Námsáætlun
Haustönn 2020
Engjarós

1

Vika

Hvað á að gera
Bókavika.

Markmið
Að börn læri að umgangast
bækur sem skemmtun og
viti að höfundar eru að
bókunum.

Leiðir
Börn koma með bækur í
leikskólann.

Læsi: Lubbavísan A/a,
Akureyri.

Að börnin læri hljóðið sem
stafurinn A á og farið í orð
sem tengjast stafnum.

Lubbi finnur málbein
bls. 8-9. Sungin
Lubbavísan um A/a.
Unnin verkefni í
stöðvarvinnu tengt
lykilorðum og stafnum
A/a. Verkefni eins og
samstöfur, stærðfræði
lestur og skrif.

Samverustund:
samstöfur, Lubbavísan
A/a, sögur,
söngvar, ljóð.

7.-11. september 2020.

Þema: Akureyri, Akranes

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar. Kynning á
sólskinsbarninu okkar

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki skoðuð
og unnin ýmis listræn
verkefni tengd stafi
vikunnar. Kynning á
sólskinsbarninu sem
býr annars staðar en á
Íslandi

Tákn vikunnar:

Að börnin læri táknin og
merkingu þeirra.

Börnin gera táknin með
aðstoð kennara.
Borðstjórar bjóða til
borðs með táknum.

Upprifjun á SMT-reglur:
Yfirreglur: Hafa hendur
og fætur hjá sér, Ganga
inni, Nota innirödd, fara
eftir fyrirmælum.

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Kenndar í litlum hópum.
Kennarar fari í brosbol
og hafi leikþátt til að
útskýra regluna betur.

Dagur læsis 8. Sept.

Auka yndislestur.

Kennarar finna stað til
að lesa fyrir börnin

Fimleikasalur/hreyfing

Að efla þol og liðleika
Æfingar og leiki.
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Vikan

Hvað á að gera
Læsi: Mývatn.
Lubbavísan M/m

Markmið
Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

14.-18. September 2020.

Samverustund:
Samstöfur, Lubbavísan
M/m, sögur,
söngvar, ljóð.

Leiðir
Lubbi finnur málbein
bls. 10-11. Unnin ýmis
verkefni í stöðvarvinnu.
T.d. samstöfur, skrift,
tölur, spil ofl.
Nýtum afmörkuð svæði
heimastofu til rólegrar
samveru. Hvetjum
börnin til að tjá
skoðanir sínar og
minnum þau á að hlusta
á aðra og fylgja reglum.

Þema: Mývatn,
Mosfellsbær. M/m

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landakort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki skoðuð
og unnin ýmis listræn
verkefni tengd stafi
vikunnar.

Tákn vikunnar.

Að börnin læri táknin og
merkingu þeirra.

Börnin gera táknin með
kennara. Borðstjórar
bjóða til borðs með
táknum.

Að börn læri og skilji
reglur og mörk SMT.

Reglur kenndar í litlum
hópum.

Kiðagil 25 ára. (árið
2020) 14 sept.
SMT: Einveruferlið.

Dagur ísl. Náttúru.
16.sept.
Vettvangsferð

Sjóræningjadagur

Unnið með efnivið úr
náttúrunni.
Að tengja staf síðustu 2
vikna við listaverk. Njóta
útiverunnar.

Að brjóta upp daginn og
gera öðru vísi verkefni.

Skoða listaverkið
Auðhumla og
mjaltakonan.

Búið til t.d.
sjóræningjarhatta,
sverð, kistu og
fjársjóðskort. Farið í
fjársjóðsleit.
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Vikan

Hvað á að gera

Markmið

Leiðir

Læsi: Bolungarvík.
Lubbavísan B/b.

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

Lubbi finnur málbein
bls.12-13. Unnið í
stöðvavinnu. T.d. Rím,
skrift, tölur, spil ofl.

Þema: Bolungarvík,
Borgarnes, Blönduós,
Búðardalur.

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki skoðuð
og unnin ýmis listræn
verkefni tengd stafi
vikunnar.

