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 Mars 2022   Þema; Fjölskyldan og heimilið 

 Mánudagur  Þriðjudagur  Miðvikudagur  Fimmtudagur  Föstudagur  Laugardagur  Sunnudagur 

 1. 
 Kynning, umræður og 
 skoðanaskipti á þema 
 mánaðarins. 

 Lubbi 

 2. 
 Öskudagur 
 Starfsdagur 

 3. 
 Vetrarfrí 

 4. 
 Vetrarfrí. 

 5.  6. 

 7. 
 Upprifjun á þema 
 mánaðarins. Fjölskylda, 
 heimili. 

 8. 
 Hverjir búa á jörðinni? 
 Sýna myndband frá ýmsum 
 stöðum jarðar og þeim 
 fjölskyldum sem þar búa. 

 Lubbi 

 9. 
 Íþróttahús fh. Teikna mynd 
 af jörðinni og okkur eh. 

 10. 
 Tökum fram landakortið 
 skoðum lönd sem eru 
 frábrugðin Íslandi. 
 Heimsókn frá Tónlistarskóla 
 Akureyrar. 

 Lubbi 

 11. 
 Frjáls leikur inni og úti. 

 Kisuhópur Díana 

 12.  13. 

 14. 
 Fjölskyldur eru 
 mismunandi. Hvernig er 
 þín fjölskylda? 

 15. 
 Teikna húsið okkar og þeir 
 sem ekki náðu að klára 
 fjölskylduna sína í gær fá 
 tækifæri til þess í dag. 

 Lubbi 

 16. 
 Þykir okkur vænt um 
 fjölskylduna okkar? 
 Hvernig og hvar í 
 líkamanum finnum það? 

 17. 
 Grænn dagur. Við mætum 
 í grænum fötum. Alveg 
 nóg að það séu sokkar eða 
 hárteygja sem er grænt. 
 Syngjum um litla Jón á 
 Grund. 

 Lubbi 

 18. 
 Frjáls leikur inn og úti 

 Kisuhópur Díana 

 19.  20. 

 21. 
 Fara í listasmiðju og búa til 
 fjölskylduna okkar. Hólkar, 
 blöð, litir, garn og hvað 
 annað sem við þurfum. 

 Afmæli Daníel Freyr og 
 Jóhann Narfi. 

 22. 
 Við bökum stafina okkar úr 
 gerdeigi og gæðum okkur 
 síðan á þeim að verki 
 loknu. 

 Lubbi 

 23. 
 Íþróttahús - þrautabraut fh. 
 Herbergið mitt eh. Búum til 
 herbergið okkar með 
 kubbum og fleiru. 

 24 
 Herbergið okkar framhald.. 

 Lubbi 

 25. 
 Frjáls leikur inni og úti 

 Kisuhópur Díana 

 26.  27. 

 28. 
 Herbergið okkar frh. Búum 
 til húsgögn í herbergið. 
 Notum kubba, teiknum og 
 litum. 

 29. 
 Eiga allir jafn mikið dót? 
 Ef ekki hvað nota börnin til 
 að leika sér með? 

 30. 
 Munið þið hvernig dótið 
 var í gamla daga? Leggir, 
 skeljar og þess háttar. 
 Getum við búið til dót? 

 31. 
 Lesum sögu frá fjarlægu 
 landi. Skoðum myndir og 
 tölum hvað við sjáum. Hvað 
 er öðruvísi? 

 1. 


