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Muaji Qershor  

 

Përshëndetje vogëlushë! 

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

 Unë vij bashkëme 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 jashtë 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. 
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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 frutatdhe perime tëstinës. Java II 

Ngjyrat dhe numrat tek veshjet 

e fëmijëvenë verë 

Njohja me veshjetkarakteristiketë fëmijëvepërverën. 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 1QershoriFesta Jonë! Aktivitet festiv: Këngë dhe muzikë. Fëmijët 

kërcejnë së bashku.  

Manuali i Vjershave 

 

E Martë Dielli 

 

Aktivitet: Edukatorja përmes ilustrimeve si në 
figurëu 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”. 

 

Këngëlëvizore. 

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. 

 

ManualiiVjershave 
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, figurinavesi në 
figurëedukatorja 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 (fiq fiqe) 

nga fëmijët. 
Vjersha: “Zogu im”. 

Manuali i Vjershave 
Lodra zogj 
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Tema mujore: Stinae Verës 

Tema e javës II: Frutat dhe Perimet e Stinës 

 
Java II Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Qershia 

 

Aktivitet: Përmes ilustrimevesi në figurë, 

lodra plastikeedukatorja 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 
edukatorestë 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 dhengjyrat nëstinën 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). 

 
Këngëlëvizore. 

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: “Kamnjëkukull”. 

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:“Kërcejmënëvend”. 

 

Muzikëdhekëngë: 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 Topate 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 kap 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 muajsh). 
Loja: “Pasimi i topit”(mbi 15 muajsh). 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”. 
Numërojmëdheluajmë me lodrat e plazhit”. 

Edukatorjanumëronderi 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  
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❝Karakteristika të muajit Qershor dhe të stinës së Verës❞ 

 

Çfarë duhet të dimë për Qershorin dhe stinën e Verës? 

 Stina e verës është stina më e ngrohtë e vitit, ditët janë me diell dhe qielli është i kthjellët. 

 Vera ka tre muaj:  Qershorin, Korrikun dhe Gushtin. 

 Në verë dita është më e gjatë se nata, dielli del herët dhe rrezet e tij përkedhelin gjithçka. Mbrëmja vjen 

më ngadalë.  

 Në verë ne shikojmë hënën dhe qiellintë mbushur plot me yje. 

 Lulet shkëlqejnë kudo dhe fluturat i lënë vendin bletëve për të mbledhur nektarin.  

 Kur vjen vera fëmijët ndjehen më të gëzuar, sepse shijojnë detin, lojërat buzë tijdhe guackat, pishinat, 

shëtitjet, akulloret dhe lëngjet e ftohta.  

 Qershori është muaji i parë dhe nis me një ditë të rëndësishme për fëmijët– 1 Qershorin. 

 NëQershor ne shijojmë frutat e qershisë, pjeshkës, kajsisë, pjeprit, bostanit, kumbullës, etj. 
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Muaji Qershor- Tema Qendrore e Muajit: Njohja me Karakteristikat e Stinës së Verës 

Grupi:18-24 muaj 

 Java I: Festa e 1 Qershorit. Njohja me karakteristikat e stinës së verës. 

 Java II: Fruta dheperimet e stinës. 

 Java III: Përsërisim ngjyrat dhe numrat përmes veshjevetë stinëssë verës. 

 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 

Qershoritdhekarakteristikatepërgjithshmetëstinëssëverës 

Programi festiv. Njohja me disa nga 

karakteristikat kryesore të stinës së 

verës. 

Java I 

Frutat dheperimet e stinës së verës Njohja me frutatdheperimettipiketëstinës. Java II 

Ngjyratdhenumrattekveshjet e fëmijëvenëverë Njohja me 

veshjetkarakteristiketëfëmijëvepërverën. 

Java III 

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

Shënim:  

 Stafi edukator duhet të zhvillojë bashkë me fëmijët programin për Festën e 1 Qershorit në bazë të 

pregatitjeve që duhet të jenë kryer në muajin Maj. 

 Stafi edukator duhet të realizojë një punim mbi Stinën e Verës në modele dhe mënyra të ndryshme për ta 

paraqitur në çerdhe. 

 

 

Tema mujore: Njohja me Karakteristikat e Stinës së Verës 
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Tema e javës I:  Festa e 1 Qershorit dhe Karakteristika të Stinës së Verës 

 
Java I Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë 1Qershori 

Festaime 
 

Aktiviteti festiv: Fëmijët në drejtimin e edukatoreve 

realizojnë programin festiv në grupe/çerdhe duke ju referuar 

këngëve, vjershave të mësuara gjatë muajit maj.  
Vjersha dhe këngë të pregatitura sipas programit. 

ManualiiVjershave 

ManualiiLojrave 

E Martë Karakteristika të Stinës 

së Verës 

Dielli 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve stinën e verës. Në 

verë është më nxehtë se në stinët e tjera/ Dita është më e 

gjatë se nata/Dielli lind më shpejt dhe ngroh më shumë/Kur 
vjen vera ne bëjmë banja dielli (ilustrimi me figura nga libra, 

revista, punime të ndryshme, etj). 

Vjersha: “Dielli”.  
Loja: “Futja e rrathëvenëkon”. 

Loja: “Roza-rozina”. 

Këngëlëvizore. 

