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Letër deri te lexuesit 

Një nga vjershat e njohura për fëmijë nga Letonia thotë se shkronjat dhe librat janë 
porta magjike të cilat mundësojnë hyrje në shumë bota të reja dhe të ndryshme. Librat i 
mundësojnë secilit të hulumtojë, të mësojë diçka të re, të kënaqet duke zbuluar vende të reja, 
të njoftoj shok të rinj dhe të ballafaqohet me situata dhe ndjenja të reja. 

Ky doracak së pari është punuar në kuadër të projektit të Asociacionit Ndërkombëtar 
“Hap pas hapi” (ISSA), “Këndit për lexim”, dhe në të njëjtin morën pjesë një numër i 
madh i autorëve, ilustruesve, edukatorëve dhe lexuesve nga 30 vende ku është realizuar 
metodologjia edukativo – arsimore “Hap pas hapi”. Qëllimi parësor i këtij projekti ishte të 
krijohet letërsi për fëmijë, në gjuhë të ndryshme, në tema që u janë të afërta fëmijëve dhe të 
cilat e nxitin zhvillimin e tyre. 

Fondacioni “Hap pas hapi” në kuadër të Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
bëri zgjedhje të 20 librave të ilustruar të cilat janë përshtatur në gjuhën maqedonase dhe 
në gjuhën shqipe, gjithashtu i përshtati edhe aktivitetet në këtë doracak që të përgjigjen me 
përmbledhjen “Biblioteka jonë e parë”.

Qëllimi i këtij aktiviteti është që mësimdhënësve dhe nxënësve të grupit klasor t’ju ofrojë 
tituj të rinj të letërsisë për fëmijë me të cilat hapen tema për miqësinë, dallimet, dëshirat 
dhe aspiratat e fëmijëve. Në të njëjtën kohë të gjithë klasat ku mësojnë fëmijët nga 
klasa e parë e deri në klasë të tretë si dhe bibliotekat në shkollat fillore të Republikës 
së Maqedonisë do të pasurohen me letërsi të re për fëmijë. 
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Do të dëshironim që aktivitetet të cilat janë publikuar në këtë doracak të jenë nxitje për të 
gjithë mësimdhënësit dhe prindërit në Maqedoni, që të krijojnë edhe shumë aktivitete të reja 
dhe interesante për fëmijë, të cilët do të mund t’i publikojmë në ndonjë doracak të ri nga i 
cili do të përthithnin inspirim të gjithë ata të cilat e kanë atë privilegj të jenë afër fëmijëve 
në momentet kur ata lexojnë, hulumtojnë dhe mësojnë. Shpresojmë se idetë të dhënë në këtë 
doracak do t’ju ndihmojnë të kënaqeni në kohën e kaluar me fëmijë. 

Fondacioni “Hap pas hapi” qëndron pas një arsimi kualitativ dhe beson se çdo fëmijë ka 
të drejtë ta arrijë potencialin e tij të tërësishëm. Çdo fëmijë mundet dhe duhet të jetë i 
suksesshëm, e për këtë mund t’i ndihmojnë njohuria dhe mbështetja nga të rriturit që janë 
prezent në jetën e fëmijës. Mosha e hershme është periudha në të cilat fëmijët duhet 
të përfitojnë shprehi për të lexuar, e nëse atë e bëjnë së bashku me ata edhe të rriturit, 
është një mundësi e shkëlqyeshme që të lexohet dhe të rilexohet së bashku, të hulumtohet, 
bisedohet dhe zhvillohet imagjinata e tyre dhe të pasurohet fjalori i tyre. 

Suzana Kiranxhiska
Drejtor ekzekutiv
Fondacioni “Hap pas hapi”

Disa përfitime nga përdorimi i librave të ilustruar 

 Librat e ilustruar paraqesin vegël të shkëlqyeshme me të cilën mundemi t’i 
fusim fëmijët në strukturën dhe idenë kryesore të tregimit/përrallës, si edhe 
për hollësitë e së njëjtës, duke i falënderuar fabulës së thjeshtë.

 Librat e ilustruar mund të nxisin një numër të madh të aktiviteteve 
interesante të leximit dhe të shkrimit në klasë ose në shtëpi. 

 Librat e ilustruar janë të dedikuar edhe për lexim me zë me më shumë fëmijë 
dhe secili prej tyre të ketë rol të vet në leximin. Të lexuarit e përbashkët të 
librave të ilustruar hap dialog dhe mundësi për parashtrimin e pyetjeve që u 
ndihmojnë fëmijëve ta mësojnë gjuhën dhe të njohin tema dhe bota të ndryshme. 

 Librat e ilustruar përmbajnë numër të madh të figurave stilistike: rimë, 
onomatope, hiperbolë, metaforë me të cilat fëmijët takohen që në moshën më të 
hershme. Edhe pse ende nuk dinë se ato janë figura stilistike, ata e pasurojnë 
gjuhën e tyre dhe i fusin në pasurinë e të shprehurit me gojë dhe me shkrim. 

 Ilustrimet në librat e ilustruar i përforcojnë shkathtësitë e fëmijëve për të 
zbuluar rëndësinë e tekstit nëpërmjet një konteksti tjetër – fotografi.
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Për përmbledhjen “Biblioteka jonë e parë” 

Fondacioni “Hap pas hapi” në kuadër të Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” bëri përzgjedhje të 
20 titujve të librave të ilustruar të cilat janë përshtatur në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe. Këto 
20 tituj të librave të ilustruar e përmbajnë përmbledhjen “Biblioteka jonë e parë” që mund të gjendet në 
gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe. 

Që të kontribuohet në mësimdhënien e cila është e orientuar kah nevojat, interesat dhe nivelet e zhvillimit 
të fëmijës, na nevojiten resurse përkatëse për të lexuar dhe për të mësuar. Materialet e tilla të leximit 
përpunojnë tema relevante nga jeta e përditshme, nxisin zhvillim të shëndosh emocional, kreativitet dhe 
të menduar kritik. Librat e ilustruar që janë pjesë e përmbledhjes “Biblioteka jonë e parë” përpunojnë tema 
dhe aspekte të ndryshme nga jeta sociale dhe emocionale: respektimi i dallimeve, inkluzionin, të drejtën 
sociale, bashkëpunimin dhe respektimin, raporte me familjen dhe me miqtë e kështu me radhë.

“Biblioteka jonë e parë” le të jetë një fillim dhe inspirim për pasurim të mëtejshëm të koleksionit të librave 
të ilustruar dhe librave të cilat do ta ndërtoni së bashku me fëmijët në klasë ose në shtëpi.

Ku të fillojmë?

Fëmijët e vegjël mësojnë shumë shpejtë. Mendoni se për sa të rritur të mësuarit e një gjuhe të re është 
sfidë e vërtetë, kurse fëmijët fillojnë ta flasin edhe pa ua mësuar dikush atë. Përvetësimi i shkrim-leximi 
t është fenomen i ngjashëm, por duhet të kemi kujdes që fëmijëve t’u sigurojmë mjedis stimulues i cili 
do të mundësojë të zgjerohen interesat që fëmija i ka që nga lindja. Gjithsesi, prania e librave në mënyrë 

të organizuar mirë dhe me kuptim si dhe përdorimi i tyre mund t’u ndihmojë fëmijëve ta njohin 
udhëtimin e tyre dhe të bëhen lexues, shkrimtar, e më së shumti nga të gjitha , dikush i cili 

vazhdimisht do të mësojë diçka të re.

Nëse dëshirojmë që fëmija të zhvillojë aftësi të mira të komunikimit, të kënaqet në procesin e leximit dhe të 
shkrimit, të jetë i suksesshëm në shkollë, të mund të vijë deri tek informatat dhe të dijë ta përdor rrethinën, 
duhet ta drejtojmë në atë rrugë që nga mosha e hershme. Kjo nuk do të thotë se prindi, ose ai që e edukon 
fëmijën, duhet me përpikëri t’i përmbahet ndonjë orari për të lexuar në kushte të caktuara dhe ta mësojë 
nxënësin në mënyrë formale të lexojë dhe të shkruaj. Në realitet, ndërveprimi i tillë ndonjëherë mund t’i 
largojë fëmijët nga dëshira të mësojnë të shkruajnë dhe të lexojnë. Në vend të kësaj, duhet të jemi kreativ 
dhe të gjejmë shumë qasje të tjera me të cilat do t’ia ngjallim interesin fëmijës që të merr pjesë në procesin 
e përvetësimit të shkrim-leximi t. Ky proces ndonjëherë do të zhvillohet në ndonjë kënd komfort të shtëpisë, 
ndonjëherë tjetër në oborr, në park apo derisa udhëtojmë. Ajo që kërkohet nga ne është që të jemi kreativ dhe 
të hapur, t’i dëgjojmë fëmijët, t’ju parashtrojmë pyetje të hapura në të cilët ata do të munden të na tregojnë 
çka mendojnë ose çka ndiejnë dhe duhet të jemi të përgatitur çdoherë që të luajmë, të këndojmë dhe të 
marrim pjesë në aktivitetet fizike së bashku me ata. Tërë kjo mund t’u ndihmojë të lexojnë dhe të shkruajnë 
me sukses.

Shkrim-leximi i hershëm  

 
Koncepti i shkrim-leximit të hershëm nënkupton se ajo është proces i cili te fëmijët zhvillohet gradualisht dhe 
se për atë nevojitet kohë.

Sipas përkufizimit për shkrim - lexim të hershëm, kjo është lista e elementeve të cilat janë pjesë e procesit të 
përvetësimit të shkrim-leximit:

1. Fëmijët fillojnë të mësojnë të lexojnë dhe të shkruajnë që në moshën e hershme. Edhe foshnjat të cilave 
u lexohen libra të ilustruar kanë kontakt me fjalën e shkruar. Shumë fëmijë të moshës 2 ose 3 
vjeçare njohin shenja, etiketa, dhe logo të ndryshme si në shtëpi ashtu edhe në rrethinën e tij. 
Fëmijët e vegjël, gjithashtu, eksperimentojnë me të shkruarit. Këto shkarravitje i pasqyrojnë 
karakteristikat e kulturës së tyre. 
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2. Të lexuarit dhe të shkruarit te fëmijët e vegjël zhvillohen njëkohësisht dhe janë ngushtë të lidhura 
ndërmjet tyre. Fëmijët nuk mësojnë së pari të lexojnë, e pastaj të shkruajnë. Në realitet, fëmijët e vegjël 
më lehtë mësojnë së pari të shkruajnë, e pastaj të lexojnë.

3. Shkrim-leximi zhvillohet nga situatat e jetës reale, kur të lexuarit dhe të shkruarit janë të nevojshme 
që të mbarohet ndonjë punë. Funksioni i paraprin formës. Fëmijët fitojnë përvojë me përvetësimin e 
shkrim-leximi t në kuadër të ndonjë aktiviteti i cili nuk është drejtpërdrejtë i lidhur me shkrim-leximi. 
Shkrim-leximi nuk është një shumë e shkathtësive abstrakte, të izoluara të cilat duhet të mësohen. 
Shkrim-leximi përdoret që të mbarohet ndonjë detyrë.

4. Fëmijët përvetësojnë shkrim-leximi n vetëm me pjesëmarrje aktive. Fëmijët e përvetësojnë shkrim-
leximi n me lexim dhe rilexim të librit të tij të ilustruar të preferuar. Kur fëmija “e rilexon” ndonjë libër 
të ilustruar, ajo nuk është thjeshtë vetëm një recitim i tekstit i cili është mbajtur mend, por më shumë 
është si e ka kuptuar ai domethënien e atij libri të ilustruar. Kur shihni se fëmijët shkruajnë në mënyrën 
e tyre, ato janë përpjekjet e tij që ta ristrukturojë njohjen e tij të fjalës së shkruar. Nëpërmjet këtyre 
shënimeve mundeni t’i zbuloni elementet fonetike të cilat fëmija i ka njohur.

5. Leximi që ua bëjmë fëmijëve të vegjël ka rol të veçantë në zhvillimin e përvetësimit të shkrim-leximi 
t të tyre. Leximi i përditshëm është një nga dhuratat më të mëdha që mund t’ua japim fëmijëve tanë. 
Asnjëherë nuk është herët të fillohet me këtë. Mundësia ta dëgjojnë fjalën e shkruar u ndihmon fëmijëve 
të zhvillojnë ndjenjën për kombinim, të shprehurit e rrjedhshëm dhe për natyrën e fjalës së shkruar. Në 
këtë mënyrë fëmijët zhvillojnë qëndrim pozitiv ndaj të lexuarit, që është një motivim i fuqishëm kur 
fëmija nis në shkollë. Kjo u ndihmon fëmijëve të formojnë parafytyrim për librat, materialet e shtypura 
dhe për të lexuarit.

6. Përvetësimi i të lexuarit dhe i të shkruarit është një proces zhvillues. Fëmijët kalojnë nëpër shumë faza 
të ndryshme në këtë proces.

Përvetësimi i të lexuarit - nga sjellja natyrore 
deri te udhëtimi i planifikuar 

 
Fëmijët mësojnë duke i parë të rriturit si sillen me librat dhe gradualisht edhe vetë fillojnë ta imitojnë atë 
sjellje. Derisa të rriturit u lexojnë libra të ilustruar fëmijëve të vegjël, duke i ulur në prehër, krijohet një 
ndërveprim i rëndësishëm nëpërmjet të të cilit ndërtohet interesi i fëmijës për të lexuarit që paraqet fillim 
të procesit të përvetësimit të të lexuarit. Fëmija i udhëhequr nga kurioziteti natyror, kupton se dëgjimi i 
tregimeve/përrallave dhe shfletimi i librave të ilustruar është gjë shumë interesante dhe vetë së shpejti 
fillon në dorë të mbaj librin e ilustruar. Derisa janë të vegjël, shpesh ndodhë ta mbajnë librin e ilustruar 
ose librin të kthyer mbrapsht, por edhe ajo paraqet mundësi për të mësuar ku të rriturit ngadalë do t’u 
tregojnë si drejtë ta mbajnë librin e ilustruar, t’i shfletojnë faqet dhe t’i shikojnë fotografitë që ta kuptojnë 
tregimin. Nëse kanë libra të ilustruar në shtëpi, do të mësojnë se ato mbahen në një vend të caktuar, më 
shpesh në raftin e bibliotekës së shtëpisë, se me librat duhet të sillesh me kujdes, të ruhen por edhe të 
shkëmbehen me shokët. 

Pastaj, fëmijët do të fillojnë të vërejnë dallimin mes fotografive dhe “shenjave”. Do të kuptojnë se ata 
shenja kanë domethënien e tyre dhe se me ata janë ndërtuar fjalët. Të gjithë ne kemi parë fëmijë të 
moshës dy – tre vjeçare që do të marrin librin e ilustruar dhe tashmë e dinë tregimin. Dhe nëse ndonjë 
nga të rriturit fillon t’ua lexojë librin e ilustruar dhe rastësisht apo me gabim lëshon një pjesë, fëmija 
menjëherë e përmirëson. Ata mësojnë lexim ashtu që vetë e tregojnë tekstin të cilin e kanë mbajtur mend. 
Por nëse i pyetni çka bëjnë, do t’ju përgjigjen se “lexojnë” tregimin. Më tej, fëmijët njohin fjalë të caktuara 
nga rrethina e tyre dhe mund t’ju tregojnë çka shkruan atje. Në fund i mësojnë shkronjat dhe vetë 
formojnë fjalë dhe ashtu fillojnë të mësojnë në mënyrë të pavarur.
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Përvetësimi i të lexuarit zhvillohet sipas kësaj renditje: 

 

1. Mësojnë si duhet t’i përdorin librat

2. Zbulojnë se pjesa e shtypur ka domethënie të caktuar

3. I mbajnë mend (memorizojnë) dhe i “rrëfejnë” librat e ilustruar

4. Shqiptojnë fjalë

5. Lexojnë në mënyrë të pavarur

Në çdo rast, secila nga këto faza mundet dhe duhet të kombinohet me aktivitete të ndryshme të cilat 
ndoshta nuk do të përdorin në mënyrë të drejtpërdrejtë librin e ilustruar, por mund të dalin nga interesi i 
vetë fëmijës, por edhe nga njohuria dhe shkathtësia e tij.

Shpejtësia e leximit gjithashtu luan rol të rëndësishëm në procesin e përvetësimit të shkrim-leximi t, sepse 
në këtë mënyrë fëmijët fitojnë automatizëm në lexim, gjegjësisht në lidhjen e shkronjave dhe grafemave 
me tingujt të cilat i përbëjnë fjalët dhe fjalitë. “Automatizmi” ose rrjedhshmëria gjatë të lexuarit do me 
thënë njohje e shpejtë e fjalëve, ashtu që lexuesi nuk e ngarkon trurin ose nuk është i vetëdijshëm, kur i 
transformon shkronjat në tinguj dhe nga ata formon fjalë. Në këtë nivel, lexuesi shpejtë i njeh/identifikon 
shkronjat dhe fjalët dhe është në gjendje të përqendrohet në të kuptuarit e asaj që është lexuar. Prandaj 
thuhet se të lexuarit e rrjedhshëm dhe të shpejtë është urë mes njohjes së shkronjave dhe të kuptuarit e asaj 
që është lexuar. Kjo është shkathtësi themelore të cilën fëmijët duhet ta zhvillojnë, sepse u mundëson të 
lexojnë tekste më të gjata dhe të përqendrohen në domethënien e asaj që është lexuar.

Nëse nuk lexon me shpejtësi të duhur, afër fundit të fjalisë e harron fillimin!

Psikologjia e leximit të rrjedhshëm 

Kujtesa (memoria) e njeriut përbëhet nga tri sisteme të veçanta: kujtesa e punës, kujtesa afatshkurtër dhe 
kujtesa afatgjatë. Çdo informatë e re së pari hyn në kujtesën e punës, e cila ka kapacitet të kufizuar dhe e 
njëjta mund të krahasohet me grykën e ngushtë të një shisheje. 

Për shembull, kur do të lexojmë një shkronjë të caktuar, ajo hyn në kujtesën tonë të punës. Nëse pas kësaj 
shkronje vijon shkronja tjetër, ne i bashkojmë dhe i mbajmë kohë më të gjatë, me çka gradualisht depërton 
nëpër grykën e ngushtë të shishes dhe hyjnë në kujtesën afatshkurtër. 

Kujtesa afatshkurtër mund të përmbaj shtatë informata individuale (shkronja, fjalë, numra) për një 
kohëzgjatje përafërsisht 12 sekonda. Nëse këto informata i bashkojmë dhe u japim kuptim ato do të hyjnë 
në kujtesën afatgjatë. Në të kundërtën do t’i harrojmë. 

Për shembull, fëmija i lexon shkronjat n, ë, n, a. Nëse i lexon me shpejtësi të duhur ato bashkohen në fjalën 
nëna dhe hyjnë në kujtesën afatgjatë. Nëse fëmijës i duhen më shumë se 12 sekonda ta deshifrojë secilën 
shkronjë veç e veç, kur do ta lexojë shkronjën e fundit, fëmija nuk do të kujtohet cila ka qenë shkronja e 
parë e lexuar dhe në përgjithësi nuk do të mund ta kuptojë fjalën nëna. 

Me ushtrim zmadhohet shpejtësia e të lexuarit dhe në këtë mënyrë numër më i madh i informatave 
(shkronjave, fjalëve) mund të hyjnë nga kujtesa e punës në kujtesën afatshkurtër. Prandaj arritja e 
rrjedhshmërisë gjegjësisht shpejtësisë gjatë leximit është shkathtësi kyçe, sepse fëmijëve u nevojitet 
shpejtësi më e madhe e të lexuarit që të mundet të kenë nivel më të lartë të kuptimit që është me rëndësi 
kyçe për procesin e mëtejshëm të të nxënit. 
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Zhvillimi i gjuhës: Librat si bazë, model dhe inspirim për bisedë

 
Fëmijëve duhet t’u mundësohen sa është e mundshme më shumë raste ta pasurojnë gjuhën edhe 
para kohës kur ata fillojnë të lexojnë. Fëmijët i mësojnë fjalët dhe kuptimin e tyre nga ata me të cilët 
bisedojnë dhe i dëgjojnë. Librat e ilustruar u hapin mundësi të reja për bisedë, për ndërtimin e fjalorit 
me fjalë të reja të cilat do t’i përdorin në të folurit e përditshëm, por edhe për ushtrimin e shkathtësive 
të rrëfimit. Librat e ilustruar ofrojnë tema të reja për bisedë dhe ato u japin ide çka të shohin përreth 

tyre. loja me fjalë, dëgjimi i fjalëve të reja ose fjalë të cilat janë më të vështira për shqiptim, qëllimi 
i domethënies së fjalëve të reja, qëllimi cila fjalë e njohur ka kuptim të njëjtë me ndonjë fjalë të re, e 

zmadhon vetëbesimin e fëmijës të hulumtojë tekste dhe ta tejkalojë situatën kur do të paraqitet paqartësi. 
Këto aktivitete janë themel që fëmijët të “miqësohen” me librat, në vend që të frikohen nga ata duke 
menduar se në libër janë përfshirë gjera të cilat janë të panjohura ose të vështira. 

Që t’ua afrojmë librin e ilustruar fëmijëve, duhet t’ua prezantojmë personazhet kryesore, duhet t’i 
ushtrojnë që t’i shqiptojnë dhe t’i mbajnë mend emrat e tyre dhe duhet t’u sqarojmë në çfarë raporti janë 
personazhet. Me fëmijët më të vjetër duhet të bisedojmë për renditjen e ngjarjeve, për atë cilat ngjarje 
priten të ndodhin e cilat jo, si edhe për porosinë e tregimit. Duhet t’u ndihmojmë të rikujtojnë ndonjë 
përvojë të ngjashme ose të ndryshme nga jeta e tyre.

Biseda me fëmijët për ndonjë libër të ilustruar duhet të jetë shkëmbimi i ideve dhe përvojave. Të lexuarit 
e tregimit që ua bëjmë fëmijëve është mundësi e shkëlqyeshme të kuptojmë diçka më shumë për atë 
çka do e çka nuk do fëmija dhe në cilën mënyrë ai mendon. Edhe kur do të mësojnë vetë të lexojnë, ende 
është e rëndësishme të lexojmë së bashku me ata dhe të bisedojmë për atë që e kanë lexuar sepse ashtu 
kemi mundësi ta pasurojmë raportin me fëmijët. Të rriturit nga ana tjetër mund të lidhen me kujtimet 
nga fëmijëria e tyre dhe ta shohin botën përsëri me sytë e fëmijëve dhe të ndjejnë një pjesë të madhe të 
emocioneve fëmijërore. Në këtë mënyrë përforcohet lidhja me fëmijën sepse fëmija kupton se edhe të 
rriturit i kanë bërë gjërat e njëjta dhe janë ndjerë në mënyrë të njëjtë.

Përgjigjet janë të lehta, por më të rëndësishme janë pyetjet 

Çfarë pyetje t’u parashtrojmë fëmijëve? 

Biseda në lidhje me librin e ilustruar e orienton procesin e të lexuarit dhe e nxit të menduarit. Kur ne të 
rriturit lexojmë, mendojmë për atë që e kemi lexuar, e krahasojmë me ndonjë përvojë apo njohur që e kemi 
përjetuar përpara, e analizojmë në mënyrë kritike përmbajtjen dhe shpesh i parashtrojmë pyetje vetes të 
tipit: A besoj në këtë apo jo? A është kjo informatë e re për mua dhe a kam dobi nga kjo? A do të veproja 
edhe unë si personazhi apo jo? A mendoj se ky është vendim i mirë? 

Pyetjet të cilat mund ta zgjojnë interesimin e fëmijëve për ndonjë 
tregim dhe të cilat mund të përdoren si arsye për dialog janë:

Pyetje në lidhje me përvojën personale të cilat u ndihmojnë fëmijëve ta 
lidhin atë që tashmë e dinë dhe ndonjë informatë të re: Këto janë disa nga 
pyetjet të cilat duhet t’i parashtroni:

 Ndonjëherë a ke parë (bërë, ndjerë, menduar, dëshiruar) diçka të ngjashme?

 Në cilën mënyrë atë që e ke parë (bërë, ndjerë, menduar, dëshiruar) ndryshon 
nga ajo që ka ndodhur në tregim?

