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Arbetsblad Lilla Aktuellt teckenspråk  

 
Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar i SVT 
Barnkanalen kl. 14.45, med repris lördagar 13.15. Programmet tar upp veckans viktigaste händelser 
och vänder sig särskilt till döva och hörselskadade barn som tittar i klassrummet. Arbetsbladet består 
av uppgifter som knyter an till programmet. Programmet hittar du på: Lilla Aktuellt teckenspråk | UR 

Play  Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.   

 
Begreppslista 
Diskussionsfrågor 
Quiz med facit 

 
Begreppslista till veckans program:  

coronavirus 

omikron  

WHO 

SMHI 

väderprognos 

vädervarning 

krydda 

peppar 

pepparkakor  

 

Diskussionsfrågor 

1. Corona. Nu har det kommit en ny variant av Coronaviruset som heter omikron. 

Smittspridningen av covid-19 ökar. Vad tycker du om reglerna kring Corona? Skulle du vilja 

ha andra regler? Vad kan du göra om du är orolig?  

 

2. Lucia. Hur firar du Lucia nu? Minns du när du var liten och firade Lucia? Vad är det bästa med 

Lucia tycker du?  

 

3. Om du tänker tillbaka på 2021.  Vilka är några av de bästa sakerna som har hänt i år?  

Vad vill du ska hända nästa år? Är det något du drömmer om? 

 

https://urplay.se/serie/223022-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/serie/223022-lilla-aktuellt-teckensprak
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Nyhetsquiz –  

Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Länken är här   

Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 49 
 

 

1   Vad är omikron, alfa och beta varianter av? 

A  Kläder 

B  Coronaviruset 

C  Drickor 

2   Hur förkortas Världshälsorganisationen?  

a  WOH 

b  WHO 

c  OWH 

 

3   Vad gör SMHI? 

a  Ger oss maträtter 

b  Ger oss prognoser och vädervarningar. 

c  Ger oss trafikinformation  

 

4   Vad har SMHI för nytt varningssystem? 

a  Bokstäver – A, B och C 

b  Färger – röd, orange och gul 

c  Siffror – 1, 2 och 3 

 

5   Var ligger Hässleholm?  

a   I Lappland   

b   I Sörmland 

c   I Skåne 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU1AS4FFWRkxOkRZTPdA_IjVUMDA3NjYySldNV1E0SFlZMzJFMUNWUkIzSS4u
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6  Vad betyder ordet meteorologi ? 

 

a  Läran om vädret 

b  Läran om vintern 

c  Läran om naturen 

 

 

7   I vilken sport vann Sverige VM-guld för åttonde gången? 

a  Innebandy 

b  Fotboll 

c  Volleyboll 

 

8   Vilken krydda ingår inte i pepparkakor idag? 

a  Kanel   

b Ingefära  

c  Peppar 
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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 

 

Facit: 1b,2b,3b,4b,5c,6a,7a,8c 

 

mailto:teckensprak@ur.se

