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Námsáætlun
Vorönn 2021
Engjarós
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4.-8. jan.

Vika

Hvað á að gera
4. janúar Leikskólinn
lokaður. Starfsdagur kl:816.

Markmið

Leiðir -

Þrettándinn. 6. Jan
kveðjum við jólin.
Gera þrettándamynd.

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

Inda kveikir í blysum og
gosi.
Blað, litir, lím og glimmer.

Samverustund: Samstöfur
og umræða um að kveðja
jólin. Lubbi finnur málbein
Ss, bls 34-35

Ræða um flutning álfa og
álfasöngva.

Hér búálfur á bænum er...

Rafmagnslaus dagur 8. Jan.

Að kynnast því hvernig er
að hafa ekkert
rafmagnsljós.

Öll ljós slökkt. Börn koma
með vasaljós í leikskólann.
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Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna.
Léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar (m.a. finna orð
er tengjast staf
vikunnar), ritun,
samstöfur (klappa
atkvæði), stærðfræði,
(rita tölustafi) o.fl.

Þema: Innra Hólmi. I,

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

Lubbi finnur málbein bls.
36, og aðrar bækur um
Ísland/ dýr/ávexti/blóm
ásamt þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

Vetrarleikar 12.-13. Jan.

Brjóta um daginn

Annan daginn renna á
snjóþotu hinn gera
þrautir í garðinum.

11.-15. jan.

Læsi: I, Innri Hólmi,

Samverustund:
Lubbavísa: I, Y

Fimleikasalur/hreyfing

Lubbavísan, saga t.d.
þjóðsaga tengd staf
vikunnar, ljóð og söngvar
(sjá m.a. Söngvaflóð og
lög afmælissöngsals).
Samstöfur.
Efla liðleika og styrk.

Unnið í stöðvum í
fimleikasalnum.

18.-22. jan.
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Læsi: O, Borgarnes,

Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna. M.a.
léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar (finna orð sem
byrja á stafnum, ritun,
samstöfur (klappa
atkvæði), stærðfræði
o.fl.

Þema: Borgarnes,
Ormsstaðir, Ormstunga. O.

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

Lubbi finnur málbein bls.
37
og aðrar upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti,blóm,
ásamt þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

Samverustund:
Lubbavísa: O/o.

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar (sjá m.a.
Söngvaflóð og lög
afmælissöngsals).
Samstöfur.

SMT reglur vettvangsferð

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Kenndar reglur í litlum
hópum.

Vettvangsferð.

Efla læsi á umhverfi og
kynnast bænum sínum.

Heimsókn á Iðnaðarsafnið
á Akureyri.

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.

Bóndadagur, Þorrablót,
ullarpeysudagur.

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

Borðum þorramat, með
þorrakórónur. Syngjum
þorrakvæðið.

25.-29. jan.
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Læsi: P/p Patreksfjörður.

Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna. M.a.
léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar (finna orð sem
byrja á stafnum), ritun,
rím, Fyrsti stafur í orði,
stærðfræði, fjöldi.

Þema: Patreksfjörður og Porð

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

Lubbi finnur málbein bls.
38- 39 og aðrar
bækur/upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti/blóm
ásamt þjóðsögu um staf
vikunnar. Ennfremur
verður unnið að listrænum
verkefnum.

Samverustund:
Lubbavísa: P/p.

SMT reglur Gangar

Fimleikasalur/hreyfing

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Rím, fyrsti
stafur í orði.
Að rifja upp reglur á
ganginum.

Börn tekin í litla hópa og
farið yfir reglur sem
gilda á göngum.

Efla liðleika og styrk.
Unnið í stöðvum.

29. jan. afmælissöngsalur
Sungið fyrir afmælisbörn
janúarmánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu.

1. -5. feb
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Læsi: T/t, Tröllaskagi.

Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna:
Léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar, ritun, rím,
seinasti stafur í orði, spil.

Þema: T/t, Tröllaskagi.

