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Lilla Aktuellt Teckenspråk den 23 augusti 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
•

Kulturfestival i Frankrike

Happ hänt
•
•
•

Skansenakvariet
Uppsalaspelen
Kulturestivalen Clin d´Oeil

Rätt svar: X, 2, 1, X, 2, 1

UPPGIFTER
Kulturfestivalen Clin d´Oeil
UPPGIFT – VÄLJ EN ARTIST

I somras hölls en stor kulturfestival för döva i staden Reims, Frankrike. Festivalen heter Clin
d´Oeil. Det fanns många artister på festivalen – ta en titt på artisterna på https://www.clindoeil.eu/en-gb/street_theatre (hemsidan är på engelska).
Vilken artist skulle du vilja se? Skriv och motivera varför. Sen ska ni berätta för varandra i
klassrummet.
Stöd till skrivningen:
•
•
•
•

Vem är artisten?
Vad gör artisten?
Varför har du valt just den artisten?
Om du var artist – vilken artist skulle du vara?

Diskussion: Varför finns det kulturfestival för döva?

UPPGIFT - NUTIDSORIENTERING

1. Nyligen hände det en olycka på Skansenakvariet där en man blev biten av ett djur. Vilket
djur?
1 En björn
X En krokodil
2 En varg

2.

Vart ligger det där Skansenakvariet?
1 Uppsala
X Örebro
2 Stockholm

3. Två unga idrottare deltog nyligen Uppsalaspelen och slog rekord. Vilken idrott utövades på
Uppsalaspelen?
1 Friidrott
X Simning

2 Bordtennis

4. Det hölls nyligen en VM tävling i orientering i Norge där Sverige kammade hem medaljer.
Hur många medaljer blev det sammanlagt?
1 Fem stycken
X Sex stycken
2 Sju stycken

5. I somras hölls en stor kulturfestival för döva i Frankrike. Vad heter festivalen?
1 Clin Oeil
X D´Oeil clin
2 Clin d´Oeil

6. I vilken stad hölls festivalen?
1 Reims
X Lyon
2 Paris

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

