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Tekniska museet och Unicef
uppmärksammar Världsvattendagen med
roliga och tankeväckande aktiviteter
I fyra dagar, 22 till 25 mars, uppmärksammas Världsvattendagen på Tekniska
museet. Tillsammans med Unicef får barn och vuxna tävla med sina kunskaper
om vatten, lära sig mer om Barnkonventionen och uppfinna nya innovationer
inom vatten och sanitet.
Tipsrunda
Tekniska museets utställningar blir det tipsrunda på tema vatten med
utlottning av fina priser från Unicef och Tekniska museet.

Barnkonventionen
Unicef Stockholmsgruppen berättar om Barnkonventionen samt håller
inspirerande workshops för olika åldrar.
Kl 11.00 - 12.00 & 14.00 - 15.00 för barn 4-7 år. Med bilder och böcker
förklaras barnkonventionen.
Kl 12.00 - 13.00 & 15.00 - 16.00 för barn 8- 11 år. Introduktion och leken
”Sant eller falskt”.
Kl 13.00 - 14.00 & 16.00 - 17.00 för barn 12- 18 år. Introduktion och kortlek
med konventionens artiklar.
Uppfinn för livet
Verkstan fokuserar Unicef Stockholmsgruppen på innovationer kring vatten
och sanitet. Utveckla din egen idé! Dagligen kl 11 - 16.
Ansiktsmålning
Unicef Stockholmsgruppen bjuder på ansiktsmålning
11 - 16 vid Verkstan.

Lördag & söndag kl

Om Världsvattendagen
Internationella Världsvattendagen hålls årligen den 22 mars för att fokusera
uppmärksamheten på vikten av vatten och att verka för en hållbar förvaltning
av världens vattentillgångar. Första initiativet till en internationell dag att
fira vatten togs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio år 1992.
Årets tema är ”Hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion”.
För mer information
Calle Ros-Pehrson, pressansvarig, Tekniska museet
08 - 450 57 10
0739 - 57 72 89
calle.ros-pehrson@tekniskamuseet.se

Kort om oss
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars
intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt.
Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och
tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och
hade 379 543 besökare 2011.
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