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❝Karakteristika të muajit Korrik❞ 

 

Çfarë duhet të dimë për Korrikun? 

 Korriku njihet si muaji më i nxehtë i vitit. Gjatë këtij muaji temperaturat janë shumë të larta. 

 Korriku njihet si muaji i të korrave sepse piqen drithrat si: gruri, misri, me të cilat bëhet mielli, buka, 

ëmbëlsirat, etj. 

 Në korrik shumica e familjeve nisin pushimet verore pranë detit, liqenit, pishinave, malit, etj.  
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Muaji Korrik - Tema e Muajit: Pushimet Verore 

Grupi: 24-36 muaj 

 Java I: Përgatitemi për pushimet.  

 Java II: Ngjyrat, lodrat dhe sendet që marrim kur shkojmë me 

pushime. 

 Java III: Ushqehemi shëndetshëm gjatë ditëve të nxehta të verës. 

 Java IV: Të krijojmë dhe argëtohemi në verë. 

 

Tema mujore: Pushimet Verore 

Temat Javore Qëllimi  Koha e realizimit 
Përgatitemi për pushimet. Njohja me disa nga vendet ku mund ta kalojmë pushimet e 

verës. 

Java I 

Ngjyrat, lodrat dhe sendet që 
marrim kur shkojmë me pushime. 

Njohja me lodrat, sendet, ngjyrat e tyre që fëmijët marrin dhe 
përdorin kur shkojnë me pushime. 

Java II 

Ushqehemi shëndetshëm gjatë 
ditëve të nxehta të verës. 

 

Njohja me ushqimet e shëndetshme që freskojnë fëmijët 
gjatë ditëve të nxehta të verës. 

Java III 

Të krijojmë dhe argëtohemi në 

verë 

Të përforcohet më shumë njohja e ngjyrave dhe numrave tek 

fëmijët. 

Java IV 

Shënim:  

 Edukatoret duhet ta realizojnë sa më qartë shpjegimin dhe realizimin e aktiviteteve me qëllim përvetësimin sa 
më të 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:  Pushimet Verore 

Tema e javës I:   Përgatitemi për pushimet. 

 
Java I Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Pushimet 

Verore 

 

Bisedë: Edukatorja bisedon me fëmijët se kur vjen vera shkojmë 
me pushime me prindërit, gjyshërit, etj. Pushimet mund t’i 

kalojmë pranë detit, në mal, në fshat, në pishina, në liqen. 
Lojë improvizuese: “Përgatitemi për pushime”. Edukatoret 
ndihmojnë fëmijët se si mund të bëjnë gati veshjet, lodrat që 

nevojiten, si: libra, bluza, kapele, syze, rrobat e banjës, 
kamardare, etj. Mund të përdoren sende, lodra që ndodhen në 

sallë. Loja zhvillohet në oborr. 
Vjersha: “Deti”. 
Vjersha: “Dielli”. 

Vizatim: “Me familjen për pushime”. 
Përralla: “Udhëtim me tren”. 

Manuali i 
Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Mjete Didaktike 
Libri “365 rrëfenja 

para gjumit” (f.123) 
 

E Martë  Pushime pranë detit 

 

Lojë improvizuese: “Sikur bëjmë banjo dielli”. Loja zhvillohet në 
oborr. 
Bisedë: Edukatorja iu shpjegon/bisedon me fëmijët se shumë 

prej tyre do të shkojnë me familjen për pushime pranë detit. 
Edukatorja pyet fëmijët: A ju pëlqen të shkoni në plazh? A 

kënaqeni atje? Me çfarë lodrash lozni në rërë? A keni bërë kala 
prej rëre? 
Përralla: “Pushime në plazh”. 

Vjersha: “Ylli i detit”. 
Lojë me muzikë: Fëmijët dëgjojnë/kërcejnë sipas ritmit muzikor. 

