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Istnieje szereg ważnych dni w roku, podczas których rutyna życia przedszkolnego ulega
modyfikacji. Poniżej znajduje się krótki opis niektórych świąt i tradycji, które kultywowane
są w przedszkolu. Jest to tylko ogólny opis, jako że każda placówka obchodzi te dni na swój
własny sposób.
Urodziny dzieci (afmælisdagar)
Wszystkie przedszkola obchodzą urodziny dzieci, jednak
każde na swój własny sposób. Rodzice otrzymają informację
o sposobie celebrowania tego dnia w konkretnej placówce.
Rodzice z okazji urodzin swojego dziecka nie przynoszą do
przedszkola domowego jedzenia.
Dzień rodziny (fjölskyldudagar)
Podczas miesięcy zimowych przedszkola zapraszają
rodziców do odwiedzenia swoich dzieci i oferują im różne przekąski. Może to być śniadanie
lub przekąski, w których przygotowaniu brały udział dzieci. W niektórych przypadkach do
odwiedzin przedszkola zaprasza się również innych członków rodziny, na przykład dziadków.
Jeśli dziecko nie ma dziadków lub nie mogą się oni pojawić, na uroczystość można zaprosić
także innych członków rodziny. Celem tych wizyt jest zbliżenie życia przedszkolnego dziecka
z jego życiem rodzinnym.
Dzień języka islandzkiego (dagur íslenskrar tungu)
Dzień języka islandzkiego obchodzony jest 16 listopada – tego samego dnia, co urodziny
narodowego poety Jónasa Hallgrímssona. Na kilka dni przed tą datą wychowankowie słuchają
wierszy Hallgrímssona. Czasami przedszkole odwiedzają uczniowie szkół podstawowych,
którzy czytają dzieciom krótkie opowiadania.
Świąteczne rękodzieła (jólaföndur)
Na początku grudnia rodzice zapraszani są do udziału w dniu rzemiosła wraz
z dziećmi. Serwuje się kawę oraz przekąski, które dzieci pomagały
przygotować.
Przyjęcie bożonarodzeniowe (litlu jólin)
Przyjęcie bożonarodzeniowe najczęściej odbywa się w grudniu. Dzieci i ich
goście chodzą wokół choinki, śpiewają tradycyjne kolędy, a z wizytą do przedszkola
przychodzi Yule Lad, który czasami wręcza także drobne upominki. Jedne przedszkola
organizują przyjęcie bożonarodzeniowe w swojej siedzibie w trakcie tygodnia, a inne – poza
placówką podczas weekendu.
Święta Bożego Narodzenia (opnunartími milli jóla og nýárs)
Przedszkola są otwarte w dni powszednie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym
Rokiem. Rodzice są jednak proszeni o poinformowanie czy ich dziecko będzie uczestniczyło
w te dni w zajęciach.
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Þorrablót i inne zwyczaje
W starym kalendarzu chrześcijańskim nazwy miesięcy
różniły się od tych, które znamy dzisiaj. Þorri było nazwą
miesiąca rozpoczynającego się 20 stycznia. Po Þorrim, 20
lutego, następował miesiąc Goana. Miesiąc Einmánaðara
rozpoczynał się 20 marca. 20 kwietnia przychodził miesiąc
Harpy, który w starym kalendarzu był pierwszym miesiącem
letnim.
Podczas miesiąca Þorriego tradycją jest spożywanie określonych islandzkich potraw, jak
wędzona baranina, suszona ryba i jedzenie marynowane. Marynowanie jest dawną metodą
przechowywania jedzenia, w której mięso umieszczane jest w roztworze kwasu, co tworzy
specjalny smak. W tym okresie śpiewa się także piosenki. Miesiąc Þorri rozpoczyna się w
dzień farmera (bóndadagur), który zawsze wypada w piątek. Niektóre przedszkola obchodzą
ten dzień, pozwalając dziewczynkom przygotować coś specjalnego dla chłopców lub
zapraszając ojców na śniadanie.
Þorri kończy się 20 lutego. Podczas miesiąca Goana obchodzony jest dzień kobiet
(konudagur), który zawsze wypada w niedzielę. To kolej chłopców na przygotowanie czegoś
specjalnego dla dziewczynek. Niektóre przedszkola zapraszają matki na wspólne śniadanie z
dziećmi.
Inne przedszkola świętują dzień młodego mężczyzny, który przypada na pierwszy dzień
miesiąca Einmánaðara, rozpoczynającego się 20 marca. Pierwszego dnia lata obchodzi się
natomiast dzień młodej kobiety, który wypada zawsze w pierwszy czwartek miesiąca Harpy.
Starą tradycją jest pieczenie w te dni gofrów lub naleśników i niektóre szkoły tę tradycję
kontynuują.
6 lutego – dzień przedszkola (dagur leikskólanna)
Jako że jest to stosunkowo nowe święto, przedszkola wciąż ustalają tradycje na ten dzień.
Środa Popielcowa (öskudagur)
Tego dnia tradycją wśród dzieci i nauczycieli jest
przywdzianie fantazyjnego kostiumu oraz wspólna
zabawa. Najstarsi wychowankowie niektórych przedszkoli
odwiedzają sklepy i lokalne przedsiębiorstwa, gdzie
śpiewają i otrzymują smakołyki, które po powrocie do
przedszkola dzielone są między wszystkie dzieci. W
innych przedszkolach, dzieci odwiedzają się nawzajem w
obrębie placówki i śpiewają. Czasami wychowankowie
uderzają tzw. “kota w beczce”. W rzeczywistości w beczce, zamiast tradycyjnego niegdyś
kota, znajdują się smakołyki. Na zakończenie dzieci i nauczyciele wspólnie świętują, tańcząc
i śpiewając na balu.
Wizyta na farmie (sveitaferð)
Wiosną przedszkola często odwiedzają farmy. Aktywność ta może być
przeznaczona tylko dla najstarszych wychowanków, ale czasami biorą w
niej udział wszystkie dzieci z danego przedszkola. Rodzice są często
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zapraszani do dołączenia do dzieci podczas wizyty. Wychowankowie przedszkola zwiedzają
farmę, na której mogą spotkać różne zwierzęta oraz wiele się o nich nauczyć.
Festiwal wiosenny (vorhátíð)
Większość przedszkoli organizuje pewnego rodzaju festiwal wiosenny pod koniec roku
szkolnego. W niektórych z nich festiwal połączony jest z uroczystością ukończenia
przedszkola przez najstarsze dzieci. Otrzymują one wówczas dokument stanowiący rodzaj
uhonorowania ich oficjalnego ukończenia przedszkola. Dzieci wraz z rodzicami są zapraszane
do przedszkola na hot dogi.
17 czerwca (17. júní)
17 czerwca jest Dniem Niepodległości Islandii. Większość przedszkoli
angażuje się w parady ostatniego dnia pracującego poprzedzającego 17
czerwca. Trasa parady może być wyznaczona wokół przedszkola lub okolicy.

Dzień otwarty (opið hús)
Wiosną większość przedszkoli zaprasza rodziców na dzień otwarty. Tego dnia personel oraz
dzieci mają możliwość pokazania rodzicom czym zajmowano się podczas miesięcy
zimowych. Dzień otwarty czasami może odbywać się podczas festiwalu wiosennego lub
obchodów 17 czerwca.

