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Tema mujore: Pranvera 

 
Tema e Javës: Njohim pranverën 

Java I Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Mirësevjen pranverë! 

 

 

Kënga: “Erdhi pranvera” 

Identifikimi me gisht i 
figurave të lidhura me 

pranverën (lule, pema, zogu, 

flutura, etj.) në libra me 

përralla.   
Emërtimi i figurave nga 

edukatorja, duke i ndarë fjalët në rrokje.  

Muzikë për fëmijë.  
 

Manuali i Vjershave 

& Këngëve 

Mjete didaktike 
Libra, revista 
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E Martë Ngjyrat e pranverës 
 

 

 

 
Kënga: “Erdhi pranvera” 

Identifikimi me gisht i ngjyrave (e kuqe/ blu/ e 

verdhë/ e gjelbër) në libra me përralla ose 

figura. 
Emërtimi i ngjyrave nga edukatorja, duke i 

ndarë fjalët në rrokje.  

Edukatorja pyet dhe përgjigjet vetë: 
Çfarë ngjyre ka pema, zogu, lulja, etj? 

Lojë: “Me kuba”. 

Manuali i Vjershave 
& Këngëve 

Mjete didaktike  

Libra, revista 

 

E Mërkurë Lojëra ndijore  

 

 
Kënga: “Erdhi pranvera”.  

Lojë ndijore: Edukatorja nxit fëmijët të prekin 

materiale të ndryshme, emërton dhe përforcon 
ndjesitë (i ngrohtë/ i ftohtë; i butë/i fortë/ i 

ashpër/ i lëmuar) etj.  

Mund të përdoren gjethe dhe lule, të preken dhe 
të emërtohen cilësitë e tyre.   

Manuali i Vjershave 
& Këngëve 

Mjete rrethanore 

Gjethe, lule 
 

E Enjte Festa e mamit 

 

 

Kënga: “Erdhi pranvera”. 
Punë dore: Edukatoret përgatisin një kartolinë 

për 7-8 Marsin. Në vend të urimit mund të 

vendosin shenjën e dorës së secilit prej fëmijëve. 
Ngjyrat: Edukatorja përsërit ngjyrat kryesore 

tek kartolina dhe vendos gishtin e fëmijës, duke 

e shoqëruar identifikimin me gisht me 
rrokëzimin e fjalës.  

 

 

 

Manuali i Vjershave 

& Këngëve 
Mjete rrethanore 

dhe didaktike 
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E Premte Lulet 

 

 
Kënga: “Erdhi pranvera”.  

Lojë ndijore: Njohim dhe prekim lulet: 

Edukatorja nxit fëmijët të prekin lule natyrale, 

të mbledhura më parë, emërton dhe përforcon 
ndjesinë.   

Lojë muzikore: Edukatorja ndihmon fëmijët të 

luajnë me veglat muzikore që disponohen në 
grup. 

 

Manuali i Vjershave 
& Këngëve 

Mjete rrethanore.  

 

 

 

Tema mujore: Pranvera 

 

Tema e Javës: Njohim pranverën 

Java II Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë  
Dielli 

 

 
Kënga: “Erdhi pranvera”.  

Identifikim me gisht dhe emërtim i figurës së 

diellit në libra me figura.  
Vizatimi i diellit: Edukatorja vizaton diellin dhe 

me gishtat e fëmijëve mund të bëjë rrezet e tij.  

Manuali i Lojërave 
Manuali i Vjershave 

& Këngëve.  

Mjete didaktike 
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Lojë: me lëvizje ritmike të udhëhequra nga 
edukatorja.  

 

E Martë  

Reja 
 

 

 

Kënga :   “Erdhi pranvera ” 
Vizatim ose punë dore: Edukatorja vizaton një re 

të madhe të bardhë dhe ua tregon fëmijëve. / 

Edukatorja krijon me pambuk një re të madhe 
dhe ua tregon fëmijëve, shoqëruar me identifikim 

me gisht, emërtim dhe prekje të pambukut dhe 

cilësive të tij (i bardhë, i butë).  
Kërcim me muzikë.  

 

 

 Zogu 

 

 

Vjersha: “Ciu ciu” 
Loja: “Identifikimi me gisht”. Edukatorja 

identifikon zogun në libra me figura dhe emërton 

duke e ndarë fjalën në rrokje. 
Lojë imituese: Imitojmë gjuhën e zogut dhe 

lëvizjet e tij.  

Muzikë dhe kërcim.  
 

Manuali i Vjershave 

& Këngëve. 
Mjete didaktike 

E Mërkurë Flutura 
 

 

 
Vjersha: “Flutura”.  

Punë dore: “Krijimi i fluturës” me duart e 

fëmijëve. Edukatorja ndihmon fëmijët të krijojnë 
në letër ose në karton një flutur sipas shembullit 

në këtë material. 

Manuali i Vjershave  
& Këngëve 

Mjete didaktike.  
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E Enjte Rosaku 

 

 
Kënga: “Erdhi pranvera”.  

Loja: Loja ndijore “Prek dhe ndiej”. Edukatoret iu 

kërkojnë fëmijëve të prekin materiale të ndryshme.  

Edukatoret emërtojnë dhe përforcojnë ndjesitë (i 
ftohtë-i ngrohtë/i ashpër–i lëmuar/i butë–i fortë, 

etj). 

Përrallë: “Rosaku i shëmtuar”. 

Manuali i Vjershave  
Manuali i Këngëve 

Mjete didaktike dhe 

rrethanore. 

 

E Premte Flutura 
 

 

 
 

Vjersha: “Flutura” 

Identifikim me gisht dhe emërtim i figurës së 

fluturës në libra me figura.  
Kënga: “Erdhi pranvera” 
 

Manuali i Vjershave  

Manuali i Këngëve 

Mjete didaktike dhe 

rrethanore. 
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Tema mujore: Pranvera 

Tema e Javës: Frutat dhe Perimet e Stinës 

 
Java III Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Frutat e stinës 

 

 

Vjersha: “Kam një kukull”. 
Punë dore: Edukatorja parapërgatit forma 

frutash  të stinës dhe ia tregon fëmijëve duke 

i emërtur. 

