
 

 

 

 

Titulli i aktivitetit 

Shqisa për shije 

Mosha 

Periudha zhvillimore (nga mosha 7 deri në 8 vjeçe) 

Hapësira / lokacioni Vlera e karakterit 

Kushte shtëpie Qëndrueshmëri 

Koha e nevojshme për përgatitje Koha e nevojshme për realizim 

20 minuta 20  minuta 

Qëllimet 

Qëllimi është që tek fëmija të zhvillohet sensibiliteti i shqisës për shije. 

Rezultatet e pritshme 

Fëmija hulumton me materiale të ndryshme dhe sjell përfundime. 

Kahje 

 

Përgatitje paraprake për aktivitet 
Përgatitje e materialeve për eksperiment, ngjyrosje dhe prerje. 
 
Instrukcione/kahje për lojën 
Për këtë eksperiment është e nevojshme që fëmija t’i ndjek instrukcionet e të moshuarit: 

- Të vërë pak sheqer në gjuhë dhe të vërejë se në cilën pjesë të gjuhës do ta ndjejë 
shijen e ëmbël (në atë vend gjendet shqisa për shije të ëmbël); 

- Është e nevojshme që fëmija ta bëjë të njëjtën edhe me materialet tjera, lëng limoni 
– ta gjejë vendin për shije të tharët, kripë – që ta gjejë për shije të kripur, tonik – për 
ta gjetur vendin për shije të hidhur; 

- Fëmijës i jepet një skemë, të cilën mundet edhe vetë ta vizatojë (shtesa nr. 1), në të 
cilën duhet ta ngjyros gjuhën sipas instrukcioneve të dhëna; 



- Pastaj duhet t’i presë gjuhën dhe kokën e skemës, ta presë pak vijën e ndërprerë të 
gojës, ta fus gjuhën dhe ta ngjesë në vendin e shënuar. 

 
Aktivitet/lojë 
Me fëmijën bisedohet për shqisën e shijes që gjendet në gjuhë. I shpjegohet se në vende të 
ndryshme të gjuhës mund të ndjejmë shije të ndryshme. Pastaj bëhet eksperimenti, kurse 
fëmija merr një skemë me instrukcione të dhëna. Pas aktivitetit fëmija mund të hulumtojë 
dhe shije të tjera nga prodhimet ushqimore që i kanë në shtëpi dhe nga shijet që më së 
shumti i pëlqejnë fëmijës mund të bëni një lëng frutash. 
 
Shtesa Materiale 

Shtesa nr. 1  

Skemë fëmije me gjuhë 

 

 

 Sheqer; lëng limoni; kripë; tonik (shveps); 

 Skemë; 

 Gërshërë; 

 Ngjyra; 

 Ngjitës. 

Aktiviteti është përgatitur nga: 

Edukatorë: Sonja Çallovska, Vesna Peceva 

Dizajn grafik: Katerina Nikolovska 

Lekturë: Jana Mihajlovska 

Përkthim: Agim Leka 

  



E ËMBËL

E KRIPUR

E  THARTË

E HIDHUR



Ngjyrosni vendin për shijen e ëmbël në gjuhë me ngjyrë të gjelbërt. Ngjyrosni vendin 
për shijen e thartë në gjuhë me ngjyrë të verdhë. Ngjyrosni vendin për shijen e hidhur 
në gjuhë me ngjyrë të kuqe. Ngjyrosni vendin për shijen e kripur në gjuhë me ngjyrë 

të kaltërt.


