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Ágúst 2020

Þann 17.ágúst byrjaði aðlögun á Læk. Þá mættu 9 hressir krakkar ásamt 

foreldri sínu. Aðlögunin gekk mjög vel – enda ótrúlega dugleg börn (og 

foreldrar!). 



Ágúst 2020

Fyrsti mánuðurinn fór í það að kynnast öðrum börnum, starfsfólki og þessu 

stóra og nýja umhverfi. Við nýttum góða veðrið og fórum daglega út í garð að 

leika. Einnig lékum við inni á deild með bíla, dúkkur, kubba, púsl og margt 

fleira skemmtilegt.



September 2020

Í september byrjuðum við að vinna með fínhreyfingar – máluðum, leiruðum 

og prófuðum okkur áfram með allskyns efnivið.



September 2020

Við fórum í okkar fyrsta jógatíma og gekk hann mjög vel. Við byrjuðum á því 

að æfa okkur að sitja á dýnunni og gerðum nokkrar æfingar. Í lok september 

fengum við afmælisköku, nammi namm!



Október 2020

Október tók á móti okkur með fallegu og góðu haustveðri en svo fór aðeins 

að kólna og útiveran styttist smá. Við nýttum því tímann í alls konar vinnu 

inni á deild, meðal annars máluðum við haustmyndir og föndruðum drauga 

fyrir hrekkjavöku.



Október 2020

Þann 16.október var bleikur dagur á landsvísu, þá máttu allir koma í bleikum 

fötum. Einnig fengum við bleikan hafragraut í morgunmat. Við nýttum góða 

veðrið og fórum í okkar fyrsta göngutúr.



Október 2020

Hrekkjavakan var haldin föstudaginn 30.október, þá máttu börnin mæta í 

búning og fengu smá andlistmálningu. Haldið var hrekkjavökuball inni á Litla 

Læk.



Nóvember 2020

Í nóvember föndruðum við jólagjöfina til mömmu og pabba, bjuggum til 

jólakort og máluðum jólapappír. Veðrið og færðin í garðinum var stundum að 

stríða okkur, þá vorum við inni og höfðum það notalegt.



Desember 2020

Þann 11.desember var rauður dagur í leikskólanum, þá máttu börnin mæta í 

rauðum fötum. Jólaball var haldið í garðinum – jólatréð fært út, Fjóla Þöll

tröll, Eysteinn álfastrákur og Giljagaur dönsuðu með okkur.



Desember 2020

Eftir skemmtunina fengum við jólamat og íspinna í eftirrétt.



Janúar 2021

Fínhreyfingarnar voru æfðar, því tóku við fram pinnana, perlurnar og leirinn.



Janúar 2021

Við héldum upp á Bóndadaginn með því að teikna mynd af manninum í 

okkar lífi, fengum harðfisk, hangikjöt og hákarl.



Febrúar 2021

Þann 17.febrúar var öskudagurinn og þá máttu börnin mæta í náttfötum eða 

búning. Í útiveru var kötturinn sleginn úr tunninni og allir fengu rúsínur.



Febrúar 2021

Í lok hvers mánaðar er afmæliskaffi fyrir öll börn sem áttu afmæli í 

mánuðinum. Þennan mánuð fengum við kanilsnúða, sem vöktu mikla lukku!



Mars 2021

Í mars voru mikil veikindi á deildinni okkar og því ansi fámennt. Við náðum 

þó að bralla ýmislegt skemmtilegt, eins og að föndra!



Mars 2021

Við förum reglulega í göngutúra og eru ferðirnar farnar að lengjast. Okkur 

finnst til dæmis mjög skemmtilegt að fara á leikvellina sem eru hér í 

nágreninu.



Apríl 2021

Ormarnir okkar eiga 

heima inni á deild hjá 

okkur, við hugum 

reglulega að þeim, færum 

þeim mat, kaffikorg og 

eggjarskurn.

Það er gaman að fylgjast 

með þeim að störfum. 



Apríl 2021

Í lok apríl gróðursettum við fræ. Allir völdu sér eina blómategund til að sá, 

síðan var mold sett í dós, fræin sett niður og að lokum vökvað.



Maí 2021
Við höfðum ávaxtaviku í maí, þar sem við komum með ávexti eða grænmeti 

með okkur í leikskólann. Þetta vakti lukku og var úrvalið mikið og bakkarnir 

litríkir. 



Júní 2021
Í byrjun júní settum við niður kartöflur í garðinum okkar.  



Júní 2021
Við héldum upp á gulan dag í tilefni Norðurálsmótsins í fótbolta.

Í lok júní héldum Við héldum svo upp á skemmtilega 

sumarhátíð og til okkar komu Þorri og Þura

og þau sungu og léku með börnunum og fóru í 

„ferðalag“ með okkur. 



Árgangur 2019 á Læk 2020-2021

Ása Valdís Embla Sóley Esjar Atli

Hjördís Lára Íris Birta Ísak Henrý

Salvör Tinna Snæfríður Ísól Una Laufey

Móeiður Helga



Starfsfólk Lækjar 2020-2021

Við þökkum kærlega fyrir frábært samstarf ☺

Kveðja, Kolla, Hlín, Hallbera Rún, Svandís Mjöll, Agnes 

og Svandís G.

Kolla Hlín Hallbera Rún

Svandís Mjöll Agnes Svandís G.


