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Námsáætlun
Vorönn 2022
Engjarós
Þema og læsi:
Lubbi og landið
Nærsamfélagið
Hefðir og uppákomudagar
Stig af stigi

2
Vika

Hvað á að gera
Læsi: Lubbavísan S

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

Samverustund: Samstöfur
og umræða um að kveðja
jólin. sögur, söngvar, ljóð,
leikir.

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

3.-7. jan.

Þema: Þrettándinn kveðjum
við jólin. Gera
þrettándamynd.

Að kveðja jólin saman á
leikskólanum.
Fanga litadýrðina sem
verður eftir flugelda.

Leiðir
Lubbavísan um S/s Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, nafnið
sitt, talnagildi 1-15. Rím
og samstöfur, fyrsta
hljóð í orði

Blað, litir/málning, lím og
glimmer.

Stig af stigi
Að efla og styrkja
félagsþroska barnanna

Farið í stuttar æfingar,
leiki og framkomu, ræðum
tilfinningar

Vettvangsferð/hreyfing
Klára að fara að húsum
barnanna í janúar

3. janúar Leikskólinn
lokaður. Starfsdagur kl:816.
6. janúar Þrettándinn
7. janúar: rafmagnslaus
dagur

Að kynnast því hvernig er
að hafa ekkert
rafmagnsljós.

Öll ljós slökkt. Börnin fá
vasaljós og leika með ljós
og skugga.

10.-14. jan.
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Læsi: I-Y Innri Hólmi,

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

Samverustund: Lubbavísa:
I, Y, sögur, söngvar, ljóð,
leikir, umræða um
landnema

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

Lubbavísan um I-y. Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, nafnið
sitt, talnagildi 1-20,
leikur með orð.

Þema: Stig af stigi, fara að
undirbúa fyrir
bóndadaginn, landnemar

Sólblómaverkefnið, halda
áfram með það

Fræðast um aðbúnað og
réttindi barna, SOS
barnaþorpin

Vinnum verkefni um
styrktarbarnið okkar og
landið þess.

SMT: skráningarvika

11. og 12. jan:Vetrarleikar
og vettvangsferð

Að æfa okkur að leika og
læra í allskonar veðurfari

Annan daginn renna á
snjóþotu í
Vættagilsbrekkunni og
hinn daginn gera þrautir í
garðinum.
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Læsi: O, Borgarnes,

Samverustund:
Lubbavísa: O/o, sögur,
söngvar, ljóð, leikir,
fræðsla um þorrann og
matarvenjur hér áður fyrr

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig
í rithöndinni.
Lubbi er að fara í
ferðalag um Ísland. Við
skoðum staðina á
landarkorti, vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr
og ávextir eiga staf
vikunnar.

17.-21. jan.

Þema: Stig af stigi,
undirbúa Bóndadaginn,
gleðja pabba

SMT reglur vettvangsferð

Vettvangsferð

Lubbavísan um O/o. Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, nafnið
sitt, talnagildi 1-20.

Kenndar reglur í litlum
hópum. Kennarar fara í
SMT boli. Reglurnar
kenndar með
hlutverkaleik
Að börn læri og skilji
reglur SMT

Efla læsi á umhverfi og
kynnast bænum sínum.

Fara ferð að húsum
barnanna, klára það í
janúar

21. jan: Bóndadagur,
Þorrblót, ullapeysu- og
ullarsokkadagur, gleðja
pabba vegna bóndadagsins

Kynnast gömlum hefðum,
með sögum og umræðum
um gamlan mat og áhöld.

Borðum þorramat,
Fræðast um geymslu
matvæla hér áður fyrr
með þorrakórónur.
Syngjum þorrakvæðið.

Stafaþekking

Fylgjast með því hvar
börnin standa og hvort
einhverjar framfarir hafi
orðið síðan síðast.

Könnun á þekkingu barna á
stöfum og hljóðum þeirra.
Hvert og eitt barn tekið
fyrir í einu.
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Læsi: P/p Patreksfjörður.

24.-28.- jan.

Samverustund: Lubbavísa:
P/p, sögur, söngvar, ljóð,
leikir

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig
í rithöndinni.
Lubbi er að fara í
ferðalag um Ísland. Við
skoðum staðina á
landarkorti, vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr
og ávextir eiga staf
vikunnar.

Þema: Stig af stigi
Gera sameiginlegt og stórt
götukort og hús barnanna

Fræðast um bæinn og
staðsetningu heimilanna

SMT reglur Gangar

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Að auka læsi á umhverfi.
Að kynnast Akureyri.
Vettvangsferð

24. afmælisveisla

Lubbavísan um P/p. Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, nafnið
sitt, talnagildi 1-30. Rím
og samstöfur

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Rím, fyrsti
stafur í orði.
Gera sameiginlegt
götukort, börnin gera hús
og aðrar byggingar til að
setja

Kenndar reglur í litlum
hópum. Kennarar fara í
SMT boli. Reglurnar
kenndar með
hlutverkaleik

Sungið fyrir afmælisbörn
janúarmánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu.
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Læsi: T/t, Tröllaskagi.

