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Á döfinni

Skipulagt starf byrjar um miðjan september og 
fá foreldrar upplýsingar um starfið fyrir þann 
tíma. 

Við viljum minna á sameiginlegan fræðsludag 
leik,- og grunnskóla 23. september og þá er 
leikskólinn lokaður. 

Þann 29. september kl. 10:30 ætlar Hafdís Huld 
tónlistarkona og gítarleikarinn Alisdair Wright 
að flytja fyrir okkur nokkrar vögguvísur.



Ýmsar upplýsingar

Við viljum byrja á því að bjóða ný 
börn og foreldra velkomna á 
Hulduberg en alls byrjuðu um 43 
börn hjá okkur í ágúst og verða þá 
hjá okkur í vetur 102 börn á 
leikskólanum á aldrinum 1 og 2 
ára.
 
Þátttökuaðlögunin tókst vonum 
framar og þökkum við foreldrum 
fyrir samveruna á tímabilinu. 

Á Huldubergi vinna 38 starfsmenn og þar af eru 5 nýir 
starfsmenn að byrja að vinna hjá okkur. Við gefum bæði 
börnunum, foreldrum og nýju starfsfólkinu góðan tíma og 
skilning til að aðlagast nýjum aðstæðum. Enn eigum við eftir 
að ráða í stöður hjá okkur.  Áhugasamir geta  sótt  um hjá  okkur  í 
gegnum Alfreð 

Á heimasíðu leikskólans er að finna deildarnámskrá fyrir 
hverja deild undir Deildir. Einnig er að finna á heimasíðunni 
ýmsar upplýsingar um starfsemi leikskólans, áætlanir, reglur 
ofl. Við hvetjum ykkur eindregið að skoða heimasíðuna okkar 
og spyrja deildarstjórana ef þið hafið einhverjar spurningar. 

Annars hlökkum við til samstarfsins í vetur.
Kveðja starfsmenn Huldubergs.

  



Söngtextar

Afi minn og amma mín 

Afi minn og amma mín
úti á Bakka búa,
þau eru bæði þæg og fín,
þangað vil ég fljúga.

Ding dong

Ding dong, sagði lítill grænn 
froskur einn dag.

Ding dong, sagði lítill grænn fro 
skur.

Ding dong, sagði lítill grænn 
froskur einn dag

og svo líka, ding dong 
spojojojojo.

Bunabíll flautar

Ba, bú, ba, bú,
brunabíllinn flautar.

Hvert er hann að fara?
Vatn á eld að sprauta.
(ts-s-s-s-s).

Gerir alla blauta.

Ég á gæludýr
Ég á gæludýr, og það er kisa.
Hún segir:"Mjá mjá mjá mjá 
mjá". 

Ég á gæludýr, og það er hundur.
Hann segir: "Voff, voff, voff, 
voff, voff".

Ég á gæludýr, og það er fiskur.
Han segir: "Blúbb, blúbb, blúbb, 
blúbb, blúbb".

Ég á gæludýr, og það er fugl.
Hann segir: "Bí, bí, bí, bí, bí".

Ég á gæludýr, og það er lamb
Það segir: "Mee, mee, mee, mee, 
mee".

Ég á gæludýr, og það er api.
Hann segir "Ú-ú, a-a, ú-ú, a-a, 
ú".

Ég get séð með mínum augum. 

Ég get séð með mínum augum, 
ég get heyrt með mínum 
eyrum.

Fundið lykt með mínu nefi
og bragð með tungunni.

Ég get klappað með mínum
höndum, ég get stappað með
mínum fótum.

::Ég get hrist, ég get hrist, allan 
minn kropp::
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Fingralagið
Einn lítill,
tveir litlir,
þrír litlir fingur,
fjórir litlir,
fimm litlir
sex litlir fingur,
sjö litlir,
átta litlir,
níu litlir fingur,
tíu litlir fingur á höndum.

Tíu litlir,
níu litlir,
átta litlir fingur,
sjö litlir,
sex litlir,
fimm litlir fingur,
fjóri litlir,
þrír litlir, tveir litlir
einn lítill fingur á hendi.

Fimm litlir apar
Fimm litlir apar sátu upp' í tré
þeir voru að stríða krókódíl,
þú nærð ekki mér.
Þá kom hann herra krókódíll
hægt og rólega
og 
ammnammnammnammnammn
amm.

Fjórir litlir apar sátu... . .
Þrír litlir apar sátu .. . . .
Tveir litlir apar sátu .. . . .
Einn litill api sat .. . . .
Enginn lítill api situr upp í tré
og er að stríða krókódíl.

Kalli litli köngluló

Kalli litli könguló
klifraði upp á vegg.
Svo kom rigning og Kalli litli 
féll.
Upp kom sólin og þerraði hans 
kropp.
Kalli litli könguló
klifraði upp á topp.

Ljónavísur

Langt inní skóginum þar búa 
ljónin
Ljónapabbi, ljónamamma og 
litli
ljónsi flónsi
ARRRR segir ljónapabbi
ARRRR segir ljónamamma
En hann litli ljónsi flónsi segir 
bara –
mjááá
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Bílstjórinn í strætó segir uss, 
uss,uss Uss, uss,uss. Uss ,uss ,uss
Bílstjórinn í Strætó segir uss, 
uss,uss
Út um allan bæinn.

Flautan í strætó segir bíb, bíb, 
bíb’ Bíb, bíb, bíb. Bíb, bíb, bíb.
Flautan í strætó segir bíb, bíb, 
bíb’
Út um allan bæinn.

Stóra brúin 

Stóra brúin fer upp og niður,
upp og niður, upp og niður.
Stóra brúin fer upp og niður.
- Allan daginn.

Bílarnir aka yfir brúna,.. . . .
- Allan daginn.

Skipin sigla undir brúna,.. . . .
-Allan daginn.
Flugvélar fljúga yfir brúna,.. . .
- Allan daginn.

Fiskarnir synda undir brúna,.. . .
- Allan daginn.
Fuglarnir fljúga yfir brúna,.. . .
- Allan daginn.
Börnin ganga yfir brúna,.. . . .
- Allan daginn.

Strætólagið

Hjólin á strætó snúast hring, 
hring, hring, hring, hring, 
hring, hring, hring, hring
Hjólin á strætó snúast hring, 
hring, hring. 
Út um allan bæinn.

Hurðin á strætó opnast út og 
inn, út og inn, út og inn. Hurðin 
á strætó opnast út og inn. 
Út um allan bæinn.

Peningarnir í strætó segja klink, 
klink, klink, klink, klink, klink. 
Klink, klink, klink. Peningarnir 
í strætó segja klink, klink, klink.
Út um allan bæinn.

Fólkið í strætó segir bla, bla, 
bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
Fólkið í strætó segir bla, bla, 
bla. 
Út um allan bæinn.

Börinn í strætó segja hí, hí, hí.
Hí, hí hí, hí hí hí. Börinn í 
strætó segja hí, hí, hí.
Út um allan bæinn.

  


