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Uppgötvaðu litablöndun

Lausnir á leitinni í eldhúsinu - fjarstýring 
hefur komið sér fyrir á hillu; VHS spóla er 
tilbúin í uppþvott í vaskinum og  Hátalari 
stendur við hliðina á borðplötunni; 
Portapak videovél felur sig á bakvið 
ketilinn og það er myndavél í hillunum 
fyrir neðan; Myndbandstæki er flækt fyrir 
ofan skúffurnar; fyrir ofan í skápnum er 
einn hluti af tölvuskanna, og annar hluti 
þess er lengst til hægri; það er filmuspóla 
efst á skápnum með skjá; upptökuvél er 
að steikjast á eldavélinni; til hægri, undir 
krukkunum er video gervill og fyrir neðan 
það er VHS spóla; það er sjónvarp hægra 
megin á borðplötunni.
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Þræddu hjólið á upp á þráðinn og komdu hjólinu svo fyrir um miðjann þráðinn. Gríptu 
í báða enda á þráðinum og snúðu hratt til þess að vinda upp á hann. Teygðu svo á 
þræðinum og sjáðu hjólið snúast hratt til baka og skipta um lit. Þegar þú snýrð græna 
og rauða hjólinu sérðu gulan lit. Ef þú notar rauða og bláa hjólið sérðu bleik/fjólubláan 
og ef þú notar alla litina muntu sjá hvítt.
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Sjáðu og leitaðu! Tilraunir!
Tæki Woody hafa komið sér fyrir í eldhúsinu. 
Þar eru nokkrir hlutir sem venjulega finnast 
ekki í eldhúsum. Getur þú fundið það sem 
ekki á heima í eldhúsi?

Farðu í eldhúsið og settu upp tónleika 
fyrir Steinu með hlutum sem þú finnur  
í eldhúsinu eða heima hjá þér! Ekki gleyma 
að gera tilraunir! Hvernig hljómar vatn 
sem rennur í potta? Reyndu að spila  
hægasta, hljóðlegasta eða hraðasta lag 
eins og hægt er.

Romana Horáková, Lenka Trantírková, Grafísk 
hönnun eftir Lucia Kolesárová, Ljósmyndir eftir 
Lenka Trantírková, myndskreytingar eftir  
Romana Horáková, 2020
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