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

Lykilorð: tennur

31. jan- 4. feb

Samverustund:
Lubbavísa: T/t, sögur,
söngvar, ljóð, leikir,
fræðsla um tannvernd

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

Lubbavísan um T/t. Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, nafnið
sitt, talnagildi 1-30.
Hljóðgreining, fyrsti
stafur í orði.

Þema: Stig af stigi,
verkefni um tannvernd,
halda áfram með stóra
götukortið

Tannverndarvika

Fræðsla um tennur og
tannvernd

Að efla mikilvægi
tannverndunar

Vettvangsferð

6. feb. Dagur leikskólans.

Gera verkefni fyrir dag
leikskólans, sýning á
flugvellinum

7.-11. feb.
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Læsi: K/k og X/x.
Kópavogur, Tennur

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

Lykilorð
Samverustund:.
Lubbavísa: K/k og X/x.
sögur, söngvar, ljóð, leikir

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

Þema: Stig af stigi,
byggðamerki

Læra að lesa í merkingar
og skilti

SMT: Skráningarvika

Að efla málþroska,
hlustun og orðaforða.

Lubbavísan um K/k. Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, ritun,
stærðfræði, fjöldi.
Samheiti

Skoðum og fræðumst um
byggðamerki Akureyrar,
gerum byggðamerkið

Vettvangsferð
Skoða umferðarmerki

8. febrúar:
Starfsmannafundur kl 1216
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Læsi: Ö/ö. Öræfasveit.

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

Lykilorð

14.-18. Feb.

Samverustund:.
Lubbavísa: Ö/ö, sögur,
söngvar, ljóð, leikir

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

Þema: Stig af stigi,
verkefni um ömmur og afa
Gleðja mömmu vegna
konudagsins

Lubbavísan um Ö/ö. Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, nafnið
sitt, talnagildi 1-30. Rím
og samstöfur

Kenndar reglur í litlum
hópum. Kennarar fara í
SMT boli. Reglurnar
kenndar með
hlutverkaleik. Gerum
Frábæra tréð og skoðum
styrkleika okkar.

SMT: Listagil og Frábæra
tréð

Vettvangsferð/hreyfing

18.feb Ömmu og afa kaffi.
20. feb: Konudagur

Að bjóða ömmum og öfum
að kynnast leikskólanum.

Þeim boðið í heimsókn og
boðið upp á kaffi og með
því.
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Læsi: Á/á. Álftanes,
Álftavatn.

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

Lykilorð

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

21.-25. Feb.

Samverustund:
Lubbavísa: Á/á, sögur,
söngvar, ljóð, leikir
Þema: Stig af stigi,
undirbúa bolludag

SMT reglur: Salur.

Að börn læri og skilji
reglur SMT.
Að auka læsi á umhverfi
sitt.

Lubbavísan um Á/á. Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, nafnið
sitt, talnagildi 1-50. Rím
og samstöfur

Kenndar í litlum hópum í
sal. Kennarar fara í SMT
bolina. Reglur kenndar
með hlutverkaleik.

Göngutúr í hverfinu og
leikið á leikvelli eða
ruðningum

Vettvangsferð.
25. feb: Afmælissöngsalur

Sungið fyrir afmælisbörn
febrúarmánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu
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Læsi: Þ/þ. Þorlákshöfn.

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

Lykilorð

28. feb-4. mars

Samverustund:
Lubbavísa: Þ/þ, sögur,
söngvar, ljóð, leikir

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

Lubbavísan um Þ/þ. Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, nafnið
sitt, talnagildi 1-50 Rím
og samstöfur

Syngja á öskudaginn
Vettvangsferð

28. feb. Bolludagur
1. mars: sprengidagur.
2. mars öskudagur.
3. mars: Skipulagsdagur 816

Að kynnast
nærumhverfinu og
bænum sínum

Fylgja hefðum.

Borðaðar bollur í
nónhressingu.
Saltkjöt og baunir.
Börn fara að syngja í
bænum eða í
nærumhverfi
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Læsi: R/r. Reykjanes,
Reykjavík

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

Lykilorð: Ráðhús

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

7.-11. mars.

Samverustund:
Lubbavísa: R/r, sögur,
söngvar, ljóð, leikir

Þema: Stig af stigi og
ráðhús og bæjarstjóri

Fræðast um ráðhús og
hlutverk bæjarstjóra

SMT reglur skerpa á
reglum, einbeitingarleikur.
Skráningarvika

Að börn læri og skilji
reglur SMT.

