
Sumar á 
Kötlukoti



Á vorin finnst okkur gaman að vera meira úti. Þá fæðast líka
lömbin og okkur finnst gaman að fara í heimsókn til Ellu og fá að

knúsa lömbin.



Fjósaferðir finnast okkur líka æðislegar og þó við komum oft í heimsókn 
getum við alltaf  lært eitthvað nýtt.

Skordýr eða pöddur finnst 
flestum okkar spennandi og 
erum við dulgleg að skoða þau 
og reyna að vita hvað þau 
heita. Skordýralykillinn er 
duglegur að hjálpa okkur þar.



Velunnarar skólans eru
alltaf velkomnir. Í júlí kom
Svavar með gæsaunga sem

hann er að ala upp. 

Frábær heimsókn



Sullum bull í drullum mull. Nú erum við komin með drullumallsvæði þar sem við bökum, 
eldum og eigum notalega stund. Oft finnum við ánamaðka og leyfum þeim að leika með 
okkur. 







Útispil



Tónlist



Matur

Í sumar höfum við
drukkið úti nánast alla

daga og borðað
hádegismatinn

nokkrum sinnum úti.



Við prófuðum 
meira að segja 
að borða í 
Indjánatjaldi



Grilla brauð í síðdegishressingu



Bananatilraun



Hreiðurgerð

Í vor fórum við með 3 hreiður sem við
bjuggum til á 3 mismunandi staði og okkur
langaði að athuga hvort einhver fugl myndi
vilja nýta hreiðrið sem við bjuggum til.

Rétt fyrir sumarfrí fórum við og athuguðum
með hreiðrin en því miður var ekkert hreiður á 
sínum stað. Því ákváðum við að prófa þetta
aftur næsta vor en velja staðinn betur í það
skiptið.



Það getur verið skemmtilegt að fara í 
smíðastofuna og smíða enn það er
líka mjög skemmtilegt að fá í láni

verkfæri úr smíðastofunni og smíða
úti. 



Vefað



Söngstund



Klifra í trjánum. 



Móarnir



Ný svæði að skoða



Sólarströndin





Við tókum upp rababara og gáfum
Ellu sem ætlar að vera svo góð við

okkur og búa til sultu handa okkur
mmmm



Rannsaka lækjarfarveg



Skógarferð



Foreldrahátíð



Strax og við mætum aftur á Kötlukot
forum við að athuga með berjasprettu.



Takk fyrir okkur


