
Hyrje 

Çerdhet dhe kopshtet janë mbyllur dhe fëmijëve iu duhet të qëndrojnë në shtëpi. Meqë fëmijët nuk janë mësuar ta kalojnë gjithë ditën 
brenda mureve të shtëpisë, ata mund të mërziten. Ndaj ne të rriturve na takon ta bëjmë qëndrimin në shtëpi sa më të këndshëm.   

Nëse po kërkoni disa ide sesi t’i mbani fëmijët tuaj të angazhuar dhe aktivë këto ditë, ne kemi përgatitur një listë me aktivitete dhe 
lojëra që mund të bëni së bashku. Ato janë ndarë sipas grupmoshave: 6 muaj-18 muaj, 18-24 muaj dhe 24-36 muaj. 

 Ne ju inkurajojmë që t’i bëni këto lojëra e aktivitete bashkë me fëmijën tuaj, pasi fëmijët kanë nevojë për ndërveprim social, qoftë 
edhe kur janë duke luajtur. Sa më të mëdhenj të jenë fëmijët, aq më e lehtë është që t'i mbash të angazhuar në një aktivitet të pavarur. 
Ndërsa për fëmijët më të vegjël, loja e pavarur zgjat pak dhe ata kanë nevojë për ndërveprim shoqëror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitete dhe lojëra për fëmijët 0-3 vjeç  

 

 

 

 

Fëmijët 6-18 muajsh 

Loja me pasqyrë 

  

Vendoseni fëmijën tuaj përballë një pasqyre e cila duhet të jetë  
në një madhësi të tillë që fëmija të shohë të tërë pasqyrimin e tij.  
Do të shikoni që fëmija fillimisht do të shikojë imazhin e vetes.  
Disa fëmijë mund të thonë “bebi” dhe të mos e kuptojnë  
që imazhi në pasqyrë është i tij, ai do të shikoj edhe nga ju,  
për të kërkuar miratim.  
Tregojini fëmijës që imazhi në pasqyrë është vetë ai. 
Gjatë këtij aktiviteti bëni gjeste dhe imitime të çuditshme me fytyrë. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Loja “ Ta, Ta” 

 

Uluni me fëmijën dhe luani lojën “ Ta..” duke mbuluar fytyrën  
tuaj me duar. Sapo fëmijë të filloj të kuptoj lojën, inkurajojeni  
t'ju ndjek duke mbulur fytyrën e tij me duar. Vazhdoni duke  
u fshehur mbrapa objekteve si: pemë, tavolinë, perde etj, duke  
i thënë shpesh fëmijës “ta, ta”. Me fëmijët më të mëdhenj, 
ju mund të zhvilloni lojën duke u fshehur si ju dhe fëmija dhe 
më pas të gjeni njëri-tjetrin. Ky aktivitet e ndihmon fëmijën  
të zhvillojë aftësitë në koordinimin e duarve, për të ndjekur 
lëvizjet me sy dhe për t’u orientuar në hapësirë.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Loja me “flluskat e sapunit” 

 

Bëni disa flluska sapuni përballë fëmijës suaj dhe inkurajoheni atë 
 t’i kap ato. Nëse fëmija juaj po ecën ose vrapon sigurohuni që  
të mos ketë objekte të rrezikshme përreth. Ky aktivitet e ndihmon  
fëmijën të zhvillojë motorrikën fine/globale si dhe të ndjekë  
lëvizjet me sy, të orientohet në hapësirë etj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tre objekte ne dy duar. 

 

Uluni në dysheme me fëmijën dhe jepini atij në duar dy objekte, më pas afrojini një objekt të tretë (lodra të formave dhe madhësive të 
ndryshme). Fëmija do të lëshojë nga dora njërin nga objektet dhe do të zgjatet për të marrë objektin që po i jepni ju. Mund të luani me 
fëmijët duke e lëvizur objektin majtas, djathtas, lart, posht dhe t’i kërkoni atij ta kapë atë. Vazhdoni kështu me radhë duke i ofruar atij 
më tej dy ose më shumë objekte në të njëjtën kohë. Lejojeni fëmijën tuaj që të zgjedhë. 