 Çka do të kishe bërë (menduar, treguar) ti po të ishe në vendin e tiј/e saj? 
A të ka ndodhur diçka e tillë ndonjëherë? A njeh dikë të cilit i ka ndodhur 
rast i tillë?

 Përshkruaj çka dhe si ka ndodhur?
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 Çka ke bërë ti dhe pse?

 A ke mundur të bësh diçka tjetër? Pse nuk ke vepruar ashtu? 

Pyetje të cilat u ndihmojnë të mendojnë për njerëzit e tjerë

 Si mendon ndonjë tjetër për këtë dhe pse? 

 Pse dikush tjetër do të vepronte ndryshe dhe pse?

 Të tjerët a kanë mundësi të ndryshme dhe cilat janë ata? 

 Çka mendon pse njerëzit tjerë reagojnë në atë? 

 Pyetje që do t’i nxisin për aksion 

 Cilat probleme në jetën tënde do të doje t’i zgjedhësh si _________ 
(personazhi kryesor në tregim)?

 Çka mund të bësh që të të realizohen ëndrrat dhe dëshirat, ashtu siç e bëri 
______________ (personazhi kryesor) në tregim?

 Si do të bashkëpunoje me të tjerët, ashtu si ________________ 
(personazhi kryesor në tregim) ka bashkëpunuar që t’i arrijë qëllimet e tij?

 Çfarë ndihme do të kërkoje nga të tjerët, ashtu si _________________ 
(personazhi kryesor) në tregim ka kërkuar ndihmë?

Në vazhdim të këtij doracaku, për çdo libër të ilustruar veç e veç kemi përgatitur propozim pyetje rreth së 
cilave edhe mësimdhënësi edhe nxënësi mund të mendojnë dhe të bisedojnë me fëmijët. Ju nxisim të gjithë 
ju që do të lexoni së bashku me fëmijët, të bëni zgjedhje nga pyetjet e propozuara dhe t’i përshtatni sipas 
moshës dhe nivelit të zhvillimit te fëmijët. Shpresojmë se zgjedhja jonë do t’ju nxis të parashtroni edhe një 
numër më të madh të pyetjeve tjera kreative të cilat e zhvillojnë të menduarit kritik te fëmijët.

Nga të lexuarit deri te të shkruarit – gëzim më i madh dhe më 
shumë mundësi 

 
Fëmijët mësojnë të shkruarit edhe kur i shohin të rriturit si shkruajnë. Librat e ilustruar janë nxitje e 
shkëlqyeshme edhe për të rriturit edhe për fëmijët vetë të fillojnë të shkruajnë tregime. Nëse i shënojnë 
përvojat e veta, të rriturit mund t’i shkëmbejnë me fëmijët kujtimet e tyre, ëndrrat, vlerat e të ngjashme 
dhe në këtë mënyrë ta pasurojnë lidhjen e tyre me fëmijët. 

Të lexuarit dhe të shkruarit te fëmijët janë të lidhura dhe zhvillohen njëkohësisht. Fëmijët nuk mësojnë 
në fillim të lexojnë, e pastaj të shkruajnë. Në kokat e fëmijëve edhe të shkruarit edhe të lexuarit janë të 
pranishme që në moshën më të hershme. Në fazat e hershme, fëmijët vizatojnë fotografi në të cilat ka 
shkarravitje. E dinë se “shenjat” të cilat njerëzit i shkruajnë i shënojnë numrat. Shkruajnë shkarravitje në 
fletore dhe ju thuan se kanë shkruar diçka. E kopjojnë atë që e kanë parë te të tjerët. 

Me kalimin e kohës, kur fëmijët do të fitojnë kontroll më të madh mbi funksionet motorike të duarve, 
shkarravitjet do të fillojnë t’u ngjajnë shkronjave. Kur do të fillojnë të shkojnë në shkollë dhe do të njoftohen 
me alfabetin, do t’i përshkruajnë shkronjat dhe do t’ju tregojnë tregime për shkronjat. Kur do të kuptojnë 
se çdo tingull i përgjigjet një shkronje, do të fillojnë të shkruajnë fjalë. Ndoshta, në fillim disa nga 
shkronjat në fjalë do të jenë të shkruar gabimisht, por me kalimin e kohës, fëmijët do të kuptojnë 
se fjalët duhet të shkruhen saktë që të mund të lexohen nga të tjerët. 
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Procesi më së shpeshti zhvillohet në këto faza: 

1. Shkarravitje

2. Shkarravitje në diçka që ta kujton shkronjën 

3. Të shkruarit e shkronjave

4. Përpjekje për të shkruar fjalë

5. Të shkruarit e drejtë

Edhe para se fëmija t’i kalojë ato faza, mund ta njoftojmë me nocionin autor dhe me procesin e krijimit të 
librave. Nëse i shkruajmë tregimet për fëmijë, i mbledhim vizatimet dhe shkarravitjet e tyre si një lloj të 
“librit” edhe i nxisim fëmijët të na rilexojnë atë që “kanë shkruar”, u tregojmë se librat i shkruan secili që ka 
tregim të cilin ai do ta tregojë dhe secili i cili ka dëshirë dhe dituri të bëjë atë. 

Disa ide për atë si të fillojmë 

 
Fëmijët mësojnë të lexojnë dhe të shkruajnë nëpërmjet ndërveprimit me të rriturit të cilët lexojnë dhe 
shkruajnë me ata. Në këtë doracak do t’ju propozojmë ide dhe aktivitete për atë si t’i përdorni librat e 
ilustruar të cilat janë pjesë e përmbledhjes “Biblioteka jonë e parë”. Por ekzistojnë edhe shumë aktivitete 
të tjera me të cilat të rriturit mund t’u ndihmojnë fëmijëve të zhvillojnë shkathtësi të duhura në procesin e 
përvetësimit të të lexuarit dhe të shkruarit, gjatë kësaj duke e përdorur cilindo libër të ilustruar ose thjesht 
duke biseduar me fëmijën për atë që e ka lexuar. 

Ja disa ide të cilat mund ta zgjerojnë dhe ta përmirësojnë përvojën të cilën tashmë e keni ose t’ju nxisin të 
zhvilloni aktivitetet të reja. Është shumë e rëndësishme të mbajmë mend se të lexuarit dhe loja me fëmijët 
nuk shërbejnë vetëm për të na kaluar koha. Hulumtimet tregojnë se lidhjet nervore në tru krijohen që 
në fëmijërinë e hershme, prandaj që në atë moshë fëmijët duhet të ekspozohen në përvoja të ndryshme 
pozitive nëpërmjet të cilave do të fitojnë njohuri dhe shkathtësi, të cilat do të ndihmojnë t’i zhvillojnë dhe t’i 
arrijnë potencialet e tyre maksimale.

Ja disa propozime të cilat do të mund t’i përdorni në aktivitetet e 
përditshme me fëmijët: 

 Vazhdimisht lexojuni fëmijëve që ta zgjuani interesin e tyre të mësojnë të 
lexojnë. Shfrytëzoni interesat e fëmijëve për tema të caktuara që ta nxisni 
interesin e tij për lexim. Për shembull, nëse fëmija do vetura të vogla, gjeni 
ndonjë libër të ilustruar me automobila. 

 Zgjoni kërshërinë e fëmijës për materiale të shkruara. Përdorni fotografitë 
nga libri i ilustruar dhe lini fëmijës të parashikojë çka do të ndodh në tregim.

 Tregoni fëmijës si ta përdor librin e ilustruar. Ku fillon libri i ilustruar? Ku 
është shkruar emri i autorit? Ku është shkruar emri i ilustruesit?

 Lexojuni libra të ilustruar të cilat i kanë të njohur sepse kjo do t’i ndihmojë 
fëmijës ta mbajë mend tekstin.

 Lexojeni të njëjtin libër të ilustruar më shumë herë dhe inkurajoni 
fëmijën t’ju bashkëkohet.
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 Lejoni që fëmija të lexojë së bashku me ju. Nëse fëmija e di mirë tregimin, 
filloni të lexoni, pastaj lëreni që ai të vazhdojë ose ta merr rolin e ndonjërit prej 
personazheve.

 Luani loja të cilat i ndihmojnë fëmijës të zhvillojë gjuhën e folur – ajo është 
baza e të lexuarit dhe të shkruarit. Aktroni me fëmijën, këndoni këngë, luani 
loja ku tregoni dhe i qëlloni si quhen sende të ndryshme, zgjidhni gjëegjëza, 
tregoni barsoleta e të ngjashme.

 Ndihmoni fëmijën të bëhet i vetëdijshëm për materialin e shtypur i cili 
gjendet përreth tij. Për shembull, pyetni fëmijën pse ajo është e shkruar këtu. 
Pastaj pyetni çka mendon se shkruan.

 Kujdesuni që fëmija të jetë i rrethuar me libra/libra të ilustruar për moshën 
e tij, shkoni me të në bibliotekë, parapaguhuni në revista për fëmijë e të 
ngjashme.

 Lexojuni tekste të ndryshme fëmijëve: poezi, libra të cilët i keni bërë së 
bashku me fëmijën, albume, lista për tregti, letra etj.

 Fëmija le t’ju rrëfejë tregimet të cilat ju ia keni shkruar. 

 Inkurajoni fëmijën të luaj loja me të lexuar dhe me të shkruar. Është mirë 
që fëmija të ketë lodra me të cilët do të mund të luante loja si postieri, shitorja, 
restoranti e të ngjashme. 

 Ndihmoni fëmijën t’i zhvillojë ato nocione të cilat janë të rëndësishëm për 
procesin e të lexuarit. Ndihmoni që ta mësojë dallimin me fjalëve, numrave, 
shkronjave, tingujve dhe fjalive. Tregoni me gisht se tekstet në gjuhën tonë 
lexohen nga e majta në të djathtë dhe nga lartë poshtë.

Pse doracak? 

Edhe pse ka shumë libra dhe këshilla si fëmija ta përvetësojë shkathtësinë e të lexuarit, megjithatë shumë 
nga ata janë ose shumë profesional, ose shumë të përgjithshëm. Zakonisht është vështirë të vendosni nga 
ku dhe si të filloni me librin e ilustruar të cilin e keni në dorë. Ky doracak do t’ju jap shembuj si t’i zgjeroni 
temat dhe idetë të cilat përpunohen në librat e ilustruar të cilat jua ofrojmë në përmbledhjen “Biblioteka 
jonë e parë”. Duke u treguar aktivitete të tjera të cilat mund t’i punoni me librat e ilustruar gjegjës, duam 
t’ju nxisim të shtoni ide tuaja, por edhe t’i shfrytëzoni propozimet tona derisa hulumtoni edhe libra të 
ilustruar të tjerë së bashku me fëmijët.

Këtë doracak mund ta shfrytëzojnë edhe mësimdhënësit edhe prindërit dhe të gjithë ata të cilët mësojnë 
dhe zbaviten me fëmijët. M’u për këtë arsye, në këtë doracak me radhë u drejtohemi edhe mësimdhënësve 
edhe prindërve, kurse aktivitetet mund të zhvillohen edhe me të gjithë fëmijët në klasë, por edhe me vetëm 
një fëmijë në shtëpinë ku ai jeton..Ky doracak mund t’ju ndihmojë më mirë të njiheni me fëmijët, ashtu që 
do të bisedoni me ata, do të luani loja, do ta përforconi vetëbesimin dhe gjykimin për vete, do t’ju ndihmoni 
ta kuptojnë se janë pjesë e familjes së tyre ose të bashkësisë dhe e cila do t’ia zgjerojë horizontet. Kur do 
të filloni t’i përdorni aktivitetet të cilat do t’i ndihmojnë fëmijës ta përvetësojë të lexuarit, do të fitoni më 
shumë vetëbesim të provoni disa ide tuaja. Ashtu të lexuarit fëmijëve do t’ju shndërrohet në gjë zbavitëse 
dhe edukative, si për ju ashtu edhe për fëmijën, e në të njëjtën kohë do të vendosni një bazë të shëndoshë 
për të nxënë e cila do të zgjasë tërë jetën. 

Së pari, së bashku me fëmijën shikoni kopertinën e librit të ilustruar. Do të vëreni se emri i autorit dhe i 
ilustruesit, e në disa edhe personazhet e tregimit janë nga vende të ndryshme. Përpiquni që në hartë të 
gjeni nga cilat vende janë autorët ose ilustruesit. Bisedoni për emrat e personazheve në libër. Ata emra a 
janë të zakonshëm dhe pse? Pse janë të rëndësishëm emrat? Çka na tregojnë emrat?

Ajo le të jetë hyrje dhe fillim për secilin libër të ilustruar që do ta lexoni me fëmijën/fëmijët. 
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LINDI DO TË IKË 

Çdonjëri nga ne ka ditë të mira dhe ditë të këqija. Ka ditë kur tërë 
bota na buzëqesh dhe na mbështet, por ka edhe ditë kur çdo gjë na 
shkon mbrapsht, kur na duket se të gjithë janë kundër neve dhe se çdo 
koment ka një domethënie të fshehtë. Edhe fëmijët ndonjëherë ndihen 
ashtu, por ne të rriturit ndoshta edhe nuk vërejmë se ajo u ndodh 
fëmijëve sepse na duket se problemet e fëmijëve nuk janë aq serioze si 
ato tonat. Libri i lustruar Lindi do të ikë na ndihmon të fillojmë bisedë 
me fëmijët për atë se si ndjehen, për atë se si është të jesh pjesë e 
familjes, si është të kujdesesh për tjetrin dhe ndjenjën e përkatësisë.

Propozime dhe tema për bisedë 

Së pari bisedoni për familjen. Cilët janë anëtarët e familjes së Lindit? 
Sipas cilës gjë familja e tij dallohet, ose sipas cilës gjë është e ngjashme me familjen e tij? Parashtroni pyetje 
fëmijëve që t’i ndihmoni t’i mbaj mend emrat e fëmijëve në familjen: Lindi, motra e tij Anila dhe vëllai i tij 
Andi. Kush tjetër jeton me familjen e tij? Si pajtohen ndërmjet tyre? Këtu duhet të zhvillohet edhe diskutim 
për ndjenjat dhe raportet në familje.

Ja edhe disa çështje dhe tema për të cilat mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët: 

• Pyetni fëmijën çka mendon, pse Lindi ka vizatuar në pllakatin e motrës së tij?

• Pse është hidhëruar me Lindin nëna e tij? Çka ka ndodhur dhe pse? 

• Si i quajmë ndjenjat e nënës dhe motrës së Lindit? A ishin ata të hidhëruar/ të 

tërbuar/ të dëshpëruar? Çka kanë bërë? Cili është dallimi mes këtyre fjalëve? 

• Si duhej nëna dhe motra e tij të sillen me Lindin? 

• Si ka reaguar Lindi?

• Çfarë belaje ka bërë?

• Si kanë reaguar të afërmit e tyre ose ato të cilët u qe bërë belaja? 

• Çfarë belaja bënte fëmija? 

• Si është dashur të reagojnë ata që janë hidhëruar me atë? 

• Si duhet të reagojë dikush nëse i bërtasin apo e qortojnë? A duhet ta ndërpresë 
bisedën me të, të ikë, të sqarojë çka ka ndodhur, të kërkojë falje etj.? 

• A percepton se në situata të tilla mund të reagojë në mënyrë pozitive ose negative 
dhe pse? A të jetë aktiv apo pasiv dhe pse? 

• A kanë dëshiruar ndonjëherë të ikin nga shtëpia? Pse? Nga 
çka kanë dashur të ikin? Ku kanë dashur të ikin? 

• Nëse fëmija ka dëshiruar të ik nga shtëpia pse ndonjëri 
është hidhëruar me të, çka mendon se njerëzit e 
shtëpisë do të duhej të bënin? 

Pa dallim të viteve tona, të gjithë kohë pas kohe duhet të punojmë në raportet 
tona me njerëzit tjerë dhe në shkathtësitë dhe aftësitë që i kemi për t’u ballafaquar 
me momentet e rënda të jetës. Ky libër mund shumë të na ndihmojë neve por edhe fëmijëve të 
përmirësojmë kualitetin e raporteve tona të ndërsjella!
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Aktiviteti 1 : BËNI SHPORTË TË VEÇANTË

Kur Lindi vendosi të ikë nga shtëpia, kuptoi se me vete do të marrë shumë gjëra. Cilat nga sendet e 
preferuara Lindi vendosi t’i vë në trastë që t’i marrë me vete? Bisedoni pse secili nga ato sende ka 
qenë i rëndësishëm për Lindin. Pastaj pyetni fëmijën cilat sende i ka të rëndësishme ai. Çka do të 
kishte vendosur ai në trastë që të merr me vete?

Tregoni çka do të kishit marrë ju me vete nëse do të ishit fëmijë dhe çka do të kishit marrë me vete 
tani kur jeni i rritur. Bisedoni për atë si janë ndërruar gjerat nga koha kur ju keni qenë fëmijë. Bëni listë 
me sendet e preferuara të cilët fëmija do t’i kishte marrë. Pyetni fëmijën t’u sqarojë pse do t’i kishte 

zgjedhur m’u ato gjësende në trastë. Sendet a janë vetëm për atë? A mund t’i ndan me të tjerët? Me kë? 

Bisedoni për situata tjera kur njerëzit duhet të sjellin vendim çka do të marrin me vete, si për shembull, 
fjetja te ndonjë farefis ose te ndonjë shok, ose shpërngulje në shtëpi të re. A ndodh e njëjta në situatë 
të zjarrit ose vërshimeve? Cilat janë gjerat themelore që dikush duhet t’i merr me vete në rast të ndonjë 
fatkeqësie (për shembull, dokumente të rëndësishme, fotografi të familjes, suvenire, rroba e të ngjashme)? 

Aktiviteti 2: VENDI I VEÇANTË

Ta pyesim fëmijën pse Lindi hyri në dollap. A ka hyrë sepse ka dashur të jetë vet? Pse Lindi e ka zgjedhur 
dollapin si vend në të cilin do të fshihet nga të gjithë vendet tjera? 
A fshihen ata në ndonjë vend të caktuar kur janë të hidhëruar, kur 
dëshirojnë të jenë vetë ose kur dëshirojnë të ëndërrojnë dhe ku? Çka 
është e veçantë për atë vend? 

Rikujtoni veten a keni pasur edhe ju ndonjë vend të veçantë kur keni qenë 
fëmijë dhe shkëmbeni atë me fëmijët. Bisedoni për “vendet e veçanta” 
si për shembull: dollapi, çadra që ka qenë e bërë nga çarçafi i vendosur 
mbi karrige dhe tavolinë, shtëpitë në dru e të ngjashme. Pse e keni dashur 
këtë vend? Çka keni bërë aty? Si do të mund ta bënit atë vend edhe më të 
mirë? Prindërit apo shokët e tu a e kanë ditur për atë vend? A e keni ftuar 
dikë në vendin tuaj? A duhet ai vend të jetë i fshehtë? A duhet të gjithë 

të merren vesh mos ta shqetësojnë atë i cili gjendet në vendin e veçantë, sepse ajo është 
shenjë se ai do të jetë vetë? Pyetni fëmijët a kanë ata ndonjë vend të fshehtë dhe me kë do 

të kishin shkuar atje? Çka do të kishin bërë atje?

Sqarojani fëmijës se vendi i veçantë duhet të jetë i sigurtë. Sqarojani edhe se mund të jetë e 
rrezikshme nëse gjatë kohë fshihet në ndonjë vend të panjohur. Bisedoni pse kjo është kështu. Bisedoni 

për atë se nëse zgjedhin ndonjë vend të fshehtë, ajo duhet të jetë ndonjë vend i sigurtë. Gjithashtu 
bisedoni për atë çka nënkuptojnë ata për atë kur themi “vend i sigurtë”.

Aktiviteti 3: CILAT PUNË I BËJ VETËM PËR FAMILJEN TIME DHE FAMILJA 
IME I BËN PËR MUA

Qëllimi i këtij aktiviteti është t’i ndihmojë fëmijës të kuptojë në cilën mënyrë anëtarët e një familje 
kujdesen njëri për tjetrin dhe si mbështeten. Ta shohim librin e ilustruar. Si e morri vesh Lindi se familja 
e tij bën gjera të veçanta për atë, e edhe ai bën punë të veçanta për familjen e tij? Cilat gjera të veçanta 
bëhen në familjen tuaj? Puthja për natë të mirë a është diçka e veçantë dhe pse? Si do të ndjeheshit nëse 
jeni të ndarë nga familja?

Propozoni fëmijës të bëj një listë të të gjithë gjerave të veçanta që i bënë për anëtarët e familjes së tij dhe 
listë të të gjithë gjerave që ata e bëjnë për atë. Si mundet ai t’u tregojë të tjerëve se ata gjera kanë rëndësi 
të veçantë për atë? Si mundet që fëmija t’u tregojë se me të vërtet i çmon ato gjera? Bisedoni për atë në 
cilën mënyrë njerëzit tregojnë se disa gjëra i ka të rëndësishme, tregoni si të komunikojë, për shembull 
t’i shikojë njerëzit në sy, të qeshet, të falënderohet, të dërgojë një dhuratë të vogël, të organizojë ndonjë 
befasi e të ngjashme.

Njerëzit bëjnë punë që t’i gëzojnë të tjerët. Disa nga ato i bëjmë sepse kemi përgjegjësi të kujdesemi 
për një jetë të këndshme familjare. Shqyrtoni listën e gjerave të cilën fëmija e bën për njerëzit tjerë si 
dhe gjerat të cilat të tjerët i bëjnë për atë. A bën fëmija dallim mes atyre gjërave që i bëjmë që t’i 
gëzojmë të tjerët dhe ato gjëra që janë përgjegjësia jonë (por ato janë me rëndësi të veçantë 
sepse i bëjmë për njerëz të cilët janë të rëndësishëm për ne)? Cila listë është më e gjatë? Çka 
do të mund të shtonim në listën më të shkurtë?
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Aktiviteti 4: HULUMTIM I ILUSTRIMEVE DHE PËRDORIMI I NGJYRAVE TË 
UJIT, TEKNIKA E UJIT

Thoni fëmijës që mirë t’i shqyrtojë fotografitë e librit të ilustruar. Pyeteni ku në fotografi ka pjesë 
të fotografisë e cila gjendet në faqen tjetër. Pyeteni pse ilustruesi e ka zgjedhur atë pjesë nga tërë 
fotografia? Në cilën mënyrë vizatimi është i lidhur me tekstin në tregim? A bëhet fjalë për diçka të 
rëndësishme të cilës duhet t’i kushtohet kujdes i veçantë? Fotografitë e vogla të cilët janë të vendosura 
në çdo faqe nën tekst a na tregojnë diçka për jetën e Lindit, për familjen e tij dhe për ndjenjat e tij? 
A do ta kishe zgjedhur edhe ti fotografinë e vogël të njëjtë e cila është pjesë e fotografisë së madhe? 
Rilexoni tekstin në faqe të caktuar dhe bisedoni për fotografinë e madhe edhe për fotografinë e vogël. 

Leximin e librit të ilustruar mund ta lidhim edhe me aktivitete artistike. Zbulojini fëmijës teknikën 
akuarel, duke eksperimentuar me ngjyra uji. Shtoni më shumë ujë në ngjyrat dhe vendosni se cilat prej 

ngjyrave doni t’i përzieni. Bisedoni me fëmijën/fëmijët për ngjyrat që i keni si rezultat të përzierjes. Le të 
supozojnë se cilën ngjyrë do ta fitoni nëse përzieni ngjyrën e verdhe me të kaltër? Le të vendosin vet ata 
se cilat ngjyrat duan t’i përziejnë dhe të parashikojnë çfarë ngjyrë do të dalë. Në fund, pasi ngjyrat do të 
thahen, vizatoni kontura ose vija të shkurtra. Pyesni fëmijën se çka mund të parashtrojnë me këtë teknikë, 
e jo me teknika të tjera.