Vettvangsferð

11. mars Rugludagur

Lubbavísan um R/r. Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, nafnið
sitt, talnagildi 1-50.

Gera ráðhús úr t.d.
mjólkurfernum/kassa

Heimsókn í ráðhúsið

Að auka læsi á umhverfi
og kynnast Akureyri.

Skerpa á reglur og fara í
einbeitingarleik.
.
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Læsi:Ð/ð , Vaðlaheiði.

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

Lykilorð

14.-18. mars.

Samverustund:
Lubbavísa: Ð/ð, sögur,
söngvar, ljóð, leikir

Þema: Stig af stigi,
undirbúa yngissveinadag,
halda áfram með verkefni
um bæjarstjóra

Vettvangsferð

SMT: skerpa á reglum

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

Lubbavísan um Ð/ð. Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, nafnið
sitt, talnagildi 1-50.

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Hljóðtenging.
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Læsi: Æ/æ, Æðey.
Æðarvarp.

Samverustund:
Lubbavísa: Æ/æ, sögur,
söngvar, ljóð, leikir

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig
í rithöndinni.
Lubbi er að fara í
ferðalag um Ísland. Við
skoðum staðina á
landarkorti, vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr
og ávextir eiga staf
vikunnar.
Að gera góðverk.

Lubbavísan um Æ/æ.
Unnin verkefni í
stöðvarvinnu tengd staf
vikunnar, m.a. finna orð er
tengjast staf vikunnar,
lykilorð, nafnið sitt,
talnagildi 1-50. Rím og
samstöfur
Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Fyrsti stafur í
orði.

Þema: Stig af stigi

21.-25. mars

SMT reglur skerpa á
reglum.

Að börn læri og skilji
reglur SMT.

Rifja upp reglur á
svæðum sem þarfnast
upprifjunar.

Að auka læsi á umhverfi.
Vettvangsferð.

Alþjóðlegur dagur down
syndrome.
21. mars: Margliti
sokkadagurinn

22. mars
Yngissveinadagur.

Læri um fjölbreytileika
mannfólksins og það eru
ekki allir eins
Halda í gamlar hefðir með
orðið yngissveinar.

Stúlkur gleðja drengina
með gjöf og bakstri

25. afmælissöngsalur.
Sungið fyrir afmælisbörn
marsmánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu
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Læsi: Ó/ó, Ódáðahraun.

Samverustund:.
Lubbavísa: Ó/ó, sögur,
söngvar, ljóð, leikir

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig
í rithöndinni og auki
vitund um stafi og hljóð
Lubbi er að fara í
ferðalag um Ísland. Við
skoðum staðina á
landarkorti, vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr
og ávextir eiga staf
vikunnar.

28. mars- 1. apríl

Þema: Stig af stigi

Lubbavísan um Ó/ó. Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, nafnið
sitt, talnagildi 1-50. Rím
og samstöfur Ásamt því
að vinna að listrænum
verkefnum.
Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Seinasti stafur í
orði.

Vettvangsferð

Foreldrasamtöl á Engjarós

Foreldrasamtölin eru til
að ræða saman um barnið
og hvernig gengur í
leikskólanum og heima.

Foreldrar eru boðaðir í
foreldrasamtöl þessa
viku.
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Læsi: ei, ey, Eyjafjörður,
Heimaey.

Lykilorð

4.-8. apríl.

Samverustund:
Lubbavísa: ei, ey, sögur,
söngvar, ljóð, leikir

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig
í rithöndinni.
Lubbi er að fara í
ferðalag um Ísland. Við
skoðum staðina á
landarkorti, vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr
og ávextir eiga staf
vikunnar.
Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Lubbavísan um Ei/ ey.
Unnin verkefni í
stöðvarvinnu tengd staf
vikunnar, m.a. finna orð er
tengjast staf vikunnar,
lykilorð, nafnið sitt,
talnagildi 1-50.

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Hljóðtenging.
Að gera páskaföndur.

Þema: Stig af stigi,
undirbúa yngismeyjardag,
páskaþema

SMT reglur skerpa á
reglum, einbeitingarleikur.

Að börn læri og skilji
reglur SMT.

Rifja upp reglur á
ákveðnu svæði og fara í
einbeitingarleik.

.
8. apríl. blár dagur

11.-15. apríl.

12 apríl: Gulur dagur.

14. apríl: Skírdagur
15. apríl: Föstudagurinn
langi

Allir finna eitthvað gult
til að vera í eða með.
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18.-22. apríl.

18. apríl: annar í páskum

Að koma eftir páskafrí og
fara í rólegheitum í
rútínu aftur.

19. apríl: Yngismeyjardagur
21 apríl: Sumardagurinn
fyrsti
Læsi: AU/au, Raufarhöfn.

