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Skógræktin - Garðalundur 

Hvað er hægt að gera:  
Klifra í trjám  

Telja árhringi í Vigdísarlundi                                                                                                                                         

Klifra í klettum                                                                                                               

Taka með fuglabók og finna út hvaða fuglar sjást 

Fara í leiki 

Taka með sveppabók um haustið og fara í sveppaleit 

Verkefni: 

Rannsaka skordýr 

Finna nöfnin á trjánum 

Skoða tjarnirnar, veiða hornsíli 

Fara í Jóga 

• Hoppið á öðrum fæti til kennara 

• Finnið tvo hluti sem eru mjúkir, stuttir, langir, breiðir, mjóir 

• Skríðið í kringum tré 

• Finnið x marga köngla, steina, greinar, laufblöð 

• Hlaupið í kringum stóra húsið 

• Finna eitthvað í lit, gult, rautt, fjólublátt, grænt, brúnt, svart o.fl. 



Langisandur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað er hægt að gera:                                                                                                                  

Klifra í klettum  

Finna og skoða skeljar og kuðunga 

Vaða í sjónum á tásunum                                                                                            

Hlaupa á sandinum  

Leika sér með, telja og raða steinum                            

Skoða lífríkið,  Krabba, krossfiska og annað sem finnst 

 

Verkefni : 

• Æfa sig í að skrifa stafi í sandinn með priki 

• Leggist á bakið og horfið upp í himinn 

• Hoppið eins og froskar og teljið upp á 10 

• Snertið sjóinn með fingrunum 

• Henda tveimur steinum út í sjó 

• Búa til langa röð með börnunum og leið

• Taka með fuglabók og finna út hvaða fuglar sjást 



Kalmannsvík 

 

 

Hvað er hægt að gera:                                                                                                                   

Týna rusl og kanna hvað er að finna. Flokka það og telja 

Skoða og rannsaka smádýr 

Kanna lífríkið í fjörunni, smádýr, kuðunga, þara 

Finna út hvaða fuglar sjást 

Klifra í klettunum 

Vaða í sjónum í stígvélum 

Þræða fjöruna og ganga út á Elínarhöfða 

Leika í leiktækjum og hólum og grassvæði við Tjaldsvæðið 

 

Verkefni  

• Lokaðu augunum og hlustaðu á hljóðin í fjörunni 

• Finnið x marga steina 

• Finnið tvo hluti sem ykkur þykir fallegir 

• Finna tvo hluti sem eru eins á litinn 

• Hlaupið eftir fjörunni til kennara 

• Finna þara og sýna kennara 



Leikvellir / græn svæði 

Beykiskógar, Krambúðin, Steinstaðaflöt, Smáraflöt, Jörundarholt, 

Furugrund, Grenigrund, Háholt, Vogabraut, Suðurgata, 

Brekkubraut(Bangsaróló), Stekkjarholt 

Rafveitugarðurinn, Merkurtún, Skrúðgarðurinn, Torgið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað er hægt að gera:                                                                                                                   

Hvað sjáum við?  

Leika í leiktækjum 

Hús og bíla 

Fara í leik 

Benda börnum á þekkta staðhætti í nærumhverfinu sem eru sjáanlegir 

Verkefni  

• Finna form,  (hringi, ferninga, þríhyrninga) 

• Hægt er að telja hringi á bíl 

• Mynda röð og finna út hve löng röðin sé (hve margir ljósastaurar, hellur eða 

línur röðin er) 

 

 



Vitinn / Breið 

 

 

Hvað er hægt að gera:                                                                                                                   

Skoða nýja Akranesvitann bæði úti og inni       

Skoða gamla Akranesvitann 

Klifra í klettum og skoða steinafjöruna fyrir neðan vitann 

Skoða lífríkið í pollum og tjörnum 

Borða úti, fá mat frá leikskólanum 

 

Verkefni ; 

• Teikna og mála vitann 

• Fara í þrautakóng 

• Flokka smádýr, skeljar og kuðunga 

• Gera stærðfræði, mæla, telja  

• Taka með krítar og skreyta steina 

• Taka myndir af því sem fyrir augu ber 

• Hvað sjáum við ? 



