
PRODUCENT: PRODUCENT: LOTTEN SLÄTT KARLUNG 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA DELLA MORTE PÅLSTAM  
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Lilla Aktuellt Teckenspråk, den 27 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.    

 

Nutidsorientering  

• Rutiner hemma 

• Gymnasielever 

• Mammutar 

• Stavning 

• Norrsken 

• Sommartid  

 

Rätt svar: 2, 1, 1, 1, X, 2 

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

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


 

1. Vad heter personen som delar med sig några grymma tips på vad man kan göra 

hemma under dessa coronatider?  

 

1 Lotten 

X Johanna 

2 Jonna 

 

2.  Vilka av följande stängdes förra veckan?  

 

1 Gymnasieskolor, högskolor och universitet 

X Grundskolor, högskolor och universitet 

2 Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor  

 

3. Vad heter det enorma djuret som dog ut tusen år sedan?  

1 Mammut 

X Elefant 

2 Jättehjort  

 

4. Vad heter hon som forskar om teckenspråkiga barn och deras stavningar? 

1 Moa Gärdenfors  

X Maja Gärdenfors  

2 Moa Gärdet  

 

5. Vad uppstår när elektriska partiklar från solen träffar atmosfären runt jorden?  

1 Rosa himmel 

X Norrsken  

2 Solförmörkelse  

 

6. Vilket datum ändras klockan till sommartid?  

1 28 mars 



X 31 mars 

2 29 mars  

 

 

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

