Aktiviteter på MMK
MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Aktivitet

Ritidsklubben och
vikfigurer

Frågesport

Bakning

Backgammon

Stort Fia med
knuff

Frukt

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

På skolgården

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

Utelek

Sal 3

Sal 2

14.40 Satsbräda
Sofia
15.30 Killerboll
Sofia
16.20 Dubbeldriva
Olof

14.15 MMK OS
(Bågskytte)
Olof
14.50 MMK OS
5 kamp(Bågskytte)
Olof
16.00 Basket
Christopher
16.30 Tennis
Christopher

16.00 Harry Potter
16.40 Pricken
Sofia/Olof

13.55 Pinnboll
Christopher
14.50 Handboll
Christopher
15.40 Ringar & lianer
Sofia
16.30 Längdhopp
Sofia

16.00 Vilken Boll?
Olof

14.10 Driva
14.40 Fotboll
Babis
15.30 Pinnboll
16.20 Badminton
Peter

15.05 Handboll
15.40 Dodgeball
16.20 Dubbeldriva
Peter

15.00 Killerboll
15.30 Dubbeldriva
Cup
Peter
16.20 Pricken
Babis

14.00 Driva
14.50 Babis Lek
15.40 Fotboll
16.20 Ringar & Lianer
Babis

14.40 Dodgeball
Peter
15.30
Dubbeldriva
16.00 Tennis
Babis

Musiken

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–17.15

14.00–16.45

Skapande

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–16.30

Tygstudion

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Filmrummet

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

14.00–17.00

Stängt

Guldgruvan

Skolslut –
17.00

Skolslut - 17.00

Skolslut - 16.45

Skolslut - 16.45

Skolslut – 16.45

FRAMSIDAN: Vi gör gipsmasker i Skapande 

Idag hade vi även tomatsås på mellisbordet och våra
kreativa Mmk:are gjorde egna pizzor!

Loa lär Alva W och
Charlie hur en spelar
Backgammon!

Veckans recept och två
glada barn som spelar
4-i-rad 

Hej!
Nu är det sista chansen att få en
gipsmask gjort, samt sista veckan för
lera.
Vecka 20:
Måndag: Lera (Sista tillfället)
Tisdag, Onsdag: Sista dagarna med
gipsmasker.
Torsdag, Fredag: Smycken eller annat
med lackat godis.
Vecka 21:
Måndag, tisdag, onsdag: Lackat godis.
Vecka 22: Gör klart, ta hem eller läng.
Sista öppet-veckan!
Hälsningar Kerstin

SKAPANDE-RÅDET
Vi har haft Skapande-råd 28 april. Vi hade åtta
deltagare, och pratade om en massa olika saker.
Vad är bra?
Vi får göra så mycket roligt.
Mysigt. Snäll personal.
Roliga teman.
Limpistolen.
Vi fick göra ljus.
Att bara få komma in och vara. Sitta utanför och rita.
Fantasi-rikt.

Vad är mindre bra?
Att ta allt eller för mycket av materialet.
För få limpistoler! Svar: Vi skaffade två stycken
men en har gått sönder så nu har vi bara en.
Kan vara stökigt.
Mycket folk, rörigt.
Regler:
Städa efter sig. (Städdagar?)
Trevligt språk.
Sätt på korken på pennan.
Vi avslutade med en bokstavslek på mötet 

Vad är mindre bra?
Att ta allt eller för mycket av materialet.
För få limpistoler! Svar: Vi skaffade två stycken men
en har gått sönder så nu har vi bara en.
MMKvara
OS: stökigt.
Så var vi igång! Längdhopparna och femkamparna inledde den första OS-dagen. Längdhoppet blev en rysare
Kan
mellan
Vasiliki,
Matilda och Karin. Vasiliki kammade hem guldet, men det krävdes omhopp mellan Matilda och Karin
Mycket folk, rörigt.
för att avgöra vem som skulle ta hem andraplatsen efter att de båda hade hoppat exakt lika långt. Med bara några
Regler:
centimeters marginal så kunde i slutändan Karin knipa den. Bra hoppat!
Städa efter sig. (Städdagar?)
Trevligt
språk.tävlade i grenarna längdhopp och sprint. En mycket väl genomförd förstadag av samtliga då det blev
Femkamparna
väldigt
bland
och med det många fullpoängare. Resultat och era poäng sitter uppe på anslagstavlan på
Sätt
påjämt
korken
påmånga
pennan.
MMK. Nästa vecka fortsätter femkampen med bågskytte. Vi ses!

