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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 här: Lilla 
Aktuellt teckenspråk:| UR Play. Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på sociala medier.   

 
 
Begreppslista 
Quiz med facit 
Diskussionsfrågor 
 
 

 
Begreppslista till veckans program:  

riskgrupp 

restriktioner 

läcka 

olja - oljebolag 

korallrev 

mänskliga rättigheter 

folkgrupp uigurer 

samer 

nationaldag 

 

 

 

 

 
 

https://urplay.se/program/224985-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/program/224985-lilla-aktuellt-teckensprak
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Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.  
 

Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 5 
 

 

 

1   Varför rekommenderar inte Folkhälsomyndigheten vaccin till barn som är 5–11 år 

just nu? 

a barn kan bli sjuka av vaccinet 

b barn blir inte så sjuka av corona 

c barn vill inte ta sprutan 

 

2 Det har blivit en läcka i en fabrik i Peru. Vad har släppts ut i havet? 

 

a olja 

b gas  

c plast 

 

 

3   Ett nytt korallrev har hittats utanför Tahiti. Hur långt är korallrevet? 

a   500 meter 

b   3 000 meter 

c   1 kilometer 

 

4   I vilken sport tog Sverige EM-guld förra veckan? 

a fotboll 

b volleyboll 

c handboll 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ikxV_unakasAPrIH-DIU4EorYW9sKFFoLyrQtHt9iBUQVNGVzE2S1MzRTJTWUdVWVpKREZTR1dRRCQlQCN0PWcu
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6    Idag börjar vinter-OS. Vilket land tävlar de i? 

a Japan 

b Kina 

c USA 

 

6    Hur lång tid brukar det vara mellan sommar-OS och vinter-OS i vanliga fall? 

 

a 2 år 

b 4 år 

c 1 år  

 

7 Vilka fyra länder utgör området där samerna bor: Sápmi?  

 

a   Sverige, Danmark, Norge och Finland   

b   Sverige, Norge, Finland och Ryssland 

c   Sverige, Danmark, Island och Ryssland 

 

8 Forskare har hittat 224 nya djur och växter. Vilken världsdel hittades de i?  

 

a Sydamerika 

b Australien 

c Asien 
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Diskussionsfrågor 

 

1. Coronavaccin för barn. Tycker du det är bra att barn som är 5–11 år inte behöver ta 

vaccin? Vill du själv ta vaccinet?  Vad är fördelar och nackdelar med vaccinet?  

 

2. Vinter-OS i Peking. Världens bästa idrottare samlas och tävlar här. Brukar du titta på 

OS? Vilken är din favoritidrott nu i vinter-OS? Är det någon idrott du skulle vilja prova själv? 

Varför ville människorättsorganisationer att Vinter-OS skulle flyttas?  Vad tycker du om det, 

hör politik och idrott ihop?   

 

3. Korallrev och nya arter upptäckta.  De har upptäckt ett nytt korallrev utanför Tahiti. 

Och i Mekongområdet i Asien har 224 nya växter och djurarter hittats.  Varför blir många så 

glada över detta tror du?  

 

4. Kristoffer besökte Birgittaskolan. Det har varit personalbrist på många skolor under 

coronapandemin. Har din skola påverkats? Hur har det känts tycker du? Vad betyder skolan 

för dig?  

 

 

 

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,2a,3b,4c,5b,6a,7b,8c 
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