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Mai, juni 2016 
Út frá okkara námsætlan við 
evninum “Kroppur og rørsla”  og 
“Børn og náttúra, fara vit í hesi tíðini 
at  leggja okkum eftir at vera nógv 
uttandura og gera brúk av teimum 
møguleikum okkara nærumhvørvið, 
náttúran og veðrið hevur at bjóða.  
 
Vit fara at planta ymiskt í garðinum 
og gera okkum ein “køkshava” 
 
Vit fara við øllum okkara sansum og 
at minna okkum á hvussu vakurt alt 
er, lukturin av várinum og gróðurin í 
náttúruni. Vit fara at forvitnast eftir 
djóralívið, alt frá flugum, makum, 
fuglum og fiskum bæði í landi og 
fjøru. Vit vitja nógv út í okkara 
nærumhvørvið og fara túrar m.a. út á 
Sjósavnið, í Viðarlundina, niðan í 
hagan, og oman í fjøruna,  
 
Kroppur og rørsla er sjálvsagt eitt av 
høvuðspunktunum hesa tíðina. Vit 
fara at vísa børnunum á øðrvísi 
rørslu avbjóðingar úti í náttúruni. Vit 
forvitin eftir at vita hvat og hvussu 
kroppurin eisini klárar, og hvussu tað 
følist. 
  
I okkara dagligdegi her í húsinum, 
fara vit at leggja okkum eftir at spæla 
ymisk úti spøl. 
 

- Blómudagar á stovninum í 
viku 22 

Juli 2015 
- Summar 

    

 
       

Aug.sep. 2016 
Vit halda á fram við evninum 
“Kroppur og rørsla” og “Børn og 
náttúra”.  
 
Vit fara at forvitnast og fylgja við 
vøkstrinum av djóralívinum og 
hvussu teirra lív mennist.   
 
Vit vitja út aftur í náttúrina og 
fylgja við  hvussu blómur og 
ymiskur vøkstur, broytist og gera 
seg klára til veturin.  
 
Djóralívið er eisini sera 
áhugavert at vitja aftur, vit síggja 
hvussu nógv djórini eru voksin 
og hvussu sjálvbjarging djórini 
eru blivin ´gjøgnum hesa tíðina.  
 
Eisini fylgja vit við vøkstrinum 
her á stovninum og hvussu vit á 
besta hátt halda lív í okkara 
“køkshava”   
 
Vit eru sjálvsagt framhaldandi 
áhugaði í hvat okkara kroppur 
og rørslur klára, og vita hvussu 
nógv meira vit tora nú.    

 

Okt.nov.des. 2016 
Í hesum tíðarskeiði fara vit at við 
evninum “Skapandi evnir” og “mentan” 
 
Hettar er serliga ein tíð hvar vit eru 
meira og meira innandura og leggur 
upp til at fara í gongd við ymisk kreativt 
s.s mála, klippa, klistra. 
 
Her hevur okkara mentan eisini nógv 
áhugavert at bjóða, vit siga frá søgum 
um s.s taka upp slakt og inndraga 
føroyska mat mentan á ymiskan hátt við 
at eta ræstan fisk, knettir v.m. 
 
Vit syngja sangir og siga frá søgnum og 
søgum. 

Jan. feb.mars og apríl 2016 
Í jan.feb.mars og apríl hava vit serliga 
fokus á okkara mentan. Sum tað 
framgongur í okkara  námsætlan er 
hettar m.a. fyri at barnið kennir til 
okkara virðir í mentanini hjá okkum. 
Hettar gera vit við at læra tey sangir, 
dansa føroyskan dans og gera tey 
vitandi um okkara halgu og 
merkisdagar s.s.  
 

- Føstulávint 
- Grækarismessa 
- Páskir  
- Flaggdagin 
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Dokumentatión av verkætlanini 
 
 
 
Vit fara framhaldandi at dokumentera okkara dagligdag við dagbókunum 
og ymiskum myndum.  
 
 
Til sjálva verkætlanina, fara vit útyvir dagbókina, at taka vit ein felags 
mynd av teimum luttakandi børnunum. Útyvir tað taka vit nakrar 
nærmyndir av ymiskum upplivingumum s.s halda einum krabba, vátar 
føtur, halda fast í einari hond tá tað er ótrygt.   
 
 
Til alla verkætlanina, seta vit børnini saman út frá hvat tað er fyri ein túrur 
og aktivitetur. Vit leggja okkum eftir at hava smáar bólkar so at nærvera 
hjá tí einkulta barninum er tað mest neyðuga og at øll børnini hava eina 
góða uppliving.  
 
 
Vit fara í summarfrí við at hava foreldrakaffi á stovunum síðst í juni, her 
er møguleiki fyri at síggja myndir á “slideshow” frá verkætlanini. 
 
 
Eftir summarfrítíðina halda vit á fram við verkætlanini, sum ætla. 
 
  


