
20.

Dilni jashtë
Bota është plot me fjalë dhe figura të bukura dhe 
plot me gjëra për të bërë, për të provuar e për të 
eksploruar, duke filluar nga paketat e cerealeve 
dhe tabelat e rrugëve, deri te pellgjet me ujë dhe 
gjethet e rëna.

Nxiteni fëmijën që të eksplorojë botën. 

• Bëni një shëtitje dhe flisni për shkronjat, fjalët 
dhe numrat në tabelat e rrugës dhe reklamat e 
dyqaneve

• Kur blini ushqime, krahasoni madhësitë, ngjyrat 
dhe aromat e frutave dhe perimeve

A e dinit se shëtitja e ndihmon 
fëmijën të mësojë  Ecni me ritmin 
e fëmijës, bisedoni dhe tregoni 
interes në gjërat që ata vërejnë 
dhe pyesin. 



21.

Këshillë me yll
Varëset e çelësave me figura janë një 
mënyrë e shkëlqyer për të luajtur me 
fëmijën. Provoni të bëni një varëse 
çelësash me figura që mund të shihni 
kur jeni jashtë.

Si të bëni varëse çelësash me figura

Çfarë ju duhet
• laps dhe letër për listën e pazarit 
• figura të frutave dhe perimeve
• gërshërë të parrezikshme për fëmijët
• shpuese vrimash
• spango ose fjongo për të kaluar figurat 

Çfarë të bëni 
Gjeni një recetë dhe bëni së bashku listën e 
pazarit duke prerë figura të ingredientëve nga 
fletëpalosjet dhe revistat. 

Bëni një varëse çelësash duke shpuar një vrimë në 
secilin cep të figurës dhe duke i lidhur së bashku 
me spango.

Jepjani fëmijës ta mbajë varësen e çelësave kur 
bëni pazarin. Kjo do ta ndihmojë që t'i gjejë 
ushqimet duke përdorur figurat. Flisni së bashku në 
lidhje me gjërat që shihni dhe numëroni së bashku 
se sa copë ju duhen.

Ide të vogla për biseda
Kur jeni jashtë me fëmijën, dëgjoni 
zhurmat e mundshme, si zhurmat e 
makinave, sirenat, muzikë, të lehurat 
e qenve, zogjtë që këndojnë dhe 
avionët. Flisni për atë çka dëgjoni. 
Provoni t'i imitoni zhurmat – a bën 
dot edhe ti kështu? 