Aktivitet i udhëhequr:  
Edukatorja identifikon me gisht frutat, pyet 

për to, përgjigjet dhe stimulon fëmijët t’i 

përsërisin. 
  

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave 
Fruta plastike / të 

vërteta 

Libra dhe revista 

E Martë Perimet e stinës 

 

 

Vjersha: “Kam një kukull” 
Punë dore: Edukatorja parapërgatit forma e 

perimeve të stinës dhe ia tregon fëmijëve 

duke i emërtur.  

Aktivitet i udhëhequr:  
Edukatorja identifikon me gisht perimet dhe 

pyet për emrat e tyre. Ajo përgjigjet dhe 

stimulon fëmijët që t’i përsërisin.  
 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave 
Perime plastike/të 

vërteta 

Libra dhe revista 
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E 
Mërkurë 

Përgatitja e ushqimeve 
 

 
Loja: “Bëj sikur gatuaj” me mjete plastike 

gatimi.  

Aktivitet i udhëhequr: Edukatorja 

identifikon perimet si përbërësit kryesorë të 
supës. Përsërit emrat e tyre dhe stimulon 

fëmijët që t’i emërtojnë ato. 

Vjersha: “Etika e të ngrënit.” 

Manuali i Vjershave  
Manuali i Këngëve  

Mjete didaktike. 

E Enjte Etika e të ngrënit 
 

 

 
Aktivitet muzikor:  

Dëgjojmë/kërcejmë këngë për fëmijë.  

Loja: Lojë e lirë me kuba.  

Vjersha: “Etika e të ngrënit.” 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojërave 

Lodra.  

 

 

E Premte Shtrimi i tavolinës  

Vjersha: “Etika e të ngrënit.” 
Bisedë: Edukatorja iu emërton dhe u tregon 

fëmijëve sendet që përdoren për ushqyerjen: 

mbulesa e bukës, kartpercetat, lugët, gotat, 
pjatat.  

Aktivitet muzikor: Fëmijët luajnë me lojërat 

muzikore. 
 

Manuali i Vjershave 

Mjete didaktike: mjetet 
që fëmijët përdorin për 

ushqyerjen.  
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Tema mujore: Pranvera 

Tema e Javës: Ngjyrat dhe format 

 
Java IV Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Veshjet në pranverë 

 
 

 

 
Aktivitet i orientuar:  

Edukatorja iu tregon  fëmijëve veshje të 

pranverës, emërton veshjet dhe ngjyrat e 
tyre. Fëmijët prekin veshjet dhe edukatorja 

emërton ndjesitë.   

Vjersha: “Ciu, ciu zog i vogël”. 

Aktivitet muzikor: Dëgjojmë/kërcejmë 
këngë për fëmijë. 

 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojërave  

Mjete didaktike 

 
 

E Martë  

Numrat 1 dhe 2 

 

Vjersha: “Topi”. 

Bisedë: Edukatorja emërton numrat 1 dhe 2 
dhe i konkretizon me lodra (1 top, 2 topa, një 

kukullë, 2 kukulla, etj).  

Kënga: “Lepuri” (kënga fillon me numërimin: 

1, 2, 3, 4, 5).  

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave 

Mjete didaktike  
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Loja: Lojë me top.  

E 

Mërkurë 

Rrethi 

 

 

Vjersha: “Topi”. 
Bisedë: Edukatorja vizaton një rreth dhe ua 

tregon fëmijëve. Emërton fjalën “rrethi” dhe e 

konkretizon atë me objekte (topi, ora) ose 
elemente natyrorë (dielli).  

Fëmijët mund të bëjnë vija me ngjyra brenda 

rrethit, me ndihmën e edukatores.  

Kënga: “Lepuri”. 
Loja: Lojë me top.  

  

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave 
 

 

E Enjte Rrathë në kon 
 

 

 
Vjersha: “Ga, ga ia bën pata”.  

Loja: “Futja e rrathëve me ngjyra në kon” 

Edukatorja emërton ngjyrat bazë sipas 
rrathëve dhe madhësinë e tyre dhe i kërkon 

fëmijëve t’i  fusin rrathët në kon. Edukatorja 

nxit emërtimin e tyre.  
  
 
 
 
 
 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojërave.  

Mjete didaktike. 
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E Premte 

 
 

 

Përsëritje 

 

 
 

 

 

Përsërisim këngët, ngjyrat, numrat. 
Tregojmë punimet e muajit dhe i emërtojmë 

ato.  

Kënga: “Erdhi pranvera” 
Vjersha: “Ga, ga ia bën pata”. 

Vjersha: “Topi” 

Vjersha: “Ciu-ciu” 
Këngë për fëmijë: Dëgjojmë dhe kërcejmë së 

bashku.  

 

 
 

 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave 
Mjete didaktike.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

        BASHKIA TIRANË    QENDRA EKONOMIKE E ZHVILLIMIT DHE EDUKIMIT TË FËMIJËVE 
 

 

PROGRAMI I EDUKIMIT PËR FËMIJËT 18-24 MUAJSH 

MUAJI MARS 

 
PËR STAFIN EDUKATOR TË ÇERDHEVE PUBLIKE TË TIRANËS 

 

 



Çfarë duhet të dimë për pranverën? 

 

“Kuriozitete për stinën e pranverës” 

 Stina e parë e vitit quhet pranverë. Tre muajt e pranverës janë: Marsi, Prilli dhe Maji. Pranvera fillon më 1 

Mars, por në disa vende të botës fillon në data të tjera.  

 Fillimi i pranverës lidhet me dukurinë e çeljes së luleve, zgjimin e shumë kafshëve dhe ardhjen e shpendëve 

shtegtarë. Në pranverë, qielli bëhet i kaltër, ditët zgjaten dhe ora ndryshon.   

 Pranvera është stina e luleve shumëngjyrëshe, koha kur ne admirojmë bukurinë e tyre dhe mbjellim fara të 

reja. Lulet karakteristike të pranverës janë: manushaqja, trëndafili, anemonet, jargavani, zambaku, tulipani.  

