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Kuriozitete për muajin SHKURT. 
 

 
 

Çfarë duhet të dimë për muajin Shkurt? 
 

 Shkurti është muaji i fundit i stinës së dimrit dhe muaji i dytë i vitit. 

 Muaji Shkurt quhet i tillë, sepse është muaji me më pak ditë i vitit. 

 Muaji Shkurt ka 28 ditë dhe një herë në katër vjet ka 29 ditë. Viti ku muaji Shkurt ka 29 ditë është i njohur edhe si “Viti i 

Brishtë”. 

 Në muajin Shkurt fillojnë të çelin lulet e para të pranverës si: lule mimoza, manushaqja, lulja e qershisë etj. 
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Muaji Shkurt – “Përrallat  dhe personazhet  e tyre” 
Grupi miks: 18-24 muaj 

 
Java I: Bota e përrallave. 

Java II: Personazhet më të dashur të përrallave.  
Java III: Bota e kafshëve përmes përrallave. 

Java IV: Teatri i kukullave. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tema Mujore: Përrallat dhe personazhet e tyre 

Temat Javore Qëllimi  Koha e realizimit 

Bota e përrallave. Njohja me botën e përrallave. Libri/Personazhet kryesorë të tyre. Java I 

Personazhet më të 
dashur të përrallave. 

Përrallat klasike/shqiptare/të reja. Emocionet në Përralla/Veshja 
e personazheve. 

Java II 

Bota e kafshëve përmes 

përrallave. 

Njohja e kafshëve përmes përrallave: kafshët shtëpiake, kafshët e 

pyllit, bota ujore dhe e insekteve. 

Java III 

Teatri i kukullave. Njohja me teatrin e kukullave, përgatitja e një shafqjeje teatrale 

në çerdhe. 

Java IV 
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                                                Tema mujore: Përrallat dhe personazhet e tyre. 

                                                    Tema javore: Bota e përrallave 

Java I Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E hënë Njohja me botën e përrallave 

 

Bisedë. Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve përrallat/ku i lexojmë (libra, revista)/që mund t’i 

shikojmë në tv (filma vizatimorë). Ajo iu shpjegon fëmijëve 
se përrallat kanë brenda fantazi (kafshët flasin, njerëzit 

mund të fluturojnë), por ato na mësojnë, na edukojnë dhe 

na kënaqin.  
Vjersha: “Milingona”.                                       

Aktiviteti: Ndërtimi i një pazëlli me figurat e një 

libri/reviste me përralla. Formoni pazëllin e kërkuar bashkë 
me fëmijët dhe tregoni përrallën me fjalët tuaja (zgjedhja e 

përrallës lihet e lirë).                                               

Kënga: “Kokëkashta”.                                                                                       

Loja energjike: Tuneli/loja brenda dhe jashtë. 

Mjete didaktike: Libra, 

revista me përralla, 

puzëll. 
Manuali i vjershave 

Manuali plotësues 

 

E Martë Personazhet e përrallave 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja ju flet fëmijëve mbi 

personazhet më të njohur të përrallave si: Kësulkuqja, 

Derrkucët, Shtatë kecat, Çufo, etj.  
Përralla: “Uini Puh”                                                                                                

Aktiviteti: Ngjitja në fletë/dritare e personazheve të 

preferuar të përrallave.   
Vjersha: “Milingona”.  

Kënga: “Kokëkashta”.  

Loja: Ndërtime me blloqe dhe kuba/futja e kubave në 

shishe duke i ndarë sipas ngjyrave.                               
                                                                  

 

 
 

Manuali i vjershave  

Mjete didaktike: fletë më 

personazhet e 
përrallave, lapsa me 

ngjyra etj. 

Manual plotësues 
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 E 
Mërkurë  

Gjumi dhe përrallat 
 

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja ju flet/shpjegon 
fëmijëve përse flemë/kur flemë/ku flemë gjumë. Pyet 

fëmijët se çfarë përralle u tregojnë prindërit apo gjyshërit 

përpara gjumit?  
Përralla: Flokëarta dhe tre arinjt. 

Aktiviteti: Vendosja e kukullës në gjumë.  

Vjersha: “Nina nana kukulla”/“Bubi vogël”  Vjersha 
shoqëron vënien e kukullës në gjumë. 

Loja: Loja me mjete të riciklueshme. 

