Tävelsås 170118
Här kommer killgruppens planering för våren 2017. Vi träffas varje fredag och om
ingen annan sluttid står, slutar killgruppen vid 14.00. Om du är ledig någon fredag får
du gärna stanna och vara med ändå!
20/1
27/1

vi bakar tillsammans!
tittar vi på film och äter det vi har bakat!

3/2
10/2
17/2

har vi annorlunda fotboll och innebandy. Vi hittar på en egen sport också!
gör vi experiment av olika slag.
har vi disco tillsammans med killarna.
S P O R T L O V

3/3
10/3
17/3
24/3
31/3

har vi speldag tillsammans med tjejerna. Ta med dig spel som du vill spela.
Om du vill spela Pokemon go får du ta med dig så att du kan göra det!
gör vi fler experiment och hittar på bus! Ta gärna med dig bra busidéer!
pysslar vi lite i målarrummet.
testar vi vår nya sport igen och leker lekar tillsammans.
åker vi till simhallen med tjejerna. Om du vill får du ta med dig max 20 kr till
glass, fritids fixar mellanmål. Vi är tillbaka på fritids ca.15:45.

7/4

går vi till skogen och hittar idéer till vår teater/musikal. Vi börjar
planera vår teater/musikal. Om vi hinner leker vi lekar!
P Å S K L O V

21/4
28/4

cyklar vi till jaktstugan och leker, täljer och grillar. Ta med dig cykel och
hjälm. Vi är tillbaka på fritids ca.15:00.
börjar vi öva på vår teater/musikal.

5/5
12/5
19/5

övar vi vidare på vår teater/musikal.
övar vi på vår teater/musikal och spelar upp den för resten av fritids.
5-kamp tillsammans med tjejerna och bad om vädret tillåter.

2/6

provar vi fiskelyckan i sjön. Ta med dig eget metspö/kastspö om du vill!

7/6 (obs.onsdag)

ska vi ha avslutning tillsammans med tjejgruppen. Du får
mer information när det närmar sig…

Kul ska vi ha… / Ingela