 

 

Loja me gazeta 

 

Në dysheme vendoseni gazeta të ndryshme ose letra me ngjyra 
dhe lejojeni fëmijën të ecë mbi to, t’i gris dhe t’i zhubros ato. 
Mund të vendosni edhe qese të madhësive të ndryshme, fëmija  
do argëtohet me zhurmat që do krijojë. Mund t’i vendosni gazetat  
në formën e një rruge dhe t’i kërkoni fëmijës të ecë mbi to.  
Me fëmijët mbi 14 muaj mund të luani sikur po shkoni në dyqan, çerdhe etj, 
duke ecur në rrugën e krijuar nga gazetat. 
 

 

 

 



     Loja me top. 

 

 

Kërkojini fëmijës t’i nxjerrë dhe t’i fusë ata një e nga një në kuti. 

        Mund të luani edhe duke ia pasuar topat njeri- tjetrit. 

 

 

 

Shporta me fjongo. 

 

Merrni një shport dhe vendosni/fusni në hapësirat/thurjet e saj disa fjongo ose lidhëse këpucësh me ngjyra të ndryshme. Menjëherë 
sapo t’ia keni dhënë fëmijës, ai do të mundohet të tërheq fjongot e lidhura në shportë. 

 

Loja me plastelinë. 

 

Fëmijët sot luajnë shumë pak ose aspak me plastelinë, kjo ndoshta prej frikës se mund ta fusin atë në gojë. Megjithatë ju mund të 
krijoni vetë plastelinë në kushte shtëpie dhe të përfshini edhe fëmijën në këtë proçes. Mjafton pak miell, ujë ose vaj bebesh, sodë buke 
dhe ngjyrues ushqimor. Formoni një brum me këtë përbërës, lejojeni fëmijën ta ngjesh atë, vendoseni në frigorifer dhe kështu fëmijët 
juaj mund të luajnë ditën tjetër duke e shtypur atë. Loja me plastelinë ndihmon fëmijën në zhvillimin e motorikës fine dhe koordinimin 
sy dorë. 



Lojra me miell. 

 

Për të zhvilluar këtë aktivitet ju duhet që në një tas ose govatë të hidhni  
pak mjell, vaj bebesh dhe ngjyrues ushqimor, sigurohuni që mielli të  
marrë formën e rërës së butë ose rërës kinetike ( nuk duhet të bëhet brum). 
Lejojeni fëmijën të luaj me të sikurse luan me rërën në plazh.  
 

 

 

 

 

 

Të pikturojmë me ujë 

 

Në këndin e lojës së fëmijës vendosni letra me ngjyra të ndryshme, 
jepini atij një tas me ujë dhe sfyngjer. Lejojeni të lagë sfyngjerin me  
ujë dhe ta spërkasë atë në letër. Për ta bërë aktivitetin më tërheqës  
për fëmijën tuaj shtoni në ujë ngjyrues ushqimor. 
 

 

 



Ylberi 

 

Besoj se të gjithë kemi në shtëpi një kuti me cornflex, cereali  
ose tërshërë. Merrni disa prej tyre dhe ngjyrosini me ngjyrues  
ushqimor ( të kuq, blu, jeshil etj) për të formuar një ylber.  
Lëjini të thahen gjatë natës dhe më pas vendosini në një 
govatë në formën e një ylberi. Lejojeni fëmijën të luaj brenda  
në govatë me ylberin që ju formuat. Fëmija mund të gërmojë,  
të mbushë një kovë lodër etj. 
 

 

 

 

 

 

Lojra ndijore. 

 

Në disa qese ose bidona të vegjël vendosni brenda lodra të vogla,  
xixa, temina etj, mbushini me ujë në të cilin kemi hedhur më  
parë ngjyrues ushqimor. Sigurohuni që e keni mbyllur mirë qesen  
ose bidonin dhe jepjani atë fëmijës për të luajtur. Këshillojmë të 
zgjidhni ngjyra të forta si e verdhë, e kuqe, blu, jeshile etj.   
Këto lojra tërheqin vëmendjen e fëmijës dhe nxisin aftësitë ndijore të tij. 