Manuali i vjershave 
Kukulla, arusha 

E Enjte Librat  

 
 

 

 
 

 

 
 

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve çfarë është libri/ku i gjejmë librat (në librari, në 
biblotekë, në panairin e librit)/librat na ndihmojnë të 

mësojmë fjalë të reja, të flasim bukur, etj.                                                  

Vjersha: “Librat rrinë radhë radhë”.  
Përralla: “Reno kërmilli”.                                          

Kënga: “Kokëkashta”.                                                                         

Loja: Muzikë dhe kërcime. 

Mjete didaktike:             

kartona/letra me 
ngjyra/fije/spango/ 

ngjitës/revista ose 

gazeta për fëmijë. 
Manuali i vjershave. 

Manuali plotësue 

E Premte Emocionet në përralla 

 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve katër emocionet bazë: i/e gëzuar, i/e mërzitur, i/e 

habitur, i/e zemëruar. Zbulojmë sëbashku këto emocione 
në përrallën “Rosaku i Shëmtuar”. 

Përralla: “Rosaku i shëmtuar”. 

Aktiviteti: Imitimi i emocioneve me fytyrë improvizuar nga 
edukatoret.  Eduaktorja ndihmon fëmijët të imitojnë 

emocionet që ajo iu demonstron. 

Këngë: Këngë lëvizore. 
Vjersha: “Tana dhe topi”. 

Loja: Lojra të lira me tullumbace (loja me frymë, pasim, etj). 

Mjete didaktike: libra, 

revista, tullumbace, etj 

Manuali i vjershave 
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 Tema mujore: Përrallat dhe personazhet e tyre.  

 Tema javore: Personazhet më të dashur të përrallave.  

Java II Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës  

E hënë Përrallat klasike 

 
 

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve mbi personazhet kryesorë të përrallave klasike dhe 
mesazhet që ato përcjellin si: Mama dhia dhe shtatë kecat, 

Kësulkuqja, Rosaku i shëmtuar, Pinoku etj  

Përralla: Leximi ose shikimi i përrallës “Pinoku” në 
projektor/pc (teatri i kukullave). Pas shikimit të përrallës 

edukatorja iu rendit gabimet e pinokut (pinoku gënjeu 

babanë, u largua pa leje, u shoqërua me të panjohur). Ajo 
ndihmon fëmijët të kuptojnë pse pinokut iu rrit hunda dhe 

pse nuk duhet të gënjejmë asnjëherë. 

Aktiviteti: Fëmijët me ndihmën e edukatores ndërtojnë 

Pinokun përmes formave gjeometrike me plastelinë/tapave të 
shisheve, etj. Fëmijët identifikojnë format gjeometrike. 

Vjersha: “Dëshirat e pinokut/kënga e pinokut”.                                             

Loja: “Gjigandi- shkurtabiqi” 

Mjete didaktike: letra me 

ngjyra, ngjitës, vizore, 
tapa druri, stika 

dhëmbësh, bojra/ose 

plastelinë. 
Manuali plotësues. 

 

 

E Martë Përrallat e reja 

 

Bisedë. Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve mbi përrallat e reja si: ‘Spiderman”, “Ana/Elsa”, etj. 

Përralla: “Masha dhe ariu”/ “Princi i qepëve dhe princesha e 
luleve”. 

Aktivitet: 1. Ngjyrosja, prerja dhe ngjitja e personazheve në 

këndin e personazheve/poster.  

Vjersha: “Dëshirat e pinokut”/ “Kënga e pinokut”. 
Loja: Topi në kosh, pasimi, shenjestra e tabelës me top. 

Mjete didaktike: lapsa me 

ngjyra, fleta, top, tabelë, 

kosh etj  
 

 

 E Mërkurë  Përrallat shqiptare: përrallat 

me kafshë. 
 

Bisedë. Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve mbi përrallat shqiptare (kryesisht ato me 
kafshë)/mesazhin që përcjellin/personazhet kryesorë të tyre si 

“Çufo”, “Bubi kaçurrel” “Kokëkashta”,  

Manuali plotësues 

Mjete didaktike: 
tullumbace, raketa tenisi 

(pjata plastike, karton). 
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Përralla: “Ndodhitë e Çufos” (“Pushimet e Çufos”/“Çufo dhe 
Bubi kacurrel”).                                                                   

Vjersha: “Tullumbacet”                                                                     

Aktiviteti: Vizatim/ngjyrosje e personazhit të Çufos. 
Loja: Të luajmë tenis me tullumbace. (Vendosini fëmijët dy e 

nga dy përballë njëri tjetrit, jepini atyre nga një raketë tenisi. 

Nëse se nuk keni, përdorni pjatat plastike/karton në vend të 
raketës. Jepini fëmijës nga një tullumbac, lërini të lirë të 

zgjedhin ngjyrën që ata dëshirojnë. Ndihmojini fëmijët të 

gjuajnë tullumbacin me raketë.) 

 

E Enjte Përrallat shqiptare: përrallat 
me personazhe. 

Bisedë. Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon 
fëmijëve mbi përrallat shqiptare (kryesisht ato me njerëz) si 

“Pipiruku”, “Fatbardh pikaloshi”/mesazhin që përcjellin/ 

personazhet kryesorë të tyre. 
Aktivitet: “Shikimi ne pc/projektor i përrallës “Pipiruku” 

Kënga: “Pipiruku”.  

Vjersha: “Milingona”.  
Aktivitetei 1.Bëjnë me plastelinë  personazhin e milingonës. 

Aktiviteti 2.  Lëvizje ritmike, kënga e “Pipirukut” (fëmijët 

imitojnë lëvizjet e edukatores ) 

Mjete didaktike: lapsa me 
ngjyra, plastelinë 

 

 

E Premte Parada me veshjet e 
personazheve të përrallave. 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet fëmijëve mbi 
veshjet e personazheve të ndryshëm të përrallave duke i 

demostruar ato me figura. Pyeten fëmijët: Çfarë kanë veshur 

personazhet?/Çfarë ngjyrash kanë veshjet? Edukatorja 
ndihmon fëmijët të identifikojnë ngjyrat e veshjeve. 

Përralla: “Arushi që kërkonte babanë”. (Edukatorja drejton 

fëmijët të kuptojnë se nuk largohemi pa lejen e të rriturve për 
të mos humbur si arushi). 

Përralla: “Gjithnjë e më lart”. 

Punë dore: Edukatoret paraprakisht krijojnë disa maska për 

fëmijkët/ose u kërkojnë prindërve të sjellin disa maska në 
çerdhe. Fëmijët “bëjnë sikur” imitojnë përsonazhin e maskës 

që kanë vendosur.   

Mjete didaktike: karton 
plastelinë, ngjyra. 
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 Tema mujore: Përrallat dhe personazhet e tyre. 

 Tema javore: Bota e kafshëve përmes përrallave. 

Java III Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E hënë Kafshët shtëpiake. 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve për kafshët shtëpiake (kali, lopa, derkuci, delja, 

dhia, qeni, macja etj)/ku jetojnë ato/me çfarë 

ushqehen/fëmijët imitojnë tingujt e tyre etj.  
Përralla: “Tre derrkucët”. (Derrkucët valltarë/Derrkucët e 

fermës).                                        

Vjershë: “Delja”. 
Loja: Provo forcën e frymës (lojë me gotë dhe litar). 

Mjete didaktike: Letra/ 

gota plastike/spango. 

Manuali plotësues 

E Martë Kafshët e pyllit 

 

 
 

 

Kafshët e xhunglës 
 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve rreth kafshëve që jetojnë në pyll (lepuri, ariu, ujku, 

dhelpra, kaprolli, etj)/demostrojnë tingujt që lëshojnë ato.  
Pyet fëmijët se cila kafshë ju pëlqen më shumë?      

Përralla: “Hirushja”.   

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon/fton 
fëmijët të emërtojnë kafshët që jetojnë në xhungël (luani, 

zebra, majmuni, etj.  

Përralla: “Krokodili”                                                  

Tabela e lotos me kafshë: Edukatorja ndihmon fëmijët të 
identifikojnë kafshët e lotos. 

Kënga: “Në tropik”. 

Manuali plotësues 

Libri “365 rrëfenja para 

gjumit”. 

 

 E 
Mërkurë  

Bota ujore. 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu shpjegon/flet 
fëmijëve rreth botës ujore (peshq, balena, delfinë/ ku 

jetojnë ata (det, lum, liqen, oqean). Fëmijët me ndihmën e 

edukatores rendisin përrallat me personazhe të botës ujore. 
Aktiviteti: Ndërtimi i një akuariumi me peshq, guacka 

etj/Peshku me letër me ngjyra dhe grepi.  

Përralla: “Sirena e vogël”. 

Vjersha: “Dy peshqit e kuq”/“Rosat”. 
Loja: Të shkojmë për peshkim (improvizim i një dite 

Manuali plotësues.  
Mjete didaktike: letra, 

ngjyra etj. 
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peshkimi)/kush i jep më shumë peshq peshkaqenit/loja 
energjike me top dhe litar.  