ManualiiVjershave 

ManualiiLojrave 

 
 

 

 

E 
Mërkurë 

Qielli, yjet dhehëna 

 
 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se në verë qielli 
është i pastër dhe i kthjellët/Netëve të verës hëna dhe yjet 

duken më qartë. 

Vjersha: “Ylli i vogël”. 
Loja: “Pikturimi me gishta”. 

Loja energjike:  Lojëra ritmike me muzikë të drejtuara nga 

edukatorja. 
Përrallë: “Tre derrkucët”. 

 

ManualiiVjershave 
ManualiiLojrave 

Libra, revista 
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E Enjte Ngjyrat në natyrë 

 
 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve për ngjyrat në verë: 
Deti, qielli është blu/Rrezet e diellit janë të verdha/Bari, 

pemët të gjelbërta/ Lulet të kuqe, të bardha, rozë, etj. 

Vjersha: “Dielli”. 

Loja: “Me rërë dhe ujë”- Improvizimi I detit/liqenit në një 
vaskë ose legen me ujë me lodra të ndryshme plastike me 

ngjyra (peshq, rosakë, varka etj-stimulimi I fëmijëve për 

emërtimin e lodrave, ngjyrave). 
Përralla: “Mbreti i notit”. 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Libri “365 rrëfenja 

para gjumit”. (f.99) 

E Premte  Zogjtë 

 

 
 

Pulëbardhat 
 

Mjellmat  

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon/tregon fëmijëve rreth këtyre 

zogjve/Iu tregon se zogjtë nuk kanë gëzof, por pupla, kanë 
krahëdhe fluturojnë lart.Pulëbardhat, mjellmat i 

shohimpranë liqenit dhe detit. 

Aktivitet i improvizuar në grup: “Rrahim krahët si zogjtë”- 

edukatoret orientojnë fëmijët të lëvizin krahët si zogjtë. 
Vjersha: “Këmbët dhe krahët e shpendëve”. 

Loja:  “Me kuba”. 

Loja:  “Me top”. 
Përralla: “Sospulëbardhat”. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Libri “365 rrëfenja 

para gjumit”. (f.100) 
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Tema mujore: Njohja me Karakteristikat e Stinës së Verës 

Tema e javës II: Frutat & Perimet e Stinës 

 
Java II Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Fruta e stinës së verës 

 
Qershia 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve/demonstron 

përmes figurave, revistave, frutat e stinës.Edukatorja 
emërton bashkë me fëmijët frutat si: qershia, pjeshka, 

kajsia, luleshtrydhja, kumbulla, pjepri, luleshtrydhja, 

bostani, etj.  

Vjersha: “Qershia”. Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se 
qershia i ka kokrrat të vogla, me ngjyrë të kuqe, 

vishnje,tëverdhë në portokall. 

Aktivitet: “Vendosja e frutave sipas formave”- përdorimi i 
lodrave prej druri ose të pregatitura paraprakisht me 
kartonë. 

Ngjyrosje: “Qershia”.  

Përralla: “Lepurushja Matildë”. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Mjete didaktike 

Libri “365 rrëfenja 

para gjumit”. (f.97) 

E Martë  Frutat e ëmbla të verës: 

Qershi, Manaferra,  

Luleshtrydhe 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve për frutin e 

qershisë, manaferrës, luleshtrydhes, etj, 

(forma/madhësia/ngjyra).Me qershi, manaferra, 
luleshtrydhe mund të bëhet reçel,akullore dhe ëmbëlsira 

të ndryshme. Nëçerdhe hamë reçel qershie. 

Vjersha: “Qershia”. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit”. (f.145) 
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Loja:“Futja e frutave në shportë”- emërtimi dhe klasifikimi 
i frutave sipas llojit dhe ngjyrës. 

Përrallë: “Reçeli”. 

Gjëagjëza: “Manaferra”. 

Muzikë: Lojëra ritmike me muzikë të drejtuara nga 
edukatorja. 

 
 

E 

Mërkurë 

Krijojmë frutat me punë dore 

 

Vjersha: “Qershia”. 

Krijimi i frutave me punë dore: Fëmijët, duke përdorur 
format e ndryshme dhe me ndihmën e edukatores 

mësojnë të bëjnë frutat me plastelinë.  

Loja: “Tuneli”.  
Loja energjike: “Vigani dhe shkurtabiqi” e drejtuar nga 

edukatorja. 

Përrallë: “Reçeli”. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Mjete Didaktike: 

plastelinë 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit”. (f.145) 

E Enjte 
Mjalti dhe bleta punëtore 

 
 

Bisedë: Edukatorja iu flet fëmijëve 
për bletën dhe veçantinë e saj/Bleta 

është punëtore dhe shëtit nëpër 

lule/Nga bleta marrim mjaltin/Me 
mjaltë bëjmë ëmbëlsira, biskota dhe 

na bën mirë për grykët/Shoku më i 

mirë i mjaltit është Ariu. 
Vjersha: “Bletës”. 

Loja energjike: “Kërcimi në vend”. 

Loja: “Bërja e flluskave”- në sallë ose oborr. 

Përrallë: “Një llupës i madh”. 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Libri “365 rrëfenja 

para gjumit”. (f.77) 
 

E 

Premte  

Perimet e stinës Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve perimet e stinës 

së verës: domatja, kastraveci, bishtajat, kungulli, 

patëllxhani etj. Perimet kanëvitamina, na bëjnë të fortë, të 
shëndetshëm. Supa, sallata me perime që pregatit 

kuzhinierja/prindërit/ janë shumë të shijshme.  