Një aktivitet tjetër ndijor mund të zhvillohet duke hedhur në disa  

kuti materiale të madhësive dhe përbërjeve të ndryshme kështu  
psh. xixa, fasule, oriz, miell, ujë, etj. Kërkojini fëmijë të vendos  
duart ose këmbët në kuti. Ndërkohë që fëmija prek dhe eksploron 
objektet mund t’i tregoni atij për përbërjen e materialeve që po  
prek psh. uji është i lagësht, xixat janë të buta , fasulet janë të forta etj. 
Këtë aktivitet mund ta zhvilloni edhe duke fshehur në kutin me fasule,  
ujë, miell etj. lodra të vogla dhe t’i kërkoni fëmijës t’i gjej ato. 
 

 

 

 

Të shfletoni një libër me figura kafshëh, objektesh etj. Lejojeni fëmijët të shfletojë librin, 
ndërkohë që ju emërtoni figurën në libër. 

 

Loja me pazëll. 

 

Uluni së bashku me fëmijën dhe mundohuni të vendosni në mënyrë  
të saktë pjesët e pazëllit.  
Ndihmojeni fëmijët gjatë lojës dhe emërtoni objektet në të. 
 

 



Fëmijët 18-24 muajsh 

Fëmijët e kësaj grupmoshe nisin të ecin, mund të ulen pa mbështetje, mund të rrotullohen , venë re, entuziasmohen me stimujt e rinj. 

Lodra për fëmijë 18 muajsh deri 2 vjeç  

 Topa 
 Formuese me copa të mëdha 
 Kukulla, kafshë të mbushura 
 Tulla formuese 
 Lodra tematike (ferma, shtëpia, familja)... me copa të mëdha 
 Makina 
 Piramida me unaza 
 Materiale ndërtuese (tulla, blloqe) 
 Materiale për aktivitete arti (lapustila, plastelinë – gjithmonë kontrolloni nëse janë jo toksike). 
 Karroca apo kafshë që fëmija mund të hipë 
 Tablo për pikturë ose dërrasë me shkumës 
 Tren 
 Karrocë me pedale 
 Kafshët e vogla janë shumë të dashura për fëmijët dhe mund t’i gjeni në shumë lloje (sigurohuni që kanë cilësi të mirë të 

plastikës) 
 Vegla 
 Instrumente muzikore 

Krijo me fëmijën tënd me këto lodra, ji pjesë e tyre.  

Merr dhe jep do të shohësh se si fëmija do të nis të reagojë më shumë ndaj ngjyrave të forta, figurave gazmore, formave dhe modeleve 
që tërheqin vëmendjen, kështu do të nisë të kontrollojë dhe koordinojë  më mirë trupin edhe në ambjentin e krijuar në shtëpi. 

 

 



Blloqe të mëdha/të mesme 

 

Loja me blloqe ndihmon fëmijën tuaj përmes kapjes, vendosjes njëri sipër tjetrit dhe organizimit. 
Blloqet duhet të jenë në madhësi të mesme ose mëdha. Mund të përdoren dhe përbërje druri. 

 

Instrumente muzikore 

Fëmijët e duan shumë muzikën dhe shfrytëzojnë çdo rast për të krijuar muzikën e tyre të artë. Jepi një instrument lodër dhe lejoje të 
luaj si të dojë! 

 



Libra me ilustrim (libra me fruta/perime, kafshë) 

Librat me dëgjim me CD nuk zëvëndesojnë leximit që ju duhet t’i bëni fëmijës suaj pasi eksperienca që përjeton gjatë kohës që ju i 
lexoni është tepër e ndryshme. Kur i lexoni pyeteni nëse i di emrin e objekteve që sheh në figurë etj. 

 

 

 

Treni 

 Tashmë fëmija juaj mund të lidh vagonat e trenit dhe t’i lëviz.  

