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Vikan

Hvað á að gera
SMT: Yfirreglur: Fara eftir
fyrirmælum, hafa hendur og
fætur hjá sér, athyglimerki.
Skráningarvika

7.-11.
Sept.

Markmið

Leiðir

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Kennarar fara í SMT
boli. Reglurnar kenndar
með hlutverkaleik.

Læsi: samstöfur, Stafavísan A/a, Að auka vitund um
sögur, söngvar, ljóð.
stafi og hljóð.

Þema kynnt: Hafið

Vettvangsferð: finna stað í
hverfinu

Bókavika
8. sept. dagur læsis

Samverustundir

Verkefni tengd staf
vikunnar (m.a. finna orð
er tengjast staf vikunnar),
nafnið sitt, samstöfur
(klappa atkvæði),
talnagildi 1-10

Umræða um hvað börnin
vita um hafið. Lesin saga
um hafið til að kynna
þemað og teiknuð mynd
úr sögunni. Bækur: Lífið
í sjónum og Heimur
hafsins

Fara í göngutúr, finna sér
góðan stað og lesa úti.

Börnin koma með eina
bók á dag í leikskólann.

Lag vikunnar: Hafið bláa
hafið.
Stafavísan A/a, klappa
atkvæði, lestur, söngvar.

SMT: Yfirreglur: fara eftir
fyrirmælum og hafa hendur og
fætur hjá sér. Stoppmerkið og
einveruferlið.

14.-18.
sept

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Kennarar fara í SMT
boli. Reglurnar kenndar
með hlutverkaleik.

Verkefni tengd staf
vikunnar, nafnið sitt,
sporun, samstöfur
(klappa atkvæði),
stærðfræði, (rita
tölustafi), talnagildi 1-10

Læsi: Haf, sjór, vatn,
Stafavísan M/m,

Hafið útbúið í
vatnsflösku með olíu,
vatni og bláum matarlit.
Gera mynd um hafið, búa
til bát.
Bækur: Atlas barnanna
bls. 10-11. Jörðin lifandi
pláneta.

Þema: Hafið

Efla liðleika og styrk
Vettvangsferð/fimleikasalur

14. sept. Kiðagil 25 ára.
15. sept. Dagur íslenskrar
náttúru
18. sept. Sjóræningjadagur

Samverustund

Mæta í búningum í tilefni
sjóræningjadags. Útbúa
lepp eða sjóræningjahatta
fyrir fjársjóðsleit.

Lag vikunnar: Hafið er
svo rólegt
Samstöfur, stafavísa
vikunnar, sögur, söngvar,
ljóð.

SMT: Yfirreglur: Ganga inni og
nota innirödd, einveruferlið

21.-25.
sept

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Verkefni tengd staf
vikunnar, samstöfur
(klappa atkvæði),
talnagildi 1-10, klippa
með skærum.

Læsi: þang, þari, gróður,
Stafavísan B/b, sögur, söngvar,
ljóð, samstöfur.

Stafaþekking

Þema: Gróður í sjó, þang, þari.

Fimleikasalur

Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Kennarar fara í SMT
boli. Reglurnar kenndar
með hlutverkaleik.

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.

Gera sjávargróður úr
fjölbreyttum efnivið.
https://www1.mms.is/haf
id/lif_myndir_tegund.php
? id=20&pn=1
Unnið í stöðvum í
fimleikasalnum.

25. sept. Afmælissöngsalur
25. sept. Röndóttur dagur
Sungið fyrir afmælisbörn
septembermánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu.

Samverustund

Lag vikunnar: Alli, Palli
og Erlingur
Samstöfur, draga myndir
og klappa atkvæði, sögur,
söngvar

SMT: Yfirreglur: nota
inniröddina, ganga inni,
einveruferlið

28. sept.2. okt

Læsi: Krabbi, N. Stafavísan
N/n, sögur, söngvar, ljóð,
samstöfur

Þema: Krabbi

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Kennarar fara í SMT
boli. Reglurnar kenndar
með hlutverkaleik.

Verkefni tengd staf
vikunnar, samstöfur,
nafnið sitt, fjöldi, lita

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

Vettvangsferð

26. sept. Evrópski
tungumáladagur
1. okt. Náttfatadagur
2. okt: starfsdagur. Leikskólinn
lokaður 8-16

Gönguferð um hverfið,
finna sér svæði og gera
stafi úr laufi, greinum og
fleira.