E Enjte Bota e insekteve.  
 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu shpjegon/flet 

fëmijëve për insektet (mizat, milingonat, buburrecat, 

merimangat, fluturat, kërmijtë)/llojet e tyre/ku jetojnë.                                                    
Aktiviteti: Krijimi i insekteve me duart dhe gishtat e 

fëmijëve. 

Fabula: “Milingona dhe gjinkalla”.  
Vjersha: “Milingona”.  

Kënga: “Moj buburrec”.                                                                        

Loja: Lojra energjike me shami, me karrige, me top. 

Manuali i vjershave dhe 

këngëve. 

Manual plotësues  
Mjete didaktike 
 

 
 

E 

Premte 

Kërcim në grup 

 

Përralla: Gjithnjë e më lart 

Bisedë: Edukatore-fëmijë:  Edukatoret me fëmijët në 
grupë kërcejnë/improvizojnë përmes këngëve lëvizore. 

Këngë lëvizore: “Tingujt e kafshëve.” 

Këngë lëvizore: “ Kënga e lejlekut.” 

Lojë e lirë: me lodra/kukulla, me kuba, me lego,  
 

Mjete didaktike: Letra të 

bardha, lapsa me ngjyra 
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 Tema mujore: Përrallat dhe personazhet e tyre. 

 Tema javore: Teatri i kukullave. 

Java IV Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Teatri  i kukullave 

 
 

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve për teatrin  e kukullave/si është i ndërtuar ai. Në 
teatër ka shumë aktorë, ata janë të veshur me kostume 

sipas shfaqjes që japin. Ajo pyet/iu shpjegon fëmijëve për  

teatrin e kukullave për fëmijët.  
Këngë: Këngë lëvizore, aktivitet me lëvizje ritmike. 

Përralla: Shikimi në pc/projektor i përrallës “ Gënjeshtra i 

ka këmbët e shkurtra” (teatri i kukullave).                                                    
Lojë: Lojra ndijore. 

Mjete didaktike: çarçaf, 

karton, kuti, kukulla të 
ndryshme etj. 

Manuali plotësues 

 
 

E Martë  Një shfaqje me animator. 

 
 

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve rreth animatorëve/ata veshin kostume të 

ndryshme dhe organizojnë lojra me fëmijët. Pyeten fëmijët 
nëse kanë qënë në një ditëlindje apo festë me animator?                                                  

Aktiviteti: Përgatitja e shportës me ushqime për gjyshen e 

kësulkuqes. Edukatorja fton fëmijët vendosin në shportë 
fruta të ndryshme). 

Improvizim i një shfaqejeje: Edukatorja duke përdorur 

kukullat prej pelushi, improvizon përrallën “ Kësulkuqja” 
duke përfshirë edhe fëmijët duke i pyetur herë pas here në 

pjesë të caktuara të përrallës.   

Loja: Domino, labirinth, “Të gjejmë rrugën për në çerdhe”. 

Vjersha: “Lopa, dhia dhe delja”. 

Manuali plotësues. 

Mjete didaktike: kartona 

me ngjyra, lapsa me 
ngjyra, letra me ngjyra. 

 

 

E 
Mërkurë 

Kafshët dhe tingujt. Përrallë: Leximi i përrallës , “Mamadhia dhe shtatë kecat”.     
Përralla: Leximi i përrallës “Oh sa ngrohtë.”  

Aktiviteti 1. Të imitojmë tingujt e kafshëve. 

Këngë lëvizore: “Tingujt e kafshëve.” 

Manuali plotësues 
Mjete didaktike: ngjyra, 

letra, gërshërë etj. 

Libri “365 rrëfenja para 
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Loja: Topi në kosh sipas ngjyrave, lojra me kuba dhe 
formuese.                                                                                          

gjumit”. 
 

E Enjte Aktivitete fizik Përrallë: Leximi i përrallës “Llamba e Aladinit”.                          

Aktiviteti: Bërja e topit me plastelinë dhe hedhja e tij në 
kosh/gotën përkatëse sipas ngjyrave. 

Këngë lëvizore: “ Kënga e lejlekut.” 

Loja: Kubi aktivitetit fizik. 

 

Manuali plotësues. 

E Premte  Aktivitet i lirë Përralla : Leximi  ose shikimi ne pc/projektor i përrallës 

“Maçoku me çizme”. 

Përralla : “Një dragua jo i zakonshëm”. 
Loja: Domino, labirinth, “Të gjejmë rrugën për në çerdhe”. 

Aktivitete i lirë: Këngë ritmike, fëmijët kërcejnë të gjithë 

në grup. 
Lojra energjike: Lojra të lira. 

