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Påsklovet

Media-debatt

Påskveckan hade som vanligt intressanta aktiviteter. Till exempel så fanns det påskpyssel, äggjakt i
stadsparken, grill i Hemlingby, bowling, bingo, fotboll utomhus och påskkonsert. Det var bra närvaro
och vi hade alla en mysig vecka tillsammans.

Media Debatt är en populär aktivitet bland äldre
barn och ungdomar. Det är här vi lägger upp diskussioner och känslor om sociala sammanhang, politik
och existensfrågor. I detta forum pratar vi öppet om
tankar och funderingar. Vi kollar på dokumentärer,
har debatt, rollspel och kunskapstest. Denna fortsätter under hösten 2021 som Debattklubben.

Lego Education
Denna aktivitet har varit viktig under terminen för
de yngre deltagarna, speciellt lågstadiet för att utveckla kreativt tänkande, förståelse för grundläggande maskinmotorik och inte minst tålamod. Det
är en populär aktivitet där vi ser att barnen tycker
om utmaningar under rätt struktur och omgivning.

Kulturdag på Nordost
Detta var en dag av firande Nordost. Syftat var att
sprida och jobba med ordet gemenskap. Vi använde hela området för att sprida ut många stationer
för att testa nya saker. Ledarna och deltagarna skapade konst och musik. Flera organisationer, artister
och uppträdanden var på plats under dagen. Rapatacs journalistungdomar gick runt och intervjuade
folk.
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Media-journalist
En mycket intressant aktivitet bland barnen. Ledaren hjälper dem att utveckla sociala förmågor och
språkbruk genom att tillsammans skapa intervjufrågor. Dessa frågor används till att intervjua olika
organisationer, företag och myndigheter. Gruppen
skapar också kortare videofilmer baserat på sociala ämnen och intervjuer. Dessa videoklipp använder Debattklubben för att skapa vissa diskussioner.

Boktrailer
Det är precis som det låter. Deltagarna läser böcker
i små grupper och tillsammans skapar de en filmtrailer baserat på boken de har läst. Det blir som
mer avancerad form av en bokrecension. Detta gör
också att barnen försöker förstå böckerna de läser
lite bättre för att ha bra material till filmskapandet.
Både läsningen och filmskapandet har varit kreativt
och roligt. Ribban i hur man jobbar barn och böcker
har höjts ännu en nivå från vår sida.

Avslutning
Terminsavslutningen var väldigt bra. På grund av
pandemin så fick vi dela upp kvällen under två
grupper för att det inte skulle bli så många deltagare i lokalen samtidigt. Rapatac delade ut diplom
och priser. Det fanns dansuppträdande. Kortare
videofilmer visades också upp av olika aktiviteter
under våren av vad deltagarna har åstadkommit,
samt en film om hela våren.
Glöm inte att vi finns på Instagram och Facebook där det finns video och flödande
information om aktiviteter och förändringar. Gå också till Rapatacs hemsida för detaljerat schema eller om ni vill läsa om verksamheten.
Instagram: rapatacgavle

Facebook: Rapatac Gävle
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