Námskrá Smári
Haust 2021

Þema: Hafið

Vikan

Hvað á að gera

Leiðir

SMT: Yfirreglur

Kenndar grunnreglur SMT á mánudögum

Hópastarf

Þema hópurinn kemur saman og ræðir um nafn
á hópnum og teiknuð sjálfsmynd.

1.-3.
september Samverustund:

Samstöfur (klappa taktin í orðunum), sögur út
frá dýrum í sjó, söngvar, ljóð.
Söngtexta um hafið/ sjór eins og Hafið bláa,
hafið, Við skulum róa sjóinn á, fagur fiskur í sjó

Vettvangsferð:

Farið um hverfið.

Bókavika

Börn koma með eina bók, merkta, á dag í
leikskólann.

8. sept. Dagur læsis

6.-10.
september

Þema: Haf/sjór, Vatn:

Lesin saga um hafið til að kynna þemað og
teiknuð mynd úr sögunni. Bækur: Lífið í sjónum
og Heimur hafsins. Hafið útbúið í vatnsflösku
með olíu, vatni og bláum matarlit. Bækur: Atlas
Barnanna Bls 10-11. Jörðin lifandi pláneta.

Læsi: Haf, sjór, vatn, A/a

Unnið eru verkefni í þrískiptum hóp. Stafir í
lykilorðum, samstöfun, sporun, fjöldi, lita.
Unnið með verkefni/spil á nokkrum stöðum.

9. sept. Leikskólinn lokaður kl: 12-16
vegna Starfsmannafundar
SMT: Yfirreglur: Hendur og fætur hjá sér;
nota innirödd, fara eftir fyrirmælum og
ganga inni og athyglimerki

Yfirreglur kenndar og athyglimerki.

Samverustund:

Samstöfur, Lubbavísan A/a, sögur út frá dýrum í
sjó, söngvar, afmælissönglög, ljóð.

13.-17.
sept

14. sept. Kiðagil á afmæli. Búningadagur

Mæta í búningum í tilefni afmælis Kiðagils

16. sept. Dagur ísl nátt.(vettvangsferð)

Fjöruferð/skógarstígur og efnivið safnað.
Farið er í gönguferð og skoðaður gróður á landi.
Hvað er líkt og ólíkt.

Læsi: þang, þari, gróður, M

Unnið eru verkefni. Stafir, samstöfun, Rím,
sporun, nafnið sitt, fjöldi.

Þema: Gróður í sjó, þang, þari.

Gera gróður úr pappír og þeim efnivið sem
safnað var í fjöruferðinni. Fræðsluefni:
https://www1.mms.is/hafid/lif_myndir_tegund.php?
id=20&pn=1

SMT: Samverustund: Hafa hendur og
fætur hjá sér, nota innirödd, fara eftir
fyrirmælum, einn talar í einu, vera á sínu
svæði.

Kenndar reglur sem gilda í samverustund á
mánudegi.

Samverustund:

Rím, Lubbavísan M, m, sögur út frá dýrum í sjó,
söngvar, afmælissönglög, ljóð.

17. sept. Sjóræningjadagur

Börn búa sér til sjóræningjahatta eða lepp og
fara í fjársjóðsleit með fjársjóðskort

Læsi: Krabbi, B.

Verkefni unnin í hópum. Stafir, Rím, lita, nafnið
sitt.

Þema: Krabbi

Krabbi útbúinn úr pappadiskum eða stimplaður
með höndunum. Fræðsluefni:
https://www1.mms.is/hafid/lif_myndir_tegund.php?
id=6&pn=1

20.-24.
sept

Hreyfing

Efla samhæfingu, styrk og þol.

SMT: stopp, einveruferlið.

Kenndar SMT reglur, stopp og einveruferlið.

Samverustund:

Rím, Lubbavísan B/b, sögur, söngvar,
afmælissönglög, ljóð.

24. sept Afmælissöngsalur
26. sept Evrópski tungumáladagur

27.sep-1.
okt

Læsi: Krossfiskur, N

Stöðvarvinna, stafir, samsett orð, sporun, nafnið
sitt.

Þema: krossfiskur

Krossfiskur útbúinn úr pappa og cherrios, eða
öðrum efnivið. Fræðslurit:
https://www1.mms.is/smadyr/fjaran/prent.php?val
=50&id=23

Vettvangsferð:

Gönguferð í nágrenninu. Hvaða form eru í
umhverfinu.

Samverustund:

samsett orð, Lubbavísan N/n, sögur,
afmælissönglög, söngvar, ljóð.

SMT: Snyrting; gefa öðrum næði, sturta
niður, þvo sér og þurrka.

SMT reglur á snyrtingu kenndar.

