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Ágúst 2019

Þann 7.ágúst mætti árgangur 2016 aftur í leikskólann eftir gott 

sumarfí. 

Við nutum ágúst mánaðar mikið úti og fórum í margar gönguferðir, 

kíktum á ærslabelginn, Langasandinn, skógræktina, Kútterinn og á 

róló.

.



Ágúst 2019

Ævintýraferðirnar byrjuðu af fullum krafti.  Hvert barn fór einu sinni í 

viku í skógræktina og einu sinn í viku í gönguferð á annan stað í 

fallega bæjarfélaginu okkar. t.d. Langasandinn, Breiðina, 

safnasvæðið, osfrv.  Sem sagt mikil útivera og mikið gengið allt árið.



Ágúst 2019

Lærdómur og útikennsla hafa 
einkennt þennan vetur.
Strætóferðir, heimsóknir á aðra 
leikskóla, rólóa, skóla, útivera í 
garðinum, ævintýraferðir og 
skemmtun í alls slags veðrum.



Ágúst 2019
Á miðvikudagsmorgnum var hópastarf.  Þá hittist árgangurinn, fór 
í salinn, hitti Lubba og æfði sig í fínhreyfingum eins og að klippa, 
líma og leira og mála. 

Á föstudögum var börnunum skipt í stelpu-, og strákahópa og léku 
þau í frjálsum leik á Tjörn og Mýri.  Markmiðið var að blanda 
árgangnum og fá þau til að kynnast og leika saman.



Ágúst 2019



Lubbastundir og bókaormur
Á miðvikudögum og fimmtudögum fóru börnin í Lubbastundir.

Þau kenndu Lubba málhljóðin og táknin. Þau lærðu 
afstöðuhugtök, sungu, spiluðu á hljóðfæri. Spiluðu bingó, 
veiðispil og samstæðuspil og æfðu sig að ríma.  

Klipptu, saumuðu og límdu málbein, máluðu hundakofa, æfðu 
sig að telja,klappa atkvæði og töluðu um hvar þau ættu 
heima. 

Við byrjuðum síðasta haust að draga bókaorm vikunnar og nú er allur hópurinn 

búin að vera ormur. 

Bókaormurinn er í miklu uppáhaldi hjá krökkunum og mikil spenna þegar dregið 

er úr töfrapottinum. Það er ábyrgðahlutverk að vera bókaormur.  

Koma með bók að heiman, sitja í “afmælisstólnum“ við hlið kennarans á meðan 

bókin er lesin og ef kjarkurinn leyfir, lesa bókina sjálf/sjálfur fyrir hin börnin.  

Svo þarf að búa til bókaormahring.  

Skrifa nafn bókarinnar, sitt nafn, klippa og skreyta

hann og bæta svo hringnum við bókaorminn á 

ganginum. 



September 2019

Tannverndarvikan hófst mánudaginn 23. september þá fór allur 
árgangurinn í sína fyrstu heimsókn á Tannlæknastofuna.



September 2019



September 2019



Október 2019
Tókum upp kartöflur sem við settum niður síðasta vor.  Ræddum um hvar 

ávextir og grænmeti vaxa, lit lögun og bragð.

Við byrjuðum á ævintýrahvíld.  Ævintýrahvíldin okkar er eftir hádegismatinn. 

Þá leggjumst við á dýnu með teppi og bangsa og hlustum á ævintýri.  Slökum á 

og lærum að njóta þess að hlusta og slaka.  Í vetur höfum við hlustað á og 

margir kunna nánast utanað; Dýrin í Hálsaskógi, Kardimömmubæinn, Glám og 

Skrám, Ávaxtakörfuna, Línu Langsokk, Emil í Kattholti, Pílu Pínu, Karíus og 

Baktus, Benedikt Búálf, Eldfærin og núna er Innipúkinn mjög vinsæll.



Október 2019

Héldum upp á Hrekkjavökuna þar sem allir mættu í búningum.



Nóvember 2019

Héldum upp á Bangsadaginn og þá mátti mæta í náttfötum og með 

bangsa

Það var mikið um útiveru hjá okkur ☺



Nóvember 2019



Nóvember 2019
Fórum á bókasafnið og skoðuðum fullt af skemmtilegum bókum.



Nóvember 2019

Ævintýraferðir og útijóga.  Vinna og leikur.  Útivera og gleði



Desember 2019

Bernd Ogrodnik kom og sýndi okkur leiksýninguna 
pönnukakan hennar Grýlu þann 13 des. 

Þá var líka rauður dagur í leikskólanum og Þorri og 
Þuru komu í heimsókn.

Við dönsuðum saman í kringum jólatréð og 
fengum jólasvein í heimsókn, að sjálfsögðu var 

jólamatur.

