
                                                                                                              
 

Sumarfjör í Borgarnesi 2018 

 

Dagsetning Þema Upplýsingar um hvað verður gert.  

4.-8. júní Íþrótta og leikjavika Lögð verður áhersla á hópefli, leiki, útiveru og ævintýri.  
Einnig verður í boði að fara til Michelle Bird og teikna/mála.   

11-15. júní Listasmiðja Börnin fá tækifæri til að takast á við skapandi verkefni á borð 
við tónlist, leiklist og myndlist.  
Michelle Bird ásamt starfsmönnum halda utan um þessa 
smiðju.  (Eftir hádegi) 

18.-22. júní  Útilífsvika Hér kynnumst við fjölbreyttu útilífsstarfi. Áhersla verður lögð á 
samvinnu og sjálfstæði. Börnin kynnast hugtakinu sjálfbærni og 
verða unnin verkefni tengd því. Einnig munu börnin búa til 
grilla hike brauð. Kennari: Jóhanna María Þorvaldsdóttir (Eftir 
hádegi) 

25.-29. júní  Náttúruvika Allar lífverur eiga sitt búsvæði. Við ætlum að flakka um og 
skoða mismunandi lífverur og búsvæði þeirra. Við setjum m.a. 
niður skordýragildrur og skoðum pöddur sem við veiðum. Við 
lærum að þekkja algengar villtar plöntur, tré og fugla. Förum í 
fjöruna og söfnum lífverum þar, skoðum þær í víðsjá, reynum 
að finna út hvað þær heita. Munum við fara í leiki, fræðast um 
aðskotahluti í náttúrunni og að hlusta á náttúruna. Kennari: 
Hildur Hallkelsdóttir (Eftir hádegi) 

2.-6. júlí   
Óhefðbundnar 
íþróttir.    

Hvanneyrarhópurinn í Borgarnesi.  
Í þessari viku er markmiðið að læra eitthvað nýtt. Læra nýja 
leiki, kynnast fleiri íþróttum. Tye die þar sem allir koma með 
einhvern fatnað að heiman til að mála.  

9.-13. júlí Útivera og húllafjör.  Hvanneyrarhópurinn  í Borgarnesi. 
Það sem við ætlum að gera í þessari viku eru hjólaferðir, börnin 
búa til ratleik, gönguferð, fjöruferð o.fl.  
Markmið vikunnar er að læra að húlla ☺  

16.-20. júlí  Vatnavika Hvanneyrarhópurinn í Borgarnesi.  
Í þessari viku munum við blotna svolítið, sund, sápubolti o.fl.   

23.-27. júlí  Sumarfrí Ekki leikjanámskeið þessa vikuna 

30.júlí.-3. águst Sumarfrí Ekki leikjanámskeið þessa vikuna 

7.-10. ágúst Ævintýravika   Lögð verður áhersla á hópefli, leiki, útiveru og ævintýri.  
 

13.-17. ágúst Kynningar á íþróttum 
og tómstundum 

Kynning á  íþróttum og námskeiðum sem eru í boði í íþrótta og 
tómstundaskólanum fyrir 1.-4. bekk.  
Lokahátíð Sumarfjörs.  

*Birt með fyrirvara um breytingar 


