


Ágúst 2019

Á Læk hófu 5 börn leikskólagöngu í ágúst, fyrir 

voru 5 börn



Ágúst 2019

Á Mýri hófu 10 börn leikskólagöngu í ágúst



September 2019

Í september æfðum við okkur í að vera á leikskóla, kynnast hvert öðru. 

Við vorum dugleg að borða, leggja okkur og fara út að leika



September 2019

Fyrsta gönguferðin út 

fyrir leikskólalóðina 

Lækur fór á róló hjá 

Beykiskógum og Mýri 

hjá Krambúðinni



Október einkenndist af mikilli útiveru, þar sem við skoðuðum

nánasta umhverfi leikskólans. 

Október 2019



Október 2019

Við heimsóttum Grundaskóla og Garðasel



Október 2019

Við héldum upp á bangsadaginn og 
mættum í náttfötum og með 

bangsa í leikskólann 



Nóvember 2019



Nóvember 2019

Okkur þykir gaman úti hvar sem við erum. Það er alltaf eitthvað nýtt að sjá og skoða. 

Við erum dugleg að fara í gönguferðir og er Byggðasafnið skemmtilegur 

áfangastaður þegar farið er í göngur. Okkur þykir gaman að skoða Kútter Sigurfara, 

gömlu húsin og annað sem þar er að finna og sjá. 



Desember 2019

Í desember var nóg um að vera. 

Við skreyttum deildina, bjuggum til 

jólagjafir og lékum okkur úti og inni. 

Sungum jólalög, hlustuðum á jólasögur 

og lásum jólabækur.  

Brúðuleikarinn Bernd Ogrodnik kom í 

heimsókn og sýndi okkur leiksýninguna 

Pönnukakan  hennar Grýlu



Desember 2019

Lokins kom snjórinn.

Okkur þótti það 

skemmtilegt við 

renndum okkur, við 

bjuggum m.a. til 

snjókarla, snjóhús og 

snjóbolta.



Desember 2019

Við héldum upp á rauðan 

dag og fengum heimsókn 

frá Þorra og Þuru sem 

sungu fyrir okkur og í 

framhaldi af þeirra atriðið 

var haldið jólaball og kom 

jólasveinn í heimsókn og 

gaf okkur mandarínu

Við borðuðum jólamat og 

fengum ís í eftirrétt

Akrasel fékk afhentan 

fimmta grænfánann



Janúar 2020

Vikulega fóru öll börnin í Lubbastundir og Könnunnarleik



.

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 börn leikskólans 

höfðu útbúið allskonar úr 

rusli og endurnýtanlegum 

efnivið. 



Janúar 2020

Vasaljósadagur 

Vikulega héldum við stelpu 

og strákadag í vetur.

Við nýttum Mýri og Tjörn til 

að hittast og leika okkur 

saman og kynnast. 



Febrúar 2020

Á Öskudaginn slógum við köttinn úr tunnunni. 

Inni í tunnunni voru rúsínur sem okkur þótti gott að fá 



Febrúar 2020

Við héldum upp á konudaginn og buðum 

mömmum, ömmum, systrum og frænkum í kaffi.  



Eymar og Gummi  komu 

í heimsókn og sýndu 

okkur fiska og önnur 

sjávardýr sem þeir höfðu 

fengið í netin.

Daglegt starf hélt áfram 

og við lékum inni, úti og 

máluðum

Mars 2020



Mars 2020

Covid 19 setti strik í starfsemina í mars og apríl 

en við nutum þess að vera úti, í litlum hópum að 

leika. 

Ormarnir okkar fluttu inn á deildar til okkar og undirbjuggum 

við nýjar vistaverur og tæmdum frá þeim mold 



Apríl 2020

Við gróðursettum fræ og fylgdumst með því vaxa, lærðum að 
gróður þyrfti að fá vatn og birtu til að vaxa og dafna. 



Apríl 2020

Við nutum þess að vera mikð úti í náttúrunni fara í 

gönguferðir, fara á aðra róluvelli, rannsaka 

náttúruna og kynna okkur nærumhverfið



Maí 2020

Um miðjan maí fórum við á afhendingu bláfána við Langasand.
Þar fylgdumst við með því þegar fáninn var dreginn að húni.



Maí 2020



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 hvatningarhróp 

kölluð til allra þátttakenda.

Við erum dugleg að hjálpa til við að flokka 

rusl og endurvinnanlegan efnivið. Við 

erum áhugasöm og dugleg að hjálpa 

þegar fara á með það út í gám



Júní 2020

Hver deild á sinn gróður 

kassa og settu börnin niður 

kartöflur.

Þeim þykir gaman að sjá 

kartöflugrösin kíkja upp úr 

moldinni.



Júní 2020

Ein vika í júní var ávaxtavika þar sem við komum með 

einn ávöxt á dag í leikskólann. Það vakti lukku og var 

úrvalið mikið og bakkarnir litríkir. Börnin fá tækifæri til 

þess að smakka ávexti eða grænmeti sem þau hafa 

jafnvel ekki smakkað áður

Börnin á Læk fóru í hjólatúr 

niður á torg og var margt 

skemmtilegt að sjá.

Hjólin bjóða upp á að börnin 

fái tækifæri til að kanna 

umhverfi sem lengra er frá 

þeim stöðum sem kannaðir 

eru í gönguferðum



Birkir Snær Emilía

Ólöf Petrea

Brynjar Logi

Sóley María

Magnús Líndal

Gabríel Máni Gunnar Berg

Maren Lea

Sesselja Gunnvör

Viktor

Móey Embla

Maren Ósk

Lækur 2019-2020

Telma BjörkSaga 

Kristín Rannveig

Alexander 

Eydís Lilja FylkirFreyja

Ásthildur Lea



Starfsfólk á Læk 

Ólöf Inga Arna Björk Ella Þóra

Helga DóraSvandís Mjöll Ástrós Karítas Eva

Við á Læk þökkum fyrir frábæran vetur. Eins og sést hefur 

veturinn verið skemmtilegur og fullur að fjölbreyttum verkefnum. 

Við gert mikið og skemmt okkur saman. Við erum mjög stolt af 

börnunum okkar, sem hafa sigrað margar áskoranir, krefjandi 

verkefni og aðstæður. 

Eigið yndislegt sumarfrí. 

Starfsfólk á Læk



Starfsfólk á Mýri  

Ásta Huld 
ValgerðurHarpa

Halldóra
Pálína Sæunn

Við á Mýri þökkum fyrir frábæran vetur. Eins og sést hefur veturinn 

verið skemmtilegur og fullur að fjölbreyttum verkefnum. Við gert 

mikið og skemmt okkur saman. Við erum mjög stolt af börnunum 

okkar, sem hafa sigrað margar áskoranir, krefjandi verkefni og 

aðstæður. 

Eigið yndislegt sumarfrí. 

Starfsfólk á Mýri


