
Shirita me tekst për tregimin 

Një mëngjes pranvere, gjyshi Rade e mori shportën dhe 

shkoi në kopshtin e perimeve. Teksa vrojtonte se çfarë po 

ndodh, a u rrit diçka, ndonjë groshë, spec... u dëgjuan disa 

zëra. Së pari mendoi se po i dukej, por kur u kthye pa një 

dramë në kopsht. 

-Unë jam më i rëndësishmi! 

- Jo, unë jam kryesori! –  

Jo ti, por unë! 

 

Gjyshi Rade pyeti veten: Kush jeni ju? Pse 

po grindeni? 

Përnjëherë u dëgjua edhe më fort: Ne jemi 

pjesë të bimës !!! 

-Unë jam RRËNJA dhe unë jam pjesa më e rëndësishme e 

bimës, e thith ujin dhe materjet ushqyese nga toka dhe e 

mbaj bimën të përforcuar në tokë. 

-Unë jam KËRCELlI dhe jam më i rëndësishmi! Unë e mbaj 

bimën drejt dhe e përçoj ujin dhe materjet ushqyese nga 

rrënjët te gjethet. 



RREGULLAT E LOJËS 

1. Loja: “Kamishibai – rrokullisim një tregim unë e ti!” – “Kush është më i 

rëndësishmi” mund ta luajnë 6 – 8 nxënës. 

2. Loja mund të luhet në tre nivele, varësisht nga mosha e fëmijëve. 

3. Shiritat e marrë me tekst duhet të renditen sipas radhës së ngjarjeve. 

4. Fotografitë e marra duhet të ngjyrosen dhe të renditen sipas radhës së ngjarjeve. 

4. Në çdo fotografi  duhet të ngjitet (në pjesën e pasme të fotografisë) shirit me 

tekst që i përgjigjet fotografisë së radhës. Fotografia e fundit nuk ka tekst. 

❖ Domethënë, nëse ka 8 fotografi, shirita me tekst janë 7. 

5. Pasi të jenë ngjitur shiritat me tekst mbi fotografi, fotografitë duhet të renditen 

sipas një radhe. 

6. Fotografitë vendosen në “ekran” dhe tregimi mund të fillojë. 

7. Secili nxënës duhet ta lexojë tekstin të ngjitur në fotografi. 

8. Tregimi mund të fillojë! Argëtim të këndshëm! 

 

Më kot grindeni! 
                                                                                                                                                     
Ju jeni njëlloj të rëndësishëm! 
 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


