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Þarna er verið að byggja úr kaplakubbum

Iðunn Embla:ég geri hús fyrir “kóngulóarna”

Daníel Ingvar:ég ætla að byggja hús fyrir mömmu .
Jón Árni:bara hús fyrir mömmu.

Salka Rut:ég ætla að byggja hús fyrir dýrin
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Iðunn Embla:ég á hús systir mín líka Rökkvi líka
Daníel Ingvar:ég er að byggja flugvél.

Öll dýrin eiga hús bara dýrahús.

Guðmundur Adam:ég ætla að búa í kastala prinsar og drekar eiga heima í
kastala

Sandra Karen:ég á hús sem er grænt mamma og pabbi eiga heima þar.
Bjöllur eiga bjölluhús.
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Sandra Karen:ég ætla að byggja geimflaug
Iðunn Embla:veistu hvar fuglarnir eiga heima?

Sandra Karen:já í trjánum.
Guðmundur Adam:geitungarnir stinga mann þá deyr mann.

Daníel Ingvar:nei,maður bara meiðir sig.
Iðunn Embla:geitungarnir eiga moldarhús.
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Lautin 12.sept.

“við ætlum að byggja kökuhús” segja þau.

Daníel og Guðmundur gera hesthús og kisuhús með gluggum.
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Iðunn Embla og Sandra Karen búa til braut og Jón Árni fær að prófa líka-
hægt að leggja sig.

Jón Árni að byggja hús
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Þarna er hlutverkaleikur á fullu í púðunum.

Allir saman að spjalla
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Jóni Árna langar til Söndru
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Gaman að vera saman
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Daníel og Guðmundur gera bílabraut.
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Sandra Karen gerir hús
Jón Árni gerir hús.Daníel gerir byssu , þeim Guðmundi sinnaðist með

bílabrautina.Guðmundur gerir “geimfærir” ein er fyrir þig ein fyrir mig segir
hann við Daníel.

Salka gerir stórt nef og flugbraut
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Í Fornagarði með Hjördísi að “kubba” hús.
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Þeir sem voru búnir fengu að leira
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Í Fornagarði að búa til hús

Mjög vandasamt að líma
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Smá tími til að líta upp
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það þarf mikla einbeitingu
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Iðunn Embla að byggja dýrahús

Sandra Karen gerði prinsessustól
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“ég ætla að gera kastala fyrir þig Guðmundur”segir Sandra

Guðmundur segir “þú mátt byggja kastalann inn í bílabrautinni”
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Jón Árni að byggja hús

Guðmundur og Daníel að gera “klikkaða strákabílabraut,ekki fyrir stelpur”
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Salka og Iðunn gerðu skraut

Flokkun og tiltekt allir hjálpast að
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Bakstur fyrir sýninguna.
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Búin til kirkja í fornagarði.
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