 Në pranverë, në vendin tonë,më 14 Mars,festohet “Dita e Verës”, një festë kombëtare. Gjithashtu muaji Mars 

shënon dhe festën e 7 Marsit-Festa e Mësuesve dhe 8 Marsi-Festa e Gruas. 

 



Muaji Mars – Tema Mujore: Pranvera 

Grupi miks: 18-24 muaj 

Java I: Karakteristikat e përgjithshme të stinës së pranverës  

Java II: Njohja me elementet kryesore të stinës së pranverës  

Java III: Njohja e frutave dhe perimeve të stinës së pranverës  

Java IV: Veshja në pranverë  

 

 

 

Tema mujore: Pranvera 

Tema Javore Qëllimi Koha e realizimit 

Karakteristikat kryesore të 

stinës së pranverës  

 

Njohja me disa karakteristika të stinës së pranverës 

(moti, natyra dhe bimësia).  

Java I 

Elementet kryesore të stinës së 

pranverës  

 

Njohja me disa elemente të stinës (dielli, qielli, ylberi, 

fluturat, zogjtë) përmes punimeve të dorës dhe 

vizatimit. 

Java II 

Frutat dhe perimet e stinës së 

pranverës 

 

Njohja e frutave dhe perimeve të stinës përmes 

demonstrimit dhe përgatitjes së ushqimeve. 

Java III 

Veshja në pranverë, ngjyrat, 

format dhe numrat 

 

Të njohim veshjet e pranverës, ngjyrat, format dhe 

numrat  

Java IV 

 



Tema mujore: Karakteristikat e Stinës së Pranverës 
 

 
Tema e Javës: Njohja me Karakteristikat e Përgjithshme të Stinës 

Java I Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Karakteristikat 

kryesore të stinës 
së pranverës. 

 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve karakteristikat e 

stinës së pranverës, si, moti: i freskët, i ngrohtë/natyra: 
çelin lulet, ato kanë ngjyra, pemët gjelbërohen/qielli: merr 

ngjyrë bojëqielli, blu. Edukatorja i konkretizon elementet 

me figura nga librat/revistat.  
Lojë energjike: me top ose me shami.  

Vjersha: “Manushaqe e vogël”. Edukatorja iu shpjegon 

fëmijëve se manushaqja është lulja që lajmëron pranverën.  

Kënga: “Erdhi pranvera”.  
Lojë lëvizore 1 ose 2.  

Manuali i Lojërave 

Manuali i Vjershave 
Mjete didaktike 

 

E Martë Krijojmë një tablo 

me gjethe.  

Kënga: “Erdhi pranvera”.  

Krijimi i tablosë: Edukatorja merr disa gjethe nga oborri 
dhe bashkë me fëmijët ngjit gjethet në fleta ose në karton. 

Vjersha: “Manushaqe e vogël”.  

Përrallë: “Gjumi i rëndë”.  
Loja: Lojëra ndijore: Edukatoret iu thonë fëmijëve të prekin 

materiale të ndryshme. Edukatoret emërtojnë dhe 

përforcojnë ndjesitë (i ftohtë-i ngrohtë/i ashpër–i lëmuar/i 

butë–i fortë, etj). 

Manuali i Vjershave 

Mjete didaktike  
Gjethe, ngjitës, letër 

Libri “365 rrëfenja para 

gjumit”. 
 



E Mërkurë Ngjyrat e 
pranverës. 

  

 
 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se në pranverë, 
natyra gjallërohet: gjethet marrin ngjyrë të gjelbër, kurse 

lulet kanë shumë ngjyra. Ngjyrat kryesore të pranverës 

janë: ngjyra blu dhe e kaltër (qielli), e gjelbër/jeshile 

(gjethet, bari), e verdhë (mimozat), e kuqe (trëndafili), e 
bardhë (luledelet), vjollcë (manushaqe). 

Vjersha: “Mimoza”. Edukatorja emërton dhe përsërit 

ngjyrën ngjyrat e lules.  
Punë dore: Edukatorja dhe fëmijët përgatisin një lule me 

petale letre me ngjyra të ndryshme. Emërton ngjyrat. 

Fëmijët ndihmohen që t’i identifikojnë duke treguar me 
gisht.  

Kënga: “Erdhi pranvera”.  

Loja: Lojë e lirë me kuba.  

Manuali i Vjershave 
Manuali i Këngëve 

(fletë A4, lapsa). 

 

 

E Enjte Kartolina ime për 
festën e 7-8 Marsit.  

 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se në vendin tonë, 
në 7 Mars, festohet dita e Mësuesit. Në 8 Mars, nënat, 

edukatoret, gjyshet urojnë Ditën e Gruas.  

Loja: Kutia e thesarit.  
Punë dore: Edukatoret, së bashku me fëmijët, përgatisin 

një kartolinë për 7-8 Marsin.  

Përralla: “Një dhuratë e veçantë”. 
 

 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Këngëve 

 

E Premte Përsëritje e 

elementeve të javës  

Vjersha: “Manushaqe e vogël” dhe “Mimoza”  

Kënga: “Erdhi pranvera”.  
Këngë lëvizore 1 ose 2.  

Lojë e lirë: me kuba ose me birila.  

 
 

 

 

Manuali i Vjershave/ i 

Këngëve 

 

 



Tema mujore: Karakteristikat e Stinës së Pranverës 

 
Tema e Javës: Njohja me Elementet Kryesore të Stinës 

Java II Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Qielli dhe dielli në 

pranverë 

 

 

Kënga: “Erdhi pranvera”.  

Bisedë: Edukatorja iu tregon fëmijëve qiellin nga dritarja 

dhe iu shpjegon se, në pranverë qielli ka ngjyrë të kaltër 
dhe ndonjëherë ka re të bardha. Dielli ka ngjyrë të verdhë 

dhe është i ngrohtë (jo i ftohtë). Iu tregon ku është qielli 

dhe dielli (lart, jo poshtë/larg, jo afër).   
Vjersha: “Andej-këndej”  

Loja: me lëvizje ritmike të udhëhequra nga edukatorja.  

Punë me plastelinë: Dielli. Edukatorja ndihmon fëmijët të 

shtypin plastelinën për të zhvilluar aftësitë motorike të 
vogla.  

