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Parathënie 

Të dashur prindër! 

Ky botim vjen në dorën tuaj si një material që ju ndihmon t’u jepni përgjigje 

disa pyetjeve dhe dilemave që mund të keni pasur gjatë rritjes së fëmijëve tuaj në 

moshë parashkollore. Fëmijët tuaj po rriten në kushte shumë të ndryshme nga 

ato në të cilat jeni rritur ju. Mjedisi ku rriten fëmijët ka ndryshuar shumë; lojërat 

fëmijërore nuk janë më ato me të cilat luanit ju; mënyra e të ushqyerit nuk është 

më e njëjta; shoqëria me moshatarët ndërtohet ndryshe…

Nga ana tjetër, shkenca dhe teknologjia kanë përparuar dhe ju vëreni se fëmijët 

tuaj janë shumë të përfshirë në përdorimin e kësaj të fundit. Shpesh ndjeni se nuk 

mund t’i keni nën kontroll dhe t’i mbroni nga rreziqet e teknologjisë së përparuar. 

E si të mundeni? Ndonjëherë duket se ata dinë më shumë se ne të rriturit kur 

litet për të luajtur, për të krijuar shokë të rinj apo për të kërkuar informacione 

për interesin e tyre në internet. Disa fëmijë e shfaqin që në këtë moshë talentin e 

tyre në përdorimin e internetit dhe kompjuterit. Situata për ju është siduese, apo 

jo? Ju sigurisht doni të dini çfarë lexojnë, sa e përshtatshme është ajo që lexojnë për 

moshën e tyre apo cilët janë njerëzit që u ofrojnë shoqëri nga interneti. Këto dhe pyetje 

të tjera është e natyrshme që t’ju krijojnë shqetësim. Ju keni nevojë të mbani nën 

kontroll këto situata të cilat mund të jenë të shpeshta në jetën tuaj të përditshme. 

Njëkohësisht me përdoruesit e vegjël të teknologjisë, ekziston edhe një grup tjetër 

fëmijësh që jetojnë akoma me besimin se Plaku i Vitit të Ri është një personazh 

real dhe kanë nevojë të komunikojnë me të. Është bukur që ata e jetojnë fëmijërinë 

e tyre me këtë sens naiviteti por, deri kur do të zgjasë kjo? Sa mirë apo keq ndihen 

këta fëmijë mes shokëve të tyre, ku bëjnë pjesë edhe fëmijë me interesa dhe njohuri 

më të soistikuara? 

Këto janë vetëm pak nga çështjet që përpiqet të prekë ky libër. Brenda tij do të 

gjeni përgjigje për shumë çështje të tjera që lidhen me zhvillimin tërësor të fëmijës, 

prandaj ne shpresojmë se ai do t’ju shërbejë si orientim dhe udhëheqje në rritjen 

e shëndetshme të fëmijëve tuaj. 
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Të gjitha çështjet e trajtuara në faqet e brendshme të këtij libri kanë ardhur si pyetje 

apo shqetësime të prindërve pjesëmarrës në aktivitete të ndryshme të organizatës 

Save the Children. Kjo organizatë është duke punuar me prindërit, mësuesit dhe 

specialistët e arsimit parashkollor në 6 qytete të vendit – Korçë, Gjirokastër, Vlorë, 

Elbasan, Durrës dhe Dibër – për të zbatuar projektin “Zhvillimi i Fëmijërisë së 

Hershme”. Në kuadër të zbatimit të këtij projekti, mësues dhe prindër takohen 

vazhdimisht me specialistë të zhvillimit të fëmijës për të diskutuar me ta çështje 

të zhvillimit njohës, socio-emocional, gjuhësor e izik të fëmijëve në moshë 

parashkollore. Ne jemi përpjekur të krijojmë një përmbledhje të çështjeve 

më të diskutuara dhe t’i lidhim në këtë botim me synimin që t’i shpërndajmë 

informacionet e mbledhura edhe tek ju që nuk mundët të ishit pjesë e këtyre 

takimeve.

Lexim të këndshëm pra...!
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Fushat kryesore të zhvillimit të fëmijëve në moshë 

parashkollore

Prindërit duhet të njohin mirë 

dukuritë që ndodhin gjatë zh-

villimit të fëmijëve sepse kjo i 

ndihmon të kuptojnë dhe të 

ndihmojnë më mirë zhvillimin 

normal të fëmijëve të tyre. 

Për t’jua bërë të mundur vlerës-

imin e zhvillimit të fëmijëve 

tuaj, kemi paraqitur më poshtë 

disa karakteristika të veçanta që 

përfaqësojnë aftësi të cilat arri-

hen pak a shumë në të njëjtën 

kohë nga të gjithë fëmijët dhe 

që për këtë arsye mund të shër-

bejnë si tregues të ecurisë në 

fushat kryesore të zhvillimit. 

Megjithatë, gjithmonë duhet 

mbajtur parasysh se çdo fëmijë është i veçantë dhe zhvillimi personal i gjithsecilit 

mund të jetë i ndryshëm nga ai i fëmijëve të tjerë. Kjo do të thotë që çdo fëmijë 

zhvillohet në kohën dhe mënyrën e vet. P.sh. fakti që një foshnjë zakonisht ngrihet 

në këmbë mesatarisht në moshën 12-mujore nuk do të thotë që nuk mund të ketë 

fëmijë që illojnë të ecin kur janë 11 ose 13 muajsh. Këto variacione nuk duhet të 

ngatërrohen me çrregullimet që mund të shfaqen në zhvillimin e fëmijës. 

Nëse prindërit/kujdestarët mendojnë që “diçka nuk shkon” ose që fëmija nuk po 

arrin zhvillimin e duhur, duhet t’i diskutojnë shqetësimet e tyre me specialistët 

sepse, nëse vihen re herët, çrregullimet e zhvillimit mund të trajtohen me sukses. 

Fëmijët që kanë festuar ditëlindjen e tyre të tretë nuk janë më foshnja. Ata janë të 

aftë për gjëra më të mëdha, si izikisht ashtu edhe mendërisht. Fëmijët e moshës 

3-6 vjeç zhvillohen më ngadalë se në periudhën e mëparshme por kanë një për-

parim shumë të madh në zhvillimin e muskujve dhe atë mendor; gjithashtu këto 

vite janë vendimtare edhe për zhvillimin e personalitetit të tyre. 

Zhvillimi tek fëmijët e vegjël realizohet në mënyrë bashkërenduese dhe plotë-

Zhvillimi është një 
proces shumanësh dhe 
përfshin ndryshimet që i 
ndodhin individit gjatë 
gjithë jetës së tij. 
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suese midis fushave të ndryshme të zhvillimit; kështu, përparimi që bën fëmija 

në një fushë ka ndikim të fortë në zhvillimin dhe përparimin që bën në një fushë 

tjetër të zhvillimit. Për shembull, ndryshimet që ndodhin në aspektin konjitiv 

(njohës), ndikojnë drejtpërdrejt në drejtim të zhvillimit të të folurit, interesit ndaj 

të mësuarit etj. Një fëmijë i cili mëson të ecë mbi një tra të ngushtë mëson të ruajë 

ekuilibrin, mëson konceptin “i ngushtë” dhe iton besimin tek vetja që është një 

koncept i aspektit emocional të zhvillimit. Fushat kryesore zhvillimore të fëmijëve 

janë:

ZHVILLIMI FIZIK DHE MOTOR (LËVIZOR) 

Fëmijët e kësaj moshe nuk janë më topolakë. 

Me zhvillimin e muskujve të barkut, ata illojnë 

të formojnë linjat normale dhe të forcohen më 

shumë. Djemtë kanë më shumë muskuj, ndërsa 

vajzat më shumë inde dhjamore. Për çdonjërin 

nga tre vitet në vazhdim, fëmijët zgjaten 4.5-7 

cm në vit dhe shtojnë në peshë rreth 2-3 kg. 

Fëmijët e kësaj moshe bëjnë hapa të mëdha në 

zhvillimin e aftësive motorike të mëdha, ku 

përfshihen vrapimi e të kërcyerit, dhe atyre të 

vogla (ine) si mbërthimi i bluzave, kopjimi i 

igurave, prerja me gërshërë etj.

Fëmija mund të përdorë edhe shqisat e tjera të 

tij (të parët, të dëgjuarit, të prekurit, të nuha-

turit, të shijuarit) për rregullimin e lëvizjes. 

Shëndeti i mirë izik u jep fëmijëve energji dhe 

qëndrueshmëri për një pjesëmarrje aktive në pro-

cesin e të mësuarit. Për shembull, kur mësojnë të 

zvarriten ose të ecin, foshnjat rrisin mundësinë 

e tyre për të hulumtuar hapësirën duke nxitur 

kështu edhe zhvillimin e tyre konjitiv. 

Zhvillimi izik 
dhe motor 
përfshin në 
tërësinë e tij 
karakteristikat 
dhe cilësitë 
izike. 

Ku
sh

 j
am

 u
në

?
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Mosha
Fushat e 
zhvillimit

3-4.5 vjeç (36-48 muajsh) 4.5-6 vjeç

Zhvillimi
Motor i 
madh

(Global) 

Fëmija 3-vjeçar është në gjendje 
të mbajë drejtpeshimin gjatë 

vrapimit, lëviz përpara dhe prapa 
me lehtësi, ecën mbi një tra të 
hollë pa u lëkundur, shkelmon 

topin përpara dhe pret topin që i 
hedhin, shpejton dhe ngadalëson 

ecjen sipas nevojës;
 

Fëmijët e kësaj grupmoshe e 
lëvizin trupin dhe gjymtyrët sipas 
ritmit të muzikës, transportojnë 
kuti të mëdha ose sende të tjera 

nga një vend në një tjetër etj; 

Duke u rritur më tej, fëmija 
i përmirëson aftësitë e veta 

motorike dhe realizon veprimtari 
më të vështira. Ai mund të vrapojë 

shpejt e rrëzohet rrallë, kërcen 
prapa me një këmbë,  imiton dikë 
ose diçka përmes pozicionit   të  

trupit dhe gjymtyrëve;
Fëmija kombinon në mënyrë të 
organizuar disa lëvizje motorike 

(rrotullohet rreth boshtit të trupit, 
kërcen në një këmbë ose me të dy 
këmbët, bën lëvizje sipas ritmit të 
muzikës), u shmanget pengesave 
gjatë vrapimit, i kapërcen ato etj;

Zhvillimi
Motor i 

vogël (Fin)

Fëmija e mban topin me të dy 
duart mbi kokë dhe e hedh 

përpara, kthen letët e librit një 
nga një, mbërthen dhe zbërthen 
kopsat e veshjeve, mban lapsin 

me gishtin e madh dhe me 
gishtin tregues dhe vizaton vija 
sipas formës së modeluar, hap 
dhe mbyll çezmën, vidhos dhe 
zhvidhos kapakun e shishes, lan 
dhëmbët në mënyrë të pavarur 

etj;

Fëmija e përdor dorën (atë 
dorë që përdor më shpesh) në 

veprimtaritë e përditshme (mban 
lugën, lapsin etj.), kap topin që 
i hedhin me njërën ose me të 

dyja pëllëmbët, mban gërshërën 
me njërën dorë dhe pret letrën 

sipas vijës së modeluar (rreth apo 
forma të tjera), shtrydh tubetin 
me ngjitëse, pastë dhëmbësh 
apo plastelinë dhe e lëshon 

përmbajtjen e tyre aty ku dëshiron, 
mbath  vetë këpucët dhe lidh 

lidhëset e tyre etj; 

Zhvillimi
Senso-
Motor

Fëmija imiton tinguj të 
instrumenteve muzikorë që 

dëgjon, kthen shikimin dhe jo 
qafën për të parë diçka, rendit 

numëratoren etj;

Fëmija i vizaton igurat që ka 
përpara me saktësi të madhe 

dhe në detaje, bën ndërtime me 
materiale të ndryshme duke 

përdorur fantazinë etj;
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ZHVILLIMI KONJITIV (NJOHËS) 

Aftësitë njohëse itohen kryesisht gjatë ndërvep-

rimit me të tjerët dhe hulumtimit në botën e jasht-

me. Fëmijët në këtë moshë vazhdojnë të përparojnë 

duke vëzhguar e ndërvepruar me botën përreth. 