Drengir gleðja stúlkurnar
með gjöf og bakstri
Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig
í rithöndinni.

Lykilorð

25.-29. apríl.

Samverustund:
Lubbavísa: AU/au, sögur,
söngvar, ljóð, leikir

Þema: Stig af stigi

Lubbi er að fara í
ferðalag um Ísland. Við
skoðum staðina á
landarkorti, vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr
og ávextir eiga staf
vikunnar.
Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stafaþekking

29. apríl afmælissöngsalur.
1. maí: Verkalýðsdagurinn.

Fögnum hversu dugleg við
höfum verið að læra
reglurnar

Könnun á þekkingu barna á
stöfum og hljóðum þeirra.
Hvert og eitt barn tekið
fyrir í einu.

SMT: Gleðivika

Vettvangsferð

Lubbavísan um Au. Unnin
verkefni í stöðvarvinnu
tengd staf vikunnar, m.a.
finna orð er tengjast staf
vikunnar, lykilorð, nafnið
sitt, talnagildi 1-50.
Hljóðtenging

Fylgjast með því hvar
börnin standa og hvort
einhverjar framfarir hafi
orðið síðan síðast.

Sungið fyrir afmælisbörn
aprílmánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu.
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Læsi: mjúka g, Laugarvatn.

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

2.-6. maí

Lykilorð
Samverustund:
Lubbavísa: mjúka g, sögur,
söngvar, ljóð, leikir

Þema: stig af stigi

Læsi: hj-hl.

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

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

9.-13. maí

Lykilorð

Samverustund: Lubbavísa:
ei, ey, sögur, söngvar, ljóð,
leikir

Þema: Stig af stigi

Lubbi er að fara í
ferðalag um Ísland. Við
skoðum staðina á
landarkorti, vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr
og ávextir eiga staf
vikunnar.
Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Lubbavísan um mjúka G.
Unnin verkefni í
stöðvarvinnu tengd staf
vikunnar, m.a. finna orð er
tengjast staf vikunnar,
lykilorð, nafnið sitt,
talnagildi 1-50 Rím og
samstöfur

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Rím.

Lubbavísan um hj og hl.
Unnin verkefni í
stöðvarvinnu tengd staf
vikunnar, m.a. finna orð er
tengjast staf vikunnar,
lykilorð, nafnið sitt,
talnagildi 1-50. Rím og
samstöfur

Foreldrar boðaðir í viðtal
til að lesa yfir gögn sem
fara milli skólastiga.
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Læsi: hr og hn

16.-20. maí

Lykilorð
Samverustund: Lubbavísa:
ei, ey, sögur, söngvar, ljóð,
leikir

Þema: undirbúa
útskriftarferð

Að börn tileinki sér læsi í
allri sinni mynd og æfi sig
í rithöndinni.
Lubbi er að fara í
ferðalag um Ísland. Við
skoðum staðina á
landarkorti, vegalengdir,
byggðarmerki. Hvaða dýr
og ávextir eiga staf
vikunnar.

Lubbavísan um hr og hn.
Unnin verkefni í
stöðvarvinnu tengd staf
vikunnar, m.a. finna orð er
tengjast staf vikunnar,
lykilorð, nafnið sitt,
talnagildi 1-50. Rím og
samstöfur
Förum í ferð í Kjarnaskóg

19. maí:
Starfsmannafundur 12-16

24. maí: Útskriftarferð
elstu barnanna

Farið í útskriftaferð með
börnunum þar sem farið
verður í leiki, grillað og
fleira.

23.-27. maí

25. maí: Afmælissöngsalur

26. maí:
Uppstigningardagur

7.-10. júní

30. maí-3. júní

Fugavika

1. júní:Vorhátíð og útskrift
elstu barnanna
Skordýravika

6. júní: Annar í hvítasunnu

Sungið fyrir afmælisbörn
maímánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu

Fræðumst um fugla

Fræðast um skordýr

Lærum um fugla í gegnum
bækur, söngva, sögur, úti
og hlustum eftir
fuglahljóðum í náttúrunni
Athöfn fyrir vorhátíð þar
sem börnin eru útskrifuð
Lærum um skordýr í
gegnum bækur, söngva,
sögur, úti og víðar
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13.-17. júní

Blómavika

16. júní: Afmælisveisla og
skrúðganga

20.-24. júní

17. júní: Lýðveldisdagurinn
Síðasta vika fyrir sumarfrí

24. júní:
starfsmannafundur kl 1416

Fræðumst og skoðum
blóm

Lærum um blóm í gegnum
bækur, söngva, sögur,
förum í vettvangsferð og
finnum blóm, föndrum og
fleira

Sungið fyrir afmælisbörn
júnímánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu

