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Vikan Markmið Leiðir Námssvið leikskóla 

03.10 - 07.10 Fara eftir fyrirmælum. Þula mánaðarins.  
Kynna okkur árstíðina haustið. Fara yfir 
orðaforða tengt haustinu og ræða hvað gerist í 
náttúrunni á haustin. 

Bínureglur. Fara með þulu um haustið. Lesa bók um 
haustið. 
Spila spil/myndabingó tengt haustinu. 
Tengja haustið við vettvangsferð mánaðarins. 

Læsi og samskipti.  Sjálfbærni og 
vísindi. 

10.10 - 14.10 Fara eftir fyrirmælum. Þula mánaðarins. Byrja 
á að kynna okkur líkamann, við byrjum á 
fótleggnum. Fara yfir heiti á líkamspörtum sem 
tilheyra fótleggnum. 

Bínureglur. Lesa og skoða bækur um líkamann. 
Gera æfingar sem tengjast fótum.  

Læsi og samskipti. Heilbrigði og 
vellíðan. 

17.10 - 21.10 Fara eftir fyrirmælum. Þula mánaðarins. Halda 
áfram að kynna okkur líkamann, nú er það 
handleggur. Fara yfir heiti á líkamspörtum sem 
tilheyra handleggnum. 

Bínureglur. Lesa og skoða bækur um líkamann. 
Gera æfingar sem tengjast höndum. 

Læsi og samskipti. Heilbrigði og 
vellíðan. 

24.10 - 28.10 Fara eftir fyrirmælum. Þula mánaðarins. 
Bangsadagur í vikunni. Fara yfir hlutverk 
bangsans í okkar lífi. Hvaða önnur leikföng eru 
til. Æfa orðaforða/heiti leikfanga. 

Bínureglur. Lesa og skoða bók tengd böngsum. 
Skoða hvaða dót er til í leikskólanum og eigum við 
eins dót heima. 

Læsi og samskipti. Sköpun og 
menning. 

31.10 - 04.11 Fara eftir fyrirmælum. Þula mánaðarins. Halda 
áfram að kynna okkur líkamann, nú er það 
höfuðið. Fara yfir heiti á líkamspörtum sem 
tilheyra höfðinu. 

Bínureglur. Lesa og skoða bækur um líkamann. 
Ræða um hvert sé hlutverk augna, eyra, munns og 
nefs. 

Læsi og samskipti. Heilbrigði og 
vellíðan. 

07.11 - 11.11 Fara eftir fyrirmælum. Þula mánaðarins. Halda 
áfram að kynna okkur líkamann, nú er það 
búkurinn. Fara yfir heiti á líkamspörtum sem 
tilheyra búknum. 

Bínureglur. Lesa og skoða bækur um líkamann. 
Ræða hlutverk líkamans. T.d hver er leið matsins í 
gegnum líkamann. 

Læsi og samskipti. Heilbrigði og 
vellíðan. 

14.11 - 18.11 Fara eftir fyrirmælum. Þula mánaðarins. 
Árstíðin – vetur. Kynna okkur orðaforða yfir 
veturinn, hvað gerist í náttúrunni á veturna. 
Hvernig klæðum við okkur á veturna. 

Bínureglur. Lesa bók um veturinn.  
Spila spil/myndabingó tengt haustinu. 

Læsi og samskipti. Sjálfbærni og 
vísindi. 

21.11 - 25.11 Fara eftir fyrirmælum. Þula mánaðarins. Kynna 
okkur afstöðuhugtök. 

Bínureglur. Lesa og skoða bók sem fjalla um 
afstöðuhugtökin. Gera æfingar, hreyfingar sem 
tengjast afstöðuhugtökunum og æfa það að fara 
eftir fyrirmælum.  

Læsi og samskipti. 

 


