
Mat fimm ára barna á leikskólanum Kærabæ í október 2010. 

 

 

1. Hvað er vont að borða í leikskólanum? 

a. Lasagne, sítróna 

b. Kál 

c. Lasagne 

d. Kjöt, appelsína 

e. Kjöt 

f. Kjöt 

 

 

2. Hvað lærir þú í leikskólanum? 

a. Að teikna lítinn kofa, litla mús og syngja 

b. Veit ekki 

c. Syngja, skiptast á, lita, púsla, perla, út að leika 

d. Að skrifa, lita, skiptast á 

e. Að hlusta, tala einn í einu 

f. Að teikna, lita, mála, fara í tölvuna 

 

 

3. Hvað er skemmtilegast úti? 

a. Að róla og klifra í trjám 

b. Að leika dreka 

c. Rauðu rólurnar og dekkja rólurnar 

d. Að leika í snjónum og í rigningu 

e. Í rauðu rólunum 

f. Í rauðu rólunum 

 

 

4. Hvað er leiðinlegast að gera í leikskólanum? 

a. Að klifra og smíða 

b. Í hvíldartímanum 

c. Hestarnir 

d. Að sofa 

e. Í sandkassanum 

f. Ekkert leiðinlegt!! 

 

 



5.   Hvað er best að borða í leikskólanum? 

a. Stappaðan fisk, grjónagraut og kjúkling 

b. Epli 

c. Spaghetti og hakk 

d. Hangikjöt 

e. Allt nema kjöt 

f. Grjónagraut, kjúkling og kakósúpu 

 

 

6. Hvaða reglur eru erfiðastar í leikskólanum? 

a. Að hlusta, að það er bannað að tína rósir og e-h 

b. Veit ekki ... 

c. Sitja kyrr 

d. Að taka saman, sofa. 

e. Að sitja kyrr 

f. Engin regla erfið☺ 

 

 

7. Á hvaða stað er best að leika í leikskólanum? 

a. Inni en á sumrin úti 

b. Í veiðidótinu 

c. Í rennibrautinni 

d. Í bílum, bókum, skrifa og klippa 

e. Í græna herberginu 

f.  

 

8. Hverju mátt þú ekki ráða í leikskólanum? 

a. Hvað er í matinn, hvernig myndirnar eru hjá hinum krökkunum 

b. Hvað kennararnir biðja mig um að gera 

c. Að ég fari sjálf alein út. Ég má ekki ráða hvort ég má vera ógeðslega lengi í rauðu rólunni 

d. Má ekki ráða því hvort fólk talar 

e. Veit ekki.. 

f. Fara alein í búðina.. 

 

9. Hverju máttu ráða í leikskólanum? 

a. Hvað ég teikna, hvað ég geri, hvernig ég sauma 

b. Að gera það sem ég vill 

c. Hvað ég geri 

d. Hvaða bók ég les, hvað ég skrifa, hvað ég klippi 

e. Veit ekki... 

f. Hvað ég lita, hvenær ég fer í tölvuna 

 



10. Hvaða reglur eru bestar í leikskólanum? 

a. Veit ekki 

b. Að ég má gera hvað sem ég vil 

c. Að fara í hvíld 

d. Veit ekki.. 

e. Að fara út 

f. Að skiptast á 

 

 

11. Hvað gerir fullorðna fólkið í leikskólanum? 

a. Spjallar, vinnur, talar í símann, hjálpar börnunum, ýtir litlu börnunum 

b. Kennir, segir hvað á að gera 

c. Segir krökkunum hvað eigi að gera 

d. Talar við menn, talar saman 

e. Veit ekki.. 

 

12. Hvað er leiðinlegt úti? 

a. Að vaða í djúpum pollum 

b. Allt skemmtilegt úti 

c. Í sandkassanum 

d. Að búa til snjókarla 

e. Í rennibrautinni 

f. Að fara heim 

 

13. Á hvaða stað er leiðinlegast að leika sér í leikskólanum? 

a. Í sandinum 

b. Allir staðir skemmtilegir 

c. Í tölvunni 

d. Í gula herberginu 

e. Í dúkkum 

f. Undir borðinu 

 