Vjersha: “Karrota”. 
Gjëegjëza: “Domatja” 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit”. (f.77) 
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Loja: “Tëgjithënëtren/Me top”.  
Përrallë: “Ferma e lepujve”. 

Këngë lëvizore: 1 dhe 2.  
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Tema mujore:  Njohja me karakteristikat e stinës së verës 

Tema e javës III: Veshjet e Fëmijëve, Ngjyrat për Stinën e Verës. 

   
Java III Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Veshjet tona  

shumëngjyrëshe 
në stinën e verës 

 

 

Loja energjike:“Roza-rozina/Me blloqe”.  

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se në verë vishemi 
më lehtë pasi është shumë nxehtë/Fëmijët veshin bluzë 

me mëngë të shkurtra/pantallona 

tëshkurtra/funde/fustane/shapka/sandale/atlete verore 

etj.Në kokë vëmë kapele, në sy vendosim syzet.Edukatorja 
iu shpjegon veshjet e verës duke cilësuar veshjet e fëmijëve 

në grup.  

Vjersha:“Kam një kukull”. 
Loja: “Veshja”. 

Përrallë: “Një modë e re”. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Libri “365 rrëfenja 

para gjumit” (f.86) 

E Martë  Përsërisimngjyratpërmesves
hjeve. 

 

 
 

Dollapiimiveshjeve 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon/tregon fëmijëve se veshjet 
e tyre në verë janë shumëngjyrëshe: si lulet në verë, si deti, 

si natyra  me plot ngjyra. Edukatorja stimulon fëmijët në 

përcaktimin e ngjyrave tek veshjet e njëri-tjetrit. 

Loja: “Kërcimi me shami (shall)”. Loja zhvillohet në oborr. 
Aktivitet: Edukatorja udhëheq fëmijët të vendosin tek 

dollapi i çerdhes veshjet e ditës. 

Vjersha:“Jam një vajzë simpatike”. 
Vizatim/ngjyrosje: “Rrobat e mia shumëngjyrëshe të 

verës”. 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike 

Kapela, Syze 

Libra, revista 
 

E 

Mërkurë 

Krijojmë kapelen me punë 

dore 
Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se kur vjen vera, 

prindërit na vendosin në kokë kapele/shami dhe në sy 

syzet për t’u mbrojtur nga rrezet e diellit në 

plazh/pishina/shëtitje. Me to dukemi më bukur. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike: 

letra A4 me ngjyra. 



 Programi I Edukimit për Fëmijët 18-24 Muajsh / Muaji Qershor  

 

 

 

Punë dore: “Kapelja prej letre”- me palosje. Fëmijët me 
ndihmën e edukatores mësojnë të bëjnë një kapele prej 

letre (me palosje) me letra me ngjyra. Edukatorja fton 

fëmijët të emërtojnë ngjyrën që kanë përdorur për kapelen. 

Loja energjike: “Tuneli”/Kërcim litari”. 
 

Materiale të imëta 
Libri “365 rrëfenja 

para gjumit” 

 

 

E Enjte Numërojmë veshjet dhe 
lodrat e plazhit 

 

Bisedë: Edukatorja iu tregon fëmijëve se kur vjen vera ne 
shkojmë në plazh/pishina. Me vete marrim lodrat: top, 

kovë, krahëza për të notuar/lopata me forma të ndryshme 

(numërimi I lodrave)/rrobat e banjës, shapkat, kapelen, 
syzet e diellit. 

Vjersha: “Deti”. 

Loja energjike: “Çova një letër në postë/Kërcimi në vend”. 
Loja: “Treni”–improvizimi I udhëtimit me tren me fëmijët 

për në plazh, përshëndesim, imitojmë si bën treni etj. 

Përralla: “Pishina”. 

Manuali i Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” 

 

 
 

 

E 

Premte  

Ngjyrat e luleve në verë 

 
 

Bisedë: Edukatorja shoqëron fëmijët në oborr duke 

treguar për lulet, ngjyrat dhe bukurinë e tyre. Emërtimi i 
ngjyrave. Improvizimi i mbjelljes së një luleje.  

Vjersha: “Mos e këput lulen”. 

Punë dore: “Krijojmë lule me ngjyra”. Fëmijët me ndihmën 
e edukatores ngjyrosin me bojë lule plastike. Edukatoret 

mund të përdorin ilustrimin e këtij materiali. 

Loja energjike: “Hedhja e topit në kosh”. 
Lojamuzikore: Lëvizje ritmike me muzikëtë udhëhequra 

nga edukatorja.  

 

Manuali i Lojrave 
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Tema mujore: Njohja me Karakteristikat e Stinës së Verës 

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

Java IV Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Festat tona 

 

 

 

Bisedë: Edukatorja iu flet fëmijëve për festat, aktivitetet 

e gëzuara, si ditëlindjet, aktivitetet argëtuese që kalojnë 

me familjen dhe me shokët./Gjatë festave luajmë, 
këndojmë, kërcejmë, por edhe shijojmë ushqime e 

ëmbëlsira. 

