Kosmosklubben i samarbete med
Smedslättsskolan och
Höglandsskolan erbjuder dig/ditt
barn VT 2015;
Dans
Syfte: Att pröva på olika dansstilar som show, street, hip-hop
för att kanske gå vidare och utveckla någon av dem
ytterligare. När man dansar tränar man kondition, styrka,
smidighet, motorik, rytmkänsla och improvisation. Vi dansar
till olika musikstilar.

Smedslättsskolan,
fredagar, kl. 16.00.
Målgrupp: Barn i årskurs 2 till 6. Barn i årskurs 4 till 6 har förtur.
Ledare: Somayeh Raofinia.
Grupp: Min 6 och max 30 deltagare.
Tid: Vecka 7 -21 (ej på skollov).
Pris: 1 400 kr för 10 gånger á 45 min

Schack
Syfte: Att träna logiskt tänkande, koncentrationsförmåga och
social kompetens. Upprepade undersökningar visar att barn
som spelar schack regelbundet når bättre skolresultat än de som
inte spelar.

Smedslättsskolan,
måndagar, kl. 16.30.
Målgrupp: Barn från åk 1 och äldre.
Tid: Vecka v7 -20 (ej på sportlov & påsklov).
Ledare: Göran Klar.
Grupp: Min 6 och max 16 deltagare.
Pris: 1 100 kr för 12 gånger á 60 min

Piano
Syfte: Att lära sig grunderna eller att utveckla sitt pianospel.

Höglandsskolan,
tisdagar, från kl. 14.00.
Målgrupp: Alla intresserade från åk 3. Mellanstadiebarn har
företräde.
Tid: Vecka 3 - 22 (ej på skollov).
Ledare: Gonca Yazan.
Form: Individuell undervisning.
Pris: 3 800 kr för 18 veckor/lektioner á 20 minuter

Robotverkstad
Syfte: Att utveckla och stimulera barnens stolthet, självkänsla
och kunskaper genom att bygga fungerande robotar.

Gula Villan,
lördagar, från kl. 10.00.
Målgrupp: Barn från åk 2 och äldre.
Tid: Vecka 10 - 21 (ej på skollov).
Grupp: Min 5 och max 8 deltagare.
Pris: 1850 kr för 8 veckor/lektioner á 90 minuter

Programmering
Syfte: Att utveckla det abstrakta tänkandet och den logiska
förmågan samt att introducera eleverna i mikroprocessorernas
värld och i digital teknik. Fyra moment är viktiga i
programmering: få en idé, planera en algoritm, skriva
programmet och utvärdera resultatet.

Gula Villan,
lördagar, från kl. 14.00.
Målgrupp: Barn från åk 4 och äldre.
Tid: Vecka 10 - 21 (ej på skollov).
Grupp: Min 4 och max 7 deltagare.
Pris: 2000 kr för 8 veckor/lektioner á 90 minuter

ANMÄLAN:
Anmälan till klubbarna gör du enklast genom att gå in på www.kosmosklubben.se. Klicka på rätt klubb i
menyn.
Till höger om rubriken finns en länk ”Anmälan”.
Klicka på den och leta upp den aktivitet du vill anmäla till.
Fyll i formuläret.
För att anmälan skall vara giltig måste ni följa uppmaningen i era e-brev och betala anmälningsavgiften
på 150 kr (dras sedan från klubbavgiften). Skulle klubben bli full antas barnen i den ordning pengarna
kommit in på Kosmosklubbens konto.
För att delta i klubbarna måste man också vara medlem i Kosmosklubben. Det kostar 150 kr/kalenderår.
Observera att Kosmosklubben är en fristående ideell förening. Det är du som förälder som ansvarar för
att ditt barn kommer till och hämtas från aktiviteten. Skolan har inget ansvar för barnens till och från
aktiviteten.
Har ni frågor om de olika aktiviteterna ber vi er ringa eller e-posta respektive ledare. Frågor om
Kosmosklubben besvaras av Benny Tjelvling (0708-310490).

OM KOSMOSKLUBBEN:
Kosmosklubben erbjuder i första hand barn och ungdomar men också i några fall
vuxna spännande aktiviteter för en lärorik, meningsfull fritid och för social träning med
erfarna pedagoger.
Idén bakom Kosmosklubben växte fram via diskussioner mellan en grupp pedagoger
som tidigare arbetade ihop på olika skolor i Stockholm. Man ville starta en pedagogisk
verksamhet på elevernas/barnens villkor där det skall kännas stimulerande och roligt
att lära.
Alla barn är intelligenta, fast på olika sätt sammanfattar Howard Gardner en professor
i pedagogik, var den förste som talade om att det finns ” multipla intelligenser”.
”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent”. Var och en
av oss presterar bättre i skolan eller på jobbet, om vi får använda vår egen bästa
intelligens, vår speciella begåvning, talang och kreativitet när det handlar om att lära.
Förr var det bara de logisk-matematiskt eller språkligt inriktade intelligenserna som
hade någon möjlighet att få bra betyg i skolan. Idag är vi duktigare att anpassa
studierna till olika sätt att lära och till de olika intelligenserna. Dessa nio intelligenser
är Logisk – matematisk, Kroppslig, Intuitiv, Natur, Visuell – spatial, Språklig, Social,
Musikalisk och Existentiell
Varför heter vi Kosmosklubben?
För Platon uppstod lycka när själen nådde sin fulländning och förnuftet nådde den
sanna verkligheten och blivit vishet. Då uppstår kosmos. Vi vill hjälpa våra barn att
uppnå kosmos. Där av namnet Kosmosklubben.

Kosmosklubbens övriga aktiviteter VT 2015;










Robotverkstad
Cirkus
Yoga & Avslappning
Bild/Skapande
Videoverkstad
Hjärngympa
Skrivarverkstad
Språk; Engelska, Spanska










Låtskrivarverkstad
Musikproduktion
Popkör
Sånglektioner
Rock
Trummor
Gitarr
Extra slöjd

Kosmosklubben
Skönviksvägen 257, 122 42 Enskede, Tfn: 0708-310490
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