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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 26 april 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    

• Katedralen Notre Dame i Paris 

• Badminton SM i Stockholm 

 

Happ hänt   

• Historiskt möte 

• Bränder i Sverige 

 

Rätt svar: X, 1, 1, 2 

http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola--teckensprak/


 

UPPGIFTER 
Katedralen Notre Dame i Paris 

Det var i måndags förra veckan som en av världens kändaste kyrkor, Notre Dame, som ligger i Paris, 

började brinna. Katedralen finns med på Unescos världsarvslista. 

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Vad står förkortningen Unesco för?  

Vad är Unesco och vad gör de?  

Vad är Världsarvskonventionen? 

Hur många medlemsländer har undertecknat Världsarvskonventionen?  

Vad kan bli ett världsarv? 

Hur många världsarv finn det sammanlagt i världen? 

Vilka svenska objekt finns på världsarvslistan? Skriv ner hela listan och ta fram bild från respektive 

världsarv i Sverige.  

Tips! Ni finner information från www.unesco.se/kultur/varldsarv/.  

 

Badminton SM i Stockholm 

UPPGIFT – FAVORIT SPORT 

Välj en favoritsport och berätta om det sämsta och det bästa med just den sporten.  

Ni kan antingen rita eller skriva.  

Hitta en förebild i den sporten du valde och berätta om hen för klassen.  

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. Nyligen blev ett möte mellan två världsledare historiskt. I vilket land hölls mötet?  

1 Nordkorea 

X Ryssland 

2 Kina 

 

2. Vad heter den andra ledaren som träffade Nordkoreas ledare Kim Jong-Un?  

1 Vladimir Putin 

http://www.unesco.se/kultur/varldsarv/


X Stefan Löfven  

2 Xi Jinping 

 

3. Vad står förkortningen MSB för? 

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

X Myndigheten för säkerhetsskydd och beredskap  

2 Myndigheten för samhällsskydd och säkerhetsskydd 

 

4. Hur många helikoptrar har MSB som kan vattenbomba? 

1 10 

X 20 

2 30 

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    

 

 

mailto:teckensprak@ur.se