Magnetofon, cd me 

muzikë 

Manuali i lojërave 
Libri “365 rrëfenja para 

gjumit”. 
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Kuriozitete për muajin SHKURT. 
 

 
 

Çfarë duhet të dimë për muajin Shkurt? 
 

 Shkurti është muaji i fundit i stinës së dimrit dhe muaji i dytë i vitit. 

 Muaji Shkurt quhet i tillë, sepse është muaji me më pak ditë i vitit. 

 Muaji Shkurt ka 28 ditë dhe një herë në katër vjet ka 29 ditë. Viti ku muaji Shkurt ka 29 ditë është i njohur edhe si “Viti i 

Brishtë”. 

 Në muajin Shkurt fillojnë të çelin lulet e para të pranverës si: lule mimoza, manushaqja, lulja e qershisë etj. 
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Muaji Shkurt – “Përrallat  dhe personazhet  e tyre” 

Grupi miks: 24-36 muajsh 

 
Java I: Bota e përrallave. 
Java II: Personazhet më të dashur të përrallave.  

Java III: Bota e kafshëve përmes përrallave. 
Java IV: Teatri i kukullave. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tema Mujore: Përrallat dhe personazhet e tyre 

Temat Javore Qëllimi  Koha e realizimit 

Bota e përrallave. Njohja me botën e përrallave. Libri/Personazhet kryesorë të tyre. Java I 

Personazhet më të 
dashur të përrallave. 

Përrallat klasike/shqiptare/të reja. Emocionet në Përralla/Veshja 
e personazheve. 

Java II 

Bota e kafshëve përmes 
përrallave. 

Njohja e kafshëve përmes përrallave: kafshët shtëpiake, kafshët e 
pyllit, bota ujore dhe e insekteve. 

Java III 

Teatri i kukullave. Njohja me teatrin e kukullave, përgatitja e një shafqjeje teatrale 

në çerdhe. 

Java IV 
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                                                Tema mujore: Përrallat dhe personazhet e tyre. 

                                                    Tema javore: Bota e përrallave 

Java I Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E hënë Njohja me botën e përrallave 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve përrallat/ku i lexojmë (libra, revista)/që mund t’i 
shikojmë në tv (filma vizatimorë). Ajo iu shpjegon fëmijëve 
se përrallat kanë brenda fantazi (kafshët flasin, njerëzit 

mund të fluturojnë), por ato na mësojnë, na edukojnë dhe 
na kënaqin.  
Aktiviteti: Ndërtimi i një pazëlli me figurat e një 

libri/reviste me përralla. Formoni pazëllin e kërkuar bashkë 
me fëmijët dhe tregoni përrallën me fjalët tuaja (zgjedhja e 

përrallës lihet e lirë).                                               
Kënga: “Kokëkashta”.                                                                                       
Loja energjike: Tuneli/loja brenda dhe jashtë. 

Mjete didaktike: Libra, 

revista me përralla, 
puzëll. 
Manuali i vjershave 

Manuali plotësues 
 

E Martë Personazhet e përrallave Bisedë: Edukatore-fëmijë.Edukatorja iu flet fëmijëve mbi 
personazhet më të njohur të përrallave si: Kësulkuqja, 

Derrkucët, Shtatë Kecat, Çufo, etj. Pyet fëmijët cili është 
personazhi juaj i preferuar?                                                                                                
Përralla: “Winnie Pooh”                                                                                                 

Loja: Ndërtime me blloqe dhe kuba/futja e kubave në 
shishe duke i ndarë sipas ngjyrave.                           

                                                                  
 
 

 

Manuali i vjershave  
Mjete didaktike: fletë 

më personazhet e 
përrallave, lapsa me 
ngjyra etj. 

Manual plotësues 

 E 
Mërkurë  

Librat  
 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu flet/shpjegon 
fëmijëve çfarë është libri/ku i gjejmë librat (në librari, në 

biblotekë, në panairin e librit)/librat na ndihmojnë të 
mësojmë fjalë të reja, të flasim bukur, etj.                                                  

Manuali i vjershave 
Kukulla, arusha 
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Përralla: “Breshka dhe lepuri”.                                                            
Aktiviteti: Libri që kam bërë vet (personazhet kryesore të 

përrallave).                                                                                            
Vjersha: “Librat rrinë radhë radhë”.                                                                         
Loja: Dyqani i librave. 