Elínarhöfði 
 

 

Hvað er hægt að gera: 

Skoða listaverkin í nágrenni Elínarhöfða og sögu þeirra 

Ganga hringinn um Elínarhöfðann og fara út á Höfðatá 

Skoða fjöruna við Elínarhöfða – Höfðavík 

Skoða upplýsingaskiltin á leiðinni út að Miðvogi sem fræða okkur um hvað var á 

Höfðanum 

Skoða dýra, fuglalíf og gróður 

Verkefni  

• Taka með fuglabók og finna út hvaða fuglar sjást 

• Taka með sveppabók um haustið og fara í sveppaleit 

• Skoða og teikna   

• Listaverkið Tálbeitan 

 
 

 

 

 



Elínarsæti 

 

 

 

Saga um Elínar sæti 

Elínarhöfði: Þjóðsagan segir að nafnið Elínarhöfði komi frá Elínu, systur Sæmundar 

fróða. Elín átti eina systur að nafni Halla en hún bjó í Straumfirði á Snæfellsnesi. Elín 

flutti frá Odda á Suðurlandi árið 1104 þegar mikið eldgos varð í Heklu og settist að á 

Elínarhöfða. Þegar Elín vildi ná tali af systur sinni settist hún í sæti sitt við höfðann og 

veifaði klút sínum og Halla sat þá á Höllubjargi við Straumsfjörð. Sagan segir að þær 

systur hafi rætt saman á þennan hátt, án allrar nútímatækni.  

Við Elínarhöfða er að finna listaverkið Elínarsæti eftir Guttorm Jónsson. Listaverkið 

var sett upp á þessum stað af Akraneskaupstað árið 2000. 

 

 

 

 



Byggðasafnið 

 

Hvað er hægt að gera:                                                                                                                   

Skoða gömlu húsin 

Skoða bátana og húsin sem tengjast útgerð og bátum 

Skoða brunninn og fræðast um hann 

Fá að koma í heimsókn inn á Byggðasafnið og skoða gamla muni 

Fara í leiki og jóga á svæðinu í kring 

 

 

Verkefni  

• Skoða og teikna hús og báta 

• teikna brunninn 

• telja hús og báta 

• taka með sveppabókina um haust og skoða og finna út hvaða sveppir finnast 

• finna út form á skiltum á leiðinni á staðinn 

 

 



Lambakofarnir / Hundasvæði 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað er hægt að gera:                                                                                                                   

Skoða dýrin í húsunum á vorin þegar lömbin fæðast 

Skoða fuglalífið 

Skoða gróðurinn 

Njóta náttúrunnar 

Taka með nesti og líka láta senda sér mat og borða úti 

Fara í útijóga 

 

Verkefni  

• Hvað heita dýrin og afkvæmi dýranna sem sjást? 

• Rifja upp og teikna það sem fyrir augu bar í ferðinni þegar komið er til baka 

 

 

 

 



Miðvogur/ Heiti lækur 

 

Hvað er hægt að gera:                                                                                                                   

Ganga meðfram Miðvogslæk  

Ganga inni í skóginum og gróðrinum rétt við brúna yfir Miðvogslæk 

Skoða fjöruna í Miðvoginum 

Ganga út á Innsta Vogsnes og skoða fuglana og dýralífið 

Skoða farfuglana þegar þeir koma á vorin og þegar þeir fara á haustin 

Höfðavík fjaran við endan á höfðanum hægt að  labba svo áfram í átt að hundasvæði  

og skoða gömlu rústina af fyrstu sundlauginni á Skaganum. 

Lesa á upplýsingaskiltin sem eru á leiðinni. 

