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Arbetsblad Lilla Aktuellt teckenspråk  

 

 

Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SVT och UR. Programmet sänds på fredagar i SVT 
Barn 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 till veckans program: 

  

     utmaning 

     motivation 

     andra världskriget 

     belägring 

     ransonering 

     Östpreussen  

     Deaflympics 

      Ramadan 

      Valborg 

 

      

Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.   

 

https://urplay.se/serie/224990-lilla-aktuellt-teckensprak
https://urplay.se/serie/224990-lilla-aktuellt-teckensprak
https://forms.office.com/r/8EfhmudaL4
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Nyhetsquiz, Lilla Aktuellt teckenspråk, vecka 17 
 

 

 

1 Hur många böcker utmanade Birgittaskolans rektor barnen att läsa? 

 

a 130 böcker 

b 340 böcker 

c 530 böcker 

 

2   Under vilka år var andra världskriget? 

a 1918-1921 

b 1925-1938 

c 1939-1945 

 

3 Vilka länder slogs mot varandra under andra världskriget? 

   

a   Tyskland, Japan, Italien – Storbritannien, USA, Frankrike, 

Sovjetunionen 

b   Tyskland, Ryssland, Japan – Storbritannien, Italien, Frankrike 

c   Tyskland, Storbritannien, Italien – USA, Frankrike, Sovjetunionen 

 

4   Varför kallades barnen från Östpreussen för vargbarn? 

a de tyckte vargar är fina djur 

b de måste överleva i skogen som vargar 

c de var rädda för vargar  
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5    Östpreussen var tidigare tyskt. Vilka länder tog över området efter andra 

världskriget? 

 

a Sovjetunionen och Polen 

b Sovjetunionen och Storbritannien 

c Polen och Litauen  

 

 

6 Vilken är Kevins favoritgren i Deaflympics? 

 

a 50 meter fjärilssim 

b 50 meter frisim  

c 50 meter ryggsim 

 

7 Vad är eid al fitr?  

 

a En stor fest när ramadan börjar 

b En stor fest när ramadan är slut 

c En stor fest på sommaren 

 

 

8 Varför tände man eldar på Valborg förr i tiden?  

 

a För att laga mat 

b För att få värme 

c För att skydda djuren 
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Diskussionsfrågor 

   
 

1. Bokrecension 

Ebba har läst två böcker som handlar om andra världskriget. Hon tycker det är viktigt att få 

nya perspektiv, så inte det blir krig i framtiden. Tycker du det är viktigt att läsa böcker om 

hemska saker som hänt i historien? Hur tror du det kan påverka historien? 

 

2. Deaflympics 

Kevin tycker det är viktigt att ha roligt när man idrottar, då utvecklas man. Vad tycker du? 

Skulle du vilja vara med i Deaflympics? Vilken idrott skulle du vilja delta i? Hur tror du man 

blir så bra i en idrott att man blir uttagen till landslaget?  

 

3. Eid och Valborg 

Nu är det två högtider, Valborg och Eid. Ska du fira någon av dessa högtider? Vad vet du om 

dessa högtider?  

 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer 

Mehdi berättar om när han var med i Deaflympics i Italien. Då tävlade han för Iran, sen flydde han 

till Sverige. Syssna: Mehdi | UR Play 

Deaflympics - Lilla Aktuellt Teckenspråk - YouTube 

Ingen riktig muslim? - SE PÅ MIG! - YouTube 

Varför eldar vi på Valborg? - Lilla aktuellt teckenspråk - YouTube 

 

UR teckenspråk har många klipp om kriget i Ukraina här: Kriget i Ukraina:  Vi förklarar! | UR Play 

 

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

 

https://urplay.se/program/211419-syssna-mehdi
https://www.youtube.com/watch?v=-rhHaeP6xmQ
https://www.youtube.com/watch?v=iJ7s0d_22TQ
https://www.youtube.com/watch?v=Emkjo-N8aeo
https://urplay.se/serie/213154-vi-forklarar
mailto:teckensprak@ur.se