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

Lubbi finnur málbein bls.
40- 41 og aðrar
bækur/upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti/blóm
ásamt þjóðsögu um staf
vikunnar. Jafnframt því
að vinna að listrænum
verkefnum.

Samverustund:
Lubbavísa: T/t.

Vettvangsferð.

5. feb. Dagur
stærðfræðinnar.
6. feb. Dagur leikskólans

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Rím og seinasti
stafur í orði.
Að auka læsi á umhverfi.
Að kynnast Akureyri.

Farið að höggmyndinni
Tilveru við Menntaskólann
á Akureyri..
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Tannverndarvika.

Að efla mikilvægi
tannverndunar

Heimsókn á
tannlæknastofu ef
aðstæður leyfa.

Læsi: K/k og X/x.
Kópavogur, Tennur

Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna M.a.
léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar, ritun, samheiti
(nota sama orð þó það
tákni mismunandi hluti)
stærðfræði, fjöldi.

Þema: K/k og X/x,
Kópavogur

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

Lubbi finnur málbein bls.
42- 43 og aðrar bækur
um Ísland/ dýr/ávexti
ásamt þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

Samverustund:.
Lubbavísa: K/k og X/x

Að efla málþroska,
hlustun og orðaforða.

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. samheiti.

SMT reglur Listagil.

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Reglur í listagil kenndar í
litlum hópum t.d. í
samverustund.

Fimleikasalur/hreyfing

Að efla styrk og þol.

Notum svæðin í
fimleikahúsinu til að efla
okkur.

12. feb. Ömmu og afakaffi

Að bjöða ömmum og öfum
að kynnast leikskólanum.

Þeim boðið í heimsókn og
boðið upp á kaffi og með
því. Ef aðstæður leyfa

8.-12. feb.

6. feb. Dagur leikskólans.
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15.-19. Feb.

15. feb. Bolludagur
16. feb sprengidagur

Boðið verður upp á bollur.
Salt kjöt og baunir í
matinn

17. feb öskudagur.
Leikskólinn lokar vegna
starfsmannafundar kl:
12:00.

Fylgja hefðum.

Börn fara að syngja hjá
Lögmannshlíð

Læsi: Ö/ö. Öræfasveit.

Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna. M.a.
léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar, ritun, samheiti
(nota sama orð þó það
tákni mismunandi hluti)
stærðfræði, spil o.fl.

Þema: Ö/ö. Öræfasveit.

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

Lubbi finnur málbein bls.
44 og aðrar
bækur/upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti ásamt
þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

Samverustund:.
Lubbavísa: Ö/ö

Vettvangsferð.

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Samheiti.
Að auka læsi á umhverfið.
Kynnast Akureyri.

Farið að verkinu
Kærleikur við
Oddeyrartanga. Ef
aðstæður leyfa

22.-26. Feb.
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Læsi: Á/á. Álftanes,
Álftavatn.

Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna, m.a.
léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar, ritun, samsett
orð, stærðfræði, tölur,
fjöldi o.fl.

Þema: Á/á, Álftanes,
Álftavatn.

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

Lubbi finnur málbein bls.
45 og aðrar
bækur/upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti ásamt
þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

Samverustund:
Lubbavísa: Á/á.
SMT reglur Salur.

Fimleikasalur/hreyfing
26. afmælissöngsalur.

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Samsett orð.
Að börn læri og skilji
reglur SMT.
Að efla styrk og þol.

Kenndar í litlum hópum.
Farið í
fimleikasalinn/hreyfingu
úti.
Sungið fyrir afmælisbörn
febrúarmánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu.
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Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna. M.a.
léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar, ritun,
orðhlutaeyðing,
stærðfræði, tölur og
fjöldio.fl.

Þema: Þ/þ. Þorlákshöfn.

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

Lubbi finnur málbein bls.
46- 47 og aðrar
bækur/upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti ásamt
þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

1. -5. mars.

Læsi: Þ/þ. Þorlákshöfn.

Samverustund:
Lubbavísa: Þ/þ.

Vettvangsferð.

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Orðhlutaeyðing.
Að auka læsi á umhverfi
sitt.

