Dagatal Birkiholts í apríl
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

2021

Miðvikudagur

Fimmtudagur
1

4
Páskadagur

Lokað

5
Annar í páskum
Lokað

6

Þemastarf/

7

12

Þemastarf/

13

Þemastarf/

14

10

16

17

19

Þemastarf/

Geimurinn

20

Geimurinn

Þemastarf/

22
Sumardagurinn
fyrsti
Lokað

23

24

29

30

15
Hreyfistund/
Söngvaflóð/
Stig af stigi

21
Náttfatadagur

Geimurinn

Málhljóð vikunnar:
Hr

Málhljóð vikunnar:
Hn

3

Hector Bjarki 5 ára

Geimurinn

25

Föstudagurinn
langi
Lokað

Laugardagur

9
Opið á milli
deilda

Leikur/nám

Söngvaflóð
Stig af stigi

Málhljóð vikunnar:
Hl

18

8
H
 reyfistund/

Geimurinn

Málhljóð vikunnar:
Hj

11

2
Skírdagur

Málhljóð vikunnar:
Ei/ey

Föstudagur

26
Starfsdagur til
kl 10

27

Þemastarf/
Geimurinn

28
Hreyfistund/
Söngvaflóð/
Stig af stigi

Leikur/nám

Leikur/nám

Leikur/nám

Leikur/nám

Afmæliskaka

Skipulagið í apríl hefur aðeins breyst en hreyfistund og stig af stigi verða héðan af á miðvikudögum og hópastarf á
mánudögum og þriðjudögum.
Við tökum fyrir geiminn í þemastarfi. Börnin fræðast um fjölbreytileika plánetanna, frumkvöðla í geimvísindum og syngja
lög um geiminn eins og Geimlagið úr Stundinni okkar. https://www.youtube.com/watch?v=KnDzkZmC71k
Annars tökum við fagnandi á móti vorinu með aukinni útiveru, útikennslu og fræðslu um umhverfi okkar og lífríki.
Með bestu kveðju,
Hafdís, Steinunn, Tara, Bjarkey og Dórótea

Uppákomudagar í apríl.
1-5. apríl: Páskafrí
9. apríl: Opið á milli deilda
21. apríl: N
 áttfatadagur - Við fögnum sumardeginum fyrsta og kveðjum veturinn með því að halda náttfataball. Börnin
mega því koma í náttfötum í leikskólann.
22. apríl: Sumardagurinn fyrsti - Leikskólinn er lokaður
26. apríl: Starfsdagur - Leikskólinn opnar kl 10.
30. apríl: Afmæliskaka - A
 fmælisbarn mánaðarins skreytir kökuna og býður börnunum í hádeginu.

SMT í apríl
Í apríl verður farið sérstaklega yfir reglur á útisvæði þ.e:
· Hafa hendur og fætur hjá sér - Til þess að koma í veg fyrir árekstra og truflun
· Fara eftir fyrirmælum - Til þess að allt gangi snurðulaust fyrir sig.
· Allir ganga frá - Til þess að frágangur gangi vel.
Kennari fer yfir reglurnar með börnunum og af hverju þær séu mikilvægar. Börnin fá hlutverk og æfa reglurnar með
kennara.

