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Mat fimm ára barna í Heilsuleikskólanum Kærabæ  
 

1. Hvað er vont að borða í leikskólanum? 

a. Súpa með grænmeti í. 

b. Franskar kartöflur.  

c. Ananas.  

d. Rófustappa.  

 

2. Hvað lærir þú í leikskólanum? 

a. Að passa lítil börn. 

b. Að vera kyrr í ARTinu. Læri líka eitthvað í leik og stafina. 

c. Veit ekki – læra tölustafina. 

d. Hrósa mér sjálfum og reiðidemparar.  

  

3. Hvað er skemmtilegast úti? 

a. Að renna á snjóþotu.   

b. Að renna mér. 

c. Að fara í hestaleik með ... 

d. Að renna sér á maganum eins og mörgæs.  

 

4. Hvað er leiðinlegast að gera í leikskólanum? 

a. Að vera lengi í leikskólanum. 

b. Að borða mat. 

c. Ekkert. 

d. Að hlusta á sögu. 

 

5. Hvað er best að borða í leikskólanum? 

a. Pasta með kjúklingi.  

b. Kjöt. 

c. Slátur. 

d. Grjónagrautur.  
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6. Eru reglur í leikskólanum 

a. Já – ekki tala með fullan munninn.  

b. Já – það má ekki meiða mann.  

c. Já.  

d. Já. 

 

7. Hvaða reglur eru erfiðastar í leikskólanum? 

a. Ekki fikta í dóti í ARTi.  

b. Að segja takk fyrir . 

c. Man það ekki – það er engin.  

d. Ef maður þarf að fara fram að jafna sig.  

 

8. Áttu vini í leikskólanum? 

a. Já... 

b. já marga... 

c. Já... 

d. já... 

 

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

a. Græna. 

b. Græna. 

c. Á bílamottunni.  

d. Úti. 

 

10. Hverju mátt þú ekki ráða í leikskólanum? 

a. Yfir kennurunum  

b. Yfir kennaranum  

c. Veit ekki. 

d. Ekki ráða yfir leikskólakennaranum. 
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11. Hverju máttu ráða í leikskólanum? 

a. Yfir einhverjum leik. 

b. Má ráða yfir leiknum mínum og að vera góður við aðra.  

c. Engu – hvaða dót ég leik við. 

d. Að leika mér. 

 

12. Hvaða reglur eru bestar í leikskólanum? 

a. Að leika sér inni og úti. 

b. Að segja gjörðu svo vel.  

c. að taka saman. 

d. Að litlu börnin nái ekki í púslið sem er fyrir stóru krakkana.  

 

13. Hvað gerir fullorðna fólkið í leikskólanum? 

a. Sækja mann og kennararnir vinna. 

b. Sækir krakkana sína og kennararnir segja börnunum að ganga frá.  

c. Það drekkur kaffi og borðar með okkur. 

d. Passa að börnin meiði sig ekki.  

 

14. Hvað er leiðinlegt úti? 

a. Að vera í snjó.  

b. Róla.  

c. Að leika við bolta. 

d. Ekkert – að fá ekki að vera með í leiknum. 

  

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

a. Í Gula. 

b. Í Gula.  

c. Á mottunni sem við gerum ART. 

d. Hvergi leiðinlegt. 
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16. Hvernig líður þér í leikskólanum? 

a. Vel. 

b. Vel. 

c. Vel. 

d. Vel. 

 

17. Í hverju vilt þú vera góð(ur)? 

a. Að lita. 

b. Að vera góður við alla vini mína og að vera duglegur að ganga frá. 

c. Að klippa út blöð.  

d. Fótbolta.  


