Grovplanering Fritids
Måndag - Torsdag 13.00 - 16.00
Fredag - med förskolan/skolan
varje morgon - 06.00-08.00
Mellis 14.00 inne alt. utomhus / kåtan / skogen / allaktivitetsplanen /aik-stugan
Idrott - rörelse/spel/lek - utomhusaktiviteter
Ut i naturen - Promenad i skog, skapande, samarbete, sök o finn,
Film- vi diskuterar gemensamt efter filmens slut.
Bakning - Skapande, lära sig om mängder(mått, ex. tsk, msk, dl, liter)
Pyssel - ex. fars/mors dag, jul, till speciella tillfällen
Källsortering - sortering av olika material, slänga rätt och varför.
lek - egen lek, planerad lek, lego mm.
ex.
Måndag - Baka+ egen lek
Tisdag - Ut i naturen, utflykt m samarbete
Onsdag - Idrott (lekar, spel, rörelse)
Torsdag - källsortering, planerad lek
Fredag - med Förskola / skola - pyssel, lek
Innan månadens slut kommer eleverna med förslag vad de vill göra inför kommande månad,
vi gör planering tillsammans, alla får vara delaktig.
Augusti - Komma igång, diskussion med elever - deras önskemål - vad vi kommer att ha för
aktiviteter - hur vi ska behandla varandra på fritids. Pyssel, källsortering
September - Pyssel - fixa i ordning inne på fritids. (skapande), idrott, utelek, bakning.
Oktober - kommunikation, Film, rörelse/Idrott,film. Ut i Naturen ,skapande, källsortering
November - Pyssel Skapande (fars dag 13/11), Ut i naturen, skapa egen teater - pirat.
källsortering, idrott
December -Vi riktar in oss på julen, December är jultema med julpyssel, Julmys - bakning.
Film. vi kommer att grotta ned oss allt från snö-natur till julafton. källsortering, utflykt
Januari - Det nya året är här och vi ser tillbaka till vad som hänt det gångna året och vad vi
hoppas ska hända under det nya året. Pyssel - Rita (vad som har hänt under jullovet, berätta
om bilden), skridskor/längdskidor/gympasalen, välja bok - läsning, källsortering,
Februari - Alla hjärtans dag(14/2) pyssel, Ut i naturen, källsortering, Utflykt
Mars - Våren kommer och vi kommer att ha koll på naturen hur den vaknar till liv igen från
vinterns snö och kyla. Utflykt, källsortering, ord/meningar/bokstäver, idrott
April - Påskpyssel,utflykt,källsortering, samarbete, idrott
Maj - utflykt,källsortering, samarbete, idrott
Juni - Sommaren är här massor av tid utomhus med utflykter till olika platser,källsortering,
idrott, pyssel