Aktivitet muzikor: Fëmijët dëgjojnë muzikë dhe kërcejnë. 

Manuali i Lojërave 

Manuali i Vjershave 

Mjete didaktike 
 

 

E Martë Ndërtojmë Ylberin  
 

 

Vjersha: “Dallëndyshja” 
Punë dore: “Ylberi” me materiale të riciklueshme (shishe, 

shirita letre ose fije turrash). Në shishe, edukatorja me 

fëmijët futin objekte të vogla (p.sh. makarona, oriz), për të 
krijuar zhurma/tinguj dhe më pas futin një nga një 

fijet/shiritat e letrës me ngjyrat e ylberit.  

Vjersha: “Ngjyrat e ylberit”  

Kënga: “Erdhi pranvera”.  

Manuali i Vjershave 
Mjete didaktike 



Loja: Ecja në vijë të drejtë (përdoret një litar ose vizatojmë 
një vijë në dysheme me shkumës). 

E 

Mërkurë 

Zogjtë  

 

 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se në pranverë 

zogjtë shtegtojnë (udhëtojnë) nga vendet e ftohta në vendet 

e ngrohta, p.sh. në vendin tonë. Zogjtë kanë sqep, pendë, 
bisht dhe i krijojnë foletë në pemë, por edhe pranë njerëzve 

(në ballkon).  

Vjersha: “Dallëndyshja” dhe “Andej-këndej”  
Gjëegjëza: “Dallëndyshja” 

Punë dore: Bëjmë një zog me materiale të riciklueshme 

(me letër/pjata plastike).  
Loja: Lojë energjike me birila ose me karrige.  

 

E Enjte Krijimi i fluturës 

 

 

Vjersha: “Flutura”.  

Bisedë: Edukatorja iu tregon fëmijëve për fluturat, të cilat 

mbushin lëndinat në stinën e pranverës. Fluturat 
fluturojnë dhe kanë shumë ngjyra.  

Punë dore: “Krijimi i fluturës” me duart e fëmijëve. 

Edukatorja ndihmon fëmijët të krijojnë në letër ose në 
karton një flutur sipas shembullit në këtë material.  

Përrallë: “Rosaku i shëmtuar.” 

Loja: Loja ndijore “Prek dhe ndiej”   

E Premte Mbjellja e lules  

 
 

Përralla: “Gjumi i rëndë”.  
Kënga: “Erdhi pranvera”.  

Loja: “Ujitja e lules”. Edukatorja, bashkë me fëmijët, 

ujisin një lule të mbjellë në vazo ose në oborrin e çerdhes. 
Edukatorja emërton pjesët e lules (petalet, gjethet, 

kërcelli), fëmijët i tregojnë me gisht ose i emërtojnë.  

Vjersha: “Mos e këput lulen”.  
Këngë lëvizore 1 ose 2.  

Manuali i Vjershave  
Manuali i Këngëve 

Mjete didaktike dhe 

rrethanore. 
Libri “365 rrëfenja para 

gjumit”. 

 

 



Tema mujore: Karakteristikat e Stinës së Pranverës 

Tema e Javës: Frutat dhe Perimet e Stinës 

 

Java III Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Njohja me frutat e 

stinës së pranverës 

 
 

 

Vjershë: “Kalitja fizike” 

Bisedë: Edukatorja iu tregon fëmijëve frutat e stinës, përmes 
demonstrimit me fruta të vërteta, forma plastike, libra: 

luleshtrydhja, kajsia, manat dhe molla, portokalli, banania, 

limoni (që janë pothuajse gjatë gjithë vitit).  

Punë dore: Edukatorja vizaton dhe pret disa forma frutash 
dhe ndihmon fëmijët të ngjisin frutat në një fletë.  

Gjëagjëza: “Qershia”. 

Loja: Lojë energjike me litar.  
Loja: “Kutia e frutave”. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave 
Manuali plotësues 

Fruta plastike ose fruta 

të vërteta 

Libra dhe revista 

E Martë Njohja me perimet 

e stinës së 
pranverës 

 

Vjersha: “Kalitja fizike” 

Bisedë: Edukatorja iu tregon fëmijëve perimet e stinës së 
pranverës përmes demonstrimit me perime të vërteta, forma 

plastike, libra: brokoli, bizelet, kërpudha, spinaqi, misri 

selinoja dhe karrota, patatja, (që janë gjatë gjithë vitit).  

Punë dore: Edukatorja vizaton dhe pret disa forma perimesh 
dhe ndihmon fëmijët të ngjisin frutat në një fletë.  

Gjëagjëza: Karrota.  

Loja: “Kutia e perimeve”. 
 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave 
Perime plastike/të 

vërteta 

Libra dhe revista 

 



E 
Mërkurë 

Përgatitja e 
ushqimeve 

 

Gjëagjëza: “Byreku”. 
Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se si përgatitet 

byreku dhe supa. Përmend përbërësit e byrekut: miell, ujë, 

gjalpë, vezë, djathë dhe të supës: ujë, vaj, qepë, erëza, mish, 

perime, etj. 
Përralla: “Byreku i mbretit”.  

Loja: “Prek dhe ndiej”   

Lojë: “Bëj sikur gatuaj”. Edukatoret, bashkë me fëmijët, 
gatuajnë supë/byrek (fëmijët ndahen në dy grupe: njëri 

grup përgatit supën, tjetri byrekun).  

Vjersha: “Etika e të ngrënit.” 

Manuali i Vjershave  
Manuali i Këngëve  

Mjete didaktike. 

Miell. Perime. 

E Enjte Etika e të ngrënit 

 

 

Bisedë: Edukatorja iu tregon fëmijëve kush gatuan në 

çerdhe, emërton llojet e ushqimeve që konsumojnë fëmijët në 

drekë dhe mjetet që përdorim kur gatuajmë. Pyet fëmijët: 

Cilat ushqime ju pëlqejnë më shumë? Kush gatuan në 
shtëpi? Po në çerdhe?  

