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Lilla Aktuellt teckenspråk, den 18 september 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 

• WWF-rapport  

• Massutdöende  

• Skogsbrand  

• Äldreboenden  

• Skolor stängs  

• Talang 

 

Rätt svar: 1, X, 2, 1, X, X 

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


 

1. Nyligen släppte en organisation en rapport som visar att det finns färre djurarter på jorden 

än för 50 år sedan. Vad heter organisationen?  

1 Världsnaturfonden  

X Världsorganisation 

2 Rädda djuren  

 

2.  Jorden är just nu inne på nästa period av massutdöende, i vilken ordning är denna?  

1 Fjärde  

X Sjätte  

2 Andra  

 

 

3. Skogsbränderna har bland annat gjort att aska och rök tagit sig till en storstad i Kalifornien. 

Vad heter storstaden?  

1 Los Angels   

X San Diego  

2 San Francisco  

 

4. När tas besöksförbudet på äldreboenden bort?  

1 1 oktober  

X 1 november  

2 15 oktober  

 

5. Hur många grundskolors lektioner har blivit inställda i Frankrike?  

1 1000 

X 2000 

2 3000 

 

6. Vilket av alternativen nedan är synonym med ordet Talang?  

1 Snäll  

X Gåva  

2 Smart 



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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