 



Topi 

 Jepja ta godas, shkelmoj, hedh e luaj si të dojë. 

 

 

 

Bojëra dhjami 

Tani fëmija juaj është i intersuar për të lënë shënjat e tij kudo, në mure e mobilje. Prandaj krijoni një hapësire, jepini një letër të madhe 
ose ngjiteni këtë letër diku dhe jepi disa bojëra dhjami. 

 



 

Fëmijët 24-36 muajsh 

Bëni një sanduiç 

Nxirrni së bashku përbërësit: bukën, djathin, proshutën, domatet dhe bëjeni sandiuçin së bashku. Ky aktivitet ndihmon për aftësitë e 
motorikës fine, forcën e duarve, koordinimin dhe kohëzgjatjen e vëmendjes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kërceni dhe këndoni së bashku 

Shndërrojeni dhomën për disa  minuta gjatë ditës në një skenë këndimi apo një pistë vallëzimi. Zgjidhni këngët tuaja të preferuara, 
këndojini dhe kërcejini së bashku ato. Improvizoni duke përdorur elemente shtesë: mikrofon dhe vegla muzikore (lodër ose të vërteta).   

 

 

 

 

 



Mbushe dhe zbraze gotën! 

Fëmijëve të vegjël iu pëlqen shumë aktiviteti i mbushjes dhe zbrazjes së një ene. Lereni shishen me ujë apo me lëng në një vend ku 
fëmija juaj mund ta arrijë lehtësisht dhe ndihmojeni ta bëjë aktivitetin disa herë në ditë. Kështu forcon koordinimin dhe motorikën, si 
dhe mëson t’i shërbejë vetes. Mos u shqetësoni për lëngun që derdhet, merrni masa që ta thani së bashku ujin.  

 

Formoni puzzle! 

Bashkimi i formave për të formuar një puzzle është një aktivitet që iu pëlqen shumë fëmijëve. Sa më i madh fëmija, aq më i madh 
edhe numri i pjesëzave të puzzle-it. Me fëmijët 2-3 vjeç, punoni me puzzle me pak copë (3-5 copë). Luani bashkë dhe më pas lërjani 
fëmijës radhën që t’i bashkojë pjesëzat dhe të formojë figurën. Puzzle-t mund të jenë 2D (dydimensionale) ose 3D (tredimensionale). 
Ato i ndihmojnë fëmijët me përqendrimin dhe inteligjencën hapësinore (dhe kjo e fundit lidhet me arritje të larta mësimore, kur të jenë 
në shkollë).  

 

 



Bëni puzzle me foto/figura  

Krijoni puzzle me fotografi ose figura që mund t’i prisni nga librat. Figurat mund të jenë njerëz, kafshë shtëpiake, vende, etj. Puzzle 
duhet të ketë deri në 3 pjesë. Bashkojini pjesët së bashku për të formuar figurën. Pastaj lerjani radhën fëmijës suaj që ta bëjë vetë.  
Nëse aktiviteti është i vështirë për fëmijën, mund t’i jepni një kopje të fotos që ta shohë dhe të formojë puzzle-in. Me rritjen e moshës, 
mund të shtoni pjesët e puzzle-it, në 4, 5 dhe 6 pjesë.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hidhu si bretkosë! 

Prisni letra jeshile në formë rrethore apo gjethesh të mëdha dhe shpërndajini në dysheme. Thojini fëmijës që do të bëni si bretkosa dhe 
do ju duhet të hidheni nga një gjethe në tjetrën. Shoqërojini lëvizjet me tingujt që bën bretkosa “kuak-kuak”. Kjo lojë ndërton aftësitë 
fizike dhe koordinimin, por inkurajon edhe imagjinatën dhe të menduarit krijues. 

 



Mbushe kovën me ujë me ndihmën e një sfungjeri! 

Mbushni dy kova ose enë me ujë dhe tregojini fëmijës sesi mund të fusë sfungjerin në ujë te njëra kovë dhe më pas ta hedhë te kova 
tjetër. Nxiteni ta bëjë derisa ta zbrazë njërën kovë dhe të mbushë tjetrën. Mund të bëni edhe gara “kush e mbush enën i pari”, duke u 
ndarë në dy skuadra. Ky aktivitet ndihmon koordinimin sy-dorë.  

