
Nóvember Desember
1 fim Græni dagurinn - :,:Græni litur, græni litur, hvar ert þú:,: 1 lau Fullveldisdagurinn   
2 fös 2 sun Jólafasta byrjar - 1. sunnudagur í aðventu
3 lau Almar Atli 3ja ára 3 mán
4 sun 4 þri  Leikfimi - síðasti tími fyrir jól 
5 mán 5 mið
6 þri Leikfimi 6 fim Aðventukaffi  - foreldrum, öfum og ömmum boðið í aðventukaffi
7 mið 7 fös
8 fim Skammdegishátíð og fore. boðið í hádegismat 8 lau
9 fös 9 sun

10 lau  10 mán
11 sun Ingólfur Eðvald 4ra ára 11 þri Heimsókn í Hólaneskirkju
12 mán 12 mið                       Ásthildur 51 árs 
13 þri Leikfimi                                                 Hlynur 2ja ára 13 fim Afmælisdagurinn - Söngstund með báðum deildum
14 mið 14 fös Jólaball Barnabóls 
15 fim Afmælisdagurinn-Tyggjó og diskó (leiksk. býður tyggjó)  15 lau                                  Íris F. 39 ára
16 fös    Dagur íslenskrar tungu -Vísur Jónasr Hallgrímss. 16 sun
17 lau 17 mán Andri Már 3ja ára  
18 sun 18 þri Jólatrésferð á Hnappstaðatún 
19 mán 19 mið
20 þri Leikfimi           20 fim Mjúkdýradagur - afslöppun, lesið og kúrt  
21 mið 21 fös Hálfdán Artur 2ja ára
22 fim Rafmagnslausi dagurinn - koma með vasaljós 22 lau Vetarsólstöður
23 fös 23 sun        Þorláksmessa 
24 lau Piparkökubakstur fore.og barna á leikskólanum 24 mán Aðfangadagur
25 sun 25 þri Jóladagur
26 mán       Magnús Sólberg 4ra ára 26 mið Annar í jólum
27 þri Leikfimi 27 fim
28 mið 28 fös
29 fim Rugludagur- allt öfugt og á hvolfi!     Heiða 25 ára 29 lau
30 fös 30 sun

31 mán Gamlársdagur

#### þri Nýársdagur  2006
2 mið Fyrsti leikskóladagurinn á nýja árinu - 2008
3 fim
4 fös              LOKAÐ  - Skipulags- og námsdagur kennara 

          Á Sæbóli: Dúkkan hennar Dóru Á aðventunni 2007
Dúkkan hennar Dóru var með sótt, sótt, sótt,
hún hringdi og sagði lækni að koma, fljótt, fljótt, fljótt. Þótt desember sé dimmur,
Læknirinn kom með sína tösku og sinn hatt, dýrleg á hann jól.

Með honum endar árið,
og aftur hækkar sól.

Heim.: Ungi litli.  Steingrímur Arason tók saman

     hún strax skal í rúmið og ekkert raus.  Jólasveinar einn og átta
Jólasveinar einn og átta,

     ég kem aftur á morgun ef hún er enn veik þá. ofan komu af fjöllunum.
Höf. óþekktur Í fyrrakvöld þeir fóru að hátta,

Fimm litlir apar sátu upp í tré fundu hann Jón á völlunum.
þeir voru að stríða krókódíl Andrés stóð þar utan gátta
„þú nærð ekki mér“. það átti að færa hann tröllunum.
Þá kom hann herra krókódíll svo hægt og rólega Þá var hringt í Hólakirkju
og amm.  (Át einn apann) öllum jólabjöllunum.
Og síðan 4 litlir apar,3,2,1, og talið á fingrum Enskt lag. Íslensk þjóðvísa

Á Lundi er verið að ríma og ríma: Skreytum hús með greinum grænum
Faðir þinn er róinn, Skreytum hús með greinum grænum
langt út á sjóinn, fa la la la la fa la la la.
að sækja okkur fiskinn, Gleði ríkja skal í bænum
og sjóða´ hann upp á diskinn. fa la la la la fa la la la.

Tendrum senn á trénu bjarta
Stígur hún við stokkinn, fa la la la la fa la la la.
stuttan ber hún sokkinn, Tendrum ljós í hverju hjarta
ljósan ber hún lokkinn, fa la la la la fa la la la.
litli telpuhnokkinn. Höf. : ókunnur

Dó, dó og dumma.
Dagurinn fyrir sunnan.
Sástu ekki hvítan blett 
á bakinu á honum krumma?

     Hann skoðaði dúkkuna og hristi sinn haus

     Hann skrifaði á miða hvaða pillu hún skyldi fá,

Mánaðarskipulag  Barnabóls  2007

      og bankaði á dyrnar , ratt, datt, datt, datt, datt,

Listgreinadagur leikrit og söngur
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