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Muaji Qershor  

 

Përshëndetje vogëlushë! 

 Unë jam Qershori, muaji i parë i stinës së verës. 

 Unë vij bashkë me  1 Qershorin, ditën dhe festën tuaj. 

 Bashkë me mua dhe muajt e tjerë të të bukurës verë ne kënaqemi shumë sepse dita është më e gjatë. 

Fëmijët luajnë jasht në natyrë, argëtohen kur shkojnë me prindërit në det, në pishina, kur mbledhin guacka. 

 Frutat, lëngjet, akulloret me shijet e ndryshme janë shumë të mira. 

 Dielli shkëlqen dhe na ngroh, qielli është plot me yje siç jeni dhe ju, ndërsa mbremja vjen ngadalë. 

 Natyra është e bukur sepse lulet dhe pemët kanë çelur kudo. 

 

 



Programi i Edukimit për Fëmijët 6-18 Muaj - Muaji Qershor 
3 

 

Muaji Qershor - Tema Qendrore e Muajit - Karakteristikat e Stinës së Verës 

Grupi: 6-18 muaj 

 Java I: Festa e 1 Qershorit. Elementë të stinës së verës. 

 Java II: Fruta dhe perimet e stinës. 

 Java III: Veshjet e fëmijëve. 

 Java IV: Format e argëtimit 

 

Tema mujore: Njohja me Karakteristikat e Stinës së Verës & Festa e 1 Qershorit 

Temat Javore Qëllimi  Koha e realizimit 
Festa e 1 Qershorit dhe 

karakteristikat e stinës së verës 

Aktiviteti festiv. Njohja me disa elementë të stinës së verës. Java I 

Frutat dhe perimet e stinës së 
verës 

Njohja me frutat dhe perime të stinës. Java II 

Ngjyrat dhe numrat tek veshjet 

e fëmijëve në verë 

Njohja me veshjet karakteristike të fëmijëve për verën. Java III 

Sa gëzim erdhi vera!!! Format e argëtimit. Java IV 
Shënim:  

 Stafi edukator të orientojë fëmijët në aktivitet me këngë dhe muzikë për Festën e 1 Qershorit. 
 Stafi edukator duhet t’i sjellë në mënyrë të thjeshtë, në formën e lojës aktivitetet për fëmijët duke u nisur 

nga mosha e vogël si dhe duke marrë në konsideratë kushte dhe situata të caktura brenda grupit. 
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Tema mujore: Stina e Verës 

Tema e javës I:  Festa e 1 Qershorit. Elementë të Stinës së Verës. 

 
Java I Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë 1 Qershori Festa Jonë! Aktivitet festiv: Këngë dhe muzikë. Fëmijët 

kërcejnë së bashku.  

Manuali i Vjershave 

 

E Martë Dielli 

 

Aktivitet: Edukatorja përmes ilustrimeve si në 
figurë  u flet fëmijëve për diellin.  

Krijimi i “Diellit” si maskë prej 

kartoni(pregatitur më parë). Fshihet dhe 
shfaqet fytyra e fëmijës pas diellit. Preken sytë, 

hunda me gisht(6-12 muaj). 

Vjersha: “Dielli”. 
Loja: “Me kuba”. 

 

Këngë lëvizore. 

Manuali i Vjershave 
Kartonë, mjete 

didaktike 

 
 

 

 

E 
Mërkurë 

Fytyra ime e qeshur si Diell 

 

Vjersha: “Dielli”. 
Aktivitet: Maska e diellit(një ditë më parë) 

vendoset para fëmijës. Tregohet/preket me 

gisht, goja, hunda. Identifikimi i shqisave në 
fytyrën e fëmijës(12-18 muaj). 

 

Loja energjike:  Lojëra ritmike me muzikë të 
drejtuara nga edukatorja. 

 

Manuali i Vjershave 
Kartonë, mjete 

didaktike 
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E Enjte 
Ngjyrat dhe lulet 

 

 

Aktivitet: Përmes ilustrimeve si në figurë  
edukatorja iu tregon fëmijëve për lulet, ngjyrat. 

Mund të përdoren bluza të fëmijëve me dizenjo 

lulesh, libra, revista, tregohen me gisht, 

preken. 
Loja: “Bërja e flluskave”. 