E Enjte Gjumi dhe përrallat 
 

 
 
 

 
 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja ju flet/shpjegon 
fëmijëve përse flemë/kur flemë/ku flemë gjumë. Pyet 

fëmijët se çfarë përralle u tregojnë prindërit apo gjyshërit 
përpara gjumit?  
Vjersha: “Librat rrinë radhë radhë”.                                                                         

Aktiviteti: Vendosja e kukullës në gjumë.  
Vjersha: “Nina nana kukulla”/“Bubi vogël”. Vjersha 

shoqëron vënien e kukullës në gjumë. 
Loja: Loja me mjete të riciklueshme. 

Mjete didaktike:             
kartona/letra me 

ngjyra/fije/spango/ 
ngjitës/revista ose 
gazeta për fëmijë. 

Manuali i vjershave. 
Manuali plotësue 

E Premte Emocionet në përralla 
 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu flet/shpjegon 
fëmijëve katër emocionet bazë: i/e gëzuar, i/e mërzitur, i/e 
habitur, i/e zemëruar. Zbulojmë sëbashku këto emocione 

në përrallën “Rosaku i Shëmtuar”. 
Përralla: “Rosaku i shëmtuar”. 
Aktiviteti:  Tullumbacet e emocioneve. Me anë të 

tullumbaceve fëmijët shoqërojnë emocionet që iu shkakton 
përralla; e gjelbër për gëzimin, blu për pjesën e trishtë të 

përrallës, e verdhë për habitjen dhe e kuqe për pjesën ku 
përralla iu shkakton zemërim.  
Vjersha: “Tana dhe topi”. 

Vjersha: “Librat rrinë rradhë rradhë”. 

Mjete didaktike: libra, 
revista, tullumbace, etj 
Manuali i vjershave 
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 Tema mujore: Përrallat dhe personazhet e tyre. 

 Tema javore: Personazhet më të dashur të përrallave. 

Java II Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E hënë Përrallat klasike 

 
 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve mbi personazhet kryesorë të përrallave klasike dhe 
mesazhet që ato përcjellin si: Mama dhia dhe shtatë kecat, 
Kësulkuqja, Rosaku i shëmtuar, Pinoku etj  

Përralla: Leximi ose shikimi i përrallës “Pinoku” në 
projektor/pc (teatri i kukullave). Pas shikimit të përrallës 
edukatorja bashkë me fëmijët diskutojnë për gabimet e 

pinokut (pinoku gënjeu babanë, u largua pa leje, u shoqërua 
me të panjohur). Edukatorja ndihmon fëmijët të kuptojnë 

pse pinokut iu rrit hunda dhe pse nuk duhet të gënjejmë 
asnjëherë. 
Aktiviteti: Fëmijët me ndihmën e edukatores ndërtojnë 

Pinokun përmes formave gjeometrike me plastelinë/tapave 
të shisheve, etj. Fëmijët identifikojnë format gjeometrike në 

figurë.                                                             
Vjersha: “Dëshirat e pinokut/kënga e pinokut”.                                              

Mjete didaktike: letra 

me ngjyra, ngjitës, 
vizore, tapa druri, stika 
dhëmbësh, bojra/ose 

plastelinë. 
Manuali plotësues. 
 

E Martë Përrallat e reja 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve mbi përrallat e reja si: ‘Spiderman”, “Ana/Elsa”, etj. 
Përralla: “Masha dhe ariu”. 

Aktivitet: 1. Ngjyrosja, prerja dhe ngjitja e personazheve në 
këndin e personazheve/poster.  
(Ose) Aktivitet: 2. Ekspozitë me foto dhe vizatime të 

personazheve të ngjyrosura nga fëmijët.  
Vjersha: “Dëshirat e pinokut”/ “Kënga e pinokut”. 

Loja: Topi në kosh, pasimi, shenjestra e tabelës me top. 

Mjete didaktike: lapsa 

me ngjyra, fleta, top, 
tabelë, kosh etj  

 

 E 

Mërkurë  

Përrallat shqiptare: përrallat 
me kafshë. 

 

Bisedë. Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon 
fëmijëve mbi përrallat shqiptare (kryesisht ato me 

kafshë)/mesazhin që përcjellin/personazhet kryesorë të tyre 

Manuali plotësues 
Mjete didaktike: 

tullumbace, raketa 
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si “Çufo”, “Bubi kaçurrel” “Kokëkashta”,  
Përralla: “Ndodhitë e Çufos” (“Pushimet e Çufos”/“Çufo dhe 

Bubi kacurrel”).                                                                   
Aktiviteti: Vizatim/ngjyrosje e personazhit të Çufos. 
Loja: Të luajmë tenis me tullumbace. (Vendosini fëmijët dy e 

nga dy përballë njëri tjetrit, jepini atyre nga një raketë tenisi. 
Nëse se nuk keni, përdorni pjatat plastike/karton në vend të 

raketës. Jepini fëmijës nga një tullumbac, lërini të lirë të 
zgjedhin ngjyrën që ata dëshirojnë. Ndihmojini fëmijët të 
gjuajnë tullumbacin me raketë). 

tenisi (pjata plastike, 
karton). 