Manuali i 
Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” (f.107) 
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E 

Mërkurë 

Pushime pranë liqenit 

 

 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se shumë familje 

bashkë me fëmijët i kalojnë pushimet pranë liqenit. Ndryshe nga 
uji i detit, uji i liqenit është i ëmbël. Pranë liqenit është më 
freskët, ka rërë dhe shpendë si: mjellma, pulëbardha, rosa, pata 

dhe shumë peshq. 
Lojë improvizuese: “Zëmë peshq në liqen”.  
Kënga: “Rosat lahen në liqen”. 

Ngjyrosje: Fëmijët ngjyrosin shpendët që jetojnë pranë liqenit si: 
rosa, pata, peshq sipas modeleve të skicuara nga edukatorja. 

Manuali i 

Vjershave 
Manuali i Lojrave 
Mjete Didaktike: 

legen, pipa 
lëngjesh, fletë A4, 
lapsa me ngjyra, 

fijes, spango etj. 

E Enjte Argëtohemi duke lozur  

 
Në pishina 

Loja:  “Topi në koshat me ngjyra”. Fëmijët hedhin topin me 
ngjyrën e zgjedhur në koshin me ngjyrën përkatëse. Loja 

zhvillohet në oborr. 
Bisedë: Edukatorja iu shpjegon/bisedon me fëmijët se shumë prej 
tyre të shkojnë me familjen pranë pishinave. Fëmijët lahen tek 

pishinat më të vogla, për moshën e tyre. Në pishina ka lodra 
argëtuese si: rrëshkitëse, labirinthe, topa me ngjyra, etj.  
Vjersha: “Topi im”. 

Lojë improvizuese: “Luajmë me lodrat e plazhit në një pishinë të 
vogël”.  

Përralla: “Pishina”. 

Manuali i 
Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Mjete didaktike: 
legen, govatë 

plastike, 
minipishinë për 
fëmijë, lodra etj. 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” (f.61). 

E 
Premte  

Pushime në mal dhe 
në fshat 

 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve rreth pushimeve që mund 
t’i bëjmë në mal ose në fshat. Në këto vende ka klimë të freskët dhe 
ajër të pastër. Në mal/fshat ka pyje, fusha, pemë të gjelbëruara, 

kafshë, zogj etj. Edukatorja pyet: A keni shkuar me pushime në 
mal ose në fshat? A jeni kënaqur? Çfarë keni parë? 
Vjersha: “Lumi”. 

Përralla: “Lojë elefanti”. 
Ngjyrosje: “Kafshët shtëpiake/të pyllit”-sipas modeleve të 

skicuara nga edukatorja. 
Loja: “Imitimi i kafshëve”. 
Lojra me muzikë- me lëvizje të orientuara nga edukatoret. 

Manuali i 
Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike: 
letra A4, lapsa me 
ngjyra etj.  

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” 

(f.101). 
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 Tema mujore: Pushimet Verore 

Tema e javës II: Ngjyrat, lodrat dhe sendet që marrim kur shkojmë me pushime 

 
Java II Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Ngjyrat përmes 

peisazheve 

 
 

Krijojmë 
nusepashkën 

Loja: “Luajmë tenis me tullumbace”. Loja zhvillohet në oborr. 

Bisedë: Edukatorja iu tregon fëmijëve pamje të ndryshme të 
elementëve si: mali, deti, liqeni, fusha etj. duke i ilustruar përmes 
pamjeve të ndryshme nga libra, revista, punime, që disponojnë në 

grup. Cilësimi i ngjyrave p.sh. deti, qielli blu/pylli, fushat janë të 
gjelbra ose kafe, etj.  

Vjersha: “Deti”. 
Përralla: “Fluturimi i parë”.  
Punë dore/me plastelinë: Fëmijët krijojnë një nusepashke. 