Vi avslutade med en bokstavslek på mötet 

Namn: Isabel
Favoritfärg: Rosa
Vilken är din favoritmaträtt? Tacos
Fritidsintressen: Jag brukar rida.
Vad är det bästa med MMK?
Att det finns så många saker att göra. Jag tycker om att
vara i Skapande.
Favoritgodis: Choklad och sura godisar.
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara?
Att kunna flyga.
Om du kom på en uppfinning, vilken skulle det vara då?
En tidsmaskin.

Namn: Franka
Favoritfärg: Jag har ingen favoritfärg, alla färger är
mina favoritfärger!
Vilken är din favoritmaträtt? Korvstroganoff med ris.
Fritidsintressen: Scouter.
Vad är det bästa med MMK? Att det finns så många
olika saker att göra.
Favoritgodis: Choklad
Om du fick ha en superkraft vad skulle det vara? Att
kunna förvandlas till olika djur.
Om du kom på en uppfinning, vilken skulle det vara
då?
Något som kan göra elbilar utan att ta någon energi.

Ni glömmer väl inte att visa era barn tidningen?
Förresten, påminn gärna barnen om att de kan lämna
in sina värdesaker till personalen på MMK under tiden
de är här 

är att kläder ofta kommer bort, och om
initialerna står inuti kläderna är det alltid
lättare att hitta ägaren.

På vår hemsida under föräldrainformation finns
det en rubrik som heter Utveckling/Klagomål,
om det finns något som ni inte tycker fungerar
tillfredställande i vår verksamhet. Vi återkopplar
alla som hör av sig inom 24 timmar.
Ni kan naturligtvis även använda telefonen om
ni tycker att det känns bättre.

På Skapande erbjuder vi en
lustfylld miljö, där barnen får
möjlighet att använda och
utveckla sin kreativitet och
fantasi.

Barnen har möjlighet att göra
egna filmer här hos oss. Vi har
kameror och animationsskåp som
alla kan använda till att göra
reportage, filmer och musikvideor.

Verksamheten i Musiken utgår
från barnets önskemål och lust till
kreativitet. Genomgående är
verktygen lättlärda, och barnen
tar snabbt egna initiativ till låtar.

Tygstudion kompletterar
verksamheten i Skapande med
fördjupning i textila tekniker och
material. Här kan du sy, virka,
sticka, torrtova, tygtrycka, färga,
väva, brodera, m.m.

Idrotten är en stor del av MMK.
På idrotten får barnen prova på
olika sporter och lekar. På
idrotten ska det vara roligt för
alla och därför delar personalen
in barnen i olika lag, så att ingen
ska känna sig utanför.

När vi spelar biljard eller pingis på
MMK brukar vi spela lite olika
varianter, och varje vecka har vi
deltävlingar i den stora
turneringen.

Vi har sju datorer med
internetuppkoppling och två tvspelskonsoller. Barnen får boka en tid per
dag och vi gör vårt yttersta för att hålla en
god ålders– och lämplighetsanpassning på
både internet och de spel vi erbjuder.

MFK (åk 4-6): 675 07 94
MMK (åk 3): 675 07 93
KONTOR:
675 07 90
E-mail:
mfk@mariafritidsklubb.se

Varje dag står en mellanmålsbuffé
uppdukad och här erbjuds flera
sorters bröd, pålägg, frukt och
grönsaker, yoghurt med bär, müsli,
te och smaksatt vatten.

MARIA FRITIDSKLUBB
RINGVÄGEN 23
118 53 STOCKHOLM

ÖPPETTIDER
MÅN – FRE:
Skolslut – 18.00

Besök gärna vår hemsida!
www.mariafritidsklubb.se

Om ni har behov av
morgonomsorg från klockan
06.30 eller omsorg fram till
klockan 18.30 – kontakta MMK.

