
PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt teckenspråk den 10 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    

• EU-val 

Happ hänt   

• Ny kung i Thailand 

• SMHI 

• Junior-VM mästare i cheerleading 

 

Rätt svar: X, 1, X, 2, 2, 1  

 

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


UPPGIFTER 
 

EU-val 

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, något som kallas för EU-val, i 

Sverige. I valet väljer folket i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i 

parlamentet de kommande fem åren. 

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Det är val till Europaparlamentet vart femte år i alla EU-länder. 

Ta reda på svaret till frågorna nedan och bli mer regeringssmart.  

• Vad är Europaparlamentet? 

• Vart ligger Europaparlamentet?  

• Hur många ledamöter från EU:s medlemsländer sitter i Europaparlamentet?  

• Vad kallas ledamöterna som sitter i Europaparlamentet? 

• Vilka beslut tar de?  

• Hur många ledamöter representerar Sverige?  

Tips! Mer information finner ni på denna hemsida http://eu.riksdagen.se/eu-valet/.  

Presentera era svar för klassen. 

 

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

1. Vilket land har nyligen fått en ny kung?  

1 Malaysia 

X Thailand 

2 Japan 

  

2.  Vad heter den nya kungen?  

1 Rama den 10:e 

X Rami den 5:e 

2 Ama den 11:e 

 

3. Hur mycket kostade hela ceremonin?   

1 30 000 000 kronor 

http://eu.riksdagen.se/eu-valet/


X 300 000 000 kronor 

2 3 000 000 kronor 

4. Vad betyder förkortningen SMHI? 

1 Sveriges mätning och klimatinstitut  

X Svenska meteorologiska och hydrologiska departementet 

2 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut   

 

5. Vilken växthusgas bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten?  

1 Koloxid 

X Kolmonoxid  

2 Koldioxid  

 

6. Vad heter sporten som Sveriges juniorlag tog det historiska VM-guldet alldeles nyligen?  

1 Cheerleading 

X Gymnastik 

2 Dans 

 

  

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

