
 

Përshtatja e fëmijëve 

pas izolimit nga 

COVID-19) 

5. Shpjegojini fëmijës se 

disa rutina do ndryshojnë 

për shkak të COVID-19. 

Tashmë, kur ai të shkojë 

në çerdhe/kopsht, eduka-

torja do ta presë në obor-

rin e çerdhes. Ajo do i 

mas ë  t em pe r a t u r ë n 

vazhdimisht, kjo jo sepse 

ai/ajo është i/e sëmurë, 

por në këtë kohë të gjithë 

masim temperaturën.  

6. Improvizoni një lojë 

sikur luani "doktorësh" 

dhe po i masni tempera-

turën kukullës, në 

mënyrë që fëmija të 

mos frikësohet kur edu-

katorja t’i masë atij 

temperaturën (disa 

fëmijë bezdisen dhe 

kanë frikë nga kjo gjë). 

7. Tregojini fëmijëve se do të lajnë 

shpesh duart me  ujë e sapun dhe do i 

dezinfektojnë me alkool. Ju mund t’i tre-

goni video të ndryshme me fëmijë që la-

jnë duart e tyre. 
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8. Flitini fëmijës për  COVID 19.  

Pyeteni çfarë di ai për viruset, 

mikrobet, bakteret? Për t’ia shpjeguar mund t’i 

kujtoni rastin e fundit kur ai kishte kollë dhe 

temperaturë. Mund t’i thoni që ky virus është 

diçka e ngjashme. Shpjegojini që viruset jeto-

jnë në tokë dhe se duhet te kujdesemi për të 

larë e higjenizuar duart në mënyrë që ta heqim 

atë nga trupi. Gjithashtu, transmetojini siguri 

fëmijës duke i thënë se i kemi marrë masat në 

mënyrë që virusi të mos na sëmurë.  

Mund të vendosni në një enë me ujë disa xixa 

ose thjerrza. Kërkojini fëmijës që të fusë dorën 

në të për t’i shpjeguar se si mikrobet qëndrojnë 

në duart tona dhe duke i larë ato largohen. 

Mund t’i recitoni fëmijës vjershën  "Mikrobet". 

Mos harroni të përshëndesni fëmijën kur të lar-

goheni. Kur ta merrni nga çerdhja/kopshti 

kërkojini të tregojë përjetimet e ditës. 

 

   Kujdes!!!!!!  

Mbani kontakt me edukatoret për gjendjen 

emocionale të fëmijës gjatë ditës. Nëse 

fëmija juaj nuk po përshtatet kontaktoni me 

specialistët. 



 

 

Gjatë qëndrimit të zgjatur në shtëpi si rezultat 
i pandemisë COVID-19, fëmijët janë mësuar 
me rutinën e shtëpisë. Fillimi i frekuentimit, 
pas izolimit 3 mujore, do të kërkojë që fëmijët 
të rimësohen me rutinat e çedhes/kopshtit. Pra, 
fëmijët duhet të PËRSHTATEN dhe kjo do 
kërkojë kohë e kujdes nga prindërit dhe nga 
stafi. 
 

 
Disa faktorë që ndikojnë në ripërshtatjen e fëmijëve 

në çerdhe. 

1. Oëndrimet e prindërve 

Përshtatja e suksesshme e fëmijës 

lidhet ngushtë me  qëndrimin e 

prindërve.  Fëmijët kanë aftësi të lexojnë gjuhën e 

trupit të prindërve të tyre. Në qoftë se ata do të sho-

hin një prind të shqetësuar, ankthioz e të hutuar, do 

të kuptojnë se diçka nuk shkon. Kështu, fëmmijët do 

të ndjehen të pasigurt,e të frikësuar, gjë që do ta bëjë 

të vështirë përshtatjen.  

2. Temperamenti i fëmijës 

Përjetimi i rikthimit është individ-

ual për çdo fëmijë. Disa prej tyre 

do t’u duhet vetëm një ose dy ditë 

për t’u ripërshtatur, të tjerëve ndoshta më shumë se 

kaq. Kjo lidhet shumë me temperamentin dhe karak-

terin e fëmijës suaj. Gjatë rikthimit pas izolimit nga 

COVID-19,  ndjenja të tilla si ankthi, pasiguria, ku-

rioziteti, frika dhe shqetësimi do të përjetohen nga ju 

prindër dhe nga fëmijët tuaj.  

Çdo fëmijë ka kohën e tij individuale për t’u 

përshtatur, e cila  nuk ka të bëjë aspak me ob-

jektivat dhe dëshirat e prindërve, edukatoreve 

apo studiuesve. Duhet të kujtoni që fëmija juaj 

është unik.    

 

Çfarë ndryshoi për fëmijën gjatë karantinës? 

 

1. Ndryshuan rutinat.  

Gjatë kohës së karantinës atij i është dashur  të 

heq dorë nga rutinat e aktivitetit ditor që real-

izonte në çerdhe/kopsht dhe të përshatet me ato 

të shtëpisë. Me rikthimin në çerdhe/kopsht fëmi-

jës suaj do i duhet të ripërshtatet. Duhet të kup-

toni se edhe pse fëmija juaj ka frekuentuar më 

parë çerdhen apo kopshtin, atij do i duhet të 

mësohet nga e para me mjedisin dhe ndoshta do i 

duhet kohë për t’u përshtatur. 

 

 

 

2. Oëndrimi i një kohe te gjatë me prindërit 

Fëmijët gjatë këtyre muajve kanë kaluar pothua-

jse 24 orë në praninë të prindërve. Me fillimin e 

frekuentimit të çerdhes/kopshtit, fëmijëve do i 

mungojnë prindërit dhe do të përjetojnë ankthin e 

ndarjes. Kështu, ato mund të qajnë gjatë ditëve të 

para të frekuentimit. 

 

 

 

 

 

Si të flisini me fëmijën përpara se ta 
sillni në çerdhe/kopsht? 

 

 

1. Tregojini fëmijëve se ku do ta çoni dhe 

se cfarë do të bëjnë aty, p.sh “Në 

çerdhe/kopsht na presin edukatoret, 

shokët, lojërat”. Kujtojini edukatoret, 

shokët. Nëse keni foto, tregojini fëmija 

ku ka dalë me edukatoren. Pyeteni 

fëmijën për shokun ose shoqen e 

ngushtë. Nëse i ka marrë malli për ta 

dhe nëse dëshiron t’i takojë? 

2. Komunikoni me edukatoret e grupit 

përmes skype, whats-up ose përmes 

aplikacioneve të tjera, në mënyrë që 

fëmija të kujtoj imazhin e tyre. 

3. Flitini për lojrat dhe aktivitetet që do 

zhvillojë. Kujtojini atij një festë të bu-

kur që kanë zhvilluar më parë aty dhe 

ku ai është kënaqur shumë.    

4. Flisni me qetësi dhe siguri për 

mjedisin ku ai/ajo do të qëndrojë dhe 

se edukatoret do të jenë aty për t’u 

ardhur ne ndihmë e do të kujdesen 

në çdo moment. Kështu, ata do  të 

ndihet të sigurt. 

 