Ata bëjnë hapa të rëndësishëm në përpunimin, 

ruajtjen dhe përdorimin e informacionit. 

Zhvillimi mendor, ndryshe nga ai izik, nuk 

mund të matet në sasi. Ndryshimet që ndodhin 

në këtë fushë janë kryesisht ndryshime cilësore. 

Kjo fushë e zhvillimit përfshin një shumëllojsh-

mëri veprimtarish mendore si hulumtimi, zbu-

limi, prezantimi, kategorizimi, klasiikimi dhe 

të mbajturit mend të informacioneve. Në peri-

udhën parashkollore, zhvillimi njohës ka të bëjë 

edhe me të qenit kritik, zgjidhjen e problemeve, 

kuptimin e rregullave dhe koncepteve etj. 

Në këtë stad fëmijët zhvillojnë shumë imagji-

natën e tyre. Parashkollorët përparojnë në af-

tësinë e vizatimit, në kujtesë, në të kuptuar dhe 

në njohjen e objekteve pa qenë nevoja t’i kenë 

përpara. Ata mund të imitojnë dukuri/objekte 

që i kanë hasur më parë. Fëmijët e kësaj moshe 

mësojnë duke bërë pyetjet “Pse?” dhe “Si?”. 

Një karakteristikë tjetër e kësaj moshe është 

edhe egocentrizmi (vendosja e vetes në qendër 

të vëmendjes). Fëmija mendon se të gjitha qe-

niet apo njerëzit shohin atë që shikon ai vetë. 

Pas përfundimit të periudhës parashkollore, af-

tësia mendore e fëmijës rritet duke bërë që ai të mund të krahasojë dhe kuptojë 

ndryshimet e veprimeve të tij me ato të të tjerëve. 

Në këtë moshë, fëmija zhvillon edhe shkathtësitë matematikore dhe numerike, çka është 

mjaft e rëndësishme pasi nëpërmjet tij nxiten aftësitë e të menduarit logjik, zgjidhjes së 

Zhvillimi konjitiv 
ka të bëjë me 
ndryshimet që 
ndodhin në 
veprimtarinë 
mendore të 
fëmijës. Ky zhvillim 
nënkupton zhvillimin 
e intelektit në 
përgjithësi por edhe 
të elementëve të 
tjerë që përfshin 
aktiviteti mendor 
si kujtesa, gjykimi, 
perceptimi, logjika 
etj. 
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problemeve dhe përdorimit të numrave e njësive matëse dhe kryerjes së veprimeve me to. 

Të shprehurit artistik është një tjetër komponent i rëndësishëm në zhvillimin e person-

alitetit të fëmijës. Fëmijët të cilët kanë pasur mundësi që ta zhvillojnë fantazinë e tyre në 

mënyra të ndryshme, mësojnë si të shprehin individualitetin, interesat dhe aftësitë e tyre.

Fëmijët ndryshojnë nga njëri-tjetri për nga mënyra me të cilën mësojnë, mbajnë 

mend dhe kuptojnë. Për këtë arsye, edukatorët dhe mësuesit duhet t’i kushtojnë 

kujdes më të madh mënyrës me të cilën fëmijët i përvetësojnë njohuritë. 

Mosha 3-4.5 vjeç (36-48 muajsh) 4.5-6 vjeç

Zhvillimi 
 Njohës 

(Konjitiv)

Fëmija është në gjendje të 
hulumtojë lloje të ndryshme 

sendesh dhe materialesh (p.sh. u 
merr erë kutive të ndryshme me 

qëllim që të zbulojë çfarë ka në to), 
bën pyetje mbi ato që sheh dhe 

dëgjon, identiikon pjesët përbërëse 
të një sendi të plotë (gjysma e 

mollës, gjysmë gote lëng); 

Në fushën e zhvillimit matematikor, 
lidh numrin me një bashkësi 

sendesh të caktuara (p.sh. zbulon 
nëse ka një numër  pjatash të 

mjaftueshëm për të gjithë fëmijët), 
numëron përmendësh deri në 10) 

etj.

Fëmija në këtë moshë vëren 
veçori të përmasave të sendeve (i 
madh-i vogël, i gjatë-i shkurtër, i 
lehtë-i rëndë) dhe bën grupimin/

klasiikimin e tyre, kupton dallimet 
mes bimëve dhe kafshëve të 

caktuara (dru i lartë, kafshë e vogël 
etj), di të dallojë dhe emërtojë 
cilësitë bazë të elementeve të 
ndryshme të natyrës (uji është 
i lëngshëm, guri është i fortë), 

emërton karakteristika të stinëve 
të vitit (në verë është nxehtë, kurse 

në dimër bie borë); 

Fëmija dëgjon dhe këndon këngë të 
njohura etj;

Fëmija çmonton dhe monton 
përsëri lodrat/sendet e ndryshme, 

vëzhgon dhe diskuton për 
ndryshimet që vëren (për shembull: 

“këtu ka një ndërtesë të re; më 
parë nuk ka pasur”), mund të 
parashikojë se ç’do të ndodhë 

duke u bazuar në vëzhgimet dhe 
hulumtimet e  tij;

Në fushën e zhvillimit matematikor, 
fëmija është i aftë të radhisë kube 

njëri mbi tjetrin për të parë në 
çfarë lartësie do të bien, thotë cili 
numër pason apo paraprin numrin 

5, lidh një bashkësi me numrin 
përkatës (numëron 6 kube dhe i 

vendos afër numrit 6);

Fëmija i përshkruan veprimtaritë 
ditore sipas rendit në të cilin 
ndodhin (mëngjesi, mësimi, 

loja), eksperimenton me sende 
dhe materiale të ambientit 

rrethues (bën brumë, baltë etj), 
i kupton rreziqet e kontaktit të 

drejtpërdrejtë me disa kafshë ose 
bimë, emërton nocione të caktuara 
gjeograike (mal, pyll, livadh, liqen), 
dramatizon profesione të caktuara 

(mësues, shitës, mjek), përdor 
instrumente muzikore të ndryshme 
dhe përpiqet të ekzekutojë me to 

etj;
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INTERESI NDAJ TË MËSUARIT

Fëmijëria e hershme është 

periudha në të cilën fëmijët 

mësojnë si të nxënë dhe kjo 

bëhet e mundur në mënyra të 

ndryshme.

Fëmijët e vegjël nga natyra janë 

kureshtarë dhe dëshirojnë të 

hulumtojnë. Krijimi i një am-

bienti që përkrah të mësuarit 

i stimulon fëmijët të hulum-

tojnë, të zgjidhin probleme 

e të tregojnë shkallë të lartë 

iniciative, nxit kuriozitetin e 

tyre dhe u jep kurajë të bëjnë 

pyetje. Kjo i ndihmon fëmijët 

të zhvillojnë qëndrime pozitive 

ndaj të mësuarit, gjë që është 

e nevojshme për suksesin e 

mëtejshëm në shkollë por edhe 

në procesin e të mësuarit aktiv 

gjatë gjithë jetës. 

Prindërit dhe mësuesit shpesh presin që të gjithë fëmijët të mësojnë njësoj dhe 

me të njëjtin ritëm. Në të vërtetë, çdo fëmijë ka mundësi dhe aftësi unike, kara-

kteristike vetëm për atë, prandaj fëmijët mësojnë dhe shprehen me mënyra të 

ndryshme. Kjo është diçka normale e cila duhet nxitur dhe kultivuar. 

Mënyrat me të cilat fëmijët e shprehin interesin e tyre ndaj të mësuarit varen nga 

temperamenti i tyre, por edhe nga kushte të tjera familjare, sociale, kulturore etj. 

Kjo kërkon që të respektohen veçoritë socio-kulturore të mjedisit nga e ka pre-

jardhjen secili fëmijë. Familja, rrethi më i gjerë, kopshti, shkolla dhe të gjithë ata 

që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me zhvillimin dhe të mësuarit e hershëm të fëmijës 

kanë një ndikim të madh në zhvillimin e mëtejshëm të çdo personi. 
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Mosha
Interesi ndaj 
të mësuarit

3-4.5 vjeç (36-48 
muajsh)

4.5-6 vjeç

Kurioziteti/

Iniciativa

Fëmija bën pyetje (Çfarë 

është kjo? Pse Hëna 

është e rrumbullakët? 

Si linda unë?), kërkon 

të dijë më shumë për 

gjërat që vëren për herë 

të parë, ofron ndihmë 

në situata të caktuara 

(për shembull, pastron 

ケ┌ﾏ¥ゲｴピﾐ W SWヴSｴ┌ヴぶき

Fëmija vazhdon të 

ngjyrosë apo të rendisë 

kube edhe pasi fëmijët 

e tjerë kanë mbaruar 

veprimtarinë, trillon 

tregime dhe këngë gjatë 

┗Wヮヴｷﾏデ;ヴｷゲ¥ Wデﾃき

Fëmijët zhvillojnë interes personal ndaj 

gjërave të caktuara (mbledhin lodra 

dhe sende të ndryshme për të cilat 

kanë interes) dhe dëshirojnë të dinë 

më shumë për ndodhi dhe tregime që 

kanë të bëjnë me gjërat e panjohura 

ふヮ¥ヴ ゲｴWﾏH┌ﾉﾉ ヮ¥ヴ Sｷﾐﾗ┣;┌ヴ¥ Wデﾃぶき

Fëmija, në mënyrë të pavarur, 
seleksionon materiale që i nevojiten 
për lojë, i vendos vetes qëllime (të 
ujisë lulet, të ushqejë qenin) dhe 

kërkon ndihmën e ndonjë të rrituri 
për t’i arritur ato, ndryshon rrjedhën 

e tregimeve të njohura dhe shton 
personazhe, përdor metoda të 

ndryshme për të shprehur idetë e tij 
(vizaton, këndon) etj;



Udhëzues për të qenë prind i suksesshëm i një fëmije parashkollor 15

ZHVILLIMI PSIKO-EMOCIONAL DHE SOCIAL

Në këtë moshë, zhvillimi socio-emocional 

i fëmijëve ndikohet nga sjellja e prindërve, 

vëllezërve/motrave dhe të rriturve të tjerë. 

Duhet të kemi parasysh se prindërit sillen me 

mënyra të ndryshme ndaj fëmijëve të tyre. 

Një sjellje e ekuilibruar karakterizohet nga një 

marrëdhënie e qëndrueshme emocionale dhe 

nga mirëkuptimi e komunikimi i hapur midis 

prindërve dhe fëmijëve. Ka edhe prindër që 

ndëshkojnë çdo sjellje e veprim të fëmijës së 

tyre. Fëmijët e këtyre prindërve rriten si qenie 

të varura prej të tjerëve dhe pa iniciativë. 

Prindërit duhet t’u japin fëmijëve mundësinë 

për të përfunduar vetë disa detyra/aktivitete 

ndërsa i drejtojnë dhe u vendosin kuij të qartë 

duke i ndihmuar të përshtaten me rregullat e 

shoqërisë. Njerëzit nga “natyra” janë qenie so-

ciale. Për çdo njeri është thelbësore të mësojë të 

jetojë me të tjerët. Mosha parashkollore është 

pikërisht ajo në të cilën fëmijët krijojnë lidhjet 

e para shoqërore, zënë shokët e parë të së njëjtës 

moshë, kanë më shumë mundësi të shprehin 

emocionet, të tregojnë mirëkuptim, të ndihmo-

jnë e respektojnë të tjerët dhe të kuptojnë nevo-

jën për pavarësi e liri personale. Shkathtësitë 

sociale dhe zhvillimi emocional janë pjesë e 

rëndësishme e përgatitjes së fëmijës për shkollë. 

Fëmijët më të suksesshëm janë ata që përshtaten në 

mjedise të ndryshme shoqërore, respektojnë 

rregullat dhe marrin pjesë në aktivitetet 

grupore në klasë, shkollë etj. 