Aktivitet: Kuzhinierja viziton grupin e fëmijëve dhe iu 

shpjegon fëmijëve se si po përgatitet ushqimi i ditës (duke 
marrë disa mjete për demonstrim).   

Aktivitet muzikor: Dëgjojmë/kërcejmë këngë për fëmijë.  

Loja: Lojë e lirë me kuba.  
Vjersha: “Etika e të ngrënit.” 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave 

 

 

E 

Premte 

Shtrimi i tavolinë.  

 

Loja: me lëvizje ritmike të udhëhequra nga edukatorja.  

Bisedë: Edukatorja iu tregon fëmijëve sesi shtrohet tryeza. 
Emërton sendet: mbulesa e bukës, kartpercetat, lugët, gotat, 

pjatat. Fëmijët i identifikojnë ato me gisht dhe i emërtojnë.  

Loja imituese: “Shtrimi i tryezës” 

Përralla: “Supa me radhiqe”.  

Mjete didaktike: mjetet 

që fëmijët përdorin për 
ushqyerjen.  

Libri “365 rrëfenja para 

gjumit”. 

 

 



Tema mujore: Karakteristikat e Stinës së Pranverës 

Tema e Javës: Veshja në pranverë, numrat, format dhe ngjyrat  

Java IV Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Veshja e fëmijëve në 

pranverë 
 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve që në pranverë 

vishemi me rroba më të lehta se në dimër dhe konkretizon 
me një arush duke iu treguar fëmijëve dhe emërtuar çfarë 

ka veshur arushi.   
Ngjyrosje: “Veshjet e fëmijëve” – Fëmijët ngjyrosin forma të 

përgatitura më parë nga edukatoret.  
Ekspozita: Fëmijët ekspozojnë veshjet e ngjyrosura dhe 

identifikojnë ngjyrat që kanë përdorur.  

Përralla: “Luani dhe miu”.  
Vjersha: “Unë tani u rrita”. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave  
Mjete didaktike 

 

 

E Martë Numrat 1-3 

 
 

Vjersha: “Këtu jam unë”. 

Bisedë: Edukatorja emërton numrat nga 1 deri në 3 dhe i 
konkretizon me topa ose objekte të tjera të ngjashme.  

Vjersha: Topi.  

Kënga: “Lepuri” (kënga fillon me numërimin: 1, 2, 3, 4, 5).  

Loja: Lojë me top.   

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave 
Mjete didaktike  

E 
Mërkurë 

Mësojmë formën e 
rrethit  

 

 

Vjersha: “Topi”. 
Bisedë: Edukatorja iu tregon fëmijëve rrethin duke 

përdorur figura prej kartoni të përgatitura më parë. 

Konkretizon formën e rrethit me objekte (topi, ora) ose 
elemente natyrorë (dielli).  

Aktivitet: Edukatorja vizaton në një fletë formati një rreth 

të madh. Fëmijët ndihmohen të vendosin figurën e rrethit 
tek rrethi i vizatuar.    

Përralla: “Kutia e lodrave”. 

Loja: Brenda dhe jashtë (rrethit).  
 

 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojërave 

 

 



E Enjte Ngjyrat  

 
 

Vjersha: “Rosaku”.  
Bisedë: Edukatorja iu tregon fëmijëve katër ngjyrat bazë: E 

kuqe, blu, e verdhë, e gjelbër. Ua konkretizon me objekte të 

ndryshme në dhomë ose me veshjet e fëmijëve.  

Aktivitet: Fëmijët, nën drejtimin e edukatores, marrin 
sende në dhomë dhe identifikojnë ngjyrat. Edukatoret 

përgatisin forma kartoni me 4 ngjyrat bazë.  

Vjersha: “Këtu jam unë”. 
Lojë: “Loja e kujtesës”.  

Gjëegjëza: “Syri”. 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojërave.  

Mjete didaktike.  

E Premte Shkojmë për piknik 

 

 
 

   

Vjersha: “Kalitja fizike”. 

Aktivitet: Edukatoret së bashku me fëmijët improvizojnë 

një piknik, duke u bazuar tek përralla “Kutia e lodrave”. 

Mbledhin fruta, lodra dhe sende të tjera në dhomë, të cilat 
iu nevojiten për të shkuar në një piknik. Përdoret shporta 

ose çantat, në të cilat vetë fëmijët duhet të zgjedhin 

materialet dhe sendet që iu duhen. Fëmijët identifikojnë 
dhe emërtojnë sendet që kanë zgjedhur për të futur në 

shportë/çantë. 

Përralla: “Kutia e lodrave” (Edukatorja e lexon gjatë 
piknikut). 

Vjersha: “Rosaku”.  

Aktivitet: Dëgjojmë dhe kërcejmë këngë për fëmijë.  

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave 

Mjete didaktike.  
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          Çfarë duhet të dimë për pranverën? 

 

 “Kuriozitete për stinën e pranverës dhe muajin Mars” 

 Stina e parë e vitit quhet pranverë. Tre muajt e pranverës janë: Marsi, Prilli dhe Maji.  

 Muaji Mars, lidhet me fillimin e pranverës dhe me dukurinë e çeljes së luleve, zgjimin e shumë kafshëve dhe ardhjen e 

shpendëve shtegtarë. Në pranverë, qielli bëhet i kaltër, ditët zgjaten dhe ora ndryshon.   

 Pranvera është stina e luleve shumëngjyrëshe, koha kur ne admirojmë bukurinë e tyre dhe mbjellim fara të reja. Lulet 

karakteristike të pranverës janë: manushaqja, trëndafili, jargavani, zambaku, tulipani.  

 Në muajin Mars, në vendin tonë, më 14 Mars, festohet “Dita e Verës”, një festë kombëtare. Gjithashtu, muaji Mars shënon 

dhe Festën e Mësuesve, më 7 Mars dhe Ditën e Gruas, më 8 Mars. 
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Muaji Mars – Tema Mujore: Pranvera 

Grupi miks: 24-36 muaj 

Java I: Karakteristikat e përgjithshme të stinës së pranverës  

Java II: Njohja me elementet kryesore të stinës së pranverës  

Java III: Njohja e frutave dhe perimeve të stinës së pranverës  

Java IV: Flasim për veshjet në pranverë. Mësojmë ngjyrat dhe format.  