Börnin mæta í náttfötum
þennan dag

Samverustundir
Lag vikunnar: Ég negli
og saga
Stafavísa vikunnar,
samstöfur, rím, þulur

SMT: Snyrting. Skráningarvika

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Kennarar fara í SMT
boli. Reglurnar kenndar
með hlutverkaleik.

5.-9. okt
Læsi: Krossfiskur, samstöfur,
Stafavísan D/d, sögur, söngvar,
ljóð.

Verkefni tengd staf
vikunnar, nafnið sitt, rím,
form

Þema: krossfiskur

Krossfiskur útbúinn úr
pappa og cherrios.
Efla samhæfingu, styrk
og þol.

Fimleikasalur
5. okt alþjóðlegur dagur
kennara.
Samverustundir
SMT: Samvera

Læsi: Marglytta, Stafavísan Í/Ý,

Þema: Marglytta
12.-16.
okt

Vettvangsferð
16. okt. Bleikur dagur

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Lag vikunnar: Kátir voru
karlar
Stafavísa vikunnar, rím,
þulur, ljóð
Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Kennarar fara í SMT
boli. Reglurnar kenndar
með hlutverkaleik.
Verkefni tengd staf
vikunnar, form,
talnagildi, rím

Marglytta útbúin úr
bókaplasti, glimmeri og
pappírsræmum.
Gönguferð í
nærumhverfinu: Hvaða
form eru í umhverfinu
Mæta í einhverju eða
með eitthvað bleikt.

Samverustundir

Lag vikunnar:
Stafavísa vikunnar,
sögur, söngvar, ljóð, rím

SMT:Útisvæði

19.-23.
okt

Læsi: Kuðungur, Stafavísan
Ú/ú,

Þema: Kuðungur

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Kennarar fara í SMT
boli. Reglurnar kenndar
með hlutverkaleik.
Verkefni tengd staf
vikunnar (m.a. finna orð
er tengjast staf vikunnar),
ritun, rím, talnagildi

Hvað er kuðungur og
hvar lifir hann. Búa til
kuðung úr efniviði eða
myndlistarverk.

Fimleikasalur
Efla samhæfingu, styrk
og þol.

23. okt nestisdagur

Börnin koma með nesti
að heiman og borða í
morgunmat

19.-23. okt. Foreldrasamtöl á
Smára

Foreldrar boðaðir í
samtal við hópstjóra
barnsins.

Samverustundir
Lag vikunnar: Fiskalagið
(Svo margir fiskar í
sjónum búa)
sögur, söngvar, ljóð, rím,
samsett orð

SMT: Lausnaleit

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Læsi: Stafavísan V/v,
26.-30.
okt.
Þema: Kuðungur

Börn og kennarar finna
leiðir til að gera t.d.
samverustundir betri,
hvernig leysa á deilur ofl.
Finnum leiðir sem allir
fara eftir og æfum okkur
saman.
Verkefni tengd staf
vikunnar (m.a. finna orð
er tengjast staf vikunnar),
ritun, rím, talnagildi

Vettvangsferð
Fara að Íslandsklukkunni
við Háskólann

Sungið fyrir afmælisbörn
októbermánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu.

30. okt. Afmælissöngsalur
Bangsavika
Samverustundir

SMT: Lausnaleit.
Skráningarvika

Læsi: Stafavísan J/j,

Börnin koma með bangsa
eða bangsabók í skólann

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Lag vikunar: Fiskarnir
tveir
Sögur, söngvar, ljóð, rím
Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Verkefni tengd staf
vikunnar (m.a. finna orð
er tengjast staf vikunnar),
ritun, rím, stærðfræði,
(rita tölustafi) o.fl.

2.-6. nóv
Þema: fiskur

Fimleikasalur

Fiskar útbúnir úr
bókaplasti og skreyttir
með verðlausu efni.
Efla samhæfingu, styrk
og þol.

4. nóv Foreldrakaffi
Samverustundir

Lag vikunnar: Fagur
fiskur í sjó
Fyrsti stafur í orði, sögur,
söngvar, ljóð, rím

SMT: Fataherbergi

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Læsi: Hvalir, H,

Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Kennarar fara í SMT
boli. Reglurnar kenndar
með hlutverkaleik.
Verkefni tengd staf
vikunnar (m.a. finna orð
er tengjast staf vikunnar),
ritun, rím, tölur og form.

9.-13.
nóv
Þema: Hvalir

Hvað eru hvalir og
hverjir lifa hér á landi.
Gera hval.