 

Muzikë dhe këngë: Fëmijët dëgjojnë dhe 
kërcejnë me muzikë. 

 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Bluza, revista 

 

E Premte  Zogu i vogël 
 

 

Aktivitet: Përmes formave, figurinave  si në 
figurë edukatorja iu tregon fëmijëve për zogjtë. 

Aktivitet i improvizuar:  Edukatorja nxit 

fëmijët në imitimin e zogjve- Ciu, ciu..., rrahja 
e krahëve. 

Prekja e zogjve lodër që lëshojnë tinguj(fiqfiqe) 

nga fëmijët. 
Vjersha: “Zogu im”. 

Manuali i Vjershave 
Lodra zogj 
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Tema mujore: Stina e Verës 

Tema e javës II: Frutat dhe Perimet e Stinës 

 
Java II Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Qershia 

 

Aktivitet: Përmes ilustrimeve si në figurë, 

lodra plastike edukatorja iu tregon fëmijëve 

për qershinë, ngjyrën e kuqe. 
Vjersha: “Qershia”.  

Loja: “Frutat në vendin e duhur”(12-18 muaj 

me lodra prej druri me ndihmën e edukatores 
të gjejnë formën). 

Muzikë dhe këngë: Fëmijët dëgjojnë dhe 
kërcejnë me muzikë. 

Manuali i Vjershave 

Lodra druri 

E Martë  Luleshtrydhja 

 

Aktivitet: Përmes ilustrimeve si në figurë 

edukatorja iu tregon fëmijëve për 
luleshtrydhen, ngjyrën e kuqe. 

Loja: “Futja/nxjerrja e frutave në 

shportë”(lodrat e grupit). Me ndihmën e 
edukatores.  

 

Muzikë: Lojëra ritmike me muzikë të drejtuara 

nga edukatorja. 

Manuali i Vjershave 

Lodra si fruta  
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E 
Mërkurë 

Banania 

 

Aktivitet: Përmes ilustrimeve si në figurë, 
edukatorja iu tregon fëmijëve bananen. Mund 

të përdoren edhe bananet që ka çerdhja.  

Loja: “Zhveshja e bananes” – ndihmohen 

fëmijët ta prekin, të heqin lëvoren, ta 
shijojnë(15-18 muaj). 
 

Këngë lëvizore 1 dhe 2. 

Manuali i Vjershave 
Banane 

E Enjte Vagonat me fruta 

 

Loja: “Treni”. Recitohet nga edukatorja duke 
bërë zëvendësimin e frutave(mbi15 muaj).  

Aktivitet: Përmes formave/figurinave 

edukatorja tregon/specifikon frutat(6-12 
muaj). Mbahen në dorë, preken etj. 

 

Muzikë dhe këngë: Fëmijët dëgjojnë dhe 
kërcejnë muzikë për fëmijë. 

Manuali i Vjershave 
Mjete didaktike 

E Premte Karrota 

 

Aktivitet: Përmes ilustrimeve si në figurë, 
lodra, edukatorja iu tregon fëmijëve për 

karrotën. Mund të përdoren karrotat e 

çerdhes. 
Vjersha: “Karrota”. 

Loja: “Kërcim në vend”. 

 
Muzikë dhe këngë: Fëmijët dëgjojnë dhe 

kërcejnë me muzikë për fëmijë. 

 
 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojrave 
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Tema mujore: Stinae verës 

Tema e javës III: Veshjet e fëmijëve dhe ngjyrat në stinën e verës. 

   
Java III Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Veshjet e mia  
 

 

Loja me veshjen: Edukatorja iu demonstron 

fëmijëve si vishet një kukull. 
Loja: “Me pasqyrë”. Fëmijët shohin veshjen e 

tyre në pasqyrë(emërtimi nga edukatorja). 

Vjersha: “Kam një kukull”. 

 
Muzikë dhe këngë: Fëmijët dëgjojnë dhe 

kërcejnë me muzikë për fëmijë. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Bluza 

 

E Martë Veshjet e kukullës 

 

Vjersha: “Kam një kukull”. 

Loja: “Kukulla që vishet”. I vihet kukullës një 

emër, vishen dhe zhvishen rrobat e kukullës 
bashkarisht. Preket kukulla, rrobat etj(12-18 

muaj). 