30. sept. Náttfatadagur.

Börn koma í náttfötum þennan dag og með
aukaföt í poka fyrir útiveru.
Leikskólinn lokaður

1. Okt. Skipulagsdagur
5. okt alþjóðlegur dagur kennara.
Læsi: Marglytta, D/d
Þema: Marglytta

Stöðvarvinna, Stafir (marglytta og M), samsett
orð, lita, nafnið sitt.
Marglytta útbúin úr bókaplasti, glimmeri og
pappírsræmum. Fræðslurit:
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=31962
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=53543
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=56955
https://is.wikipedia.org/wiki/Brennihvelja

4.-8. okt

SMT: Athyglimerki

Athyglimerkið rifjað upp.

Hreyfing

Efla samhæfingu, styrk og þol.

Samverustund:

Samsett orð, Stafavísan D,d, sögur,
afmælissönglög, söngvar, ljóð.

8. okt Doppóttur dagur.

Börn mæta í einhverju doppóttu

11.-15. okt

Læsi: Kuðungur, Í/Ý.

Stöðvarvinna, stafir, orðhlutaeyðing, nafnið sitt,
Tölustafir og fjöldi.

Þema: Kuðungur

Hvað er kuðungur og hvar lifir hann. Búa til
kuðung úr efniviði eða myndlistarverk.
Fræðsluefni:
https://www1.mms.is/smadyr/fjaran/prent.php?val
=20&id=16

Læsi:Í / Ý

Stöðvarvinna, stafir, orðhlutaeyðing, nafnið sitt,
tölustafir og fjöldi.

SMT: hvíld; hafa hendu og fætur hjá sér.,
hafa hljótt, vera á sínu svæði.

SMT reglur í hvíld kenndar.

Samverustund:

Orðhlutaeyðing, Lubbavísan Í/Ý, sögur, söngvar,
afmælissönglög, ljóð.

Vettvangsferð
15. okt Bleikur dagur

Foreldrasamtöl þessa viku

Farið í göngutúr í átt að Háskólanum.
Börn koma í einhverju bleiku þennan dag.

Foreldrar boðnir í viðtal við hópstjóra barnsins.

Lubbavísan Ú/ú
18.-22. okt SMT: Lausnaleit

Í lausnaleit setjast börn og kennarar niður og
leita leiða til að gera t.d. samverustund betri.
Finnum leið sem allir fara eftir, ákveðum umbun
og æfum okkur í ca. viku.

Hreyfing:

Efla samhæfingu, styrk og þol.

Samverustund:.

Orðhlutaeyðing, Lubbavísan Ú/ú, sögur,
söngvar, afmælissönglög, ljóð

22. okt. Nestisdagur

Læsi: fiskur, V.

Stöðvarvinna, stafir, fyrsti stafur, síðasti stafur,
Tölustafir, fleiri, færri.

Þema: fiskur

Fiskar útbúnir úr bókaplasti og skreyttir með
verðlausu efni. Vísan Fagur fiskur í sjó er kennd.
Fræðsluefni:
https://www1.mms.is/hafid/dyr.php?val=2&id=97
https://is.wikipedia.org/wiki/Fiskur#L%C3%B6gun_fi
ska

25.-29. okt
Vettvangsferð

Strætó niður í bæ og förum að fjörunni hjá
Átak/fjara norðan við smábátahöfnina.

Samverustund:

Fyrsti stafur, síðasti stafur í orði, Stafavísan V/v,
sögur, söngvar, afmælissönglög, ljóð.

29. afmælissöngsalur

Sungin eru söngsalslög í salnum og
afmælissöngur fyrir afmælisbörn október
mánaðar.

Læsi: Hvalir, F

Stöðvarvinna, stafir, fyrsti stafur, síðasti stafur,
fleiri, færri.

Þema: Hvalir

Hvað eru hvalir og hverjir lifa hér á landi. Gera
hval.
https://www1.mms.is/hafid/dyr.php?val=1&id=12
https://www1.mms.is/hafid/dyr.php?val=1&id=36

1.-5. nóv

SMT: Fataherbergi; hafa hendur og
fætur hjá sér, nota inniröddina. Fara eftir
fyrirmælum, vera á sínu svæði, setja
fötin á sinn stað.

SMT reglur í fataherbergi kenndar.

Hreyfing

Efla samhæfingu, styrk og þol.

Samverustund:

Fyrsti stafur, síðasti stafur í orði, Lubbavísan F/f,
sögur, söngvar, ljóð.

5. nóvember Foreldrakaffi kl:8:00-9:00

Foreldrar koma að kíkja á deild barnsins og
boðið verður upp á morgunmat.

