


  Aktiviteter på MMK 

 

 

 

MÅNDAG 

 

TISDAG 

 

ONSDAG 

 

TORSDAG 

 

FREDAG 

 
Aktivitet 

 
Röd dag = Stängt 

 
Showgruppen 

UPPVISNING 15.15 

 
Prisutdelning 

Midnattslopps-
träning 15.30 

 
 
 

 
Fredagsfilm 14.30 

 
Frukt 

 

 

 

16.00 

 

16.00 

 

16.00 

 

16.00 

 
Ute på 
skol-

gården 

 

 

 

Utelek 

 

Utelek 

 

Utelek 

 

Utelek 

 
 

Sal 3 
 

 15.10 Dubbeldriva 
15.50 Trampett 
16.30 Killerboll 

16.10 Svanskull 
16.30 Bomben  

14.30 Pinnboll 
15.30 Trampett 
16.20 Killerpaint 

Sommarfritids 

 
Sal 2 

  

 13.00 
Fotbollstennis 
(eventuellt) 
14.00 Tärningen 
(eventuellt) 
14.55 
Prisutdelning 
15.40 Handboll 
16.30 Badminton 
 

 14.30 Singoalla-
driva 
15.30  
16.00 Dans 

13.30 Killerboll 
14.30 Fotboll 
15.15 Tennis 
16.20 Fritt med 
boll 

Sommarfritids 

 
Musiken 

 
 
 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
13.30–17.00 

 
Skapande 

 

 

 

 

14.00–17.00 

 

 

14.00–17.00 

 

14.00–17.00 

 

14.00–16.30 

 
Tyg-

studion 

 
 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
Stängt 

 
Film-

rummet 

 
 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
14.00–17.00 

 
Stängt 

 
Guld-

gruvan 

 

 

 

Skolslut - 17.00 

 

Skolslut - 16.45 

 

Skolslut - 16.45 

 

Skolslut – 16.45 

 



För att orka leka behöver vi äta – och därför är det tur 

att vi har ett så mumsigt mellis att plocka av   

Och ibland har vi något lite extra gott, som vi 

tillsammans bakar i köket. 

…men denna vecka har vi inget mellistips, för om vi 

tittar närmre på bilden ser ju det där ut som något från 

till exempel Skapande?  

 

Hej föräldrar! 
Snart dags för vår uppvisning!  
Nu på tisdag, den 7e juni kl. 15.15. 
 
Föräldrar, syskon och vänner är mycket 
välkomna att komma och titta . Barnen ser 
mycket fram emot att visa upp sina nummer för 
er och vi hoppas att ni kan komma. Vi ses! 
/Maja & Fabian på MMK 

 

Hej!  

 

Nu närmar sig vårterminen sitt slut på Skapande!  

Denna vecka; gör klart, ta hem eller släng.  

Sedan; Ha en härlig sommar! 

Exempel på vad som finns kvar på Skapande; 

Keramik, sockermålningar, kartongbyggen, 

fönsterfärg, masker, mosaiktallrikar. Och töm era 

”privata” lådor. Sedan städar jag ur Skapande 

och slänger allt som lämnats kvar. 

Hälsningar Kerstin 

Sander övar 

skatebalansen...  

På ett lite 

annorlunda sätt  



DANS I GYMPASALEN! 

Vi körde en favorit i repris – och denna gången var det fler barn som hittat till dansen vilket var jättekul  

Vi hade inte lika mycket tid som sist, men hann ändå med att få till en liten koreografi tillsammans. Vi 

hoppas på fortsättning i höst!  

/Mikaela och Linnéa 

BILJARD. I biljardturneringen är det oerhört spännande! Den sista avgörande turneringen håller 

fortfarande på i skrivande stund där Einar (69p) och David J (70p) båda försöker knipa förstaplatsen i 

totalrankingen! Sofie vann den förra turneringen och säkrade därmed en tredjeplats.  

