
Deild:  Mánasteinn 2022-2023 

Læsi og samskipti 

Markmið 

Að allir öðlist góðan grunn í málþroska og tjáningu 

Að allir öðlist færni í góðum samskiptum og umburðalyndi gagnvart öðrum 

Kenna þeim tilfinningalæsi og allar tilfinningar eiga rétt á sér 

Kenna þeim umhverfislæsi og virðingu fyrir náttúrunni 

Stuðla góðum samskiptum milli leikskóla og heimilis 

  

Leiðir 

Lesa, minni hópar, loðtöflusögur, Lubba 

Gönguferðir á bókasafn 

Syngja 

Spila 

Fara í vettvangsferðir/skógarferðir 

Myndrænt skipulag 

Gefum þeim tíma, virk hlustun, bregðast látbragði 

Setja orð á hlutina, við daglegar athafnir 

Allt starfsfólk leggi sig fram um að eiga í samskiptum við foreldra og aðstandendur 

Senda heim fréttabréf, spjalla við foreldra og láta vita hvernig dagurinn gekk 

  

Ábyrgð 

Allir starfsmenn deildarinnar 

  

Hvenær á verkefni að ljúka 

Verðum að vinna að þessu í allan vetur, endurmat um áramót 

  

Heilbrigði og vellíðan 

Markmið 

Að öllum líði vel 

Að leggja grunn að heilbrigðum lífstíl 

Að kynna þeim fyrir fjölbreyttum og hollum mat 

Að kynna þeim fyrir fjölbreyttri hreyfingu 

  

Leiðir 

Hreyfing í sal, judosal, úti 

Stuðla að fjölbreyttri útiveru s.s. skógar- og vettvangsferðir 

Verkefni sem styðja við fín- og grófhreyfingar 

Hafa áhrif á eldhús með því að stuðla að fjölbreyttum og hollum mat 



Gefa börnunum tækifæri til að smakka og vera dugleg að kynna fyrir þeim nýjan mat. 

Stuðla að hreinlæti í kringum okkur og kenna börnunum að sinna því. 
  
  

Ábyrgð 

Allir starfsmenn bera ábyrgð 

  

Hvenær á verkefni að ljúka 

Vinnum að þessu í allan vetur, endurmat um áramót 

  

  

Sjálfbærni og vísindi 

Markmið 

Efla sjálfbjargargetu 

Að fá að kanna og rannsaka 

  
  

Leiðir 

Leyfa þeim að prófa sjálf, tryggja efnisval þannig að þau geti æft sig 

Æfa sig í gegnum leik og hafa fjölbreytt efnisval 

Leyfa þeim að nýta skynfærin sín til að kanna og þekkja hluti 
  

Ábyrgð 

Allir starfsmenn bera ábyrgð 

  

Hvenær á verkefni að ljúka 

Vinna að þessu í allan vetur, endurmat um áramót 

  

Sköpun og menning 

Markmið 

Að leyfa þeim að skapa út frá eigin höfði 

Kynna þeim fyrir mismunandi menningu 

  

Leiðir 

Skapa þeim aðstæður og efnivið 

Hafa fjölbreyttan efnivið 

Kennarar vera opnir fyrir að nýta tækifæri til sköpunar 

Gefa þeim tíma og vera ekki alltaf að rjúfa leikinn 

Kynna þeim fyrir fjölbreyttri menningu og hefðum 

  



Ábyrgð 

Allir starfsmenn bera ábyrgð 

  

Hvenær á verkefni að ljúka 

Vinna að þessu í allan vetur, endurmat um áramót 

  

Grænfánaþema  

Markmið 

Kenna þeim hvaðan maturinn kemur 

Kenna þeim að lífrænn úrgangur verður að moltu 

  

Leiðir 

Fara í vettvangsferðir 

Leyfa þeim að taka þátt í að sá í grænmetisgarðinn og taka upp 

Leyfa þeim að taka þátt í að henda lífrænum úrgangi í moltuna 

  

Ábyrgð 

Allir starfsmenn 

  

Hvenær á verkefni að ljúka 

Vinna að þessu allan veturinn og endurmat í áramót 

  

 

 