Aktiviteti 5: TË ISHA VET – FANTAZI DHE REALITET

Kur Lindi ka menduar si do ta kishte nëse do të jetonte vet, mendon për 
atë çka do të kishte bërë dhe ku do të kishte jetuar, e këto janë dy gjera 
të rëndësishme të cilat duhet të merren parasysh. Lindi do të punojë në 
fabrikën e çokollatave dhe të ha ëmbëlsira në vend të mishit dhe patateve. 
Pyetni fëmijën çka do të donte të punonte nëse do të jetonte vet dhe nuk 
do të duhej të respektonte rregulla të caktuara. Bisedoni për atë çka ju 
keni dashur të bëni kur keni qenë fëmijë, e nuk keni mundur ta bëni. Lindi e 
kupton se do të mund të sëmuret nëse ha ëmbëlsira tërë kohën. Propozoni 
fëmijës të shkruajë tregim për atë çka do të mund t’i ndodhë nëse jeton 
vet dhe tërë kohës bën atë çka do. 

Për një moment Lindi mendon të shkojë te gjyshja e tij, por pastaj e kupton se ajo nuk është ide e mirë. 
Pse? A do ta kuptonin prindërit e tij ku është nëse kishte shkuar te gjyshja e tij? Çka mund të ndodhë nëse 
fëmija largohet nga shtëpia pa pyetur dhe pa dijen e atyre me të cilët jeton apo qëndron. A mundet që një 
fëmijë të jetoj vetë? Si do të ndjeheshin prindërit nëse fëmija ka shkuar të jetojë vetë? Pse nuk është ide e 
mirë të iket nga shtëpia? A kanë lexuar apo dëgjuar diçka për fëmijët që janë humbur? Kujdesuni që fëmija 
ta ketë të qartë se është shumë e rrezikshme të iket nga shtëpia dhe se ajo nuk guxohet të bëhet.
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EHULLI 

Duke e lexuar këtë libër të ilustruar mund të bisedohet për atë si t’i gëzojmë ata që janë përreth nesh e që 
janë të rëndësishëm për ne, për dhuratat e ndryshme të cilat mund t’i dhurojmë, për situatat e ndryshme të 
jetës kur njerëzit nuk mund ta bëjnë atë që duan, për atë se duhet të jemi kreativ dhe mendjemprehtë dhe 
për atë se cilat janë gjerat më të rëndësishme në jetën tonë dhe në raportet tona me njerëzit tjerë. 

Lexoni së bashku titullin e librit të ilustruar dhe mendoni gjithashtu së bashku për çka flitet në të. Pastaj, 
pa e lexuar librin e ilustruar secili le të shkruaj një tregim për ehullin. Pasi që ta lexoni librin e ilustruar me 
zë, fëmijët do të mund ta krahasojnë me tregimin të cilin e kanë shkruar ata, pastaj mund të bisedohet me 
fëmijët për librin e ilustruar që e lexuat. 

Duke e lexuar këtë tregim mund të bisedoni për atë cili është dallimi 
mes ehullit dhe kubit të akullit? Bisedoni me fëmijën/fëmijët për ehujt 
të cilët pikojnë. Pse ehujt fillojnë të pikojnë? Çka ndodh atëherë?

 Çështje dhe tema për të cilat mund të bisedoni me fëmijët: 

Nëpërmjet bisedës mësimdhënësi ose ai i cili ia lexon librin e ilustruar 
fëmijës mund t’i krahasojë dëshirat e tij me dëshirat e fëmijëve. Është 
shumë e rëndësishme t’i tregohet fëmijës se nuk janë vetëm fëmijët ata 
të cilët menjëherë nuk mund ta pranojnë atë të cilën e dëshirojnë. Çdo 
familje duhet t’i planifikojë shpenzimet e saj, të ketë kujdes për nevojat 

dhe dëshirat e të gjithë anëtarëve. Njëkohësisht, është shumë e rëndësishme të 
gjejmë mënyrë për t’ia shprehur dashurinë tonë të gjithëve që i duam.

Mund të bisedohet edhe për atë sa është e rëndësishme të planifikohen çfarë dhurata 
për ditëlindje mund t’ju dhurojmë anëtarëve të familjes dhe shokëve të ngushtë. Çdoherë 

duhet të zgjidhet një dhuratë e mirë për atë që e feston ditëlindjen. Në fund, mund së bashku të 
planifikohet dhurata për ditëlindjen e parë që vijon.

Çdoherë është mirë kur të rriturit u tregojnë fëmijëve si ata janë ndjerë 
kur kanë qenë fëmijë dhe çka kanë bërë apo çka kanë dashur të bëjnë, e 
nuk kanë pasur mundësi. Për shembull mund të bisedohet për atë çfarë 
dhurata kanë dashur të marrin kur kanë qenë në moshën e tyre? A kanë 
dashur diçka që familja e tyre nuk ka pasur mundësi ta sigurojë? A kanë 
qenë të vetëdijshëm se familja atë nuk ka pasur mundësi t’ua sigurojë? Si? 
Si është zgjidhur ajo situatë? 

Ja edhe disa tema, çështje dhe aktivitete të tjera të cilat mund të 
realizohen: 

• Çka do të ndodhë nëse dikush do diçka, por i thonë se është 
shumë shtrenjtë? Në cilën mënyrë mund të zgjidhet ajo situatë? 
Si fëmija e kupton nocionin “shumë shtrenjtë”? Si mund t’i 
krahasojmë çmimet? A varet çdo gjë nga çmimet ose nga ajo sa mund t’i lejojmë vetes? A na DUHET 
çdoherë atë që e kërkojmë? 

• Pyetni fëmijën cilën dhuratë e preferon, a e cila nuk ka kushtuar asgjë. (mund të jetë ndonjë send i 
cili më herët i ka takuar ndonjërit prind, apo është diçka nga natyra). 

• Pyetni fëmijën, çka mendon, pse të rriturit i janë hidhëruar djalit kur ka dashur të bënë 
një gjë të mirë? A i ka ndodhur atij një gjë e tillë kur ka dashur të ndihmoj, e ajo ka 
hidhëruar dikë? 
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• Çka propozon fëmija, si mundet Andi të fitojë të holla për dhuratë? Cilat ide tjera për dhurata për 
të cilat nuk duhet të shpenzohet të holla ata i propozojnë? 

• Në cilat situata të tjerëve u japim dhurata? A e bëjmë këtë vetëm për ditëlindje, për ndonjë festë 
ose ndonjë rast tjetër të veçantë? Si mundemi me disponimin tonë dhe me sjelljet tona të bëjmë që 
secila ditë të jetë e veçantë? 

• Kur do të bëjmë diçka për dikë, a mund ajo të llogaritet si dhuratë, si për shembull: kur do ta 
rregullojmë tavolinën për drekë, kur i ujisim lulet pa na thënë, kur do t’ju bëjmë çaj prindërve të 
cilët kthehen nga puna etj?

• Le të bisedojë me të afërmit për atë cila është dhurata më e mirë që e kanë dhuruar njëri tjetrit. 
Le të kujtohet në ato dhurata të cilat i ka pranuar, e të cilat nuk janë blerë, por kanë qenë të bërë. 
Çfarë dhurate mund të bëjnë fëmijët që t’i befasojnë të tjerët, për shembull: vizatim, send nga 
argjila, lule e të ngjashme. 

• Le të fillojë të mbajë ditar në të cilin do të shënojë ose do t’i paraqes me vizatim të gjithë gjerat e 
mira dhe emocionet të cilat i ka pranuar apo ia ka dhuruar dikujt. 

• Le të shkruaj tregim ose le të bëj libër të ilustruar për ndonjë 
dhuratë të veçantë të cilën e ka pranuar. Le të sqarojë pse ajo 
dhuratë është e veçantë për të. 

• Jepni ide fëmijës t’i vëzhgojë të tjerët në familje që të mësojë 
çka ata duan, e që nuk kushton asgjë. Le të bëj plan çka mund 
të bëj për anëtarët tjerë të familjes së tij apo për ndonjë shok.

Aktiviteti 1: EKSPERIMENT ME AKULL 

Libri i ilustruar “Ehulli” mund t’u frymëzojë ju dhe fëmijën/fëmijët të 
bëheni shkencëtarë. Merrni tri enë me madhësi të ndryshme. Mbushni 
me ujë. Vini secilën enë veç e veç në frigorifer që të krijoni akull. Së pari 
në frigorifer vini enën me madhësi të mesme dhe matni kohën e cila 

nevojitet për të fituar akull, e pastaj kohën për të cilën do të shkrihet. Pastaj supozoni 
për sa kohë do të ngrihet uji në enën e vogël dhe enën e madhe. Bëni tabelë me kohën 

nga supozimi juaj. Vini enët të ngrihen dhe kontrolloni supozimet tuaja. Shënoni rezultatin në 
tabelë. Të njëjtën bëni edhe me rezultatet nga shkrirja. Nëse supozimet tuaja dallohen shumë 

nga rezultatet, cili do të mund të ishte shkaku për këtë?

Vini kube akulli në vende të ndryshme në kuzhinë (afër dritares, ose përskaj shporetit, në tavolinë etj.) 
dhe bëni supozim a do të shkrihen për kohë të njëjtë. Gjithashtu ndonjë nga kubet mund ta mbuloni me diçka, 

e të tjerat jo – çka do të ndodh atëherë? Shënoni supozimet dhe rezultatet tuaja në tabelë. Llogaritni me 
operacionin matematikor zbritje, cili është dallimi në kohën e shkrirjes së akullit nga njëri vend dhe vendi tjetër. 

Pastaj bisedoni dhe lidhni këtë eksperiment me atë çka ndodh në 
natyrë. Ku më së gjati bora qëndron në pranverë e të ngjashme.

Vini pak lëng në ujin të cilin doni ta ngrini – do të fitoni kube akulli me 
ngjyrë të cilët duken bukur në gotën me ujë. A ka mundur Andi ta bëjë 
këtë për nënën e tij? Ngrënia e ehujve të tillë është më e sigurtë sesa 
ngrënia e ehujve nga rruga.

Pse ky aktivitet? I avancon shkathtësitë e fëmijës për hulumtim 
dhe matematikë dhe e zgjon kreativitetin e tij. 

Aktiviteti 2: FITIMI I TË HOLLAVE 

Në fillim të tregimit, Andi thotë se nuk ka të holla që të blejë dhuratë 
për nënën e tij. Në atë periudhë familja nuk ka pasur mundësi të bëj 
një kremtim të ditëlindjes. Bisedoni për atë në cilën mënyrë njerëzit 
mund të fitojnë të holla. Të rriturit shkojnë në punë dhe ashtu fitojnë. Muzikantët e rrugës a fitojnë të 
holla duke ekzekutuar muzikë në rrugë? Çka bën Andi në tregim që të fitojë të holla? Lexoni librin 
e ilustruar edhe njëherë që të munden fëmijët sa është e mundshme më mirë ta mbajnë mend 
tregimin. Çka ishte e mirë e çka jo? 
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Bisedoni për atë në cilën mënyrë fëmijët mund të fitojnë të holla. Ndonjëherë mund të fitohen të 
holla si dhuratë. Të hollat mund të shpenzohen ose të kursehen që të blihet diçka më e madhe. Si 
në mënyrë tjetër fëmijët mund të fitojnë të holla? A mund fëmijët të bëjnë diçka për të cilën më 
vonë nuk do të marrin të holla, por diçka tjetër që ka qenë dëshira e tyre?

Bisedoni me fëmijën/fëmijët për atë çka keni dashur të keni kur keni qenë 
fëmijë. Si keni mbledhur të holla që ta blini atë gjë? A ka diçka që kanë dëshirë 

ta blejnë? Cilat detyra në shtëpi do të mund t’i kryej fëmija që të fitojë për 
atë që e do? Bëni plan për kursim që të llogaritni sa kohë do t’i duhet fëmijës 

që të fitojë për ta realizuar dëshirën e tij. Sqaroni fëmijës se të rriturit ashtu 
i planifikojnë shpenzimet më të mëdha, si për shembull: shkuarja në pushim 
vjetor, mbledhja e mjeteve për shkollim e të ngjashme. Fëmijët duhet të 
mësohen të kursejnë dhe të përdorin të hollat sepse ajo është shkathtësi e cila 
do t’ju shërbejë në jetë. 

Pse ky aktivitet? Me këtë aktivitet mund të përmirësohen shkathtësitë socio-
emocionale te fëmijët si edhe shkathtësitë për zgjidhjen e problemeve dhe 
matematikë. 

Aktiviteti 3: PSE JE MË I RËNDËSISHMI PËR MUA 

Shkruani tregim për fëmijën tuaj në të cilën do t’ia shpjegoni pse ai është më i rëndësishmi për ju. Me këtë, 
jo vetëm që do ta nxitni vetëbesimin te fëmijët, por edhe do t’i jepni shembull si shkruhet, që do të jetë 
motivim shtesë për fëmijën edhe ai vetë të shkruaj diçka. 

Aktiviteti 4: VIZATIM 

Shfrytëzoni peizazhin dimëror të tregimit për disa aktivitete në fushë të artit. Shikoni fjollat e borës 
në librin e ilustruar. Secila është më e ndryshme, ashtu si janë në natyrë. Çdo fjollë ka madhësinë dhe 
formën e saj. Mësoni fëmijën që të vizatojë fjolla të cilat dallohen. Stolisni dhomën e fëmijës ose dritaret 
e shtëpisë me fjolla. Nëse e keni lexuar librin e ilustruar gjatë stinës së verës, kujtojani fëmijës të bëj fjolla 
kur do të vijë dimri. 

Bëni mandala, formë e vjetër e artit të meditimit, duke përdorur 
rreth i cili do ta tërheq shikimin kah qendra. Nga internet faqja www.
mandalaproject.org mund të zbriten mandala dhe t’i bëni vetë. Me çka 
janë të ngjashme fjollat e me se dallohen?
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MANGO PËR GJYSHIN
 

Ky libër i ilustruar është i shkruar nga një autor nga Haiti, është një tregim i shkëlqyeshëm për ciklin e 
jetës. Në tregim është përshkruar raporti mes një vajze dhe gjyshit të saj, ndryshime të cilat ajo i vëren 
në sjelljen e tij derisa mplaket dhe mënyrat si të shprehet dashuria dhe kujdesi ndaj të tjerëve. Tregimi 
flet për atë si t’ju ndihmojmë dhe të kujdesemi për të tjerët, si të qeshemi dhe ta pranojmë jetën ashtu 
si është. Ky tregim është rast i shkëlqyeshëm të flitet për procesin e plakjes dhe për atë se si është kur e 
humbësh dikë që e ke të dashur. Librin e ilustruar mund ta përdorni nëse ka pasur rast të ngjashëm në 
familjen tuaj ose thjesht që të bisedoni me fëmijën për vdekjen.

Çështje dhe tema për të cilat mund të bisedoni me fëmijët: 

• Derisa i vëzhgoni njerëzit gjatë ndonjë shëtitjeje ose derisa 
i shikoni fotografitë e vjetra familjare, pyetni fëmijën çfarë 
kuptimi ka për atë fjala “i vjetër”? Le t’u tregojë ose le të thotë 
çdo gjë që mendon se është e vjetër, sende të vjetra, dru të 
vjetër, çdo gjë për të cilën vetë fëmija mendon se është e vjetër. 
Pyeteni çfarë kuptimi ka për atë fjala “plakje” dhe çka di në 
lidhje me plakjen? Si duken njerëzit për të cilat ai mendon se 
janë pleq? Cili është dallimi mes tij dhe për shembull gjyshit apo 
gjyshes së tij? Cilat gjëra ndryshojnë, e cilat ngelin të njëjtë. 
Bisedoni për njerëzit e moshuar të cilët fëmija i njeh. Ndoshta 
do të bisedoni edhe për dikë që ka vdekur, e të cilin fëmija e ka 
njohur, ose për të cilin ka dëgjuar nga rrëfimet e anëtarëve tjerë 
të familjes.

• Nëse ka njerëz më të moshuar në familje ose në fqinjësi, ndihmoni fëmijës 
të afrohet me ata. Sqaroni fëmijës se më të moshuarve ndonjëherë u nevojitet 
ndihmë. Ndonjëherë nuk mund të ecin aq shpejt si fëmija ose u nevojitet bastun për 
të ecur. 

• Bisedoni për trashëgiminë familjare. Vetë fjala “trashëgimi” ndoshta është fjalë e re 
për fëmijën. Cilat gjëra nga gjeneratat e mëparshme janë ruajtur në familje? Ndaj 
tyre a sillemi me vëmendje të posaçme? A kanë ata tregime të tyre? A rrëfehen në 
familje tregime për gjeneratat e mëparshme? 

• Bisedoni për njerëzit të cilat janë të sëmurë ose 
kanë ndonjë pengesë. A është kjo çdoherë e lidhur 
me sëmundje? Të rinjtë po edhe fëmijët a mund 
të sëmuren ose të jetojnë me ndonjë pengesë? Si 
mund t’ju ndihmojmë atyre njerëzve? Në tregimin, 
vajza thotë se gjyshi i saj “vuan”. Çka do të thotë 
dikush “te vuajë”? 

Aktiviteti 1: GJYSHI DHE GJYSHJA 

Shikoni fotografi të gjyshit dhe gjyshes tuaj, gjegjësisht të stërgjyshit dhe 
stërgjyshes së fëmijës. Bisedoni për përvojën tuaj me gjyshin dhe gjyshen 
tuaj – për ato gjëra të cilat i keni bërë së bashku, ku kanë jetuar ata, si 
janë dukur. Përpiquni të gjeni fotografi nga sa më shumë breza. Dhe mos harroni se gjyshet dhe gjyshërit sot 
mund ende të duken të rinj dhe të jenë aktiv në planin privat dhe profesional. Bisedoni për atë çka zakonisht 
mendohet kur thuhet “gjysh” ose “gjyshe” (stereotipa lidhur me nocionin “gjysh dhe gjyshe”). Gjyshet dhe 
gjyshërit modern a kanë karakteristika të tilla?

Shkruani tregim për nënën dhe babanë tuaj, gjyshin dhe gjyshen tuaj ose stërgjyshin dhe stërgjyshen që 
fëmija juaj të mund ta lexojë. 

Pse ky aktivitet? Fëmija zhvillon shkathtësi socio-emocionale, imagjinatë dhe shkathtësi 
gjuhësore. 



4342

Aktiviteti 2: URA MES GJENERATAVE – KOMUNIKONI ME 
NDONJË MË TË MOSHUAR 

Рisedoni për më të moshuarit me të cilët fëmija juaj vazhdimisht kontakton ose me të cilët 
kontakton kohë pas kohe. Mendoni cilat pyetje interesante do të mundet fëmija t’ua parashtrojë. 

Nxitni fëmijën që në mënyrë të rregullt të kontaktoj me ndonjë më të moshuar – gjysh ose gjyshe, 
stërgjysh ose stërgjyshe, ose mik i familjes i cili është më i moshuar dhe të kërkojë nga ai t’i tregojnë 

ndonjë tregim interesant për familjen? Çka mundet fëmija t’i mësojë më të moshuarit në lidhje me 
kompjuterin, me telefonat mobil, për filmat më të ri ose këngët më të reja? Sqaroni fëmijës se komunikimi 
është proces i dyanshëm interesant për të dy anët.

Propozoni fëmijës t’i shkruaj letër, SMS porosi ose postë elektronike ndonjë më të moshuari dhe t’u shkruaj 
pse mendon se ata janë persona “të veçantë”.

Pse ky aktivitet? Fëmija zhvillon shkathtësi socio-emocionale, shkathtësi komunikimi dhe shkathtësi 
gjuhësore. 

Aktiviteti 3: TË JETOJA NË ISHULL 

Shikoni hartën e botës dhe së bashku me fëmijët kërkoni ku 
gjendet shteti Haiti. Pyetni a e dinë ku gjendet, mos vallë gjendet 
në fqinjësi me ne? Le të supozojnë sa larg gjendet? A e dinë çka do 
të thotë ishull/ shtet ishullor? Si dallohet jeta në ishull nga jeta në 
kontinent? 

Në cilën mënyrë kushtet kohore ndikojnë në mënyrën e jetës së një 
shteti?

Së bashku shkruani tregim për atë si do të ishte nëse do të jetonit 
në ishull në të cilin mbizotëron klima e nxehtë. 

Aktiviteti 4: HAITI: ATJE KU RRITET MANGOJA MË E SHISHME 

Personazhet e këtij libri të ilustruar jetojnë në Haiti, ishull në detin e Karaibeve. Shikoni 
me vëmendje ilustrimet në librin e ilustruar. Çka mund të thuhet për fëmijët, të rriturit dhe 

viset të cilët janë treguar aty? Me çka janë të ngjashëm, e me çka dallohen nga kushtet në të cilat 
jetojmë ne?

Në librin e ilustruar thuhet se mangoja më e shijshme rritet në Haiti. A e dini çfarë shije ka mangoja? 
Nëse fëmija nuk ka provuar asnjëherë mango, përpiquni të gjeni mango që të provoni. A ekziston diçka 
që rregullisht e hani kur shkoni te gjyshja dhe gjyshi ose kur ata vijnë te ju? Çfarë pemë kultivohen në 
vendin tonë? A keni mbledhur ndonjëherë pemë? 

Mëso cila gjuhë flitet në Haiti. Çka tjetër mund të mësojmë për Haitin? 
Përveç mangos çka hanë tjetër? Në internet kërkoni muzikë nga Haitit 
dhe nga ishujt tjerë të Karaibeve dhe dëgjoni së bashku me fëmijët. 
Kërkoni si kërcejnë njerëzit të cilët jetojnë na ishujt e Karaibeve 
(psh kërcime tradicionale të Karaibeve: https://www.youtube.com/
watch?v=GeGUFlo5oBA )

Një aktivitet që mund të realizohet është që fëmija ta krahasoj jetën në 
Haiti me stilin jetësor të tij dhe të shkruaj një tregim të shkurtër.

Pse ky aktivitet? Fëmija njihet me kultura të ndryshme dhe e zhvillon 
imagjinatën. 

Aktiviteti 5: KUJDESI PËR TË TJERËT

Bisedoni me fëmijën për atë si e ka ndjerë veten kur ka qenë i sëmurë. Çka ka dashur të ndodh? 
Çka doni që njerëzit të bëjnë për ju derisa jeni të sëmurë? Kush dëshironi të ulet afër jush? Për 
çka doni të bisedoni: cilat punë nuk mundeni ose nuk doni t’i bëni kur jeni i sëmurë, a të cilët 
dëshironi t’i bëni?
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Cilat gjëra ju ndihmojnë të ndjeheni më mirë kur jeni i sëmurë, e do të mund t’u ndihmojnë të 
tjerëve? Si mundeni t’i ndihmoni të ndjehet më mirë dikush i cili është i sëmurë (ose shumë i 
lodhur)? Çka mund të bëni për prindërit e tu kur do të kthehen nga puna? Çka mundeni të bëni kur 
do t’i vizitoni gjyshin dhe gjyshen apo ndonjë fqinj i cili është më i vjetër?

Kujdesi për njerëzit tjerë ka të bëjë me foshnjat, fëmijët më të vegjël ose për personat me nevoja 
të posaçme. Në çka do të mund t’i ndihmojmë fëmijët më të vegjël? Në cilën mënyrë tjetër njerëzit 

mund të ndihmohen njëri me tjetrin? 

Pse ku aktivitet? – Fëmija zhvillon shkathtësi socio-emocionale dhe komunikatave si edhe ndjenjën 
e përgjegjësisë. 
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MBRETI BEN

 
Ky është një tregim i cili jep mundësi për bisedë me fëmijën për tema si: miqësia, shkëmbimi, shqyrtimi 
dhe pranimi i gabimeve personale etj. Si duhet të luajmë dhe të komunikojmë me shokët dhe me anëtarët 
e familjes? Çka nuk duhet të bëjmë që mos t’i lëndojmë ata që kujdesen për ne? Tregimi për Benin i cili e 
paramendon veten mbret, nëpërmjet një veprimi interesant, i hap këto tema, por edhe shumë tema të tjera 
për bisedë me fëmijën. 

Lexoni tekstin dhe përsëritni emrat e personazheve që fëmija t’i mbaj mend më mirë. 

Çështje dhe tema për të cilat mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët: 

• Nga vjen titulli i librit të ilustruar “Mbreti Ben”? A është Beni mbret i vërtetë? 

• Si në realitet Beni u bë mbret? 

• Pse Beni përnjëherë e ndërroi sjelljen e tij? 

• A u bë Beni mendjemadh? Çfarë domethënie ka fjala mendjemadhësi? 

• Çka në tregim ka ndodhur me të vërtetë, e çka ka qenë vetëm ëndërr? 

