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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 1 mars 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.

Huvudnyhet
•

Nyttig mat

Happ hänt
•
•
•

Reklam i London
Sveriges nya lag
Medaljregn i Skid-VM

Rätt svar: 1, X, 1, X, 1

UPPGIFTER

Nyttig mat
*Livsmedelsverket tycker att skolmaten i Sverige ska vara nyttigare. Nyttig mat kan tex vara
grönsaker, frukt, bär, nötter, fisk och skaldjur typ räkor, krabbor å musslor. Livsmedelsverket säger
också att skolmaten ska innehålla mindre salt och rött kött, som gris, ko, lamm och att det ska finnas
mindre socker i skolan.
UPPGIFT – TEST
Hur ofta äter du nyttig mat egentligen?
1. Anteckna vilka nyttiga mat du äter i skolan under veckan.
2. Fundera på under veckan om, när och varför du äter nyttig mat.
3. Ta med dina anteckningar till skolan veckan efter och diskutera med klassen.

Jämför listorna med varandra. Hade ni ätit ungefär samma mat? Hur tror ni det påverkar hälsan om
man äter nyttiga mat?

*Livsmedelsverket är en myndighet i Sverige som ger information till människor om vad som är bra
och dåligt att äta för tex hälsan och för miljön.

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING

1. Vilken reklam har man nu förbjudit i London?
1 Skräpmat
X Klädmärke
2 Bilmärke

2.

En av anledningarna till att det nya förbudet infördes i London var att minska risken för…

1 Undervikt
X Övervikt
2 Hjärtinfarkt

3. Sveriges justitieminister har nyligen berättat att de vill ha en lag som gör att det blir olagligt
att vara med i en terrorgrupp. Vad heter justitieministern?
1 Morgan Johansson
X Mikael Damberg
2 Magdalena Andersson

4. Nyligen hölls skid-VM i Österrike och Sverige tog flera medaljer. En av de stora
överraskningarna var den 19-åriga talangen som tog ett silver. Vad heter hon?
1 Ebba Andersson
X Frida Karlsson
2 Stina Nilsson

5. Vilken medalj tog Sverige i stafett för damer?
1 Guld
X Silver
2 Brons

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

