
AFLYST HELE MARTS MÅNED 2019 

 

Rytmik, Leg & Bevægelse Forår & Efterår 2019 

Privat pasning i Københavns kommune tilbyder igen Rytmik, leg & bevægelse  

for babyer i alderen ½ til 2 år samt småbørn i alderen 3 til 4 år sammen med deres passer.  

Børn på 5 år er for store til denne aktivitet og kan desværre ikke deltage. 

 

Rytmik, leg & bevægelse foregår i Motorikværkstedet i Judolokalet på 1. sal i 

Multicenter Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV. 

                                
   kl. 9.00 til 10.30 

Vi mødes hver onsdag i Multicenter Grøndal i Judolokalet på 1. sal (der er elevator i hal K) 

Forår 2019: Start d.9 Januar til d.24 april 2019. 

Der er lukket i uge 7 & onsdag før påske. 

Efterår 2019: Start d. 4. September til d. 11 december 2019 

Der er lukket i efterårsferien uge 42 . 
Kom så ofte du kan. Det er gratis for babyer, børn og voksne tilknyttet Privat pasning. 

 

Rytmikpædagog Pia Jønsson. 

Mobil: 29629329 

Mail:   pea.3@hotmail.com  

Uddannet hos Lotte Kærså på Rytmisk musikkonservatorium  

Privat Pasning, tilsynsførende pædagog: Evelyn Larsen (Evelyn.Larsen@kk.dk) Tlf: 27 52 42 55                                                                                                                

  

Program:  

Velkommen til Alle – hej – og goddag sangen 

Tog- leg med sang og bevægelse 

Tørklædelege 

Faldskærm 

Ris- ærteposer 

Afslutning: 

Vi pakker rytmik tingene sammen, tager nogle redskaber frem og bygger baner, kravler igennem tunneler og 

meget andet. 

Så kan man gå på line, hoppe på madrasser, lege med bolde og ringe. 

Afslapning. (vi lægger os ned og lytter til musik og slutter af med en farvelsang:) 

Alle legene bliver understøttet af min trommerytme og de voksne vejleder og støtter børnene efter behov. 

Vi har et hyggeligt samvær og alle er aktive. 

Spisning i hal K, hvor babyer og børn må medbringe eget mad og egne drikkevarer. Mad kan købes i café. 

 

Med venlig hilsen 

 

Københavns kommune, Privat Pasnings ordning   

mailto:pea.3@hotmail.com
mailto:Evelyn.Larsen@kk.dk