• Pse është hidhëruar me Benin nëna e tij? Çka ndodhi dhe pse?

• Pse babai i Benit e ka injoruar Benin? Çka ndodhur dhe pse? 

• Pse shoqja e tij Hana iu hidhërua Benit? Çka ndodhi dhe pse? 

• A ka vepruar mirë Beni që ta rregullojë situatën dhe t’i përmirësojë gabimet? 

• Çka do të kishe bërë ti nëse do të ishe në vend të Benit? 

• A të ka ofenduar dikush me veprime apo fjalë? Si ndjeheshe ti atëherë? Çka bëtë që ta përmirësoni 
gabimin? 

• Çka duhet të ndash me shokët dhe me familjen?

Aktiviteti 1: “RREGULLAT E FUTBOLLIT” 

Bëni një hulumtim për rregullat e futbollit. Sa duhet të jetë e madhe 
fusha e futbollit? Çfarë forme ka fusha e futbollit? Sa lojtar ka në një 
ekip? Çfarë role ka në ekip? Cilat janë rregullat e lojës? Fëmijët që 
dinë më shumë informata le t’i ndajnë me të tjerët. Bëni hulumtim 
në internet nëse ju mungojnë informatat ose përgjigjet në pyetje të 
caktuara. 

Shënoni këto rregulla dhe informata në formë të tekstit të shkurtër 
i cili do të titullohet “Rregullat e futbollit”. Pastaj, në pika të shkurta 
ndani rregullat më kryesore. Me qëllim që të thyhet mendimi se futbolli është “sport i burrave”, nxitni që 
në këtë aktivitet të marrin pjesë edhe vajzat. Nëse ekziston mundësia të organizohet një lojë futbolli në 
të fushë të hapur le të përfshihen të gjithë fëmijët. Caktoni dikë që do të jetë përgjegjës të ndjek në lojë a 
respektohen rregullat që paraprakisht janë shkruar.

Pse ku aktivitet? Fëmijët do të kenë mundësi të mësojnë më shumë për sportin dhe 
të jenë fizikisht aktiv.
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Aktiviteti 2: TEATRI I LEXUESVE 

Ky aktivitet mund të kryhet me një pjesë të madhe të librave të 
ilustruar, e jo vetëm me tregimin për “Mbretin Ben”. Dramatizimin 
e tregimit mund ta bëni me një grup të nxënësve të klasës, 
familjes ose të lagjes. Krijoni versionin teatror të tregimit. Së pari, 
bëni provë (“kasting”) për ndarjen e roleve fëmijëve të grupit. Bëni 
një skenë të improvizuar ku fëmijët do të shfaqen para publikut që 
përbëhet nga fëmijët tjerë. Çdo fëmijë le ta lexojë tekstin të cilin 
në dialog e thotë personazhi të cilin e aktron ai/ajo. Nxitni fëmijët 
ta rilexojnë tekstin më shumë herë me qëllim që të mësojnë 
përmendsh pjesë sa më të madhe të tekstit dhe të munden ta 
luajnë “shfaqen” pa u rikujtuar me libër në dorë. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët i përmirësojnë shkathtësitë e tyre 
gjuhësore, të mbajturit mend, shkathtësitë kinestetike 
(orientim në hapësirë, lëvizje, koreografi, motorika e madhe 
dhe shkathtësi socio-emocionale. 

Aktiviteti 3: “SHOK I MIRË” 

Bisedoni me fëmijën çka do me thënë të jesh shok i mirë dhe cilat 
janë karakteristikat e një shoku të mirë. Çka duhet të bëjë, e çka 
nuk duhet të bëjë shoku i mirë? Shkruani tërë këtë në formë të 
një teksti të shkurtë. Kur do të mbaroni tekstin, përmbajtjen e 
të njëjtit paraqitni në tabelë me dy kolona ku në një kolonë do t’i 
shkruani punët që duhet t’i bëj dhe karakteristikat të cilat duhet 
t’i posedojë një shok i mirë, kurse në kolonën tjetër çdo gjë që 

shoku i mirë nuk duhet t’i bëj që ta konsiderojmë për shokë të mirë. Bisedoni me fëmijën 
për karakteristikat dhe procedurat që nuk përputhen në këto kolona. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët i zhvillojnë shkathtësitë socio-emocionale, shkathtësitë gjuhësore 
dhe e pasuroјnë fjalorin.
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ÇUPËZA ME KARROCË 

Ky libër i ilustruar na fut në një tregim të shkëlqyeshëm dhe shumë 
prekës për një çupë me emrin Hana. Hana nuk mund të lëvizë, prandaj është në 
karrocë për invalidë, kurse në tregim ajo ballafaqohet edhe me një sfidë – e pret dita e parë e 
shkollës. Por Hana ka shumë talente, prandaj shokët shumë shpejt e pranojnë. Ky është tregim në të cilin 
janë të përzier ndjenja e pikëllimit dhe të gëzimit dhe mund të jetë shkas i mirë që për herë të parë me 
fëmijën të bisedoni për personat me pengesa dhe për atë si duket jeta e tyre. 

Çështje dhe tema për të cilat mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët: 

• Me çka Hana ishte e ngjashme me të gjithë të tjerët (fëmijët) në librin e ilustruar?

• Me çka Hana dallohej nga të gjithë të tjerët në librin e 
ilustruar? Si ndjehej Hana në fillim të tregimit, e si në fund? 

• Si ndjeheshe ti derisa e lexonim tregimin? Pse? 

• A mund të kujtohesh për ndonjë shok i cili është i ndryshëm 
nga ti? Pse është i ndryshëm? 

• A keni gjëra të përbashkëta edhe me shokët të cilët janë të 
ndryshëm nga ti? Cilët? 

• A mund të zgjedhin së paku tri punë të cilat i duan të gjithë 
fëmijët në botë? Cilat janë ato? 

Aktiviteti 1: PERSONAT ME NEVOJA TË POSAÇME 

Ky është një rast i mirë të fillohet bisedë për personat, veçanërisht fëmijët, me nevoja të posaçme, e jo 
vetëm për personat e moshuar. Pyetni a dinë çfarë nevoja të posaçme kanë njerëzit? Planifikoni aktivitet 
me të cilin fëmija do t’u ndihmonte fëmijëve të cilët gjenden në spital. Fëmija mund të vizatojë vizatim ose 
të përgatis dhuratë të vogël për fëmijët në spital, ose mund t’i sqaroni se është mirë të luhet me fëmijët me 
nevoja të posaçme. 

Pse ky aktivitet? Fëmija njihet me mënyrën e jetës së personave me lloje të ndryshme të nevojave dhe tek ai 
zhvillohet ndjenja e empatisë dhe shkathtësive socio-emocionale. 

Aktiviteti 2: MUZIKA 

Muzika është mënyrë e mirë t’i disponojmë njerëzit. Nëse e lëshojmë 
muzikën e preferuar të dikujt nga familja në çastin e duhur, ajo mund t’i 
disponoj shumë. Gjesti i tillë tregon atë se fëmija e di çka duan ata dhe se 
do që ata të jenë të disponuar. 

Nëse anëtarët e familjes dinë të ekzekutojnë në ndonjë instrument, mund 
të jetë shumë zbavitëse të bëhet një grup muzikor, “bend”, dhe të ndahen 
rolet në grup. Jepni emër bendit tuaj. Nëse nuk keni instrumente, mund të 
mendoni së bashku me fëmijën, cilat sende në shtëpi mund të shërbejnë 
si instrumente. Bëni incizim nga “bendi” juaj dhe dërgoni atë incizim 
familjes së gjerë dhe miqve. Rruani incizimin – do të jetë shumë zbavitëse 
ta dëgjoni përsëri kur fëmija do të rritet!

Dëgjoni së bashku me fëmijët lloje të ndryshme të muzikës. Çfarë muzikë doni të dëgjoni ju dhe çfarë fëmija 
juaj? A ka ndonjë lloj të muzikës që nuk ju pëlqen dhe pse? Çfarë muzike dëgjojmë në raste të ndryshme?

Pastaj rikthehuni përsëri librit të ilustruar, kujtoni në çfarë instrument ekzekutonte Hana? A 
dini diçka për atë instrument? Nëse jo, bëni një hulumtim. Hulumtoni edhe për llojet tjera të 
instrumenteve. Ku mund të shohim instrumente muzikore? Cilat instrumente mund 
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të gjenden në shitore për lodra? Në cilat vende 
tjera mund të shohim instrumente dhe njerëz të cilët 
ekzekutojnë në instrumente?

Pse ku aktivitet? Fëmija do t’i zgjerojë njohuritë e tij nga fusha 
e muzikës, do të njoftohemi me instrumentet muzikore, e 
njëkohësisht do të ketë mundësi për ndërveprim dhe shoqërim 
me familjen. 

Aktiviteti 3: NUMËROJMË SENDE 

Gjatë kohës së leximit të librit të ilustruar ose kur do ta mbaroni, 
kërkoni nga fëmija/fëmijët të gjejnë një numër të caktuar të një 
sendi në ilustrimet nga libri i ilustruar. 

Për shembull, për tregimin Çupëza me karrocë, mund të kërkoni nga fëmija: 

• të gjejë në cilën faqe të librit të ilustruar, në qiell ka 4 yje 

• të gjejë 6 sende të njëjta (tullumbace, fjongo etj) në faqe të caktuar të librit të ilustruar 

• të numëroj sa fëmijë ka në faqen e fundit etj. 

Pse ky aktivitet? Fëmija do të zhvillojë aftësi për vrojtim të hollësive dhe për numërim. 
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KOLLTUKU MAGJIK 

Tregim interesant dhe ngacmues i cili i shpie fëmijët në udhëtim 
nëpër gjithësi. Në çdo faqe të librit të ilustruar ndërthuren realiteti dhe 
imagjinata, kurse fëmijët udhëtojnë së bashku me personazhin kryesor 
Benin. Ky libër i ilustruar është shkruar dhe ilustruar nga autorë të vendit 
dhe ky është botimi i dytë i tij. Tregimi dhe ilustrimit ofrojnë qasje të lehtë dhe 
kreative nëpërmjet të së cilës fëmijët mund ta njohin gjithësinë, e në të njëjtën kohë t’i përmirësojnë 
shkathtësitë e të dëgjuarit, të lexuarit dhe ritregimit. 

Çështje dhe tema për të cilat mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët: 

• Si ndjeheshe ti derisa e lexonim tregimin? Pse? 

• Në çfarë udhëtimi shkoi Beni? 

• A dimë diçka për planetët dhe sistemin diellor? 

• A e ke vrojtuar ndonjëherë qiellin natën? Çka ke vërejtur? 

• Beni a ka udhëtuar me të vërtet me kolltukun magjik? 

• Ku do të udhëtoje ti nëse do të kishe kolltuk magjik? 

Aktiviteti 1: SISTEMI JONË DIELLOR 

Fëmijët në këtë moshë më lehtë e kuptojnë konceptin e planetëve dhe sistemit diellor nëse gjejmë 
mënyrë atë t’ua paraqesim me ilustrime. Për shembull, duke i vënë vetë fëmijët në rolin e planetëve dhe 
Diellit si pjesë e sistemit diellor. Ky aktivitet mund të realizohet me grup prej 10 fëmijëve. Çdonjëri nga 
fëmijët mund të paraqes njërën nga planetët, kurse një fëmijë të jetë Dielli. 

Paraprakisht, së bashku me fëmijët punoni 10 kartele, në secilën nga ato shënoni karakteristikat më 
kryesore të planetëve të veçanta dhe të Diellit. Pas dhënies së roleve, çdo fëmijë e fiton kartelën e planetit 
(ose Diellit) të cilën e paraqet. 

Nxitni fëmijët të renditen sipas radhitjes sipas së cilës 
janë vendosur në sistemin diellor, duke filluar 
nga ajo që është më afër Diellit. Tregoni se 
si planetët rrotullohen rreth Diellit, po 
edhe tërë grupi mund ta bëj këtë. 

Fëmijët më lehtë do t’i mbajnë 
mend emrat dhe karakteristikat 
e planetëve nëse ato i lidhin dhe 
bashkojnë me një shok të caktuar. 
Por edhe shumë zbaviten! 

Pas kësaj loje të shkurtë, përsëritni çka keni mësuar për sistemin diellor, e nëse fëmijët dëshirojnë të 
mësojnë më shumë, hulumtoni në enciklopedi ose në internet. Nëse keni mundësi, shpini fëmijët në 
planetarium i cili gjendet në Qendrën Kulturore të të Rinjve në Shkup. Kjo do të jetë mundësi e mirë ta 
vizitoni edhe Qendrën Kreative për Fëmijë e cila përmban aktivitetet interesante për fëmijët me të cilat 
zhvillohen aftësitë e tyre gjuhësore dhe matematikore.

Pse ky aktivitet? Fëmijët do ta avancojnë diturinë e tyre nga shkencat natyrore, si edhe 
motoriken e madhe dhe orientimin në hapësirë. 
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Aktiviteti 2: REALITETI PËRKUNDËR TRILLIMIT 

Ky aktivitet mund të përdoret edhe me libra tjerë të ilustruar ose 
tekste në të cilat ndërthuret realiteti dhe trillimi. Përqendrohet 

në aftësitë për të dëgjuar dhe njohjes së dallimit mes reales dhe të 
imagjinuarës (fiktives) në tregim. 

Ndaluni para grupit të nxënësve në klasë, shtëpi ose lagje. Zgjidhni tekst 
të cilin do ta lexoni para grupit, e i njëjti duhet të përmbajë ngjarje reale 
dhe trillime. Para se të filloni ta lexoni tekstin, merruni vesh me fëmijët 
rreth rregullave të aktivitetit: për çdo fakt real ose ngjarje të cilën do ta 
dëgjojnë – duhen të shkojnë një hap para. Gjatë çdo ngjarje të trilluar të 
cilën do ta dëgjojnë - ngelin në vendin e njëjtë pa lëvizur. Fëmija i cili do 
të lëviz para me gabim, duhet të kthehet një hap prapa. 

Fëmija/fëmijët të cilat të parët do të arrijnë përpara, janë fitues të lojës. Fituesit trillojnë ose lexojnë një 
tregim të përgatitur prej përpara e cila përsëri përmban edhe ngjarje reale edhe të trilluara. Loja përsëritet.

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë të menduar kritik, aftësi për të gjykuar dhe motorikë të madhe.

Aktiviteti 3: POROSI TË KODUARA 

Ky aktivitet paraqet kombinim të matematikës me gjuhën. Cilat janë 
rregullat? Çdo shkronjë të alfabetit shënoni me një numër. Për shembull: 
A – 1, B – 2, C – 3, Ç – 4 etj. Pastaj, krijoni porosi të koduara me numra 
pas së cilit fshihet porosi e shkruar. Fëmija duhet ta zbulojë porosinë, 
me ndihmën e legjendës cila shkronjë qëndron pas cilit numër. Më tej, 
nxitni fëmijën të krijon porosi të koduara, e ju t’i dekodoni. Ky aktivitet 
mund të kryhet në mënyrë individuale ose në grup. Prej përpara mund të 
merreni vesh për temën së cilës do t’i referohen porositë e koduara, për 
shembull: gjithësia, planetë, udhëtime etj. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët i zhvillojnë shkathtësitë e tyre matematikore dhe gjuhësore për zgjidhjen 
e problemeve dhe të menduarit kritik. 
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 VËLLA PËR PETRITIN
 

Ky libër i ilustruar paraqet mundësi të shkëlqyeshme të bisedoni me fëmijët në lidhje me situatën dhe 
ndjenjat kur në familje vjen një vëlla apo motër më e vogël. Kjo ndodh edhe me personazhin kryesor të 
tregimit Petritin, i cili nga prindërit kupton se në familje do të vijë një anëtar i ri. Si ndjehet Petriti kur do ta 
kuptojë këtë? Cilat ndjenja zhvillohen te fëmijët më të mëdhenj në situatë të tillë? Xhelozia a është dukuri e 
shpeshtë dhe deri në cilën masë është e “lejuar”? Këto janë pjesë e pyetjeve për të cilët ju mund të mendoni, 
por edhe të bisedoni me fëmijën/fëmijët. 

Rilexoni tregimin disa herë që t’i mbani mend emrat e të gjithë personazheve: Petriti, Iliri, Pajtimi dhe Tiara.

Çështje dhe tema tjera për të cilat mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët: 

• Si ndjeheshe ti derisa e lexonim tregimin? Pse? 

• Si ndjehej Petriti kur kuptoi se do të ketë vëlla? 

• Si ndjehej ai në fund të tregimit? 

• Si do të ndjeheshe ti nëse do të ishe në vendin e Petritit? 

• Çka mund të bëjmë që të ndjehemi më mirë në situata të tilla? 

• Si mund t’u ndihmojmë të tjerëve, për shembull prindërve? 

Aktiviteti 1: TA BËJMË TRUNGUN FAMILJAR 

Sqaroni fëmijës çka është trungu familjar. Pse trungu përdoret si simbol i raporteve mes anëtarëve 
të gjeneratave të ndryshme në familje? Si munden familje të ndryshme të jenë të lidhura në një 
trung? Shqyrtoni disa shembuj dhe pastaj vazhdoni ta bëni trungun familjar me fëmijën. Mos harroni 
se kjo është mundësi e mirë të bashkëpunoni me anëtarët tjerë të familjes dhe se ky mund të jetë 
projekt afatgjatë.

Bëni plan për përpunimin e trungut familjar dhe caktoni cilat informata do të jenë të nevojshme. 
Pyetni fëmijët a e dinë si quhen gjyshi dhe gjyshja, stërgjyshi dhe stërgjyshja? Nga mund ta marrin 

këtë informatë? Çka mund të shkruhet në trungun familjar përveç mbiemrave? A e dini ku kanë jetuar 
paraardhësit e tyre dhe a e kanë ndërruar vendin e banimit? Mblidhni të 

gjithë informatat që doni t’i përfshini dhe tregoni fëmijës të bëj vizatim 
ose kolazh i cili do ta paraqes “trungun e tij familjar”. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët do të mësojnë diçka më shumë edhe për 
anëtarët e familjes së gjerë dhe do t’u rritet ndjenja e përkatësisë së 
një familjeje më të gjerë.

Aktiviteti 2: NGA KËNDVËSHTRIMI TJETËR 

Ky aktivitet mund të realizohet edhe me shumicën e librave tjerë të 
ilustruar. 

Kur do ta lexoni tregimin dhe fëmija mirë do t’i mësojë të gjithë 
personazhet në të, kërkoni nga ai t’u rrëfejë të njëjtën nga këndvështrimi i ndonjë personazhi tjetër. Për 
shembull, në Vëlla për Petritin, fëmija mund të rrëfej nga këndvështrimi i Nënës, Babait ose të shokut të 
Petritit – Ilirit. Nxitni fëmijën të rrëfejë dhe si ndjehej secili nga personazhet në situata të caktuara dhe pse. 
Versionet e ndryshme të tregimit mund t’i shënoni.

Pse ky aktivitet? Fëmija zhvillon shkathtësi socio-emocionale, empati dhe shkathtësi të 
rrëfimit. 
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DEA DHE SYZET

Ky është tregim për ngjashmëritë dhe dallimet, për 
atë si është të jesh pjesë e një familje, për ndjenjën e 
përkatësisë, për ndjenjën e sigurisë dhe për kreativitetin. 
Shpresojmë se libri i ilustruar për Deën dhe familjen e saj 
do t’ju nxit për biseda edukative në këto tema me fëmijët.

Propozime dhe tema për bisedë

Është shumë me rëndësi t’u ndihmojmë fëmijëve të zhvillojnë 
shkathtësi për perceptimin e botës përreth tyre, sepse ashtu do 
të mund t’i vërejnë dallimet. Por edhe më e rëndësishme është që 
t’u tregojmë se dallimet janë pasuri dhe se nuk duhet të shkaktojnë 
ngarkesë dhe frikë. Në këtë mënyrë, që nga mosha e hershme fëmija 
do t’i kuptojë dallimet si mundësi të reja dhe pjesë e pasurisë që e ofron 
jeta, e jo si kërcënim. Motoja e kësaj bisede le të jetë “ Të gjithë jemi të njëjtë, të 
gjithë jemi të ndryshëm”. Edhe pse dukemi të ndryshëm, të gjithë ne duam të jemi 
të lumtur. Të gjithëve na duhet ushqim, veshje, strehim dhe të gjithë ne duam të përkasim diku. Shijet 
tona ndonjëherë dallohen, dikush do akullore nga dredhëzat, tjetri do çokollatë, kurse i treti mollë. Por 
edhe përkundër këtyre dallimeve, mund të jemi së bashku. Është mirë të njoftoni njerëz nga shtete të 
tjera, të shihni sende të cilat kanë prejardhjen nga vende të tjera dhe të mësoni diçka të re për traditën 
dhe jetën e përditshme të familjes së miqve tanë të cilat dallohen nga ne. Ndoshta i ngjajmë prindërve 
tanë, ndoshta jo, por dukja nuk ka ndikim mbi dashurinë tonë dhe kujdesit ndaj tyre. Do të donim t’u 
inkurajojmë të bisedoni për këto tema derisa e lexoni librin e ilustruar për Deën dhe familjen e saj. 

Çështje dhe tema për të cilat mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët: 

• Në çka ju dhe fëmija juaj jeni të ngjashëm, e në çka dalloheni?

• A i keni ngjarë prindërve tuaj kur keni qenë fëmijë? Kujt keni dëshiruar t’i ngjisni dhe pse? 

• A ju ka thënë fëmija kujt dëshiron t’i ngjet dhe pse? 

• Në cilën mënyrë dukja e jashtme ose shëndeti kontribuojnë që njerëzit të dallohen mes vete? A 
njihni njerëz të cilët dallohen nga të tjerët sepse kanë ndonjë problem shëndetësor ose fizik dhe 
përdorin ndonjë mjet ndihmës, për shembull aparat të dëgjimit, karrocë e të ngjashme? Ju lutemi 
të jeni të kujdesshëm dhe mos e theksoni se ata njerëz shumë dallohen – megjithatë ne të gjithë 
kemi më shumë ngjashmëri sesa dallime! 

Aktiviteti 1: FOTOGRAFI FAMILJARE

Kur do ta lexoni librin e ilustruar, pyetni fëmijën cilat janë dallimet mes anëtarëve të familjes së tij. A i ka 
thënë ndonjëherë dikush se i ngjet nënës, babait apo ndonjë anëtari tjetër të familjes? Shikoni së bashku 
albume me fotografi. (Nëse jeni mësimdhënës/dikush që kujdeset për fëmijën, bisedoni me prindërit që 
t’ju ndihmojnë). Dikush nga njerëzit në fotografi a mban syze? A ka dallime tjera të dukshme dhe cilat janë 
ato? Shikoni fotografi nga brezat e mëparshëm, Çfarë është veshja e tyre dhe a dallohet nga veshja që e 
mbajnë njerëzit sot? Çfarë modele të flokëve kanë pasur? Mjedisi në të cilin kanë jetuar ndonjëherë dallohet 
nga mjedisi i sotshëm në të cilin jetojmë? Çka do të mund të themi për ngjashmëritë dhe për dallimet e 
anëtarëve të një familje?

Gjithashtu, bisedoni për ato ngjashmëri mes anëtarëve të familjes të cilat nuk janë të dukshme për syrin, si 
për shembull për shijet e njëjta dhe të ndryshme ose për talentet e ngjashme.

Pse ky aktivitet? Sepse në këtë mënyrë fëmijët i përmirësojnë shkathtësitë gjuhësore dhe 
mësojnë t’i vërejnë dallimet, t’i çmojnë kualitetet të cilat nuk shihen vetëm në sipërfaqe 
dhe të zhvillojnë ndjenjë të përkatësisë.
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Aktiviteti 2: “UNË SHOH” 

Bëni me fëmijët syze prej letre, nga biulet plastike ose nga ndonjë 
material tjetër sipas zgjedhjes. Vini syzet të cilat i bëtë dhe filloni ta 

luani lojën “Unë shoh”. Një nga ju përshkruan një send të paramenduar, 
kurse fëmija ose ju duhet ta qëlloni cili është ai send. Filloni me sende 
të thjeshta e pastaj, sikur fëmija do të fitojë përvojë, kaloni në nocione 
më të ndërlikuara. 

