
AKTIVITETE DHE 
LOJËRA PËR FËMIJËT 

3-6 VJEÇ



MESOJME NGA SHTEPIA



Krijo një
pikturë me 
flluska sapuni

Për këtë aktivitet hidhni në

disa gota plastike ujë, 

shampo ose test enësh

dhe ngjyroseni ujin (mund

të përdorni ngjyrues

ushqimor ose ngjyrat e 

fëmijëve).

Më pas në një karton ose

çarçaf lejojini fëmijët të

krijojë fluska sapuni me 

ngjyra të ndryshme. (për të

krijuar flluskat mund të

përdorni një shishe uji të

vogël të prerë në gjysëm

ose një stilolaps).



Të krijojmë
një histori së
bashku

Duke përdorur kartona

shumëngjyrësh, bojra, 

ngjitës etj, ju mund të

ndihmoni fëmijën tuaj

për të ndërtuar pjesët e 

një përralle. Kështu, 

mund të vizatoni 3 

derrkucët, të ndërtoni

me anë të një kutie

shtëpitë e tyre, pemët

dhe elementë të tjerë të

përrallës. Më pas 

kërkojini fëmijës t’iua

tregojë atë duke 

përdorur objektet që

krijuat së bashku.





Përgatisni
ushqimin
bashkë

Mund të përgatisni

së bashku me 

fëmijën tuaj një

tost, të qëroni

frutat, të përgatsni

një sallat të

shijshme etj. Mund

të bëni bashkë me 

fëmijët servirjen e 

ushqimit në forma 

të ndryshme si në

figurat ne krah.





Të
pikturojmë

në mur

Duket e çuditshme, por

fëmijët adhurojnë të

vizatojnё muret. Jepini

fëmijës disa bojra që

mund të hiqen lehtësisht

dhe lejojini atij të pikturojë

në një faqe të murit. 

Mund t’i shpjegoni

fëmijës, që kjo është faqja

e tij dhe ai duhet të

pikturojë vetëm aty. 

Nëse nuk dëshironi që

muret e shtëpisë tuaj të

bëhen pis, atëherë mund

ta fusni fëmijën në një kuti

të madhe kartoni ku ai

mund të vizatojë. 





Çfarë ka në
kuti?

Loja ndjesore “çfarë ka

në kuti” është një lojë

shumë e thjeshtë për t’u

realizuar në kushte

shtëpie dhe i jep shumë

kënaqësi fëmijës. Merrni

një kuti dhe krijoni dy

rrathë anash saj, si në

figurë. Vendosni brenda

saj objekte, fruta, 

perime që ju ndodhen

në shtëpi. Më pas 

kërkojini fëmijës që

nëpërmjet prekjes të

gjej objektet. Mos

harroni të përgëzoni

fëmijën.


