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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 25 januari 2019
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
•
•

Regeringen
200:e programmet

Happ hänt
•
•
•

Ny rapport från Oxfam
Idrottsgalan
Skolstrejk i Bryssel

Rätt svar: X, 2, X, 1, 2, X

UPPGIFTER

Regeringen
Vi har en ny regering och Stefan Löfven fortsätter att vara statsminister. Nyligen presenterades
andra ministrar som har ansvar för olika områden i politiken.
UPPGIFT – PANELSAMTAL
En lärare eller en elev är moderator och alla i klassen är deltagare under panelsamtalet.
En paneldeltagare ska själv välja vilken minister hen kommer att agera under panelsamtalet.
Först ska eleverna gå ihop två och två och ta reda på mer om ministrarna. Hur många ministrar finns
det, vilka ansvarsområden har de, vad jobbar respektive minister med? Då är eleverna förberedda på
att svara på frågor från moderatorn.
Här kommer några enkla tips för att göra panelsamtalet mer inkluderade för alla i klassrummet.
1. Låt paneldeltagarna presentera sig själva.
2. Låt paneldeltagarna säga sina titlar före de säger något, så att alla ska kunna hänga med.
3. Se till att moderatorn fördelar talarordet rättvist.
Kommer ni ha någon publik, se till att moderatorn fördelar publikfrågor och kommentarer till
paneldeltagarna.

UPPGIFT – INSÄNDARE
200:e programmet
Den 25 januari firar Lilla aktuellt teckenspråk sitt 200:e program. Lilla aktuellt teckenspråk har tagit
upp många olika ämnen i varje program. Kanske minns du något särskilt?
Skriv en insändare och berätta vad du tycker om Lilla aktuellt teckenspråk. Du kan kritisera eller ge
beröm. Du kan välja ett program som du minns och skriva vad du tycker om programmet och
motivera varför. Du kan också ge förslag till förbättringar eller komma med andra idéer.

Vill du att dina åsikter ska nå oss? Skicka in din insändare till oss på teckenspråk@ur.se.

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING

1. Hjälporganisationen Oxfam har nyligen gett ut en ny rapport som visar att världens rikaste
har blivit rikare och världens fattigaste har blivit fattigare. Vad kallas den här rapporten?
1 Orättvistsrapport
X Ojämlikhetsrapport
2 Klyftrapport

2.

Många av världens ledare ska samlas i veckan för att prata om ekonomin i världen. I vilket
land kommer de att samlas i?
1 Belgien
X Irland
2 Schweiz

3. Nyligen var det idrottsgala. Vem blev den stora vinnaren som vann Jerringpriset?
1 Armand Duplantis
X Hanna Öberg
2 Charlotte Kalla

4. Under idrottsgalan uppmärksammades också årets elitidrottsstipendiater. En av dem var
Otto Kingstedt som fick stipendiet. Vilken idrott utövar han?
1 Friidrott
X Cykling
2 Tennis

5. Greta Thunberg har blivit känd runt om i världen för sin kamp. Vad kämpar hon för?
1 Jämställhet

X Barns rättigheter
2 Klimatet

6. Just nu pågår det många skolstrejker i flera städer i Europa, i Australien och USA. Hur många
elever skolstrejkar i staden Bryssel som ligger i Belgien just nu?
1 3 000 elever
X 12 000 elever
2 20 000 elever

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