 

Tema mujore: Pranvera 

Tema Javore Qëllimi Koha e realizimit 

Karakteristikat e përgjithshme të 

stinës së pranverës. 

Njohja me elementet kryesore të stinës së pranverës (moti 

dhe natyra, bimësia). 

Java I 

Njohja me elementet kryesore të 

stinës së pranverës. 

Njohja me disa elemente të stinës si: dielli, qielli, ylberi, 

fluturat, etj, përmes punimeve të dorës dhe vizatimit. 

Java II 

Njohja e frutave dhe perimeve të 

stinës së pranverës. 

Njohja e frutave dhe perimeve të stinës përmes demonstrimit 

dhe përgatitjes së ushqimeve. 

Java III 

Mësojmë ngjyrat dhe format.  Flasim për veshjet në pranverë. Mësojmë ngjyrat dhe format. Java IV 

Shënim: Stafi edukator duhet ta realizojë sa më qartë shpjegimin dhe realizimin e aktiviteteve me qëllim përvetësimin sa 

më thjeshtë të njohurive nga fëmijët. Stafi edukator duhet të informojë prindërit mbi tematikën mujore/javore për të 

siguruar bashkëpunimin e tyre dhe diskutimin me fëmijët në shtëpi. 
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Tema mujore: Karakteristikat e Stinës së Pranverës 

 
Tema e Javës: Njohja me Karakteristikat e Përgjithshme të Stinës 

Java I Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Karakteristikat 

kryesore të 

stinës së 
pranverës. 

Ngjyrat e 

pranverës. 

Përralla: “Erdhi pranvera”. 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve karakteristikat e stinës 

së pranverës, si: moti (i freskët/i ngrohtë), natyra (çelin lulet, 
pemët gjelbërohen)/Pyet fëmijët si ndryshon moti në 

pranverë./Pyet nëse qielli është blu apo gri./Pyet si ndryshojnë 

pemët dhe çfarë ngjyre kanë gjethet/Pyet a çelin lulet dhe çfarë 
ngjyrash kanë ato. 

Shëtitje në oborr me fëmijët (24-36 muajsh) për të parë, 

prekur, mbledhur gjethe dhe lule (shoqëruar me numërimin dhe 

emërtimin e ngjyrave). 
Loja: Lojë energjike: me top, shami. Lojërat zhvillohen në oborr. 

Vjersha: “Manushaqe e vogël”. Edukatorja iu shpjegon fillimisht 

fëmijëve se manushaqja lajmëron pranverën.  
Kënga: “Erdhi pranvera”.  

Loja: “Dominotë me ngjyra”. 

Manuali i Lojërave 

Libri “365 rrëfenja para 

gjumit”. (f.47) 
Manuali i Vjershave 

Gjethe dhe lule 

 

  

E Martë Krijojmë me 
lulet e 

pranverës. 

Kënga: “Erdhi pranvera”. 
Krijimi i tablosë: Ngjitja e gjetheve dhe luleve të mbledhura në 

oborr (gjatë shëtitjes që kanë bërë një ditë më parë). 

Manuali i Vjershave 
Mjete didaktike (letra 

kartoni, ngjitëse, lapsa). 
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Vjersha: “Manushaqe e vogël”. 
Loja: “Libri i përkimit të ngjyrave”. 

Përrallë: “Lepuri dhe breshka”. 

Gjethe dhe lule 

E 

Mërkurë 

Pranvera me 

shumë ngjyra. 

Vjersha: “Mimoza”. 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se me ardhjen e 
pranverës natyra gjallërohet me ngjyra të ndryshme të pemëve, 

luleve dhe gjetheve të gjelbra. 

Ngjyrosje: Fëmijët ngjyrosin modelet/format e figurave të 
përgatitura më parë nga edukatoret: pemë, gjethe, lule (një lule 

manushaqe, sepse është shumëngjyrëshe ose një lule mimoze).  

Kënga: “Erdhi pranvera”. 
Loja: Lojë e lirë me kuba, me lodra, etj. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Këngëve 
Mjete didaktike; (fletë A4, 

Lapsa me ngjyra). 

 
E Enjte Kartolina ime 

për festën e 7-8 

Marsit. 

Vjersha: “Mimoza”. 
Përralla: “Një dhuratë e veçantë”. 

Loja: Lojë energjike: me karrige, me birrila, me top, etj. 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se në vendin tonë në 7 
Mars festohet dita e Mësuesit. Në 8 Mars, nënat, edukatoret, 

gjyshet urojnë Ditën e Gruas. 

Punë dore me ngjyrosje: Fëmijët mësojnë se si të bëjnë një 
kartolinë me lule për 7-8 Marsin.  

Manuali i Vjershave 
Manuali i Këngëve 

 

E 

Premte 

Punim dore me 

plastelinë dhe 

paraqitje e 
punimeve të 

javës. 

Vjersha: “Dashuria për mamin”. 

Loja: Lojë energjike: me top, shami. Lojërat të zhvillohen në oborr. 

Kënga: “Erdhi pranvera”. 
Punë dore me plastelinë: Nën drejtimin e edukatores, fëmijët 

mësojnë të bëjnë një lule me plastelinë. 

Ekspozitë me punimet e dorës: Fëmijët ekspozojnë punimet e 
tyre. 

Manuali i Vjershave  

Manuali i Këngëve 

Mjete didaktike  
Pleh, vazo, lule, 

Peceta letre. 
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Tema mujore: Karakteristikat e Stinës së Pranverës 

 
Tema e Javës: Njohja me Elementet Kryesore të Stinës 

Java II Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Qielli dhe dielli 

në pranverë 
 

 

  

Bisedë:Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu shpjegon fëmijëve qiellin në 

pranverë. Çfarë ngjyre ka qielli? A ka re? Ç’ngjyrë kanë? Ku është qielli 
dhe dielli? (lart apo poshtë/afër apo larg) Çfarë ngjyre ka dielli? Si është 

ai? (i ngrohtë apo i ftohtë).  