Farið að listaverkinu
Þrívídd við Örkina hans
Nóa. Ef aðstæður leyfa.

8.-12. mars.
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Læsi: R/r. Reykjanes,
Reykjavík

Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna m.a.
Léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar, ritun,
hljóðtenging (heyrist S í
mús) stærðfræði o.fl.

Þema: R/r. Reykjanes,
Reykjavík

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

Lubbi finnur málbein bls.
48- 49 og aðrar
bækur/upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti ásamt
þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

Samverustund:
Lubbavísa: R/r.

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar (söngvaflóð og
afmælissöngsalsblað).
Hljóðtenging.

SMT reglur skerpa á
reglum, einbeitingarleikur.

Að börn læri og skilji
reglur SMT.

Fimleikasalur/hreyfing

Efla styrk og þol.

Unnið í stöðvum í
fimleikasalnum/úti.

12. mars Nestisdagur

Brjóta upp daginn.

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

Skerpa á reglur og fara í
einbeitingarleik.
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Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinnu m.a.
léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar, ritun,
hljóðtenging (heyrist
(hljóðið) m í mús)
stærðfræði o.fl.

Þema: Ð/ð , Vaðlaheiði.

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

Lubbi finnur málbein bls.
50-51 og aðrar
bækur/upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti ásamt
þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

15.-19. mars.

Læsi:Ð/ð , Vaðlaheiði.

Samverustund:
Lubbavísa: Ð/ð

Vettvangsferð.

19. mars margliti
sokkadagur.
21. alþjóðlegur dagur down
syndrome.

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Hljóðtenging.
Að auka læsi á umhverfi
og kynnast Akureyri.

Farið að lágmyndinni
Konur gerðu garðinn í
Lystigarðinum. Ef
aðstæður leyfa.
Börn mæta í leikskólan í
marglitum sokkum.

22.-26. mars
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Foreldrasamtalsvika
Engjarósar

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

Foreldrar boðnir í
leikskólann að hitta
umsjónarkennara barns
síns.

Læsi: Æ/æ, Æðey.
Æðarvarp.

Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna m.a.
léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar, Fyrsti stafur í
orði, stærðfræði, spil
o.fl.

Þema: Æ/æ, Æðey.
Æðarvarp.

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

Lubbi finnur málbein bls.
54 og aðrar
bækur/upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti ásamt
þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

Samverustund:
Lubbavísa: Æ/æ

Efla málþroska.

SMT reglur skerpa á
reglum.

Að börn læri og skilji
reglur SMT.

Fimleikasalur/hreyfing

Að efla liðleika og þol.

Leikir og æfingar.

23. mars Yngissveinadagur

Halda í gamlar hefðir með
orðið yngissveinar.

Stelpur baka fyrir drengi
og gefa þeim e.h.
sérstakt.

26. afmælissöngsalur.

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Fyrsti stafur í
orði.
Rifja upp reglur á
svæðum sem þarfnast
upprifjunar.

Sungið fyrir afmælisbörn
marsmánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu.
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29. mars -2. apríl.

Páskalæsi og þema

Að auka vitund um stafi
og hljóð og nota listræna
hæfileika til að skapa
páskastemmingu.

Samverustund:.

31. mars gulur dagur

1. Skírdagur
2. Föstudagurinn langi

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Seinasti stafur í
orði.
Brjóta upp daginn.

Börn mæta í gulu í
leikskólann.
Leikskólinn lokaður
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5. apríl Annar í páskum

Leikskólinn lokaður.
Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna. M.a.
léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar, ritun, Seinasti
stafur í orði, stærðfræði,
tölur og fjöldi o.fl.

Þema: Ó/ó, Ódáðahraun.

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

Lubbi finnur málbein bls.
64 og aðrar
bækur/upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti ásamt
þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

5.-9. apríl.

Læsi: Ó/ó, Ódáðahraun.

Samverustund:
Lubbavísa: Ó/ó

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Hljóðtenging.

SMT reglur skerpa á
reglum, einbeitingarleikur.

