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September 2022   Þema; Heimabyggðin mín

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

5. Fara yfir þema
mánaðarins og kynna það.
Syngja þjóðsöng
Hríseyinga “Hrísey er
eyjan okkar”

6. Við eigum heima í
Hrísey, er gott að búa þar
og af hverju?

Lubbi

7. Göngutúr, löbbum
Austurveginn og skoðum
framkvæmdir. Það er
verið að byggja ný hús, af

hverju?

8. Dagur læsis,
grunnskólanemi les fyrir
okkur. Fara í göngutúr og
fá að skoða kirkjuna
okkar (barnasáttmáli
spjald nr. 14 skoðana- og
trúfrelsi)

9. Frjáls leikur inn og úti. 10. 11.

12. Vatn, það er heitt og
kalt vatn í jörðinni í
Hrísey. Við ætlum að
skoða heitavatnsholuna og
dæluskúr fyrir kalda
vatnið. Heimsmarkmið nr.
6 hreint vatn og
hreinlætisaðstaða.

13. Börnin segja frá
einhverju sem þeim
finnst merkilegt við
Hrísey, hinir hlusta á
meðan verið er að segja
frá.

Lubbi

14. Íþróttahús - við eigum
gott  íþróttahús og
sundlaug  í Hrísey.

15. Göngutúr niður að
höfn, skoðum smábátana,
ferjuna.

16. Dagur íslenskrar
náttúru. Blár dagur í tilefni
af heimsmarkmiði nr. 6.

17. 18.

19. Teiknum krikjuna
okkar - fer eftir veðri
hvort við löbbum þangað
og teiknum eða notumst
við mynd af kirkjunni.

20. Slökun á dýnu, teppi
og koddi.

Danskennsla

Lubbi

21.Við skoðum hvaða dýr
lifa á og við Hrísey -
Heimsmarkmið nr 15. Líf
á landi. Teiknum rjúpuna
vinkonu okkar.

Danskennsla

22. Spiladagur

Danskennsla

23. Frjáls leikur úti og inni -
kósýdagur, fer eftir veðri.

Danskennsla

24. 25.

26. Heimsókn í Holt - fá
leyfi og lykil

27. Hvað sáum við í Holti
í gær, er Holt eins og
heima hjá ykkur?

Danskennsla

Lubbi

28.  Íþróttahús -
Rugludalladagur :)
Við komum í fötunum
okkar úthverfum eða
öfugum eða bara hvernig
sem okkur dettur í hug að
vera.

Danskennsla

29. Við ræðum um
heilsuna og hvað það er
gott að vera frískur -
heimsmarkmið nr 3
Vellíðan og heilsa

Danskennsla

30. Frjáls leikur inni og úti

Danskennsla

1. 2.