Shëtitje në oborr me fëmijët (kryesisht ata 24-36 muaj) për të parë 
dhe për të folur për natyrën.  

Loja: Lojë energjike: lëvizje ritmike të udhëhequra nga edukatorja. 

Lojërat zhvillohen në oborr. 
Vjersha: “Dallëndyshja”. Edukatorja iu shpjegon fillimisht fëmijëve që, 

dallëndyshja është zogu që lajmëron pranverën. Dallëndyshet i 

ndërtojnë foletë në pemë, por edhe pranë ndërtesave ku banojnë 
njerëzit. 

Punë dore me vizatim ose ngjyrosje/plastelinë: Dielli.  

Manuali i Lojërave 

Manuali i Vjershave 
Mjete didaktike (fletë 

A4, lapsa me ngjyra). 

 

 

E Martë Krijojmë ylberin 

  

 
 

Vjersha: “Dallëndyshja”. 

Punë dore me ngjyrosje/plastelinë: Edukatorja shpjegon fillimisht se 
ylberi ka shumë ngjyra dhe del pas shiut. Fëmijët me ndihmën e 

edukatores vizatojnë ylberin në qiell/krijojnë ylberin me plastelinë. 

Fëmijët ftohen të zgjedhin vetë ngjyrat. (Edukatorja mund të përdorë 
ilustrimet e këtij materiali). 

Loja: “Dominotë me ngjyra”. 

Manuali i Vjershave 

Mjete didaktike (fletë 
A4, domino, lapsa me 

ngjyra)  
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Lojë e lirë: me lodra, me kuba, me kukulla, etj. 

E 
Mërkurë 

Zogjtë  Bisedë:Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se në 
pranverë zogjtë shtegtojnë nga vendet e tjera ku ka qënë ngrohtë dhe 

kthehen përsëri në vende të ngrohta, ku po vjen përsëri pranvera, si 

p.sh në vendin tonë. Ajo iu shpjegon se ata kanë sqep, pendë, bisht, i 
krijojnë foletë në pemë, por edhe pranë njerëzve (në ballkonet e tyre). 

Vjersha: “Ciu ciu zog i vogël”. 

Vjersha: “Qukapiku”. 
Ngjyrosje: Fëmijët ngjyrosin modele zogjsh të pregatitura më parë nga 

edukatorja. 

Loja: Lojë energjike: me birrila, me karrige. 
 

E Enjte Krijimi i fluturës 
 

 

Vjersha: “Flutura”. 
Loja: Lojë energjike: me top, shami. Lojërat zhvillohen në oborr. 

Bisedë:Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu tregon fëmijëve për fluturat, të 

cilat mbushin lëndinat në stinën e pranverës.  
Punim dore me ngjyrosje/plastelinë: Fëmijët mësojnë të krijojnë një 

flutur. Edukatorja udhëheq punën. (Edukatoret mund të përdorin 

modelet e ilustruara në këtë material). 
Përrallë: Rosaku i shëmtuar. 

 

 
 

E 
Premte 

 

 
 

 

 

Mbjellja e lules Përralla: “Mësime kopshtarie”. 
Loja: “Mbjellja e lules”. (Edukatoret iu kërkojnë prindërve të sjellin nga 

një lule për ditën e premte). Fëmijët mbjellin një lule në oborr ose ujisin 

lulet e oborrit së bashku me edukatoren. 
Loja: Lojë energjike: lëvizje ritmike të udhëhequra nga edukatorja. 

Lojërat zhvillohen në oborr. 

Vjersha: “Mos e këput lulen”. 
Ngjyrosje apo vizatim i lirë.  

Manuali i Vjershave  
Libri “365 rrëfenja 

para gjumit” (f.105). 
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Tema mujore: Karakteristikat e Stinës së Pranverës 

Tema e Javës: Frutat dhe Perimet e Stinës 

 
Java III Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Njohja me frutat 

e stinës së 

pranverës 
 

 

Bisedë:Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu tregon fëmijëve frutat e stinës, 

përmes demonstrimit me fruta të vërteta, forma plastike, libra, revista: 

luleshtrydhja, kajsia, manat,  dhe molla, banania, limoni (që janë 
pothuajse gjatë gjithë vitit).  

Loja: “Tabela e lotos” (me figura frutash). 

Vizatim ose ngjyrosje: “Frutat” – Fëmijët ngjyrosin forma të 

përgatitura më parë nga edukatoret (luleshtrydhe, manaferra, qershi). 
Loja: Lojë energjike: me karrige, me birrila, me shami. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave 

Fleta formati me 
forma figurash 

Fruta plastike ose 

fruta të vërteta 

Libra dhe revista 

E Martë Njohja me 

perimet e stinës 
së pranverës 

 

Bisedë: Edukatorja iu tregon fëmijëve perimet e stinës së pranverës 

(përmes demonstrimit me perime të vërteta, forma plastike, libra, 
revista): brokoli, bizelet, kërpudha, spinaqi, misri dhe karrota, patatja, 

(që janë pothuajse gjatë gjithë vitit).  

Loja: “Tabela e lotos” (me figura perimesh). 
Gjëegjëza: “Karrota”. 

Punë dore/ngjyrosje: “Kërpudhat”. Fëmijët ngjyrosin forma ose i 

krijojnë me ndihmën e edukatores. 

Manuali i Vjershave 

Fleta formati me 
forma figurash, 

perime plastike/të 

vërteta 
Mjete didaktike: letra 

keku, lapsa me 

ngjyra, fletë me 

ngjyra. 
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E 
Mërkurë 

Përgatitja e 
ushqimeve 

Loja: Lojë energjike: lëvizje ritmike të udhëhequra nga edukatorja, 
lojë me shami. Lojërat zhvillohen në oborr. 

Bisedë:Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu tregon fëmijëve kush gatuan 

në çerdhe dhe emërton llojet e ushqimeve që konsumojnë fëmijët në 

drekë/Pyet fëmijët cilat ushqimet iu pëlqejnë më shumë/Kush gatuan 
në shtëpi? Po në çerdhe?/Mjetet që përdorim kur gatuajmë. 

