
Sumarfjör í Borgarnesi 2016. 

 

Dagsetning Þema Upplýsingar um hvað verður gert.  

6.-10. júní Listasmiðja Í þessari viku ætlum við að vinna að verkefnum í 
tengslum við brákarhátíð undir handleiðslu Michelle Bird, 
verða meðal annars búnar til grímur og búningar.  

1.3-17. júní Íþróttir og 
undirbúningur fyrir 
17.júní 

Í þessari viku ætlum við að prófa nokkrar af þeim 
íþróttum sem í boði eru, fótbolta, körfu, bandí, botsía og 
fleira. Einnig munum við æfa atriði sem Sumarfjörið 
verður með á 17.júní hátíðinni.  

20.-24. 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. Einnig verður farið heimsókn í 
safnahúsið og það skoðað.  

27. júní-1. júlí  Vísindavika Geir Konráð og Sigursteinn úr Hugheimum ætla að vera 
með skemmtileg verkefni fyrir okkur þessa vikuna þar 
sem við gerum tilraunir, fáum að skoða 
þrívíddarprentarann. Einnig munum við læra um það 
hversu auðvelt það er að búa til flotta hluti með það efni 
sem er í kringum okkur. Teiknum í 3D og margt fleira. 
Endum vikuna síðan á dagsferð til Akranes.  

4.-8. júlí  Ævintýravika Þessa vikuna munum við vinna verkefni með ipada, búa 
til teiknimyndasögu/leikrit. Fara í ratleiki, fjöruferð, 
sápubolta og nýta góða veðrið og vera í skemmtilegum 
útileikjum. Einnig munum við heimsækja 
björgunarsveitina og prófa meðal annars klifurvegginn.  

11.-15. júlí Skátavika Í þessari viku verður kynning á skátastarfi. Lögð veðrur 
áhersla á samvinnu og sjálfstæði. Börnin fá einnig fræðslu 
á endurvinnslu og skyndihjálp. Farið verður í hópeflisleiki 
og Angólska leiki. 

18.-22. júlí  Leiklist og hljóðfæri Í þessari viku munum við skrifa leikrit og flytja 
leikrit.Einnig munum við búa til hljóðfæri sem verða 
notuð í sýningunni.  

25.-29. júlí  Útivist og 
föndurgerð 

Þessa daga munum við fara í dagsferð upp í einkunnir, 
hjólaferð, ratleik, tye die þar sem krakkarni koma með 
boli að heiman til að mála. Munum við einnig föndra 
eitthvað flott út því sem við finnum í einkunnum.  

1.-5. águst Hópefli, útileikir Í þessari viku koma til okkar krakkarnir sem eru fara að 
byrja í grunnskóla. Við kíkjum á safnaðarhúsið, fjöruferð, 
bjössaróló,  fjársjóðsleit og margt fleira.  
 



8.-12. ágúst Íþróttavika Þær íþróttir og námskeið sem eru í boði í íþrótta og 
tómstundaskólanum verða í þessari viku, badminton, 
joga, listasmiðja, fótbolti, körfubolti, sund og frjálsar. Er 
þetta gert til að krakkarnir fái að kynnast því sem í boði er 
og geta síðan valið sér námskeið á nýju skólaári eftir 
áhuga.  

15.-19. ágúst Vísindavika Gerðar verða skemmtilegar tilraunir s.s. við lærum að búa 
til byssupúður, eldgos, obelec (slím) o.fl. Gerum tilraunir 
úr Vísindabókum Villa og Ævars vísindamanns. Einnig 
verður farið í leiki o.fl. skemmtilegt. 
 

 