Lojra me muzikë.  
Aktivitet: “Zgjidh ngjyrën”. Edukatorja ndihmon fëmijët 

të shoqërojnë ngjyrën e tubave prej letre me ngjyrën e 

kubit/topit prej letre që hedhin brenda tubit. Edukatoret 

mund të përdorin ilustrimin në këtë material dhe të 
zgjedhin 4 ngjyrat bazë për letrat e tubave dhe të 

kubavee/topave. 

Vjersha: 1 Qershori 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike: tuba 
kartoni, letra me ngjyra, 

topa të vegjël 

 

E Martë  Pasditja ime në këndin e 

lojrave 

 

Bisedë:Edukatorja iu shpjegon/tregon fëmijëve për 

këndet e lojrave në lagje/në qytet. Iu shpjegon për 

rrëshkitëset, lisharëset, lojrat me topa shumëngjyrësh 
etj. Edhe ne në çerdhe kemi lodra të vogla. 

Loja energjike: “Me rrëshkitëse”- në sallë ose oborr të 

alternuar sipas moshës. 

Loja: “Bërja e flluskave”- në sallë ose oborr. 
Vjersha: “Topiim”. 

Gjëegjëza: “Xixëllonja” 

Përralla:“Pinoku”. 

Manuali i Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Lodra e flluskave 
Libra, Revista 

E 

Mërkurë 

Teatri me Kukulla Bisedë:Edukatorja iu shpjegonfëmijëve për shfaqjet e 

teatrit, personazhet që janë kukulla/njerëz. Ajo iu 
fletpër: Borëbardhën, Pinokun, Kecat, etj. 

Vjersha: “Lepurushi”. 

Loja: “Kukullat”-
imitimiitingujvetëkukullavengaedukatoret dhe fëmijët. 

Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike 
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Loja energjike: “Roza-rozina/Treni”. 
Përralla: “Tre derrkucët”. 

Kënga: “Qingji i vogël”. 

E Enjte Piknik në kopshtin 

zoologjik 

 

Bisedë:Edukatorja iu shpjegon fëmijëve rreth kafshëve 

që ka  Kopshti Zoologjik si: ariu, dhelpra, luani, 
majmuni, patat etj.duke ilustruar me figura ose kafshë 

lodër që disponojnë në grup.  

Loja: Improvizimi “Pikniku i Arushit Tedi” në kopshtin 
zoologjik-fëmijët udhëhiqen përtë identifikuardhe 

emërtuar kafshët. Loja zhvillohet në oborr. 

Aktivitet: “Vendosja e kafshëve sipas formave”- 
përdorimi i lodrave prej druri ose të pregatitura 

paraprakisht me kartonë. 

Përrallë:“Krokodili”. 

Këngë: “Në tropik”. 

ManualiiVjershave 

ManualiiLojrave 
MjeteDidaktike 

Libri “365 rrëfenja para 

gjumit”. (f.46) 
 

 

E 

Premte  

Një ditë në plazh ose në 

pishina 

 

 

Bisedë:Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se kur vjen vera 

ne shkojmë në plazh, pishina. Pranë detit, pishinave ne 

marrim rreze, nxihemi, freskohemi tek uji, luajmë me 
lodrat e plazhit etj. 

Vjersha: “Deti”. 

Gjëegjëza: “Rëra”. 

Aktivitet: “Improvizimi i varkave me ngjyra”. Edukatoret 
së bashku me fëmijët ngjyrosin varkat me bojë ose i 

rrethojnë varkat me letra me ngjyra. Ata ngjisin dhe nga 

një flamur për të identifikuar varkën e secilit fëmijë. Në 
një legen me ujë fëmijët vendosin dhe lozin me varkat e 

tyre. 

Lojë: “Kërcimi në vend”. 

Manuali i 

Vjershave/Lojrave 

Mjete Didaktike: shishe 
kosi, qumështi të 

prerapërgjysëm për të 

improvizuar bazën e 

varkës, letra me ngjyradhe 
pipëza për flamurët, 

vinovil ose ngjitëse.

 
 



  

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

 

 
 

 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE 

 

BASHKIA TIRANË 
 

PROGRAMI I EDUKIMIT PËR FËMIJËT 24-36 MUAJSH 

MUAJI QERSHOR 

 
 

PËR STAFIN EDUKATOR TË ÇERDHEVE PUBLIKE TË TIRANËS 
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❝Karakteristika të muajit Qershor dhe stinës së Verës❞ 

 

Çfarë duhet të dimë për Qershorin dhe stinën e Verës? 

 Stina e verës është stina më e ngrohtë e vitit, ditët janë me diell dhe qielli është i kthjellët. 

 Vera ka tre muaj:  Qershorin, Korrikun dhe Gushtin. 

 Në verë dita është më e gjatë se nata, dielli del herët dhe rrezet e tij përkedhelin gjithçka.  

 Në verë mbrëmja vjen më ngadalë dhe ne shikojmë hënën dhe qiellintë mbushur plot me yje. 

 Lulet shkëlqejnë kudo dhe fluturat i lënë vendin bletëve për të mbledhur nektarin.  

 Kur vjen vera fëmijët ndjehen më të gëzuar, sepse shijojnëpishinat, detin dhe lojërat buzë tij, shëtitjet, 

akulloret dhe lëngjet e freskëta.  

 Qershori është muaji i parëdhe nis me një ditë të rëndësishme për fëmijët –1 Qershorin. 

