Kvarnråets koffert
Upplägg
Kvarnråets koffert består av berättelser med historiska fakta, uppdrag och
tillhörande rekvisita fördelat på olika stationer. I Kofferten ligger 6 lådor.
Varje station utgörs av en låda som ska öppnas på en bestämd plats i
utställningen Vårt Uppsala på plan 2.
På varje låda finns en bild som visar vart i utställningen den lådan ska
öppnas. Det finns även en karta över våningsplanet. På kartan finns
platserna utmärkta för vart lådorna ska öppnas. Blå låda ska öppnas där
den blåa pricken finns, röd där den röda osv.
Allt material till stationerna finns i lådan. Övrig information förvaras i facket
i lådans lock.

Instruktioner till dig som läser
1. Ta med Kvarnråets koffert till utställningen Vårt Uppsala på plan 2.
2. Läs Brevet från Kvarnrået för barnen. Brevet ligger i facket i koffertens
lock. All information ni behöver för att ta er vidare finns i brevet.
Läs alla brev och meddelanden från kvarnrået högt för barnen. [Kursiv text
inom hakparentes är enbart till för dig som läser].

Kofferternas inehåll:
Det finns två koffertar, en blå och en röd. Lådorna med färgmarkering under
bilden ska vara i den röda kofferten. De med färgen i hörnet ska vara i den
blå. I koffertens insida sitter ett fack i locket. Där ska följande finnas:
•

Brev från Kvarnrået

•

Tackbrev från Kvarnrået

•

Karta

Lådornas inehåll:
Varje låda har ett eget texthäfte. Lådorna inehåller även:
Folkhemsköket
11 källsorteringsskyltar
Minimum 8 sopor. Soporna varierar.

Tåget
Bil
Båt
Tåg
Raket

Modellen över staden
• Mört
• Ål
• Asp
• Abborre
• Stensimpa.

Antalet fiskar kan variera men det ska finnas minst en sort av varje fiskart.

Kon

• Höna-ägg-fjäder
• Ko-skinn-ost
• Får-ull-socka
• 8 fotavtryck från: ko, hund, katt, höna, får, gris, häst
och människa.
Timmerhuset
Fyra arkeologiska fynd i en ask:
ben/horn
järngrej till båt
bit av ett fat/skål
bit av kritpipa.

Fattigskolan
Träbit
Garn
Ask med knappar, minimum 15 st.

Familjen Ernander
Fyra burkar med kryddor
-Kardemumma
-Nejlika
-Kanel
-Stjärnanis
Fyra tillhörande magnetiska etiketter

Modellen över domkyrkan
Späckhuggare
Tegel
Rektangel
Triangel
Kvadrat
Cirkel

