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Lotta flytur að heiman 

Moli litli 

Lúlli og vinir hans  

Krókópókó 

Góða nótt Einar Áskell 

Ég vil ekki fara að hátta 

Emma öfugsnúna 

Fimm óþekkar mýs 

Herra Hávær 

Snuðra og Tuðra 

Víst kann Lotta að hjóla 

Útsmoginn Einar Áskell 

Tóta tætubuska 

Flýttu þér Einar Áskell 

Litla nornin Nanna 

Snúður og Snælda 
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ARNARSMÁRI— DYGGÐIR 

Tillitssemi 

Fyrirgefning 

Heiðarleiki 

Iðjusemi 

Virðing 

Kurteisi 

Agi-Hlýðni 

AGI-HLÝÐNI 

Sá er  v i nu r  sem í  ra un  reyn i s t  

                

Umræðupunktar: 

• Hvernig sýnir þið aga og 
hlýðni? 

• Hvað gerist ef þið farið 
ekki eftir reglum? 

• Hvernig líður ykkur ef 
aðrir fara ekki eftir 
reglum? 

• Hvernig líður mér ef 
hinir fara ekki eftir 
reglunum? 

• Til hvers eru reglur? 
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Guttavísur      

Vinalagið   

Gæsamamma   

Þegar Lalli fór langt út á   

Fimm litlir apar 

Það sem ekki má  

ÞAÐ LÆRA BÖRNIN SEM FYRIR ÞEIM ER HAFTÞAÐ LÆRA BÖRNIN SEM FYRIR ÞEIM ER HAFTÞAÐ LÆRA BÖRNIN SEM FYRIR ÞEIM ER HAFTÞAÐ LÆRA BÖRNIN SEM FYRIR ÞEIM ER HAFT    

Agi og hlýðni, agi og hlýðni  

æfum okkur nú. 

Kurteisi við sýnum,  

reglum öllum hlýðum. 

Agi og hlýðni, agi og hlýðni, 

bæði ég og þú 

 

Við ætlum að: 

• hlusta á aðra 

• fara eftir reglum 

• vera kurteis 

• hafa þögn þegar það á 
við 

• rétta upp hönd þegar 
það á við 

• vera tillitssöm 

• sýna aga-hlýðni 

Hugmyndir: 

• Spil  

• Vettvangsferðir, fara 
eftir umferðarreglum 

• Regluleikir, t.d. 1,2,3, 

• Æfa góða borðsiði 

 

 

Ábyrgð fy lg i r 
orðum 

Það er gott  að Það er gott  að Það er gott  að Það er gott  að 

vera þar sem vera þar sem vera þar sem vera þar sem 

gleðin býrgleðin býrgleðin býrgleðin býr     
L í k t  og  só l i n  kemur 
upp  í  a us t r i  ge tu r  
þú  t reyst  mér  —
v i nu r  m i nn  

Allt  er  gott  Allt  er  gott  Allt  er  gott  Allt  er  gott  

í  hófií  hófií  hófií  hófi     


