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Mat fimm ára barna í Heilsuleikskólanum Kærabæ haust 2018 
 

1. Hvað er vont að borða í leikskólanum? 

a. Hakk og spagettí  

b. Grænmeti 

c. Brauð og kex  

d. Kjöt 

 

2. Hvað lærir þú í leikskólanum? 

a. Ekki stríða öðrum 

b. Að nota inni röddina 

c. Lita 

d. Að hlusta, einn að tala í einu, ekki trufla aðra og reiðistjórnun 

  

3. Hvað er skemmtilegast úti? 

a. Róla 

b. Að leika mér á hjóli 

c. Í skóginum  

d. Að týna rusl  

 

4. Hvað er leiðinlegast að gera í leikskólanum? 

a. Ekki neitt 

b. Ekkert 

c. Syngja 

d. Ekkert 

 

5. Hvað er best að borða í leikskólanum? 

a. Hamborgari 

b. Grjónagrautur 

c. Steiktur fiskur 

d. Pasta beikon réttur 
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6. Eru reglur í leikskólanum 

a. Já – Ekki stríða, ekki meiða, ekki trufla  

b. Já – einn að tala í einu  

c. Já – Ekki lemja  

d. Já – Ekki trufla aðra, hlusta, einn að tala í einu, hugsa 

 

7. Hvaða reglur eru erfiðastar í leikskólanum? 

a. Ekki að stríða öðrum 

b. Engin 

c. Allar 

d. Að syngja stafrófið  

 

8. Áttu vini í leikskólanum? 

a. Já allir... 

b. já... 

c. Já... 

d. já... 

 

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

a. Miðjunni 

b. Inni í kubbum 

c. Úti í skóginum  

d. Úti og inni  

 

10. Hverju mátt þú ekki ráða í leikskólanum? 

a. Ekkert 

b. Yfir hníf  

c. PALSi 

d. Að skilja út undan  
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11. Hverju máttu ráða í leikskólanum? 

a. Má ráða einhverju sem er í ART-inu og hvaða dót ég leik við 

b. Yfir mér 

c. Við hvað ég leik mér  

d. Hvar ég vil leika mér 

 

12. Hvaða reglur eru bestar í leikskólanum? 

a. Ekki trufla aðra 

b. Að leika mér  

c. Engin 

d. Hlusta, ekki trufla aðra, einn að tala í einu 

 

13. Hvað gerir fullorðna fólkið í leikskólanum? 

a. Skrá inn – Sjá hver er að koma 

b. Segja hinum ekki að meiða hvort annað 

c. Veit það ekki 

d. Heimsækir okkur, eru úti, fara með okkur í göngutúr og íþróttahúsið 

 

14. Hvað er leiðinlegt úti? 

a. Að vera í skóginum – stundum er maður hræddur  

b. Labba 

c. Ganga frá 

d. Þegar það er hvasst og rigning þá þarf pollagalla  

  

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

a. Í litla herberginu 

b. Í Græna herberginu  

c. Inni 

d. Nei – hvergi   
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16. Hvernig líður þér í leikskólanum? 

a. Vel. 

b. Vel. 

c. Ekki vel – nenni ekki í leikskólann  

d. Vel. 

 

17. Í hverju vilt þú vera góð(ur)? 

a. Í íþróttahúsinu – standa á línu og hlaupa hratt  

b. Að negla  

c. Fótbolta, saga, vinna og hlaupa 

d. Flétta, prjóna og hekla 

 

18. Er eitthvað sem þú vilt breyta í leikskólanum? 

a. Ekki að vera reiður 

b. Bílaskemmu  

c. Að mála nýja leikskólann líka bláan  

d. Að hætta að vera feimin  

 


