
Titulli i aktivitetit 

Bretku 

Mosha 

Periudha zhvillimore (nga mosha 7 deri në 10 vjeçe) 

Hapësira / lokacioni Vlera e karakterit 

Kushte shtëpie Optimizëm 

Koha e nevojshme për përgatitje Koha e nevojshme për realizim 

10 minuta 20 minuta 

Qëllimet 

Të zhvillohen emocione pozitive dhe bashkëpunimi mes anëtarëve të familjes 

Rezultatet e pritshme 

Fëmija verbalisht i shpreh emocionet e veta. 

Kahje 

Përgatitje paraprake për aktivitet 
Përgatitje e fletës së letrës dhe pajisje për të shkruar. 

 

Instrukcione/kahje për lojën 
Punimi i bretkut – origami 

1. Filloni me përthyerjen e anëve si në shembullin e dhënë. Përthyejni anët në mënyrë 
diagonale në të dy kahjet; 

2. Përthyejeni çdo kënd në pikën mjedisore; 
3. Përthyejni përsëri dhe paloseni çdo kënd në pikën mjedisore; 
4. Përthyeje fletën përgjysmë siç është dhënë në shembull në të dy kahjet dhe hapeni; 
5. Në secilën prej pjesëve të përthyera shkruani numrat nga 1 deri më 8; 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

6. Hapeni çdo pjesë (çdo të tetën) dhe shkruani nga një obligim pune në shtëpi dhe një 
mendim të bukur pranë tij. 
Obligim ose mendim 

• Fshije pluhurin. / Këndoje këngën tënde të preferuar. 

• Rregulloje shtratin./ Tregoje ëndrrën tënde. 

• Përgatite sallatën për drekë. / Vallëzo në kuzhinë. 
• Ujiti lulet. / Thuaju anëtarëve të familjes ndonjë fjalë të bukur për to. 

• Rregulloji librat në shtëpi. / Bëje një ushtrim për relaksim. 

• Rregulloji veshmbathjet tuaja. / Thuaje një shaka. 
• Fshije dyshemenë. / Vizatoje frutin tënd të preferuar. 

• Fshiji dhe dezinfektoi dorezat e dyerve. / Laji duart siç duhet. 
7. Kthejeni fletën dhe ngjyroseni çdo pjesë siç është dëftuar (ngjyrë të kuqe, të kaltër, 

rozë dhe të gjelbër). 

 

8. Përdori gishtat për t’i hapur sipas shembullit, duke i futur në të katër vrimat. 
 

Aktivitet/lojë 
 

Një anëtar i familjes i lëviz fushat e bretkut me ndihmën e gishtave dhe kur tjetri të thotë 
STOP duhet të lexohet dhe të kryhet detyra që është dhënë në fushë. Loja vazhdon me të 
gjithë anëtarët e familjes. 

Shtesa Materiale 

Shtesa nr. 1 

Skema origami 

 
Fletë letre dhe 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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Filloni me përthyerjen e 

anëve si në shembullin e 
dhënë. Përthyejni anët në 

mënyrë diagonale në të dy 
kahjet. 

Përthyejeni çdo kënd në pikën mjedisore. Përthyejni përsëri dhe 

paloseni çdo kënd në 
pikën mjedisore. 

Përthyeje fletën 

përgjysmë siç është 
dhënë në shembull në të 

dy kahjet dhe hapeni. 

Në secilën prej pjesëve të 

përthyera shkruani 
numrat nga 1 deri më 8. 
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Hapeni çdo pjesë (çdo të tetën) dhe 

shkruani nga një obligim pune në shtëpi 

dhe një mendim të bukur pranë tij. 
Obligim ose mendim: 

1. Fshije pluhurin. / Këndoje këngën tënde të 
preferuar. 
2. НRregulloje shtratin./ Tregoje ëndrrën tënde. 

3. Përgatite sallatën për drekë. / Vallëzo në 

kuzhinë. 

4. СUjiti lulet. / Thuaju anëtarëve të familjes 
ndonjë fjalë të bukur për to. 
5. Rregulloji librat në shtëpi. / Bëje një ushtrim 
për relaksim. 

6. Rregulloji veshmbathjet tuaja. / Thuaje një 
shaka. 
7. Fshije dyshemenë. / Vizatoje frutin tënd të 

preferuar. 

8. Fshiji dhe dezinfektoi dorezat e dyerve. / Laji 
duart siç duhet. 

Kthejeni fletën dhe ngjyroseni 

çdo pjesë siç është dëftuar 

(ngjyrë të kuqe, të kaltër, rozë 
dhe të gjelbër). 

 

 
 

 
 

 
 

 

Përdori gishtat për t’i hapur sipas 
shembullit, duke i futur në të katër 

vrimat. 
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