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Vikan 23. – 27. janúar 

 

Vettvangsferð Hópastarf Listasmiðja Hreyfing Málrækt 

Öspin fór og lék 
á 
leikskólalóðinni 
í staðinn fyrir 
vettvangsferð 
þar sem mikil 
hálka var á 
gangstígunum.  

Bókaormar dagsins 
voru Aron Þorsteinn 
og Ernir Máni. Þeir 
lásu fyrir hópinn og 
voru útskrifaðir sem 
bókaormar. Eftir 
lesturinn gerðu þeir 
sögur í ipad 
(forritinu Puppet 
Pals) 
 
Í 
hópastarfstímanum 
voru líka tveir 
aðstoðarmenn fyrir 
febrúarmánuð 
dregnir upp úr 
umslaginu og það 
voru Árný Lind og 
Embla Nótt sem 
verða 
aðstoðarmenn 
slökkviliðsins í 
febrúar  

Í listasmiðjunni 
byrjuðu börnin 
að gera 
kærleiksbangsa 
sem þau munu 
vonandi ná að 
klára í næstu 
viku. Hendur, 
fætur og höfuð 
klippt út úr 
kartoni, litað 
með trélitum og 
límt saman, 
bútur af 
bylgjupappa 
settur á milli til 
að fá þrívíddina. 
Bangsinn verður 
svo límdur niður 
á annað blað til 
að fá bakgrunn.  

Fjórar stöðvar 
voru í salnum. Á 
fyrstu stöðinni 
átti fyrst að 
ganga upp eftir 
skábraut og svo 
að ganga eftir 
bekk sem var á 
gólfinu og taka 
hnébeygju á 
miðri leið. Góð 
jafnvægisæfing. 
Á annari 
stöðinni voru 
börnin að æfa 
sig að sippa. Á 
þriðju stöðinni 
var handstaða 
við vegg æfð og 
á fjörðu 
stöðinni voru 
allskonar 
æfingar með 
bolta, dripplað, 
kastað í vegg og 
kastað í körfu. 

Bókaormur dagsins 
var Jasper Cade. 
Hann las fyrir 
hópinn og var 
útskrifaður sem 
bókaormur. Eftir 
lesturinn gerði 
hann sögu í ipad 
(forritinu Puppet 
Pals) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vikan 16. – 20. janúar 

 

Vettvangsferð Hópastarf Kosningar Hreyfing Málrækt 

Þessa viku var 
förinni heitið á 

Síðuskólalóðina. 
Þar var leikið í 
góðan tíma í 

kastalanum og 
tekinn göngutúr 
um hverfið áður 

en við fórum 
aftur á 

Krógaból.  
 
 
 

Listasmiðja 
Börnin bjuggu 
til þorrakórónur 
til að nota á 
föstudeginum. 

Árgangarnir voru 
saman í 
hópastarfinu og 
verða það á meðan 
eldri árgangur 
klárar 
Bókaormaverkefnið. 
Bókaormar dagsins 
voru þau Eyþór 
Björgvin og Lísa 
Lind. Þau „lásu“ 
fyrir hópinn og voru 
útskrifuð sem 
bókaormar. Eftir 
lesturinn gerðu þau 
sína eigin sögu í 
forritunu Puppet 
Pals og munu þau 
fara heim með 
sögurnar sínar á Qr 
kóða þegar allir eru 
búnir að gera sögu.  

Það voru 
kosningar á 
Öspinni í byrjun 
vikunnar þar 
sem kosið var 
um hádegismat 
á Krógabóli. 
Kosningin var 
háleynileg þar 
sem eitt barn í 
einu var inni í 
kjörklefanum og 
sagði 
kennaranum 
hvað það vildi fá 
í hádegismatinn 
ef það mætti 
velja. Kennarinn 
skráði óskina á 
kjörseðilinn og 
barnið setti 
atkvæðið sitt í 
kjörkassann. 
Eftir kosninguna 
var talið upp úr 
kössunum og 
var niðurstaðan 
þessi: 
Pizza = 6 atkv. 
Hakk og spag- 
hettí = 3 akv. 
Grænmetissúpa 
= 1 atkvæði. 
Kjötbollur = 1 
atkvæði.  
Fiskibollur = 1 
atkvæði. 
Pasta = 1 
atkvæði   
 

Í salnum þessa 
vikuna í 
Síðuskóla 
æfðum við kast 
og klifur. Börnin 
æfðu sig í að 
klifra upp og 
niður rimlana, 
kasta og grípa 
bolta, draga sig 
eftir kaðli á 
teppisbút  Ein 
stöðin var 
stærðfræði stöð 
og þar þurftu 
börnin að telja 
og leggja saman 
tölur   
 
  

Bókaormar dagsins 
voru Embla Nótt og 
Unnur Arna. Þær 
lásu fyrir hópinn og 
voru útskrifaðar 
sem bókaormar. 
Eftir lesturinn 
gerðu þær sínar 
sögur í ipad 
(forritinu Puppet 
Pals) 
 
 
 

Uppákoma 
 
Þorrablót og 
bóndadagur. 
Þorramatur í 
hádeginu. Hlaðborð 
inni á Öspinni og 
langborð á 
ganginum þar sem 
bæði Aspar og 
Bjarkar börn og 
kennarar sátu og 
borðuðu þorramat.  
 