Zhvillimi psiko-
emocional 
përfshin 
zhvillimin e 
tërësisë së 
emocioneve 
të individit ndaj 
vetes dhe të tjerëve. 
Zhvillimi social 
(shoqëror) përfshin 
njohjen e mënyrave 
të sjelljes që na japin 
mundësi të hyjmë në 
shoqëri me të tjerët 
dhe rregullojnë jetën 
e individit në shoqëri. 
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Mosha 3-4.5 vjeç (36-48 muajsh) 4.5-6 vjeç

Zhvillimi 
Emocional

Fëmija përpiqet të ngushëllojë 
një fëmijë tjetër që qan ose 
është i pikëlluar, shikon një 

fëmijë që qan (në libër, në TV) 
dhe pyet “pse qan?”, gëzohet 
kur merr dhuratë, u përgjigjet 
në mënyrë pohuese dhe me 

bindje pyetjeve “A di t’i japësh 
biçikletës?”, “A di të notosh?”, 

“A mund ta rregullosh lodrën?”, 
“A di ta mbyllësh televizorin?” 
etj. Fëmija ua tregon detyrën 
e kryer personave të rritur të 

familjes.
Fëmija reagon me pamjen e 

fytyrës kur është i hidhëruar; 
ai e shpreh hidhërimin dhe 

pikëllimin në mënyrë të 
përshtatshme;

Fëmija shkëmben informacione për 
veten me fëmijë të tjerë (numrin 
e telefonit të shtëpisë, adresën e 
vendbanimit), shpreh emocionet 

nëpërmjet lojës, u vjen në ndihmë 
të tjerëve (përpiqet të gjejë lodrën 

e humbur të shokut), jep idetë 
dhe mendimet e tij në lojë dhe 

në veprimtari (i tregon një fëmije 
tjetër si ta pasojë topin), shpreh 

emocionet duke i kontrolluar mirë 
ato, i qetëson emocionet negative 

dhe impulset momentale (e ndërpret 
hidhërimin, të qarët, të shprehurit 
e pakënaqësisë), pranon të shkojë 

në shkollë/kopsht pa shqetësim dhe 
hidhërim, krenohet me arritjet e tij 

dhe beson në aftësitë e tij;

Zhvillimi 
Social

Fëmija pret radhën me durim 
kur dëshiron diçka (të luajë 

në shilarës ose të marre lëng 
frutash), i kërkon dhe ofron 

ndihmë ndonjë personi të rritur 
të afërt, ngre dorën për t’iu 

drejtuar mësueses;
Në një mjedis të panjohur, 

afrohet tek personi i njohur 
(prindi) për të kërkuar ndihmë;
Fëmija i ndan lodrat dhe sendet 
me fëmijët e tjerë, luan lojëra të 
përbashkëta me më të rriturit, 
dëshiron t’i ndihmojë të rriturit 

(pastron pluhurat), ndërron 
pamjen e tij (vishet me veshjen 

e të tjerëve ose ndërron 
shprehjen e fytyrës për t’i 

përngjarë ndonjë personi) etj;

Fëmija emërton fytyrat e njohura 
që sheh në fotograi dhe pyet për 
ndonjë person që e sheh për herë 

të parë. 
Fëmija ka shokë në disa vende (në 
kopsht, në shkollë, tek gjyshi etj), 
zgjedh të luajë me shokë të rinj, 

bashkëpunon me fëmijët e tjerë në 
veprimtaritë grupore; 

Fëmija përshëndetet me personat 
e njohur kur hyn në dhomë ose 

kur takohet në ndonjë vend tjetër; 
ai është i aftë t’i vërejë dhe t’i 

respektojë ngjashmëritë dhe dallimet 
tek njerëzit;

Fëmija bën pyetje lidhur me fëmijët 
e tjerë, karakteristikat e tyre izike, 

familjet e tyre, karakteristikat etnike, 
dallimet kulturore etj;

ZHVILLIMI I GJUHËSOR, I KOMUNIKIMIT DHE I SHKRIM-LEXIMIT

Përvetësimi i gjuhës dhe përdorimi i drejtë i saj është shumë i rëndësishëm për çdo 

individ në shoqëri. Gjuha është një element i rëndësishëm i komunikimit. 

Megjithatë, komunikimi ndodh edhe në mungesë të gjuhës (komunikimi jo go-

jor, përmes gjesteve, simboleve, tingujve etj). Fëmijët, pavarësisht prejardhjes së 
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tyre kulturore, vijnë në botë të përgatitur për 

të komunikuar me tinguj, gjestikulacione dhe 

jalë. Shprehja e fytyrës dhe komunikimi me 

trup, mënyra me të cilat komunikojnë foshnjat, 

shpejt zëvendësohet nga “gugatjet”, formimi i 

jalëve dhe më pas i jalive. Gjuha u nevojitet 

Mosha 3-4.5 vjeç (36-48 muajsh) 4.5-6 vjeç

Zhvillimi 
Gjuhësor

Fëmija kupton domethënien e 
fjalëve të shqiptuara dhe vepron 

sipas udhëzimeve që i jepen, 
dëgjon me vëmendje tregimet që 
i lexohen ose që sheh në TV dhe 

kërkon sqarime, diskuton dhe 
bën pyetje, rrëfen tregimin që ka 
dëgjuar dhe u përgjigjet pyetjeve 

rreth tij. Fëmija i përshtat fjalët në 
gjini dhe në numër, përdor fjalë 
të reja ose pyet për kuptimin e 

ndonjë fjale të panjohur;
Fëmija e transmeton me saktësi 
porosinë e shkurtër të mësuesit 

deri te prindi dhe anasjelltas;

Fëmija e di rëndësinë e disa 
fjalëve të veçanta (për shembull: 
pediatër është mjeku për fëmijë), 
përfshihet në bisedë, e kupton atë 

që dëgjon dhe reagon në mënyrë të 
përshtatshme, tregon më me lehtësi 
tregimin apo ndonjë ngjarje për të 
cilën ka dëgjuar nga ndonjë person 
tjetër ose që e ka parë në TV (ilm, 

emision), tregon përvojën ose 
përjetimin e tij, përdor intonacione 
të ndryshme të zërit gjatë recitimit 

të vjershave apo rrëimit të 
ngjarjeve të ndryshme. 

Fëmija merr pjesë në lojërat që 
lidhen me të folurit (plotëso fjalinë, 

vazhdo tregimin… etj);

Bazat 
e të 

lexuarit

Fëmija shikon me kujdes një libër 
të ilustruar duke i kthyer faqet një 

nga një, bën sikur i lexon librin 
një fëmije më të vogël ose ndonjë 
lodre (kukullës, qenit), bën sikur 
lexon duke parë faqet e librit që 
i njeh përmendësh, dallon disa 
shkronja në tekstin e shkruar 
(shkronjën O ose shkronjën e 

parë të emrit të tij) etj;

Fëmija shikon për një kohë më të 
gjatë librin e ilustruar, krijon ngjarje 
sipas fotograive që sheh për herë 

të parë, bën lidhjen e tingullit me 
shkronjën e caktuar (o, a…), emërton 

shkronjat në një tekst të shkruar, 
njeh emrin e tij të shkruar në letër, 
emërton 2-3 shkronja duke i lidhur 

në rrokje etj;

Të 
shkruarit

Fëmija vizaton forma të caktuara 
të cilat i përngjajnë shkronjave (p.sh. 
një rreth në vend të shkronjës O), 

bën vizatime duke u bazuar në 
ndonjë ngjarje që dëgjon, vizaton 

sende ose fytyra, kopjon një formë 
të dhënë etj;

Fëmija shkruan ose vizaton forma 
të ndryshme, shkruan një shkronjë 
të dhënë duke e kopjuar, shkruan 
në mënyrë të pavarur shkronjat e 
emrit të tij, kërkon nga personi i 

rritur që t’i shkruajë diçka në lidhje 
me ndonjë ide të tijën etj;
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fëmijëve për të shprehur mendimet dhe ndjenjat e tyre por njëkohësisht edhe për 

të kuptuar personat e tjerë me të cilët ata komunikojnë çdo ditë. Disa nga aftësitë 

kryesore të fëmijëve parashkollorë në drejtim të zhvillimit gjuhësor përfshijnë af-

tësinë për të kuptuar gjuhën e folur, pasurimin e jalorit, përdorimin e formave 

të ndryshme gramatikore, shkathtësitë komunikuese, interesin për të lexuar libra, 

aftësitë për t’u shprehur me shkrim etj.

LOJA, NJË ELEMENT I RËNDËSISHËM I ZHVILLIMIT TË FËMJËVE

Loja i ndihmon fëmijët në drejtim të zhvillimit 

mendor përmes krijimit të mundësive për të 

njohur masën, formën dhe cilësinë e objekteve 

që gjenden në mjedisin rrethues. Duke prekur 

dhe krijuar objektet, ata përvetësojnë konceptin 

e peshës, vëllimit, sipërfaqes, përmbajtjes etj. 

Përmes lojës, fëmijët zhvillojnë imagjinatën 

duke e vendosur veten në rolin e prindit, mjekut 

ose personazheve të përrallave. Kjo i ndihmon 

ata të kuptojnë pozitat e të tjerëve. Imagjinata është një nga treguesit e zhvillimit 

mendor të fëmijës: sa më shumë lojëra që kanë në bazë zhvillimin e imagjinatës të 

luajnë ata aq më i plotë do të jetë zhvillimi mendor i tyre.

Loja favorizon zhvillimin izik të fëmijës. Gjatë një loje izike, fëmija kryen një sërë 

veprimesh të cilat e aftësojnë atë për realizimin e disa veprimtarive si të veshurit 

vetë, lidhja e këpucëve etj. duke e ndihmuar kështu të bëhet i pavarur. Një fëmijë 

që i realizon vetë këto aktivitete ka vetëvlerësim më të lartë se një fëmijë i cili nuk 

arrin të kryejë me sukses aktivitetet izike dhe bëhet objekt i shakave dhe talljeve 

të shokëve të tij. 

Loja ndihmon në zhvillimin social të fëmijës. Bashkëveprimi me fëmijët e tjerë u 

mëson atyre aftësitë sociale të nevojshme për të jetuar në shoqëri. Loja i ndihmon 

fëmijët të kuptojnë më mirë emocionet e të tjerëve. Për shembull, vajza në rolin 

e nënës i thotë “të bijës” se nuk bëri mirë që u grind me shoqen e saj në kopsht. 

Gjithashtu, para se të shkojnë në shkollë, fëmijët luajnë shkollash: ata bëjnë sikur 

janë nxënës. Kjo parapërgatitje lehtëson familjarizimin e tyre me shkollën dhe 

rregullat e saj.
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SI TA NXISNI ZHVILLIMIN E FËMIJËS?

Në sferën e zhvillimit fizik

•	 Sigurojini fëmijës suaj kushte për kryerjen e veprimtarive të ndryshme fizike 

(p.sh. në terrene sportive ose në natyrë, ku mund të përdoren për këto 

veprimtari elemente natyrore si druri, mali etj). Nxiteni fëmijën të ushtrojë 

sporte të caktuara individuale ose grupore; 

•	 Vini muzikë dhe nxiteni fëmijën ta lëvizë trupin sipas ritmit të muzikës;

•	 Vendosni pengesa në formën e shkallës ose të rrathëve dhe jepini fëmijës 

udhëzime mbi si t’i kapërcejnë ato apo t’i kalojnë duke u gjunjëzuar; 

•	 Lejojeni fëmijën të marrë pjesë në mënyrë aktive në të veshurit – të 

mbërthejë kopsat e veshjes, të mbathë këpucët, të mbërthejë zinxhirin etj. – 

dhe në përgatitjen e ushqimit. 

Në sferën e zhvillimit konjitiv (njohës)
dhe qëndrimit ndaj të mësuarit

•	 Krijoni një mjedis (me lodra e sende) në 

të cilin fëmija të mund të eksperimen-

tojë dhe të përdorë imagjinatën e tij. 

