
Të bëhemi gati 

për shkollë  

 
"Ndryshimi" mund të sjellë një mori ndjenjash 
dhe mendimesh. Disa fëmijë i pranojnë dhe i 

pëlqejnë ndryshimet më shumë se të tjerët, por 
edhe fëmija më "me përvojë" ka nevojë për një 

vëmendje shtesë gjatë ditëve dhe javëve të para 
të shkollës. 
 

4 këshilla sesi prindërit mund të ndihmo-
jnë fëmijët e tyre për t'u përgatitur për 

ditët e para të shkollës 
 

1. Bëni një udhëtim në shkollë para ditës së 

parë për të parë ndërtesën dhe sheshin e 
lojërave.  
 

2. Flisni me fëmijën tuaj për ndjenjat e tij në 
lidhje me shkollën, miqtë, mësuesit dhe aktivite-

tet e reja. 
 

3. Mësoni se si të bëheni gati çdo mëngjes për 
udhëtimin në shkollë.  

 
 

4. Krijoni një rutinë të veçantë të të thënit 
“mirupafshim”. Ju i kuptoni më mirë fëmijët tuaj 
dhe se çfarë funksionon për ta, por sugjerimet 

përfshijnë dorëzimin e tyre tek mësuesi dhe 
largimin pa shumë bujë. 

 

 Rrugëtim të mbarë në 

jetën shkollore!  

(Këshilla për përgatitjen e 

fëmijëve në shkollë) 
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Çfarë mund t’i thuash fëmijës  
në ditën e parë të shkollës? 

“Shkolla është hapi i parë drejt suksesit dhe 
jam shumë i/e lumtur që të shoh që shkon në 
shkollë.  Udhëtimi yt do të jetë i gjatë, por unë 
jam i/e sigurt që ti do të ndihesh shumë mirë 
atje, pasi do të njohësh shumë shokë e shoqe. 
Unë kam besim në aftësitë e tua. Pavarësisht 
vështirësive që mund të kesh, ne do të jemi 
gjithmonë këtu për të të ndihmuar ti kapërcesh 
ato”.  



Shkolla luan një rol të rëndësishëm për të 

ndihmuar fëmijët të mësojnë, të bashkëve-

projnë pozitivisht me bashkëmoshatarët 

dhe mësuesit e tyre. Ata mësojnë për af-

tësitë e marrëdhënieve të shëndetshme 

dhe i zhvillojnë ato më tej përmes 

ndërveprimeve, si në klasë ashtu edhe në 

ambiente të tjera sociale. 

Përgatitja fizike nënkupton zotërimin e 

disa shprehive lëvizore si lidhja e lidhëseve 

të këpucëve, mbërthimi i zinxhirëve dhe 

kopsave, përdorimi i gërshërës, hedhja me 

një këmbë, pupthi etj.  

Përgatitja sociale nënkupton aftësitë për 

të qenë anëtar i një grupi shoqëror, për t’u 
pranuar në grup, për të mos qenë agresiv 

apo i tërhequr kundrejt fëmijëve të tjerë. 

Përgatitja mendore nënkupton zotërimin 

e disa njohurive bazë si p.sh. emri dhe 

mbiemri, aftësinë për të treguar diçka që i 

ka ndodhur kohët e fundit, për të dëgjuar 

tregime e histori me njëfarë përqendrimi, 

për të folur në mënyrë të kuptueshme për 

të tjerët etj.  

 

Strategji për të përgatitur 

fëmijën tuaj për në shkollë 

 

Bëni konkrete shkronjat dhe fjalët 

Deri në fund të kopshtit, fëmija juaj do të 

mësojë të bëjë lidhjet mes shkronjave 

dhe tingujve që lidhen me to. Për të nxitur këtë 

shprehi, provoni të luani në shtëpi 

lojërat e shqiptimit. Prindi mendon disa fjalë 

dhe pastaj i kërkon çdo anëtari të 

familjes t’i shqiptojë ato me zë ose me shkrim. 

Për një 5-6 vjeçar përzgjidhni fjalë 

të thjeshta si për shembull “top”, “lule” “etj. Për 
të përmirësuar shprehitë e dëgjimit dhe të 

gjuhës, lexojini fëmijës suaj një pjesë të një 

përralle apo tregimi por ndërpriteni leximin 

përpara mbarimit të saj. Kërkojini fëmijës t’ju 
thotë se si mendon se do të përfundojë historia. 

Pyeteni përse zgjodhi atë përfundim dhe pastaj 

shihni së bashku si ndryshon ai nga përfundi-

mi i vërtetë. 

 

 

 

Eksploroni me fëmijët botën e numrave 

Në klasën e parë, fëmija juaj do të mësojë se 

numrat ndodhen në gjithë mjedisin përreth dhe 

se përfaqësojnë sende që mund të mblidhen dhe 

të zbriten.  

Vini në dukje numrat kudo që i shihni. Numëro-

ni shkallët, mollët që po fusni në qese, numrin e 

makinave të kuqe që ndodhen në koshin e 

lodrave, numrin e librave në raft etj. Tregojini 

fëmijës kur jeni duke gatuar, shpjegojini se si i 

përdorni ju numrat për të matur përbërësit e 

gatimit (gjysmë litri ujë, tri kokrra vezë, dy lugë 

vaj) dhe temperaturën e sobës.  

Prezantoni konceptet bazë të gjeografisë dhe 

shkencës 

Nxënësit e klasës së parë do të fillojnë të 

mësojnë për botën e madhe rreth tyre.   

Tregojini se si ta gjejë vendin tonë në një glob. 

Gjeni një hartë të qytetit dhe tregojini se ku 

është rruga e shtëpisë suaj, kopshtit/shkollës. 

Vendoseni historinë në kohën e tashme 

Flisni për historinë e familjes, veçanërisht për 

anëtarët e familjes që fëmija i njeh dhe 

kërkojuni atyre të tregojnë ngjarje të jetës së 

tyre. Fëmija ka shumë mundësi të mos e kup-

tojë menjëherë konceptin “shumë kohë më 
parë”, por shpejt do të fillojë të kuptojë kon-

ceptin e ngjarjeve historike.  

  