Upprifjun á SMT-reglur
Yfirreglur

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Kenndar í litlum hópum.

Tákn vikunnar:

Að börnin læri táknin og
merkingu þeirra.

Börnin gera táknin með
kennara. Borðstjórar
bjóða til borðs með
táknum.

Fimleikasalur/hreyfing

Að efla þol og liðleika

Æfingar og leikir

Hljóm II lögð fyrir börn
á Engjarós

Kanna hljóðkerfisvitund
barna

Hvert og eitt barn er
tekið í Hljóm II

21.-25. September 2020.

Samverustund: Rím,
Lubbavvísan B/b, sögur,
söngvar, ljóð.

Röndóttur dagur

Börn koma í röndóttum
fötum í leikskólann.

Afmælissöngsalur

Börnin hittast í salnum
og syngja lög
mánaðarins og
afmælissöng fyrir
afmælisbörn
september mánaðar.
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Vikan

Hvað á að gera
Læsi: Neskaupsstaður.
Lubbavísan N/n

Markmið

Leiðir

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

Lubbi finnur málbein
bls.14-15. Unnið í
stöðvarvinnu. T.d. Rím,
skrift, tölur, spil ofl.

28. September- 2. okóber 2020.

Samverustund: Rím,
Lubbavísan N/n, sögur,
söngvar, ljóð.
Þema: Neskaupstaður.

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.

Stafaþekkingarpróf.

Að sjá hvort að börn
tileinki sér stafi og hljóð í
gegnum leikinn.

Tákn vikunnar

Að börnin læri táknin og
merkingu þeirra.

SMT: Stoppmerki
Náttfatadagur 1. okt

Að börn læri og skilji
reglur og mörk SMT
Brjóta upp daglegar
venjur.

Vettvangsferð

Starfsdagur 2. október
Kl:8:00-16:00

Að tengja staf síðustu 2
vikna við listaverk. Njóta
útiverunnar.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki skoðuð
og unnin ýmis listræn
verkefni tengd stafi
vikunnar.

Könnun á þekkingu
barna á stöfum og
hljóðum
Börnin gera táknin með
kennara.
Stoppmerkið kennt í
litlum hópum.
Börn mæta í náttfötum
eða kósýfötum.

Listaverkið á
Hjalteyrargötu. Milli
nálægðar og
fjarlægðar.
Leikskólinn lokaður
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Vikan

Hvað á að gera

Markmið

Læsi: Dalvík. Lubbavísan
D/d

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

Lubbi finnur málbein
bls.16-17. Unnið í
stöðvarvinnu. T.d.
samsett orð, skrift,
tölur, spil ofl.

Þema: Dalvík, D/d

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki skoðuð
og unnin ýmis listræn
verkefni tengd stafi
vikunnar.

Upprifjun á SMT-reglur
á snyrtingu

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Reglur kenndar í litlum
hópum

Tákn vikunnar

Að börnin læri táknin og
merkingu þeirra.

Börnin gera táknin með
kennara. Borðstjórar
bjóða til borðs með
táknum.

5.-9. Október 2020.

Samverustund: samsett
orð, Lubbavísan D/d,
sögur, söngvar, ljóð.

Alþjóðlegur dagur
kennara 5.okt.

Fimleikasalur/hreyfing

Leiðir

Börn gera verkefni sem
fara á sýningu.

Að efla liðleika og þol.

Æfingar og leikir.
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Vikan

Hvað á að gera
Læsi:Ísland, Lubbavísan
Í/í, Ý/ý

Markmið
Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

Lubbi finnur málbein
bls. 18. Unnið í
stöðvarvinnu. T.d.
Samsett orð, skrift,
tölur, spil ofl.

Þema: Ísland, Ísafjörður

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki skoðuð
og unnin ýmis listræn
verkefni tengd stafi
vikunnar.

Tákn vikunnar.

Að börnin læri táknin og
merkingu þeirra.

Börnin gera táknin með
kennara. Borðstjórar
bjóða til borðs með
táknum.

Foreldrasamtöl allra
barna á Engjarós.