Mbështeteni në përpjekjet për të “hulum-

tuar” botën por kujdesuni për sigurinë e 

tij;

•	 Mundësojini fëmijës sende të ndryshme dhe nxiteni që t’i kategorizojë sipas 

veçorive të tyre. Nxiteni fëmijën të lasë mbi cilësitë e materialeve të caktu-

ara (qelqi thyhet, goma lakohet etj);

•	 Krijojini fëmijës mundësi të shohë libra të ndryshëm të ilustruar, fotograi, 

ilma etj. me tema të ndërtimit të trupit të njeriut, të marrë pjesë në veprim-

tari që lidhen me përkujdesjen për bimët dhe kafshët etj;

•	 Krijojuni fëmijëve mundësi të bëjnë pyetje. Çdoherë përgjigjjuni pyetjeve të 

tyre. Drejtojini fëmijës pyetje të hapura me të cilat ta nxisni të mendojë (për 

shembull: Çfarë ndodh nëse…?; Si mund të bëhej ndryshe …?).

Në sferën socio-emocionale

•	 Mbështetni sjelljen pozitive të fëmijës ndaj të rriturve;

•	 Përgjigjjuni pyetjeve të fëmijës dhe tregoni interes për ato që ai thotë;

•	 Nxiteni fëmijën t’i pranojë fëmijët e tjerë dhe mbështetni lojën e tyre të 

Lavdërojeni 
fëmijën kur 
përpiqet dhe 
arrin të kryejë 
me sukses atë 
që i kërkohet.
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përbashkët;

•	 Nëpërmjet këngëve, tregimeve dhe kontakteve të drejtpërdrejta me per-

sonat, u tregoni fëmijëve mbi dallimet dhe ngjashmëritë me të cilat do të 

ballafaqohen në jetë;

•	 Nxiteni pavarësinë e fëmijës në veprimtaritë e përditshme;

•	 Mundësojini fëmijës t’i kuptojë dhe të lasë për emocionet personale. 

Inicioni lojëra përmes të cilave fëmija të mund të tregojë përjetimet dhe 

emocionet personale;

•	 Nxiteni fëmijën t’i mbarojë detyrat e dhëna dhe lavdëroni suksesin e tij. 

Në sferën e gjuhës dhe shkrim-leximit

•	 Përkushtojuni fëmijës sa herë që keni mundësi. I lexoni me zë dhe i lisni 

për ilustrimet;

•	 Filloni biseda mbi veprimtaritë e përditshme të fëmijës; bëni pyetje dhe 

nxiteni fëmijën të përgjigjet; 

•	 Lexojini fëmijës çdo ditë dhe përdorni stimulime të ndryshme gojore (bise-

doni, nxiteni të bëjë pyetje);

•	 Nxitni diskutimet mes fëmijëve në grup; 

•	 Nxiteni fëmijën ta pasurojë jalorin dhe sqarojini kuptimin e jalëve;
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Tre përbërësit kryesorë të personalitetit 

ZHVILLIMI I PERSONALITETIT TEK PARASHKOLLORËT

Për të qenë të lumtur, fëmijët 

duhet të arrijnë një përshtatje 

të mirë personale sikurse edhe 

sociale. Në një kulturë ku jeta 

shoqërore po bëhet gjithnjë e 

më komplekse, personaliteti 

është i rëndësishëm.

Është e rëndësishme që prindërit 

të kuptojnë se personaliteti i 

fëmijëve varet shumë më tepër nga ajo që fëmijët 

mësojnë prej tyre sesa nga tiparet e trashëguara. 

Kjo do të thotë që prindërit duhet të marrin 

përsipër pjesën e tyre të përgjegjësisë për rritjen 

e fëmijëve dhe, si rrjedhim, të kujdesen për 

zhvillimin tek fëmijët të tipareve që do t’u shër-

bejnë atyre në jetë.

Shumë karakteristika të personalitetit të fëmi-

jës suaj do të ndikojnë në të ardhmen e tij, për 

shembull, aftësia për të krijuar marrëdhënie me 

njerëzit dhe për t’u përshtatur; aftësia për të më-

suar nga gabimet; vullneti për të punuar fort; 

aftësia për të vëzhguar, për t’u përqendruar, 

për të zbuluar; aftësia për të qenë krijues, të 

vendosur, ambiciozë. Të gjitha këto do ta ndi-

hmojnë një fëmijë, ndërsa karakteristika si përtesa, paaftësia për t’u përqen-

druar, të menduarit e ngadaltë, paaftësia për të shprehur veten, do ta pengojnë 

fëmijën tuaj. Prindërit mund të ndikojnë shumë në zhvillimin e këtyre karak-

teristikave të personalitetit dhe mund të bëjnë shumë për të përforcuar tipare 

të lindura si pavarësia, reagueshmëria, të qenit i kujdesshëm, humori i mirë dhe 

mbështetja tek vetja.

“Fëmija im 
është shumë 
dembel, po dhe 
i ati i tij kështu 
është, kështu 
që më duket 
se është e kotë të 
merrem me të”.

“Fëmija im është 
shumë i ndjeshëm 
ndaj situatave dhe 
preket shpejt dhe 
shpesh kjo më 
acaron”.
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Prindërit gjithashtu duhet të marrin përgjegjësinë për imponimin (në mënyrë të 

ndërgjegjshme apo të pandërgjegjshme) e tipareve të karakterit të tyre tek fëmi-

jët: një prind i paduruar rrallë qëllon që të ketë një fëmijë të duruar; një fëmijë i 

vështirë shpesh ka një prind të vështirë. Një fëmijë “i vështirë” shpesh është thjesht 

duke reaguar normalisht ndaj një mjedisi të vështirë familjar. Një prind i qetë, që 

përballet me situatat që i sjell jeta, ka pak gjasa të ketë një fëmijë të vështirë.

Mos harroni se e gjithë jeta e fëmijës suaj mbruhet në vitet e para, madje edhe që 

në muajt e parë. Nëse nevojat bazë të fëmijës suaj plotësohen dhe ai merr shumë 

dashuri, vëmendje dhe stimul, atëherë ka gjasa që ai të rritet si një person i lumtur. 

FUSHAT E ZHVILLIMIT TË PERSONALITETIT

Personaliteti i fëmijës suaj 

mund të përshkruhet si i for-

muar nga tre përbërës kryesorë: 

Emocionaliteti, pra prirja për 

t’u shqetësuar lehtësisht dhe 

intensivisht. Këta fëmijë janë 

të vështirë për t’u qetësuar.

Aktiviteti, sasia e sjelljes që 

shfaq një fëmijë për sa u përket 

lëvizjeve e shpejtësisë së të fol-

urit apo sasia e energjisë që shpenzon në çdo aktivitet dhe niveli i axhitimit.

Shoqërueshmëria, kërkimi i kënaqësisë nga kontaktet shoqërore. Fëmijë të tillë 

preferojnë të rrinë me të tjerët. Atyre u pëlqen të ndajnë aktivitetet me të tjerët. 

Këta fëmijë reagojnë ndaj të tjerëve dhe e kërkojnë këtë prej tyre.

Personaliteti i fëmijës suaj është një përzierje e këtyre tre përbërësve në sasi të 

ndryshme, dhe që nga ditët e para të jetës është e mundur të shohësh se fëmija 

yt ka anshmëri në një drejtim, duke qenë më emocional, më aktiv apo më social. 

Fëmijët emocionalë priren të qajnë shumë dhe nuk qetësohen lehtësisht; fëmijët 

aktivë priren të jenë të axhituar dhe nuk lenë shumë; fëmijët e shoqërueshëm 

arrijnë ta shfaqin afeksionin e tyre që nga dita e parë e lindjes, duke reaguar ndaj 

përkëdheljeve dhe duke u qetësuar lehtësisht. 

Nëse fëmija juaj shfaq me tepri ndonjë nga këto karakteristika, është detyra juaj 
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ta pranoni këtë, por nga ana tjetër edhe ta nxisni fëmijën të lëvizë në drejtim të 

dy të tjerave. Për shembull, nëse ju keni një fëmijë shumë emocional, përkujdesja, 

mbështetja, siguria, orientimi dhe ndihma juaj do ta ndihmojnë atë të ndihet i 

sigurt dhe më pak emocional. Në mënyrë të ngjashme, një fëmijë që duket se është 

i nxituar gjithë kohën, mund të ngadalësohet duke i vendosur kuij të kujdesshëm 

(me ndjeshmëri) dhe duke i kushtuar shumë vëmendje. Luajtja e lojërave me një 

fëmijë aktiv do ta nxisë atë të përqendrohet dhe të rrisë ruajtjen e vëmendjes.

Të gjithë prindërit shpresojnë se fëmija i tyre do të rritet me një personalitet të 

mirekuilibruar, dhe është mirë që ata të njihen me fazat që do të përjetojnë gjatë 

rritjes së fëmijës së tyre. Për shembull, deri në moshën një vjeçare, fëmija është në 

fazën e zbulimit nëse bota është një vend i besueshëm apo jo i besueshëm. Rezul-

tati ideal i kësaj është se fëmija juaj mëson të besojë tek nëna e tij ose tek personi 

që kujdeset për të. Ajo gjithashtu duhet të mësojë të besojë aftësinë e saj për të 

bërë gjërat të ndodhin. Elementi kyç i kësaj është se fëmija juaj është në gjendje të 

formojë një atashim të hershëm të sigurt me të dy prindërit e vet.

Në moshën dy deri në tre vjeç, personaliteti i fëmijës zhvillohet shpejt, teksa ai më-

son mbi forcën e vullnetit të vet dhe aftësinë për të dominuar të tjerët përmes betejave 

të vullnetit. Në të njëjtën kohë, kjo balancohet nga ndjenjat e turpit dhe të dyshimit, 

si rezultat i kontrollit dhe paaftësisë izike. Kështu, të mësosh të ecësh, të kapësh gjëra 

dhe shprehi të tjera izike çojnë në zgjedhje të lira, por teksa zhvillohet kontrolli i 

urinimit, fëmija mëson kontrollin, por mund të zhvillojë dhe ndjenjën e turpit nëse 

ndodhin aksidente dhe ai fajësohet për to. 

Në moshën katër dhe pesë vjeçare, fëmija juaj 

po mëson për iniciativën, përkundrejt ndjenjës 

së fajit. Fëmija juaj bëhet i aftë të organizojë ak-

tivitetet rreth një qëllimi dhe bëhet më i ven-

dosur dhe agresiv, veçanërisht djemtë. Fëmija 

juaj gjithashtu zhvillon një konlikt me prindin 

e seksit të njëjtë, dhe kjo mund ta bëjë të ketë 

ndjenja faji. Më vonë, rreth moshës gjashtëvjeçare, 

fëmijët përqendrohen në zhvillimin e produktiv-

itetit, në të qenit të dobishëm, por duhet të përbal-

len gjithashtu me ndjenjat e inferioritetit. 
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Zhvillimi gjinor dhe parashkollorët

Fëmijët illojnë t’i vënë re dallimet gjinore që në 

moshën 2 vjeç. Rreth moshës 3 vjeç ata illojnë 

të tregojnë se çfarë do të thotë të jesh vajzë dhe 

çfarë do të thotë të jesh djalë. Fëmijët arrijnë ta 

kuptojnë përfundimisht përkatësinë gjinore rreth 

moshës 6-7 vjeç. 

Në këtë moshë, prindërit ndikojnë shumë tek 

mënyra me të cilën fëmija do të shohë dhe do 

të vlerësojë veten e tij si djalë apo vajzë dhe, si 

rrjedhim, edhe të tjerët. Një vajzë e rritur me 

mendimin se djemtë janë më të zgjuar e më 

të zotë se vajzat, mund të krijojë ndjenja infe-

rioriteti ndaj tyre në përgjithësi dhe mund të 

ndihet një person me më pak vlerë. Një djalë i 

rritur me mendimin se djemtë duhet të trajto-

hen në mënyrë të veçantë vetëm për faktin se 

janë djem, mund të krijojë besimin se njerëzit, 

veçanërisht vajzat dhe gratë, janë në funksion të 

tij dhe kanë për detyrë t’i shërbejnë në familje, 

në punë e në shoqëri. 

Në shoqërinë tonë, e cila ndryshon vazhdi-

misht dhe ku është e rëndësishme që çdo per-

son të aftësohet për t’u përballur me kërkesat e 

jetës, asnjë nga këto qëndrime nuk është i për-

shtatshëm; këto qëndrime pengojnë zhvillimin 

e shëndetshëm të fëmijës.

