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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 och unga 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:  

dopamin 

lycko-hormon  

högtid 

firande 

fartyg 

tornado 

kristendom 

Chanukka 

Kwanzaa 

 

Diskussionsfrågor 

1. Julen. Hur firar ni jul och nyår i din familj? Har ni någon annan högtid ni firar?  

 

2. Dopamin. Vad är ditt bästa tips, för att göra saker man blir glad av?  

 

3. Året som gått. Vilket är ditt bästa minne från Lilla Aktuellt teckenspråk, från 2021?  

 

 

 

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 50 
 

 

1   Vad brukar man säga om tiden?  

a  tiden går fort när man har roligt 

b  tiden går fort när man väntar  

c  tiden går långsamt när man har roligt 

 

2   Vad heter ämnet i hjärnan som gör oss gladare? 

a  lykopen 

b  dopamin 

c  melatonin 

 

3   Hur kan vi öka lycko-hormonet i kroppen? 

a  äta tabletter 

b  göra saker som vi blir glada av 

c  dricka saft 

 

4  Vad är en tornado? 

a  en cirkuskarusell   

b en båt 

c  en kraftig virvelvind 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU1AS4FFWRkxOkRZTPdA_IjVUMVg0TkJFUFNHSTlVMlMwT0w5SjlOTzUxWi4u
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5 Vilka firar jul 7 januari? 

 

a katoliker 

b ortodoxa kristna 

c hinduer 

 

 

6   Vilka firar ljusets fest: Chanukka? 

a  judar 

b  kristna 

c  muslimer 

 

7   Det finns många myter kring tomten. Vem tror man är förebilden till dagens tomte? 

A  Lucia 

B  Nikolaus 

C  Ferdinand 

 

8  Vad gör gårdstomten?  

a   han vaktar gården  

b   han kommer med julklappar 

c   han mjölkar korna 
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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: 1a,2b,3b,4c,5b,6a,7b,8a 

 

 

 

mailto:teckensprak@ur.se