 

E Enjte Përrallat shqiptare: përrallat 
me personazhe. 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu flet/shpjegon 
fëmijëve mbi përrallat shqiptare (kryesisht ato me njerëz) si 
“Pipiruku”, “Fatbardh pikaloshi”/mesazhin që përcjellin/ 

personazhet kryesorë të tyre. 
Aktivitet: “Shikimi ne pc/projektor i përrallës “Pipiruku” 
Kënga: “Pipiruku”.  

Vjersha: “Milingona”.  
Ngjyrosje: Fëmijët ngjyrosin/bëjnë me plastelinë 

personazhin e milingonës. 

Mjete didaktike: lapsa 
me ngjyra, plastelinë 

 

E Premte Parada me veshjet e 
personazheve të përrallave. 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu flet fëmijëve mbi 
veshjet e personazheve të ndryshëm të përrallave duke i 

demostruar ato me figura. Pyeten fëmijët: Çfarë kanë veshur 
personazhet?/Çfarë ngjyrash kanë veshjet?  

Përralla: “Arushi që kërkonte babanë”. (Edukatorja drejton 
fëmijët të kuptojnë se nuk largohemi pa lejen e të rriturve 
për të mos humbur si arushi). 

Punë dore: Krijimi i veshjeve/maskave të personazheve të 
përrallave me plastelinë/karton. Fëmijët “bëjnë sikur” 

imitojnë përsonazhin e maskës që kanë vendosur.   

Mjete didaktike: karton 
plastelinë, ngjyra. 
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 Tema mujore: Përrallat dhe personazhet e tyre. 

 Tema javore: Bota e kafshëve përmes përrallave. 

Java III Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E hënë Kafshët shtëpiake. 

 
 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve për kafshët shtëpiake (kali, lopa, derkuci, delja, 
dhia, qeni, macja etj)/ku jetojnë ato/me çfarë 

ushqehen/fëmijët imitojnë tingujt e tyre, etj.  
Përralla: “Tre derrkucët”.  
Vjershë: “Delja” 

Loja: Provo forcën e frymës (lojë me gotë dhe litar). 

Mjete didaktike: Letra/ 

gota plastike/spango. 
Manuali plotësues 

E Martë Kafshët e pyllit/të xhunglës 
 
 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu flet/shpjegon 
fëmijëve rreth kafshëve që jetojnë në pyll (lepuri, ariu, ujku, 
dhelpra, kaprolli, etj)/demostrojnë tingujt që lëshojnë ato.  

Pyet fëmijët se cila kafshë ju pëlqen më shumë?      
Përralla: “Borëbardha”.   

Bisedë: Edukatore-fëmijë: Edukatorja iu flet/shpjegon/fton 
fëmijët të emërtojnë kafshët që jetojnë në xhungël (luani, 
zebra, majmuni, etj.                                                   

Aktiviteti: Pazëll: Ç'kafshë të çuditshme mund të formoni? 
Kënga: “Në tropik”. 

Manuali plotësues 
 

 

 E 

Mërkurë  

Bota ujore. 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu shpjegon/flet 

fëmijëve rreth botës ujore (peshq, balena, delfinë/ ku 
jetojnë ata (det, lum, liqen, oqean). Fëmijët me ndihmën e 
edukatores, rendisin përrallat me personazhe të botës 

ujore. 
Përralla: “Sirena e vogël”. 
Aktiviteti: Ndërtimi i një akuariumi me peshq, guacka 

etj/Peshku me letër me ngjyra dhe grepi.  
Vjersha: “Dy peshqit e kuq”/“Patat”. 

Loja: Të shkojmë për peshkim (improvizim i një dite 

Manuali plotësues.  

Mjete didaktike: letra, 
ngjyra etj. 
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peshkimi)/kush i jep më shumë peshq peshkaqenit/loja 
energjike me top dhe litar.  

E Enjte Bota e insekteve.  

