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Vikan 28. nóv-2. des     

Hópastarf Vettvangsferð Listasmiðja Hreyfing Málrækt 

Í hópastarfinu 
þessa vikuna voru 
báðir árgangarnir 
saman og var 
viðfangsefnið 
frjálst þar sem 
einhverjir völdu að 
leika og aðrir að 
spila, teikna eða 
perla.  
 
Aðstoðarmenn 
slökkviliðsins voru 
dregnir út og það 
voru nöfn Eyþórs 
Björgvins og Ernis 
Mána sem komu 
upp úr umslaginu. 
Þeir munu ganga 
um leikskólann og 
taka út 
brunavarnirnar 
einhvern daginn í 
desember   
 
 

Árgangur 2018 
fór í 
vettvangsferð á 
Álfhól og lék þar 
í góðan tíma 
með álfunum   
 
 
Árgangur 2017 
fór í heimsókn í 
Síðuskóla og 
hitti þar börnin í 
1. bekk. Þau 
byrjuðu á að 
leika saman úti í 
frímínútunum 
og síðan fóru 
þau inn og 
borðuðu nesti 
saman. Þegar 
tíminn var búinn 
léku 
Asparbörnin 
aftur úti í 
kastalanum áður 
en við héldum 
heim í Krógaból. 

Í listasmiðjunni 
gerðu börnin 
myndir fyrir 
desemberdagatalið 
okkar. Börnin 
munu svo opna 
einn „glugga“ (eina 
mynd) á hverjum 
degi fram að 
jólum.  
 
 
 
 
 
 

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

 
 
  

Yngri árgangur 
var að klappa 
atkvæði. Fyrst 
klöppuðu þau 
atkvæðin í 
nöfnunum 
sínum og svo 
drógu þau 
myndir af 
persónum og 
klöppuðu 
atkvæðin þeirra. 
Í lokin spiluðu 
þau spil.  
 
 
Eldri árgangur 
hlustaði á 
söguna um 
Búkollu og eftir 
lesturinn settu 
þau sig í spor 
drengsins í 
sögunni og 
reyndu að finna 
Búkollu með því 
að hlusta eftir 
baulinu.  
  
Í lokin var  
i-padinn tekinn 
fram og unnið í 
forritinu OSMO. 
Verkefnið var að 
finna fyrsta 
stafinn sem 
persónurnar 
eiga í sögunni 
um Búkollu.  

 

 

 



 

Vikan 21. – 25. nóv      

Hópastarf Vettvangsferð Listasmiðja Hreyfing Málrækt 

Þessa síðustu viku 
fyrir 
ævintýradaginn 
var unnið í 
verkefnum 
tengdum 
ævintýradeginum 
bæði í 
hópastarfinu og í 
listasmiðjunni.  

Daginn sem 
vettvangsferðin 
okkar átti að 
vera kom 4. 
bekkur að lesa 
fyrir okkur. Við 
fórum út að 
leika á 
leikskólalóðinni 
áður en 4. 
bekkur kom.  
 
 
 
 
 

Uppákoma 
 

4. bekkur úr 
Síðuskóla kom 
og las fyrir okkur 
í tilefni af Degi 
íslenskrar tungu 
sem var þann 
16. nóvember 
s.l.  
Eftir lesturinn 
var leikur þar til 
4. bekkingarnir 
þurftu að fara 
aftur í Síðuskóla.  

Þessa síðustu 
viku fyrir 
ævintýradaginn 
var unnið í 
verkefnum 
tengdum 
ævintýradeginum 
bæði í 
hópastarfinu og í 
listasmiðjunni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Í íþróttasalnum í 
Síðuskóla 
bjuggum við til 
þrautabraut í 
öðrum helming 
salarins og þar 
æfðum við hlaup, 
hopp á 
trampólíni, hopp 
yfir band og 
sprellikarlahopp.  
 
Í hinum helming 
salarins var frjáls 
leikur. 
 
 

Uppákoma 
 

Árlegi 
ævintýradagurinn 

okkar var á 
föstudeginum. 
Að þessu sinni 
vorum við með 

geiminn sem 
þema og 

leikskólinn 
breyttist í 

himingeiminn   
Stjörnur, 
plánetur, 

geimfarar og 
geimskip voru 

áberandi í 
leikskólanum. 
Opið var milli 

deilda og börnin 
og kennararnir 
skemmtu sér 
konuglega    

Báðir árgangar 
æfðu samsett 
orð og 
orðhlutaeyðingu. 
Endilega æfið 
þetta líka heima 
með börnunum.  
 
Samsett orð =  
Ef þú setur 
saman sól og 
gleraugu hvaða 
orð verður þá til? 
Sólgleraugu   
 
Orðhlutaeyðing = 
Hvaða orð verður 
til ef þú tekur sól 
af sólgleraugu? 
Gleraugu   

 

 

 

 



Vikan 14. – 18. nóv      

Hópastarf Vettvangsferð Listasmiðja Hreyfing  

Árgangur 2018 
málaði tungl/sólir í 
hópastarfinu og 
restina af tímanum 
voru þau í slökun.  
 