Nëse kujdeseni për fëmijët, ju mund t’i ndihmoni ata të bëjnë shumë gjëra, 

pavarësisht në janë djem apo vajza. Prindërit mund të ndjekin këshillat e 

mëposhtme për t’u mësuar fëmijëve përkatësinë gjinore. Disa prindër mund 

të mos ndihen rehat me disa nga këto ide. Ata mund të duan të bëjnë disa 

gjëra me djemtë e të tjera me vajzat. Gjithsesi, ata duhet të sigurohen se loja 

“Unë jam burrë 
dhe dua të di 
disa lojëra të 
denja për burra 
që t’i luaj me 
kalamajtë.”

“Burri im tregon më 
shumë dashuri për 
djalin sesa për vajzën; 
shpeshherë më prish 
edhe punën që kam 
bërë gjithë ditën”.
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në fëmijërinë e hershme nuk 

ndikon në orientimin seksual 

të fëmijës.

Loja pa ndarje gjinore i ndi-

hmon fëmijët të mësojnë më 

shumë gjëra dhe të përfshihen 

në më shumë aktivitete dhe i 

bën ata të zotët e vetes në të 

ardhmen. 

Këshilla për të nxitur zhvillimin gjinor
të përshtatshëm për djemtë dhe vajzat

Më poshtë janë renditur disa këshilla për prindërit dhe kujdestarët lidhur me si 

mund t’i ndihmojnë ata fëmijët të kenë një zhvillim gjinor të shëndetshëm: 

•	 Ndihmoni çdo fëmijë të ketë sukses në çdo fushë. E vetmja gjë për të cilën 

kanë nevojë fëmijët është që të jenë aktivë, krijues dhe të ndjeshëm. Lejojini 

ata të bëjnë shumë gjëra, pavarësisht nga përkatësia gjinore. 

•	 Kur shikoni televizor apo ilma, diskutoni me fëmijët mbi ato që shikoni. 

Shpjegojuni atyre mesazhet që jepen në programe dhe reklama. Flitni për 

bindjet dhe vlerat tuaja personale. 

•	 Jini një model i mirë. Bëni gjëra nga më të ndryshme. Shpjegojuni fëmijëve 

që përkatësia gjinore nuk ka lidhje me gjërat që bëni. 

•	 Jini të sinqertë kur fëmijët pyesin për ngjashmëritë/ndryshimet mes djemve 

dhe vajzave. Përdorni jalë të sakta për pjesët e trupit. 

•	 Vlerësojini vajzat dhe djemtë në të njëjtën mënyrë për detyrat e njëjta. 

•	 Jepini mundësinë vajzave 

dhe djemve të shohin 

burra dhe gra në role të 

ndryshme. Për shembull, 

ata mund të shohin gra 

ndërtuese ose burra infer-

mierë. 

•	 Nxitini fëmijët të lua-

jnë me djem dhe vajza 

por jini të përgatitur t’i 
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dëgjoni të thonë se nuk duan ta bëjnë këtë deri në një moshë të caktuar. 

Miqësitë mes djemve dhe vajzave nisin të krijohen më vonë. 

•	 Jepuni lodra që nuk janë vetëm për vajza apo për djem. Lërini ata të përdo-

rin imagjinatën për të krijuar lodrat e tyre me kuti, letë etj. 

•	 Bëni komente pozitive për të dyja përkatësitë gjinore. 

•	 Pyetini fëmijët se çfarë u pëlqen. Mos prisni që të gjithë djemtë ose të gjitha 

vajzat të pëlqejnë të njëjtën gjë. 

•	 Mendoni për zgjedhjet që bëni. Ndërveproni me djemtë po aq sa me vajzat 

dhe anasjelltas. Nëse nuk e keni të qartë cila është koha që shpenzoni me 

secilin prej fëmijëve, bëni një graik të aktiviteteve që zhvilloni me njërin 

dhe me tjetrin.  

•	 Nxitini djemtë të luajnë shtëpiash dhe me kukulla. Nxitni vajzat të luajnë 

me tulla, kamionë dhe lodra sporti. 

•	 Fëmijët mund të bëjnë komente të tipit “Gocat nuk luajnë me kamionë”. Ju 

mund t’u shpjegoni atyre se vajzat dhe djemtë mund të bëjnë shumë gjëra të 

njëjta. 

•	 Provoni të njëjtat aktivitete si me djemtë ashtu edhe me vajzat. Për shem-

bull, bëni mundje edhe me vajzat edhe me djemtë. 



Udhëzues për të qenë prind i suksesshëm i një fëmije parashkollor 27

Të luash do të thotë të mësosh

Lojëra të drejtuara nga prindërit

Si mësuesit e parë të fëmijës suaj, ka shumë gjëra 

të cilat është më mirë të mos i bëni. Stimulimi 

i fëmijës është i rëndësishëm, por asnjëherë për-

para se ai të jetë gati. Dëshira dhe interesi për 

detyra të caktuara “akademike” duhet të vijë 

illimisht nga fëmija dhe ju thjesht duhet ta 

ndiqni.

Detyrat me shkrim, ushtrimet etj. nuk duhet të 

illojnë përpara moshës 6-7 vjeçare, përndryshe 

fëmija privohet nga vitet e çmuara të fëmijërisë 

së hershme të cilat janë shumë të rëndësishme 

për zhvillimin fizik dhe mendor.

Në të gjitha lojërat dhe aktivitetet, është e 

rëndësishme të jeni entuziastë, mbështetës e jo 

kritikë dhe të vlerësoni e shpërbleni fëmijën me 

diçka që i pëlqen.

Lojëra gjuhësore

Duke u rritur, fëmija juaj do të mësojë nuancat e kuptimeve të jalëve, sinonimet 

etj. Ju mund ta ndihmoni duke shfaqur interes për jalët, duke u kujdesur për 

mënyrën me të cilën i përdorni dhe duke u bërë të kuptojnë sa të dobishme janë 

ato. Për shembull, merrni ngjyrën e kuqe dhe mendoni për gjithë jalët e tjera që 

ekzistojnë për të përshkruar të kuqen si e kuqërreme, ciklamin etj. apo për sende 

me këtë ngjyrë si zjarr, nxehtësi, kuti postare, zjarrikëse, mollë etj. hjesht bëni 

një listë të tillë me fëmijën tuaj për të zgjeruar repertorin e fjalëve të tij. 

Një fëmijë mund të kuptojë që në moshë shumë të hershme konceptin e të 

kundërtës si e nxehtë/e ftohtë, e madhe/e vogël, e mirë/e keqe etj. Për të shkuar 

përtej kësaj, ju mund të prezantoni koncepte më komplekse, për shembull, fjalë 

që përshkruajnë gjendje mendore/shpirtërore që lëvizin mes gëzimit dhe trishtim-

“Çfarë lojërash 
mund të luaj 
me fëmijën tim 
që ta ndihmoj 
atë të zhvillohet 
më shumë?”

“Fëmijës tim i blej 
libra për moshën e tij 
por nuk i hap kurrë”.
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it si: e lumtur, e kënaqur, e qetë, rehat, pa qejf, euforike etj. Një mënyrë e mirë për 

të zgjeruar jalorin dhe mënyrën e përshkrimit të ndjenjave është ta lini fëmijën të 

zgjedhë një nga objektet apo lodrat e saj të preferuara dhe të përshkruajë se si do të 

ndihej po të ishte ai objekt. Për shembull, mund të zgjidhni një zile dhe ta pyesni 

fëmijën se si ndihet ajo (si zile). Fëmija mund të thotë “Më pëlqen të tringëlloj”. 

Më tej ju mund ta pyesni se çfarë lloj zileje është, me tingull të fortë apo të butë? 

Meqenëse është prej metali, ka ftohtë apo ngrohtë? A shkëlqen? A i pëlqen ta mar-

rin në duar dhe ta bëjnë të tringëllojë?

Fëmijët illojnë të bëjnë pyetje edhe para moshës trevjeçare, kështu që edhe ju 

duhet të filloni t’u bëni pyetje rreth kësaj kohe. Fillimisht, pyetjet duhet të jenë 

shumë të thjeshta, për shembull “Si përdoret kjo lodra?”, por, më vonë, pyetjet 

tuaja mund të jenë shumë më të detajuara dhe të lidhen me eksperiencën e fëmi-

jës: “A mund të më japësh një shembull?, “Çfarë do të thotë kjo për ty?”. Elementi 

kyç këtu është të dëgjoni përgjigjet e fëmijës dhe jo të thoni nëse përgjigja është e 

drejtë apo e gabuar, por ta përdorni atë për të kaluar tek një pyetje tjetër dhe për 

të zgjeruar diskutimin.

Një lojë që mund të jetë tërheqëse për shumicën e fëmijëve është “Kërkimi i 

thesarit” gjatë së cilës mesazhe me shkrim që japin informacion që të çon tek the-

sari vendosen në vende të ndryshme të shtëpisë. Kjo është një mënyrë e natyrshme 

për ta mësuar fëmijën me “kodet” gjuhësore, shkurtimet e fjalëve, kuptimet që 

fshihen pas fjalëve dhe të lexuarit mes rreshtave. Teksa ai rritet, ju mund t’i bëni 

kodet më të komplikuara si për shembull, të merrni një vjershë të thjeshtë dhe të 

nënvizoni shkronjat që formojnë fjalët e mesazhit. Të gjitha këto e ndihmojnë 

fëmijën ta shohë gjuhën, leximin, shkrimin dhe përdorimin e fjalëve si një lojë e 

jo si punë. Më vonë, fëmija mund të illojë të krijojë kodet e veta.

Lojëra që ndihmojnë imagjinatën

Ekzistojnë disa mënyra me të cilat ju mund ta ndihmoni fëmijën të përdorë 

imagjinatën edhe kur ju nuk jeni me të. Ndër gjërat më të mira që mund t’i 

mësoni janë vizatimi dhe piktura, por edhe modelimi me plastelinë. Përpiquni të 

gjeni plastelinë të butë, e cila manipulohet lehtësisht. Ngrohni një copë në duar, 

në të njëjtën kohë me fëmijën tuaj, dhe illoi të tregoni një histori, sado të thjeshtë, 

që t’ju japë një ide të asaj që do të krijoni. Mund të pyesni për idenë e fëmijës 
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suaj, t’i ofroni tuajën dhe të vendosni së bashku se çfarë do të bëni. Kini kujdes të 

mbaroni të fundit që t’i lejoni imagjinatës së tij hapësirë të plotë.

Më vonë, fëmija juaj mund të krijojë vetë lodra. Kjo nxit jo vetëm krijimtarinë 

por edhe shkathtësinë e duarve, dashurinë për të bukurën etj. Ai mund të krijojë 

shumë, veçanërisht nëse aktivitete të caktuara ju pëlqejnë dhe juve. Mësojeni të 

qepë, të qëndisë, të punojë me shtiza, me grep, të bëjë varëse, kukulla, dhurata për 

shokët etj; këto mund t’i bëjnë si djemtë, ashtu dhe vajzat.

Në shëtitjet tuaja, mund të mblidhni shumë materiale natyrore. Mblidhni degë 

me forma të bukura, copa druri, pupla zogjsh, gjethe me ngjyra të ndryshme dhe 

bëni kolazhe kur të ktheheni në shtëpi. 

Vizatime

Fëmija juaj do të ndihmohet shumë nëse do t’i 

krijohet atij mundësia të bëjë modele të gjërave 

që i ndodhin në jetë, qofshin ato modele vi-

zuale, të kujtesës, planiikimi apo strategjish dhe 

ju mund ta nxisni këtë zakon të të menduarit 

që herët me ndihmën e formueseve të thjeshta. 

Kërkojini fëmijës të bëjë një vizatim, pastaj ta 

presë në numrin minimal të pjesëve (d.m.th. 

në dy pjesë), më pas në numrin maksimal të 

pjesëve dhe ta riformojë përsëri. 

