
PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk den 30 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.urplay.se och https://urplay.se/serie/213291-lilla-aktuellt-teckensprak 

   

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.    

     

Huvudnyheter    

• Glaciären Okjökull 

 

Happ hänt   

• Skjutningar i Malmö  

• Okjökull 

 

Rätt svar: X, 1, 1, 2 

 

https://urplay.se/serie/213291-lilla-aktuellt-teckensprak


UPPGIFTER 
Glaciärer 

Okjökull är Islands första glaciär som smält bort på grund av den globala uppvärmningen. Nyligen 

invigdes ett minnesmärke för glaciären, som en påminnelse till framtiden om att de andra 

glaciärerna inte ska gå samma väg som glaciären Okjökull.  

 

UPPGIFT –  SÖK FAKTA 

Varför är det inte bra att isen smälter? Gå ihop 2 och 2 och hitta svaren på frågorna.  

• Hur ska glaciärerna vara för att må bra? 

• Varför är det viktigt att det finns is? Fundera på vilka som behöver isen.  

• Hur kommer glaciärerna se ut i framtiden om det varma klimatet fortsätter? 

Diskussion: Låtsas att du jobbar som miljöminister. Vad skulle du göra då?  

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. Nyligen var det skjutning i södra Sverige där en person dog. I vilken stad hände det? 

1 Göteborg 

X Malmö 

2 Stockholm 

  

2.  Vilken veckodag hände det?  

1 Måndag 

X Tisdag 

2 Onsdag 

 

3. Glaciären Okjökull som är bland den första i landet som helt smält bort och försvunnit på 

grund av ett varmare klimat. I vilket land ligger glaciären Okjökull?  

1 Island 

X Grönland 

2 USA 

 

4. Nu har man satt dit någonting där glaciären låg tidigare för att uppmärksamma problemen 

med global uppvärmning. Vad har man satt dit?  



1 Staty 

X Bild 

2 Minnesmärke 

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