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu shpjegon/flet 

fëmijëve për insektet (mizat, milingonat, buburrecat, 
merimangat, fluturat, kërmijtë)/llojet e tyre/ku jetojnë.                                                    
Aktiviteti: Krijimi i insekteve me duart dhe gishtat e 

fëmijëve. 
Fabula: “Milingona dhe gjinkalla”.  
Vjersha: “Milingona”.  

Loja: Lojra energjike me shami, me karrige, me top. 

Manuali i vjershave. 

Manual plotësues  
Mjete didaktike 

 
E Premte Kërcim në grup 

 

 

Ngjyrosje: Fëmijët ngjyrosin modele-personazhe të 
ndryshme të përrallave, krijuara më parë nga edukatoret. 
(Edukatoret mund të përdorin modelet e këtij materiali). 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatoret me fëmijët në grupe 
kërcejnë/improvizojnë përmes këngëve lëvizore: 

1. Këngë lëvizore: “Tingujt e kafshëve.” 

2. Këngë lëvizore: “ Kënga e lejlekut.” 
Lojë e lirë: me lodra/kukulla, me kuba, me lego, etj. 

 
 

Mjete didaktike: Letra të 
bardha, lapsa me ngjyra 
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 Tema mujore: Përrallat dhe personazhet e tyre. 

 Tema javore: Teatri i kukullave. 
 

Java IV Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Teatri  i kukullave Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve mbi teatrin  e kukullave/si është i ndërtuar ai. Në 
teatër ka shumë aktor, ata janë të veshur me kostume 

sipas shfaqjes që japin. Ku ndodhet teatri i kukullave/a 
kanë qënë ndonjëherë në teatër?                                               
Aktiviteti: Ndërtimi i skenës së teatrit të kukullave me 

çarçaf ose karton. Improvizimi nga edukatoret i një 
shfaqjeje teatrale.    

Përralla: “Mamadhia dhe kecat”/ose “Kësulkuqja” (teatri i 
kukullave, shikimi i përrallës në pc/projektor) ose ua 
rrëfen atë.                                                        

Lojë: Lojra ndijore.  

Mjete didaktike: çarçaf, 

karton, kuti, kukulla të 
ndryshme etj. 

Manuali plotësues 
 
 

E Martë  Një ditë në teatër/një shfaqje 

me animator. 

 
 

 

Bisedë: Edukatore-fëmijë. Edukatorja iu flet/shpjegon 

fëmijëve rreth animatorëve/ata veshin kostume të 
ndryshme dhe organizojnë lojra me fëmijët. Pyeten fëmijët 
nëse kanë qënë në një ditëlindje apo festë me animator?                                                  

Punë dore: krijimi i maskës së një kafshe. (Edukatorja së 
bashku me fëmijët ndërtojnë maska e kafshëve dhe të 

personazheve të përrallës që do luajnë). 
Ndarja e roleve të fëmijëve: Përgatitja për shfaqjen 
“Mamadhia dhe kecat”/ose “Kësulkuqja”. Ndarja e roleve të 

fëmijëve. Përsëritje e përrallës me rolet e ndara. 
Loja: Domino, Labirinth “Të gjejmë rrugën për në çerdhe”.  

Manuali plotësues. 

Mjete didaktike: kartona 
me ngjyra, lapsa me 
ngjyra, letra me ngjyra. 

 

 

E 
Mërkurë 

Përgatitja për pjesën teatrale. Bisedë: Edukatorja iu rikujton fëmijëve përrallën 
“Mamadhia dhe kecat”/ose “Kësulkuqja” dhe organizon 
provat me fëmijët.        

Manuali plotësues 
Mjete didaktike: karton, 
pjata plastike, ngjyra, 
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Ngjyrosje/vizatim: i maskave/ose vizatim i lirë. 
Loja e lirë: me kukulla, me kuba, lego, etj. 

letra, gërshërë etj 

E Enjte Përgatitja për pjesën teatrale. Aktiviteti: Edukatorja iu rikujton fëmijëve përrallën 
“Mamadhia dhe kecat”/ose “Kësulkuqja”  dhe organizon 

prova me fëmijët sipas roleve të ndara më parë.                                       
Aktiviteti: Ndërtimi i skenës ku do zhvillohet shfaqja. 
Përralla: “Flokëarta dhe 3 arinjtë”. 

Manuali plotësues. 

E Premte  Realizimi i një shfaqeje 
teatrale në çerdhe. 

Aktiviteti: Vënia në skenë nga fëmijët e përrallës 
“Mamadhia dhe kecat”/ose “Kësulkuqja”. 

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

Aparat fotografik, muzikë 

 