Edukatoret mund të përdorin ilustrimin në këtë material. 
Loja energjike: “Me top/ Kërcimi në vend”. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” (f.128)  

Mjete didaktike: 
plastelinë

 
E Martë  Kostumi i banjo 

diellit dhe aksesorët 
 

Krijojmë kërmillin 

Bisedë: Edukatorja iu përsërit fëmijëve se kur shkojmë në plazh 

ne veshim rroba banjoje, me ngjyra e personazhe të ndryshme. 
Edukatorja pyet fëmijët për ngjyrat e kostumeve të tyre./Në plazh 
ne mbajmë syze, kapela për t’u mbrojtur nga dielli./Veshim 

sandale, shapka të lehta që mos të na djegë rëra./Në krahë vëmë 
krahëzat ose kamardaren që na ndihmojnë të notojmë. 

Manuali i Vjershave 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” (f.106). 
Mjete didaktike: 

plastelinë  
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Loja: “Veshja”- improvizimi i veshjes së kostumit të banjos dhe 

sendeve (edukatoret bashkëpunojnë me prindërit për të sjellë 
kostume/sende nga shtëpia). 
Përralla: “Ekskursioni i kërmijve”.  

Punë dore me plastelinë: “Kërmilli”.  
Edukatoret ndihmojnë fëmijët të krijojnë kërmillin me plastelinë 
sipas ilustrimeve në këtë material. 

 
 

 

E 
Mërkurë 

Lodrat e plazhit 

 

Bisedë: Edukatorja pyet: Kur shkoni në plazh çfarë lodrash merrni 
me vete? A luani me kovën, lopatën në breg, në rërë (mbushim- 
zbrazim kovën)? Me kamardare luajmë në ujë, mësojmë notin etj. 

Me lodrat luajmë në breg të detit, mbledhim guacka etj. 
Aktivitet: “Një ditë në plazh:Numërojmë lodrat e plazhit dhe 

emërtojmë ngjyrat”. Aktiviteti zhvillohet në oborr.  
Vjersha: “Deti”. 
Punë dore: “Varka me palosje”.  

Përralla: “Mbreti i notit”. 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojrave 
Mjete Didaktike: fletë 

A4, me ngjyra, gazeta 
etj. 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” (f.99). 
 

 

E Enjte Libri, një mik i mirë 
gjatë pushimeve 

 
 

Lojë energjike: me shami, me top, me lëvizje ritmike të 

udhëhequra nga edukatorja, etj. Lojërat zhvillohen në oborr. 
Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve rreth librave që mund t’i 
marrin me vete gjatë pushimeve, të cilat na i lexojnë prindërit. Librat 

me përralla, tregime, personazhe na mësojnë plot gjëra të reja dhe 
interesante. Çfarë libri me përralla ju pëlqen më shumë? 

Vjersha: “Librat rrinë radhe-radhë”. 
Përrallë: Tregimi i një përralle (e lirë). 
Lojë improvizuese: “Në dyqanin e librave”. 

Lojra me muzikë- me lëvizje të orientuara nga edukatoret. 

Manuali i Vjershave 

Mjete Didaktike 
Libri “365 rrëfenja 
para gjumit”. 
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E 

Premte  

Luajmë e ngjyrosim. 

 

Lojë energjike: “Luajmë tenis me tullumbace/volejboll me top”. 

Lojërat zhvillohen në oborr. 
Vjersha: “Topi im”. 
Ngjyrosje: “Topi/Kova/Kamerdarja”-sipas modeleve të skicuara 

nga edukatorja. 
Përralla: “Sa fresk”. 

Manuali i Vjershave 

Mjete Didaktike: 
tabela e lotos. 
Libri “365 rrëfenja 

para gjumit” (f.127). 
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Tema mujore:   Pushimet Verore 

Tema e javës III:  Ushqehemi shëndetshëm gjatë ditëve të nxehta të verës 

 
Java III Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Lëngjet me frutat e 
stinës 

 Uji 
 

 
 
 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve rëndësinë e ngrënies së 
frutave/lëngjeve që pregatisim me to. Edukatorja pyet: Çfarë fruti ju 

pëlqen më shumë?  
Aktivitet edukues: 

• Frutat duhet t’i lajmë me ujë të bollshëm pastaj t’i hamë; 

• Fëmijët duhet të konsumojnë sa më shumë fruta dhe lëngjet e tyre 
pasi kanë shumë vitamina; 

• Në verë duhet të konsumojmë sa më shumë ujë. 
Aktivitet: “Pregatitja e lëngut/sallatë frutash”- të përdoren frutat e 
ditës në çerdhe. 