Akrasel fékk afhentan 

fimmta grænfánann



Desember 2019



Janúar 2020

Í janúar var vasaljósadagur í tilefni af þorranum og það var mjög 
skemmtilegt og spennandi. 



Janúar 2020
Gróðursettum blóma afleggjara og fylgdumst svo spennt með þeim stækka. 

Fórum í ormavinnu 

þar sem við 

grisjuðum ormana 

og tókum frá þeim 

moldina sem þeir 

höfðu framleitt. 

Settum þá svo í 

minni kassa sem 

eru inná hverri 

deild. Ormunum er 

gefið einu sinni í 

viku.



Janúar 2020
Á bóndadaginn buðum við pöbbum, öfum, bræðrum og frændum í kaffi.
Í salnum var sýning um endurvinnslu, þar mátti sjá margt skemmtilegt sem börnin 
höfðu búið til úr endurnýtanlegum efnivið.  



Janúar 2020
Mikil sköpun og margt brallað



Febrúar 2020

Á Öskudaginn máttu allir koma í búning eða náttfötum í leikskólann, 
kötturinn  var sleginn úr tunnunni og allir fengu rúsínupakka sem hrundi 
úr honum. Enduðum svo á balli og allir skemmtu sér mjög vel.



Febrúar 2019



Febrúar 2020
Við héldum upp á konudaginn og 

buðum mömmum, ömmum, 

systrum og frænkum í kaffi. 

Inni í sal var sýning um vatnið.



Febrúar 2019

Alltaf fjör og 

nóg að gera 



Mars 2020

Eymar og Gummi  komu í heimsókn og sýndu 
okkur fiska og önnur sjávardýr sem þeir höfðu 
fengið í netin.



Mars 2020
Jógað var í skógræktinni fyrir áramót en inni eftir áramót. 



Mars 2020 

Ævintýraferð og börnin skemmta sér alltaf jafn vel 



Mars 2020
Sjóræningja göngutúr á safnasvæðið



Apríl 2020

Útivera



Apríl 2020

Fórum í göngutúr að kíkja á 

bangsa í gluggum.



Maí 2020

Í maí var farið í margar göngu- og ævintýraferðir um Akranes. Eins og á 
Langasand, skógræktina, Kalmansvík, Elínarhöfða og Æðarodda þar sem við 
kíktum á hestana og lömbin,og margt fleira skemmtilegt.



Maí 2020



Maí 2020



Maí 2020



Maí 2020

Við settum niður kartöflur í gróðurkassana okkar í garðinum.



Júní 2020
Við vorum líka með ávaxtaviku í júní, þar sem hvert og eitt barn 

kom með einn ávöxt á dag. 



Júní 2019
Allur árgangurinn fór saman niður á Breið þar sem var leikið, borðað hádegismat, 

buslað í sjónum í Skrafavörinni, og klifrað útí gamla Vita. 



Júní 2019

Börnin á Lindum hittu börnin á Hömrum sem verða með þeim á deild á 
næsta skólaári. Þau voru á „sinni“ deild allan daginn og léku og borðuðu 
og kynntust.  Svo eyddu þau öðrum degi saman í skógræktinni þar sem 
var leikið og grillaðar pylsur í hádegismat.



Júní 2020
Farið var og fylgst með skrúðgöngunni þegar Norðurálsmótið var sett 

og þá var líka gulur dagur í leikskólanum. Mikið fjör, ÍA fánum flaggað 

og hvattningarhróp kölluð til allra þáttakenda.



Júlí

2. júlí fórum við á 
setningarhátíð Írskra daga í 
skrúðgarðinum.  Sáum Gunna 
og Felix  og fengum kleinu og 
svala.

Fórum í ótal gönguferðir 
og nutum góða 
veðursins og 
náttúruperlanna okkar.



Júlí



Alyia Guðrún Arína Hólm Aron Logi Andrea Björk Andrea Dögg

Baltasar Leonar Elís Þór Elísabet Una Emilía 

Emilía Bergmann Emma Dís Eron Kastíel Eva Lív Fjóla Karen

Hagalín Pálmi Hörður  Ingi Már 

Ísold Nótt Jóhann Helgi Jón Agnar Jónína Katrín Birna

Birta Kristín 

Hugrún HelgaHeiður



Laufey Lilja

Magnús Karl Móeiður Agla

Rúrik Andri Sigurður Örn

Ylfa

Sigurrós Kristín Sturla Valur Örn

Þóra

Kári Leó Lea Mist

Maron Darri Marselía Hrund Oliver



Ísabella

Starfsfólkið 

Pálína

Sigrún Vigdís Kolla Halla Svandís

Ásta Sæunn Sesselja

Takk fyrir 

frábært ár 

kveðja starfsfólk 

á Mýri og Tjörn

Ásta Huld 

Harpa Valgerður Halldóra

Sæunn Kata


