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Söngtextar í mars
Bokki sat
Bokki sat í brunni, hafði blað í
munni,
hristi sína hringa, bað fugla að
syngja.
Grágæsamóðir, ljáðu mér
vængi,
Lagið um líkamann

svo ég geti flogið upp til
himintungla.

Er þetta penni? - Nei, þetta er enni.
Er þetta kaka? -Nei, þetta er haka.
Er þetta Stebbi? - Nei, þetta er

Fagur fiskur í sjó

nebbi.

Fagur, fagur fiskur í sjó,

Er þetta Unnur? - Nei, þetta er

brettist upp á halanum með

munnur.

rauða kúlu á

Er þetta tár? - Nei, þetta er hár.

maganum.

Er þetta lunga? - Nei, þetta er tunga.

Vanda, banda, gættu þinna

Er þetta skinn? - Nei, þetta er kinn.

handa.

Er þetta önd? - Nei, þetta er hönd.

Vingur, slingur, vara þína fingur.

Er þetta slingur? - Nei, þetta er
fingur.

Fetta, bretta, brátt skal högg á
hendi detta.

Er þetta hagi? - Nei, þetta er magi.
Eru þetta skæri? - Nei, þetta er læri.
Er þetta tré? - Nei, þetta er hné.
Er þetta gil? - Nei, þetta er il.

Höfuð, herðar, hné og tær

Er þetta ká? - Nei, þetta er tá.
Er þetta skass? - Nei, þetta er rass.

Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær

Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir

Augu, eyru, munnur og nef.

fingur, fjórir litlir, fimm litlir,

Höfuð, herðar, hné og tær,

sex litlir fingur, sjö litlir, átta

hné og tær.

litlir, níu litlir fingur. Tíu litlir

Hnakki, kinnar, haka, háls,

fingur á höndum. (Syngja

haka, háls.

má vísuna bæði afturábak

Hnakki, kinnar, haka, háls,

og áfram).

haka, háls.
Bringa, magi, bak og rass.
Hnakki, kinnar, haka, háls,
haka, háls.

Söngtextar í mars
Ef regnið

Við skýin

Ef regnið væri úr bleiku
bangsagúmmí

Við skýin felum ekki sólina af illgirni

rosalegt fjör væri þá

Við skýin erum bara kíkja á leiki

ég halla mér aftur rek tunguna

mannanna

út.

við skýin sjáum ykkur hlaupa

e- ee-e-ee-e-ee-e-e-.(með

ohohohohohohohoo

tunguna úti)

í rokinu

rosalegt fjör væri þá.

klædd gulum rauðum grænum
bláum regnkápum

Ef snjórinn væri úr sykurpúð og

eins og regnbogi meistarans

poppi,

regnbogi meistarans

rosalegt fjör væri þá.

við skýin erum bara grá bara grá

ég halla mér aftur rek tunguna

á morgun kemur sólin,

út.

hvað verður um skýin þá

e-ee-e-ee-e-ee-e-e-.(með
tunguna úti)
rosalegt fjör væri þá.
Ef þú hefur létta lund
Ef sólin væri á bragðið eins og

Þú skalt klappa ef þú hefur létta

sleikjó

lund.

rosalegt fjör væri þá.

Þú skalt klappa ef þú hefur létta

ég halla mér aftur rek tunguna

lund.

út.

Þú skalt klappa allan daginn,

e-ee-e-ee-e-ee-e-e-.(með

svo það heyrist útum bæinn.

tunguna úti)

Þú skalt klappa ef þú hefur létta

rosalegt fjör væri þá

lund.

Tombai
Tombai, tombai, tombai,
tombai,
tombai, tombai, tombai.
Diri don, diri, don ,diri diri
don.
Tralalalala, tralalalala.
Tralalalala la hai.

:,: Þú skalt stappa...
:,: Þú skalt hóa...
:,: Þú skalt flauta...
:,: Þú skalt hlæja..
:,: Þú skalt smella...
:,: Þú skalt frussa...
:,: Þú skalt hoppa...
:,: Þú skalt gráta..

