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Lilla Aktuellt teckenspråk, den 20 mars 

     

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 

• Legorobot  

• Fjärrundervisning 

 

Happ hänt   

• Virus 

• Ungdomsspelen 

• Tyst teater 

 

Rätt svar: X, X, 2, 1 

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


 

UPPGIFTER 
Legorobot 

Det är många i världen som tänker extra på att hålla händerna rena nu. Här på en skola i 

Taiwan har eleverna hittat på ett smart sätt att göra det. Dom har nämligen byggt en 

legorobot som skickar ut handsprit varje gång någon håller sina händer nära den. 

UPPGIFT – GÖRA EN ROBOT  

Nu ska ni rita eller pyssla fram en egen robot med hjälp av kritor, tuschpennor, färgpennor, 

magiska pennor, vattenfärger, fingerfärg, kartong, papper, tejp och så vidare. Ni får vara 

kreativa och skapa en egen robot - precis som ni vill ha den.  

  

Fjärrundervisning 

Snart kan det hända att skolor stängs och eleverna får ha lektioner hemma istället. Vissa 

elever har haft lektioner hemma elever sedan länge. Och hur funkar det? 

UPPGIFT – DEBATT 

Dela upp er i två grupper. Den ena gruppen ska vara positiv till att ha fjärrundervisning i 

Sverige och den andra gruppen ska vara negativ till ett sådant förslag. Ordna sedan en 

debatt i klassrummet där läraren eller en elev leder debatten och bestämmer vem som får 

ha ordet. Diskutera sedan vilka argument som användes.  

Förbered er genom att läsa på om fjärrundervisning och använd en av SPSM skolor som ett 

exempel. Se inslaget om fjärrundervisning i senaste lilla aktuellt teckenspråks program.  

 

TIPS! Tänk på att ha starka argument, lyssna på din motståndare och var självsäker!   

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

Nu ställs många sportevenemang in på grund av dom nya reglerna, bland annat att man inte 

får vara många samtidigt på ett och samma ställe, för att inte sprida coronaviruset. Därför 

kommer bland annat SDI:s ungdomsspel i Malmöflyttas till i höst istället. Fotbolls-EM för 

herrar flyttas fram ett år, Allsvenskan skjuts upp samt många andra tävlingar och 

turneringar. 

 

1. Nu ställs många evenemang in på grund av de nya reglerna för att inte sprida viruset. Vad 

heter viruset?  

1 Wuhanviruset  

X Coronaviruset 



2 Citronviruset   

  

2.  När kommer SDI:s ungdomsspel i Malmö ske istället?  

1 I sommar 

X I höst 

2  I vår 

 

3. Hur många år har Tyst teater funnits?  

1 100 år  

X 25 år  

2 50 år  

 

4. Vad har eleverna i Taiwan byggt? 

1 Robot  

X Dammsugare 

2 Låda 

 

 

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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