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Lilla Aktuellt Teckenspråk, den 11 december 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 

 
 

 

Rätt svar: 1, X, 2, X, 1, 2, 1 

 

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


I vilket rum sitter programledarna och pysslar fram julsaker?  

1 Verkstaden 

X Kontoret 

2 Garaget 

 

Vilka är de som har jobbat hårt för att ta fram ett vaccin som skyddar mot coronaviruset?  

1 Lärare 

X Forskare 

2 Läkare 

 

Vilket land har redan börjat komma igång med vaccinering mot coronaviruset? 

1 Ryssland 

X Kanada 

2 Storbritannien 

 

Vilka blir de som får vaccinera sig i första hand när vaccinet kommer till Sverige? 

1 Sjuksköterskor 

X Äldre människor 

2 Barn 

 

När vill regeringen att pandemilagen ska börja gälla? 

1 Mars 2021 

X Februari 2021 

2 April 2021 

 

Hur lång tid sen är det senast som svenska skiddamerna vann stafetten i skidskytte under 

Världscupen?  

1 20 år sedan 

X 5 år sedan 

2 10 år sedan 

 



Vad är det för stora och tekniska grejer som vi har i rymden? 

1 Satelliter 

X Lilla aktuellt teckenspråks sociala medier 

2 Datorer 

 

 

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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