Vettvangsferð

Vættagilsbrekkan, ef
snjór, fara að renna, ef
ekki snjór fara á leikvöll

11. nóv. Starfsmannafundur 1216
13. nóv. rugludagur
8. nóv baráttudagur gegn einelti
9. nóv. Feðradagurinn

Börn ruglast í
klæðaburði, höfuðskrauti,
koma í úthverfum fötum,
sitt af hvoru tagi eða með
ruglaða hárgreiðslu
Lag vikunnar. Það er
munur að vera hvalur
Stafavísan H/h, sögur,
söngvar, ljóð, rím

Samverustundir

SMT: Athyglismerki og
lausnaleit, matmálstími

16.-20.
nóv

Læsi: Stafavísan E/e É/é,

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Kennarar fara í SMT
boli. Reglurnar kenndar
með hlutverkaleik.
Verkefni tengd staf
vikunnar (m.a. finna orð
er tengjast staf vikunnar),
ritun, samsett orð
stærðfræði, (rita tölustafi)
o.fl.

Þema: Hvalir.
Fimleikasalur

16. nóv. Dagur ísl tungu

Klára að vinna verkefni
tengd þemanu
Lag vikunnar: Buxur,
vesti, brók og skó

Samverustundir

SMT: Matmálstími. Gleðivika

Stafavísa vikunnar, lög,
sögur, ljóð.
Að börn læri og skilji
reglur SMT

Læsi: Stafavísan U/u, sögur,

Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Kennarar fara í SMT
boli. Reglurnar kenndar
með hlutverkaleik.
Verkefni tengd staf
vikunnar (m.a. finna orð
er tengjast staf vikunnar),
ritun, stærðfræði, (rita
tölustafi), samsett orðo.fl.

23.-27.
nóv

Þema: Jólagjöf, jólaföndur.
Unnið í jólagjöf til
foreldra.

Vettvangsferð

27. nóv. Afmælissöngsalur

Sungið fyrir afmælisbörn
nóvembermánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu.

Samverustundir

SMT: Hvíld, athyglimerkið

Læsi: Stafavísan L/l, sögur,
söngvar, ljóð.
30. nóv4. des
Þema: Jólagjöf, jólaföndur.
Jólamerkimiði og jólalæsi

Að börn læri og skilji
reglur SMT

Lag vikunnar
söngvar, ljóð, samsett orð
Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Kennarar fara í SMT
boli. Reglurnar kenndar
með hlutverkaleik.
Verkefni tengd staf
vikunnar (m.a. finna orð
er tengjast staf vikunnar),
ritun, samsett orð,
stærðfræði, (rita tölustafi)
o.fl.

30. nóv. Aðventustund
1.des. fullveldisdagur

Jólaföndur og jólagjöf.

Fimleikasalur

Lag vikunnar: Við
kveikjum einu kerti á
Stafavísa vikunnar,
lestur, söngvar, ljóð

Samverustundir

SMT: Heimastofa, einveruferlið. Að börn læri og skilji
Skráningarvika
reglur SMT

Reglur kenndar á
svæðum í litlum hópum.
Kennarar fara í SMT
boli. Reglurnar kenndar
með hlutverkaleik.

7.-11. des

Læsi: Stafavísan G/g,
Jólaföndur og uppbrotsdagar

14.-18.
des

Verkefni tengd staf
vikunnar (m.a. finna orð
er tengjast staf vikunnar),
ritun, samsett orð,
stærðfræði, (rita tölustafi)
o.fl.

Vettvangsferð

Skoða jólaljós í hverfinu

7. des Aðventustund
9. des. Jólaboð á Smára
11. des. betrifatadagur og
jólamatur

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

Samverustundir

Lag vikunnar: jólalög

Læsi: Stafavísan F/f, sögur,
söngvar, ljóð, samsett orð.

Verkefni tengd staf
vikunnar (m.a. finna orð
er tengjast staf vikunnar),
samsett orð, ritun,
stærðfræði, (rita tölustafi)
o.fl.

Jólaföndur og uppbrotsdagur
Fimleikasalur
14. des Aðventustund
14-18. des. jólapeysu-og
húfudagur
18. des. Afmælissöngsalur

Jólaföndur og uppbrotsdagar

21-25.
des
28.-31.
Des.

21. des. aðventustund
Leikur úti og inni.

Sungið fyrir afmælisbörn
desembermánaðar og
afmæliskaka í
nónhressingu.

