Skóladagatal Garðasels 2019-2020
Ágúst agi og vinátta ( nýjar deildir - sáttmáli )
8. –20. ágúst
20. ágúst
31. ágúst

Aðlögun nýrra barna
Skipulagsdagur 8.00-16.00 - leikskólinn lokaður
afmælishátíð Garðasels - búningadagur

September - LÆSI -LEIKUR AÐ LÆRA
1. sept
9.- 12. sept
19. september
23.-25. sept
27. sept
30. sept

28. ára afmæli leikskólans -búningadagur 2. september
Tannverndardagar á öllum deildum – heimsókn 2015- árgangs til tannlæknis skipulögð
Heilsuskokk
Umferðardagar – gangbrautir, umferðarljós og endurskin
Garðaselsgleði á Skála – söngur, dans og leikir
Skipulagsdagur 8.00-16.00 – leikskólinn lokaður

Október – LÆSI -LEIKUR AÐ LÆRA
1.-31. okt
1.-4. okt
8-10. okt
Ódagsettur
22. okt
Ótímasett
25.okt

Þema – læsi
Haustskólinn í Grundaskóla
Haustskólinn í Brekkubæjarskóla
Sunddagur í Bjarnalaug kl: 13.00 -14.30
Starfsmannafundur 16.30-18.30 – deildarfundir klst+ sameiginleg vinna
Vökudagar. Ljósmyndasýning elstu barna „ Það sem auga mitt sér „
Sýningin sett upp á Höfða
Garðaselsgleði á Skála – söngur, dans og leikir

Nóvember – STÆRÐFRÆÐI - LEIKUR AÐ LÆRA
1.- 30. nóv
4.- 15. nóv
18. nóv
16. nóv
29.nóv

Þema – stærðfræði
Foreldraviðtöl á öllum deildum
Skipulagsdagur 8.00-16.00– leikskólinn lokaður
Dagur íslenskrar tungu – viðburðir deilda 19. – 22. nóv
Garðaselsgleði á Skála – söngur, dans og leikir

Hugmyndir : samstarf við eldri nemnendur Grundaskóla, koma með bækur að heiman til að lesa, leggja áherslu á
íslenska barnabókahöfunda, Markviss málörvun, ritmálið , lestur heima, íslenskar þulur / ljóð / söngvar

Desember – þema mánaðarins eru jólin
2. des
9. des
9. des
10. des
16.des
17. des
19. des
23. des

Aðventustund á Skála fyrir allar deildir - umsjón Lón
Aðventustund á Skála fyrir allar deildir – umsjón Holt
Jólasöngstund og aðventukaffi með foreldrum/fjölskyldum á Holti 2015 kl: 15.00 – 15.45
Jólasöngstund og aðventukaffi með foreldrum / fjölskyldum á Lóni kl: 15.00 -15.45
Aðventustund á Skála fyrir allar deildir – umsjón Vík
Jólatónleikar Víkur í Tónbergi kl: 15.30-16.15 – aðventukaffi á eftir
Rauður dagur og Litlu jólin – Jólamatur í hádeginu
Aðventustund á Skála allar deildir – umsjón skólastjórar

Verkefni skólaársins 2019 -2020

Læsi í leikskólum
Virkja nýja læsisstefnu leikskólanna

Skóladagatal Garðasels 2019-2020
Janúar - þorrinn
13. – 19. jan
24. jan
28. jan

Þemavika – Þorrinn og gamli tíminn / ljósadagur í þessari viku
Bóndadagskaffi kl: 8.00-9.30 – pabbar, bræður og afar
Þorrablót

Febrúar – LÆSI – LEIKUR AÐ LÆRA
1. -28. feb
6. feb
14.feb
21.feb
24.feb
25.feb
26.feb
28.feb

Þema – LÆSI
Dagur leikskólans 6. feb
Skipulagsdagur 8.00-16.00 – leikskólinn lokaður
Konudagskaffi 8.00- 9.30 – mömmur,systur og ömmur
Bolludagurinn
Sprengidagur
Öskudagur – Búninga- og náttfatadagur
Garðaselsgleði á Skála – söngur, dans og leikir

Mars – STÆRÐFRÆÐI – LEIKUR AÐ LÆRA
1.-31. Mars
9. – 20. mars
23.-27.mars
23. mars
18. -29 .mars
30.mars
4.apríl

Þema - STÆRÐFRÆÐI
Foreldraviðtöl á öllum deildum
Vorskóli Grundaskóla í þessari viku
Garðaselsgleði á Skála – söngur ,dans og leikir
Foreldraviðtöl byrja á öllum deildum Vorskóli Brekkubæjarskóla í þessari viku

Apríl –Læsi og stærðfræði
1.-30.apríl
14.apríl
25. apríl
27.-30. apríl

Þema Leikur að læra – læsi og stærðfræði
Skipulagsdagur 8.00-16.00 / leikskólinn lokaður þennan dag
Garðaselsgleði á Skála – söngur, dans og leiki
Árgangamót leikskólanna í þessari viku

Maí – þema sumarið ( fuglar, blóm, skordýr )
4.-6. maí
7. maí
12. maí
14. maí
Ódagsett
20.-25.maí
27.-28.maí

Umferðardagar Hjálmar og hjól, öruggi í umhverfinu, gangbrautir
Hjóladagur á bílastæði / eldri börn fara út fyrir leikskólasvæðið
Heilsuskokk kl: 9.30
Lambaferð að Bjarteyjarsandi kl: 9.30 -13.00 – leggja af stað kl: 8.45
Útskrift elstu barna kl: 15.00-17.00
Vorhátíð á Lóni – foreldrar og börn ☺
Sundnámskeið elstu barna – ræðst af því hvort laugin fæst /færist þá inn í júní
Útskriftarferð í Ölver 2014- árgangur

Júní
8. – 12. júní

Íþróttadagar
Grill foreldrafélags ( í þessari viku þegar veður leyfir)

Sumarlokun verður 4 vikur og tímabil lokunar valið eftir könnun meðal foreldra

Lífið er leikur