 NëQershor ne shijojmë frutat e qershisë,pjeshkës, kajsisë, pjeprit, bostanit, kumbullës, etj. 
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Muaji Qershor- Tema Qendrore e Muajit: Njohja me Karakteristikat e Stinës së Verës 

Grupi: 24-36 muaj 

 Java I: Festa e 1 Qershorit. Njohja me karakteristikat e stinës së verës. 

 Java II: Fruta dheperimet e stinës. 

 Java III: Përsërisim ngjyrat dhe numrat përmes veshjeve të stinës së verës. 

 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 

karakteristika te stinës së 
verës 

 

Programi festiv. Njohja me disa nga karakteristikat kryesore 

të stinës së verës. 

Java I 

Frutat dhe perimet e stinës së 
verës 

Njohja me frutat dhe perimet tipike të stinës. Java II 

Ngjyrat dhe numrat tek 

veshjet e fëmijëve në verë 
 

Njohja me veshjet karakteristike të fëmijëve për verën, dhe 

ngjyrat e tyre. Numërimi permes veshjeve. 

Java III 

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

Shënim:  

 Stafi edukator duhet të zhvillojë bashkë me fëmijët programin për Festën e 1 Qershorit në bazë të 

pregatitjeve që duhet të jenë kryer në muajin maj. 

 Stafi edukator duhet të realizojë një punim mbi Stinën e Verës në modele dhe mënyra të ndryshme për ta 

paraqitur në çerdhe. 
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Tema mujore: Njohja me Karakteristikat e Stinës së Verës 

Tema e javës I:  Festa e 1 Qershorit dhe Karakteristika të Stinës së Verës 

 
Java I Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë 1Qershori 

Festaime 

Aktiviteti festiv: Fëmijët në drejtimin e edukatoreve realizojnë 

programin festiv në grupe/çerdhe duke iu referuar këngëve, 

vjershave të mësuara gjatë muajit Maj.  
Vjersha dhe këngë të pregatitura sipas programit. 

Manuali i 

Vjershave/Lojrave 

Përrallat e 
programit 

E Martë Karakteristika të 

Stinës së Verës 

 

Dielli 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon/bisedon me fëmijët për stinën e 

verës. Në verë është më nxehtë se në stinët e tjera. /Dita është 

më e gjatë se nata./Dielli lind më shpejt dhe ngroh më shumë 
(ndryshimime stinët e tjera)./Rrezet e mëngjesit janë të mira, 

veçanërisht në plazh dhe në verë bëjmë banja dielli. 

Shëtitje: Edukatoret shoqërojnë fëmijët në oborr për të 
demonstruar dhe shpjeguar në mënyrë konkrete elementët e 

trajtuar në bisedë. 

Loja energjike: “Me rrëshkitëse”/”Hedhja e topit në kosh”. 
Lojërat zhvillohen në oborr. 

Vjersha: “Dielli”. 

Punëdore e lirë:“Dielli”- Pregatitja e Diellit me kartonë/ letra me 

ngjyra. Në rrezet e tij të shënohen emrat e fëmijëve ose foto. 

ManualiiVjershave 

ManualiiLojrave 

MjeteDidaktike: 
kartonë, letra me 

ngjyra, lapsa. 

 
 

 

E 

Mërkurë 

Qielli, yjet dhehëna 

 
 

Loja energjike:  Lojëra ritmike të drejtuara nga edukatorja. 

Lojërat zhvillohen në oborr. 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se në verë qielli është i 
pastër dhe i kthjellët/Netëve të verës hëna dhe yjet duken më 

qartë/A i keni parë yjet dhe hënën në qiell?  

Vjersha: “Ylli i vogël”. 
Vjersha: “Tri shkronjat e hënës”. 

Punë dore: “Hënadheyjet”- Krijimi i tyre përmes formave 

gjeometrike. 

ManualiiVjershave 

ManualiiLojrave 

MjeteDidaktike 
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E Enjte Ngjyrat në natyrë 

 

Vjersha: “Dielli”. 
Loja: “Bëjmë kurora me luleshumëngjyrëshe”-në oborr. 

Edukatorja thekson ngjyrat e luleve dhe fton fëmijët të emërtojnë 

ngjyrat e luleve. 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon/tregon fëmijëve për ngjyrat në 
verë: Deti, qielli është blu/Rrezet e diellit janë të verdha/Bari, 

pemët të gjelbërta/ Lulet të kuqe, rozë, të verdha, të bardha, etj. 

Vjersha: “Manushaqja”. 
Përralla: “Arnoi i talentuar”. 

Ngjyrosje: “Ngjyrosim lulet”. Edukatoret parapergatisin modele 

lulesh. Fëmijët ngjyrosin lulet duke i zgjedhur vetë ngjyrat. 

Manuali i 
Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Mjete didaktike: 

fletë A4, lapsa me 
ngjyra. 

Libri “365 rrëfenja 

para gjumit”. 

E Premte  Zogjtë 

 

Pulëbardhat 

 
Mjellmat 

 
 

 

Loja: “Me rërë dhe ujë”-në oborr. Improvizimi i detit/liqenit në 

një vaskë me ujë me varka letre brenda (varka me letra me 

ngjyra). 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon/tregon fëmijëve rreth këtyre 
zogjve/ Për ngjyrën e tyre të bardhë dhe për puplat/ Pulëbardhat, 

mjellmat i gjejmë buzë liqenit, buzë detit blu/ Fluturojnë lart, 

përplasin krahët, etj (biseda mund të zhvillohet në oborr ku 
fëmijët mund t’i shohin zogjtë jashtë). 

