


Ágúst 2020

Í ágúst fluttu 14 

börn af Læk yfir á  

Tjörn og 8 börn 

bættust í hópinn og 

hófu sína leikskóla 

göngu í Akraseli.



Á Læk hófu 12 börn fædd 2018 sína leikskóla göngu. 

Ágúst 2020



Í ágúst var lögð 

áhersla á að börnin 

myndu kynnast hvert 

öðru, starfsfólkinu og 

leikskólanum.

Ágúst 2020



September 2020

Í Jóga lærum við slökun, teygjur og fleira.

Í Lubba lærum við málhljóð, stafi, vísur og fleira. 

Í Könnunarleik leikum við með verðlausan 

efnivið. 

Í september kynntumst við dagskipulaginu og fórum í jóga, 

könnunarleik og Lubba stund



Við förum reglulega í gönguferðir og lærum á nærumhverfið í 

kringum leikskólann. 

September 2020



September 2020

Borðleikir, 

hlutverkaleikur, þjálfun 

fínhreyfinga er 

meðal annars partur af 

okkar daglega starfi



September 2020

Salurinn er uppáhald margra barna, þar 

getum við leikið okkur í ýmsum leikjum, 

farið í þrautabrautir, boltaleiki, dansað, 

ærslast og margt fleira. 

Okkur þykir mjög gaman að mála, 

prófa okkur áfram í litablöndun og 

upplifa ólíka áferð.



Október 2020

Veðrið lék við okkur í október og 

vorum við dugleg að fara út að 

leika

Við hjálpuðumst að við að setja niður haust lauka.  



Október 2020

Við förum reglulega í jóga og þykir okkur 

það mjög notalegt og skemmtilegt. 



Október 2020

Í október héldum við upp á 

hrekkjavökuna.

Þeir sem vildu máttu mæta í búning 

eða náttfötum í leikskólann.

Á hverri deild fyrir sig var haldið 

hrekkjavökudanspartý. 



Október 2020

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. 



Nóvember 2020

Það eru ólík verkefni sem við tökum okkur fyrir 

hendur daglega. Það að klippa og líma þjálfar 

okkur í fínhreyfingum á sama tíma og við 

þjálfum ólík skynfæri. Það er gaman að skoða 

tímarit og velja sér fallega mynd til þess að æfa 

sig að klippa út og líma hana svo á pappír.



Desember 2020

Í desember lögðum við lokahönd á jólagjafirnar, máluðum pappír og skreyttum kort.

Við föndruðum einnig jólaskraut og myndir.



Desember 2020

Í desember vorum við með rauðan dag 

Eysteinn álfastrákur og Freyja Þöll tröll 

heimsóttu okkur í útiveru. 

Við héldum jólaball úti og Gáttaþefur 

kom, hann dansaði með okkur og gaf 

okkur svo mandarínu.



Janúar 2021

Amani Mathew bættist við 

árganginn og byrjaði á 

Læk. Við héldum upp á 

konudaginn og 

bóndadaginn. Bjuggum til 

kórónur og fengum 

harðfisk, einnig var hákarl í 

boði fyrir þá sem vildu 

smakka. 



Janúar 2021

Síðasta föstudag í 

hverjum mánuði er 

afmælis kaffi. Þá fáum 

við snúð eða köku í 

nónhressingunni.



Febrúar 2021

Á öskudaginn 
17.febrúar mættu 
börnin í búning eða 
náttfötum og 
kötturinn var slegin 
úr tunnunni úti. Allir 
fengu rúsínur. 



Febrúar 2021

Við vorum dugleg að fara í útiveru og gönguferðir. 



Mars 2021

Frjálsi leikurinn er alltaf 
skemmtilegur. 



Mars 2021

Við lékum okkur með snjó inni og vakti það 

mikla lukku og umræður, hvort að snjórinn 

bráðnaði þegar hann færi inn ☺



Apríl 2021

Nú erum við farin að fara í lengri gönguferðir, það er mikil gleði að fara á 

hoppabelginn og prufa hreyfi tækin við Langasand.



Apríl 2021 

Hjólaferð 

Læks.



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. 



Í byrjun júní 

gróðusettum 

við kartöflur í 

garðinum 

okkar. 



Júní 2021

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



Sumarhátíðin okkar var 

haldin 24.júní. Þorri og 

Þura kíktu í heimsókn við 

mikinn fögnuð barnanna.



Lubbalestur

Í janúar byrjuðum við á Lubba lesturs verkefni. Barnið 

valdi bók  heima og kom með í leikskólann og „las“ fyrir 

okkur. 









Daníel Orri

Árgangur 2018

Aþena Rán

Baltasar

Emil
Eirún Signý

Júlíus Már

Adam

Lea Rún

Maron Rökkvi Þór

Sólrún Eva Steinar Þór Stella Eir Svava Maren

Þórður Elí Þórður 

Marzilíus

Baltasar

Leon

Guðrún 

Birgitta

Kári Marey 

Munda

Ólöf Marín Sigmundur

Þór

Ægir

Alma Ýr

Kornel

Ýmir Elís

Sía Jowan

Arnór Martin AtliAníta Sif

Ísak Máni

Jóhanna 

Lára

Viktor Þór

Þórdís Katrín

Marel

Amani 

Mathew



Við á Læk og Tjörn þökkum fyrir frábæran vetur. Eins 

og sést hefur veturinn verið skemmtilegur og fullur af 

fjölbreyttum verkefnum ásamt því að gera mikið og 

skemmta okkur saman. Við erum mjög stolt af 

börnunum ykkar sem hafa sigrað margar áskoranir, 

krefjandi verkefni og aðstæður. 

Eigið yndislegt sumarfrí. 

Starfsfólk á Læk og Tjörn 
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