25. september 2015 10:15
Heil og sæl kæru foreldrar,
Ein skemmtileg vika er liðin. Við erum búin að vinna svolítið með appelsínugulan
liturinn, stimpla hendur, mála, syngja um litina.... Við vorum líka mjög dugleg að
syngja Meistari Jacob á íslensku, pólsku, sænsku, litháensku og búlgörsku í tilefni
dags Evropskra tungumála á morgun. Við ætlum að halda áfram að æfa okkur í að
syngja lagið í næstu viku. Ég sendi ykkur í viðhengi textanna, svo þið getið sungið
heima með börnin ykkar ef þið viljið :).





Nú er útikennslan búin að fara af stað og við förum alltaf á föstudögum
kl.9:30, svo ég vil biðja ykkur um að koma tímanlega með börnin.
Í næstu viku byrjar valið hjá okkur og í þetta ár ætlum við að vera saman með
Langholti. Valið verður á þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum
kl.10:30-11:30.
Smá breytingar eru í útiverunni, hún verður frá kl.9 til 10:15 frá og með næstu
viku. Talandi um útiveruna, það er farið að kólna og mikilvægt að börnin séu
vel klædd. Væri gott að koma bæði með kuldagalla og pollagalla, einnig passa
að hafa góða vettlinga og húfur í hólfinu, hlýjar peysur.

Góða helgi og takk fyrir vikuna.
kv.
Galina

Útikennsla 18.9.2015
Fórum með pappírinn í grenndargám.
Við löbbuðum hress og kát og enduðum í Laugardalnum. Við fundum
leynistað sem við ætlum að hafa sem fóstursvæði og fylgjast hvernig
það breytist á árinu.

Við rannsökuðum „skóginn“, skoðuðum svæðið forvitnislega, tíndum
laufblöð og töluðum um náttúruna og hvernig við eigum að hegða okkur
þegar við erum úti, t.d. að bera virðingu fyrir trjánum og vera góð við
trén, passa að slita ekki laufblöð og greinar. Við tókum fullt af
myndum.

Meistari Jakop á nokkrum tungumálum:
Sænska
Broder Jakob, Broder Jakob
sover du, sover du?||:
Hör du inte klockan, :||
ding ding dong, ding ding dong.
Búlgarska
Сутрин рано, сутрин рано
в неделя, в неделя
камбаните бият, камбаните бият
бим бам бум, бим бам бум
(Sutrin rano, sutrin rano
v nedelja, v nedelja
kambanite bijat, kambanite bijat
bim, bam, bum , bim, bam, bum)
Pólska:
Panie Janie! Panie Janie!
Rano wstań! Rano wstań!
Wszystkie dzwony biją (2x),
Bim bam bom! bim bam bom!
Íslenska:
Meistari Jakop, meistari Jakop
sefur þú ? sefur þú ?
Hvað slær klukkan ?, hvað slær klukkan ?
Hún slær þrjú, hún slær þrjú.

Lithuanian
Broli Žakai, broli Žakai,
Dar miegi, dar miegi?
Skamba varpeliukai, skamba vareliukai,
Din dan don, din dan don!

