
Kennsluáætlun veturinn 2022-23 
 

Áhersluatriðið er virðing 

Að viðurkenna og taka tillit til allra barna í hópnum, að vera öllum góður félagi 

og virða mismunandi hátterni annarra 

Þemaverkefni 29.8 – 2.9 – Stóri Blær alltaf með 

 

SEPTEMBER OKTÓBER NÓVEMBER DESEMBER 

8. 

Nuddstund 
Tónlist og slökun 

6. 

Mynd 9. 
Að fá ekki að vera 

með í leik 
Umræða 

10. 

Nuddstund 
Tónlist og slökun  

8. 

Nuddstund 
Tónlist og slökun 

15. 
Nuddstund 

Tónlist og slökun 

 13. 
Mynd 2. 

Til hamingju með 
afmælið 

Umræða 

17. 
Nuddstund 

Tónlist og slökun  

15. 
Nuddstund 

Tónlist og slökun 

22. 
Nuddstund 

Tónlist og slökun  

20. 
Jól í skókassa - 

umræða 

24. 
Mynd 26. 

Ólíkar tilfinningar 
Umræða  

 

29. 
Nuddstund 

Tónlist og slökun 

27. 
Jól í skókassa - 

umræða 

  

Mánudagur 
29.8 

Þriðjudagur 
30.8 

Miðvikudagur 
31.8 

Fimmtudagur 
1.9 

Föstudagur 2.9 

 Teiknið 
sjálfsmynd 

Mynd nr. 22  

Allir eru góðir í 
einhverju 

Mynd nr. 7 

Það er gott að 
fá nudd frá 

vini sínum 
Mynd nr. 13 

 

Mismunandi fjölskyldur 
og heimili 

Blær kemur 

í heimsókn, 
kynnir sig 
og lætur þá 

sem ekki 
eiga bangsa 

fá bangsa. 

Börnin teikna 

sjálfsmynd og 
svara nokkrum 
spurningum. 

Velja einn 
punkt á spjaldi 

og ræða. 

Segja frá því 

hverju sá sem 
situr við 
hliðana á þér 

er góður í. 
Skrá. 

Allir hópar fara 

í eina 
nuddstund. 

Verkefni: 

Börnin sýna hinum 
börnunum heimilið sitt á 
mynd og segja frá því. 

Síðan hengja þau 
myndirnar upp og tengja 

við kort af svæðinu. 
 

Allir leggja til mynd af heimilinu sínu og við setjum það á kort af svæðinu til að sjá hvar allir 
búa. 



 

JANÚAR FEBRÚAR MARS  APRÍL MAÍ 

12. 

Mynd 8. 
Fötin mín eru 

flottari en 

fötin þín 
umræða 

9. 

Mynd 12. 
Þegar vinir 

verða óvinir 

umræða 

2. 

Nuddstund 
Tónlist og 

slökun  

 

13. 

Mynd 27. 
Æ, ég meiddi 

mig 

4. 

Nuddstund 
Tónlist og 

slökun  

19. 
Nuddstund 

Tónlist og 
slökun 

16. 
Nuddstund 

Tónlist og 
slökun  

 

9. 
Mynd 14. 

Æ – þetta er 
myndin mín - 

umræða 
 

27. 
Nuddstund 

Tónlist og 
slökun 

 

26. 

Nuddstund 
Tónlist og 

slökun  

23. 

Nuddstund 
Tónlist og 

slökun  
 

16. 

Nuddstund 
Tónlist og 

slökun  

  

  23. 
Nuddstund 

Tónlist og 
slökun  

  

  30. 
Nuddstund 

Tónlist og 

slökun 

  

Nudd reglur: 

➢ Tveir og tveir saman, einn fyrir framan hinn fyrir aftan. 

➢ Biðja um leyfi áður en byrjað er. 

➢ Snerta þann sem er nuddaður allan tíman líka þegar skipt er um 

hreyfingu. 

➢ Það má bara tala við þann sem nuddar það. 

➢ Að nuddi loknu takast nuddfélagarnir í hendur og segja „takk fyrir 

nuddið“/“takk fyrir að fá að nudda“.  

➢ Nuddfélagarnir skipta um stöðu og nuddið er endurtekið. 

• Slökunartónlist spiluð á meðan nuddað er. 

• Muna að fá leyfi áður en nuddað er. Alltaf að snerta bakið, líka þegar 

farið er á milli hreyfinga.  

• Muna að þakka fyrir nuddið/að fá að nudd. 

 

 

 


