
 Dagskipulag Jötunheima 2021 

Klukkan Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 
7:30-9:00 Opnað og tekið á 

móti börnum úti 

Opnað og tekið á 

móti börnum úti 

Opnað og tekið á 

móti börnum úti 

Opnað og tekið á 

móti börnum úti 

Opnað og tekið á 

móti börnum úti 

9:00–9:45 Morgunmatur 

Cheerios og 

ávextir 

Morgunmatur 

Hafragrautur og 

ávextir 

Morgunmatur 

Hafragrautur og 

ávextir 

Morgunmatur 

Hafragrautur og 

ávextir 

Morgunmatur 

Hafragrautur og 

ávextir 

9:45-10:00 Samverustund/ 

Veðurfræðingur 

Samverustund/ 

Veðurfræðingur 

Samverustund/ 

Veðurfræðingur 

Samverustund/ 

Veðurfræðingur 

Samverustund/ 

Veðurfræðingur 

10:00-11:30  Útikennsla með 

Jan 

Hópastarf/ Útivera Hópastarf/ Útivera Hópastarf/ 

Útivera 

Hópastarf / 

Útivera 

12:00-12:30 Hádegismatur Hádegismatur Hádegismatur Hádegismatur Hádegismatur 

12:30-13:00 Slökun/söguhvíld Slökun/söguhvíld Slökun/söguhvíld Fimleikar Slökun/söguhvíld 

13:00-14:30 Hópastarf/Útivera  Hópastarf/ Útivera Blær/Vinastund Fimleikar Útikennsla með Jan 

Vinastund í útiveru 

14:30-15:00 Nónhressing Nónhressing Nónhressing Nónhressing Nónhressing 

 

15:00-16:00 Frjáls leikur  Frjáls leikur  Frjáls leikur Frjáls leikur Frjáls leikur 

 

16:00-16:30 Útivera / Rólegur 

leikur – börnin sótt 

Útivera / Rólegur 

leikur - börnin sótt 

Útivera / Rólegur 

leikur - börnin sótt 

Útivera / Rólegur 

leikur - börnin sótt 

Útivera / Rólegur 

leikur - börnin sótt 



 Dagskipulag Jötunheima 2021 

 
7:30-9:00 – Leikskólinn opnar og tekið er á móti börnunum úti  

 

9:00–9:45 – Morgunmatur, á mánudögum er boðið upp á cheerios en hina dagana er hafragrautur og alltaf ávextir með.  

9:45-10:00 – Í samverustund förum við yfir hvernig veðrið er og í hvaða föt við þurfum að klæða okkur í þegar við förum út. 

                    Við förum einnig yfir hvaða dagur er, hvaða mánuður og hvaða mánaðadagur. Við förum yfir dagskipulagið og svo      

                    mun Lubbi einnig taka þátt í samverustund.  

10:00-11:30 – Í hópastarfi erum við að æfa málörvun, þjálfa bæði fín og grófhreyfingar ásamt því að æfa stafina og að skrifa  

                      einföld orð. Við munum einnig að vinna með vináttuverkefnið þar sem Blær kíkir í heimsókn til okkar og fræðir  

                      okkur um virðingu, vináttu og umhyggju. Í hópastarfi ætlum við einnig að kynnast spendýrum og fræðast um  

                      þau og þeirra einkenni. Þeir hópar sem eru ekki í hópastarfi eru í útiveru eða inni á þeim tíma. Við erum komin  

                      með nýtt skipulag þar sem börnin fá núna að ráða hvort þau fara út fyrir eða eftir hádegi þegar þau eru ekki í  

                      hópastarfi en allir fara út allavega einu sinni á dag 😊 

12:00-12:30 – Hádegismatur, börnin eru farin að skammta sér sjálf matinn og ákveða sjálf hvað þau vilja borða mikið af hverri  

                      fæðutegund en allir smakka allt sem er í boði en fá sér þá bara mjög lítið á diskinn.   

12:30-13:00 – Slökun/söguhvíld, við tökum okkur 30 mín á dag í að slaka aðeins á og leggjumst á dýnur og hlustum á sögur.  

13:00-14:30 – Hópastarf/útivera. Fimmtudögum erum við í fimleikum.  

14:30-15:00 – Nónhressing  

15:00-16:00 – Frjáls leikur, við viljum alls ekki gleyma frjálsa leiknum þótt við séum á fullu að undirbúa okkur fyrir skólann.  

                      Börnin fá að velja sjálf hvað þau vilja leika sér með og á Jötunheimum er mjög vinsælt að lita og skrifa, spila,  

                      púsla, dúkkukrókur, playmo og lesa bók.  



 Dagskipulag Jötunheima 2021 
16:00-16:30 – Endum daginn á rólegum leik eða útiveru 😊  

 


