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Hulduberg



Lífið á Silfurbergi



Lífið á Stuðlabergi



Lífið á Flikrubergi



Lífið á Móbergi



Lífið á Álfabergi



Lífið á Tröllabergi



Blæstundir:

Myndir: Stopp - gleði og reiði

Tónlist: Halló Blær - Bangsi minn - Stopp - Sestu hjá mér 

Þemavinna: 

Blanda saman litum - Dagur íslenskra tungu

Markviss málörvun: 

Orða flokkar: Húsdýr - veðurfar

Áherslur þættir í nóvember

Grænn mánuður

Alla föstudaga í nóvember eru grænir dagar hjá okkur.
Við hvetjum börn og starfsmenn að mæta í einhverju grænu. 

Skipulagt starf



2. nóvember 

Afmæli leikskólans

Miðvikudaginn  2. nóvember höldum við upp á afmæli leikskólans en leikskólinn var 

formlega opnaður 2. nóvember 1999.  

Við byrjum daginn með því að bjóða foreldrum í morgunmat 

(sjá boðskort á næstu síður)

16. nóvember 

Dagur íslenskrar tungu 

Búum til uglu og lærum ljóðið Uglan 

25. nóvember 

Aðventustund (fyrsti í aðventu 27. nóv.)

Fyrsti í aðventu - Kveikjum á Spádómakertinu

Hólfin eru með sameiginleg söngstund  

Jóladagatal leikskólans 

Syngjum eitt jólalag á dag. 

Börnin skiptast á að daga eitt jólalag. 

Á döfinni



Miðvikudagur 
 2. nóvember

Ágætu foreldrar og 
forráðamenn. 

Við bjóðum ykkur í 
morgunmat kl. 8:30-9:30 í 
tilefni afmæli leikskólans. 

 Hlökkum til að sjá 
ykkur sem flest. 



Ég fór í dýragarð í gær. 

Ég  fór í dýragarð í gær,

og gettu hvað ég sá: f-f-ffílinn

þar ég sá.

Ég fór í dýragarð í gær

og gettu hvað ég sá:t-t-ttígrísdýr

ég sá!

Ég fór í dýragarð í gær,

og gettu hvað ég sá k-k-kengúru

ég sá!

Við klöppum öll

Við klöppum öll í einu

Við klöppum öll í einu,

Við klöppum öll í einu, það líkar 

okkur best.

(Hoppum, stöppum, vinkum, 

læðumst,

leggjumst, grátum, hlæjum, 

sofum, hvíslum,

smellum o.s.frv.)

Tilfinninga blús

Ég finn það ofan í maga ohó.

Ég finn það ofan í fætur ohó.

Ég finn það fram í hendur ohó.

Ég finn það upp í höfuð ohó.

Viðlag:

Ég finn það hér og hér og hér og 

hér og hér, hvað ég er glöð, hér 

inn í mér.

(reið, leið, þreytt, hress o.s.frv.)

Það var einu sinni api

Það var einu sinni api í voða góðu

skapi,

hann vildi ekki sultu en fékk sér

banana:

Banananana - (smella tvisvar í

góminn)

Banananana - (smella tvisvar í

góminn)

Banananana, banananana, 

banananana!

(smella tvisvar í góminn).

Hver var að hlæja

Hver var að hlæja,

þegar ég kom inn?

Kannski það hafi verið kötturinn?

:,: Jæja, nú jæja, látum hann hlæja.

Kannski hann hlæi ekki í annað 

sinn :,:

Göngum, göngum

Göngum, göngum, göngum upp í 

gilið,

gljúfrabúa til að sjá.

Þar á klettasyllu svarti krummi

sínum börnum liggur hjá.

Lag: höf ókunnur 

Söngtextar



Við kveikjum einu kerti á.

Við kveikjum einu kerti á.

Hans koma nálgast fer,

sem fyrstu jól í jötu lá

og Jesús barnið er.

Uglan

Það var gömul ugla

með oddhvasst nef,

tvö lítil eyru

og átta litlar klær.

Hún sat uppi' í tré

og svo komst þú,

Þá flaug hún í burtu' 

og sagði: "Ú-ú-ú".

Það er krókódíll í lyftunni

Það er krókódíll í lyftunni minni

og ég er soldið smeyk við hann - 

Ó nei!

Það er krókódíll í lyftunni minni

og hann getur étið mann! O-O-O!

Krókódíll! Förum á fyrstu hæð!

Þú færð ekki að éta mig,

því að það er ÉG sem ræð!

O.s.fr.

Gulur, rauður ...

Gulur, rauður, grænn og blár

svartur, hvítur, fjólublár.

Brúnn bleikur banani

appelsína talandi.

Gulur, rauður, grænn og blár

svartur, hvítur, fjólublár

Þrisvar sinnum smell

Þrisvar sinnum smell

Syngjum ofurblítt ( la la la la la)

Kinka svo kolli

Smellum lágt í góm

Hendurnar upp og hreyfa til og frá

En ekki hafa hátt (ss shshs hs)

Ekki hafa hátt. ( sh shs hs hs )

Bílalagið

Við setjum svissinn á

og við kúplum gírnum frá,

þá er startað og druslan fer í gang.

Það er enginn vandi að aka bifreið

ef maður bara kemur henni í gang.

 

Söngtextar