 
Árgangur 2017 var 
með slökun í 
hópastarfinu. Í boði 
var fótanudd og 
baknudd þar sem 
börnin nudduðu 
hvort annað og svo 
fengu allir fótabað 
og fótanudd á eftir 
hjá Hildi   

Öspin gekk niður 
á leikvöllinn hjá 
Bröttuhlíð og lék 
þar í góðan tíma 
áður en haldið 
var aftur heim í 
leikskólann.  

Geimmyndir og 
fleira tengt 
geimnum var 
það sem unnið 
var með í 
listasmiðjunni 
þessa viku. 
Styttist í 
Ævintýradaginn 
sem verður í 
næstu viku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enginn tími þessa 
viku í salnum í 
Síðuskóla en 
hreyfing alla 
daga á 
leikskólalóðinni.   
 
 
 
 
         Annað 
Árgangur 2017 
fór á árshátíð 
Síðuskóla 
(generalprufuna) 
og skemmti sér 
konunglega.   
 
Yngri árgangur 
var heima á 
Krógabóli og 
vann í 
listasmiðjunni og 
lék inni á deild.  

 

 

 

 

 

 



Vikan 7. – 11. nóv   

Þessa vikuna voru kennarar Krógabóls að fylla inn 
í Heilsubækur barnanna og því ekki skipulagt 
starf eins og hópastarf og listasmiðja. Við fyllum 
inn í bækurnar tvisvar sinnum á skólaárinu, nú í 
nóvember og svo aftur í mars. Þegar búið er að 
fylla inn í bækurnar í mars er foreldrum boðið í 
samtal þar sem farið er yfir Heilsubók barnsins. 
Athugið að þó að samtalið sé ekki á dagskrá fyrr 
en í mars geta foreldrar óskað eftir samtali við 
kennara deildarinnar hvenær sem er yfir 
skólaárið  

Afmæli 

Alda Karen og Unnur Arna urðu 5 ára 
mánudaginn 7. nóvember og fengu að sjálfsögðu 
afmæliskórónur, söng og kort í tilefni dagsins   
 
 
Uppákoma 
Við vorum með nestisdag í lok vikunnar og þá 
máttu börnin koma með hollt og gott nesti í 
leikskólann  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vikan 31.okt–4.nóv      

Hópastarf Vettvangsferð Listasmiðja Hreyfing Málrækt 

Í hópastarfinu 
byrjuðu báðir 
hóparnir á að fara 
yfir textann og 
syngja „Geimlagið“ 
Eftir það skiptu 
hóparnir sér á tvö 
svæði þar sem 
Geimveruhópurinn 
(yngri árgangur) 
gerði hnetti úr 
pappír. Þau notuðu 
blöðrur, lím og 
gömul dagblöð í 
verkefnið. Á meðan 
þau gerðu hnettina 
ræddu þau saman 
um geiminn og 
hvað gæti leynst úti 
í geimnum.   
 
 
Stjörnuhópur (eldri 
árgangur) byrjaði á 
því að draga tvo 
aðstoðarmenn 
slökkviliðsins fyrir 
nóvembermánuð. 
Sara Björk og Aron 
Þorsteinn voru 
dregin út. Eftir að í 
ljós kom hverjir eru 
aðstoðarmenn 
nóvembermánaðar 
unnu börnin í 
geimmyndunum og 
eru nú nokkur 
alveg búin með 
myndirnar sínar.  
 

Vettvangsferðin 
þessa vikuna var 
leikur á 
leikskólalóðinni.  

Í listasmiðjunni 
héldu börnin 
áfram með 
halastjörnurnar 
sínar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Annað 
Aðstoðarmenn 
slökkviliðsins í 
nóvember eru 
þau Aron 
Þorsteinn og  
Sara Björk. Á 
fimmtudeginum 
fóru þau í vestin 
(sem við fengum 
frá slökkviliðinu) 
og gengu um 
leikskólann og 
tóku út 
brunavarnirnar. 
Það sem þurfti 
að bæta komu 
þau áleiðis á 
skrifstofuna til 
Jórunnar. Í lokin 
tóku þau pappír, 
plast og pappa 
sem var í 
undirbúnings- 
herberginu og 
fóru með það í 
endurvinnslu- 
gáminn. 

Vorum með 
fjórar stöðvar og 
unnum með 
jafnvægi og 
samhæfingu. Á 
fyrstu stöðinni 
voru börnin að 
æfa sig að ganga 
á skábraut. Á 
stöð númer tvö 
voru þau að æfa 
t.d. jarkagöngu, 
valhopp og sipp. 
Á þriðju stöðinni 
voru körfuboltar 
og þar æfðu 
börnin að drippla 
bolta. Og að 
lokum var 
handstaða við 
vegg og að sitja 
og standa upp 
með fætur í kross 
æft á fjórðu 
stöðinni.   
 
 
 

Í þessum tíma 
byrjaði árgangur 
2018 að syngja 
nafnalagið. Eftir 
það fóru þau 
saman með 
vísuna „hani, 
krummi....“ Í 
lokin æfðu þau 
sig að klappa 
atkvæði, fyrst 
með 
dýramyndum og 
svo með 
myndum af 
persónum.  
 
 Árgangur 2017 
byrjaði 
málræktartímann 
á að hlusta á 
nokkrar örsögur 
og svara 
spurningum úr 
þeim. Eftir það 
fóru þau 
nokkrum sinnum 
með þuluna 
„maður og mús“ 

 

 


