
Fëmija im 

 

Qasja ndaj të 
Mësuarit 

Zhvillimi Social 
dhe Emocional 

Zhvillimi 
Kognitiv 

(Njohës) dhe 
Njohuritë e 

Përgjithëshme 

Zhvillimi 
Gjuhësor dhe 
Komunikimi 

Zhvillimi Fizik 
dhe Mirëqënia 

Le të Bëhemi Gati për Kopshtin! 

Fëmija im mund të… 
  Presë radhën 
  Shprehë emocionet 
  Luajë shumë mirë me fëmijët 

e tjerë 

Fëmija im mund të… 
  Bëjë pyetje 
  Më dëgjojë mua kur i lexoj një 

përrallë/tregim 
  Identifikojë disa shkronja dhe 

numëra 

Fëmija im mund të… 
  Bëjë një bisedë 
  Flasë me fjali të plota 
  Kuptojë se çfarë ndodh në një 

përrallë/tregim 

Fëmija im mund të… 
  Jetë i/e pavarur 
  Jetë kurioz 
  Jetë i/e ngazëllyer për të 

mësuar 

Fëmija im mund të… 
  Bëjë Vizatime 
  Hidhet, kapërcejë dhe 

kërcejë 
  Zgjedhë një ushqim 

të shëndetshëm 

Të Dashura Familje, 
      Uau, koha fluturon! Vitet përpara kopshtit janë 
të mbushura me mësime të reja dhe zhvillim. Shijoni 
këtë kohë që kaloni së bashku. Këtu gjeni se çfarë 
mësuesit dëshirojnë që të shikojnë në Kopsht. Në 
pjesën e pasme të letrës ka disa mënyra argëtuese 
se si mund ta ndihmoni fëmijën tuaj ti krijojë këto 
aftësi. Ne mezi presim që të njohim fëmijën tuaj! 
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Gati, Përgatitu, Fillo! 
         Si mund ta ndihmoni fëmijën tuaj për të qenë gati? 

 Flisni 
Në gjuhën tuaj kryesore, përshkruani se çfarë po bëni. Flisni se çfarë shikoni gjatë ecjeve ose udhëtimeve. Bëni  
pyetje për të filluar bisedat me fëmijën tuaj. Tregoni histori/përralla. 

 Lexoni 
Filloni me vetëm 20 minuta çdo ditë. Vizitoni librarinë njëherë në javë. Lexoni vazhdimisht përrallat/tregimet tuaja të preferuara!   

 Këndoni 
Këndoni së bashku këngët tuaja të preferuara. Këndoni gjatë kohës që bëni punë. Krijo këngë pa kuptim. Luaj me rimë. Luaj 
muzikë. 

Për më shumë ide argëtuese shkoni në: www.earlychildhoodcentral.org,  www.toosmalltofail.org,  
or www.brainbuilding.org . 

 Lëvizni 
Vallëzoni, vraponi, kërceni, hidhuni dhe kapërceni. Vizitoni parqet. Shkoni për shëtitje. Luani jashtë 
çdo ditë. 

 Shkruani 
Lereni fëmijën tuaj që tu shikojë kur shkruani lista dhe letra. Inkurajoni atë që ta provojë. 
Bëni vizatime së bashku. 

 Ushqehuni Shëndetshëm 
Provoni fruta dhe perime të reja. Bëni një kopsht perimesh/frutash.Shkoni tek një treg fermerësh. 
Gatuani së bashku. Bëni një tabelë me ushqimet e shëndetëshme të preferuara  
të fëmijës tuaj, dhe provoni ushqime të reja së bashku. 

 Inkurajoni 
Fëmijët pëlqejnë shumë që të provojnë të bëjnë vetë gjëra të reja. Lejoni fëmijën tuaj që të provojë 
zinxhirë, kopsa, dhe ti shërbejë vetes gjatë kohës së ushqimit. 

 Bashkohuni me Fëmijën tuaj...Luani Së Bashku 
Fëmijët mësojnë më shumë gjatë lojrave. Luani sa më shumë lojra, ndërtoni kala, luani me 
sylla-mbylla, ndërtoni kulla me bloks, ose gërmoni në kopsht. Argëtohuni së bashku! 
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