Forledrasamtölin eru til að
ræða saman um barnið.

Foreldrar eru boðaðir í
foreldrasamtöl þessa
viku til að hitta
hópstjóra barns síns

Samverustund: samsett
orð, Lubbavísan Í/Ý,
sögur,
söngvar, ljóð.

12.-16. október 2020

Leiðir

Upprifjun á SMT-reglur í Að börn læri og skilji
samvera
reglur SMT

Bleikur dagur 16 okt.

Vettvangsferð

Reglur kenndar í litlum
hópum.

Allir finna eitthvað
bleikt til að vera í eða
með.

Farið að Davíðshúsi.
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Vikan

Hvað á að gera

Markmið

Leiðir

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

Lubbi finnur málbein
bls.19. Unnið í
stöðvarvinnu. T.d.
orðhlutaeyðing, skrift,
tölur, spil, hljóðun, ofl.

Þema: Úlfljótsvatn

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki skoðuð
og unnin ýmis listræn
verkefni tengd stafi
vikunnar.

Tákn vikunnar.

Að börnin læri táknin og
merkingu þeirra.

Börnin gera táknin með
kennara. Borðstjórar
bjóða til borðs með
táknum.

Nestisdagur 23. Okt.

Brjóta upp daginn.

Börn koma með nesti að
heiman og borða í
leikskólanum í
morgunmatnum.

Fimleikasalur/hreyfing

Að efla liðleika og þol.

Æfingar og leikir.

Læsi: Úlfljótsvatn

19.-23. október 2020

Samverustund:
Orðhlutaeyðing,
LubbavísanÚ/ú,
sögur, söngvar, ljóð.
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Vikan

Hvað á að gera
Læsi: Lubbavísan V/v
Vopnafjörður.
Samverustund:
Orðhlutaeyðing,
Lubbavísan V/v,
sögur, söngvar, ljóð.

26.-30. Október 2020.

Þema: Vopnafjörður,
Vestmannaeyjar.

Markmið

Leiðir

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

Lubbi finnur málbein
bls.20-21-. Unnið í
stöðvum. T.d.
orðhlutaeyðing, skrift,
tölur, spil, hljóðun ofl.

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.

Upprifjun á SMT-reglur í Að börn læri og skilji
Útisvæði. Lausnaleit
reglur SMT

Tákn vikunnar

Bangsavika
27. okt Alþjóðlegur
bangsadagur
Vettvangsferð

Að börnin læri táknin og
merkingu
þeirra.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki skoðuð
og unnin ýmis listræn
verkefni tengd stafi
vikunnar.

Kenndar reglur í litlum
hóp.

Börnin gera táknin með
kennara. Borðstjórar
bjóða til borðs með
táknum.
Börn koma með bangsa
eða bangsabók í
leikskólann.
Listaverkið‚ Útlagar.
Rétt hjá MA.

Afmælissöngsalur 30.
Október

Sungið fyrir
afmælisbörn októbers
og afmæliskaka í
nónhressingu.
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Vikan

Hvað á að gera
Læsi : Jökulsárlón.

2.-6. Nóvember 2020

Samverustund: Fyrsti
stafur, síðasti stafur í
orði,
Lubbavísan J/j, sögur,
söngvar, ljóð. Englakór
settur á laggirnar

Markmið

Leiðir

Að tengja stafi við dót sem Lubbi finnur málbein
hægt er að kaupa með
bls.22-23. T.d.
tölum.
margræð orð, skrift,
tölur, spil, Búðarleikur.
Farið í búðarleik með
bókstöfum, tölustöfum
og dóti.
Börn syngja á jólaballi
leikskólans.

Börn æfa 4-5 jólalög
fyrir jólaball
leikskólans.

Þema: Jökulsárlón.

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki skoðuð
og unnin ýmis listræn
verkefni tengd stafi
vikunnar.

Fimleikasalur/hreyfing

Að efla liðleika og þol

Æfingar og leikir.

Tákn vikunnar.

Að börnin læri táknin og
merkingu þeirra.

