
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur 

 
 

 1. 
Hópavinna 

2. 
Hópavinna 

3. 
Hópavinna 

 
 

4. 
Söngsalur kl. 9:00 
 
Hrannar Karl 5 ára 

5. 

6. 
 

 
 
 

7. 
Opið milli deilda 
 

8. 
Hópavinna 

Baráttudagur gegn 
einelti 

9. 
Hópavinna 

 
 

10. 
Hópavinna 

 
 

11. 
Söngsalur kl. 9:00 

12. 
 

13. 
Feðradagurinn  
 

14. 
Íþróttir í Síðuskóla 
 
 
  

15. 
Hópavinna 

 
 

16. 
Dagur íslenskrar  
Tungu 
 
 

17. 
Hópavinna 

 
 

18. 
Söngsalur kl 9:00 

19. 
 
 

20. 
Dagur mannrétt- 
inda barna 

21. 
Starfsmannafundur  
8-12 
Skólinn opnar kl. 
12.00 

22. 
Hópavinna 

 
 

23. 
Hópavinna 

 
 

24. 
Hópavinna 

 
 
 

25. 
Söngsalur kl. 9:00 
 
 

26. 
Fyrsti sunnudagur  
í aðventu á morgun 

27. 
Lilja Björt  
4 ára 
Vordís Antonía  
4 ára 

28. 
Íþróttir í Síðuskóla 

29. 
Hópavinna 

30. 
Hópavinna 
 
Vasaljósadagur 

   

 

Dvergadeild 
nóvember 2022 

Leikskólinn Hulduheimar 
Kjalarsíða 3 
Sími: 462-3034 
GSM: 615-5032/5958033 
www.hulduheimar.karellen.is 

Með lífsleikni lærum 
að leika betur hér, 

með stórum og smáum 
þá semur öllum vel 



Helstu fréttir 

Dagurinn í dag kemur aldrei aftur,  
hvernig ætlar þú að verja honum? 

-Vertu áreiðanleg/ur 
-Vertu hvetjandi 

-Gefðu barninu þínu tíma 

Lífsleikni í leikskóla 
1.boðorð 
Láttu foreldrahlutverkið ganga fyrir 
Mismunandi er hve mikið foreldrar eru 
með börnum sínum. Það sem skiptir máli er hversu vel 
samverustundirnar eru nýttar. Að ala upp barn og 
rækta með því  mannkosti krefst bæði tíma og athygli. 

8. nóvember  
Baráttudagur gegn einelti 

 
Við erum vingjarnleg, við 
aðstoðum aðra þegar þeir þurfa 
á því að halda og biðjum um 
hjálp þegar við þurfum aðstoð. 
Við erum öll mismunandi, 
virðum það því öll höfum við 
okkar sterku hliðar. 
  
 

SMT-skólafærni  

Þennan mánuðinn leggjum við 
inn eftirfarandi reglur: 

 
Nota inniröddina 
3.—7. nóvember 
Ganga rólega inni  

17.—22. nóvember 
 

 Börnin æfa sig í að fylgja 
reglunni og kennarar leggja 

áherslu á að gefa BROS þegar vel 
gengur. 

Áreiðanleiki leiðir af sér 

traust og traust er 

grunnur allra sambanda 

Nokkrar ábendingar til foreldra vegna 
óskýrs framburðar hjá börnum  

1. Talaðu alltaf hægt og skýrt við barnið. 

2. Hlustaðu á það sem barnið er að segja og  endurtaktu 
rétt þannig að það heyri alltaf strax réttan framburð. 

3. Ekki leiðrétta framburð barnsins í annarra návist eða 
stoppa það í miðri setningu til að leiðrétta það. 

4. Leiktu með barninu ýmis hljóð úr umhverfinu. Hermið 
eftir dýrahljóðum, farartækjum, heimilistækjum o.fl. 

5. Hrósaðu barninu, láttu það heyra að það sé duglegt. 

Ef áhyggjur vakna um að barnið heyri ekki vel er 
mikilvægt að skoða það betur! 

Umhverfismennt - Matarsóun 
Eina viku í mánuði vigta elstu börnin þá 
afganga sem safnast eftir hádegismatinn 
hjá okkur og skrá niður magnið. Samhliða 
vigtuninni ræðum við um mikilvægi þess 
að skammta sér hóflega á diskinn þannig 
að sem minnst af mat fari til spillis. Við 
ræðum um fólkið sem ræktar og 
framleiðir mat og mikilvægi þess að bera 
virðingu fyrir þeirra störfum og 
náttúrunni sjálfri sem okkur ber að 
vernda. Hér má lesa um mörg góð ráð til 
heimila til að sporna gegn matarsóun. 
Sjhhttps://samangegnsoun.is/matarsoun/ 

 

Uppbrotsdagar 
 

7.    Opið milli deilda 
16. Dagur íslenskrar tungu 
30.    Vasaljósadagur 
  

Barnasáttmáli Sameinuðu 
þjóðanna 

Þann 20. nóvember er Dagur 
mannréttinda barna.  

Í vetur munum við vinna með 
Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og í nóvember verður 
unnið verkefnið: Ég á réttindi.  

Í þessu verkefni fá börnin að horfa 
á stutta teiknimynd um 

Barnasáttmálann sem heitir Við 
eigum öll réttindi  og má finna á 

efnisveitunni Youtube.  Í 
framhaldinu verður rætt um þarfir 
barna en réttindi barna byggjast 

einmitt á þeim.  
Afrakstur verkefnisins verður 

Réttindatré þar sem börnin festa á  
réttindalauf útfrá þörfum og 

réttindum þeirra.  

Skólinn opnar klukkan 12:00 21. nóvember og við 
byrjum daginn á hádegismat.  


