
PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 24 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    

• Bihotell 

Happ hänt   

• Aspludd 

• Skyltdockor 

• NBA 

 

Rätt svar: 2, 2, 1, 2, 1, X 

 

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


UPPGIFTER 
Bihotell 

Senaste tiden har bina minskat i antal och det kan bero på tre olika saker: 

• Det används mycket gifter i jordbruket  

• Klimatförändringar  

• Brist på bostäder för bina 

Bina är viktiga för att vi människor ska få mat. Eftersom blommor behöver pollineras alltså befruktas 

av bin för att det ska bli frukter såsom äpplen, nötter och jordgubbar. Just därför byggs det bihotell 

för att hjälpa bina. Bina behöver hitta platser i naturen, vissa vill ha dem på och i marken och andra i 

håligheter i döda träd eller kvistar. Ni kan hjälpa bina genom att bygga ett bihotell där bin kan flytta 

in.  

UPPGIFT – GÖR ETT EGET BIHOTELL 

Jobba två och två och bygga ett bihotell. Ni kan titta på Lilla Aktuellt Teckenspråks senaste program, 

där finns ett inslag om hur man bygger ett bihotell. 

 

1. Ni börjar med att bygga dubbelrum. Börja med att borra hål i ett vedträ och hålen behöver 

vara djupa, för annars kan ju fåglar komma och sticka in näbben och äta upp biet.  

 

2. Bina vill gärna variera lite med rummen, så förutom dubbelrum, bör ni också bygga 

enkelrum. Ni ska ha bambupinnar som är ca 15 cm långa. Ni behöver göra 7 stycken per 

hotell. Ni ska ha spikar som är 6 cm långa och ett snöre som är 1 meter lång per hotell. 

Använd spiken för att gröpa ur ett hål i varje ände av bambupinnarna, så att bina kan lägga 

sina ägg inuti. Knyt snöret så att bambuknippet håller ihop. Knyt tillräckligt hårt så att 

bambupinnarna inte ramlar ut.  

 

3. Hitta en lämplig plats för hotellen. Platsen ska helst ha rikligt med blommande växter inom 

50 meters radie. Hotellen ska synas och få sol delar av dagen, men inte sitta väldigt utsatt för 

vind och regn.  

 

4. Nu har ni gjort 2 olika boenden. Bina blir nöjda att de kan välja vilket rum de vill ha. Men bor 

man på hotell så behövs det mat! Ni ska fixa frukostbuffe till bina.  

 

5. Ni får ta fram kryddväxterna som bin gillar ha till deras frukost.  

 

6. Sen behövs det något mer till hotellet. På hotellet behöver man också ett bi-spa! Ni får lägga 

fram ett glasfat med glaskulor och fylla med vatten så att det precis inte täcker kulorna. Då 

kan bina komma och landa på kulorna och sitta och dricka.  



 

7. Sist men inte minst, ge bina ett varmt välkomnande till deras nya hotell!  

 

Ni får gärna skicka bilder på era bihotell till teckensprak@ur.se. Lycka till! 😊  

 

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING  

1. Det ligger en massa vitt ludd på marken och bildar små högar som nästan ser ut som 

snöhögar. Vad är det för något?  

1 Snö 

X Pollen 

2 Aspfrön  

  

2.  Hur mycket frön kan ett aspträd släppa ifrån sig ?  

1 Flera tusen frön 

X Flera hundratusen frön 

2 Flera miljoner frön 

 

3.  I vilken stad håller studenter på att scanna folks kroppar?  

1 Halmstad 

X Malmö 

2 Göteborg 

 

4. Hur många kroppar kommer att scannas sammanlagt?  

1 100 

X 160 

2 60 

 

5. Det finns en svensk basketspelare som spelar i världens främsta basketliga i Nordamerika. 

Vad heter ligan? 

1 NBA 

X NFL 

2 WNBA 
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6. Vad heter den svenska spelaren som spelar i Golden State Warriors som kom till final? 

1 Jonas Johansson 

X Jonas Jerebko 

2 Johan Jerebko 

 

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 
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