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Lilla Aktuellt Teckenspråk, den 29 november 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:
https://urplay.se/serie/213291-lilla-aktuellt-teckensprak

Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.

Huvudnyheter
•
•

Internt stängs ner
Vattenpolo

Happ hänt
•
•

Brand i Australien
Curling

Rätt svar: 1, 2, X, 1

UPPGIFTER
Internet stängs ner
UPPGIFT – DISKUSSION
Varför bestämde sig myndigheterna att stänga ner internet i Iran? Dela in er i grupper och sök
information.
Tips: Använd sökmotorer eller nyhetssajter för att hitta information.
•
•

Varför kunde inte människorna i Iran få tillgång till internet? Vad gör Irans regering för att
försöka hindra landets tillgång till internet?
Presentera era svar för klassen.

Bonus: Tänk dig att inte ha något internet och alltså inte kunna få nyheter och få reda på vad som
händer i typ mobilen. Vad hade ni känt då?

Vattenpolo
UPPGIFT – SÖK FAKTA
Jobba två och två och ta reda mer om sporten vattenpolo. Ta hjälp av sökmotorer på internet. Sök
till exempel svar på följande frågor:
•
•
•
•

Vad är vattenpolo?
Hur många spelare finns i ett lag?
Hur lång tid tar en match?
Vilken utrustning använder man i vattenpolo?

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING

1. Branden i Australien drabbar inte bara människor utan även djur. Vilket djur?
1 Koalor
X Känguruer
2 Ormar

2.

Hur många koalor har dött i de här bränderna?
1 100
X 500
2 1000

3. Vilken sport hölls europamästerskapen i Helsingborg i helgen?
1 Bordtennis
X Curling
2 Bowling

4. I vilken placering kom både svenska damlaget och herrlaget?
1 Guld
X Silver
2 Brons

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