 

 

 



 

Festoni “Ditëlindjen e Arushit Tedi” 

Merrni disa arusha prej pellushi dhe shtroni një mbulesë në dysheme, ku të vendosni pjata plastike, gota, kapele ditëlindjeje, etj. Mund 
të bëni një tortë ose biskota për Arushin Tedi me plastelinë ose me brunë. Çfarë lojërash do bëjmë në ditëlindjen e Tedit? Çfarë do 
këndojmë? Shtoni aktivitete të tjera për të inkurajuar imagjinatën e fëmijës.  

 

 



 

Më e lehtë, më e rëndë  

Mbushni dy enë me objekte të ndryshme: rroba, arusha, topa, lodra plastike dhe druri dhe më pas përcaktoni cila prej tyre është më e 
rëndë. Kjo ndihmon në motorikën e madhe dhe fine, por edhe në diferencimin e peshës. Mund të bëni variacione të lojës duke 
përdorur klasifikimin: njërën kovë mbusheni me topa të kuq, tjetrën me blu; njërën me makina, tjetrën me arusha, etj. Kështu, do ta 
ndihmoni fëmijën të klasifikojë objektet në bazë të ngjashmërive mes tyre.  

 



 

 

Hapni një “Piceri” të re! 

Përdoreni plastelinën që keni në shtëpi për të bërë pica me shije të ndryshme. Ose nëse nuk keni shumë plastelinë, bëni brumë me 
miell. Mund ta ngjyrosni me bojë ushqimore ose me bojëra uji. Pasi ta keni gatuar picën së bashku, mësojeni fëmijën të bëjë sikur po e 
servir dhe po e “shijon” atë. Kjo lojë ndihmon për zhvillimin e muskujve dhe imagjinatën e fëmijës.  

 

 

 



Loja me dy hapa 

Luani një lojë në të cilën i jepni fëmijës një komandë me dy hapa: “Merre topin dhe ma hidh mua” ose “Bashkoji këmbët dhe hidhu 
lart”. Nëse fëmija është tre vjeç, provoni t’i jepni një komandë me tre hapa: “Merr topin, hidhja gjyshit dhe ulu në tokë”. Kjo zhvillon 
të kuptuarit, të dëgjuarit dhe e mban aktiv fizikisht.  

 

 

 

 

 

 



Mësojmë pjesët e trupit 

Prisni një foto nga një revistë ku tregohet një fytyrë njeriu dhe një tjetër ku është gjithë trupi i njeriut. Mund të përdorini edhe foto të 
fëmijës ose familjes suaj për të mësuar pjesët e fytyrës dhe të trupit. Filloni me fytyrën dhe pyeteni fëmijën “Ku është hunda”, “Ku 
është goja”, e kështu me radhë për pjesët e tjera, të cilat ai duhet t’i tregojë me gisht te fotoja dhe të thotë emrin e tyre. Deri në moshën 
3-vjeçare, fëmija duhet të jetë në gjendje të emërtojë 10 pjesë trupi. 

 

 



 

MBAJINI LARG EKRANEVE 

 

Ne e dimë se qëndrimi gjatë gjithë kohës në shtëpi mund të bëjë që fëmijët të qëndrojnë gjatë para ekraneve të telefonave apo iPad-
eve. Është e kuptueshme që do ju duhet t'i përdoni ato për t’i argëtuar, por bëni kujdes me kohën dhe me përmbajtjen e atyre që 
shohin. Sa më gjatë të qëndrojnë para ekraneve, aq më e dëmshme është kjo për zhvillimin e tyre gjuhësor dhe njohës. Për t'i larguar 
fëmijët e vegjël nga ekrani, gjeni alternativa loje, si: loja me plastelinë, me materiale arti, me materiale të riciklueshme, me lodra të 
ndryshme, libra të regjistruar, etj.  

 