Að börn læri og skilji
reglur SMT.

Rifja upp reglur á
ákveðnu svæði og fara í
einbeitingarleik.

Fimleikasalur/hreyfing

Að efla liðleika og þol.

Leikir og æfingar.

9. apríl blár dagur

Börn mæta í einhverju
bláu í leikskólann.
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Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Lubbi finnur málbein bls.
55 og aðrar
bækur/upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti ásamt
þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

Þema: ei, ey, Eyjafjörður,
Heimaey.

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

Stöðvarvinna.
Léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar, ritun,
Hljóðtenging (hvað er ég
að segja m ú s)
stærðfræði, spil o.fl.

12.-.16. apríl.

Læsi: ei, ey, Eyjafjörður,
Heimaey.

Samverustund:
Lubbavísa: ei, ey

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Rím og
samstöfur.

SMT Gleðivika

19. – 23. apríl.

Vettvangsferð.

Að efla læsi á umhverfið
og kynnast Akureyri.

Farið að Fjórum
brautasteinum við
íþróttasvæði Þórs.

20. apríl Yngismeyjadagur

Strákar baka fyrir
stelpur vöfflur.

Samverustund:

Saga, ljóð og söngvar.
Samheiti

21. apríl Skipulagsdagur
leikskólinn lokaður.
22. sumardagurinn fyrsti
23. apríl Skipulagsdagur

21-23. apríl leikskólinn
lokaður.

26.-30. apríl.
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Læsi: AU/au, Raufarhöfn.
Stafaþekking

Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna m.a.
Léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar, ritun, rím,
samstöfur (klappa
atkvæði), stærðfræði,
spil o.fl.

Þema: AU/au, Raufarhöfn
Lubbavísa: AU/au.

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

Lubbi finnur málbein bls.
65 og aðrar
bækur/upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti ásamt
þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

Samverustund:
30.maí afmælissöngsalur

Saga, ljóð og
söngvar.Hljóðtenging.

18
1. maí Verkalýðsdagurinn.
Leikskólinn lokaður.
Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Stöðvarvinna m.a.
léttlestrarbækur,
verkefni tengd staf
vikunnar, ritun,
hljóðtenging (hvað er ég
að segja m ú s),
stærðfræði, tölur og
fjöldi o.fl.

Þema: mjúka g, Laugarvatn.

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

Lubbi finnur málbein bls.
52-53.
og aðrar
bækur/upplýsingar um
Ísland/ dýr/ávexti ásamt
þjóðsögu um staf
vikunnar. Ásamt því að
vinna að listrænum
verkefnum.

3. 7. Maí.

Læsi: mjúka g, Laugarvatn.

Samverustund:
Lubbavísa: mjúka g.

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar.Hljóðtenging.

SMT reglur: skerpa á
reglum.

Að börn læri og skilji
reglur SMT.

Fimleikasalur/hreyfing

Að efla liðleika og þol.

30. apríl afmælissöngsalur.

10. 14. maí

Skordýravika

12. maí mæðradagurinn.
13. maí Uppstigningardagur
Samverustund

Að skoða hvaða skordýr
eru á ferli.

Rifja upp reglur á
ákveðnu svæði.
Leikir og æfingar.
Sungið fyrir afmælisbörn
aprílmánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu.
Farið í skordýraleit og
búið til listaverk tengd
skordýrum.

Lubbavísan, saga, ljóð og
söngvar. Rím.

19

maí

17.-21. Maí. Laubbavísan hj
hl.

Að auka vitund um stafi
og hljóð.

Lubbi finnur málbein 5659.

20. maí útskriftarferð
elstu barna

Förum í ferð í Kjarnaskóg.

24. maí annar í hvítasunnu
25. 28. maí lubbavísan hr
hn

Leikskólinn lokaður
Lubbi finnu málbein bls.
60-63.

28. maí Afmælissöngsalur
1. júní Vorhátíð og útskrift
elstu barna.

Athöfn fyrir vorhátíð þar
sem börnin eru útskrifuð.