Pse ky aktivitet? Sepse në këtë mënyrë fëmijët e ndërtojnë gjuhën 
dhe ushtrojnë që t’i paraqesin në mënyrë vizuale gjerat. 

Aktiviteti 3: VIZATIMI NË PASQYRE

Pyetni fëmijën pse Dea ka qenë e pikëlluar. Pse nuk i ka mbajtur syzet si anëtarët tjerë të familjes. Çka ka 
vendosur të bëjë? Është kujtuar se mund të vizatojë syze në pasqyrë – edhe ne mund të përpiqemi ta bëjmë 
të njëjtën por nga arsye të tjera. Aktivitetin mund ta filloni ashtu që do të vizatoni portret të fëmijës nga 
shëmbëlltyra e pasqyrës. Së pari vizatoni sytë, e pastaj shtoni syze. Pastaj, fëmija le të ndalet para pasqyrës, 
ashtu që sytë e tij të jenë në vendin e syve të vizatuar në pasqyre. Fëmija mund të vazhdojë vetë të vizatojë. 
Kur do ta mbaron autoportretin, merrni fletë të bardhë të letrës dhe me kujdes vini në pasqyre. Nëse ngjyra 
ka filluar të thahet, merrni fletë të lagur të letrës.

Mundeni edhe të vizatoni syze, si Dea, e pastaj ta ndërroni kornizën e syzeve. Si ajo e ndërron fytyrën tuaj? 
Çka do të ndodh nëse vizatojmë syze të diellit? Kur përdorim syze për diell?

Pse ky aktivitet? Sepse fëmija i ushtron shkathtësitë motorike dhe kreativitetin.

Aktiviteti 4: VIZATIMI DHE DIZAJNIMI I SYZEVE 

Flisni me fëmijët për syzet dhe për atë cilët njerëz duhet të mbajnë syze. Pyetni çfarë forme janë 
syzet që i mbajnë njerëzit. Gjeni fotografi të dikujt që nuk mban syze. Bëni disa kopje të fotografisë 

dhe thoni fëmijës të dizajnon korniza të ndryshme për syze të cilat to t’ia ofronin personit në fotografi. 
Nxitni fëmijën të përdor ngjyra dhe stoli të pa zakonshme. Bisedoni për atë në çfarë raste do të mund 

t’i mbanin ato syze dhe se është e rëndësishme njerëzit të cilët mbajnë 
syze të gjejnë syze të cilat u përgjigjen dhe të cilat do të donin t’i 

mbanin.

Tregoni fëmijës materiale të ndryshme nga të cilat do të mund t’i bëj 
syzet, për shembull tel (por teli duhet të përshtatet që të mund ta 
përdorin fëmijët dhe të merr lehtë forma të ndryshme). Ofroni fëmijës 
edhe materiale tjera, si ngjitëse, ngjyrë, letër që shkëlqen etj. që fëmija 
të mund të krijon syze të ndryshme. 

Kur do t’i krijon syzet për vete, le të shëtitet me ato nëpër shtëpi ose në 
dhomën e tij. Me ndihmën e syzeve të reja a mund të vëren disa hollësi të 
reja, si për shembull, se disa lodra duhet të vihen në vendin e tyre? Çka 
më së shumti i pëlqen kur i mban syzet e reja? Çka do të ndryshonte në 
dhomën e tij?

Pse ky aktivitet? Fëmija e zhvillon motoriken e imët dhe kreativitetin, e pasuron fjalorin dhe mësohet 
të vërejë gjëra nga rrethi i tij.

Aktiviteti 5: LLOJE TË NDRYSHME TË QELQIT

Kthehuni përsëri tek ajo pjesë e librit të ilustruar kur Dea është e befasuar që syzet nuk i ndihmojnë 
të sheh më mirë. Pastaj, gjeni qelq të ndryshëm optik dhe lejoni fëmijës që të sheh me ato. Jepni 
fëmijës të sheh me thjerrëz dhe të vizatoj çka ka parë. Vini në qelq krem për dorë dhe fëmija 
përsëri le të sheh nëpër ato qelqe dhe le të vizatojë çka ka parë.
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Tregoni fëmijës sende të ndryshme të tejdukshme, por edhe disa në ngjyrë, të cilët më shumë ose më 
pak janë të tejdukshme. Nëse keni instrumente të ndryshme optike, si për shembull dylbi ose teleskop 

ky është moment i mirë të filloni të hulumtoni si funksionojnë ato. Mundeni për shembull, gjithashtu 
ta shihni edhe aparatin për fotografim. Sqaroni fëmijës se edhe aparatet kanë qelq i cili funksionon më 

ndryshe nga qelqi i syzeve. Bisedoni për ngjashmëritë dhe dallimet e qelqeve në aparat dhe te syzet.

Pse ky aktivitet? Sepse fëmijët e pasurojnë gjuhën, ushtrojnë që në mënyrë vizuale t’i paraqesin gjerat, 
vërejnë gjësende nga rrethina, vizatojnë atë që e kanë parë dhe hulumtojnë sende konkrete.

Aktiviteti 6: NEVOJA TË POSAÇME TË NDRYSHME

Pyetni fëmijën a njeh dikë që ka probleme me shikimin. Sqaroni se pa syze ata njerëz shohin sikur nëpër 
qelqin të lyer me krem për dorë. Bisedoni për atë si duket jeta e personave që kanë problem me të parit 
ose të personave që janë të verbër. Përpiquni të gjeni tekst të shkruar me alfabetin e Brajit. Pyetni fëmijët 
pse në disa semaforë, përveç ngjyrës së kuqe , të verdhë dhe të gjelbër, dëgjohet edhe zë specifik kur kyçet 
ngjyra e gjelbër? Si ai zë u ndihmon të verbërve në mënyrë të sigurtë ta kalojnë rrugën?

Bisedoni për atë si duket një kontroll te mjeku i syve. Bëni tabelë me 
shkronja dhe numra në madhësi të ndryshme për kontrollimin e të 
parit dhe luani lojën “mjeku i syve”. 

Bisedoni për personat me nevoja të posaçme të familjes tuaj ose 
të rrethit tuaj. Çfarë janë nevojat e posaçme të tyre? Për se kanë 
nevojë (syze, karrocë, aparat për dëgjim)? Thoni fëmijëve t’i mbyllin 
fortë veshët me duar ose të vendosin kufje ose tampon në to, që të 
përjetojnë si e kanë njerëzit me dëgjim të dëmtuar. Bisedoni për atë 
si duket jeta e njerëzve të shurdhët. Përpiquni të mësoni disa shenja 
nga gjuha e shurdhmemecëve. Tregoni fëmijës se pa marrë parasysh 
të nevojave të veçanta, edhe ata njerëz dëshirojnë të komunikojnë. Si 
personat e tillë dëshirojnë të trajtohen nga njerëzit tjerë? 

Pse ky aktivitet? Sepse fëmija i zhvillon shkathtësitë senzorike dhe e vërejnë rolin e 
individit dhe shoqërisë në raport ndaj njerëzve me nevoja të veçanta.
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RONI 

Tregimi për Ronin përmban disa tema. Lexoni tregimin për Ronin dhe vendosni si do ta fusni fëmijën në 
atë dhe cilat pjesë të tregimit dëshironi t’i theksoni. Tregimi për Ronin mund të nxit bisedë për ruajtjen 

e beniaminëve të shtëpisë, për realitetin (i cili ndonjëherë nuk është edhe aq i mirë siç do të donim), për 
atë se si duhet të planifikohet shtëpia ose banesa e re, për atë sa na mungon dikush për të cilin nuk e kemi 
ditur se aq shumë e duam. Të gjithë këto tema janë të rëndësishme, e ju duhet të zgjidhni me cilën do të 
filloni. Por gjithsesi, mos harroni ta theksoni porosinë për atë sa është e rëndësishme të ngelim së bashku 
edhe në të mirë edhe në të keq, ta dëgjojmë njëri tjetrin, të përfshimë edhe ndonjë shok të imagjinuar në 
rrethin tonë familjar. 

Propozime dhe tema për bisedë

Kujtoni fëmijërinë tuaj. Siç duket shumica nga ne kanë pasur shok të imagjinuar. 

• Keni pasur shok të imagjinuar si fëmijë? Për cilat tema keni biseduar me atë, ose çka keni 
paramenduar se bëni?

• Fëmija/fëmijët e klasës tuaj a kanë pasur shok të imagjinuar? Si mund ta dini këtë? Më shpesh, 
fëmijët nuk duan ta thuan publikisht se kanë shokë të imagjinuar, kështu që prindërit duhet vetë 
ta zbulojnë nga tregimet e fëmijës për atë çka ka bërë me shokët. Dëgjoni me vëmendje çka flasin 
fëmijët!

• A është interesante të kesh shok të imagjinuar? Pse? A mundet ai ta zëvendësojë shokun e 
vërtetë?

• Çka bën shoku i tyre i imagjinuar? Çka bëjnë së bashku? A është ajo diçka që nuk mund të bëhet 
me shokun tuaj, ose është diçka që do ta bëjë vetëm me ndonjë person të veçantë?

• Çka do të thotë të transferohesh në vend tjetër? Çka mbizotëron: emocioni që do të shkohet në 
vend tjetër ose nostalgjia për vendin e vjetër? Nëse jeni shpërngulur, a ju kujtohet si ka qenë ajo 
përvojë për ju? Nëse fëmija është shpërngulur, le t’u përshkruaj si e ka pasur. E nëse nuk është 

shpërngulur, thoni të mendoj çka do t’i kishte munguar nëse do të shpërngulej në vend tjetër? 
Çka është më e bukura në vendin ku për momentin jeton? A ju mungon dikush që më parë ka 
jetuar me ju dhe pse? A i mungon fëmijës dikush i cili më herët ka qenë i pranishëm në jetën e tij? 
Kush është ai? Pse ndodhin ndryshime? Çka mund të bëni nëse dikush ju mungon?

Aktiviteti 1: DIKUSH JU MUNGON

Rikthehuni në atë pjesë të përrallës ku Learti thotë se shumë i pëlqen shtëpia e re 
dhe Roni i vërtet, por i mungon Roni i vjetër. Pyetni fëmijën pse ndjehet 
ashtu. Pse i mungon Roni i vjetër? Pastaj bisedoni për ndonjë beniamin 
që fëmija më herët e ka parë, e tani e sheh vetëm kohë pas kohe. A 
ka ende njerëz ose beniamin të cilët jetojnë me fëmijën (gjyshi dhe 
gjyshja, qeni i shokut e të ngjashme)? Bisedoni për atë person ose për 
atë beniamin. 

Si komunikoni me ndonjë njeri ose me beniaminin? Nëpërmjet letrës, 
bisedës telefonike, dhuratave e të ngjashme. Ndihmoni fëmijës të 
shkruan letër për atë person ose beniamin. Ju mund të shkruani çka flet 
fëmija, kurse fëmija mund të vizaton fotografi. Nëse letra është për beniamin, 
bisedoni për atë kush do t’ia lexoj letrën. A do ta kuptojë beniamini atë letër? A mund të dërgoni përqafim 
ose puthje dikujt që jeton larg? A do të jenë ato puthje dhe përqafime të vërteta?

Ky aktivitet është hyrje e mirë për bisedën për udhëtimet zyrtare të prindërve. Ajo që prindërit duhet të 
udhëtojnë për një kohë të caktuar, nuk do të thotë se nuk i duan fëmijët e tyre, por se kanë përgjegjësi 
ndaj punës së tyre. Mu për këtë është shumë e rëndësishme që koha të cilën familja e kalon së bashku të 
jetë kënaqësi e vërtetë për të gjithë. 

Pse ky aktivitet? Sepse ndihmon në zhvillimin emotiv të fëmijëve, për zhvillimin e shkathtësive 
gjuhësore, për përvetësimin e shkrim-leximi t dhe të vizatimit. Gjithashtu fëmijët mësojnë 
në cilën mënyrë mund të mbesim në kontakt me të tjerët dhe të komunikojmë, edhe pse 
nuk jetojmë në vendin e njëjtë.
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Aktiviteti 2: SHOKU I IMAGJINUAR

Sqaroni fëmijës se në fillim të tregimit Roni ka qenë shoku i imagjinuar i Leartit. Pyetni pse Learti 
ka dëshiruar të ketë shok të imagjinuar. Çka i ka munguar? A e kanë ditur prindërit e tij për Ronin? 

Çka i kanë thënë? Kjo mund t’u ndihmojë të kuptoni fëmija juaj a ka dëshiruar të ketë shok të 
imagjinuar. Bisedoni me fëmijën çka do të dëshironte të bëjë së bashku me shokun e imagjinuar. 

Kur dhe ku do të takohej me të? A do ta kishte njoftuar prindërit e tij me atë? 

Së bashku, shkruani tregim për aventurat e një shoku të imagjinuar. Fëmija le ta rrëfej tregimin, e ju 
vetëm parashtroni pyetje që të fitoni sa më shumë informata për atë?

Pse ky aktivitet? Fëmija kështu e zhvillon imagjinatën dhe kreativitetin e tij, si dhe shkathtësitë 
për të lexuar dhe të shkruar. 

Aktiviteti 3: FAMILJA IME

Që ta mësoni fëmijën më shumë ta respektojë familjen e tij, bëni album me fotografi të anëtarëve 
të familjes dhe të atyre aktiviteteve të cilat i bëni së bashku. Nëse jeni mësimdhënës, bisedoni së 
pari me prindërit. Me siguri do të pajtohen t’u ndihmojnë me materialin e nevojshëm. Çdo fotografi 
le të jetë e plotësuar me disa fjalë për personin apo për ngjarjen. Tregoni fëmijës si të bëjë trungun 
e familjes, që t’i paraqes edhe kushërinjtë të cilët nuk jetojnë këtu, bëni rreth të njerëzve që janë të 
dashur për ju.

Pse ky aktivitet? Te fëmija zhvillohet ndjenja e përkatësisë, gjithashtu zhvillohen dhe shkathtësi 
gjuhësore dhe të komunikimit.

Aktiviteti 4: SHTËPIA IME - PLAN I SHTËPISË

Shihni së bashku planin e shtëpisë nga libri i ilustruar. Çka shënojnë vijat dhe shenjat? Si janë të shënuar 
muret, dritaret dhe dyert? Sa dhoma ka në shtëpinë e re të Learti? Si do ta sistemoni familjen e Leartit? 
Si mund të bëjmë plan për çdo dhomë veç e veç? Çka do të përfshin plani i tillë?

Të mendojmë tani për shtëpinë tonë. Sa dhoma ka në shtëpinë/banesën tonë? Si janë sistemuar 
anëtarët e familjes? Cili është funksioni i secilës nga dhomat? A mund të përdoren për ndonjë 
qëllim tjetër? Si familja juaj do ta kishte organizuar hapësirën po të kishte vetëm një hapësirë, si 

familja e Leartit?

Kur do të bisedoni rreth planit, bëni plan për dhomën e fëmijëve. Vizatoni 
sipërfaqen, shënoni dyert dhe dritaret, e pastaj preni copa letre të cilat do 

ta shënojnë mobilien? Nxitni fëmijën t’i paraqes pjesët e mobilies nëpërmjet 
letrës së prerë në forma të ndryshme të trupave gjeometrik, e pastaj le ta 
vendos mobiliet në plan. Kur pjesët e mobilieve do të vendosen ku e kanë 
vendin, fëmija duhet t’i vizatoj sendet. Që ta thelloni këtë aktivitet, bëni plan 
të shtëpisë/banesës dhe çdo dhomë le të jetë e plotësuar me hollësi. Fëmija 
mund të vizatoj fotografi të mobilies në disa dhoma. 

Plotësim tjetër i këtij aktiviteti mund të jetë ri rregullim i dhomës, ose ri 
organizim i mobilies. Fëmija duhet të sqarojë pse do të kishte bërë ndryshim 
të tillë.

Pse ky aktivitet? Fëmijët i zhvillojnë shkathtësitë hapësinore, matematikore dhe gjuhësore dhe 
mësojnë për hapësirën e cila i rrethon. Gjithashtu, fëmija e kupton se njerëz të ndryshëm mund të 
jetojnë në kushte të ndryshme.

Aktiviteti 5: DHOMA DHE SHTËPIA E ËNDRRAVE TË MIА

Fëmijët le t’u sqarojnë si do të dëshironin të duket dhoma e tyre. Le ta vizatojnë. E si do të dukej shtëpia 
e ëndrrave të tyre? Le t’i pyesin anëtarët tjerë të familjes çka mendojnë për shtëpinë e ëndrrave. A e 
duan të njëjtën? Si mund të bashkëpunojnë ? Si mundet të gjithë të kontribuojnë që të fitojnë dhomë ose 
shtëpi të ëndrrave (t’i ngjyrosin muret, ta lëvizin mobilien, të pastrojnë e të ngjashme)? 

Pse ky aktivitet? Fëmijët e zhvillojnë imagjinatën, kreativitetin dhe shkathtësitë gjuhësore, 
mësojnë edhe të shprehen nëpërmjet artit. 
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Aktiviteti 6: GJURMËT E SHPUTAVE TË KËMBËVE

Në tregim lexojmë se Roni gjithkund lë gjurmë të shputave. A janë këta 
nga Roni i vërtet ose nga i vjetri, Roni i imagjinuar?

Gjeni fotografi të gjurmëve të shputave të kafshëve të ndryshëm. Shihni 
mirë së bashku me fëmijët. Pastaj, nëpër lojë, bashkoni shputat me kafshët të 

cilave u përkasin. Bisedoni për dallimet. 

Drejtoni shikimin nga dheu derisa shëtitni me fëmijën në park ose në një vend 
tjetër ku mund të shihen gjurmët e shputave të kafshëve. Kur është më lehtë 
të vërehen gjurmët, në verë apo në dimër, kur do të bie borë? Pse?

Nëse, shohim gjurmë të këpucëve, a mund të qëllojmë a i përkasin ndonjë 
fëmije apo të rrituri? Si do të qëllojmë kujt i përkasin gjurmët? 

Pse ky aktivitet? Fëmijët i zhvillojnë shkathtësitë gjuhësore dhe mësojnë njohjen vizuale. 

Aktiviteti 7: GISHT, DORË DHE GJURMË TË SHPUTAVE TË KËMBËS

Lë ta hulumtojë trupin e tij, fëmija mund të bëj gjurmë të gishtërinjve, 
duarve ose shputave të këmbës në ngjyrë apo në argjilë. Fëmija mund 
të futet këmbë zbathur në ujë dhe pastaj të lëviz mbi fletët e letrës që 
të shihen gjurmët e shputave të këmbës. Çfarë fotografi mundeni të 
bëni me shputat e këmbëve?

Fëmija le të merr gjurmë të gishtërinjve nga njerëz të ndryshëm. 
Bisedoni për ngjashmëritë dhe dallimet. A mund të gjeni dy gjurmë 
identike të gishtërinjve? Bisedoni për atë se gjurmët e gishtërinjve 
dallohen. Tregoni fëmijës se çdo njeri ka gjurmë të gishtërinjve. 

Fëmijët mund të shkruajnë tregim për “shputat nervoze të këmbëve” ose “gishtërinjtë e gëzuar”. 

Pse ku aktivitet? Fëmijët e zhvillojnë ndjenjën e identitetit dhe vetëbesim dhe e përmirëson 
njohjen vizuale, shkathtësi gjuhësore dhe kreativitet.

Aktiviteti 8: KUSH JETON NË SHTËPINË TIME? 

Kur do ta lexoni librin e ilustruar, përsëritni cilat janë anëtarët e familjes 
së Leartit dhe theksoni se në fillim të tregimit Roni nuk ka qenë qen i 
vërtet. Fëmija le të mendojë mirë për shtëpinë në të cilën jeton. Kush 
jeton me atë? Në çfarë raportesh janë? Pse jetojmë së bashku? A ka qenë 
çdoherë kështu? Si ndihmohemi me njëri tjetrin? Sa hapësira ka në shtëpi? 
A ka çdokush dhomën e tij? A mund t’i shohim të gjithë që jetojnë në 
shtëpi? A ka ndonjë që për momentin nuk jeton me ju, kurse fëmija do të 
donte të jetë këtu. 

Fëmija le të vizatoj të gjithë, duke i përfshirë edhe beniaminët, të cilët 
jetojnë në shtëpi. Cili është roli i secilit nga personazhet e vizatuar? Çka 
është e veçantë për secilin anëtarë të familjes? A keni zakone të ndryshme, 
a doni gjera të njëjta apo dallohen? 

Pyetni fëmijën a duket shtëpia ndryshe tani nga koha kur ka qenë i vogël. Si dallohen?

Pse ky aktivitet? Fëmija ushtron të vizatojë, i përmirëson shkathtësitë gjuhësore, fiton 
ndjenjën e përkatësisë.



LE TË SHKOJMË NË PUNË 

Çdo fëmijë e di se të rriturit shkojnë në punë. Në disa familje, 
të gjithë të rriturit shkojnë në punë. Në disa familje të tjera, 
të rriturit punojnë nga shtëpia. Fëmijët nuk e kanë çdoherë 
lehtë kur të rriturit shkojnë në punë. Shumica do të donin të 
luajnë me ata tërë ditën: të shkojnë në park, të luajnë lojëra, 
të shohin së bashku televizor ose të vozisin ballëz me dy rrota. 
Por, megjithatë të rriturit duhet të shkojnë në punë. Prandaj 
është shumë e rëndësishme të bisedojmë me fëmijët për 
punën. Të shkuarit në punë nënkupton se duhet ta punojmë 
atë që e kemi obligim, dhe t’u themi fëmijëve se puna është e 
nevojshme dhe e dobishme. 

Të gjithë ne nuk duhet të harrojmë asnjëherë se 
fëmijët mësojnë nëpërmjet lojës dhe se loja është 
gjëja më e rëndësishme të cilën ata duhet ta bëjnë në 
fëmijërinë e hershme. Këtë çdoherë duhet ta kemi në 
mend! Edhe atëherë kur lexojmë së bashku me ata! 

Çështje dhe tema për të cilat mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët: 

Kjo është një mundësi e mirë të rikujtohemi çka kemi menduar ne për të shkuarit në punë kur kemi qenë 
fëmijë. Ndoshta kemi menduar se është e mrekullueshme të jesh shitës i akullores. Ose se puna në Luna 

park është super. Por, a e keni pasur të qartë çka do të thotë t’i punosh ata 
profesione? A kemi qenë të vetëdijshëm cilat shkathtësi kërkohen për ato 
vende të punës? 

Të mendojmë për këtë edhe nga këndvështrimi jonë edhe nga ai i fëmijës:

• Çka keni dashur të jeni kur keni qenë fëmijë dhe pse? 

• Çka dëshiron të jetë fëmija juaj kur të rritet dhe pse?

• Çka keni dashur më së shumti të bëni me të rriturit në familjen 
tuaj kur keni qenë fëmijë dhe pse? 

• Cilat loja i keni preferuar me prindërit e tu ose me të rriturit e 
tjerë në familje? Çka keni mësuar nëpër lojërat e ndryshme me 
ata?

• Cilat loja fëmija juaj do t’i luaj me ju dhe pse? Çka mund të 
mësojë fëmija derisa i luani këto loja? A ka dallime mes lojërave që 
i keni luajtur ju si fëmijë dhe lojërat që i luajnë fëmijët sot?

Аktiviteti 1: PROFESIONE NË FAMILJEN TIME

Cilat profesione janë të pranishme në familjen tuaj? Fëmija a e ka vizituar ndonjëherë vendin ku punon 
ndonjë nga familja jote? Si ka qenë atje? Ku gjendet ai vend? A punojnë vetë apo me kolegë të tjerë, 
edhe nëse punojnë kolegë tjerë, fëmija a është njoftuar me ata? 

Fëmija le t’i vizatojë profesionet e anëtarëve të familjes dhe le të shkruaj në fotografi çka nënkupton me 
atë profesion. Mendoni së bashku cilat pyetje mund t’i parashtrojë fëmija në lidhje me punën.

Pse ku aktivitet? Sepse fëmija i zhvillon shkathtësitë për vizatim, shkathtësitë gjuhësore 
dhe e pasuron fjalorin.
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Aktiviteti 2: KUR DO TË RRITEM

Kërkoni nga fëmija të mendojë çka do të ishte dashur të jetë kur të rritet. Le të vizatojë fotografi për 
atë, si do të duket nëse e punon atë profesion. Le t’u rrëfej çka do të punojë dhe le të bëjë libër të 

ilustruar për atë. Pyetni fëmijën cilat shkathtësi do të duhet t’i përvetësoj që ta punojë atë punë.