Börnin gera táknin með
kennara. Borðstjórar
bjóða til borðs með
táknum.

Foreldrakaffi 4.
nóvember

Að styrkja tengsl milli
heimili og leikskóla.

Foreldrum boðið að
koma og njóta stundar
með okkur í
leikskólanum.
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Vikan

Hvað á að gera
Læsi: Höfn

Markmið
Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

Lubbi finnur málbein
bls.24-25. Unnið í
stöðvarvinnu. T.d.
margræð orð, skrift,
tölur, spil ofl.

Þema: Höfn
Hafnarfjörður

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki skoðuð
og unnin ýmis listræn
verkefni tengd stafi
vikunnar.

Tákn vikunnar.

Að börnin læri táknin og
merkingu þeirra.

Börnin gera táknin með
kennara.
Borðstjórar bjóða til
borðs með táknum.

Samverustund:
Hljóðtenging,
Lubbavísan H/h, sögur,
söngvar, ljóð.

9.-13. Nóvember 2020.

Leiðir

Skipulagsdagur
11. nóv. Kl:12-16

Feðradagur 9. nóv.

Upprifjun á SMT-reglur í Að börn læri og skilji
Fataherbergi
reglur SMT

Reglur kenndar í litlum
hópum.

Vettvangsferð

Farið að listaverkinu
Hringfari, Sunnuhlíð.

Rugludagur 13. nóvember

Að brjóta upp daglegar
venjur.

Börn ruglast á
klæðaburði og koma
t.d. í úthverfum fötum
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Vikan

Hvað á að gera
Læsi: Egilsstaðir.
Lubbavísan E/e og
stafurinn É/é

Markmið
Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

Leiðir
Lubbi finnur málbein
bls. 26. Unnið í
stöðvarvinnu T.d.
fyrsti stafur og síðasti
stafur, skrift, tölur,
spil ofl.

Þema: Egilsstaðir, Esja.

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki skoðuð
og unnin ýmis listræn
verkefni tengd stafi
vikunnar.

Fimleikasalur/hreyfing

Að efla liðleika og þol

Æfingar og leikir.

Tákn vikunnar.

Að börnin læri táknin og
merkingu þeirra.

Börnin gera táknin með
kennara. Borðstjórar
bjóða til borðs með
táknum.

16. – 20. Nóvember 2020.

Samverustund: Margræð
orð, samstöfur,
Lubbavísan E/e É/é,
jólalög, sögur, ljóð.

Dagur íslenskra tungu 16. Að varðveita málið okkar.
nóv.

Óvænt uppákoma.

Dagur mannréttinda
barna 20. Nóvember.
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Vikan

Hvað á að gera
Læsi:Gullfoss, Unustaðir.
Merkimiðar

Leiðir

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

Lubbi finnur málbein
bls.27. Unnið í
stöðvarvinnu. T.d.
fyrsti stafur og
síðasti stafur,
skrift, tölur, spil ofl.

Þema: Gullfoss. Jólagjöf

Lubbi er að fara í ferðalag um
Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.
Að læra að gleðja foreldra
með því að búa til gjöf handa
þeim.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki skoðuð
og unnin ýmis
listræn verkefni
tengd stafi vikunnar.

Tákn vikunnar.

Að börnin læri táknin og
merkingu þeirra.

Börnin gera táknin
með kennara.
Borðstjórar bjóða til
borðs með táknum.

SMT: Matmálstími.
Lausnaleit.
Gleðivika SMT

Að börn læri og skilji reglur
SMT og tileinki sér að finna
lausnir. Gleðivika til að
gleðjast yfir frábærum
börnum.

Reglur kenndar í
litlum hópum. Finnum
lausnir á vanda.
Gleðjum börnin í
SMT viku með
ýmsum óvæntum
verkefnum/
uppákomum

Samverustund: rím,
Lubbavísan U/u, sögur,
söngvar, ljóð.

23.-27. nóvember 2020.

Markmið

Vettvangsferð

Fara að skoða
umferðarmerki.
(Jafnvel hafa lista
með.)