Vizitë në kuzhinë (fëmijët 24-36 muaj):Kuzhinierja iu shpjegon si po 

përgatitet ushqimi i ditës. 
Loja imituese: “Bëj sikur gatuaj” 

Përralla: “Byreku i mbretit”. 

Libër me përralla 
Manuali i Lojërave 

 

 

E Enjte Etika e të 
ngrënit 

Përralla: “Çfarë oreksi”.  
Loja: Lojë energjike me top, shami. Lojërat zhvillohen në oborr. 

Loja: “Brumi për të luajtur”. 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu shpjegon dhe iu demonstron 

fëmijëve si shtrohet tavolina: vendosja e mbulesës, pecetave, gotave, 
pjatave dhe lugëve/Pyet fëmijët: Çfarë vendosim mbi tavolinë? 

(emërtohen dhe numërohen elementet). A duhet t’i ndihmojmë 

prindërit/ edukatoret në shtrimin e tavolinës? Çfarë duhet të bëjmë 
para dhe pas buke? (Të lajmë duart dhe buzët).  
Vjersha “Dreka”. 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” (f.40).  

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojërave 

Miell/brumë 

E 
Premte 

Përgatitja e 
ëmbëlsirës 

 

Loja: Lojë energjike: lëvizje ritmike të udhëhequra nga edukatorja, 
lojë me shami. Lojërat zhvillohen në oborr. 

Bisedë:Edukatore-fëmijë. Edukatorja pyet fëmijët: A ju pëlqejnë 
ëmbëlsirat?/Emërton disa lloje ëmbëlsirash dhe i pyet fëmijët: Cilat 
ëmbëlsira ju pëlqejnë më shumë? Kush jua jep/përgatit ëmbëlsirat? 
Çfarë ëmbëlsirash gatuajmë në çerdhe? Po në shtëpi? etj.  
Loja: “Bëjmë karamele me fletë me ngjyra”.  

Aktivitet: Përgatitja e ëmbëlsirës. Kuzhinierja iu tregon fëmijëve se si 
pregatitet keku. 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojërave 

Biskota, miell/brumë, 

fruta dhe ëmbëlsira/ 

Karamele 
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Tema mujore: Karakteristikat e Stinës së Pranverës 
 

Tema e Javës: Mësojmë ngjyrat dhe format  

Java IV Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Veshja e 
fëmijëve në 

pranverë 

 

Ekspozita e 
veshjeve 

Bisedë:Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu shpjegon fëmijëve që në 

pranverë vishemi me rroba më të lehta se në dimër. Më pas i pyet: Si 
vishemi në pranverë? A veshim rroba të holla apo të trasha si në dimër? 
A veshim më pak apo më shumë rroba? A veshim xhupa apo 
xhaketa/triko/bluza? Edukatorja iu shpjegon veshjet për fëmijë në 
stinën e pranverës. 

Ngjyrosje: “Veshjet e fëmijëve” – Fëmijët ngjyrosin forma të përgatitura 

më parë nga edukatoret. 
Ekspozita: Fëmijët ekspozojnë veshjet e ngjyrosura dhe emërtojnë 

ngjyrat që kanë përdorur në punimin e tyre. 

Përralla: “Luani dhe miu”. 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojërave  

Fletë me forma për 

ngjyrosje, ngjyra 

Libra me përralla 
 

 

E Martë Numrat 1-5 
 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja emërton numrat nga 1 deri në 5 
dhe fton fëmijët të përsërisin së bashku numrat. Ajo pyet fëmijët dhe i 

ndihmon të përgjigjen: Çfarë numri është ky?/Sa këpucë janë këtu? 
Konkretizojmë numrat përmes kategorizimit dhe numërimit të 
elementeve të ngjashme, për shembull, 1 bluzë, 2 çorape, 3 kopësa, 4 

gota, 5 shishe. 

Kënga: “Lepuri” (kënga fillon me numërimin: 1, 2, 3, 4, 5).  
Loja: “Jemi 5 në vaskë”. 

Loja: Lojë e lirë me kukulla, me top, kuba/lego, etj. 

 

 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojërave 

Mjete didaktike 
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E 
Mërkurë 

Mësojmë format 
gjeometrike, 

madhësinë dhe 

ngjyrat përmes 

kubave/legove. 

Bisedë:Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu demonstron fëmijëve format 
e ndryshme gjeometrike përmes kubave dhe legove. 

Aktivitet:Edukatoret pregatisin në format A4 format gjeometrike dhe 

fëmijët gjejnë legot që përshtaten me to. Secili prej tyre vendos 

kubat/legot sipas formës/madhësisë përkatëse në fletën e vet. 
Fëmijët mësojnë dhe me ndihmën e edukatores krahasojnë format 

dhe madhësinë; emërtojnë ngjyrat. 

Loja: Lojë e lirë me kukulla, me top, kuba/lego, etj. 
 

E Enjte Shkojmë për 

piknik. 

 

Vjersha: “Rosaku”. 

Lojë energjike: Me litar (në oborr). 

Aktivitet i orientuar: Fëmijët, nën drejtimin e edukatores mbledhin 
fruta për të ngrënë, lodra dhe sende të tjera (që janë në dhomë), të cilat 

iu nevojiten për të shkuar në një piknik. Përdoret shporta ose çantat, 

në të cilat vetë fëmijët duhet të zgjedhin sendet që iu duhen. Fëmijët 

me ndihmën e edukatores emërtojnë sendet që kanë zgjedhur për të 
futur në shportë/çantë. 

Përralla: “Pikniku i Arushit Tedi”. 

 

Manuali i Vjershave 

Artikuj veshjesh dhe 

punimesh me dorë 
 

 
 

E 

Premte 

Luajmë dhe 

ngjyrosim. 
 

Vjersha: “Dallëndyshja”. 

Loja: Lojë energjike: lëvizje ritmike të udhëhequra nga edukatorja, 
lojë me shami, me top. Lojërat zhvillohen në oborr. 

Vjersha: “Manushaqe e vogël”. 

Kënga: “Erdhi pranvera”. 
Ngjyrosje/vizatim i lirë. 

 

Manuali i Vjershave 

Mjete didaktike: lapsa 
me ngjyra, fletë A4. 

 

 


