ARBETSBLAD
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN
PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ
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LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 22 MARS
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
Nyheter i dagens sändning:
- Stor förödelse i Mocambique efter storm
- Rocka sockorna – vi träffar Max som föddes med Downs syndrom
- Nationella prov sprids på internet – vi träffar två som säger sig sprida
prov
- Kriget i Jemen gör att många barn inte kan gå i skolan
- I veckan firades det persiska nyåret Nouruz

DISKUSSIONSFRÅGOR

Rocka sockorna/Downs syndrom
Den 21/3 är det internationella Downs syndrom-dagen – dagen då många
rockar sina sockor för allas lika värde. Downs syndrom är en diagnos som
vissa föds med, men det är inte en sjukdom. De flesta personer med Downs
syndrom är friska.
Om man har Downs syndrom kan det vara svårare att lära sig saker. Allt från
att gå till att prata och läsa tar ofta längre tid att lära sig helt enkelt, så personer med Downs syndrom behöver ofta mer stöd och kan få gå i skolor som är
anpassade för att ge extra hjälp.
-

Har du rockat sockorna i år? (alltså haft olika strumpor på dig)
Tycker du att det är en bra idé att ha olika strumpor på sig?
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-

Känner du någon som har Downs syndrom?

Nationella prov
Alla elever i trean, sexan, nian och gymnasiet skriver nationella prov. Proven
är till för att kunna jämföra elevers kunskaper över hela landet, och för att
betygen ska bli mer rättvisa. Men det har blivit allt vanligare att de nationella
proven sprids på sociala medier innan provet. Förra året spreds ungefär 15
olika prov i förväg. Det kan vara olagligt att läcka nationella prov och Skolverket har polisanmält flera instagramkonton som gjort det.

-

Har du skrivit nationella prov?
Vad tycker du om att skriva nationella prov? Diskutera tillsammans.
Vad tycker du om att det finns folk som sprider proven innan de ska
skrivas? Diskutera tillsammans.
Har du någon gång sett att någon läcker ett prov på sociala medier?
Hur känns det att folk fuskar på proven på det sättet? Diskutera tillsammans.

Nyåret Nouruz
I veckan var det eldfesten och Nouruz – en högtid som bland annat firas av
kurder, iranier och afghaner över hela världen. En grej man gör på eldfesten
är att hoppa över små eldar och sjunga ramsor för att fira in våren. Nouruz
är nyårsfirandet och det infaller på vårdagjämningen (den dag på året när
dag och natt är ungefär lika långa) och ett nytt år börjar alltså då för dem som
firar Nouruz. Efter vårdagjämningen blir dagarna längre och nätterna kortare.

-

Känner du någon som firar Nouruz? Diskutera tillsammans.

2(3)

-

Vet du vad man brukar göra för att fira Nouruz?
Skulle du vilja gå på en eldfest? Diskutera tillsammans.
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