
26.

Përgatitja për shkollën
Mund ta përgatitni fëmijën për shkollën:

• duke luajtur lojëra që përfshijnë respektimin e radhës 
dhe ndarjen e gjërave me të tjerët

• duke i ndihmuar që të kërkojnë se çfarë u duhet, nëse 
kanë uri, kanë etje ose janë të lodhur.

• duke i mësuar si të vishen vetë, të hanë vetë dhe ta 
përdorin tualetin vetë.

Vajtja në shkollë mund të jetë eksperiencë e këndshme për 
të gjithë

• Si prind, ju jeni mësuesi i parë i fëmijës suaj.
• Merrni informacion për shkollën, që të kuptoni se 

çfarë do të ndodhë kur fëmija të fillojë shkollën.
• Nëse mësuesi i shkollës ju thotë se do t'ju bëjë një 

vizitë në shtëpi para se të fillojë shkolla, pranojeni.
• Vizitoni faqen e internetit të shkollës.

Sigurohuni që të dini se çfarë duhet të bëni ditën e parë: ku 
të shkoni në mëngjes dhe ku ta merrni fëmijën.

A e dinit se sa më parë 
të njihen fëmijët me 
shkollën ose kopshtin, 
aq më të lehtë e kanë të 
përshtaten?



27.

Lexoni libra për ditën e parë të shkollës
Ka shumë libra të ndryshëm që mund të shihni së bashku në lidhje me shkollën.  Kjo mund ta 
ndihmojë fëmijën të ndihet i përgatitur për të filluar ose për t'u kthyer në shkollë. 

Më poshtë janë renditur disa libra:
• Starting School nga Janet dhe Allen Ahlberg
• Topsy and Tim Start School nga Jean dhe Gareth Adamson
• Going to School nga Anna Ciardi dhe Stephen Cartwright
• Harry and the Dinosaurs Go To School nga Ian Whybrow
• Come to School Too, Blue Kangaroo! nga Emma Chichester Clark
• I Am Too Absolutely Small For School nga Lauren Child

Vënia në praktikë e zakoneve të reja
Praktikoni zakonet e mëngjesit, si zgjimi dhe veshja, ngrënia e mëngjesit "kur është koha për të 
shkuar në shkollë". Sigurohuni që fëmija të flejë mjaftueshëm dhe të jetë gati për ditën e parë të 
shkollës.

Këshillë me yll
Në fund të ditës, përshëndeteni 
fëmijën me një buzëqeshje dhe jo me 
celular!

Ide të vogla për biseda
Shikoni një prej librave të mësipërm. Flisni për 
mënyrën si ndihet fëmija për vajtjen në shkollë.


