
1

Karíus
og

Baktus

Rauðihópur



2

Hér er búið að koma með hugmyndir að verkefni og kjósa hvað við
ætlum að rannsaka núna.

Karíus og Baktus urðu fyrir valinu.

Hér er verið að búa til vef, hvað við vitum um Karíus og Baktus.
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Fyrstu myndirnar teiknaðar af Karíus i og Baktusi.
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Fundum einungis eina bók á bókasafni
leikskólans sem minnst var á tennur í.

Farið var í fornagarð til að mála Karíus og Baktus.
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9 maí fórum við á bókasafnið til að leita að bókum um Karíus og
Baktus. Ekki fundum við margar bækur , en nokkrar samt, þá
aðallega um ferðir til tannlæknisins og um umhirðu tanna . En
það var samt gaman, bæði í strætó og einnig á sviðinu. Þar

tókum við lagið og sungum um þá félaga Karíus o g Baktus. Við
fengum líka lánaða video mynd af Karíusi og Baktusi sem við

horfðum síðan á.
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Komum við á sviðinu á Thorsplani til að æfa okkur að syngja. Sungum þar
tvö lög um Karíus og Baktus. Lékum okkur síðan á sviðinu.
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Þegar við komum heim af bókasafninu hor fum við á videoið um
Karíus og Baktus. Rauðihópur bauð gulahóp að horfa líka. Og

ekki vantar einbeitinguna í svipinn.
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Karíus og Baktus búnir til úr trölladeigi.
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Karíus og Baktus málaðir 15 maí.
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Miðvikudaginn 16 maí skoðuðum við dót sem einn tannlæknir
sendi okkur. Það var meðal annars tannþráður , tannburstar

og tannkrem sem við smökkuðum og öllum f annst gott.  Töflur
með litarefni til að sjá hvort við burstum nógu vel og þetta

virtist mjög spennandi og þá helst að sjá hvernig tungan yrði á
litinn. Einnig fengum við maska til að prófa.
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Síðan enduðum við hópastarfið 16 m aí með því að teikna myndir
af Karíusi og Baktusi.
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22 maí var lesin saga úr bókinni Barnatennurnar. Teiknuðum
síðan mynd af því sem stelpan gleymdi að gera í sögunni.



23

23 maí fórum við í fornagarð og vatnslituðum myndir af
Karíusi og Baktusi.
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Petra Rut Sara Mjöll
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Þorvaldur Páll Þór

Íris Birta Már Viktor

Petra Rut Amanda Sif
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Daníel Árni Lárus Þór

Vera Mist
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Kóræfing fyrir sýniguna 30 maí.

Sumum fannst ekki gaman á æfingunni þó hann kynni að
syngja bæði lögin.
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Sýningin fyrir foreldra var síðan 30 maí. Þar sun gu þau tvö lög
um Karíus og Baktus.
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