8.-12. nóv

Læsi: H.

Stöðvarvinna. Stafir, samstöfun, fjöldi, nafnið
sitt, langur, stuttur.

Þema: Hvalir.

Klára að vinna verkefni tengt þemanu.

SMT: Athyglimerki.

Upprifjun á hvað athyglimerki þýðir.

Samverustund:

samstöfur, Stafavísan H/h, jólalög, sögur, ljóð.

Vettvangsferð: Strætóferð í bæinn

Bryggjan skoðuð og gengið með sjónum.

8. nóv barátturdagur gegn einelti
10. nóv. Feðradagurinn

15.-19.
nóv

12. nóv. Rugludagur

Börn koma í rugluðum fötum. Börn mæta í
úthverfum fötum og eða í sitthvoru tagi sokkum
og eða með taglið öfugt og eða með nærbuxur á
höfðinu eða bara í náttfötum.

Læsi: Jólamerkimiði og jólalæsi, stafirnir
E og É.

Stöðvarvinna og jólamerkimiði útbúinn.

Þema: Jólagjöf, jólaföndur.

Unnið í jólagjöf til foreldra.

Hreyfing

Efla samhæfingu, styrk og þol.

SMT: Matmálstími: Hafa hendur og
fætur hjá sér, nota inniröddina, smakka
allan mat, ganga frá eftir sig.

Kenndar eru reglur á matmálstíma.

Samverustund: rím, Lubbavísan E/e og
stafurinn É/é, sögur, söngvar, ljóð.
16. nóv. Dagur ísl tungu
17. nóv. Starfsmannafundur kl: 12-16
20. nóv. Dagur mannréttinda barna.

Leikskólinn lokar kl:12:00

22. -26.
nóv

Læsi: jólapappír og jólalæsi

Stöðvarvinna og jólapappír útbúinn ásamt
verkefnum tengd jólum.

Þema: Jólagjöf, jólaföndur.

Jólaföndur og jólagjöf.

SMT: Lausnaleit og gleðivika SMT

Í lausnaleit setjast börn og kennarar niður og
leita leiða til að gera t.d. samverustund betri.
Finnum leið sem allir fara eftir, ákveðum umbun
og æfum okkur í ca. viku.

Samverustund:

Samsettorð, Lubbavísan U/u, sögur, söngvar,
ljóð.

26. nóv Afmælissöngsalur

Sungin nokkur lög saman með deildum
leikskólann og afmælissöngur fyrir afmælisbörn
mánaðarins.
Förum inn í sal og kveikjum einu kerti á,
syngjum nokkur jólalög og fáum
mandarínu/klementínu.

29. nóv. aðventustund
1.des. fullveldisdagur
29 nóv.-3.
des

Jólaföndur og uppbrotsdagar
Hreyfing

Efla samhæfingu, styrk og þol.

SMT: Heimastofa; hafa hendur og fætur
hjá sér, nota innrödd, smakka allan mat,
ganga frá eftir sig og einveruferlið.

Kenndar eru reglur sem gilda í heimastofu.
Einnig er einveruferlið æft.

Samverustund:

Orðhlutaeyðing, Lubbavísan L/l, sögur, söngvar,
ljóð.

6. des aðventustund

Förum inn í sal og kveikjum tveimur kertum á,
syngjum nokkur jólalög og fáum
mandarínu/klementínu.

Jólaföndur og uppbrotsdagur
6.-10. des

SMT: útisvæði; hafa hendur og fætur hjá
sér, ganga vel um útisvæðið, allir ganga
frá og athyglimerki

Kenndar eru reglur sem gilda á útisvæðinu.
Rifjað upp athyglimerki.

Samverustund:

Fyrsti og síðasti stafur, Lubbavísan G/g, sögur,
söngvar, ljóð.

8. des Jólaboð Smári

Foreldrum er boðið að koma og eiga stund með
okkur. Boðið verður upp á kakó og smákökur.

10. des Jólamatur og betri fata dagur

Borðaður er jólamatur inni á deild.

Jólapeysu og jólahúfu vika
Lubbavísan J/j
13.-17.
des

13. des Aðventustund.
Jólaföndur og uppbrotsdagar
Hreyfing

Förum inn í sal og kveikjum þremur kertum á,
syngjum nokkur jólalög og fáum
mandarínu/klementínu.

Efla samhæfingu, styrk og þol.

17. des Afmælissöngsalur,
20.-31.
des

20. des Aðventustund.

23. des Þorláksmessa
24 aðfangadagur
Leikur úti og inni.
31. des Gamlársdagur

Förum inn í sal og kveikjum fjórum kertum á,
syngjum nokkur jólalög og fáum
mandarínu/klementínu.

