
PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt teckenspråk den 3 maj 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    

• Sesethu är med i WCP-juryn 

 

Happ hänt   

• Piloternas strejk  

• Svenska medaljer  

 

Rätt svar: 1, X, 2, X, X 

 

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


UPPGIFTER 
 

Sesethu 

Det finns en döv representant i barnjuryn i Worlds Chrildren´s Prize. Hon heter Sesethu och 

kommer från Sydafrika. Länken nedan innehåller en presentation av henne med bilder från 

hennes hem och hon berättar om sitt liv.  

UPPGIFT – FRÅGOR OCH SVAR 

Jobba två och två och ta reda på mer om Sesethu. Ta hjälp av läromedlet Globen 

https://worldschildrensprize.org/downloads/theglobe/Sve_Globen_low.pdf och gå in till sida 10 och 

11. Sök till exempel efter svar på följande frågor:  

• Hur gammal är Sesethu? 

• Var växte hon upp? 

• Hur ser det ut där hon bor? 

• När brukar hon stiga upp för att åka till skolan? 

• Vem bor Sesethu med? 

 

UPPGIFT - GÖR ETT KOLLAGE 

Ett collage är ett kul sätt att göra något annorlunda av dina digitalbilder. Ni ska skapa ett fotokollage 

utifrån er vardag. 

 

Tips! Se filmen om Sesethu på worldschildrensprize.org/sesethu 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

 

1. De senaste dagarna har flera tusen flyg ställts in från ett flygbolag. Vad heter flygbolaget? 

1 SAS 

X Finnair 

2 Norwegian  

  

2.  Vad var det som förorsakade dessa inställda flyg? 

1 Flygstörningar 

X Strejk 

2 Pilotbrist 

https://worldschildrensprize.org/downloads/theglobe/Sve_Globen_low.pdf


 

3. Vart hölls hockey-VM finalen för unga under 18 år alldeles nyligen?  

1 Umeå 

X Luleå 

2 Örnsköldsvik 

 

4. Sverige lyckades ta sig till final. Vilket lag fick de möta i finalen?  

1 USA 

X Ryssland 

2 Kanada 

 

5.  I vilken sport fick den svenska Mattias Falck silver?  

1 Tennis 

X Bordtennis 

2 Badminton 

 

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

