
Sumarfjör í Borgarnesi 2017. 

Dagsetning Þema Upplýsingar um hvað verður gert.  

6.-9. júní Ævintýravika Ratleikir, fjöruferð og útileikir.  
 

12-16. júní Leiklistarvika Boðið verður uppá spennandi og skemmtilegt 
leiklistarnámskeið þar sem markmið er að hafa gaman 
saman og allir krakkarnir taki virkan þátt.  Á námskeiðinu 
munum við æfa spuna, framkomu, leikgleði, samvinnu og 
leiktækni. 
Leiklistarkennari: Halldóra Guðjónsdóttir 

19.-23. júní  Listasmiðja  Verkefni unnin í tengslum við Brákarhátíð.  
Hólmfríður Sævarsdóttir kemur einnig til með að vera 
með söngleikja og ævintýrasmiðju.  

26.-30. 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.  

3.-7. júlí  Vísindavika Geir Konráð ætlar 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. 
Dagsferð á Akranes.  

10.-14. júlí Útifjör Þessa vikuna munum við búa til veiðistangir og fara að 
dorga, sendum flöskuskeyti, sápubolti, sund og margt 
fleira.  

17.-21. júlí  Útivist og 
föndurgerð 

Þessa daga munum við fara í dagsferð upp í Einkunnir, 
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. 

24.-28. júlí  Sumarfrí Ekki leikjanámskeið þessa vikuna 

31.júlí.-4. águst Sumarfrí Ekki leikjanámskeið þessa vikuna 

8.-11. ágúst Leikjavika/skátavika Samvinnu og hópeflisleikir.  
Kynning á skátastarfi.  

14.-18. ágúst Íþróttavika Kynning á  íþróttum og námskeiðum sem eru í boði í 
íþrótta og tómstundaskólanum fyrir 1.-4. bekk.  
Lokahátíð í Borgarnesi.  

 