 
Këngë lëvizore. 

Manuali i Vjershave 

Kukulla, veshje 

E 
Mërkurë 

Çorapet e mia 

 

Aktivitet: Edukatorja vesh dhe zhvesh 
çorapet tek fëmijët, ju lëviz dhe tund këmbët. 

Loja: “Me pasqyrë”. Fëmijët shohin çorapet 

dhe këmbët në pasqyrë(emërtimi i ngjyrave 
nga edukatorja). 

Loja energjike:“Roza-rozina”(mbi 15 muaj).  

Vjersha: “Kam një kukull”. 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Çorape 
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E Enjte Kapelja ime  

 

Lojë: “Me kapele”. 
Edukatorja ndihmon fëmijët të vendosin 

kapelen në kokë. Rrotullohet me gisht(15-18 

muaj). Bashkëpunojnë me prindërit që të 

sjellin nga një kapele për fëmijët. 
Loja energjike:“Kërcejmë në vend”. 

 

Muzikë dhe këngë: Fëmijët dëgjojnë dhe 
kërcejnë me muzikë për fëmijë. 

Manuali i Lojrave 
Kapele për fëmijë 

 

 

E Premte Ngjyrat në veshje 

 

Loja: “Emërtimi i ngjyrave”. 
Të vendosur në formë rrethi edukatorja 

emërton dhe tregon me gisht ngjyrat e veshjeve 

të fëmijëve. 
Vjersha: “Kam një kukull”. 

 

Loja muzikore: Lëvizje ritmike me muzikë të 
udhëhequra nga edukatorja. 

Manuali i Vjershave 
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Tema mujore: Stinae Verës 

Tema e javës IV: Sa gëzim që erdhi Vera...! Format e argëtimit. 

 
Java IV Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Topat e mi me ngjyra 

 

Vjersha: “Topi im”. 

Loja: “Topat me ngjyra”. 
Edukatorja prek duart, fytyrën e fëmijës me 

një top të butë me ngjyra. I kërkohet të zgjatet 

të kapë topin(6-12 muaj). Ndihmohet të 
numërojë topat. Emërtimi dhe numërimi i  

ngjyrave(12-18 muaj). 

 

Lojra muzikore: Lëvizje ritmike me muzikë të 
udhëhequra nga edukatorja.  

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Topa me 

ngjyra/materiale të 

ndryshme 
 

E Martë Topi im 

 

Vjersha: “Topi im”. 

Loja: “Fshehja e topit”. 
Edukatorja mund ta fshehë topin nën batanije, 

i kërkon fëmijës ta hedhë, rrokullisë, ta ndjekë 

etj(6-18 muaj). 
Loja: “Pasimi i topit”(mbi 15 muaj). Gjuajnë, 

pasojnë topin fëmijët tek njëri-tjetri. 

Manuali i Vjershave 

Topa të ndryshëm 
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E 
Mërkurë 

Lodrat e plazhit 

 

Aktivitet: Përmes ilustrimeve si në figurë, 
lodra edukatorja iu tregon fëmijëve për lodrat e 

plazhit.  

Vjersha: “Patat”. 

Loja: “Futja/nxjerrja e lodrave në kovë”. 
Numërojmë dhe luajmë me lodrat e plazhit”. 

Edukatorja numëron deri në 3 lodra. 

 
Lojra muzikore: Lëvizje ritmike me muzikë të 

udhëhequra nga edukatorja. 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Lodra plazhi 

E Enjte Pipëzat 

 
 

Loja: “Pipëzat” . Edukatorja përmes pipëzave 
mund të fryjë ajër(6-12muaj) ose flluska(12-18 

muaj).  

Loja energjike: “Roza-rozina”(mbi 15 muaj). 

Vjersha: “Rosat lahen në liqen”. 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Lodra e flluskave 

Pipëza 

 

E Premte Rraketakja 

 

Loja: “Rraketakja”. Tundet dhe kërcehet sipas 
ritmit të raketakes. 

Vjersha: “Rosat lahen në liqen”. 

Loja energjike: “Treni” (mbi 15 muaj) 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Rraketake  

 

 

 