Söngtextar í mars
Ég ætla að syngja

Vinka með tánum
Vinka með tánum, lyfta upp

Ég ætla að syngja,

hnjánum,

ég ætla að syngja,

hrista svo rassinn og hoppa hátt!

ég ætla að syngja lítið lag.

Glenna út fingur, þá verður til

Hérna eru augun,

hringur,

hérna eru eyrun,

axlir að eyrum og hoppa hátt!

hérna er nebbinn minn
og munnurinn.

Tvö skref til hægri
Tvö skref til hægri og tvö skref

Ég ætla að syngja,

til vinstri,

ég ætla að syngja,

beygja arma, rétta arma,

ég ætla að syngja lítið lag.

klappi, klappi, klap.

Hérna er bringan,

Hálfan hægri hring, hálfan

hérna er naflinn,

vinstri hring,

hérna er rassinn minn

beygja arma, rétta arma,

og búkurinn.

klappi, klappi klap.

Ég ætla að syngja,
ég ætla að syngja,
ég ætla að syngja lítið lag.
Hérna eru fingurnir
hérna er höndin,
hérna er olboginn
og handleggurinn.
Ég ætla að syngja,
ég ætla að syngja,
ég ætla að syngja lítið lag.
Hérna eru tærnar,
hérna er hællinn,
hérna er hnéð á mér
og fótleggurinn hér.

Hvar ert þú?
Þumalfingur, þumalfingur,
hvar ert þú?
Hér er ég, hér er ég!
Góðan daginn, daginn, daginn!
(vísifingur, langatöng,
baugfingur, litli fingur)

Koppaþjálfun

Hér eru nokkur ráð frá Landlækni sem gott er að hafa í
huga áður en koppaþjálfun hefst.
Mikilvægt er að fylgjast með því hvenær barn hefur náð
þroska og sýni áhuga á að nota kopp.
Forðist að þvinga barn á koppinn.
Börn eru yfirleitt tilbúin um 2 ára aldurinn.
Leyfið barni að leika sér á koppnum til að byrja með.
Jákvæð styrking er góð. Mælt er með því að umbuna
jafnóðum hegðun barns.
Það getur verið tímafrekt að venja barn á koppinn. Verið
þolinmóð og gefið barni þann tíma sem það þarf til að
hætta með bleiu.
Ekki taka næturbleiu fyrr en barn er orðið bleiulaust á
daginn. Það er eðlilegt að barn þurfi næturbleiu allt að ári
eftir að það hefur náð tökum á því að halda sér þurru á
daginn. Það er algengt og eðlilegt að börn pissi undir á
næturna fram til 5 ára aldurs.
Gott samstarf foreldra um koppaþjálfun barns er
mikilvæg svo vel gangi.

Á döfinni
1. mars
Sprengjudagur
Á Sprengidegi er borðað saltkjöt og baunir. Á þennan hátt er hugað að gamalli íslenskri
matarhefð.

02. mars
Öskudagur
Á Öskudegi mæta börnin í grímubúningi/náttfötum og „kötturinn” er sleginn úr
tunnunni en í henni er smá glaðningur fyrir hvert barn.
Við sláum svo upp dansleik og skemmtilegheitum á eftir.

4. mars
Kveðjustund
Í dag kveðjum við börn fædd 2018.
Við erum afar stolt af barnahópnum og við þökkum ykkur kæru foreldra fyrir
samstarfið.
Gangi ykkur vel á nýjum stað.

Mars
Aðlögun í húsi
Þemvinna
Ýmis verkefni - Vatnið

Markviss málörvun
Bínu reglurnar
Upphafs lagið
Tákn með tali
Þulur mánaðarins: Fagur fiskur í sjó - Höfuð, herðar, hné og tær
Þema: Vatnið
Litur: Blár
Kveðju lagið
Klappa atkvæði (takk fyrir tímann)

Blæstund
Styrkja vináttutengsl barnanna.
Vinna með grunngildin:
Umburðalyndi-Virðing-Hugrekki