Aktivitet i improvizuar në oborr: “Rrahim krahët si zogjtë”- 

edukatoret orientojnë fëmijët të lëvizin krahët si zogjtë. 
Vjersha: “Zogu im”. 

Punë dore: “Pulëbardha dhe mjellma”-Edukatoret parapergatisin 

format me format A4 të bardhë. Prerja-ngjitja të kryhet bashkë 
me fëmijët. 

Përralla: “Sos, pulëbardhat”. 

Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike: 

letra me të bardha, 

ngjitëse 
Libri “365 rrëfenja 

para gjumit” 
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Tema mujore: Njohja me Karakteristikat e Stinës së Verës 

Tema e javës II: Frutat & Perimet e Stinës 

 
 

Java II Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Frutat e stinës së 
verës 

 
Qershia 

Loja energjike: “Vigani dhe shkurtabiqi”/lojëra ritmike të drejtuara 
nga edukatorja. Lojërat zhvillohen në oborr. 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve/demonstron përmes 

formave plastike, tabelës së lotos, revistave, frutat e 

stinës.Edukatorja emërton bashkë me fëmijët frutat: qershia, 
pjeshka, kajsia, luleshtrydhja, kumbulla, pjepri, luleshtrydhja, 

bostani, etj. Cilin prej frutave pëlqeni më shumë?  

Vjersha: “Qershia”. Edukatorja iu shpjegon fillimisht fëmijëve, frutin 
e qershisë si frut tipik i këtij muaji: qershia i ka kokrrat të vogla, me 

ngjyrë të kuqe, vishnje,tëverdhë në portokall. A i pëlqeni qershitë? A 

i keni vendosur ndonjëherë tek veshi? 
Vizatim/Ngjyrosje: “Qershia”.  

Përralla: “Lepurushja Matildë”. 

Manuali i 
Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Mjete didaktike: 

fletë A4, lapsa me 
ngjyra. 

 

 

E Martë  Të ëmblat fruta: 

Qershia, Manaferra,  
Luleshtrydhja 

 

Loja energjike: “Me rrëshkitëse/Me birila”. Lojërat zhvillohen në 

oborr. 
Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve për frutin e qershisë, 

manaferrës, luleshtrydhes: forma/madhësia/ngjyra.Edukatorja 

shpjegon se me qershi, manaferra, luleshtrydhe mund të bëhet 
reçel,akullore dhe ëmbëlsira të ndryshme.  

Vjersha: “Qershia”/Gjëegjëza “Manaferra”. 

Lëngu me fruta: Fëmijët shikojnë si pregatitet një lëng frutash(fruti 
i ditës) në kuzhinë ose në grup nga kuzhinierja.  

Loja:“Frutat dhe perimet”.  

Përrallë: “Reçeli”. 

Manuali i 

Vjershave 
Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” 
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E 
Mërkurë 

Akullorja 

 

Vjersha: “Qershia”. 
Loja energjike: “Sylla -Mbylla/Tuneli”. Lojërat zhvillohen në oborr. 

Bisedë: Edukatorja pyet: Ju pëlqen akullorja?/ Me çfarë shije ju 

pëlqen/Akulloret i hamë pasditeve, në plazh, në shëtitje me 

prindërit/Akulloret janë me shije qershie, manaferre, luleshtrydhe 
dhe fruta të tjera. Akulloret janë me ngjyra të ndryshme. 

Përrallë: “Ditëlindja e Justinës”. 

Punë dore: “Akullore ”- Edukatoret parapregatisin format. Fëmijët 
zgjedhin një frut për akulloren e tyre dhe përdorin ngjyrën e frutit 

për ngjyrosjen e modelit. Ata gjejnë sipas ngjyrës llojin e frutit. 

Manuali i 
Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike: 

fletë A4, lapsa me 
ngjyra. 

Libri “365 rrëfenja 

para gjumit” 

E Enjte 

Mjalti dhe bleta  

punëtore 
 

 

 

Loja energjike: “Çova një letër në postë/Kërcimi në vend”. Lojërat 
zhvillohen në oborr. 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve rreth bletës/ Bleta është 

punëtore dhe shëtit nëpër lule/Nga bleta marrim mjaltin/Me mjaltë  

bëjmë ëmbëlsira, biskota dhe na bën mirë për grykët/Shoku më i 

mirë i mjaltit është Ariu. 
Vjersha: “Bletës”. 

Përrallë: “Llupësi i madh”. 
Punë dore: “Bleta”- fëmijët krijojnë bletën sipas ilustrimit në foto. 

Edukatorja nxit fëmijët të emërtojnë pjesët e trupit të bletës. 

ManualiiVjershave
/Lojrave 

MjeteDidaktike 

 

E 
Premte  

Perimet e stinës 

 

Loja energjike: “Të gjithë në tren/Me top”. Lojërat zhvillohen në 
oborr. 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve mbi perimet e stinës së 

verës: domatja, kastraveci, bishtajat, kungulli, patëllxhanietj. kanë 

plot vitamina, na bëjnë të fortë, të shëndetshëm (mund të 
shpjegohet edhe nga mjekja e çerdhes si aktivitet edukues). Supën 

me perime që gatuan kuzhinierja/prindërit/gjyshja janë shumë të 

shijshme.  
Vjersha: “Karrota” 

Punëdore me plastelinë: “Perimet e stinës” – edukatorja I orienton 

në njohjen e formave dhe ngjyrave (domatja e kuqe/e rrumbullakët). 
Loja: “Fruta dhe perimet”. 

