Arbetsblad: Lilla Aktuellt skola 2021-10-22

ARBETSBLAD LILLA AKTUELLT SKOLA
Lilla Aktuellt skola är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar kl 10 på
webben och i SVT Barn kl 14.25. Programmet tar upp veckans viktigaste händelser och vänder sig
primärt till barn i mellanstadieåldern som tittar i klassrummet. Arbetsbladet består av faktafrågor
och diskussionfrågor som är kopplade till nyhetsinslagen och programpunkten ”mediesnacket”.
Programmen och annat material hittar du på urplay.se/lilla

Nyhetsquiz
Quizfrågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.
1. Linus visar hur fördelningen av utsläppen av växthusgaser ser ut genom att visa på en tårta. Vad
kallas ett diagram som består av en rund ring med olika delar inritade? Flera alternativ kan vara
rätt.
A. tårtdiagram
B. graf
C. cirkeldiagram
D. tabell
2. Vilken tårtbit är störst, alltså står för störst del av utsläppen av växthusgaser?
A. avfall
B. energi
C. transporter
3. Transporter står för 14 % av utsläppen. Men vilka slags transporter släpper ut mest växthusgaser?
A. bilar och lastbilar
B. tåg
C. flyg
4. Fabriker står för 1/5 del av utsläppen och skogs- och jordbruk står för 1/4 av utsläppen. Vad är
störst - 1/5 eller 1/4?
A. 1/5
B. 1/4
C. de är lika stora
5. Sedan slutet av 2020 är det tillåtet att sälja insekter som mat i Sverige. En fördel är att insekter är
näringrika. Vilket näringsämne finns det särskilt mycket av i insekter?
A. fett
B. kolhydrater
C. protein
6. I inslaget om insekter ser vi en mjölbagge i olika stadier - mask (larv), puppa och utvecklad
mjölbagge Men i vilket stadium äter vi den?
A. som mjölmask
B. som puppa
C. som mjölbagge
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7. Den här veckan uppmanas ni att skicka in frågor till miljöministern i DUO-appen. Vad heter
miljö- och klimatministern?
A. Anders Ygeman
B. Amanda Lind
C. Per Bolund
8. Nu görs Melodifestivalen om. Andra chansen ersätts med en semifinal. Men vad betyder 'semi' i
ordet semifinal?
A. del
B. halv
C. andra
9. Hästskoräkan, världens äldsta djur, har hittats på Öland i en speciell landskapstyp som finns just
där. Vad heter landskapstypen?
A. myr
B. kalfjäll
C. alvar
10. Vad är en biolog?
A. En person som är expert på gamla lämningar i marken.
B. En person som är expert på djur och natur.
C. En person som är expert på hav, sjöar och vattendrag.
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Diskussionsfrågor
1. Insekter som mat
a) Vad känner du när du ser reportaget om insekter som mat? Skulle du kunna tänka dig att äta
insekter? Varför, varför inte?
b) Om du skulle bjuda en kompis på insektsmat, vilken insekt skulle maten innehålla och hur skulle
du tillaga den? Skriv ett eget recept. Samla era recept till klassens egen kokbok.
2. Skolämnen
a) Känner du dig orolig inför något skolämne eller tycker att något ämne i skolan är svårare än andra
och varför i så fall?
b) Om du känner oro, hur tycker du att skolan eller din lärare skulle kunna göra så att du skulle tycka
bättre om ämnet?
c) Om du har en klasskompis som du vet tycker ett skolämne är jobbigt, hur skulle du kunna peppa
kompisen? Fundera och skriv ner tre tips.
3. Klimatfrågor
a) Vilka frågor tror du att klimatministern kommer få i DUO-appen?
b) Vilka frågor skulle du själv vilja ställa?

Frågor till Mediesnacket
•

Har du stött på något du tyckt har varit obehagligt i Roblox, eller i något annat spel?
Vad hände och vad gjorde du då?

•

Har du upptäckt något du tyckt varit opassande i något spel- något som sagts eller gjorts, ge
exempel?

•

Vet du vad du ska göra om du är med om något obehagligt i ett spel eller på nätet? Nämn tre
saker. Diskutera sedan detta tillsammans i klassen, skriv ner det viktigaste på en plansch och sätt
upp i klassrummet.

Facit: 1A+C, 2B, 3A, 4B, 5C, 6A, 7C, 8B, 9C, 10B
Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt
anges. Handledningen får endast kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.
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