 

 

Verkefni  

• Hafa fuglabókina með og finna út nöfn fuglanna sem sjást 

• Teikna það sem fyrir augu ber þegar komið er til baka 

 

 

 

  



Klapparholt  
skógræktin nær  Akrafjalli 

 

Hvað er hægt að gera: 

Skoða tjörnina 

Fara upp á hólana og leika í klettunum 

Skoða trén og blómin 

Ganga hringinn í skógræktinni 

Taka með fuglabók til að skoða fuglana 

Taka með nesti og borða úti 

 

 

Verkefni  

• Skoða fugla og finna nöfnin á þeim 

• Taka blómabókina með og finna nöfnin á trjám og blómum 

• Vinna úr ferðinni og teikna fugla og blóm 

• Taka myndir af því sem fyrir augu ber 

  



Sólmundarhöfði 
 

 

Hvað er hægt að gera:      

Ganga hringinn á Sólmundarhöfða og skoða skiltin og myndirnar á útsýnispallinum 

Fara niður í fjöruna fyrir neðan Sólmundarhöfða og skoða lífríkið.  

Hvað sjáum við? 

Akrafjall  

Reykjavík  

Bryggjuna  

Báta á sjónum 

Verkefni 

• Hægt er að týna kúmen á haustin  

• Syngja fyrir íbúa Höfða 

  

Saga um Sólmundarhöfða: 

Sólmundarhöfði: Á Sólmundarhöfða stendur lítið timburhús sem kallast Árnahús, 

en þetta hús byggðu Árni Sigurðsson og Guðrún Þórðardóttir. Árnahús var byggt árið

1901. Einu sinni vou fleiri svona lítil hús á Sólmundarhöfa, 

en Árnahús er eina litla húsið sem stendur enn. Á Sólmundarhöfða vex kúmen, sem 

hægt er að nota í bakstur og aðra eldamennsku.  



Krossland 

 

 

Hvað er hægt að gera:                                                                                                                 

Ganga á ósléttu, í þúfum, steinum og í klettum fyrir neðan húsin 

Skoða fjöruna fyrir neðan Krosslandið, hægt að komast niður stiga í fjöruna 

Skoða útsýnið til Reykjavíkur  

 

 

Verkefni: 

• Tína skeljar og kuðunga, flokka og telja. Búa til mandölur, listaverk 

• Taka myndir af því sem fyrir augu ber 

• Taka eftir formum á leiðinni 

• Telja ljósastaura á leiðinni 

 

Hverjir búa í nágrenninu, hvar búa þeir 

taka myndir af nemendum við heimili sín 

 

 



Krókalón 

 

 

Hvað er hægt að gera: 

Dökkur sandur 

Skoða lífríkið í fjörunni.  

Skoða útsýnið yfir á Snæfellsnesið, Snæfellsjökul. 

Klifra í klettum 

Hægt að vaða í pollum 

Skoða undir steina og rannsaka lífríkið 

Finna gler og annað gull 

 

Verkefni  

• Taka með stækkunargler til rannsókna 

• Flokka skeljar og kuðunga 

• Telja skeljar og kuðunga 

• Rannsaka lífríkið  

• Týna rusl, flokka og telja 

 

 



Leynisfjara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað er hægt að gera:                                                                                                                   

Dökkur sandur 

Skoða lífríkið í fjörunni.  

Skoða útsýnið yfir á Snæfellsnesið, Snæfellsjökul. 

Klifra í klettum 

Hægt að vaða í pollum 

Skoða undir steina og rannsaka lífríkið 

Verkefni  

• Taka með stækkunargler til rannsókna 

• Flokka skeljar og kuðunga 

• Telja skeljar og kuðunga 

• Rannsaka lífríkið  

• Týna rusl, flokka og telja 

Hverjir búa í nágrenninu, hvar búa þeir 

taka myndir af nemendum við heimili sín 

 

 



Skarfavör 

 

 

Hvað er hægt að gera:                                                                                                                 

Skoða lífríkið í fjörunni, ljós sandur 

Skoða steina og skeljar 

Taka jógaæfingar í sandinum 

Skoða útsýnið yfir á Akrafjallið og Langasandinn. 

 

 

Verkefni  

Tína steina, kuðunga og skeljar 

Búa til mandölur, listaverk úr því sem við tínum 

 

 

 

  



Lambhúsasund 
á bak við bíóhöllina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað er hægt að gera:                                                                                                                  

Skoða steina og skeljar í fjörunni, flokka og telja 

Stigi niður í fjöruna 

Útsýni yfir á sjóinn og yfir á bryggjuna hjá Skaganum3x 

Skoða báta ef þeir eru við bryggjuna 

Skoða umhverfið, hvað sjáum við? 