 

Uppákoma 
 

Bókasafnsbangsinn 
kom í heimsókn inn 
á allar deildir á 
föstudeginum og 
spjallaði við börnin 
og gaf þeim sem 
vildu knús   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vikan 9. – 13. janúar 

 

Vettvangsferð Hópastarf Listasmiðja Hreyfing Málrækt 

Gengið var upp 
fyrir kirkuna og 
leikið á 
snjóhólnum 
sem er norðan 
við bílastæði 
Glerárkirku. 
Stór og mikill 
hóll sem 
stendur á milli 
bílastæðis og 
göngustígsins. 
Eftir leikinn 
fórum við í 
göngu niður 
göngustíginn, 
eftir 
Hlíðarbrautinni 
og upp 
Teigarsíðuna 
aftur upp í 
leikskóla.  

Yngri árgangurinn 
byrjaði 
hópastarfstímann á 
að púsla og svo fóru 
þau yfir nokkur 
málræktar og 
stærðfræðiverkefni. 
Eftir þetta voru þau 
í leik inni á deild.  
 
 
Eldri árgangur fór í 
íþróttatíma með 1. 
bekk í Síðuskóla. 
Mjög skemmtilegur 
tími hjá þeim. 
Salurinn var 
þrískiptur þar sem 
ein stöðin var 
þrautabraut, á 
næstu stöð var 
eltingaleikur og á 
þriðju stöðinni voru 
kaðlar og hringir  
Það sem var 
öðruvísi við þennan 
íþróttatíma en þau 
eru vön með 
leikskólanum var að 
þau komu með 
íþróttaföt í bakpoka 
og fóru í 
búningsherbergin 
og skiptu um föt 
áður en tíminn 
byrjaði. Góð æfing 
fyrir íþróttatímana 
þegar þau byrja í 1. 
bekk í haust.   

Það var tvennt í 
boði þessa 
vikuna. Mála 
með vatnslitum 
inni á deild þar 
sem sumir 
máluðu eina 
mynd og aðrir 
máluðu tvær. Í 
listasmiðjunni 
voru nokkur 
börn sem 
klipptu niður 
pappír og límdu 
á blað og úr 
urðu þessi flottu 
listaverk.  
 
 

Skiptum salnum 
í tvennt. Í 

öðrum 
helmingnum 
var frjálst þar 
sem í boði var 
hlaup og leikir 
með bolta og í 

hinum 
helmingnum 

voru stöðvar. Á 
stöðvunum var 

verið að æfa 
langstökk, 

hindrunarhlaup, 
sprellikalla, 

hliðarhopp og 
fótafimi (þar 

sem börnin sátu 
á bekk og 

notuðu 
fæturnar til að 
færa litla bolta 
úr einum kassa 
yfir í annan   

 
 
 

Aðstoðarmenn 
slökkviliðsins 

Birgir Páll og 
Jasper Cade 
fóru í vesti 
aðstoðarmanna 
slökkviliðsins og 
skoðuðu hvort 
allir 
reykskynjarar 
og 
útgönguleiðir 
væru í lagi. 
Einnig athuguðu 
þeir hvort 
ruslasöfnun 
væri í lágmarki 
og hvort allar 
eldvarnahurðir 
virkuðu rétt.  

Barnahópnum var 
skiptu upp í þrjá 
hópa. Tveir hópar 
voru í leik á meðan 
þriðji hópurinn var í 
málrækt. Í tímanum 
var unnið með 
framburðaræfingar, 
endurtekningar og 
setningar búnar til 
utan um orðin.   
 
 
 
 
 

Uppákoma 
Á föstudeginum var 
rugludagur í 
leikskólanum og þá 
mátti sjá börn og 
starfsmenn í 
ósamstæðum 
sokkum, með 
nærbuxur á 
höfðinu eða utan 
yfir buxurnar eða 
úthverfum peysum. 
Það má taka það 
fram að engir 
starfsmenn voru 
með nærbuxur á 
höfði eða utan yfir 
buxurnar  
Í hádeginu settust 
allir í ruglusæti og 
enginn í „sínu sæti“   
 
 

 



Vikan 2. – 6. janúar 

 

Hópastarf Vettvangsferð Hreyfing Bókaormar Uppákoma 

Í hópastarfinu 
settumst við öll 
niður í smá stund 
og fórum yfir þær 
breytingar sem 
urðu á 
dagskipulaginu 
okkar þegar nýja 
árið gekk í garð. 
Vettvangsferðirnar 
okkar færðust yfir 
á mánudagana og 
hópastarfið yfir á 
þriðjudagana. 
Þessa önn mun 
Öspin því yfirleitt 
fara úr húsi um 
hálf 10 á 
mánudögum.  
 
Aðstoðarmenn 
slökkviliðsins fyrir 
janúar voru dregnir 
út og í þetta sinn 
voru það Birgir Páll 
og Jasper Cade 
sem komu upp úr 
„hattinum“. Þeir 
munu ganga um 
húsnæðið einhvern 
daginn í janúar og 
taka út eldvarnir 
leikskólans. 
Aðstoðarmenn 
slökkviliðsins í 
desember þeir 
Eyþór Björgvin og 
Ernir Máni skiluðu 
sínu vikuna fyrir jól 
  
 
 

Vettvangsferðin féll 
niður vegna 
skipulagsdags 
kennara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Í þessum tíma 
settum við upp 
þrautabraut í 
íþróttasalnum í 
Síðuskóla. Frjáls 
leikur í öllum 
salnum.  
 

Um miðjan 
janúar munum 
við byrja með 
„bókaorma- 
verkefnið“ en 
þá koma elstu 
börnin með 
bók að heiman 
og „lesa“ hana 
og kynna fyrir 
hinum 
krökkunum í 
árganginum. 

  

Leikfangadagur 
á föstudeginum 
og þá máttu 
allir koma með 
eitt leikfang í 
leikskólann  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