Ju mund ta ndihmoni fëmijën të kuptojë ndjen-

jat e veta dhe të të tjerëve duke e mësuar të viza-

tojë fytyra të gëzuara dhe të trishtuara. Më tej, mund të shihni së bashku fotograi 

të personave që ai i njeh dhe të përcaktoni si ndihen ata. Kjo jo vetëm e ndihmon 

fëmijën të kuptojë emocionet, por edhe të ndiejë të tjerët dhe të jetë më afër tyre. 

Gradualisht, mund të kaloni tek gazetat dhe revistat duke pyetur “Çfarë mendon 

se po ndien ky person?”, “Çfarë ndjenje duket në fytyrën e tij?” dhe mund të 

mendoni së bashku mënyra për ta qetësuar nëse ai ndihet keq.

Vizatimet mund të përdoren edhe për të zgjeruar mënyrën me të cilën e sheh 

fëmija botën. Një ide e thjeshtë është, për shembull, të shprehni me vizatim se 

çfarë ndodh kur derdhni ujin. Ju mund të vizatoni së bashku rrëzimin e një gote 
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me ujë dhe krijimin e një pellgu apo rrjedhjen e ujit përgjatë tavolinës e më tej në 

dysheme në pika dhe rrëke të mëdha. Ky lloj ushtrimi përforcon kujtesën e fëmijës 

dhe i ofron atij eksperiencat e veta. 

Sa herë që tregoni një histori, mund ta ilustroni atë me vizatime që fëmija të 

mund të “shohë me sy” atë që ndodhet në imagjinatën e vet dhe ta shprehë edhe 

me vizatime, jo vetëm me jalë. Edhe gjatë bisedave, mund të prezantoni idenë e 

vizatimeve mendore dhe të përpiqeni ta bëni fëmijën të përshkruajë me fjalë atë 

që ka ndër mend.

Lojëra me “të veshurit si personazhe”

Këto lojëra janë një nga mënyrat më të mira për 

të zgjeruar imagjinatën e fëmijës. Në konteks-

tin e tyre, fëmija mund të bëhet një person apo 

krijesë tjetër dhe të zbulojë se si ndihet duke 

qenë nën petkun e tij/saj. Gjatë këtyre lojërave 

ai gjithashtu mund të kontrollojë situatat që 

është i pafuqishëm të kontrollojë në “jetën e 

vërtetë” e madje edhe të kapërcejë frikërat dhe 

shqetësimet. E gjitha kjo ndihmon në rritjen e 

vetëbesimit të tij. 

Ju mund të mbani në shtëpi një kuti apo kosh me sende të ndryshme si kapele, 

veshje, stoli dhe këpucë. Fëmijët do të kënaqen shumë me këtë lojë, veçanërisht 

nëse ftoni edhe shokë të tyre për të luajtur së bashku. 

Shumica e fëmijëve zbulojnë se aksesorët janë më të rëndësishëm se veshjet dhe 

se mjaftojnë pak sende për të krijuar një skenar. Ju mund të bëni një kurorë me 

karton dhe ta mbuloni me letër alumini apo të përdorni si vello copa të vjetra tyli. 

Gjithashtu, mund të krijoni edhe koleksione kapelash të uniformave të ndryshme 

si ato të marinarëve, policëve, zjarrikësve etj. 
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Aktivitete që nxisin dëshirën e fëmijëve për të lexuar

Gjëja më e rëndësishme për t’u mbajtur mend është se leximi duhet të jetë një 

përvojë për t’u shijuar e jo të kthehet në një “punë të rëndë”. Ju mund të përdorni 

aktivitetet e mëposhtme për ta tërhequr natyrshëm fëmijën tuaj drejt leximit që 

në moshën parashkollore. 

•	 Flisni me beben tuaj apo fëmijën e vogël përpara se ai të mësojë të flasë. 

Këto “biseda” do ta ndihmojnë fëmijën të mësojë shprehi të rëndësishme 

gjuhësore. Shumica e fëmijëve kanë nevojë për shprehi të mira në të folur 

që të itojnë në të ardhmen shprehi të mira në shkrim dhe lexim. Përdorni 

lojërat gjuhësore që u përmendën më sipër.

•	 Lexojini fëmijës suaj të paktën 30 minuta çdo ditë. Fëmija kështu do të 

kuptojë se si lexohet (nga e majta në të djathtë, nga lart poshtë) dhe do të 

shtojë jalorin e vet (edhe ata më të vegjlit). Lëvizni gishtin tregues përg-

jatë tekstit që jeni duke lexuar. Kjo e ndihmon fëmijën të mësojë se jalët e 

shtypura kanë kuptim. Gradualisht mund t’i kërkoni atij të gjejë shkronjat 

dhe tingujt.

•	 Këndoni këngë dhe lexoni vjersha që kanë tinguj përsëritës. Përsëritja 

e ndihmon fëmijën të kuptojë ngjashmërinë dhe modelet në tingujt që ju 

lëshoni.

•	 Jepni modele të mira leximi. Ndihmojeni fëmijën të kuptojë se leximi 

është i rëndësishëm duke i rënë në sy kur lexoni një hartë, një libër, një 

recetë gatimi apo tabelat në rrugë. Sugjeroni leximin si një nga aktivitetet 

interesante në kohën e lirë. Librat që fëmijës i pëlqejnë mbajini në një vend 

të dukshëm që ai e arrin lehtë.

•	 Vizitoni libraritë dhe panairet e librit (aty ku ka). Bëjeni leximin më 

tërheqës për fëmijën duke e prezantuar atë me “botën” konkrete të librave.

•	 Sigurohuni që në çerdhen apo kopshtin e fëmijës suaj edukatoret të 

lexojnë përditë me zë të lartë dhe t’i ofrojnë fëmijës libra për t’i parë.
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Stilet e prindërimit

Të jesh prind është kënaqësi 

por nuk është e lehtë. Edhe 

prindërve më të mirë e të dashur 

u ndodh që, në momente të 

caktuara, t’u japin fëmijëve nga 

një shuplakë apo t’u lasin me 

jalë të ashpra. Situata mund 

të vështirësohet edhe më kur 

dikush është prind i vetëm 

apo ka më shumë se një fëmi-

jë. Gjithsesi, askush nuk mund të thotë me bindje të plotë se është një prind i 

përkryer, pasi të gjithëve na ndodh që të bëjmë gabime. E rëndësishme është që 

t’i duam fëmijët dhe të punojmë për të qenë prindër sa më të mirë. Përcaktimi i 

stilit tuaj të prindërimit dhe këshillat e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë për ta 

arritur këtë qëllim. 

Psikologët po i kushtojnë gjithnjë e më shumë vëmendje mënyrës me të cilën ndiko-

jnë stilet e prindërimit në mirëqenien e fëmijëve. A jeni informuar ndonjëherë mbi 

cilat janë stilet e ndryshme të prindërimit apo mbi si mund të zgjidhni mënyrën më të 

mirë për rritjen e fëmijëve tuaj? Ndoshta jo deri në momentin që jeni ballafaquar me 

probleme gjatë rritjes dhe disiplinimit të tyre. Befas mund t’ju jetë dukur sikur mënyra 

me të cilën po e rrisnit fëmijën tuaj nuk po funksiononte më dhe ju nuk e dinit përse. 

Prindërimi i mirë jo detyrimisht vjen natyrshëm, por tashmë ekzistojnë metoda 

përmes të cilave ju mund ta itoni sidën dhe të jeni prindër të suksesshëm. Një 

pjesë e prindërve thonë se përdorin atë stil prindërimi që kanë përdorur me ta 

prindërit e tyre kur kanë qenë fëmijë. Disa të tjerë shprehen: “Unë nuk do ta rris 

fëmijën tim me mënyrën me të cilën më kanë rritur mua prindërit e mi”; të tjerë 

thonë: “Prindërit e mi herë pas here më kanë dhënë ndonjë shuplakë dhe kjo më ka 

bërë që të ndryshoj qëndrimin më pas”.

Sidoqoftë, citimet e mësipërme të prindërve nuk janë parimet mbi të cilat duhet 

të bazoni zgjedhjen e mënyrës suaj të prindërimit. Në fakt, të gjitha mënyrat e 

mundshme të ndërveprimit prind-fëmijë grupohen në tri kategori kryesore por 

duhet pasur parasysh se shumica e prindërve kanë një stil parësor prindërimi por 

edhe elemente të stileve të tjera. 
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Stili autoritar

“Të japësh urdhra”. Kjo është karakteristi-

ka e stilit autoritar. Prindërit që praktikojnë 

këtë stil prindërimi përpiqen të jenë gjithmonë 

kontrollues dhe ta ushtrojnë këtë kontroll mbi 

fëmijët e tyre. Ata u tregojnë fëmijëve çfarë 

duhet të bëjnë deri në detaje, vendosin rregulla 

të shumta dhe të ngurta dhe presin që fëmijët t’i 

zbatojnë ato me përpikëri. Nëse nuk plotësohen 

kërkesat e tyre, këta prindër janë të gatshëm të përdorin ndëshkimin ose janë 

shumë kritikë ndaj fëmijëve. Për më tepër, prindërit autoritarë nuk u shpjegojnë 

fëmijëve cilat janë arsyet për të cilat duhen zbatuar rregullat dhe nuk u japin 

mundësi të zgjedhin apo të vendosin vetë për sa i përket ushqimit, lojës, detyrave 

etj. Nëse një fëmijë kundërshton një rregull ose urdhër, këta prindër përgjigjen 

ftohtë: “Kështu them unë dhe mos e zgjat!”. Prindërit autoritarë përqendrohen së 

tepërmi tek sjellja e gabuar e fëmijëve të tyre dhe priren t’i ndëshkojnë gojarisht 

dhe fizikisht kur fëmijët nuk u binden. Zakonisht këta prindër nuk përpiqen të 

kuptojnë apo të dëgjojnë me vëmendje këndvështrimin e fëmijëve të tyre.

Stili liberal/tolerant

“Të dorëzohesh” – kjo është fraza që karakterizon këtë stil prindërimi. 

Prindërit që ndjekin këtë stil prindërimi janë e kundërta e prindërve autoritarë. 

Ata i lejojnë fëmijët të bëjnë çfarë dëshirojnë. Prindërit liberalë vendosin shumë 

pak rregulla dhe zbatimin e tyre ua lënë në dorë fëmijëve. Ata duan që fëmijët e 

tyre të ndihen të lirë dhe ta gjejnë vetë rrugën në jetë, pa ndihmën e askujt. Si 

rrjedhojë, këta prindër nuk vendosin kuij dhe pritshmëri për sjelljen e fëmijëve 

të tyre por përpiqen t’i duan e t’i pranojnë ata ashtu siç janë. Prindërit liberalë e 

përdorin ndëshkimin shumë rrallë dhe në mënyrë të çrregullt. Ata u japin fëmijëve 

shumë mundësi zgjedhjeje edhe kur fëmija nuk është në gjendje të bëjë zgjedhjen 

e duhur. Shpeshherë, këta prindër zgjedhin të mos ndikojnë në sjelljen e fëmijëve 

të tyre edhe kur kjo e fundit mund të jetë e dëmshme për zhvillimin e fëmijës ose 

për marrëdhënien prind-fëmijë. Fëmijëve që rriten pa kufij bota u duket një vend 

tepër i vështirë për të jetuar. Prindërit tolerantë janë komunikues me fëmijët e 
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tyre, interesohen për anën emocionale të fëmijëve, por u kërkojnë fëmijëve pak 

vetëkontroll dhe maturi. Ata e vendosin veten më tepër në pozitën e një shoku 

sesa të një prindi. 

Stili demokratik 

Për këtë mënyrë prindërimi është e përshtatshme thënia “Të ofrosh zgjedhje”. 

