
Disiplinë do të thotë të 

mësosh të edukosh 

fëmijën tënd...  

4. Cilat janë disa nga teknikat që  
duhet të përdorim për parandalim e 

sjelljes agresive? 

 

Parandalimi i dhunës dhe  menaxhimit të 
zemërimit. Pranimi i emocioneve dhe 
diskutimi i tyre haptas.  
Përdorimi i literatures 

Në  fakt ka një sërë librash mbi kuptimin e 
ndjenjave të  fëmijëve gjatë  fëmijërisë  së  
hershme. 
Ndihmë për fëmijët të shprehin emocionet 
e forta – zemërimin. 
Si e shprehin zemërimin fëmijët?  
Një ndër gjërat më shqetësuese dhe të 
paqarta mbi zemërimin në fëmijëri është se 
ai ka tri pjesë.  
Fëmijët sigurisht, që e ndjejnë zemërimin 
dhe e shprehin atë, por ata duket se nuk e 
kuptojnë zemërimin  
Dizenjimi i dhomës dhe ndikimi i saj në 
sjelljen e fëmijës 

Prindi apo kujdestari mund të ndryshojnë 
mjedisin e dhomës për të ndryshuar sjelljen 
e fëmijëve. 
Dizenjimi i dhomës ti përshtatet nevojave 
dhe përvojave të fëmijës. 
Hapësira e keq menaxhuar krijon zona prob-
lematike.  

 

 

 

 

 

5. Cilat janë disa metoda të thjeshta që 
prindi mund të përdor për të qetësuar 
fëmijën? 

 

 Metoda të thjeshta  që mund të përdoren 
në ambjent shtëpie dhe jashtë saj. 

 

-Termometri i zemërimit  
Fëmija ngjyrosw në vizatim një 
termometër, për të treguar sa i zemëruar 
ndjehet.  
-Tryeza e Paqes  
Shënimet e zemëruara  
Vizatim i emocioneve në vend të 
shprehjes verbale. 
Fëmija i ka të gatshme tullumbacet e 
emocioneve dhe ngjyros mbi to me 
ngjyrën, që ai zgjedh. 
Në këtë mënyrë prindi ka mundësi të 
ndihmojë fëmijën që të shprehet për 
ndjenjën e tij. 
-Strategjitë qetësuese  
Nnumërimi; frymëmarrja e thellë etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nëse dyshoni se fëmija ka probleme të 
sjelljes, atëherë rekomandohet vizita tek  
një profesionist i shëndetit mendor. 
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1.Çfarë quhet disiplinim i duhur 
gjatë fëmijërisë ? 
Disiplinë do të thotë ta mësosh, jo ta 
ndëshkosh fëmijën! Disiplinë do të thotë  
brendësimi te fëmija i  vetëkontrollit, derisa 
të jetë vetë fëmija, që i vendos vetes kufijtë, 
gjatë viteve në vazhdim.  
Duke i vënë kufij fëmijës, në mënyrë të 
prerë, por me dashuri, ju e ndihmoni atë të 
formojë standartet e brendshme, për të cilat 
do të ketë nevojë gjithë jetën.  
2.Kush merr pjesë në disiplinim? 

Fëmija: Mundësitë për t’i mësuar fëmijës 
disiplinën fillojnë shumë më herët, pikërisht 
në ditët e para të jetës së tij. Disiplina duhet 
t’i përshtatet individualisht çdo fëmije. 
Prindër: Shumë i rëndësishëm është edhe 
kuptimi i motiveve të fëmijës, të asaj se çfarë 
është në gjendje të njohë dhe mësoj në çdo 
moshë. 
Pa harruar, se të gjithë anëtarët e familjes 

duhet të ndjekin një drejtim të përbashkët 
gjatë këtij procesi. 
 

3.Cilat janë disa metoda efektive  

disiplinimi?   
      Metodat e Vendosjes së Kufijve 

Mesazhi – Unë : Tre pjesë: Ndjenjat e tua, 
ajo çfarë po ndodh në atë çast dhe arsyeja, 
pse jeni e shqetësuar.  
Shembull: Frikësohem kur të shoh tek 

ngjitesh mbi tavolinë, se është e dobët dhe 
mund të vritesh.  
 

 

Dhënia e informacionit 
Kur ju jepni informacion, përdorni një ton 
informues të zërit pa bërtitur dhe kërcënuar, 
e më pas lejoni fëmijën të reagojë.  
Shembull: Eshtë koha për tu bërë gati për 
drekë ...(pret një përgjigje). 
 

-Pasojat e Natyrshme 

Shembull:Kur fëmijët i hedhin lodrat, ata i 
marrin vetë ato. 
 

-Përdorimi i Rrjedhojave 

Në këtë teknikë veprimi i 
dytë varet nga kryerja e 
të parit,rrjedhoja fillon 
me “Kur”.  
 

Shembull:Kur të kesh 
vënë mënjanë pazëllin, atëherë mund të lu-
ash me një tjetër lodër! 
 

-Ofrimi i Zgjedhjeve 

Kjo teknikë është efikase në mënyrë të 
veçantë me fëmijët shumë të pavendosur.  
Dhënia e zgjedhjeve eleminon shumë 
përgjigje “JO”. 
Shembujll: Mund të veshësh këpucët ngjyrë 
kafe ose të zeza! 
 

-Metoda “Burimi i Fundit 
Pasi keni provuar gjithçka dhe fëmija va-
zhdon në të vetën lëvizeni fëmijën nga ven-
di dhe vendoseni në një tjetër vend për tu 
qetësuar. Derisa, ai të jetë në gjendje të luajë 
pa dëmtuar, duke e lënë atë të zgjedhë se 
kur do të kthehet. Nëse ai e përsërit sjelljen, 
thoni: “Ti mendove se ishe gati për të 

ardhur, por nuk je në fakt akoma, ndaj shko 
sërish derisa të qetësohesh!” 

 

 

Ja disa këshilla në menaxhimin e 
sjelljes agresive të fëmijës tuaj; 

 

 Trego dashuri për të në mënyrë 
konsistente!  

 Jepi vëmendje individuale!  
 Lexo, flit, dhe trego ngjarje!  
 Luaj me fëmijën dhe ji konsistent 

me rregullat!  
 Asnjëherë mos injoro një situatë, ku 

fëmija nuk i bindet rregullave!  
 Ul ekspozimin ndaj dhunës!  
 Monitoro kohën dhe programet që 

sheh fëmija në TV! 
 Mësojini fëmijët të mos jenë vikti-

ma!  
 Mësojini fëmijët ndaj të cilëve 

është drejtuar dhuna të thonë “Kjo 
të dhemb”!  

 Më pas shpenzo kohë me fëmijën, 
në mënyrë që  të shprehi ndjenjat 
dhe zgjidheni konfliktin bashkë! 

 Mos e lejoni sjelljen agresive! 
 Jepini fëmijës shembuj se si të jetë 

ndihmues me duart e tij (duart janë 