Pse ky aktivitet? Fëmija i zhvillon shkathtësitë gjuhësore, e pasuron fjalorin dhe mësohet të vendos 
qëllime të cilat duhet t’i realizojë.

Aktiviteti 3: VENDI I PUNËS

Pyetni fëmijën t’u tregojë cilat profesione i di. Si ka mësuar për 
këto profesione? Bisedoni për atë çka duhet të punohet gjatë 
ditës dhe sa punë nevojitet. Filloni nga aktivitetet e mëngjesit dhe 
bisedoni për atë si puna e njerëzve të ndryshëm kontribuon për 
jetën e fëmijës dhe familjes së tij. Ndokush ka pjekur bukë, tjetri ka 
dërguar gazetat, i treti i ka pastruar rrugët, ndonjë ka punuar në 
spital kur janë lindur foshnjat etj. 

Bisedoni për profesionet dhe derisa shëtitni diku jashtë me 
fëmijën. Nxitni t’u parashtrojë pyetje njerëzve për profesionin e 
tyre. Çfarë pajisje përdorin derisa punojnë? Si e kanë mësuar ta 
punojnë atë profesion? 

Në gazeta dhe revista gjeni fotografi të profesioneve të ndryshme. 
Thoni fëmijës t’i presë fotografitë dhe të bëj libër të ilustruar 
për profesione të ndryshme. Tregojani emrat e profesioneve të 
ndryshme (vozitës, mjek, inxhinier, infermiere, shitës, mësuese etj.) 
që ta pasuroni fjalorin e fëmijës.

Pse ky aktivitet? Fëmijët e pasurojnë fjalorin dhe mësojnë shkathtësi sociale, e gjithashtu, kuptojnë 
diçka të re për mjedisin në të cilin jetojnë dhe për njerëzit në të.

Aktiviteti 4: SI PUSHOJMË NË FAMILJEN TIME?

Mendoni së bashku me fëmijën në cilën mënyrë puna dhe pushimi 
janë të rëndësishëm për jetën. Si ndjehen prindërit kur do të kthehen 
nga puna? Si është të jesh i lodhur? A është e njëjtë sikurse kur do 
të kthehesh nga një shëtitje e gjatë? Çka bëjnë njerëzit kur janë të 
lodhur?

Bisedoni për mënyrat e ndryshme të pushimit: dikush shikon 
televizion, tjetri lexon libër, i treti bisedon me të tjerët. Si sillen 
njerëzit kur pushojnë? Pushimi nuk do të thotë çdoherë e fjetur. Ata 
të cilët punojnë në zyra ndoshta do të duan që gjatë pushimit të 
shëtisin ose të shkojnë në ushtrime. Shitësja e cila tërë ditën rri në 
këmbë ndoshta do të do të kënaqet me ndonjë libër ose të shikoj 
televizor. Tregoni fëmijës si ju më së miri pushoni. Si dëshiron të 
pushojë fëmija juaj? 

Ndonjëherë kur njerëzit pushojnë, dëshirojnë të jenë vetëm dhe në 
qetësi. Ndonjëherë dëshirojnë të pushojnë në shoqëri të familjes 
ose të njerëzve të tjerë të afërm. Shpesh, pushimi është kombinim 
i këtyre dy aktiviteteve. Shihni librin e ilustruar edhe njëherë. Si 
dëshirojnë të pushojnë prindërit e fëmijës? Si është në familjen tuaj? 

Ky aktivitet mund të përdoret që t’ia lexoni fëmijës librin e ilustruar 
të preferuar të fëmijërisë suaj dhe t’ia tregoni lojën tuaj të preferuar. 
Ky është një aktivitet i shkëlqyeshëm që mund të përdoret që të 
afrohen gjeneratat e ndryshme.

Pse ky aktivitet? Fëmijët bëhen të vetëdijshëm për identitetin e tyre, mësojnë ndjeshmërinë, 
përfitojnë ndjenjën e përkatësisë dhe mësojnë t’i kuptojnë njerëzit përreth tyre.
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Aktiviteti 5: MASKIM - ZBULO KUSH JAM 

Shikoni librin e ilustruar edhe njëherë. Si është veshur fëmija që 
të duket sikurse punon në zyrë? A mban edhe nëna e tij rroba të 

veçanta kur shkon në punë? Sqaroni se për disa profesione njerëzit 
duhet të mbajnë rroba të posaçme (uniformë), derisa për profesione 
tjera duhet të vishen me rroba me rroba biznesi. Njerëzit me profesione 
të ndryshme, gjithashtu, punojnë në kushte të ndryshme. Dikush punon 
jashtë, derisa dikush brenda në hapësirë të mbyllur. Si dallohen rrobat e 
tyre?

Gjeni sende të cilat mund t’i përdorni nëse dëshironi të aktroni 
profesione të ndryshme. Së pari pyetni fëmijën te cilat profesione e ka 
vërejtur se mbahen rroba speciale. Së bashku me fëmijën bëni listë të 
të gjithë gjërave të cilat mund të jenë të nevojshme për në punë, për 
shembull, kapela, stilograf, letër, telefon ose kompjuter për punë në 
zyrë, pajisje mjekësore, vegla për ndërtim, çdo gjë që është e nevojshme 
për përgatitjen e ushqimit, vegla të floktarisë, pajisje për palestër e të 
ngjashme. Përpiquni të gjeni materiale për fëmijën ose diçka tjetër 
të cilën do të mund ta shfrytëzojë për lojë. Luani me fëmijën që t’ia 
pasuroni fjalorin në lidhje me profesionet. Tregoni si do të mundeshe të 
duket një bisedë e të punësuarit me klientin e tij. Ashtu do t’i ndihmoni 
fëmijës të mësojë si përshëndeten njerëzit, si fillohet biseda dhe si 
përfundon e të ngjashme.

Pse ky aktivitet? Sepse fëmijët e zhvillojnë kreativitetin e tyre, 
shkathtësitë gjuhësore, e përdorin njohurinë të cilën e kanë 
përfituar dhe e pasurojnë përvojën e tyre. 

Aktiviteti 6: FITIMI DHE SHPENZIMI I TË HOLLAVE

Fëmijët shumë herët e mësojnë domethënien e fjalës “para”. Me siguri 
kanë dëgjuar se prindërit duhet të shkojnë në punë që të fitojnë 
të holla. Pse njerëzve u nevojiten të holla? Që t’i kënaqin nevojat e 
tyre (të blejnë ushqim, veshje, të paguajnë qira ose për hipotekë e të 
ngjashme) dhe të bëjnë atë që i kënaq (të udhëtojnë, të shkojnë në 
restorant, në koncerte e të ngjashme). Kur fëmijës i keni treguar se 
diçka që do është e shtrenjtë? Çfarë kuptimi ka fjala “shtrenjtë” për 
ata? Pse njerëzit duhet të vendosin në cilën mënyrë do t’i shpenzojnë 
të hollat?

Luani me fëmijët lojë në të cilën do të përdorin të holla për lojë 
(shitore, restorant, stacion hekurudhor etj.). Bisedoni për monedhat 
dhe çka mund të blini me to. Kur shkoni në shitore, tregoni çmimet 
dhe së bashku numëroni të hollat, që t’i tregoni sa të holla janë të 
nevojshme që të blihet diçka. Fëmijët duhet të shohin send konkret që 
të kuptojnë ndonjë nocion. Tregojuni gjithashtu, si blihet me kartele 
bankare.

Pse ky aktivitet? Fëmijët i përmirësojnë shkathtësitë matematikore 
dhe gjuhësore dhe mësojnë të bëjnë dallim mes nevojave dhe dëshirave.
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PORTOKAJ PËR TË GJITHË 

Ndarja e gjërave është diçka për të cilën duhet t’i mësojmë fëmijët që 
nga mosha e hershme. Ata duhet të mësojnë pse është e rëndësishme 
të ndajmë gjërat me të tjerët? Çfarë është ndjenja? Në shumë kultura të 
ndryshme ekziston fjala e urtë se njeriu më shumë fiton jo nëse merr, 
por nëse jep dhe se atë që e keni fituar duke dhënë nuk mund t’ua merr 
askush. Kjo ndoshta tingëllon e komplikuar, por fëmijët e kuptojnë këtë nga shembujt e përditshëm.

Në këtë libër të ilustruar do ta shohim shembullin e ndarjes së gjërave së bashku me Dionin, familjen e tij 
dhe shokët. Libri i ilustruar mund të shërbejë edhe për përvetësimin e disa nocioneve matematikore. Së 
pari, me kujdes shikoni fotografitë. Duke i parë fotografitë, fëmija le të mendojë për çka do të mund të 
flitej në këtë tregim. A mundemi çdoherë të shohim çka dikush mendon dhe çka do të bëjë? Ndoshta do 
të mendojmë se i fsheh portokajtë pas shpine, sepse nuk do t’i ndajë me të tjerët, por a jemi të sigurt se 
është ashtu?

Tani mund t’i shohim fjalët. A mundet fëmija ta gjejë fjalën “portokaj” në titull? Fëmija mund 
ta kërkojë këtë fjalë edhe në faqet tjera. A di fjalë të tjera të cilët fillojnë me shkronjën “p”?

Çështje dhe tema për të cilët mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët: 

Është lehtë të ndash ndonjë gjë të cilën e ke me bollëk. Gjithashtu, është lehtë të ndani diçka 
që nuk e doni apo nuk ju duhet. Por a do të thotë kjo në plot kuptim të fjalës ndarje? A është 

ndarje kur dikush është shumë i rëndësishëm për ju dhe ju jeni të përgatitur që të hiqni dorë nga pjesa juaj 
vetëm që ta bëni të lumtur ose t’ia plotësoni ndonjë nevojë të tij. 

Ja disa pyetje për të cilat do të mund të mendoni dhe t’ia parashtroni fëmijës:

• Cilat punë mund të ndahen lehtë? 

• Cilat gjëra vështirë ndahen? 

• Me cilin më së lehti do të ndani diçka, e me cilin aspak nuk do të ndani asgjë? 

• Si ndjeheni kur dikush do të ndaj diçka me ju? Si ndjeheni kur dikush nuk do të ndaj 
diçka me ju? 

Biseda për ndarjen mund të fillohet me tregimin për portokajtë, por mund të zgjerohet edhe me shumë 
gjëra tjera, si për shembull, dhoma të cilën e ndajnë me vëllanë dhe motrën, rrethina në të cilën jetojmë 
(rrugët, parqet, plazhet), e kur e ndajmë me njerëzit tjerë, pastaj të vazhdojë për ndjenjat dhe ëndrrat të 
cilat i ndajmë. Ndarja është proces i cili asnjëherë nuk ndalet dhe në të cilin çdoherë mund të bëhemi më të 
mirë dhe më të mirë. Prandaj duhet të jemi objektiv dhe të durueshëm kur punojmë me fëmijët në këtë! 

Aktiviteti 1: MATJE DHE PARSHIKIME 

Bëni lëngje të ndryshme të pemëve, që të ndihmoni fëmijën të mësojë të bëj vlerësim dhe të mat. Ndihmoni 
fëmijës të mat sa lëng fitohet nga secila pemë. Mund të bëni tabelë dhe në të t’i shënoni observimet tuaja. 

Jepni fëmijës disa lloje të pemëve. Fëmija mund të qëllojë cila nga ajo peshon 
më së shumti, e cila më së paku. Që të kontrolloni, mund të përdorni peshore. 
Pastaj matni pemët që të shihni sa peshojnë. Përdorni operacionin 
matematikor zbritje që të llogaritni sa një pemë është më e rëndë se 
ndonjë pemë tjetër. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët i zhvillojnë shkathtësitë motorike të 
vogla dhe mësojnë të bëjnë vlerësim, të parashikojnë dhe të masin.
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Aktiviteti 2: NDARJA 

Të mendojmë pak për rëndësinë e fjalës “ndarje”. Nga rrjedh kjo fjalë? Çfarë domethënie mund të 
ketë në varësi nga konteksti? Fjala “ndarje” a do të thotë të ndani diçka në disa pjesë dhe t’i jepni 

ato personave të caktuar? Çka mund njerëzit të ndajnë? A mundet të ndajmë vetëm sende ose edhe 
hapësirë, ndjenja, përgjegjësi? Jepni disa shembuj, e pastaj fëmija vetë 

le të jep disa shembuj të ndarjes. 

Bisedoni për ndonjë situatë në të cilën ju keni ndarë diçka me dikë. Si 
jeni ndjerë pastaj? Bisedoni edhe për situatën në të cilën dikush tjetër 
ka ndarë diçka me ju. Si jeni ndjerë? Sa është e vështirë të ndahet diçka? 
Nëse është, pse është e vështirë? Nëse nuk është, gjithashtu pyetni pse 
nuk është. Të rriturit çdoherë u thonë fëmijëve se duhet t’i ndajnë gjërat. 
Çka mendon fëmija juaj për atë? A ndajnë gjëra edhe të rriturit?

Shkruani së bashku “tregim për ndarje të gjërave”. Propozoni fëmijës të 
bisedojë me ndonjë anëtar të familjes që të kuptojë për përvojën e tij të 
ndarjes. Përfshini tregimin në librin tuaj të ilustruar, kurse fëmija le t’i 
vizatojë ilustrimet. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët mësojnë shkathtësi sociale, mësojnë t’i njohin emocionet e tyre dhe e 
pasurojnë gjuhën e tyre dhe përvetësojnë shkrim lexim.

Aktiviteti 3: NUMËRAT PËRRETH NESH

Thoni fëmijës t’i rrethojë të gjithë numrat që mund t’i sheh në gazetat e vjetra që do t’ia jepni. Bisedoni për 
atë çka paraqesin të gjithë ata numra të ndryshëm (data, çmime, temperatura e të ngjashme). Thoni fëmijës 
t’i pres numrat dhe t’i rëndit sipas radhës: nga më e madhja deri te më e vogla dhe anasjelltas. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët e zhvillojnë shkrim-leximi n në fushë të matematikës dhe aftësi për vrojtim 
dhe vërejtjen e hollësive.

Aktiviteti 4: NUMËRIM 

Në këtë libër të ilustruar numërimi përsëritet në disa vende. Çka ka numëruar Dioni? Sa portokaj 
ka pasur? Sa personave u ka dhënë nga një portokall para se t’i zbrazet trasta? Blini portokaj ose së 

bashku me fëmijët bëni nga letra. Pastaj lexoni librin e ilustruar, kurse fëmija le t’i numërojë sendet 
dhe le t’i jepë. Kjo mund të jetë shumë zbavitëse për fëmijën dhe ndoshta do të dojë ta përsëritni 

aktivitetin disa herë. Përdorni lodra të cilat i paraqesin miqtë e familjes së Dionit.

Të rriturit shpesh mendojnë se fëmijët dinë të numërojnë nëse i dinë 
numrat në varg. Kështu, për shembull, fëmija ndoshta di të numërojë deri 
në 10, por nëse i thoni të numëroj pesë sende, nuk mund ta bëj atë pa 
gabim. Sepse ende nuk janë të vetëdijshëm se numri 5 në realitet do të 
thotë shumë e pesë gjërave.

Numërimi do të thotë shumë më shumë se tregimi i numrave. Numërimi 
i sendeve të ndryshme mund t’u ndihmojë shumë fëmijëve. Për shembull, 
jepni fëmijës detyrë të vë pjata në tavolinë dhe çdo pjatë ta lidh me ndonjë 
anëtar të familjes. Dhënia dikujt sende të caktuara, gjithashtu mund t’i 
ndihmojë ta përvetësoj këtë shkathtësi.

Pse ky aktivitet? Fëmijët mësojnë secilin numër veç e veç ta lidhin me 
send, që është baza e shkathtësive matematikore.

Aktiviteti 5: SHQISA E SHIJES 

Pyetni fëmijën cilat shqisa u ndihmojnë njerëzve ta kuptojnë botën përreth vetes? Mund të shohim, 
dëgjojmë dhe prekim. Gjithashtu, kemi edhe shqisën për shije. Qëlloni me fëmijën çfarë ushqimi provojnë 
me sy të mbyllur ose të lidhur. A mund të thotë çka është vetëm duke u bazuar në shijen? Pyetni çfarë 
shije ka: të kripur, të ëmbël, të tharët ose i hidhur? 

Pse ky aktivitet? Fëmijët i ushtrojnë shkathtësitë gjuhësore dhe mësojnë të bëjnë dallim 
mes shijeve të ndryshme.
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Aktiviteti 6: LOJËRA MATEMATIKORE ME PORTOKAJ

Ky libër i ilustruar mund t’u inspiroj për shumë lojëra matematikore. Ajo na jep hyrje të shkëlqyeshme 
në nocionet për tërësinë dhe pjesët. Çdoherë kur fëmija do të hajë portokall, numëroni copa. Para se 

ta qëroni portokallin, fëmija le të qëlloi sa copë do të ketë ai portokall. A e ka qëlluar? Portokajtë më 
të mëdhenj a kanë më shumë copë nga ata më të vegjlit? Matni portokajtë dhe shënoni rezultatet në 

tabelë. 

Cilat pemë të tjerë kanë pjesë? A mund të luajmë të njëjtën lojë me mollën? Nëse jo - si mundemi ta ndajmë 
mollën? Në sa copë mundemi ta presim?

Pse ky aktivitet? Fëmijët mësojnë të bëjnë vlerësim, të parashikojnë dhe të masin, i përvetësojnë 
gjithashtu edhe nocionet për numrat.

Aktiviteti 7: CILA ËSHTË PEMA JUAJ E PREFERUAR?

Fëmija le të bisedojë me mësimdhënësin, me shokët ose me anëtarët e familjes që 
të zbulojë cila është pema e tyre e preferuar. Bëni grafik me disa lloje të pemëve 
dhe vëreni cili cilën pemë e do. Cila pemë është më e preferuar? Cila pemë nuk 
parapëlqehet? Parashtroni detyrë fëmijës, për shembull të tregojë sa njerëz në 
përgjithësi kanë dashur mollë ose portokaj? Sa njerëz nga ana tjetër kanë dashur 
banane e portokaj? 

Pyetni fëmijën çka do të duhet të bënit nëse nuk keni pasur pemë në sasi të 
mjaftueshme ose nëse keni pasur në zgjedhje të kufizuar. Çka do të bënte fëmija, nëse 
nuk ka pasur nga ajo pemë të cilën dikush e ka dashur? A do të pajtoheshin njerëzit t’i 
ndajnë pemët, nëse nuk do të kishte në sasi të mjaftueshme për të gjithë?

Pse ky aktivitet? Fëmija mëson të lexojë grafik, të përvetësojë shkathtësi matematikore dhe mëson të 
mbledhë.

Aktiviteti 8: TA RROTULLOJMË PORTOKALLIN ME ...

Për këtë lojë garuese mund të përdorni portokaj, arra ose diçka tjetër. Përpiquni ta rrotulloni 
portokallin me pjesë të ndryshme të trupit (me hundë, me sup, me gishtin e vogël të dorës së 

djathtë, pastaj me dorën e majtë etj.). Gjeni edhe mënyrë tjetër si ta lëvizni portokallin. Përpiquni të 
lëvizni edhe sende të tjera më të mëdha dhe më të vogla.

Bëni një shteg të veçantë për garë dhe vendosni pengesa që loja të jetë më e vështirë. Kujdesuni për 
shpejtësinë dhe saktësinë e detyrës.

Në garë mund t’u bashkohen edhe anëtarët tjerë të familjes. Mendoni për shpërblim për fituesit në 
kategori të ndryshme.

Pse ky aktivitet? Fëmijët bëhen të vetëdijshëm për trupin, mësojnë koordinim, i përvetësojnë 
shkathtësitë motorike dhe e zhvillojnë kreativitetin e tyre.

Aktiviteti 9: E NJËJTË ËSHTË POR NUK ËSHTË E NJËJTË 

Jepni fëmijës detyrë të pres fotografi nga pemët dhe perimet nga revista të vjetra. Le t’i grupojë sipas 
kategorive të ndryshme: sipas ngjyrës, shijes, formës e të ngjashme. Sa kategori të ndryshme mund 
të mendojë? Një pemë e njëjtë a mund të vendoset në disa kategori? Cila është ajo pemë dhe në cilat 
kategori mund të vendosni? A vlen kjo edhe për karakteristikat dhe shijet e njerëzve? A mundet të 
kemi diçka të përbashkët me një person, e diçka tërësisht tjetër me person tjetër? Ndihmoni fëmijës të 
kujtohet në disa shembuj. Tregoni ashtu që së pari ju do të jepni shembull.

Pse ky aktivitet? Fëmijët mësojnë të 
klasifikojnë, i mësojnë format dhe nocionet 
tjera matematikore.
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PEMA E QERSHISË SË JONIT 

Pema e qershisë së Jonit është tregim për familjen e cila duhet 
të shpërngulet në shtëpi të re dhe i tregon sfidat personale dhe 

të përbashkëta të familjes gjatë shpërnguljes. A është e vështirë 
shpërngulja? Çka le pas vetes, e çka mund të marrësh në shtëpinë e re? 

Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për sendet në shtëpi apo banesë, por edhe për 
shokët nga lagjja, e ndoshta do të duhet të ndërrohet edhe shkolla në të 
cilën fëmija do të mësojë nëse shpërngulet në ndonjë vend më të largët. 

Çështje dhe tema për të cilët mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët:

Ky tregim hap mundësi të bisedoni dhe të kuptoni çka fëmija mendon se e ka 
të rëndësishme dhe të preferuar. 

Vetes dhe fëmijës parashtroni këto pyetje: 

• Çka do të merrje me vete nëse duhet të shpërngulesh në shtëpi të re? 
Pse? 

• Çka do të linit prapa pa menduar? 

• Si do të ndjeheshit nëse duhet të njoftosh shok të rinj ose të shkosh 
në shkollë tjetër? 

 
Aktiviteti 1: “VERSIONI IM I TREGIMIT” 

Ky aktivitet mund të zbatohet edhe me librat tjerë të ilustruar. 

Duke lexuar tregimin deri në momentin para se të ndodh konflikti kryesor ose fabula. Kërkoni nga fëmijët 
vetë të mendojë një ose më shumë mënyra si mund të vazhdojë tregimi. Nxitni fëmijën të mendojë dhe 

të rrëfejë në hollësi: ku zhvillohet çdo veprim, cilat janë personazhet, si 
duken, çka bëjnë dhe si ndjehen. Nëse e kryeni aktivitetin me më shumë 
fëmijë, secili nga ata le të rrëfejë ose le të shkruaj versionin e tregimit. Në 
fund, lexoni me zë dhe krahasoni tregimet njëri me tjetrin, e pastaj edhe 
me versionin origjinal.

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë të menduarit kritik, imagjinatën, 
shkathtësitë e të shprehurit, rrëfimit dhe të shkruarit. 

Aktiviteti 2: VIZATIMI KOLEKTIV 

Ky aktivitet mund të punohet me një grup fëmijësh të klasës, familjes ose lagjes. Në fletë të madhe 
të letrës ose pëlhurës, fëmijët le të vizatojnë vizatim të përbashkët në një temë të caktuar nga libri i 
ilustruar, si për shembull: pema ose shtëpia e Jonit, pejzash etj. Mund të përdorni ngjyra druri, ngjyra 
dylli, fllomasterë etj. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë kreativitet, motoriken e madhe dhe të vogël dhe shkathtësinë 
për bashkëpunim.

Aktiviteti 3: KOPSHTARIA 

Së bashku me fëmijën mblidhni fara nga pemët dhe perimet të cilët i hani. 
Bëni hulumtim nëpër enciklopedi dhe internet për atë cilët bimë mund t’i 
mbillni dhe fryti të mbin nga fara e vetë, si duhet të kujdesemi për secilën 
nga bimët etj. Nëse keni kushte në oborr ose në tarracë për kultivimin e 
bimëve, përfshini fëmijën në këtë proces të kultivimit të bimëve. 

