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3. Haustþema kynnt. Við
skráum veðrið. Heimsókn
í Holt.

4. Gönguferð, söfnum
laufum og göngum frá
þeim til þerris. Lesum
bók um haustið.
ATH með haustbækur

Lubbi

5. Hvort eru Reyniber
fljótari að þorna inni í
hitakompu eða heimilis?
Við gerum aðra tilraun
sem er háð hitastigi.

6. Fundur um málefni
deildarinnar. Allir fá kost
á því að segja hvað þeim
liggur á hjarta, við hin
hlustum á meðan.

7. Frjáls leikur inni og úti -
langþráður náttfatadagur.

8. 9.

10. Dekur. Nudd, kertaljós
og slökunartónlist.

11. Vinna með laufblöðin
sem við fundum í síðustu
viku.

Lubbi

12. Athugum hvernig
Reyniberin líta út í
hitakompu og heimilis.
Finnum niðurstöðu og
ljúkum tilrauninni.

13. Lesum bók um haustið,
skoðum haustliti og
málum haustmynd. Eru
litirnir í bókinni eins og
laufblöðin sem við
tíndum?

14. Frjáls leikur inni og úti -
Ávaxtapinnar í ávaxtastund.

15. 16.

17. Fræðsla um tunglið og
börnin hvött til að veita
tunglinu athygli. Af
hverju skyldi tunglið ekki
alltaf vera eins í laginu?

18. Saga/þula um tunglið.

Lubbi

19. Búum til tungl, börnin
hafa frjálsar hendur og
velja efniviðinn sjálf.
Athuga hvað er komið til
að setja í “Jól í skókassa”.

20. Starfsdagur - FRÍ 21. Haustfrí 22. 23.

24. Haustfrí 25. Búum til skraut fyrir
Hrekkjavöku.

Lubbi

26. Íþróttahús -
þrautabraut og fleira. Við
skoðum/lesum bók um
himingeiminn.

27. Alþjóðlegi
bangsadagurinn. Allir
mega koma með bangsa í
leikskólann. Lesum sögu
um bangsa.

28. Frjáls leikur inni og úti.
Sjáum til hvort við
skreytum fyrir
Hrekkjavökuna sem er á
mánudaginn nk.

29. 30.
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31. Hrekkjavaka haldin
hátíðleg. Mæta í
búningum.

1. Söguskjóður og
sagnaskjattar - litlir
afmarkaðir leikir.

2. Saumaverkefni. 3. Búningaleikur - nokkrir
nýjir búningar. Notum
búninga sem eru í
leikskólanum ásamt
nokkrum sem við fáum að
láni.

4. Frjáls leikur inni og úti. 5. 6.

7. Fótabað - fótanudd með
olíu. Hugsum vel um
sterku fæturna okkar.
Umræður um vellíðan.

8. Litadagur - börnin
velja sér liti og hvernig
þau ætla að vinna með
þá. (Vatnsliti, tréliti,
vaxliti).

9. Íþróttahús 10. Saumaverkefni -
framhald.

11. Frjáls leikur inni og úti.
Skil á “Jól í skókassa”.

12. 13.


