•
•
•

Hur ser modellerna som bär kläderna ut?
Om ni ser en supersmal modell blir man då sugen på att köpa kläder? Vad tänker ni?
Hur ser hälsosamma modeller ut? Hitta ett par bilder som exempel
Är det någon skillnad på killmodeller och tjejmodeller?
Är det något med modellernas utseende i annonserna ni skulle vilja ändra på?

Orkaner
De senaste veckorna har nyheterna handlat väldigt mycket om just orkaner. Det är för att
det just nu pågår en orkansäsong. Under helgen har det stormat väldigt mycket i USA och i
Filippinerna. Orkanerna har fört med sig starka vindar som har förstört hus, och en massa
regn som gjort att det blivit översvämningar.

UPPGIFT – SÖK FAKTA
Fördela er i grupper och ta reda på mer om orkaner. Ni ska samla in och sammanställa olika
fakta om orkanerna.

•
•
•
•
•
•

Vad är en orkan?
Hur uppstår en orkan?
Varför har många orkaner fått namn?
Vad heter orkanerna som uppstod i östra USA och Filipperna?
När uppstår den så kallade orkansäsongen?
Har vi någonsin haft en orkan i Sverige?

Tips! Ni kan googla upp väderobservationer så hittar ni informationen.

Upphovsrätt
EU har röstat för en ny lag som handlar om upphovsrätt på internet. Den här lagen kan
betyda att folk som går på exempelvis en fotbollsmatch inte får ta bilder eller filma med
mobilen. Det har blivit mycket diskussioner om den här lagen.

UPPGIFT – DEBATT
Ni som eleverna ska mötas i en debatt. Ni får lära er retorik och argumentation, att tala inför
en grupp. Ni ska vara indelade i två lag. Ett lag debatterar för ja, det andra för nej.
Dagens debattämne: Vi ska ha upphovsrätt på internet i EU.

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING

1. En organisation har arrangerat en tävling där flera olika städer och kommuner i världen
deltog om hur man kan påverka sin stad eller kommun så att den blir mer miljövänligt. Vad
heter organisationen?
1 Naturskyddsföreningen

X Greenpeace
2 Världsnaturfonden, WWF

2. Det var många städer som var med och tävlade om titeln till världens bästa klimatstad, och
det blev Uppsala som vann! Hur många städer deltog tävlingen?
1 132
X 123
2 92

3. Förra tisdagen öppnades äntligen gränsen mellan två länder i Afrika efter tjugo långa år. Vad
heter de två länder som ligger i Afrika?
1 Somalia och Etiopien
X Kenya och Somalia
2 Etiopien och Eritrea

4. Gränsen har varit stängd i många år eftersom de två länderna krigat med varandra under 90
talet. Vilket år tog kriget slut?
1 2010
X 2000
2 2005

5. Vi kommer att ha världens första rymdturist som har köpt biljett för att färdas upp i rymden.
Vad heter han?
1 Jack Ma
X Elon Musk
2 Yusaku Maezawa

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