Vjersha: “Qershia” 
Lojë: “Loja e kumbullave” (mund të vendosen edhe emërtim tjetër 
frutash sipas dëshirës). 

Përrallë: “Mbretëresha e qumështit”.  

Manuali i 
Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Mjete: frutat, 

pajisje të 
kuzhinës 
Libri “365 

rrëfenja para 
gjumit” (f.153). 

 
 

E Martë  Perimet e stinës 

 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon/tregon fëmijëve mbi rëndësinë e 

konsumit të sa më shumë perimeve. Teta kuzhinierja në 
çerdhe/prindërit/gjyshërit në shtëpi gatuajnë ushqime të ndryshme 
me perime si: supë, sallatë, gjellë, tavë etj. Edukatorja iu shpjegon 

fëmijëve se perimet duhet të lahen dhe pastrohen mirë. 
Aktivitet: Edukatorja demonstron perime të ndryshme përmes 

figurave ose lodrave në grup si: kastraveci, domatja, kungulli etj. 
Vjersha: “Karrota”. 

Manuali i 

Vjershave 
Manuali i Lojrave 
Mjete: 

asortimente nga 
kuzhina 



Programi i Edukimit për Fëmijët 24-36 Muajsh/ Muaji Korrik 

 

 

 

 Lojë: “Bëj sikur gatuan”-pregatitja e sallatës me perime. 

Gjegjëza: “Bleta”. 
Përrallë: “Mësime kopshtarie”. 

Libri “365 

rrëfenja para 
gjumit”.  

E 

Mërkurë 
Ngjyra e verdhë dhe e 

artë e 

Luledielllit dhe Grurit 

Lojë: “Hedhja e topit në kosh/sylla-mbylla”. Loja kryhet në oborr. 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon/tregon fëmijëve se në verë dielli 
shkëlqen shumë dhe ka ngjyrë të verdhë në të artë. Rrezet e tij janë 

shumë të nxehta./Si dielli me ngjyrë të verdhë kemi dhe një lulë qe 
i ngjan shumë që është “Luledielli”, kurse me ngjyrë të artë  kemi 
kallëzat e grurit (ilustrimi i tyre me foto).  

Vizatim/Ngjyrosje: “Luledielli/Kallëzat e grurit”- sipas modeleve të 
skicuara nga edukatorja. 

Vjersha: “Dielli”. 
Përrallë: “Të korrat”. 

Manuali i 

Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike  
Libri “365 
rrëfenja para 

gjumit” (f.114). 

E Enjte Akullore me 

qumësht, çokollatë 
dhe reçel 

Lojë: “Tuneli/ Çova një letër në postë”. Lojërat zhvillohen në oborr. 

Bisedë: Edukatorja pyet fëmijët:  A keni ngrënë akullore tani në verë? 
Me çfarë shije ju pëlqen? Edukatorja shpjegon mbi përbërësit e saj 

si: qumësht, fruta, çokollatë, reçel etj. Akulloret na shijojnë në 
shëtitje/plazh/pasditeve etj.   
Gjëegjëza: “Manaferra”. 

Punëdore: “Akullorja” – sipas modeleve që skicohen nga edukatorja 
bashkë me fëmijët. Emërtimi i formave që krijojnë akulloren. 

Përrallë: “Reçeli”. 

Manuali i 

Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike 
Libri “365 
rrëfenja para 

gjumit”. 
 

 

E 
Premte  

Krijimi i Tabelës së 
me elementët e javës 

 
 

Lojë: “Vigani, shkurtabiqi/lojë me top”. Lojërat zhvillohen në oborr. 
Aktivitet: Edukatorja bashkë me fëmijët të krijojnë një tablo 

referuar elementëve që janë trajtuar gjatë javës si: gota me lëngun e 
frutave, luledielli, akullorja, frutat, perimet etj.  
Vjersha: “Dielli”. 

