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2.
Kynning á þema
mánaðarins.

3.
Fara út af okkar lóð og
leika á skólalóðinni í
útiveru dagsins.

Lubbi Díana

4.
Íþróttahús.
Við hvað vinna þeir sem
búa í sveit? Umræður og
skoðanaskipti.

5.
Búa til mynd úr því sem
við finnum úti, greinar,
laufblöð, steinar og
hvaðeina.

Lubbi Díana

6.
Lambaferð í Daladýrð.

7. 8.

9.
Taka til á lóðinni okkar
og í Nornaskógi, hrífur,
sópar og skóflur.

10.
Hvar er Holland?
Finnum Holland á korti
og fræðumst um land og
þjóð.

Lubbi Díana

11.
Mæla út hlaupabraut og
æfa okkar að hlaupa og
taka tímann, skiptast á að
mæla tíma og hlaupa.
Allir fá að prófa hvort
tveggja ef þeir vilja.

12
Teiknum íslensku
húsdýrin ásamt því að
ræða um þau og
lambaferðina.

Lubbi Díana

13.
Frjáls leikur inn og úti.

Kisuhópur Díana

14. 15.

16.
Slökun úti ef veður leyfir,
annars inni. Dýna, púði
og teppi ásamt fallegri
sögu og slökunartónlist
frá Hugarfrelsi. Hvað
heyrum við? Finnum við
lykt af einhverju
sérstöku?

17.
Yoga, gerum nokkrar
einfaldar yoga-stöður.
Segjum frá því hvað
lætur okkur líða vel.

Lubbi Díana

18.
Hvernig getum við látið
fólki í kringum okkur líða
vel? Færum
ávaxtastundina út ef
veður leyfir. Hvað gefur
kindin okkur, en kýrin?

19.
Skoðum hvernig
plönturnar ofan við
skólann koma undan vetri.
Söngur við reynitréð
okkar. Hver og einn velur
eitt lag.

Lubbi Díana

20.
Frjáls leikur inni og úti.
Setjum niður kartöflu
útsæðið okkar. Að því loknu
pressum við safa handa
okkur og njótum þess að
drekka hann.

Kisuhópur Díana

21. 22.

23.
Við förum með trönurnar
út og málum mynd af
sveit.

30.
Setjum niður matjurtir,
blómkál og gulrætur.

24.
Rauður dagur í dag..
31.
Leikir með bolta í
útiveru. Það má koma
með sinn bolta í
leikskólann.

Lubbi Díana

25.
Göngutúr og fjöruferð.
Fundur um málefni
okkar á deildinni. Allir
segja hvað við getum gert
betur og hvað við erum
ánægð með.

26.
Uppstigningardagur

27.
Starfsdagur

28. 29.


