
Titulli i aktivitetit 

Kurora 

Mosha 

Periudha zhvillimore (nga mosha 8 deri në 10 vjeçe) 

Hapësira / lokacioni Vlera e karakterit 

Kushte shtëpie Saktësi 

Koha e nevojshme për përgatitje Koha e nevojshme për realizim 

10 minuta 20-25 minuta 

Qëllimet 

Fëmija të zhvillojë aftësinë për të palosur letrën saktësisht 

Rezultatet e pritshme 

 Fëmija ndjek saktësisht udhëzimet për të bërë origami 

Kahje 

Përgatitje paraprake për aktivitet 
Përgatitje të letrës dhe gërshërëve për punimin e kurorës origami. 

 

Instrukcione/kahje për lojën 
-filloni me përthyerjen përpjetë të njërës anë të fletës. Përthyejeni fletën përgjysmë dhe 
hapeni, më pas përthyejeni sërish përgjysmë, në tjetër anë; 
- tani përthyejni të gjitha këndet në qendër; 
- kthejeni fletën. Pastaj përthyejni pjesën e poshtme e të sipërme drejt qendrës, siç është 
dhënë në shembull (shtesa nr. 1). Kur do ta bëni këtë, nga poshtë do të shfaqen 
trekëndësha; 

- përthyejeni trekëndëshin e poshtëm përpjetë; 
- përthyeji të dy këndet përpjetë; 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

- pastaj përthyeje trekëndëshin teposhtë; 
- rrotullojeni / kthejeni fletën e përthyer. Tani përsëritni hapat nga 4 në 6; 
- tani duhet ta hapni fletën / modelin për ta përfunduar kurorën. I hapni trekëndëshat nga 
jashtë dhe modelojeni brendësinë në formë katrori; 
- përmbyseni punimin. Kurora juaj është e kryer! 

 

Aktivitet/lojë 
Fëmijës i jepet mundësia në mënyrë të pavarur ta sajojë kurorën sipas skemës së dhënë, e 
më pastaj ka për detyrë të shkruajë një përrallë për kurorën e tij (psh "Unë jam një mbret / 
mbretëreshë") dhe ta rrëfejë atë. Me kurorën fëmija mund të qëndrojë para një pasqyre dhe 
të inkurajohet të thotë pohime të caktuara për veten e tij. 
 
Shtesa Materiale 

Shtesa nr. 1  
• Letër dhe gërshërë; pajisje për 

të shkruar. 

Aktiviteti është përgatitur nga: 

Edukatorë: Sonja Çallovska, Vesna Peceva 

Dizajn grafik: Katerina Nikolovska 

Lekturë: Jana Mihajlovska 

Përkthim: Agim Leka 
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Origami KURORË 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fillo me përthyerjen përpjetë të 
njërës anë të fletës. Përthyeje 

fletën përgjysmë dhe hape, e pastaj 
përsëri përthyeje përgjysmë, por 
në tjetër kahje. 

Tani përthyeji të gjitha këndet në qendër. Ktheje fletën përmbys. Pastaj përthyeji pjesën e 
poshtme e të sipërme drejt qendrës, siç është dhënë 

në shembull. Kur do ta bësh këtë, nga poshtë do të 
paraqiten trekëndësha. 
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Përthyeje trekëndëshin e 
poshtëm përpjetë. 

Përthyeji të dy këndet 
përpjetë. 

Pastaj përthyeje trekëndëshin 
teposhtë. 

Ktheje fletën e përthyer. Tani përsëriti 
hapat nga 5 – 7. 
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Tani duhet ta hapësh modelin për ta përfunduar kurorën. 
Hapi trekëndëshat nga jashtë dhe trajtoje brendësinë në 

formën katrore. 

9. Përmbyse punimin. Kurora 
jote është e përfunduar! 
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