Vjersha: “Qershia” 
Vjersha: “Karrota”,  
Përrallë: “Macja e vogël që ka humbur rrugën”. 

Lojë energjike: “Të gjithë në tren/Me birila”. 

 Manuali i Lojrave 
Mjete Didaktike: 

letra me ngjyra, 
lapsa, kartona, 
bukëpeshku, 

plastelinë, lodra. 
Libri “365 
rrëfenja para 

gjumit” (f.147). 
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Tema mujore: Njohja me Karakteristikat e Stinës së Verës 

Tema e javës IV: Të krijojmë dhe argëtohemi me ngjyrat në verë 

 
Java IV Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Çadra e plazhit 

& 
Varka 

Lojë energjike: me top. Lojërat zhvillohen në oborr. 

Vjersha: “Në barkë”. 
Punëdore: “Varka me palosje” ose “Çadra” (fëmijët të ndarë 

në dy grupe në drejtimin e edukatoreve). 
Përralla: “Sulmi i dallgëve”. 
Lojëra të lira. 

Manuali i 

Vjershave/Lojërave 
Mjete Didaktike 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” 
(f.104). 

 

E Martë Bota ujore 

Peshku & Ylli i Detit 

 

Ngjyrosje: “Peshku” - sipas modeleve që skicuara nga 

edukatorja. 
Vjersha: “Dy peshq” dhe “Ylli i Detit”. 
Punë dore me plastelinë: “Ylli i 

detit”. Edukatoret mund të përdorin 
ilustrimet në këtë material. 

Manuali i 

Vjershave 
Mjete Didaktike: 
lapsa me ngjyra, 

plastelinë 
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E 

Mërkurë 

Shëtitje me biçikletë 

 
 
 

Lozim me kuba dhe 
numërojmë 

 

Lojë energjike: me shami, me lëvizje ritmike të udhëhequra 

nga edukatorja, etj. Lojërat zhvillohen në oborr. 
Aktivitet edukues:  
▪ Biçikleta është mjet transporti dhe argëtimi për fëmijët 

dhe nuk e ndot ajrin. 
▪ Fëmijët kur ecin me biçikletë duhet të vendosin kokore të 

vogla. 

▪ Me biçikletë duhet të lëvizim në korsinë e caktuar për to. 
Vjersha: “Biçikleta”. 

Lojë me kuba dhe numërim: Fëmijët pranë numrave të 
vizatuar më parë nga edukatoret vendosin aq kuba sa 
përkojnë me numrin përkatës. Edukatoret mund të 

përdorin modelin e ilustruar në këtë material.  

Manuali i Lojërave 

Mjete Didaktike 
 

E Enjte Ngjyrosim lulet dhe fluturat 

shumëngjyrëshe 

 
 

Lojë energjike: me shami, me lëvizje ritmike të udhëhequra 

nga edukatorja, etj. Lojërat zhvillohen në oborr. 
Ngjyrosje: “Flutura dhe lulet”-sipas modeleve që skicuara 

nga edukatorja. 
Përralla: “Iriqi Jason”. 
Vjersha: “Mos e këput lulen” 

 
 

Manuali i 

Vjershave/Lojërave 
Mjete Didaktike 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” 
(f.121). 

 
 

E 
Premte  

Ngjyrat e emocioneve tona Lojë: “Me tullumbace”. 
Punëdore: “Emoi me ngjyra për të treguar emocionet”-
emërtohen ngjyrat dhe emocionet bashkë me fëmijët. 

Këngë lëvizore: “Mbi emocionet”. 
Përrallë: “Konferenca e miqësisë”. 

Lojëra të lira. 
 

Manuali i 
Vjershave/Lojërave 
Mjete Didaktike 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” 

(f.155). 
 



Programi i Edukimit për Fëmijët 24-36 Muajsh/ Muaji Korrik 

 

 

 
 

  