Manuali i 
Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike: 

tabela e lotos. 
Libri “365 rrëfenja 

para gjumit” 
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Përrallë: “Ferma e lepujve”. 
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Tema mujore:  Njohja me karakteristikat e stinës së verës 

Tema e javës III: Ngjyrat dhe numrat tek veshjet e fëmijëve në verë 

 
Java III Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë Veshjet tona  
shumëngjyrëshe 

në stinën e verës 

 

Loja energjike: “Roza-rozina/Me blloqe” (të ndarë në grupe). 
Lojërat zhvillohen në oborr. 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se në verë vishemi më 

lehtë se në çdo stinë tjetër pasi është shumë nxehtë./Pse veshim 
bluzë me mëngë të shkurtra/pantallona të shkurtra/funde/ 

fustane, etj? Pse veshim shapka/sandale/atlete verore?/Pse 

vendosim kapela/syze? 

Aktivitet edukues për fëmijët: 
 Veshjet në stinën e verës duhet të jenë të buta, prej pambuku 

dhe me ngjyra të lehta.  

 Veshjet duhet t’i mbajmë në rregull dhe me kujdes. 
Loja: “Veshja”. 

Përrallë: “Një modë e re”. 

Manuali i 
Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike 
Libri “365 

rrëfenja para 

gjumit” 

 

E Martë  Përsërisim ngjyrat 
përmes veshjeve. 

 

 

 
Dollapi im i veshjeve 

Loja: “Sylla-Mbylla”. Lojërat zhvillohen në oborr. 
Bisedë: Edukatorja iu shpjegon/tregon fëmijëve se stina e verës ka 

shumë ngjyra/ Edhe veshjet tuaja në verë janë shumëngjyrëshe: si 

lulet në verë, si deti, si natyra me plot ngjyra.Edukatorja pyet-

Çfarë ngjyre ka bluza jote Jona/Po pantallonat e tua Rei? 
Bisedë:  Edukatorja iu tregon fëmijëve se rrobat duhet të 

qëndrojnë në dollap/sirtarë/Rrobat në shtëpi i 

sistemojnëprindërit/gjyshërit./Edhe në çerdhe kemi rafte të 
rrobave. 

Aktivitet:Edukatorja së bashku me fëmijët sistemojnë dollapin. 

Vizatim/ngjyrosje: “Rrobat e mia shumëngjyrëshe tëverës”. 
 

Manuali i 
Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike 

Kapela, Syze 
Libra, revista 
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E 
Mërkurë 

Kapelja 
Syzet e mia 

 

 

Loja energjike: “Tuneli”/Kërcimlitari”. Lojërat zhvillohen në oborr. 
Bisedë: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se, kur vjen vera 

vendosim në kokë kapele/shami të vogla dhe në sy syzet për t’u 

mbrojtur nga rrezet e diellit në plazh/pishina/shëtitje. Me to 

dukemi më bukur. Edukatorja pyet- Çfarë ngjyre i keni kapelet? 
Po syzet? 

Aktivitet: “Kapelja dhe syzet e Mia”. Demonstrimi në grup i 

kapeleve dhe syzeve për fëmijë. Edukatoret të bashkëpunojnë me 
prindërit për pajisjen e fëmijëve me kapele/size. 

Punë dore: “Kapelja dhe Syzet”- Fëmijët së bashku me edukatoret 

krijojnë kapele ose syze me letra/materiale të tjera me ngjyra. 
Përrallë: “Skifterët dhe kapela prej kashte”. 

Manuali i 
Vjershave 

Manuali i Lojrave 

MjeteDidaktike: 

kartona, kashtë, 
fjongo, etj. 

Materiale të imëta 

Libri “365 
rrëfenja para 

gjumit”. 

 

E Enjte Numërojmëveshjetdhe

lodrat e plazhit 

 

 
 

Loja energjike: “Çova një letër në postë/Kërcimi në vend”. Lojërat 

zhvillohen në oborr. 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon/tregon fëmijëve se kur vjen vera 
ne shkojmë në plazh/pishina. Me vete marrim lodra: top, kovë, 

krahëza për notim/lopata me forma të ndryshme (numërimi I 

lodrave)/rrobat e banjës, shapkat, kapelen, syzet. Mbledhim 
guacka. Edukatorja pyet: Në shëtitjen buzë detit sa guacka keni 

mbledhur? 1....5 ose me shumë nëse fëmijët shprehen vetë.  

Vjersha: “Deti”. 
Loja: “Treni”–improvizimi I udhëtimit me tren me fëmijët për në 

plazh.   

Përralla: “Pishina”. 

Manuali i 

Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Mjete Didaktike 

Libri “365 

rrëfenja para 
gjumit” 

 

 
 

 

E 

Premte  

Krijimi i një moketi 

për stinën e verës 

Loja energjike: Lëvizje ritmike të udhëhequra nga edukatorja. 

Lojërat zhvillohen në oborr. 
“Krijimi i një moketi për stinën e verës”- Fillimi i punës për 

krijimin e moketit që pasqyron stinën e verës. Edukatoret 

ndihmojnë fëmijët dhe e pasurojnë moketin në ditët e javës në 
vazhdim. 

Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike: 
letra me ngjyra, 

lapsa, kartona, 

bukëpeshku, 
plastelinë, lodra. 
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Tema mujore: Njohja me Karakteristikat e Stinës së Verës 

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

Java IV Rubrika Aktivitetet Mjetet e Punës 

E Hënë E diela ime në Cirk 

 

Loja energjike:“Kërcimi në vend/Kalim i pengesave të vogla(lodra 
të ndryshme)”. 

Bisedë:Edukatorja iu shpjegon/tregon fëmijëve se kur vjen vera 

ne argëtohemi në këndin e lojërave, në teatrin e kukullave, në 

cirk, etj./Me prindërit ne shohim shfaqje në Cirk. Në Cirk shohim 
kllounë, akrobatë, paradën e kafshëve./A keni  shkuar me 

prindërit ndonjëherë në Cirkun e Tiranës? 

Punë dore: “Kllouni”- fëmijët n.p.m. formave gjeometrike me letra 
me ngjyra ose plastelinë krijojnë kllounin. 

Loja: “Me topa letre”– improvizimi i prestigjatorit të cirkut. 

Përrallë: “Pirueta e Glu-Glusë”. 

Manuali i 
Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike 

Libra, Revista 
 

 

E Martë  Pasditja ime në këndin 

e lojrave 

 

 

Bisedë:Edukatorja iu shpjegon/tregon fëmijëve për këndet e 

lojërave në lagje/qytet. A keni shkuar tek këndet e lojrave?/Çfarë 

lodre ju pëlqen më shumë-rrëshkitëset, lisharëset, etj. Edhe ne 
në çerdhe kemi kënde të vogla. 

Aktivitet edukues për fëmijët: 

 Tek këndi i lojërave duhet të luajmë me rradhë,tëkemi kujdes 
kur zbresim nga lisharësja dhe rrëshkitësja. 

 Lodrat nuk duhet të dëmtohen; 

 Tek lulishtet rrotull këndeve nuk duhet të këpusim lulet. 

Loja energjike: “Me rrëshkitëse”. Lojërat zhvillohen në oborr. 
Edukatorja nxit fëmijët të përsërisin rregullat e mësuara. 

Vjersha: “Mos e këputlulen”. 

Loja: “Këndi i Lojërave”-krijimi i tijnëgrupngafëmijët me 
lodratëndryshmeformuese. Të shoqërohet me emërtimin e 

Manuali i 

Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Mjete Didaktike:  

lodra, kuba. 
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 ngjyrave. 
Përralla:“Pinoku”. 

E 

Mërkurë 

Teatri me Kukulla Loja energjike: “Me shami/Treni”. Lojërat zhvillohen në oborr. 

Bisedë: Edukatorja iu shpjegon/tregon fëmijëve për shfaqjet e 
teatrit/Personazhet në teatër që janë kukulla ose njerëz. A keni 

parë me prindërit shfaqje teatri? Cilët personazhe ju kanë 

pëlqyer? 
Vjersha: “Pipiruk”. 

Loja: “Kukullat”. 

Aktivitet: Improvizimi i një përralle në grup në formë teatri. Të 
përdoren kukullat e grupit. 

Përralla: “Tre derrkucët”. 

Manuali i Lojërave 

Manuali i 
vjershave 

Mjete Didaktike 
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E Enjte Piknik në kopshtin 
zoologjik 

 
 

Bisedë:Edukatorja iu flet fëmijëve për Kopshtin Zoologjik/Parkun 
e Liqenit/Lodrat tek Parku i Liqenit/Pemët, zogjtë etj. Edukatorja 

pyet dhe nxit fëmijët të emërtojnë, kafshët që shohim në  

kopshtin zoologjik: ariu, dhelpra, luani, majmuni, patat, 

pallonjtë, etj. 
Aktivitet edukues: Edukatorja iu shpjegon fëmijëve se: 

 Kur vizitojmë Kopshtin Zoologjik nuk e fusim dorën asnjëherë 

tek kafazi i kafshëve; 
 Kafshëve në kafaze mund t’iu hedhim biskota ose fruta, pasi 

të kemi marrë leje nga prindërit dhe ata që kujdesen për 

kafshët; 
 Kafshët duhet t’i mbrojmë dhe t’i duam. 

Loja: Improvizimi “Pikniku i Arushit Tedi” në kopshtin zoologjik 

duke e zhvilluar në oborr. Edukatorja nxit fëmijët të përsërisin 
rregullat që ata mësuan nga aktiviteti edukues. 

Këngë: “Në tropik”. 

Punëdore: “Krijimi i kafshëve” përmes figurave gjeometrike.  

Përrallë:“Krokodili”. 

Manuali i 
Vjershave 

Manuali i Lojrave 

Mjete Didaktike 

Libri “365 rrëfenja 
para gjumit” 

 

 

E 

Premte  

Krijimi i një moketi 

për stinën e verës 

Loja energjike: “Me rërë dhe ujë”- improvizimi me lodra plazhi në 

oborr.Lojërat zhvillohen në oborr. 

“Krijimi i moketit për stinën e verës”-Edukatoret ndihmojnë 
fëmijët ta pasurojnë moketin(vazhdimi i punës). 

Manuali i 

Vjershave 

Manuali i Lojrave 
Mjete Didaktike 

 


