
PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  

    

Lilla Aktuellt teckenspråk, den 6 mars 2020 

     

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 

• Väder 

 

Happ hänt   

• Djur på hal is 

• Asteroid 

 

Rätt svar: 1, 1, X, 2 

 

 

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


UPPGIFTER 
Väder 

UPPGIFT – SÖK FAKTA 

De senaste veckorna har det varit varmt på vissa platser i Sverige enligt meteorologer. Nu ska vi 

utforska vad en meteorolog egentligen gör.  

Dela upp flera grupper där varje grupp ska ta fram fakta om metrologer samt diskutera följande 

frågor: 

• Vad är en meteorolog?  

• Vad gör en meteorolog?   

• Vad betyder det när en meteorolog rapporterar om vädret? Hur går det till?  

• Vad rapporterar en meteorolog om? Är det bara om det svenska vädret?  

Fundera på följande frågor: 

• I Sverige är det bra att kunna prata om vädret eftersom det är något vi ofta pratar om. 

• Talar man ofta om vädret även i andra länder, tror du? 

 

UPPGIFT – GÖR ETT VÄDERINSLAG 

Gör ett eget väderinslag med inspiration från tv-meteorologerna. Använd en karta över Sverige eller 

ett annat land och agera som en meteorolog. Peka och tala om vilket väder det ska bli nästa dag. 

Arbeta gärna i par och skriv först ett manus tillsammans. Spela därefter in varandra med hjälp av en 

mobiltelefon eller surfplatta. Om ni vill - skicka in era klipp till oss! Maila till teckensprak@ur.se  

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

1. I Skellefteå var ett djur ute på hal is och kunde inte ta sig någonstans. Vad var det för djur? 

1 Älg 

X Räv 

2 Varg 

  

2.  I vilket län ligger staden Skellefteå?    

1 Västerbotten 

X Västernorrland 

2 Norrbotten  

 

3. Rymdforskare i USA kan ha upptäckt en asteroid som man räknar som en vad?  
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1 Stjärna 

X Måne 

2 Mars 

 

4. Hur många år tror man att den har snurrat runt i Jorden? 

1 5 år 

X 10 år 

2 3 år 

 

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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