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Cirkus · Dans · Robotverkstad · Schack ·
Programmering · Gitarr · Piano ·
Popkör · Sånglektioner

www.kosmosklubben.se

Våra
klubbar

!

CIRKUS

Under lustfyllda, lekfulla förhållanden tränar vi styrka, balans, vighet och samarbetsförmåga och inser att vi faktiskt
kan göra det vi först trodde var omöjligt! Genom akrobatik,
balanskonster och jonglering berikar och utvecklar vi alla
våra sinnen. Cirkus ger mod och självkänsla.

DANS

Att pröva på olika dansstilar för att ev. gå vidare och utveckla någon av dem. När vi dansar tränar vi kondition, styrka,
smidighet, motorik, rytmkänsla och improvisation. Vi dansar
till olika musik.

GITARR

Att lära sig grunderna eller att utvecklas i modernt gitarrspel och träna sin musikalitet! Vi tränar ackord, olika riff
samt får en introduktion i solo och improvisation.

PIANO

Att lära sig grunderna eller utveckla sitt pianospel.

POPKÖR

Att väcka intresse för musik och på ett roligt sätt lära sig
grunderna i sångteknik. Vi jobbar med kroppen som vårt
instrument och bygger självinsikt och självförtroende.

PROGRAMMERING

Att introducera och utveckla det systematiska och logiska
tänkandet som programmering bygger på.

ROBOTVERKSTAD

Att utveckla och stimulera barnens stolthet, självkänsla
och kunskaper genom att bygga robotar. Barnen guidas i
områden som elektronik, mekanik och matematik och får
tillämpa kunskaperna.

SCHACK

Att intressera barn för schack och utveckla sina schackkunskaper. Att träna schack ökar logiskt tänkande, koncentrationsförmåga och social kompetens och gör att barn
presterar bättre skolresultat.

SÅNGLEKTIONER

Vi jobbar med andningsteknik, stödövningar, gehörs- och
rytmövningar, uttryck och personlig gestaltning. Vi över
också scenisk beredskap och mikrofonteknik.

Om kosmosklubben
Kosmosklubben ordnar roliga aktiveter för barn och ungdomar. Du skall ha
roligt! Samtidigt är det viktigt att du känner att du lär dig något och att du blir
stolt över det du lärt dig.
Vi vill arbeta i små grupper för att det skall kännas bra och för att du skall få
hjälp när du behöver. Du skall alltid kunna prata med ledaren om allt.
Vi hoppas och tror att du kommer att få nya kompisar genom Kosmosklubben.
Nya kompisar med ett liknande intresse som du.
Alla barn är intelligenta fast på olika sätt. Många fler barn borde känna glädjen
av att de kan, att de är duktiga, att de är smarta.
DET SKALL VARA ROLIGT ATT LÄRA!
Utmana oss!
Saknar du en fritidsaktivitet på din skola? Är det fler än du som är intresserade av något kul som du vill att vi startar upp hos er?
Kontakta oss och ge oss förslag på klubbar du saknar.

Hitta våra klubbar
Våra klubbar hittar du på: kosmosklubben.se
Klicka på ”Var och När?” på menyraden.

c/o Tjelvling, Sågverksgatan 14
12242 Enskede
Tel: 070-8310490
kontakt@kosmosklubben.se
www.kosmosklubben.se