 

Prisutdelning till 1a, 2a, 3a och fair play för pingis och biljard hålls nästa vecka. Vi syns då! 

/Jonas 

 

Uyanga har gjort en 

present till sin mamma  

Signe har gjort godis-

smycken på Skapande. 

Sofia och Elsa har gjort 

plånböcker i Tygstudion, 

och ännu fler har passat 

på att göra godissmycken, 

kul! 

 



  

I veckan var det dags för den härliga vernissagen där serietecknarna fick visa upp sina alster.  

Till konstupplevelsen bjöds det på frukt och svalkande dryck. Så kul att få se alla härliga bilder! 

Två kreativa barn passar på att istället 

för att spela skapa konstverk med vårt 

Blokus-spel   

 



Namn: Alvar 

Favoritdjur: Det är varg.  

Favoritfärg: Det är svart. 

Vilken är din favoritmaträtt? Det är sushi. 

Fritidsintressen: Att klättra på till exempel väggar och stolpar 

och statyer! Och fotboll och att skapa saker.  

 

Vad är det bästa med MMK? Det är skapande! 

Favoritgodis: Det är bubblig mjölkchoklad. 

Om du fick ha en superkraft, vad skulle det vara? Ändra 

storlek precis som Ant-man, så man kan vara liten som en 

myra eller superstor.  

Om du skulle få ändra på en lag eller hitta på en egen, vad 

skulle du bestämma då? Demokrati i hela världen! 

 

 

 

  

är att kläder ofta kommer bort, och om 

initialerna står inuti kläderna är det alltid 

lättare att hitta ägaren. 

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  

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.  

Namn: Mira 

Favoritdjur: Hund och tamråtta. 

Favoritfärg: Blå. 

Vilken är din favoritmaträtt? Tacos! 

Fritidsintressen: Bandy, fotboll och att göra konster på 

hästryggen (voltige). 

Vad är det bästa med MMK? Att det alltid finns något att göra.  

Favoritgodis: Choklad! 

Om du fick ha en superkraft, vad skulle det vara? Att kunna 

flyga för då skulle man kunna ta sig fram jättelätt, plus man 

behöver aldrig flyga flygplan.  

Om du skulle få ändra på en lag eller hitta på en egen, vad 

skulle du bestämma då? Att det inte får vara krig.  

 

 



 

Besök gärna vår hemsida!  

www.mariafritidsklubb.se 

 

MFK (åk 4-6):  675 07 94 

MMK (åk 3):    675 07 93 

KONTOR:         675 07 90 

 

E-mail: 

mfk@mariafritidsklubb.se 

 

ÖPPETTIDER 

MÅN – FRE:  

Skolslut – 18.00 

Om ni har behov av 

morgonomsorg från klockan 

06.30 eller omsorg fram till 

klockan 18.30 – kontakta MMK.  

MARIA FRITIDSKLUBB 

RINGVÄGEN 23 

118 53 STOCKHOLM 

 

 

På Skapande erbjuder vi en 

lustfylld miljö, där barnen får 

möjlighet att använda och 

utveckla sin kreativitet och 

fantasi. 

 

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. 

 

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. 

 

Verksamheten i Musiken utgår 

från barnets önskemål och lust till 

kreativitet. Genomgående är 

verktygen lättlärda, och barnen 

tar snabbt egna initiativ till låtar. 

 

 

När vi spelar biljard eller pingis på 

MMK brukar vi spela lite olika 

varianter, och varje vecka har vi 

deltävlingar i den stora 

turneringen. 

 

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.  

 

Vi har sju datorer med 

internetuppkoppling och två tv-

spelskonsoller. 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. 

Varje dag står en mellanmålsbuffé 

uppdukad och här erbjuds flera 

sorters bröd, pålägg, frukt och 

grönsaker, yoghurt med bär, müsli, 

te och smaksatt vatten. 

 

  

http://www.mariafritidsklubb.se/

