


Ágúst 2020
Árgangur 2017 sameinaðist inni á Mýri. 10 börn voru fyrir en 

8 börn komu af Læk. Þá hófu 3 stúlkur leikskólagöngu sína í 

ágúst í Akraseli og komu á Mýri og 2 drengir í september.

Ásthildur Lea Birkir Snær Brynjar Logi Daniel Marvin

Emilía Eva Charlotte Eydís Lilja Freyja

Fylkir Þór Gabríel Máni Gunnar Berg Kristinn Helgi



Ágúst 2020

Samuel Bahati 

byrjaði í 

desember

Kristín Rannveig Magnús Líndal Maren Lea Maren Ósk

Móey Embla Móey Ólöf Petrea Saga

Sesselja Gunnvör Telma Björk Viktor Heiðar



Ágúst 2020
Í ágúst voru krakkarnir að efla tengslin sín á milli og njóta þess í góðu veðri.

Við borðuðum í garðinum og fórum í fyrstu gönguferðina.

Við sóttum blómin okkar sem sett voru niður um vorið og voru í dekri í sumarfríinu.



September 2020

Í september héldum við áfram að efla tengslin og kynnast betur og vorum 

dugleg að leika okkur úti og inni. Við fórum af stað í gönguferðir, lékum okkur 

í þúfum og háu grasi og skoðuðum umhverfið við Byggðasafnið.



September 2020

Við fórum og lékum okkur á Langasandi og  

tókum upp kartöflur sem settar voru niður um vorið og skoluðum af þeim moldina.



Október 2020

Í október vorum við dugleg í myndsköpun, fórum í jóga og lékum okkur saman



Október 2020

Í hverri viku fórum við í gönguferð, kíktum í Garðalund og lékum okkur í góða veðrinu. 

Fórum í fjöruna í Kalmannsvík í rigningu þar sem við sáum sel og heimsóttum leikvöll. 



Október 2020
Við fórum á Langasand þar sem við lékum okkur og gerðum stærðfræðiverkefni.

Svo héldum við upp á Hrekkjavökuna með því að mæta í búningum.



Nóvember 2020
Í nóvember vorum við að vinna að jólagjöfum og tengja okkur í leik.

Við söfnuðum birkifræum sem við ætlum að prófa að sá í vor.

Við fórum í skógræktina með Lubba með okkur og hittum Refinn vin hans.



Nóvember 2020

Við fórum aftur á Langasand og skönnuðum sandinn 

og hentum steinum í sjóinn



Desember 2020

Desember var rólegur og notalegur hjá okkur. 

Við kláruðum að gera jólagjafirnar og áttum notalegar stundir. 

Við komum öll í rauðum fötum og borðuðum saman jólamat.

Eysteinn álfastrákur og Freyja Þöll tröll heimsóttu okkur í garðinn 

og dönsuðu með okkur í kringum jólatréð úti í garði.



Desember 2020



Janúar 2021

Í janúar vorum við dugleg í jóga og myndlist og lékum okkur saman.

Margar æfingar voru í fataklefanum að klæða sig í fötin sjálf.



Janúar 2021

Við vorum dugleg í myndsköpun og héldum uppá bóndadaginn í leikskólanum.



.

Febrúar 2021

Í febrúar áttum við notalegar stundir á deildinni.

Fórum í jóga í salnum og máluðum í myndlist.



Febrúar 2021

Leikurinn hélt áfram að þróast og vinátta að þroskast á deildinni.

Við unnum mikið með matarsóun og bikar gekk milli deilda fyrir að að fara vel með 

matinn sinn og skila litlu í ruslið og kapp var í okkur að standa okkur vel og fá bikarinn.



Febrúar 2021

Bolludagur með tilheyrandi bolluáti gekk í garð og á Öskudegi mættu allir í 

búningum og skemmtu sér vel og kötturinn var sleginn úr tunnunni úti í garði.



Febrúar 2021

Við vorum dugleg að fara í ævintýraferðir í febrúar, kíktum á leikvelli í Eikarskógum

og Jörundarholti og fórum í Garðalund og á Langasand með Lubba með okkur.



Mars 2021

Í mars héldum við áfram að efla vináttu og leikgleði, bæði inní sal og inni á deild.



Mars 2021

Við héldum áfram að fara í Ævintýraferðir og kíktum í Akraneshöll og lékum okkur. 

Í skógræktinni fórum við í Lubbastund og jógastund  



Mars 2021

Við fórum í Garðalund og lékum saman og þar fengum við snjókomu á okkur.



Apríl 2021

Í apríl lögðum við áherslu á góðan leik, inni á deildinni, úti á palli og inní sal

og héldum áfram í Lubbastundum og jóga.



Apríl 2021

Við fengum einn góðan snjódag í apríl og nutum okkur vel í leik í garðinum.



Apríl 2021

Í apríl var dagur náttúrunnar og við fórum og týndum rusl í nágrenni leikskólans.

Við sáðum fyrir sumarblómum sem fóru heim og urðu vonandi falleg blóm.



Maí 2021

Í Maí var margt að gerast á Mýri. Í ávaxtavikunni voru börnin dugleg að borða nýja

ávexti. Sáð var fyrir sumarblómum og birkfræ sett í mold og og kartöflur settar niður. 

Við fórum í fyrstu heimsókn á Klett sem verður nýja deildin þeirra í ágúst. 



Maí 2021

Við fórum í ævintýraferð á Langasand og kíktum á Krummahreiðrið við Þorpið og

enduðum á langri skemmtilegri ferð á Elínarhöfða, þar sem við borðuðum saman.



Maí 2021

Svo var leikið úti og inni og vinaböndin héldu áfram að styrkjast.



Júní 2021

Í júní fórum við í Bjarnaleit með Kötu í garðinum. 

Við fengum líka fiska í heimsókn í garðinn og fengum að skoða og snerta. 

Við lékum og dönsuðum og lærðum að búa til leir.



Júní 2021

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.



Starfsfólk á Mýri  

Ásta Huld Harpa

Við á Mýri þökkum fyrir frábært skólaár. Skólaárið var skemmtilegt 

og fullt af fjölbreyttum verkefnum. Við höfum elft og styrkt vináttu 

og samskipti, farið í margar yndislegar Ævintýraferðir og átt margar 

skemmtilegar stundir í leik og starfi. Við erum mjög stolt af 

börnunum okkar, sem hafa sigrað margar áskoranir, ný og krefjandi 

verkefni og tekist á við nýjar aðstæður á Covid-tímum.

Eigið yndislegt sumarfrí. 

Starfsfólk á Mýri

Ísabella

Kidda Pálína Sirrý


