
PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt teckenspråk, den 13 december  

     

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    

• Vulkan 

• Vinteraktiviteter  

 

Happ hänt   

• Ryska idrottare 

• Nobelpriset 

 

Rätt svar: 1, X, 2, 1 

 

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


UPPGIFTER 
Vulkan 

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

Nyligen exploderade det i en vulkan på den lilla ön White Island i norra Nya Zeeland. Men hur och 

när vet vi att en vulkan ska få ett utbrott? Jobba två och två och ta reda på mer fakta med hjälp av 

sökmotorer på internet och svara på frågorna:  

 

• Rita och skriv förklaringar vad det är som orsakar ett vulkanutbrott? 

• Vad kommer ordet vulkan ifrån? 

• Hur vet man att en vulkan håller på att få ett utbrott?  

• Vad är det som kommer ur en vulkan under ett utbrott som kan vara mycket giftigt? 

• Hur långt kan lava rinna innan den hinner svalna och stelna? 

• Vilka är de vanligaste gaserna som en vulkan ger ifrån sig? 

• Vad består askan av som regnar ner efter ett vulkanutbrott? 

• Vad kallas en vulkan som inte haft utbrott på 10 000 år? (2 ord) 

 

Vinteraktivitet 

UPPGIFT – HITTA PÅ EN AKTIVITET  

Så här vintertid finns det som bekant en rad olika roliga och spännande vinteraktiviteter man kan 

ägna sig åt, så som utförsåkning, längdskidåkning, skridskoåkning och skoteråkning med mera. 

Var och en får hitta på en ny vinteraktivitet och sedan dela med er till varandra. Kreativiteten har 

inga gränser!  

Ni kan måla, rita, skriva vadsomhelst för att dela av er idé till en ny vinteraktivitet.  

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. De senaste åren har det kommit fram att ryska idrottare har gjort något som är farligt och 

olagligt. Vad har de gjort?  

1 Dopat sig 

X Tagit huvudvärkstabletter 

2 Promenerat i 1000 mil  

  

2.  Hur länge kommer Ryssland inte kunna delta i stora mästerskap?  

1 2 år 

X 4 år  



2 6 år 

 

3. Vart hölls Nobelfesten i tisdags kväll?  

1 Göteborgs stadshus 

X Härnösands stadshus  

2 Stockholms stadshus 

 

4. Vad heter de som teckenspråksgestaltade musiken på Nobelfesten?  

1 Amina och Jamila  

X Jamila och Anna  

2 Amina och Jimmy  

 

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

