Stadsbiblioteket och Teknikcenter, KomTek
Detektiv-verkstad för åk 3-5
Välkommen till en kreativ verkstad där du skapar saker som du behöver när du vill lösa fall.
Här har du möjlighet att bygga ditt eget superhemliga gömställe.
När?

Måndagen 13 februari
Tisdagen 14 februari
Kl. 09:00 - 12:00. Max 20 deltagare per dag, först till kvarn gäller.

Var? Teknikcenter på Gummifabriken i Värnamo
Vem? För tjejer och killar som går i årskurs 3 - 5
Hur? Under aktiviteten väljer du vad du vill skapa. Du kan göra en eller flera av följande:










Gå Bibblans deckarrunda och vinn fina priser
Bygg ett elektroniskt dörrlarm
Sätt ihop ett periskop
Fixa en spaningstidning
Gör en ficklampa
Skapa ett hemligt lönnfack
Lär dig att löda
Testa knappmaskinen
Designa ett kalejdoskop

Anmälan? Antalet platser är begränsat. Anmälan senast 10:e februari kl.13:00 på
www.teknikärkul.se/komtek
Kostnad? 50 kronor som betalas med kort vid starten.
Frågor? Besvaras av Silke Matussek, Teknikinspiratör, via e-post silke.k.matussek@varnamo.se
eller via telefon 0370-37 71 24.

www.teknikärkul.se/komtek

Lysande idéer (åk 6-9)
Kursen är till dig som vill pigga upp din garderob med små lysande detaljer. Ta med din keps, en
T-shirt eller pappas slips – allt som kan behöva highlightas med en liten ljusprick.
Du kan också bygga en ljussticka för din handväska eller skapa en väggdekoration av LED- tape.
När?

Tisdagen 14 februari
Kl. 14:00 - 15:30. Max 20 deltagare, först till kvarn gäller.

Var? Teknikcenter på Gummifabriken i Värnamo
Vem? För tjejer och killar som går i årskurs 6 - 9
Hur? Under aktiviteten löder du ljusdiodtejp samt klistrar och syr små remsor av tejpen på
dina kläder.

Anmälan? Antalet platser är begränsat. Anmälan senast 13:e februari kl.13:00
på www.teknikärkul.se/komtek eller så kan du också sms:a Silke 0703224458 och anmäla dig.
Kostnad? 50 kronor som swishas till 12 333 98 294. Ange: Teknikcenter, lysande idéer.
Frågor? Besvaras av Silke Matussek, Teknikinspiratör, via e-post silke.k.matussek@varnamo.se
eller via telefon 0370-37 71 24.

www.teknikärkul.se/komtek