 

Verkefni  

Taka með stækkunargler til rannsókna 

Flokka skeljar og kuðunga 

Telja skeljar og kuðunga 

Rannsaka lífríkið  

Týna rusl, flokka og telja 

Hvað eru tröppurnar niður stigann margar 

Hverjir búa í nágrenninu, hvar búa þeir 

taka myndir af nemendum við heimili sín 



Grundaskóli 

 

 

Hvað er hægt að gera :                                                                                                                                                                                                                                  

Leika á leiksvæði Grundaskóla 

Fara í leiki 

Fara í þrautakóng 

 

Verkefni  

Skoða hvað við sjáum á leiðinni 

Hvaða skilti eru á leiðinni 

Hvaða form sjáum við 

Hvað marga hringi, þríhyrninga, ferhyrninga, sexhyrninga 

 

Hverjir búa í nágrenninu, hvar búa þeir 

taka myndir af nemendum við heimili sín 

 

 



Akranes höllin 

 

 

Hvað er hægt að gera:                                                                                                                   

Fara í leiki inni í höllinni 

Fara í fótbolta 

Fara á ærslabelginn úti 

 

 

Verkefni  

Telja hvað við förum yfir margar götur á leiðinni+ 

Hvað heita göturnar sem við förum yfir 

Hvaða form sjáum við á leiðinni 

Hvað marga hringi, þríhyrninga, ferhyrninga, sexhyrninga 

 

Hverjir búa í nágrenninu, hvar búa þeir 

taka myndir af nemendum við heimili sín 

 

 



Akraneshöfn 

 

 

Hvað er hægt að gera :                                                                                                                 

Skoða bátana og lífið við höfnina 

Skoða útsýnið yfir til Reykjavíkur og Langasand 

Hvernig báta sjáum við 

 

 

Verkefni  

Lesa nöfn bátanna 

Finna bát með fyrsta staf í nafninu þínu 

Æfa okkur að skrifa nöfnin á bátunum 

Hvaða bátur er stærstur/minnstur  

Hvað gerist um borð í bátunum 

Hvaða starfsheiti hefur sá sem stjórnar bátnum, sá sem veiðir fiskinn 

Rifja upp og teikna báta þegar komið er til baka 

Búa til sögu um veiðiferð 

 

 



Brekkubæjarskóli 

 

 

Hvað er hægt að gera :                                                                                                                 

Ganga báðar leiðir eða fara með strætó og ganga til baka 

Leika á leiksvæði Brekkubæjarskóla 

 

 

 

Verkefni  

Hvaða form sjáum við á leiðinni, þríhyrninga, hringi, ferhyrninga, sexhyrninga 

Hvaða bíltegundir sjáum við á leiðinni 

Hvað förum við yfir margar götur, hvað heita þær 

Hverjir búa í nágrenninu, hvar búa þeir 

taka myndir af nemendum við heimili sín 

 

 

 

 



Skötufoss  

 fyrir innan Klapparholt á leið upp í Akrafjall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað er hægt að gera :                                                                                                                   

Skoða lítinn lækjarfoss fyrir innan Klapparholt 

Gengið undir þjóðveginn í gegnum rörið. 

Skoða hesta í girðingum 

 

 

Verkefni  

Telja hvað við sjáum marga hesta á leiðinni 

Hvernig eru hestarnir á litinn 

 

Rifja upp og búa til sögu um ferðina 

 
 



Æðaroddi 

 

 

Hvað er hægt að gera :                                                                                                                  

Taka með ávexti í nesti 

Fá sendan hádegismat og verja deginum í góða ferð  

Fylgjast með öllu sem fyrir augu ber á leiðinni 

Taka með blóma og fuglabók.  

Skoða lömbin á vorin 

Skoða hestana 

 

Verkefni  

Hvaða fugla sjáum við, finnum við þá í bókinni 

Hvaða blóm sjáum við, eru þau í blómabókinni 

Hvað sjáum við mörg lömb, hvernig eru þau á litinn 

Hvað sjáum við marga hesta, hvernig eru þeir á litinn 

Rifja upp, teikna og búa til góða sögu um ferðina 
 

 

 



 


