
 

Blái hópur haustið 2009 rannsakaði kisur. 

 

Þarna er verið að velja verkefni og komu upp nokkrar hugmyndir ,en kisurnar fengu flest atkvæði. 

              



      

 

Þau voru nú misjafnlega sátt við valið. 

 

          

Það gekk nú misjafnlega vel að sitja kyrr. 

Kisurnar fengu sjö akvæði 

        

                                        

Kisur 

8. september, kosið um verkefni til að kanna, vefur búinn til og tókum ljósmyndir. 

Hvað vitum við um kisur? 

Guðmundur Adam: Fara upp  í glugga 

   Klóra í sófann 

   Fara upp í herbergi 

   Fara upp á stóla 



Brynjar Örn:  Kisur stökkva hátt 

   Kisur geta hlaupið hratt 

   Kisur geta hlaupið rosa hægt 

   Kisur detta aldrei 

   Labba hægt 

   Fela sig mikið 

Jón Gunnar:  Fara inn í herbergi, stökkva upp í rúm og klóra 

   Fara í göngutúr 

   Kisur spila 

   Kisur leika 

   Kisur hlaupa 

Rebekka Hrönn: Kisan mín dettur stundum 

   Borðar kattarmat 

   Drekkur 

   Lúllar 

   Getur klappað kisum 

   Súpa mjólk 

   Kisan mín pissar í rúmið hennar mömmu 

Salka Rut:  Ef þær leika sér þá gera þær ekki neitt(klóra) 

   Leika sér 

   Klóra stundum 

   Hægt að æfa kisur 

   Taka stundum föt 

   Fara upp á borð 

   Taka mat 

Katrín Tara:  Hlaupa 

   Leika sér 

   Borða 

   Klóra 

   Drekk 

Sandra Karen:  Gefa í skálina 

   Ef þær sofa í rúminu geta þær hrjúfra sér 

   Gefa þeim mjólk í skálina 



   Hægt að kaupa kattarföt 

   Leika sér með bolta og þykjustu mús 

   Kaupa klóru handa þeim 

   Þarf að klappa þeim 

   Sleikja sig sjálf til að þrífa sig 

Arnór Snær:  Ef maður heldur á þeim þá geta þær klórað 

   Geta leikið sér með dóta mús 

   Geta runnið á klónum og dottið 

   Geta klórað alls staðar 

   Geta farið út að pissa 

Daníel Ingvar: Ef maður stríðir þeim geta þær bitið eða klórað 

   Leika við þær 

   Leyfa þeim að fara út ef þær vilja 

   Æfa kisurnar 

Jón Árni: Leyfa þeim að fara út. 

16. september, skoðuðum bækur um kisur. Fengum bækurnar á leikskólanum. Ræddum um hvað 

Kisur geta verið ólíkar. Tókum ljósmyndir 

Kisumamma = læða 

Kisupabbi= fress eða högni 

Kisubarn= kettlingur 

17. september, teiknuðum myndir af kisum, vorum í Álfabóli.  

     



      

   

     

    



     

   

     

                    Kisumyndir teiknaðar og leirkisur málaðar                                                         

                                                       



               

 

            



                            

      

          

 

 



       

Það var gaman að fara í Kattholt þó að leiðin væri ótrúlega löööööööng leið. 

                        Kisurnar voru mjög hissa að sjá svona mörg börn. 

 

  

    

   

 

 

 



            

þarna er ein kisan að fá sér að borða                     Þessi var að reyna að sofa en fékk engan frið til þess. 

        

Kubbastarf  

  

           

    

 

 

 



Heimsókn í bókasafn Hafnarfjarðar 12. Nóvember  

kisubækur fengnar að láni og hlustað á sögu 

               

               
    

    

 

 

 



 

 

 

Holukubbar 

   

   

 

 

 

 



     

       

   

        

    



         

     

Teiknað í Álfabóli 

         

           

 


