
Beskrivningar 

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Yttermalax skola åk 3 

6.9-20.10 
 

MÅNDAGAR KL.12.55-14.55 

Alternativ 1: Kaninklubb 
Ledare: Mia Gull 
Antal platser: 10 
Beskrivning: Klubben lär ut om kaninens skötsel, 
klovård ,maten, buren, pälsen om tänder och vi 
lär oss att sela och koppla och att hoppa med 
kaninen över hinder. (ledaren lånar kaniner-ta 
inte med egna) 

Alternativ 2: Rörelseskoj (bollsporter) 
Ledare: Christoffer Bergman 
Antal platser: 12 
Beskrivning: På denna klubb kommer fokus ligga på 
bollsporter. Vi kommer tillsammans bestämma och 
spela/leka våra favorit-bollsporter. Vi strävar efter 
att hålla ett varierat schema men ändå ta fasta på 
gruppens favoritsporter. 

 

ONSDAGAR KL.12.55-14.55  

Alternativ 1: Teaterlek 
Ledare: Lotta Ventus/Drama Dialog  
Antal platser: 10 
Beskrivning: Kom med och testa på drama och 
teater! Vi improviserar, leker och övar på att 
uttrycka fantasifulla saker med både kropp och 
röst. Med hjälp av vår fantasi och samarbeten i 
gruppen skapar vi små föreställningar utifrån olika 
teman. 
 
 

Alternativ 2: Rörelseskoj (dans) 
Ledare: Linda Tuomela 
Antal platser: 12 
Beskrivning: Upptäck dans och rörelse på ett roligt 
och lekfullt sätt! Zumba® Kids passar alla barn och 
kombinerar rörelse, musik och gemenskap. 
Koreografierna och rörelserna är barnanpassade 
och vi bekantar oss med rytmer såsom reggaeton, 
hip-hop, cumbia med mera. Förutom att dansa, leka 
och ha kul reser vi runt i världen när vi lär vi oss om 
de olika rytmernas ursprung. 

 

FREDAGAR KL.12.55-14.55 

Alternativ 1: Natur och viltvård 
Ledare: Malaxnejdens jaktvårdsförening 
Antal platser: 12 
Beskrivning: Natur, djur, viltvård och jakt. Vi 
provar på skjutsimulatorn med vilken man 
simulerar att skjuta vilda djur, svarvar fågelholkar, 
lär oss om fällor för att fånga djur och lär oss om 
olika arter, hur man känner igen dem och deras 
spår. 

Alternativ 2: Pyssel 
Ledare: Dzana Lonic 
Antal platser: 10 
Beskrivning: Vi återanvänder gamla muggar, 

tallrikar, glas och dekorerar dem. Vi dekorerar 

också stenar och gör diverse pyssel med papper 

och tyg. 
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