Pse ky aktivitet? Fëmija përfiton njohuri nga shkencat natyrore dhe 
zhvillon motoriken e madhe dhe të vogël. 
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TË KESH NJË QEN 

Tregim në të cilin vazhdimisht përzihen ndjenja e gëzimit dhe pikëllimit. 
Personazhi kryesor në tregim, Blertoni, është fëmijë i cili jeton në shtëpi 
për fëmijë pa përkujdesje prindërore. Dëshira e vetme e Blertonit është 
të ketë një qen që mos të jetë i vetmuar. Por në fund, Blerton fiton 
shumë më shumë. 

Shfrytëzoni këtë tregim që të bisedoni me fëmijët për temat dhe çështjet vijuese:

• Disa fëmijë jetojnë vetëm me një prind. 

• Disa fëmijë, nga ana tjetër, vetëm me gjysh dhe gjyshe. Disa 
fëmijë jetojnë në shtëpi për fëmijë pa përkujdesje prindërore. 
A ke ndonjë shok që jeton vetëm me gjyshin dhe gjyshen, ose 
që jeton në shtëpi për fëmijë pa përkujdesje prindërore? 

Aktiviteti 1: KUJDESEMI PËR BENIAMINËT E 
SHTËPISË 

Bisedoni me fëmijën për rruajtjen e beniaminëve të shtëpisë. 
Nënkuptohet paraprakisht duhet të kontrollohet mos ndoshta kjo 

është ndonjë temë e dhimbshme për fëmijën, për shembull, ndoshta 
fëmija ka dashur të rruaj beniamin, por prindërit e tij nuk e kanë lejuar. 

Bisedoni me fëmijën pse është mirë të rruhet beniamin. Çka nënkupton 
të kesh beniamin të shtëpisë? Kjo do të thotë se do të kesh shok, por 
gjithashtu sjell edhe përgjegjësi më të madhe. Cilat janë ato përgjegjësi 
shtesë? A janë fëmijët të përgatitur ta pranojnë atë përgjegjësi?

Vizatoni vizatime të kafshëve të ndryshme të cilët fëmija i ka parë në 
rrethin e tij si beniamin të dikujt. Shkruani tregim për përparësitë të 
rruhet kafshë si beniamin i shtëpisë. Gjithashtu, mund të shkruhet 
tregim si fëmija kujdeset për beniaminin e vet. 

Cilat janë përfitimet nga ajo të kesh beniamin? Pse Blertoni aq shumë ka dashur të ketë qen? 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë ndjenjën e përgjegjësisë dhe shkathtësisë gjuhësore. 

Aktiviteti 2: NGJASHMËRI DHE DALLIME 

Përdorni diagramin e venit që t’i vëreni dallimet dhe gjërat e 
përbashkëta mes fëmijës dhe personazhit kryesor të tregimit. Nëse 
keni më shumë se një fëmijë, shtoni rreth plotësues në diagramin 
e venit. Kur do t’i futni të gjithë të dhënat, bisedoni me fëmijën/
fëmijët për atë çka është e përbashkët, e çka është e ndryshme mes 
tyre dhe personazhit kryesor në tregim. 

Këtë aktivitet mund ta zbatoni edhe me librat tjerë të ilustruar dhe 
tekste të tjera. 

Pse ky aktivitet? Fëmija zhvillon shkathtësi për të menduarit kritik, për rrëfim dhe 
përvetësim të shkathtësive për paraqitje grafike të informatave. 
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KUR JE I MADH 

Përdorni këtë tregim që të bisedoni me fëmijën për ciklin jetësor. 
Bisedoni për ndryshimet: si ndryshojnë njerëzit? Së pari të gjithë jemi 
të vegjël, pastaj rritemi dhe bëhemi të rritur, që në fund të plakemi. 
Cilët fjalë i përdorim për këto faza të ndryshme të jetës? Foshnje 
e porsalindur, bebe, fëmijë, tinejxher, i ri, i rritur, pensionist... A ka 
ndonjë fjalë tjetër e cila përdoret në familjen tuaj ose në gjuhën tuaj? 
Në cilën fazë të jetës gjendet secili anëtarë i familjes suaj? 

Çështje dhe tema për të cilat mund të mendojmë ose bisedojmë 
me fëmijët: 

• Cilat gjëra tjera në natyrë ndryshojnë? Në cilën mënyrë 
ndryshojnë njerëzit? 

• Cilat ndryshime i pëlqejnë fëmijës suaj, e cilat jo? Fëmijëve 
a ju pëlqejnë ndryshimet ose do të donin gjërat të ngelin të 
njëjta?

Aktiviteti 1: MATJA NË MUR 

Në mur ngjitni ose vizatoni metër në të cilën janë shënuar milimetrat, centimetrat dhe decimetrat. 
Fillimi i matjes (numri zero) le të filloj në dysheme dhe le të vazhdojë lartë. Përdorni për matjen e 

lartësisë së fëmijëve. Mund të merreni vesh me fëmijën në cilët intervale kohore ta përsëritni matjen, 
për shembull: njëherë në javë, në muaj etj. Ashtu do ta ndiqni avancimin dhe do të llogaritni për sa 

është rritur. Mund të matni edhe më shumë fëmijë njëkohësisht dhe të kërkoni nga ata të llogarisin 
për sa janë rritur. Mund të matni edhe më shumë fëmijë njëkohësisht dhe të kërkoni nga ata të llogarisin 

dallimin në lartësinë e tyre. 

Pse ky aktivitet? Fëmija zhvillon shkathtësi për vlerësim, matje, numërim, mbledhje dhe zbritje.

Aktiviteti 2: “KËRKOJMË PYETJE” 

Këtë aktivitet mund ta realizojmë me një ose më shumë fëmijë. Lexoni 
librin e ilustruar së bashku me fëmijët me kujdes dhe me zë, faqe për faqe. 
Për çdo faqe, kërkoni nga fëmijët të përpilojnë dhe t’i shkruajnë pyetjet 
lidhur me përmbajtjen e librit të ilustruar. Nxitni të parashtrojnë sa më 
shumë pyetje me atë që do t’u thoni se nuk ekziston pyetje pa lidhje dhe 
të parëndësishme. Kur do të mbaroni me të lexuarit e librit të ilustruar, 
shihni listën e pyetjeve. Për ndonjë prej tyre ndoshta tani më e keni marrë 
përgjigjen duke lexuar deri në fund tregimin. Për të tjerët, kërkoni në 
internet ose në libra dhe enciklopedi të tjera që t’i gjeni përgjigjet. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë shkathtësi të të menduarit kritik, të lexuarit dhe të shkruarit, e 
pasurojnë edhe fjalorin e tyre. 
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MIRLINDI UDHËTON RRETH BOTËS 

 
Ky është tregim për Mirlindin, një fëmijë kureshtar i cili duke dashur ta kontrolloj teorinë e babait të 
tij se Toka është e rrumbullakët, me biçikletën e tij me tre rrota e nis “udhëtimin e tij rreth botës”. 
Shfrytëzoni këtë tregim që të bisedoni me fëmijën për karakteristikat e planetit Tokë. Nëse keni glob 
gjeografik ose hartë të botës, derisa e lexoni librin e ilustruar shihni dhe bisedoni për atë që fëmija e 
njeh në hartë ose në globin gjeografik. 

Çështje dhe tema për të cilat mund të mendoni ose të bisedoni me fëmijën: 

• Të tregojë në globin gjeografik/hartën e botës ku jetojmë ne? Në cilat vende tHë tjera të 
botës ka udhëtuar ose do të udhëtoj? 

• Përpiquni në mënyrë të thjeshtë t’i sqaroni fëmijës si lëviz Toka rreth boshtit të saj dhe 
rreth Diellit dhe si ajo është e lidhur drejtpërdrejtë me ndërrimin e ditës me natën.

• Në cilët tregime tjera rrëfehet për udhëtimin rreth botës? Mund ta lexoni librin 
“Rruga rreth botës për 80 ditë” të Zhill Vernit ose ta shihni filmin i cili është 
bërë sipas atij libri.

 

Aktiviteti 1: DETEKTIVI PËR FJALË

Ky aktivitet mund të përdoret me të gjithë librat e ilustruar. 
Lexoni me zë së bashku me fëmijët faqe për faqe librin e 

ilustruar. Pas çdo faqe të lexuar, pyetni për fjalët e panjohura. 
Për shembull, në këtë libër të ilustruar, ato mund të jenë: globi 

gjeografik, biçikleta me tre rrota etj. Rilexoni tërë fjalinë në të cilën është përdorur fjala e 
panjohur. Së bashku me fëmijët, hulumtoni çka do të thotë fjala duke përdorur leksikonin ose 
internetin. Kur fëmijët do të kuptojnë kuptimin e fjalës, le të shkruajnë edhe disa fjali në të cilat 
do të përdorin fjalën e posa mësuar. 

Fjalët e reja, së bashku me sqarimin për 
kuptimin e tyre dhe shembujt për përdorimin 
e tyre, varni në një vend të dukshëm në 
shtëpi ose në klasë, derisa fëmijët nuk i 
përvetësojnë. Rregullisht ndërroni me fjalë të 
reja nga libra të ilustruar ose libra tjerë të rinj. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët i avancojnë 
shkathtësitë e të lexuarit dhe të shkruarit, 
dhe e pasurojnë fjalorin. 
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Aktiviteti 2: LETRA; POROSI; DITAR; LAJME 

Pas leximit të tregimit “Mirlindi udhëton rreth botës”, 
tregoni fëmijës të shkruajë disa tekste të ndryshme 
në lidhje me tregimin, edhe atë: 

• tekst në formë të ditarit të cilin Mirlindi do ta mbante gjatë udhëtimit;

• tekst në formë të shkrimit për në gazetë në të cilin publikohet se ndonjë (Mirlind) ka 
udhëtuar rreth botës me biçikletën me tre rrota; 

• tekst në formë të letrës të cilën Mirlindi ua shkruan prindërve të tij gjatë udhëtimit. 

Në varësi nga mosha e fëmijës, mund të bisedohet me fëmijët 
për format e ndryshme gjuhësore të cilat përdoren në këtë 
tekst, fjalorin e ndryshëm, dallimet në strukturë të fjalisë dhe 
pasusit etj. 

Pse këto aktivitete? Fëmija i zhvillon shkathtësitë 
gjuhësore, të menduarit kritik dhe kreativitetin. 

Aktiviteti 3: TREGIMI NGA AEROPLANI

Në librin e ilustruar, kur Mirlindi largohet nga 
shtëpia e tij, ajo bëhet gjithnjë më e vogël e më 
e vogël. E njëjta ndodh edhe kur udhëtojmë me 
aeroplan. Bisedoni me fëmijën/fëmijët në lidhje me 
këtë dukuri. Gjeni fotografi në internet të cilët janë fotografuar nga “perspektiva e zogut”. 
Fëmijët le t’i shohin dhe le të përpiqen të gjejnë sende të cilat u duken si diçka tjetër, për 
shembull: figura gjeometrike, silueta të kafshëve ose sende të tjera. Numëroni sa nga ato sende 
ka në secilën nga fotografitë. A munden fëmijët të supozojnë nga cila pjesë e botës është ajo 
fotografi? Nga ndonjë qytet i madh, nga shkretëtira, nga vise ku ka shumë borë etj. Bisedoni me 
fëmijët në lidhje me këto dukuri. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët e zhvillojnë imagjinatën e tyre, kreativitetin dhe i përsërisin 
njohuritë nga gjeometria. 
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ERRËSIRA

Gjatë leximit të librit të ilustruar, pyetni fëmijët çka shohin 
në kopertinën e librit të ilustruar? Çka ka në fotografi? Lexoni 

titullin e librit të ilustruar dhe emrin e autorit. 

Shihni jashtë. Cila pjesë e ditës është kur ju e lexoni librin e 
ilustruar? Shqiptoni fjalën ERRËSIRË dhe dëgjoni si tingëllon. A 
ka fjalë të tjera të ngjashme? E errët, errësohet ... Përpiquni t’i 
shqiptoni fjalët me intonacione të ndryshme. 

Mund të vazhdoni ashtu që do t’u thoni fëmijëve: Hajde të 
mësojmë kush jeton në këtë tregim. Do të njoftohemi me disa fëmijë: një djalosh me emrin Jon, vëllai i tij 
Gazmendi dhe motra vogël Ana.

Çështje dhe tema për të cilët mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët: 

Ju propozojmë disa pyetje për të cilët mund të mendoni ose të bisedoni me fëmijët derisa e lexoni këtë 
libër. Megjithatë, mos filloni me pyetjen a frikohet fëmija nga errësira. Nuk mund ta dimë a ka pasur 
ndonjë përvojë të keqe të lidhur me errësirën. Nuk guxojmë ta përqeshim ose kritikojmë Jonin nga tregimi 
sepse frikohet nga errësira. Ajo është një ndjenjë natyrore. Edhe kur nuk frikohemi nga errësira, ekzistojnë 
arsye të ndryshme për shkak të së cilave duhet të jemi të kujdesshëm kur jemi në errësirë – mund të 
goditemi në ndonjë nga pengesat në rrugë, të pengohem e kështu me radhë. 

Ja edhe disa pyetje për të cilat mund të bisedoni:

• Për çka duhet të jemi të vetëdijshëm/të kujdesshëm derisa lëvizim nëpër vend të errët? 

• Thoni fëmijës nga cilat gjëra jeni frikuar kur keni qen i/e vogël. 

• Çka keni bërë që t’ju kalojë frika? A ju ka ndihmuar dikush tjetër që të ndjeheni më 
mirë? 

• Nga se frikohen fëmijët? 

• Çka ndihmon që fëmijët të ndjehen më mirë / më sigurt? 

• Çka ndihmon që fëmija të ndjehet trim? 

(Qëllimi i kësaj pyetje është ta vlerësoni raportin 
emocional të fëmijës ndaj kësaj çështje dhe të gjeni 
mënyrë me të cilën më lehtë do të ballafaqoheni me 
frikët e mundshme të tij/të kësaj.) 

Aktiviteti 1: LOJA ME HIJE 

Errësoni hapësirën dhe caktoni një vend për 
projektimin e dritës në mur. Si burim të dritës 
përdorni rrezet e diellit, hënës ose dritave të rrugës. 
Që të bëni figura në mur, mund t’i përdorni duart, 
trupin ose kukullat si dhe sende të tjera të cilat 
dëshironi që fëmija t’i qëllojë çka paraqesin. 

Bëni shfaqje në të cilën do të luani me hije, për 
shembull, si pushtoni diçka të frikshme me hijen nga figurat e ndryshme në forma të kafshëve 
ose sendeve. 

Loja me hije mund të vazhdojë edhe jashtë, edhe atë në një ditë me diell kur luajmë dhe i 
vrojtojmë hijet tona dhe hijet e sendeve të tjerë rreth nesh si drunj, ndërtesa etj. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë kreativitet, si edhe motoriken e 
madhe dhe të vogël. 
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Aktiviteti 2: LOJA ME PËSHPËRITJE 
Përsëri shikoni librin e ilustruar. Si Joni përpiqet ta qetësojë motrën 
e tij të vogël Anën? Si flet derisa e qetëson? Kur njerëzit pëshpëritin? 
Pse njerëzit pëshpëritin? Pse Joni pëshpëriste? Pyetni fëmijën çka do të 
thotë të pëshpëritet. Luani “pëshpëritje”! Thoni fëmijëve të fillojnë të 
lëvizin nëpër hapësirë dhe të pëshpëritin nga një fjali pesë shokëve që 
janë më afër tyre.

Ndonjëherë njerëzit pëshpëritin që t’i thonë njëri tjetrit diçka, pa i 
dëgjuar të tjerët. Ajo mund të jetë ndonjë fshehtësi – diçka të cilën 
nuk duam që të tjerët ta kuptojnë. Thoni fëmijëve ta pëshpëritin 
fshehtësinë e tyre më zë më të ulët që mundet. Le të provojnë sa me zë 
të ulët mund të pëshpëritet, e megjithatë të dëgjohen mes vete.

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë shkathtësi për njohjen e zërave 
dhe shkathtësitë gjuhësore dhe njihen me konceptin e privatësisë. 
Mund të bisedohet edhe për sjellje të mira.
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MË I VOGLI 

Ky libër flet shumë për aftësinë të bëhen gjëra të caktuara, por 
edhe për sigurinë personale derisa bëjmë punë të ndryshme. Fëmijët 

mësojnë si të vishen, si ta shtrojnë tryezën për drekë, si të ujisin lulet, 
si vetë të hipin dhe të zbresin nga karrigia e automobilit etj. Pyetni 
fëmijën çka ka mësuar në kohën e fundit dhe çka nga ajo kontribuon 
që të ndjehet më i madh? Filloni të bisedoni për titullin e këtij libri të 
ilustruar. Titulli i librit a është ajo që është emër i ndonjë njeriu, për shembull: 
A e përdorim titullin që të gjejmë ndonjë libër të caktuar ose të tërheqim ndonjë vëmendje ndaj 
ndonjë libër të caktuar? A do të mundemi më lehtë ta kërkojmë dhe ta lexojmë librin të cilin e duam nëse e 
dimë titullin e tij? 

Çka do të mund të thonë fëmijët për këtë libër të ilustruar duke e parë kopertinën e tij? Çka mendojnë, si 
quhet djaloshi në tregim? Si quhet qeni? Përveç fëmijës dhe qenit a ka edhe personazhe të tjera? Kush do 
të mund të ishin ata?

Çështje dhe tema për të cilat mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët: 

Është mirë të fillohet me bisedë me fëmijët, për vëllezërit dhe motrat tjera, si është të jesh më i vogli, 
më i madhi, i vogël ose i madh në familje. Me këtë mund t’u ndihmojmë fëmijëve t’i kuptojnë konceptet e 
ndryshme. Çka do të thotë të jesh i madh? Si e dimë se dikush ose diçka është e madhe? A ekzistojnë gjëra 
të cilat njerëzit mund t’i bëjnë vetëm kur janë të mëdhenj? A ekzistojnë punë të cilat mund t’i bëjnë vetëm 
foshnjat ose fëmijët e vegjël? Pse ekzistojnë dallime të tilla? 

Në disa raste, të jesh i madh do të thotë të jesh trim, të kujdesesh për ata që i do dhe t’u ndihmosh. Këto 
gjëra, gjithashtu, mund të hulumtohen me këtë libër të ilustruar.

Ja edhe disa çështje për të cilët mund të mendoni ose të bisedoni me fëmijën/fëmijët: 

• Çka dëshironit të bëni kur ishit i/e vogël? 

• Çka dëshiron të mund të bëj fëmija juaj? 

• Çka mund të bëj tashmë fëmija juaj? 

• Çka kontribuon që fëmija të krenohet me veten? 

• Çka bën që fëmija t’u ndihmon të tjerëve? 

• Çka bënit ju kur ishit fëmijë që t’u ndihmoni të tjerëve?

Aktiviteti 1: PANTOMIMA 

Pasi që ta lexoni librin së bashku, bisedoni për ngjarjet e përshkruar. Çka bënte Gimi që të rritet i madh? 
Shikoni ilustrimet: i provonte këpucët e mamit, hipte në piramidën nga librat, përpiqej të hip në dru... A 
mund t’i bëni të gjithë këto aktivitete të ndryshme pa i pasur gjërat konkrete rreth jush? 

Aktroni gjëra të ndryshme të cilat fëmija mund t’i bëj, si për shembull: kërcim mbi pengesë, hipje në 
shkallë, vallëzim etj. Fëmija le të bëjë ndonjë aktivitet të caktuar, e ju qëlloni çka është ai. Përpiquni 
të përdorni folje të reja dhe të ndryshme për ato veprime: kërcen/kapërcen, përbirohet/zvarritet, 
rrotullohet/lëviz në formë rrethore etj. Ky aktivitet mund të bëhet në hapësirë të mbyllur ose në të hapur. 
Filloni bisedë me fëmijën si këto shkathtësi dhe aftësi mund t’u ndihmojnë në situata të ndryshme. 
Pse është mirë të mundemi të bëjmë aq punë të ndryshme? Bisedoni për nevojën të mësojmë dhe 
të ushtrojmë me qëllim që t’i përmirësojmë shkathtësitë e ndryshme. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë motoriken e madhe, shkathtësitë gjuhësore dhe 
shkathtësitë për parashikim e aktiviteteve të ardhshme. 
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Aktiviteti 2: PUNIMI I LIBRIT “UNË MUNDEM” 

Kur fëmija do t’ju demonstrojë çka mund të bëj, krijoni libër? Libër të ilustruar për të gjithë punët të cilat ai/
ajo ju kanë treguar. Në fundin e secilës faqe vini fjalinë “Unë mundem të _______” dhe vizatoni ilustrim të asaj 
që ai/ajo munden ta bëjnë. Lexoni librin e ilustruar së bashku me fëmijën. Vini titull së njëjtës dhe kujdesuni 
që emri i fëmijës të jetë pjesë përbërëse e titullit: Bisedoni me fëmijën si munden këtë libër të ilustruar ta 
prezantojnë para prindërve, anëtarëve tjerë të familjes, miqtë dhe shokët. Merruni vesh që këtë libër të 
ilustruar ta plotësoni kur fëmija do të mësojë dhe do të përvetësojë shkathtësi të reja. Jetë përbëhet në të 
mësuar të vazhdueshëm dhe libri “Unë mundem” është çdoherë i hapur për plotësim.

Pse ky aktivitet? Fëmijët e zhvillojnë vetëbesimin e tyre, kreativitetin, shkathtësitë fillestare gjuhësore 
dhe motoriken e vogël.

Aktiviteti: 3: “NË KËPUCËT E TJETRIT” 

Nëse nuk jeni prind i fëmijës, para se të filloni me këtë aktivitet, patjetër kërkoni pëlqim nga prindërit a 
është në rregull fëmija të provojë këpucë të huaja dhe të luaj me këpucët e njerëzve tjerë. Kush ka këpucë 
më të mëdha? Me çka tjetër dallohen këpucët? A ekzistojnë këpucë 
për raste të ndryshme, kushte klimatike ose për mosha të ndryshme? 
Lejoni fëmijëve të provojnë disa këpucë të ndryshme. Mund të kërkoni 
nga ata të tregojnë çka do të bënin nëse gjenden në këpucë të huaja. 
A bëhesh menjëherë njeri tjetër me atë që ke veshur këpucë të huaja? 
Shkathtësitë, aftësitë dhe trimëria jonë a ndryshon me atë që kemi 
veshur këpucë të huaja? 

Shikoni nëpër gazeta të vjetra dhe revista (me leje paraprake nga 
prindërit dhe me instruksione të qarta cilat nga ato gazeta dhe revista 
mund të prehen) gjeni fotografi/ilustrime të këpucëve të ndryshme. 
Nxitni të mendojnë dhe të bisedojnë kush do të mund t’i mbajë ato lloje 
të ndryshme të këpucëve dhe me çfarë rasti. 

A janë të njoftuar fëmijët me përrallën E përhitura? Çka ndodhi me këpucën në këtë përrallë? 
Cilat përralla tjera për këpucë i dini? 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë shkathtësi gjuhësore, shkathtësi për vrojtim dhe kreativitet. 

Aktiviteti 4: NDËRTIMI I KULLAVE 

Nxitni fëmijët të ndërtojnë kulla me dimensione dhe materiale të 
ndryshme – kube, libra, kanoçe. Sa e lartë mund të bëhet kulla para se 
të rrëzohet? Nga cili material mund të ndërtohet kulla më e lartë? Sa 
është kulla më e lartë, e sa është kulla më e ulët? Si ndodhi që Gimi të 
rrëzohej nga kulla? A ishte ide e mirë që ai hipi në kullën nga librat?

Pse ky aktivitet? Fëmijët e zhvillojnë motoriken e vogël, motoriken 
e madhe, shkathtësitë për parashikim dhe lidhje logjike, si edhe 
konceptet matematikore më e madhe – më e vogël, e lartë – e ulët 
etj. Kjo gjithashtu, jep bazë të mirë për zhvillimin e shkathtësive 
gjuhësore, mund edhe të hap bisedë në temë çka është sjellje 
shembullore dhe si në mënyrë përkatëse të përdorim sende të 
ndryshme.

