
 

   
 

Læsi og samskipti 

Markmið 

• Samskipti - Mál og hlustunarskilningur  

• Umhverfislæsi  

• Tilfiningalæsi  

• Gefa þeim góðan grunn í tjáningu - mál og likamstjáningu  
 

Leiðir 

Lesa  
Merkingar sjáanlegar  

Söngstund  
Gefa tíma  

Tala við þau þegar við erum að gera hluti með þeim t.d. klæða þau, skipta þeim, matartima 
Myndrænt skipulagTMT  

Ábyrgð 

Allir bera ábyrgð  

Hvenær á verkefni að ljúka 
Vinnum altaff og endurmeta í dec  
 

Heilbrigði og vellíðan 

Markmið 
Að öllum líði vel 

Borða hollan og fjölbreyttan mat 
Mynda tengsl við starfsfólk 

Góða tengingu milli leikskóla og heimilis 
Leggja grunn að heilbrigðum lífsmáta 

 

Leiðir 
Stuðla að góðu umhverfi með þvi efni sem börnin þurfa til að geta unað sér í leik og notið 

sköpunargáfur sínar  
Hafa áhrif á eldhús með að stuðla að hollari kosti og fjölbreytni- vera dugleg að kynna fyrir 

þeim og láta þau vera dugleg að smakka. 
Allt starfsfólk að vera duglegt að tala við alla og styðja við þau 

Senda fréttabréf heim, spjalla við foreldra þegar þau koma og sækja, vera í góðu sambandi og 
ræða um daginn. 

Stunda hreyfingu, fara í fjölbreytta útiveru sem felur m.a annars í sér skógarferðir og 
vettvangsferðir.  

Hreinlæti í kringum okkur  
 

Ábyrgð 
Allir bera ábyrgð 



 

   
 

 
Hvenær á verkefni að ljúka 

Í allan vetur – gerum endurmat í des 
 

 

Sjálfbærni og vísindi 

Markmið 

Efla sjálfsbjargargetu 
Að fá kanna og tengja við umhverfið 

 
Leiðir 

Leyfa þeim að gera sjálf og prófa sig áfram - tryggja efnisval þannig þau geti æft sig 
Leyfa þeim að nýta skynfæri sín til að kanna og þekkja hluti 

Æfa sig í gegnum leik með því að efla hreyfifærni og hreyfingar í gegnum leik, sulla með vatn, 
leir, drullumalla. 

Leyfa þeim að æfa sig í fataklefanum. 
 

Ábyrgð 
Allir bera ábyrgð 

 
Hvenær á verkefni að ljúka 

Allan veturinn, endurmeta í desember 
 

Sköpun og menning 

Markmið 

Að leyfa þeim að skapa út frá sínu eigin höfði 
Kynna þeim menningu okkar 

 

Leiðir 
Hafa fjölbreyttan efnivið 
Skapa tækifæri og aðstöður til að sköpunar 
Kennarar að vera opnir fyrir stundum og tækifærum fyrir að hvetja þau og grípa stundir til 
sköpunar 
Gefa þeim tíma og vera ekki alltaf að rjúfa leikinn 
Kenna þeim söngva og þulur 
Kynna fyrir þeim fjölbreytta menningu og hefðum 
 

Ábyrgð 

Allir bera ábyrgð 
 

Hvenær á verkefni að ljúka 



 

   
 

Í allan vetur, endurmeta í des. 
 

 