Shprehja: “Bëj çfarë të them unë, pa jalë!” nuk është më e suksesshme. Ky qën-

drim është zëvendësuar me atë që i sheh prindërit dhe fëmijët si të barabartë, jo 

nga pikëpamja e përvojës jetësore apo mençurisë, por nga ajo e vlerave njerëzore 

që kanë të dy palët. Për të nxitur sjelljen e mirë, këta prindër i disiplinojnë fëmijët 

duke mos i ndëshkuar pa vend dhe njëkohësisht duke mos u dhënë shpërblime 

të pamerituara. Prindërit demokratikë, njësoj si prindërit autoritarë dhe në ndry-

shim nga prindërit liberalë, vendosin rregulla dhe kuij për sjelljen e fëmijëve të 

tyre. Por, ndryshe nga prindërit autoritarë, këta prindër u kushtojnë fëmijëve ko-

hën e duhur për t’u shpjeguar pse duhen ndjekur rregullat. Ata kanë synime të 

qarta lidhur me mënyrën me të cilën duhet të sillen fëmijët e tyre dhe i ndihmojnë 

ata drejt përmbushjes së këtyre synimeve. Prindërit demokratikë u japin fëmijëve 

mundësinë të zgjedhin por e bëjnë këtë duke pasur në mendje nivelin e zhvillimit 

të fëmijës. Për shembull, një nënë e tillë, mund të pyesë një fëmijë dyvjeçar se me 

cilën lodër dëshiron të luajë ndërsa një fëmije më të rritur mund t’i japë mundësi-

në të zgjedhë edhe çfarë ushqimi do të hajë. Këta prindër janë të përgjegjshëm 

ndaj nevojave të fëmijëve dhe dëgjojnë me dëshirë problemet dhe pyetjet e tyre. 

Kur fëmijët nuk arrijnë të bëjnë atë që u kërkohet, metodat disiplinuese që për-

dorin këta prindër janë mbështetëse, përqendrohen tek sjellja pozitive e fëmijëve 

dhe e përforcojnë atë me dashuri. Prindërit demokratikë dëshirojnë që fëmijët 

e tyre të jenë të sigurt po aq sa dhe të përgjegjshëm në marrëdhëniet shoqërore, 

bashkëpunues po aq sa dhe të pavarur. 

Një mënyrë tjetër prindërimi, në vazhdën e kategorive të mësipërme, përfshin 

edhe prindërit neglizhues të cilët i shpërillin fëmijët e tyre dhe përqendrohen 

tek interesat personale. Prindërimi neglizhues karakterizohet nga një nivel i ulët i 

ngrohtësisë prindërore dhe i kontrollit.  janë pothuaj krejtësisht të papërfshirë në 

jetën e fëmijëve të tyre, me përgjegjësi dhe përkujdesje tepër të kuizuar. Prindërit 

neglizhues, në rastet më të mira u sigurojnë fëmijëve nevojat bazë si ushqim, stre-
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him, por janë të papërgjegjshëm në plotësim e nevojave emocionale, sociale, edu-

kative apo ndaj mendimeve, dëshirave, dhe aspekteve të tjera të jetës së fëmijëve. 

Fëmijët e këtyre prindërve krijojnë mendimin se për prindërit e tyre ata janë më 

pak të rëndësishëm se aspektet e tjera të jetës së prindërve, prandaj ndihen të 

padëshiruar. Prindërit e këtyre fëmijëve, por si rrjedhim edhe vetë fëmijët shfaqin 

shpesh sjellje kundërshtuese. Fëmijët largohen emocionalisht nga marrëdhëniet 

shoqërore, çka ndikon në jetën e tyre të mëvonshme. Në adoleshencë ata mund 

të shfaqin elemente të sjelljeve që bien në kundërshtim me ligin, braktisje të orëve 

të mësimit etj.

 

Ndikimi i stileve të prindërimit tek fëmijët

•	 Sipas studimeve dhe kërkimeve, janë arritur disa konkluzione lidhur me 

efektin e stileve të prindërimit tek fëmijët. Në pamje të parë mund të duket 

e vështirë të parashikosh me siguri se si një sjellje ose një sërë veprimesh 

të caktuara prindërore do të përcaktojnë mënyrën e zhvillimit të fëmijëve. 

Ajo që mund të jetë e drejtë për një familje ose fëmijë, mund të mos jetë 

e përshtatshme për një tjetër, megjithatë mund të themi se në spektrin e 

prindërimit që shtrihet nga skaji i prindërimit autoritar deri tek ekstremi 

tjetër i kundërt i stilit liberal, modeli më bindës dhe bashkëkohor është diku 

në mes të këtij spektri. 

•	 Stili autoritar zakonisht i udhëheq fëmijët drejt të qenit të bindur dhe 

kompetentë, por niveli i tyre i lumturisë, aftësive shoqërore, spontanitetit 

dhe vetëvlerësimit nuk janë në nivelin e dëshirueshëm. Prindërit autoritarë, 

presin që fëmijët të pranojnë autoritetin e tyre pa e diskutuar atë dhe u 

japin fëmijëve shumë pak liri zgjedhje. Fëmijët e rritur me stilin autoritar 

kërkojnë gjithmonë aprovim nga dikush tjetër dhe nuk janë spontanë. 

•	 Prindërimi liberal shpesh formon fëmijët të cilët janë krijues, por kanë prirje 

të shfaqin probleme me sjelljen dhe nuk janë plotësisht të kënaqur dhe të 

vetorganizuar. Këta fëmijë përballen me më shumë probleme që lidhen me 

autoritetin, rezultatet në shkollë, kanë vështirësi të kontrollojnë impulset 

e tyre dhe shpesh janë të papërgjegjshëm. Fëmijët e prindërve liberalë, 

janë më të prirur për të qenë më impulsivë dhe në moshën e adoleshencës 

shfaqin sjellje jo të përshtatshme dhe priren drejt përdorimit të drogës. Në 

rastet më të mira këta fëmijë janë të sigurt emocionalisht, të pavarur, të aftë 
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për të jetuar pa ndihmën e të tjerëve, por rastet e tilla janë të pakta. Kur 

fëmijët rriten, prindërit ndihen të pafuqishëm për të ndryshuar sjelljen e 

papërshtatshme të fëmijëve të tyre. 

•	 Prindërit demokratikë arrijnë të balancojnë kërkesat ndaj fëmijëve duke 

dhënë ngrohtësi dhe duke respektuar pavarësinë e fëmijëve. Prindërimi 

demokratik, rezulton tek fëmijë që ndihen të lumtur, të aftë dhe të suk-

sesshëm (Maccoby, 1992). Ata i japin fëmijëve një ndjesi të mjaftueshme 

lirie që i ndihmon të zhvillojnë pavarësinë e tyre, dhe nga ana tjetër janë 

më të përgjegjshëm e përshtaten më mirë me situatat sociale që kërkojnë 

bashkëpunim. 

•	 Prindërimi neglizhues shkakton rezultate të ulëta në të gjitha fushat e jetës të 

fëmijëve të tyre. Fëmijët e rritur prej këtyre prindërve priren ta humbasin 

vetëkontrollin, kanë nivel të ulët vetëvlerësimi, dhe janë më pak të aftë se 

bashkëmoshatarët e tjerë. 

Pse të gjithë prindërit nuk përdorin vetëm stilin demokratik? 

Pas informimit mbi karakteristikat e stileve të ndryshme të prindërimit, natyr-

shëm mund t’ju lindë pyetja -“Pse të gjithë prindërit nuk përdorin vetëm stilin 

demokratik?”. Ky stil është më i përshtatshmi për të formuar fëmijë të lumtur, me 

besim dhe aftësi sociale. Arsyet pse ndryshon stili i prindërimit janë të ndryshme. 

Disa prej tyre lidhen me personalitetin, formimin e prindërve dhe madhësinë e 

familjes. Modeli i prindërimit lidhet pjesërisht edhe me mënyrën se si janë rri-

tur ata vetë, çfarë konsiderojnë ata model të mirë prindërimi, ka të bëjë edhe 

me temperamentin e fëmijës, atmosferën në të cilën po rriten, dhe faktin nëse 

prindërit vendosin në vëmendje më tepër nevojat e tyre, apo orientohen më tepër 

tek arritjet e të ardhmes së fëmijëve. Prindërit që i kushtojnë më tepër vëmendje 

sigurisë izike të fëmijëve mund të jenë më tepër autoritarë, ndërsa prindërit që 

janë më të interesuar për zhvillimin mendor, i nxisin fëmijët drejt aktiviteteve 

jashtë kurrikulare si muzikë, mësime të gjuhës së huaj etj. Një ndikim tjetër në 

stilin e prindërimit luan edhe situata socio-ekonomike, e lidhur kjo edhe me et-

ninë apo kulturën. Kështu p.sh të jetuarit në një lagje të rrezikshme e bën një 

prind më autoritar për shkak të frikës që shkakton jetesa aty. Prindërit me nivel 

më të lartë edukimi, me punë të qëndrueshme dhe siguri inanciare, luajnë një rol 

më domethënës në edukimin e fëmijëve për shkak të kësaj sigurie. Sigurisht që 

stilet e prindërimit ndërthuren për të krijuar një kombinim unik në çdo familje. 
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P.sh. nëna mund të përdorë një stil autoritar ndërsa babai priret drejt një trajtimi 

më liberal. Në mënyrë që të krijohet një model i përbashkët prindërimi, është 

thelbësore që prindërit të mësojnë të kombinojnë element të ndryshëm të stilit të 

tyre specifik të prindërimit.

Si mund të jemi prindër të mirë? Disa aftësi prindërimi që mund t’i 
përdorni për të rritur fëmijë të lumtur dhe të suksesshëm.

Tani që keni informacion për stilet kryesore të prindërimit, mund të zhvilloni 

mënyra më të përgjegjshme prindërimi. Ashtu si përmendëm më sipër, specialistët 

pranojnë se modeli më i mirë i prindërimit është ai demokratik. Çfarë duhet të 

keni parasysh që të zbatoni me sukses këtë mënyrë prindërimi?

Përcaktoni synimet tuaja! 

Ju dëshironi një metodë që të ndalojë sjelljen e keqe të fëmijës tuaj, të zvogëloni 

kundërshtimet dhe rrisni bashkëpunimin në mënyrë që ata të ndjekin udhëzimet 

tuaja. Kjo do të zvogëlojë inatin, agresionin, e pakënaqësitë e fëmijës. Ndoshta 

ju mund të pyesni veten “Inati i fëmijës tim, - Po me stresin tim çfarë ndodh?!” 

Çelësi i gjithë kësaj është të kuptoni se zgjidhja e problemeve të fëmijëve, zvogëlon 

edhe nivelin e stresit tuaj.

Si të përmbushni qëllimet tuaja?

•	 Mësoni fëmijën tuaj t’ju respektojë. Jini të përgjegjshëm ndaj fëmijëve dhe 

siguroni për ta një ambient të sigurt dhe të besueshëm. Tregoni afeksion 

duke i përqafuar dhe shprehur sa të rëndësishëm janë ata për ju. Lavdëroni 

sjelljen e mirë të fëmijëve tuaj dhe përforconi atë në mënyrë që fëmijët të 

duan ta përsërisin sa më shpesh.

•	 Mësoni fëmijët të kenë besim tek ju. Dëgjojini ata kur lasin në mënyrë që 

të ndihen të rëndësishëm për ju. Jini të durueshëm. Shpenzoni kohë duke u 

shpjeguar pse duhet zbatuar një rregull i caktuar dhe pasojat e moszbatimit 

të tij mbi mirëqenien e fëmijës ose të të tjerëve. Kur fëmija juaj bën një 

gabim, mos i thoni “Djalë i keq/vajzë e keqe!” por shpjegoni se çfarë ka bërë 

gabim. Për shembull, nëse fëmija juaj kalon rrugën pa marrë leje, mund t’i 

thoni “Po të kalosh rrugën pa kontrolluar nëse ka makina, mund të lën-

dohesh apo jo?” Më pas tregoni se çfarë duhet të bëjë: “Rruga kalohet pasi 

kemi parë nga të dyja drejtimet nëse ka makina”. Nëse ju bëni një gabim 

mos keni frikë të kërkoni falje. Ata do ta kuptojnë mirë “mësimin” përmes 
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shembullit tuaj duke shërbyer kështu si një model për ta. Fëmijët ju shohin 

dhe mësojnë prej jush.

•	 Mbani qëndrim të pandryshueshëm në zbatimin e rregullave të cilat 

duhet të jenë sa më të qarta për fëmijët. Këto rregulla duhen përforcuar në 

mënyrë të vazhdueshme nga të gjithë pjesëtarët e familjes, përfshirë nënën, 

babanë, gjyshen, motrat e vëllezërit.

