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BESTÄLLNINGSNUMMER: 104656TV3    

    

Lilla Aktuellt Teckenspråk, den 17 april 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  

• Corona 

• Råd och rekommendationer 

• Kosläpp  

• Kolla klippet 

 

Rätt svar: X, 1, X, 1, 2, 1 

 

UPPGIFT – NUTIDSORIENTERING 

 

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


1. Nyligen kom regeringen med den nya budgeten. Hur mycket pengar kommer att gå 

till att hjälpa människor och företag i den här coronakrisen?  

1 över 1 biljon kronor 

X över 100 miljarder kronor  

2 över 500 miljarder kronor 

 

2.  Vilken myndighet kommer med råd och rekommendationer om coronakrisen?  

1 Folkhälsomyndigheten  

X Riksdagen 

2 Hälsomyndigheten 

 

3. På våren brukar mjölkkorna släppas ut på bete efter att ha varit inomhus hela vintern. Vad 

kallas det?   

1 Frisläpp 

X Kosläpp 

2 Koglädje  

 

4. Vad kallas det när man undersöker om någonting är sant eller inte?  

1 Man är källkritisk 

X Man har faktakoll 

2 Man tar reda på kritikfakta 

 

5. Vad står förkortningen SDUR för?  

1 Sveriges Dövas Ungdomsråd  

X Södermalms Dövas Ungdomsråd 

2 Stockholms Dövas Ungdomsråd  

 

6. I vilket land ligger djurparken i kolla klippet?  

1 Chile 

X Argentina 

2 Kanada  



 

 

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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