ARBETSBLAD
PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN
PROJEKTLEDARE: FREDRIK QUISTBERGH
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 26 APRIL
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 TILL BARN OCH
UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET. LILLA AKTUELLT SKOLA RIKTAR SIG
SÄRSKILT TILL ÅRSKURSERNA 4-6.
Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30
Lilla Aktuellt 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
I veckans Lilla Aktuellt skola
•
•
•
•
•
•

Flera skogsbränder i Sverige
Terrordåd med hundratals döda i Sri Lanka
Rån mot barn ökar
En miljard fimpar slängs i Sverige varje år - vi träffar ett gäng som städar upp
Rysslands och Nordkoreas ledare träffas
Dags att nominera årets Min Lärare

DISKUSSIONSFRÅGOR
Rån mot barn
I veckan pratat vi om rån mot barn. Det är faktiskt så att det begås alltfler brott mot
personer under 18 år. I programmet träffat vi Markus som blev rånad. Vi pratar
också med en polis om vilka det är som begår brott mot barn – och det är ofta personer som själva är under 18 år.
•
•
•
•

Vad tänker ni när ni hör det?
Hur oroliga är ni för att bli utsatt för ett sådant här brott?
Har ni hört talas om sådana här brott där du bor?
Om ni är oroliga: Pratar ni med någon om det?

1(2)

Skräp
Nyligen kom en ny rapport om hur mycket skräp det finns i framför allt städer och
tätorter i Sverige. Den visade att om du går på en 100 meter lång trottoar skulle du
stöta på 114 skräp. Av det skräpet är 76 fimpar. Och just nu är det många barn som
är ute och plockar skräp.
•
•
•
•

Har du plockat skräp någon gång? Om ja: Varför?
Vad tycker du om att det är så mycket skräp?
Varför tror ni att det slängs så mycket skräp?
Hur ofta slänger ni skräp?

Min Lärare
Det är återigen dags för er att nominera era lärare till det vi kallar Min Lärare. Förra
året kom det in över 1300 nomineringar från elever som vill att vi skulle uppmärksamma just deras lärare.
•
•

Motivera: Hur ska en bra lärare vara?
Vad är det viktigaste med en lärare?
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