Afmælissöngsalur 27.
Nóvember.

Sungið fyrir
afmælisbörn
nóvembers og
afmæliskaka í
nónhressingu.
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Vikan

Hvað á að gera
Læsi: Loðmundarfjörður.

Leiðir

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

Lubbi finnur
málbein bls.28-29.
Unnið í
stöðvarvinnu. T.d.
fyrsti stafur og
síðasti stafur,
skrift, tölur, spil
ofl.

Þema: Loðmundarfjörður,
Lambastaðir. Jólagjöf

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki
skoðuð og unnin
ýmis listræn
verkefni tengd
stafi vikunnar.

SMT: Heimastofa

Að börn læri og skilji reglur
SMT

Reglur kenndar í
litlum hópum.

Fimleikasalur/hreyfing

Að efla liðleika og þol.

Leikir og æfingar.

Samverustund: samsettorð,
Lubbavísan L/l, sögur,
söngvar, ljóð.

30. Nóvember - 4. Desember 2020

Markmið

Aðventustund í sal (30.
Nóvember)
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Vikan

Hvað á að gera
Læsi: Grindavík. Lubbavísan
G/g

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

Þema: Grindavík og
jólaföndur.

Lubbi er að fara í ferðalag
um Ísland. Við skoðum
landarkort,vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr,
blóm og ávextir eiga staf
vikunnar.

Samvberustund: Lubbavísan
G/g, jólasögur og vísur um
m.a. jólasveinanna.

7.-11. Desember 2020

Markmið

Ýmsir uppákomudagar í
desember út frá jóladagatali
deildarinnar. M.a.
Strætóferð í
bæinn/göngutúr. Föndur.

Að brjóta upp daglegt
amstur og stress með
skemmtilegum uppákomum.

SMT kennsla:Hvíld
Skráningarvika SMT

Að börn læri og skilji reglur
SMT

Leiðir
Lubbi finnur
málbein bls.30-31.
Jólaverkefni, spil
stærðfræði og fl.

Notaður verður
spotti/band til að
skoða vegalengdir.
Byggðarmerki
skoðuð og unnin
ýmis listræn
verkefni tengd
stafi vikunnar.
Notað jóladagatal
með ýmsum
uppákomum.

Kenndar reglur í
litlum hópum.

Aðventustund í sal (7. des)
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Vikan

Hvað á að gera
Læsi: Fáskrúðsfjörður.
Lubbavísan F/f

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig í
rithöndinni.

8. des Jólaboð foreldrar

Foreldrum boðið að koma og
eiga góðar stundir með
barninu í leikskólanum og
skoði afrakstur barna sinna.

13. des
Fimleikasalur/hreyfing
14-18. desember 2020

Markmið

Að efla liðleika og þol.

Leiðir
Lubbi finnur
málbein bls. 3233. Jólaverkefni,
spil, stærðfræði
og fl.

Foreldrum boðið í
heimsókn.

Leikir og æfingar.

Aðventustund í sal (14. des.
Og 21 des.)

Þorláksmessa 23. des

24. des Aðfangadagur jóla.
25. des Jóladagur
26. des Annar í jólum
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Fyrir kennara.
Bækur:
Lubbi finnur málbein,
Íslandsbók barnanna
Ísland Atlar
Vegahandbók
Landakort barnanna.
Ísland, landið okkar. Kennarabók.
Bakkabræður, Brian Pilkington.
Helgi skoðar heiminn.
Plupp ...

Gera stórt kort af Íslandi, setja nöfn á stöðunum og byggðamerkin á kortin. Einnig útbúa lítil
kort sem hver og einn teiknar, um það svæði sem við erum að skoða (setja það síðan upp í bók
og þau gera bókakápu. Athuga með bandið líka).

Annað
Skráningarvika
Sögnsalur
Skólaheimsóknir
Eldri borgara
Englakór
Ábyrgðarmenn:
Sjá um fatarherbergi
Leggja á borð fyrir nónhressingu
Brunaeftirlit slökkviliðsins.
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