
Bækur og sögur: 

Moli litli 

Herra Hávær 

Snuðra og Tuðra 

Víst kann Lotta að hjóla 

Litla nornin Nanna 

Snúður og Snælda 

Axlabönd og bláberjasaft 

Ávaxtakarfan 

Bjössi og hvolpurinn hans 

Snúður skiptir um hlutverk 

Útsmoginn Einar Áskell 

Það var ekki ég, lítið eitt um 

heiðarleika 

Þjófótta músin 

Gréta og grái fiskurinn 

Gullbrá 

Ljóti andarunginn 

Lúlli og vinir hans 

Sigga og skessan 

Herra Latur 

Herra Subbi 

Mér er alveg sama, lítið eitt 

um háttvísi 

Af því mér þykir svo vænt um 

þig  

ARNARSMÁRI— DYGGÐIR 

Tillitssemi 

Fyrirgefning 

Heiðarleiki 

Iðjusemi 

Virðing 

Kurteisi 

Agi-Hlýðni 

VIRÐING 

V i ð  berum v i r ð i ngu  fyr i r  okkur  s já l f um,  

ö ðru  fó l k i ,  h lu tum og  nát túrunn i .  

    

Umræðupunktar: 

 Hvað er virðing? 

 Hvernig sýnið þið 

sjálfum ykkur virðingu? 

 Hvernig sýnið þið öðrum 

virðingu? 

 Hvernig sýnið þið 

náttúrinni virðingu? en 

óvirðingu? 

 En bókum og 

leikföngum, er hægt að 

sýna þeim virðingu? 

 Hefnið þið ykkar? 

Söngvar:   
  

Lagið um það sem er bannað 

Palli var einn í heiminum 

Við erum góð, góð hvert við annað 

Við erum vinir 

Dýravísur 

Ég ætla að syngja 

Gult fyrir sól, grænt fyrir líf 

Rauð, rauð, rauð er rósin hennar 

mömmu 

ALLIR HAFA EITTHVAÐ TIL SÍNS ÁGÆTIS 

Virðingu, hvert öðru sýnum 

í Arnarsmára nú 

Erum góð við hvert annað 

að særa, það er bannað 

Æfi það, með vinum mínum 

góð er dyggðin sú 

Við ætlum að: 

 hlusta hvert á 

annað 

 taka tillit til hvers 

annars 

 vera góð hvert við 

annað 

Hugmyndir: 

 Þakka börnunum góða 

hegðun og fyrir það sem 

þau gera jákvætt 

 Vettvangsferð, ber fólk 

virðingu fyrir náttúrunni 

 Lesa bækur, þar sem 

fólk af misjöfnum 

uppruna kemur við sögu, 

VINSEMD 

SAMKENND 

GLAÐVÆRÐ 

Allt sem þér viljið 
að aðrir menn 
gjöri yður, það 
skuluð þér og 
þeim gjöra 