Aktiviteti 5: RREGULLIMI NGA MË E VOGLA KAH MË E MADHJA 

Përdorni materialet të cilët i gjeni nëpër shtëpi dhe të cilat janë në madhësi të ndryshme (lodra, pjata, 
libra, këpucë etj.) dhe orientoni fëmijët të luajnë me ato duke i renditur nga më e vogla kah më e madhja 
dhe anasjelltas. Parashtroni pyetje të tipit: cila është më e madhe, cila është më e vogël, cila është më 
e trashë, cila është më e lartë etj. – në këtë mënyrë, nëpërmjet futjes së fjalëve të reja do ta pasuroni 
fjalorin. Në fillim, lejoni fëmijës t’i afroj sendet njëri afër tjetrit që të mund t’i krahasojë. Pastaj 
inkurajoni vetëm të parashikojë ku në varg do të mund të futej një send sipas madhësisë dhe të 
kontrolloj a ka qenë parashikimi i saktë. Nëse fëmija nuk e jep përgjigjen e saktë menjëherë 
është në rregull sepse nevojitet më shumë kohë për ushtrim që të bëhen parashikime të 
sakta. Me kalimin e kohës, këto shkathtësi te fëmijët do të përmirësohen. 
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Propozoni të gjithë anëtarët e familjes të renditen sipas 
lartësisë. Gjithashtu, këtë aktivitet mund ta realizoni në vend të 
hapur me fëmijët tjerë të klasës. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë shkathtësi matematikore dhe gjuhësore dhe 
motoriken e vogël.  

Aktiviteti 6: ANA POZITIVE E TË QENIT I VOGËL 

Duke lexuar librin për Gimin dhe familjen e tij, zbuluam se Gimi është fëmija më i vogël në familje. 
A ekzistojnë gjëra të cilat vetëm fëmijët e vegjël mund t’i bëjnë (për shembull, të flejë gjatë ditës, 
të jenë të bartur në duar kur lodhen etj.)? Pyetni fëmijët të mendojnë edhe aktivitete tjera që 
mund t’i bëjnë vetëm të vegjlit (për shembull, të futen ndër krevat që të kërkojnë ndonjë send 
të humbur, të futen në hapësirë të ngushtë etj. Gjeni vende interesante në dhe jashtë shtëpisë/
shkollës ku mund t’i zë vetëm fëmijët më të vegjël. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë vetëbesimin, gjuhën e vet, e bëhen të vetëdijshëm për 
trupin e tyre.

Aktiviteti 7: “SI TË BËJMË GJËRA NË SHOQËRI”  

Është me rëndësi të jemi pjesë e aktiviteteve me familjen dhe të bëjmë 
gjëra së bashku me të tjerët. Ndihmoni fëmijën të kuptojë se nuk është 
vetëm loja, por edhe nëpërmjet punës së përbashkët me anëtarët 
tjerë të familjes mund të afrohemi, të bisedojmë, të mësojmë dhe të 
jemi pjesë më e madhe e PUNËVE TË MËDHA. shumë fëmijë duan të 
ndihmojnë dhe çdoherë dëshirojnë të marrin pjesë në aktivitet derisa 
gatuani, pastroni e të ngjashme. Nëse kërkoni, gjeni detyrë të cilën ata 
do të mund ta kryenin. 

Së bashku. bëni librin për çdo gjë që mundet fëmija të bëjë që të 
ndihmojë, si për shembull: t’i rregullojë lodrat, të jep pecetat gjatë 

drekës, të ndihmojë në tregtimin dhe në gatim etj. Rikujtoni fëmijët se edhe kur i lënë vëllezërit ose motrat 
e tyre që të mësojnë ose të shkruajnë detyrat e shtëpisë, kurse prindërit të pushojnë, është gjithashtu një 
kontribut ndaj detyrave dhe obligimeve të shtëpisë.

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë (vetë)respekt, ndjeshmëri, shkathtësi gjuhësore dhe shkathtësi për 
bashkëpunim.
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BUBI DHE SKIZI 

Ky tregim “për dy shokë”, na inspiron të mendojmë për miqësinë 
dhe si të zhvillojmë miqësi të veçantë me të tjerët. Gjithashtu, 
mund të përdoret si udhërrëfyes për fëmijët më të rinj të 
edukohen të jenë të ndjeshëm dhe të kujdesshëm. Libri mund të 
na dërgojë në një udhëtim interesant në të cilin do të njoftohemi me emra të pazakontë. Pyetni fëmijët të 
mendojnë ku do të mund të jenë ata dy miq? Pastaj pyetni si ju duken emrat Bubi dhe Skizi? A kanë takuar 
deri tani emra të tillë dhe a mund t’i shqiptojnë? Mundeni të përpiqeni t’i shqiptoni.

Çështje dhe tema për të cilat mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët: 

Kjo është kohë të mendojmë çka është ajo që na pëlqen te shokët tanë dhe si 
ndonjëherë mund të jetë vështirë t’i pajtojmë nevojat dhe dëshirat personale 
me dëshirat e miqve tanë? 

Ja disa pyetje rreth së cilave mund të mendoni dhe të cilat mund t’i 
përdorni që të flitni me fëmijët: 

• Cilët janë shokët e tyre të fëmijërisë? 

• Miqësia nënkupton edhe kryerjen e punëve së 

• bashku. Çfarë punë mund të bëjmë së bashku me shokët? 

• Ku janë njoftuar? Çfarë punë kryejnë së bashku? 

• Miqësia nënkupton ndarjen e gjërave. Çka ndani ju me 
shokët? 

• A keni lënduar ndonjë shok tuajin? Si ka ndodhur ajo? Çka 
keni bërë që ta rregulloni atë? 

• Si mundet që një fëmijë të lëndojë fëmijë tjetër apo shok? 
Si reagon shoku? A e bën këtë me qëllim? Çka mund të 
bëjmë që mos t’i lëndojmë ndjenjat e njerëzve tjerë? Çka 
do të thotë të lëndosh dikë me qëllim? Çka duhet të bëjmë 
që mos të ndodh kjo? 

• Çka mund të bëjmë tashmë kur kemi lënduar dikë? Çfarë 
procedure ose emocion tjetër mund të presim nga të 
tjerët? 

• Si sillemi ne kur ndjenjat tona janë të lënduara?

Përpiquni që në biseda dhe aktivitete të lidhura me librin e ilustruar 
në temë miqësia dhe shoqëria të theksoni anën pozitive të miqësisë. 
Ndihmoni fëmijëve të kuptojnë si të jenë miq më të mirë dhe si të 

kënaqen në shoqërinë! 
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Aktiviteti 1: MIQTË 

Kur do ta lexoni librin e ilustruar, do të njiheni me 
Bubin dhe Skizin dhe se ata janë qen që janë shokë të 

mëdhenj. A është e vërtetë se fëmijët, të rriturit po edhe 
kafshët mund të jenë shok? A njihni disa qen të cilët janë 
shokë? Si e dinë se janë shokë? Shikoni librin edhe njëherë 
dhe shikoni me kujdes të gjithë gjërat që Bubi dhe Skizi i 
kryejnë së bashku. Si ndjeheshin ata? 

Fëmijët munden në çifte ose në grup të bisedojnë për 
shokët e tyre, për atë çka bëjnë së bashku. Bubi dhe Skizi? 
Çka është e njëjtë? Çka është e ndryshme? Pse? 

Shkruani tregim së bashku me fëmijën. Në tregim, fëmija 
le t’u rrëfejë dhe t’u përshkruaj çka bën me shokët e tij. 
Ku zhvillohen ato aktivitete? Çfarë janë ato aktivitete? Si 
ndjehet derisa bën gjëra së bashku me shokët e tij? 

Kur libri do të jetë gati, inkurajoni që ta ndaj me shokun për 
të cilin ka shkruar në librin e ilustruar. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët i zhvillojnë shkathtësitë socio-
emocionale, shkathtësitë për të folur dhe shkrim lexim dhe 
shkathtësi për bashkëpunim.

Aktiviteti 2: E MADHE – E VOGËL 

Në këtë libër shumë herë i referohemi konceptit e madhe – e vogël. Gjeni sende nga 
jeta e përditshme të cilat janë të vogla dhe të mëdha, për shembull derisa shihni 
jashtë nëpër dritare, derisa jeni në shëtitje, derisa shfletoni ndonjë revistë etj. 
Inkurajoni fëmijën t’i rendis lodrat sipas madhësisë. Bëni tregim ose libër 
të ilustruar për sende më të mëdha dhe më të vogla në të cilat mund t’i 
vizatoni ilustrimet e librit të ilustruar ose të ngjitni fotografitë e prera 
nga gazetat ose revistat. 

Rilexoni librin dhe orientoni fëmijën t’i kushtojë vëmendje asaj pjese të 
tregimit? e madhe e vogël. Jepni detyrë, kur do të lëvizin nëpër shtëpi apo 
shkollë, qoftë nëse janë vetë ose me ndonjë shokë, të kërkojnë gjëra të cilat 
janë të mëdha dhe gjëra të cilat janë të vogla. Si e dinë kur një gjë është 
e madhe, e kur është e vogël? Një gjë e madhe a mund të duket e vogël në 
krahasim me gjëra të tjera gjithashtu të mëdha? Nëse fëmija ka vëllezër ose 

motra, mundet me ata të bisedojë për atë se si një send i njëjtë dikujt 
mund t’i duket i madh e dikujt i vogël. Pse? 

Në pjesë të madhe të kulturave të ndryshme ekzistojnë tregime të 
ndryshme ose përralla në të cilat paraqiten sende dhe personazhe të 

ndryshëm për nga madhësia, në vetë tregimin theksohet krahasimi mes tyre. 
Kujtoni ndonjë përrallë të tillë karakteristike për viset tona. Rrëfeni dhe 

krahasoni me tregimin Bubi dhe Skizi. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë shkathtësi për vrojtim, si 
dhe shkathtësi gjuhësore dhe matematikore.
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HUNDA E KUKULLËS

Kukullat janë lodrat më të pranishme në shtëpi, kopshtet e fëmijëve, por edhe në 
klasat fillestare të shkollës fillore. Ato janë rekuizitë të shkëlqyeshëm për lojëra 

dramatik nëpërmjet të së cilës fëmijët e imitojnë sjelljen e të rriturve, i zhvillojnë 
shkathtësitë jetësore, e zhvillojnë të folurit dhe e pasurojnë fjalorin e tyre. Kur fëmijët 

luajnë me kukulla mund të kuptojmë se cilat janë interesat e tyre, e nëse përdoren 
kukullat për qëllime terapeutike mund të kuptojmë çfarë janë raportet në familje ose çka 

është ajo që e mundon fëmijën.. 

Ky libër i ilustruar, gjithashtu ofron ide si të bëhen kukullat, të luhet me të dhe të 
mësohen edhe njerëzit tjerë si bëjnë kukulla. 

Përdorimi i shkathët i llojeve të ndryshme të kukullave nga ana e mësimdhënësit 
mund të ndihmojë në tejkalimin e stereotipave se me kukulla luajnë vetëm vajzat, 
e djemtë luajnë me vetura lodra. Fëmijët shikojnë se edhe nënat vozisin vetura 
dhe ka shumë vajza të cilët do të donin të luajnë me vetura lodra, përveç nëse të 
rriturit nuk ua tërheqin vëmendjen për atë dhe nuk ju thonë se veturat janë punë 
“e meshkujve”. E njëjta vlen edhe për kukullat: baballarët i duan dhe kujdesen 

për fëmijët e tyre, por për fat të keq kur djemtë e vegjël përpiqen ta kopjojnë atë 
sjellje nëpërmjet lojës me kukulla, më së shpeshti u ndërpritet loja. Mos harroni se 

fëmijëve duhet t’u lamë hapësirë t’i zhvillojnë potencialet e tyre dhe t’u sigurojmë 
mjedis të pasur stimulues ku vetë do të mund të bëjnë zgjedhje të materialit me të 

cilin do të luajnë.

Çështje dhe tema për të cilat mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijët: 

Tregoni fëmijëve si ju keni luajtur me kukulla kur keni qenë e vogël. Pyetni a kanë parë ndonjëherë kukull me 
të cilën kanë luajtur njerëzit para shumë viteve dhe a kujtohen si janë dukur ato kukulla. 

Ja disa pyetje për të cilat mund të mendoni dhe të bisedoni me fëmijën: 

• Shihni fotografi të vjetra të familjes. A ka ndonjë në të cilën 
shihni kukull ose ndonjë lodër tjetër? Nëse ka, bëni krahasim 
të asaj kukulle me kukullat me të cilat luajnë sot fëmijët? 

• Nga çka mund të bëhet kukull (cilat materiale)? 

• Cila është kukulla e tyre e preferuar? Nga e kanë marrë atë 
kukull? Çka më së shumti i pëlqen te kukulla? 

• Si quhet kukulla? A ka shokë? Si miqësohet kukulla me 
kukullat tjera? 

• Pyetni ndonjë nga fëmijët a e ka lexuar tregimin për Pinokun 
dhe a mund ta rrëfejë. 

Aktiviteti 1: BËRJA E KUKULLAVE 

Kur e lexuat tregimin së bashku me fëmijët dhe biseduat në lidhje me përmbajtjen, si mund t’i përdorni 
informatat të cilat janë ofruar në këtë libër të ilustruar? Mund të bisedoni për atë si disa libra ose libra 
të ilustruar nuk kanë për qëllim vetëm të na argëtojnë, por edhe të na ndihmojnë të mësojmë gjëra të 
reja. Ashtu në çdo familje ekzistojnë libra me receta për gatim, për mirëmbajtjen e shtëpisë ose 
kopshtit etj. Ky libër, mund të na ndihmojë të bëjmë kukulla: ky është një aktivitet i shkëlqyeshëm 
që mësimdhënësit mund ta bëjnë gjatë ndonjë punëtorie me prindërit dhe fëmijët ose t’u 
propozojnë prindërve ta bëjnë në shtëpinë me fëmijët e tyre.
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Rilexoni përsëri librin e ilustruar, faqe për faqe, që të riktheheni 
në udhëzimet për atë si Merita dhe nëna e saj kanë bërë kukull. 
Çfarë materiale u nevojiteshin? Ku mund t’i gjejmë ato materiale? 

Lejoni fëmijës të bëj pjesën më të madhe të punëve, edhe pse 
ndoshta ju vetë do t’i bënit më shpejtë dhe më mirë. Lejoni fëmijës 

vetë të zgjedh material, ngjyra, ta vizatojë fytyrën e kukullës etj. Kur 
kukulla do të jetë gati, emërtoheni dhe prezantoheni para kukullave 
të tjera. Ky proces i bërjes së kukullave mund të zgjat edhe disa ditë. 
Nuk ka nevojë të shpejtoni nëpër proces. 

Përpiquni të bëni së bashku kukulla edhe nga materialet tjera, si për 
shembull: çorape, argjile, letër etj. Bisedoni për karakteristikat e 
secilës kukull të cilën do ta bëni: a është e madhe ose e vogël, e butë 
apo e fortë? Cilat pjesë të trupit i ka? A paraqet kafshë apo njeri? 
Bëni veshje për kukullën. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë shkathtësi gjuhësore, kreativitet, 
motoriken e vogël, mësojnë si të angazhohen në aktivitetet afatgjate, 
të zhvillojnë durimin dhe të mësojnë ta vlerësojnë frytin e punës së 
tyre.

Aktiviteti 2: TREGIMI PËR KUKULLA 

Nxitni fëmijën t’u jep emra kukullave të cilat i bëni. Trilloni tregime 
të ndryshme për kukullat. Fëmija le të mendojë një tregim për 
secilën kukull veç e veç: për familjen e kukullës, sa është e vjetër ajo 
kukull (a është fëmijë apo e rritur), ku jeton, çka bën, me kë takohet 
dhe shoqërohet. Mund të përmendni se këto janë pyetjet e njëjta 
të cilët edhe të rriturit i parashtrojnë kur do të takohen në jetën e 
përditshme që të njoftohen më mirë. 

Fëmija mund t’i shënojë të gjithë këto informata në vizatimet e kukullës. Në këtë mënyrë mund të bëni libër 
të ilustruar për kukullën. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë shkathtësi gjuhësore, kreativitet, si dhe shkathtësi të komunikimit 
me njerëz jashtë familjes së tyre.

Aktiviteti 3: “TRUPI IM” 

Gjeni një fletë më të madhe të letrës e cila do të përfshijë pjesën më të madhe të trupit të fëmijës. Vendosni 
letrën mbi trupin e fëmijës dhe filloni të vizatoni sipas vijave të pjesëve të ndryshme të trupit. Derisa e bëni 
këtë, mund t’i emërtoni pjesët e trupit. Pyetni: cilat pjesë të trupit i sheh në vizatim? A ekzistojnë pjesë të 
trupit që nuk shihen në vizatim? A mund t’i shtojmë në këtë vizatim? 

Fëmija mund t’i shtojë emrat e secilës pjesë të trupit (dorës, gjurit, zemrës, sytë etj). përskaj pjesës 
përkatëse të vizatimit. 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë shkathtësi gjuhësore, motoriken e vogël, shkathtësitë fizike dhe 
përfitojnë njohuri të përgjithshme për pjesët e trupit të njeriut.
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TONI 

Bisedoni me fëmijën për titullin e këtij libri të ilustruar, Toni. Çfarë 
emri është ai? Nxitni fëmijën të fantazoj dhe të supozoj për çfarë 
emri bëhet fjalë. Nga cili vend e ka prejardhjen Toni dhe si jeton me 

familjen? 

Edhe në tregimin për Tonin, gjithashtu, një nga temat është familja, 
raportet në familje dhe obligimet të anëtarëve të familjes. 

Kjo mund të jetë mundësi e mirë të bisedoni me fëmijën për çështjet 
vijuese:

• Cilat janë obligimet tuaja në familje? Çka më së shumit nga 
ajo do të bësh? Për shembull, të ndihmosh në përgatitjen e 
drekës, të ndihmosh në kopsht etj. 

• Cilat janë obligimet e prindërit, të vëllait apo të motrës? 

• Çka do të bëje ti po të jesh në vendin e Tonit? A do të 
veproje njëlloj si ai? 

• Çka bëni në familje kur do të ndodh një fatkeqësi e tillë e vogël 
në shtëpi, për shembull: dikush e thyen gotën, derdh lëng mbi 
qilim etj? 

• Si mund të ndihmosh ti në situatë të tillë?

Përpiquni në këtë bisedë t’u largoheni stereotipave gjinore në lidhje me 
rolin e familjes. Kështu, për shembull, babai mund t’i lajë enët, kurse nëna t’i 
vozit me automobil fëmijët në shkollë. 

Aktiviteti 1: GJEOMETRIA E ILUSTRIMIT 

Para këtij aktiviteti, është e nevojshme të përgatitni forma gjeometrike në 
madhësi të ndryshme (rreth, trekëndësh, drejtkëndësh, katror) të cilat mund 
t’i preni nga letra me ngjyrë të ndryshme. Inkurajoni fëmijët të paraqesin 
fytyrë, ilustrim ose situata nga libri i ilustruar, duke përdorur vetëm forma 
gjeometrike. Për shembull, mund ta paraqesin Tonin, dhomën e Tonit, pjata 
etj. Në fund, numëroni, për shembull, nga sa rrethe dhe drejtkëndësha është 
përbërë trupi i Tonit, sa trekëndësha nevojiten që të paraqitet dekorimi në 
pjatë etj.

Pse ky aktivitet? Fëmijët e zhvillojnë kreativitetin dhe 
shkathtësitë matematikore. 

Aktiviteti 2: MYSAFIRI I CILI DO TË LEXOJË

Ftoni mysafir në klasë ose në shtëpi i cili do të lexojë me fëmijën/fëmijët. Ai mund të 
jetë prind, gjysh ose gjyshe, vëlla ose motër më i/e vjetër, fqinj, bashkëpunëtor ose 
anëtarë tjetër nga bashkësia vendore. Para leximit, bisedoni me mysafirin që mirë 
të përgatiteni për pyetjet të cilat duhet t’i parashtroni para, gjatë dhe kur 
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të mbarojë me leximin e librit të ilustruar. Leximi i 
këtillë me mysafir do të jetë freski e vërtetë për fëmijët, 

kurse për të rriturit do të jetë mundësi për shkëmbim të 
përvojave, teknikave të leximit dhe bisedës me fëmijët. 

Mund të bëni sesion të përbashkët – lexim me dikë i cili është në qytet tjetër ose 
në shtet tjetër me ndihmën e “Skajpit” ose ndonjë vegle tjetër të TIK-ut. Ai do të 

jetë i pranishëm edhe me fotografi edhe me zë dhe nga larg do të lexojë librin e 
ilustruar së bashku me fëmijët. 

Pse ky aktivitet? Nxitet shkathtësitë e komunikimit dhe 
shkathtësitë gjuhësore. 

Aktiviteti 3: SYRI SHKENCOR 

Krahasoni ilustrimet nga libri i ilustruar me fotografi të 
llojeve të njëjta të sendeve ose kafshëve nga jeta reale. 
Si duket Toni ose njerëzit nga familja e tij në krahasim me 
fotografinë reale të llojit të njëjtë të kafshës? Cilat janë 
ngjashmëritë, e cilat janë dallimet? 

Pse ky aktivitet? Fëmijët zhvillojnë shkathtësi për vrojtim 
dhe vërejtje të hollësive, të menduarit kritik dhe të 
rrëfimit. 
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PËRFUNDIM 

Të nderuar lexues,

Shpresojmë se ju dhe fëmijët u kënaqët në këtë udhëtim me librat e ilustruar nga 
përmbledhja “Biblioteka jonë e parë”. Aktivitetet e propozuara në këtë doracak janë 
vetëm pikënisje dhe kanë për qëllim t’i pasurojnë idetë tuaja për atë si t’i angazhoni 
fëmijët në aktivitete nga të cilat do të mësojnë diçka. Kur do të fillojmë të mendojmë 
në këtë mënyrë, do të fillojnë të burojnë ide të tjera kreative. Nëse mirë i dëgjojmë 
fëmijët, mund të arrijmë, edhe më shumë, sepse imagjinata e fëmijës nuk është e 
ngarkuar me përvoja paraprake, tek ata nuk ka “nuk është e mundshme” ose “është 
tepër vonë”. Shpresojmë se idetë tuaja do ta forcojnë besimin se të nxënit zhvillohet 
gjithkund dhe në çdo moment të jetës sonë.

Librat ndikojnë në jetën tonë në mënyrë interesante. Ata mund të jenë inspirimi 
ynë për aksion – të ndihmojmë dikë, të krijojmë diçka, të hulumtojmë ndonjë dukuri, 
të mendojmë dhe të parashtrojmë pyetje të reja. Atë që do ta shohim, dëgjojmë 
dhe provojmë diçka mund te ne ta ngjall dëshirën ta ndajmë atë, të bisedojmë për 
atë, ta vizatojmë, ta shënojmë, të shkruajmë tregim, të bëjmë vizatim, po edhe të 
krijojmë libër. 



Librat janë pjesë e jetës sonë dhe janë shëmbëlltyrë e saj – ata dalin nga 
realiteti jonë dhe nga ëndrrat tona. Në to mund të gjejmë informata të 
dobishme, të gjejmë argëtim, ushqim për mendimet tona, përgjigje për pyetjet 
ton dhe vërtetim të bindjeve tona. Por ata, gjithashtu mund të na hutojnë dhe 
të na imponoj pyetje të reja të cilave duhet t’ua kërkojmë përgjigjet. Kërkimi i 
njohurisë nga librat është një udhëtim i pafund.

Ju këshillojmë të bisedoni, të lexoni, të shkruani dhe të argëtoheni me fëmijët. 
Secili nga këto aktivitetet do t’i ndihmojë fëmijës të fitojë shkathtësi të 
ndryshme në të cilat do të mund të mbështetet kur do të duhet të ballafaqohet 
me sfidat gjatë arsimimit të tij dhe gjatë jetës.

Të gjithë ne duam që fëmijët tonë të jenë të fortë, kureshtar, por 
mbi të gjitha, të lumtur. Të mësojnë me kënaqësi, të shoqërohen 
me librat, të mund të ballafaqohen me çdo situatë të jetës dhe të 
kuptojnë njerëzit – këto janë karakteristika të rëndësishme në 
formimin e personalitetit së fëmijës.

Shpresojmë se në të ardhmen do të mundemi përsëri t’u shoqërohemi 
në udhëtime të tilla interesante nëpër botën e librave për fëmijë. 
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