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5- och 10-veckorskurser

Korta kurser, onsdagar kl. 18-20

Designa om (åk 4-7)
Här gör du nytt och roligt av dina gamla kläder eller andra textilier. 

Designa och laserskär din egen tygstämpel. Vi testar olika tekniker 

för att färga om och trycka nytt på tyg.

Kemilabbet (åk 3-6)
Tillsammans gör vi regnsbågsvatten, egen glass, lavalampor, 

slime och ett vulkanutbrott! Hur stor plats tar luft? Vi testar våra 

hypoteser tillsammans. Det bubblar, fräser och pyser!

DIY: Ditt eget spel (åk 4-7)
Du designar och konstruerar din egen berättelse, miljö och karak-

tärer. I programmet Scratch blir din berättelse sedan ett interaktivt 

spel där vad som helst kan hända. Kanske är det en enhörning på 

sjukhus eller en fånge på rymmen? 

5 i topp (åk 3-6)
Välj bland våra favoritkonstruktioner och skapa din egen variant! 

Du väljer din konstruktion ur en spännande blandning av motorer, 

fi beroptik och annat skoj.

Unicorn, regnbågar och fl uff  (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 fl uff yslime och badbomber.

Röriga rummet (åk 3-6)
Bygg ditt drömrum. Vi får rummet att lysa eller något att låta med 

hjälp av elektronik. Kanske något som rör sig också med hjälp av 

mekanik. För detaljer kan vi också använda KomTeks 3Dskrivare.

Bli kompis med en robot (åk 3-6)
Designa, programmera och utmanas. Bygg en noshörning som 

kan röra sig över golvet och stanna innan den krockar med ett 

hinder eller en dansrobot som kan följa rytmen hos ljus och ljud. 

Smarta lådor (åk 3-6)
Här får du en minibyrå att göra till din egen. Kanske får en låda ett 

lås för att hålla syskon ute. En annan låda kan ha belysning och 

speglar och förvara dina fi naste saker. 

Listiga fi gurer och fi �  ga banor (åk 3-6)
Vattna blomman med en kula? Stick hål på en ballong? Vi bygger 

händelsekedjor där en kula börjar rulla eller en hävarm lyfts. Kan-

ske en länkarm som drar i ett snöre så att… Ja vad händer då? 

Skapa ditt egna husdjur (åk 3-6)
Har du alltid drömt om ditt eget husdjur? Du designar ditt egna 

husdjur. Vi får dem att lysa eller låta när du klappar dem eller till 

och med slingra sig fram med hjälp av motorer.

Microbit:påhitt (åk 4-7)
Micro:bit, en liten dator med stora möjligheter! Vi designar, bygger 

och programmerar. Du kanske bygger en ljuslåda där du själv styr 

färgerna, en BeatBox som du kan reglera med knappar, ett reak-

tionsspel eller något helt annat.

v. 38 Upptäck KomTek (5-7 år med förälder)
För alla nyfi kna fi nns en kväll då vi bygger fantastiska konstruk-

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

v. 39 Nästan magi (åk 3-6)
Tillverka ditt eget trolleritrick! Med hjälp av ett genomskinligt rör 

lurar du omgivningen att tro att en tärning bytt färg. 

v. 41 Spalabbet (från åk 3 med förälder)
Tillsammans tillverkar ni egna spa-produkter som badbomber, 

hudkräm, tvål och läppcerat. Ni får också tillverka presentförpack-

ningar till era produkter.

v. 42 Lysande ljuset (åk 4-7)
Kom och skapa ljus i mörkret! Tillsammans kopplar vi el och sluter 

en strömkrets, målar, löder och formar med smältlim. 

v. 43 Upptäck KomTek (se vecka 38)

v. 44 Måndag Trick or treat (familjeaktivitet fr. 5 år)
Gör halloweenprylar som skrämmer alla runtomkring! Något läb-

bigt som lyser eller kanske något att ha på sig på halloweenpartyt.

v. 44 Höstlov (separat program, se hemsida)

v. 45 Bluebots (barn 5-7 år med förälder)
Tillsammans utforskar ni robotar och programmering genom att 

lösa kluriga uppgifter på uppdragsmattor på golvet.

v. 46 Upptäck KomTek (se vecka 38)


