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Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar

Kemilabbet (åk 3–6) 

I kemilabbet bygger vi ”lavalampor”, gör slime och egen glass. Vi 

experimenterar med ämnen som ändrar färg och form. Det bubb-

lar, fräser och pyser!

Smycka (åk 4–7) 
Designa och tillverka dina egna smycken i olika material  

och tekniker! Vi emaljerar, stansar, gjuter i betong och plast.

5 i topp (åk 3–6) 

Bygg egna varianter av våra favoritkonstruktioner.  

Med motorer, fiberoptik och annat skoj blir våra saker och  

dina idéer en spännande blandning. 

Unicorns, regnbågar och fluff (åk 3–6) 

Vi skapar enhörningar med färgsprakande dioder och tekniska  

detaljer. Bestäm själv om det blir en tavla, lampa eller något annat. 

Vi gör också glittrigt fluffyslime och badbomber.

Levande landskap (åk 3–6) 

Använd din fantasi för att skapa din egen värld. Kanske blir det ett 

sagolandskap, en djungel eller en månbas. Så länge solen lyser på 

ditt landskap rör sig de saker som du byggt – utan batterier!

Röriga rummet (åk 3–6) 

Bygg ditt drömrum i miniformat. Med mekanik och elektronik  

får vi rummet att lysa, saker att låta och kanske röra sig!

Läs mer och anmäl dig  
på jarfalla.se/komtek  
eller ring 08-580 283 60

v. 7 Upptäck KomTek (5–7 år tillsammans med 
förälder) 
För alla nyfikna finns en kväll då vi bygger fantastiska konstruk-

tioner. Saker som rör sig fascinerar både stora och små.

v. 11 Vernissage (11 mars kl. 18)

v. 13 Smyckesdesign (tonåringar och vuxna)  
Formge dina egna smycken i metall. En bit aluminium blir till 

 armband, halsband eller kanske en ring. 

v. 14 Upptäck KomTek (se vecka 7)

v. 18 Vernissage (29 april kl. 18) 

v. 19 och 21 3D-design (tonåringar och vuxna) 
Vi ritar och designar i ett enkelt Cadprogram. Det kan bli ett 

smycke, en namnskylt, en hängare eller en dekoration. Sedan 

laddar vi 3D-skrivaren och får den att skriva ut åt oss. På den här 

kursen lär vi oss grunderna för 3D-utskrifter. Behövs det gör vi 

även en lysande LED-diod koppling.

v. 20 Upptäck KomTek (se vecka 7)

v. 22 Drakflygarkväll (familjeaktivitet)  
Bygg en drake som garanterat flyger eller hitta på en egen variant! 

Efter byggandet går vi ut och provflyger skapelserna och grillar 

korv ute i den vackra vårkvällen.

5- och 10-veckorskurser Korta kurser

Dressera ditt husdjur (åk 4–7) 

Riktiga husdjur kan vara knepiga att dressera. Bygg ditt eget 

hus djur som lyder din minsta vink och som bara skäller när du 

faktiskt vill det.

Smarta lådor (åk 3–6) 
Börja med en tom minibyrå. Men vad ska lådorna innehålla? Belys-

ning i en? En kan ha larm? Kanske lås på en? Kanske en är magisk? 

Eller ett poängspel? Det är du som bestämmer hur det ska vara.

Nästan magi (åk 3–6) 
Naturen gömmer många hemligheter. Med fysikaliska fenomen  

så som magnetism och statisk elektricitet skapar du nästan  

magiska konstruktioner. 

Skapa ditt egna husdjur (åk 3–6) 
Designa dina egna fluffiga, gosiga eller läskiga husdjur.  

Vi får dem att lysa eller låta när du klappar dem, eller vibrera och 

slingra sig fram med hjälp av motorer.

Microbit:påhitt (åk 4–7) 

Vi designar, bygger och programmerar. En LED-ljuslåda som du 

kan styra färgerna i. En BeatBox som du reglerar med knappar. 

Kanske ett reaktionstestspel. Till alla konstruktioner programme-

rar vi en Micro:bit som är den som styr.


