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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 8 februari 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
•
•

Samernas nationaldag
Kungliga föremål

Happ hänt
•
•
•

Översvämningar i Australien
Fusk med kött från Polen
Svenskt rekord i kula

Rätt svar: X, 1, X, 2, 2

UPPGIFTER

Samernas nationaldag

Den 6 februari firades samernas nationaldag. Samerna har funnits flera tusen år, till och
med innan Sverige fanns.
UPPGIFT – SÖK EFTER FAKTA
Hur mycket vet du om samerna? Använd sökmotorer på internet för att ta reda på mer.
•
•
•
•
•
•

När kom samerna till Sverige?
Vad heter området där samerna bor?
Varför kom samerna i kläm när Sverige bildades?
Hur många samer finns det idag?
Var i Sverige bor det flest samer?
Varför kallas det samiska folket just samer?

Glöm ej att vara källkritisk! Tips: www.samer.se.

Kungliga föremål
I somras stals kungliga föremål värda miljontals kronor från domkyrkan i Strängnäs. Det blev en riktig
världsnyhet. Känner ni till händelsen?

UPPGIFT – DISKUSSION
Fördela eleverna in i två grupper, den ena gruppen med elever som har tagit del av nyheten och den
andra gruppen med elever som inte tagit del av nyheten.
Frågor till elevgruppen som tagit del av nyheten:
•
•
•
•

När fick du reda på det?
Hur fick du reda på det?
Vad gjorde du då? Letade du vidare efter mer information?
Vad tänkte du när du först fick veta om det?

Frågor till elevgruppen som inte tagit del av nyheten:
•
•
•

Varför tror du att du inte har fått veta om det tidigare?
Är det något med nyheten som du tycker är ointressant?
Tror du att det är viktigt att ta del av olika nyheter? Varför eller varför inte?

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING

1. Nyligen blev det en massa översvämningar på andra sidan jordklotet. I vilket land har det
hårda vädret har skapat stora problem?
1 Nya Zeeland
X Australien
2 Indonesien

2. Ovädret har gjort gatorna har förvandlats till floder med krokodiler, ormar och giftigt avlopp.
En grupp har kallats in för att bygga skyddsvallar och evakuera människor därifrån. Vilka är
de?
1 Militär
X Volontärer
2 Sjukvårdare

3.

Den senaste veckan har det pratats mycket om kött från ett land. Ett slakteri fuskade med
sina regler, de slaktade och sålde bland annat kött från sjuka kor. I vilket land ligger
slakteriet?
1 Frankrike
X Polen
2 Vitryssland

4. Slakteriet blev upptäckt av en ___________________.
1 Polis
X Bonde
2 Journalist

5. Nyligen blev det ett nytt svenskt inomhusrekord i kula. Vem slog det svenska rekordet?
1 Marika Nilsson
X Helena Engman
2 Fanny Roos

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

