Námsáætlun september og október Vík 2017.
Árgangur 2012
Námssviðin

Viðfangefni

Heilbrigði og vellíðan
8.sept Heilsuskokk

Leikfimi í íþróttahúsinu á föstudögum kl. 13.00-14.15
Hópastarf- hreyfistöðvar - dans
Útivera og útileikir
Gönguferðir – langar og stuttar
Heilsuskokk 8. september kl 10:30

Sköpun og menning
1.sept Afmæli leikskólans
11-13. sept Tannvernd
25-27. sept Umferðadagar
29.sept Garðaselsgleði

Búningadagur- dans og leikir
Teikna sjálfsmynd í útskriftarbók
Atburðarblað- skapa myndir eftir ferðir /atburði
Klippimyndir – tannvernd, umferðin
Söngur og hljóðfæri
Læsi, lestur bóka, áhersla á ritmálið
Gangbrautir-umferðarljós, endurskinsmerkin,
Samskiptareglur, vinátta og agi. Hvað má og hvað má ekki innan veggja
leikskólans og á leikskvæði. Hvernig er ég góður vinur.

Vinátta og agi þema í september

Læsi og samskipti
Markviss málörvun
Lestur
Dagleg samskipti
Tákn með tali
Leikur að læra
Vináttu verkefnið-Blær
Læsi þema í október

Unnið með bókstafi og tölustafi – leikir –rím –hugtök og fl.
Lestur bóka, umræður um efni bókarinnar og orð sem koma fyrir í sögunni.
Bókaormur þar sem börnin skiptast á að koma með bækur að heiman
Orðaormur – finnum orð úr sögunni og vinnum með það.
Leikur að læra – Leikur að læra er kennsluaðferð þar sem börnum á
aldrinum 2 – 6 ára eru kennd öll bókleg fög í gegnum leiki, hreyfingu og
skynjun á skipulagðan, líflegan og árangursríkan hátt.
Það sem auga mitt sér – verkefni elstu barnanna fyrir vökudagana.

Sjálfbærni og vísindi
Útikennsla
Umhverfishreinsun
Haustið

Skógræktarferðir
Útikennsla í tengslum við þau verkefni sem við erum að vinna í
Umhverfishreinsun – hugsum vel um umhverfið okkar
Berjatínsla og sultugerð
Kartöfluuppskera

Annað
Vökudagar í október
Það sem auga mitt sér

Á vökudögum verðum við með ljósmyndasýningu á myndum sem börnin taka
sjálf
½ starfsdagur 15. september frá kl. 12-16, leikskólinn lokaður á þeim tíma.

Brúum bilið –samstarf elstu
barnanna á leikskólanum við
grunnskólana

Brúum bilið með breyttu sniði. Skólastjóraheimsókn í september.
Haustskóli í Grundaskóla 10., 11. og 12. október og í Brekkubæjarskóla 3., 4.
og 5 október .
Sameiginleg söngstund leikskólana; ein fyrir áramót og ein eftir áramót.
Vorskóli í Grundaskóla 10., 11. og 12 apríl og í Brekkubæjarskóla 16., 17. og
18. apríl. Sameiginlegur íþróttadagur leik- og grunnskóla 9. maí.