•	 Shpenzoni kohë me fëmijët tuaj dhe ndërmerrni aktivitete të ndryshme 

si të lexoni një libër, të luani apo të dilni shëtitje së bashku. Mos harroni 

se fëmijët shpesh sillen keq për të tërhequr vëmendjen në mënyrë që t’ju 

kujtojnë se kanë nevojë të kalojnë më shumë kohë me ju.

•	 Kujdesuni për veten tuaj. Mos harroni se të jesh prind nuk është e lehtë 

dhe se juve ju duhet kohë e mundësi për të qenë mirë vetë. Një ditë në javë 

mund t’ia lini kujdesin për fëmijët dikujt të besuar dhe merrni pjesë në një 

aktivitet që ju pëlqen dhe ju bën të ndiheni mirë.

Këto janë disa këshilla të thjeshta që ju mund t’i aplikoni për të vendosur një 

marrëdhënie të shëndetshme dhe komunikim pozitiv.
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Çfarë është ushqyerja e shëndetshme për fëmijët?

Si ta nxisim atë?

Organizmi i fëmijës ka nevojë 

të marrë nëpërmjet ushqimeve 

të gjitha lëndët ushqyese që e 

lejojnë të rritet, të lëvizë, dhe 

jetojë. Një ushqyerje e mirë 

nuk ndikon vetëm në rritjen 

dhe zhvillimin e fëmijës, por 

siguron që organizmi i fëmijës 

kur të rritet të ketë shëndet të 

mirë, duke parandaluar në të 

ardhmen shfaqjen e disa së-

mundjeve të rrezikshme si ten-

sioni i lartë, dhjamosja, diabe-

ti, skleroza e arterieve të zemrës 

dhe të trurit. Me ushqyerje të 

shëndetshme për fëmijën, 

kuptojmë ato ushqime të cilat 

i japin lëndë ushqimore të tilla 

si proteinat, karbohidratet 

(sheqernat), yndyrat, vitami-

nat, kripërat minerale e uji. 

Probleme që lidhen me ushqimin e fëmijëve 

•	 Shumë prindër kanë vënë re se fëmijët e tyre ndikohen shumë dhe beso-

jnë tek gjithçka që shikojnë në televizor. Ata nuk e kuptojnë reklamën, 

zbavitjen, tregtinë, në këto kushte prindërit shpesh e kanë të vështirë të 

kundërshtojnë ngrënien e këtyre prodhimeve të reklamuara dhe dëshirën 

natyrale të fëmijës për ëmbëlsira, së bashku me kënaqësinë që ai ndjen nga 

ngrënia e tyre.

•	 Një tjetër shqetësim në rritje i prindërve është shtimi i ushqimeve që quhen 

ushqime të shpejta si sulaqe, hamburger, të cilat sot tregtohen në shumë 

dyqane ushqimore. Gjithnjë e me shumë fëmijët në këtë moshë lihen në 
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duart e kujdestarëve, gjyshërve etj. Prindërit duhet të shohin së bashku 

me kujdestarët e fëmijës se me çfarë ushqehet fëmija, ashtu siç shohin 

rritjen dhe zhvillimin e tij. 

•	 Në moshën e fëmijëve parashkollorë, nazet dhe kundërshtimet e tyre 

janë të përditshme, si për ushqimin ashtu edhe në aspekte të tjera. 

Shumë prindër janë të shqetësuar rreth ushqyerjes së fëmijës së tyre në 

këtë moshë. Duhet të kuptoni se kjo është një fazë kalimtare. Fëmija 

mund të ndryshojë sjelljet e mënyrës së të ushqyerit, çdo 6 muaj. 

•	 Ushqimi dhe pagjumësia. Një nga arsyet pse fëmijët vuajnë nga 

pagjumësia është edhe ushqimi. Hulumtimet e shkencëtarëve kanë 

treguar që fëmijët konsumojnë lëngje të cilat përmbajnë kafeinë. Kon-

sumimi i kafeinës përmes lëngjeve të gazuara, i pengon fëmijët që të 

lenë dhe ndikon në cilësinë e gjumit. Studimet kanë vërtetuar gjithash-

tu se konsumimi i kafeinës ndikon në urinimin e fëmijëve në shtrat.  

Kërkesat ushqimore të fëmijëve relektojnë nevojat e veçanta që ka kjo 

grupmoshë për të mbuluar proceset e shpejta të rritjes dhe zhvillimit të 

trupit të tyre. 

Nxitja e zakoneve të shëndetshme për ushqyerjen

•	 Bëni	që	çdo	kafshatë	të	
ketë	vlerë

Gjithçka që ha fëmija duhet 

të jetë e ushqyeshme. Fëmijët 

mund të jenë nazeli dhe me 

oreks të lëkundshëm, kështu sig-

urohuni që gjithçka që ata hanë, 

të jetë me të vërtetë e mirë për 

ta. Jini këmbëngulës, por jo me 

luftë. Një fëmije mund t’i duhet 

pak kohë sa të pëlqejë një ush-

qim të ri. Filloni ushqimin e ri me qetësi dhe prisni deri sa fëmija ta provojë vetë. 

Mos kërkoni me çdo kusht që ata të provojnë diçka që nuk duan dhe asnjëherë mos 

i detyroni ta mbarojnë deri në fund pjatën e tyre. Koha e ngrënies nuk duhet të 

jetë kohë lufte. Çështja është ta mësojmë të ushqehet në mënyrë të shëndetshme. 
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Prandaj zhvillimi i zakoneve të shëndetshme të ngrënies është kaq i rëndësishëm.

•	 Thyeni	disa	nga	rregullat	që	na	kanë	mësuar	prindërit	tanë
Shumë nga ne mbajnë mend kohën e vegjëlisë, kur nëna na hidhte ushqimin 

në pjatën e mbushur plot dhe priste që ta hanim deri në lugën e fundit. Kështu 

rrinim të ulur vetëm në tavolinë deri sa të mbaronim pjatën, e mësonim të 

hanim pa bërë as më të voglin kundërshtim. Tani ne e dimë sa shkatërrimtare 

mund të jetë kjo. Shumë çrregullime të ngrënies tek të rriturit illojnë që në 

fëmijëri dhe shumë persona që vuajnë nga këto probleme, mund t’i mbajnë 

mend këto çaste në tavolinën e ngrënies, kur ishin fëmijë. Për aq kohë sa ush-

qimi që ai pëlqen është i shëndetshëm, lëreni fëmijën të zgjedhë ushqimet e 

tij. Kjo do të forcojë më shumë respektin për ushqyerjen e shëndetshme.

•	 Mësoni	nga	fëmija	juaj
Fëmijët tanë dinë më shumë se sa besojmë ne. Disa fëmijë u tregojnë prindërve 

të tyre se çfarë duan të hanë, dhe sa shumë duan të hanë.. Fëmijët jo gjith-

monë duan të përshtaten me rregullat e një personi tjetër. Mësohuni herë pas 

here të ndiqni rregullat e fëmijëve tuaj, edhe ata mund t`ju habisin më tej me 

sjelljen e tyre. Nëse e nxisim fëmijën të hajë “edhe një kafshatë tjetër” mund 

të nxisim ngrënien e tepërt dhe humbjen e aftësisë për të rregulluar vetë mar-

rjen e ushqimit. Kjo do të ndikonte në dhjamosjen e fëmijëve në të ardhmen. 

•	 Lejoni	fëmijën	të	hajë	kur	është	i	uritur
Shumica e prindërve insistojnë që fëmija të hajë atë që i është vënë në pjatë 

apo që të hajë sasinë që prindi vlerëson të mjaftueshme. Prindër, kthejini 

fuqinë fëmijëve! Sa herë ju e detyroni fëmijën tuaj të presë për darkën apo e 

detyroni të hajë në kohën e caktuar, ju në fakt po i jepni mesazhin që nuk duhet 

t’i besojë nevojave të brendshme të urisë. Me kalimin e kohës, kjo bën që fëmija 

të mos jetë i vetëdijshëm nëse është i uritur apo jo. Ngrënia në kohën kur nuk 

jeni të uritur, bën që organizmi të mos e tretë ushqimin në mënyrën e duhur, dhe 

kjo çon në shtim të peshës. Fëmijëve duhet t’u jepen në një vakt disa mundësi 

për të zgjedhur, por jo të zgjedhin pa kufi. Për shembull, pyesni fëmijën “Nesër 

për drekë do karota apo lulelakra?” dhe jo “Çfarë do të të gatuajë mami nesër për 

drekë?”. Kurrë mos e përdorni ushqimin si një mjet për ta lavdëruar apo dënuar fëmi-

jën! Gjatë kohës së ushqyerjes i kushtoni shumë përkëdheli, përqaime dhe vëmendje!
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•	 Filloni	ushqimet	e	reja	“për	
të	rritur”,	së	bashku	me	ato	
që	fëmija	ende	pëlqen

Fëmijën mund ta merrni me 

vete ndërsa bëni pazarin, kjo 

mund t’i shtojë interesin për 

ushqimin. Nxiteni fëmijën të 

shijojë një ushqim të ri, por 

mos e detyroni ta hajë me zor. 

Nëse nuk do, pranojeni këtë, 

lëreni dhe përpiquni përsëri 

pas disa kohësh. Edhe ushqimet e dhëna në 

vaktet zemër duhet të jenë të shëndetshme dhe 

jo t’i japim fëmijës ushqime me vlerë të pakët 

ushqyese sa për t’i shuar urinë, si çokollata, bis-

kota etj.

•	 Bëhuni	ju	vetë	shembull	për	fëmijën,	duke	
ngrënë	ushqime	të	shëndetshme.	

Në qoftë se, ju vetë hani patate të skuqura dhe 

fëmijës ia jepni të ziera, ai nuk do t’i hajë ato. Uluni për të ngrënë drekën ose 

darkën si një familje së bashku, sa herë që keni mundësi.

•	 Gjatë kohës së ngrënies mbylleni televizorin.

•	 Sigurohuni që në rast se fëmija juaj është nën kujdestarinë e ndonjë personi 

tjetër (në çerdhe, në shtëpi, me gjyshet, kujdestaret etj.), edhe ai të ndjekë 

rregullat e ushqyerjes së shëndetshme të fëmijës tuaj.

•	 Kontrolloni ëmbëlsirat dhe mënjanoni ushqimet që nuk kanë asnjë vlerë 

ushqyese. 

Mos i lidhni emocionet me ushqimin. A i keni dhënë ndonjëherë çokollatë apo 

akullore fëmijës tuaj, kur është rrëzuar apo lënduar, apo kur ai nuk dëshiron të 

hajë ushqimin që e keni përgatitur për drekë? Në të dy rastet, prindërit do t’i 

rrisin fëmijët me lidhje të gabuar emocionale ndaj ushqimit. Ajo çfarë ndodh 

më shpesh, është që të rriturit atë lloj nevoje emocionale mundohen ta kënaqin 

përmes ushqimit. Situata të tilla të shpeshta paraqesin probleme dhe mund të 

shkaktojnë çrregullime në ushqim. Nëse e keni shprehi t’i jepni fëmijës ëmbëlsira 

E kam shumë 
të vështirë me 
fëmijën tim 
4-vjeçar i cili 
nuk është i 
uritur në kohën 
e vakteve të ngrënies



Udhëzues për të qenë prind i suksesshëm i një fëmije parashkollor 43

kur është i mërzitur apo kur qan për çfarëdo arsye, mos e bëni më këtë. Në vend 

të kësaj përqafojeni apo ngushëllojeni në ndonjë mënyrë tjetër, por jo përmes 

ushqimit. 

Nëse fëmijët kanë ngrënë ushqime të shëndetshme gjatë kohës së zemrës (ndërm-

jet tre vakteve të ushqyerjes, mëngjes, drekë, darkë) dhe nuk kanë uri gjatë vakteve 

të rregullta të ngrënies jo gjithnjë ky është një problem. Kur fëmija në vazhdimësi 

nuk ushqehet gjatë vakteve të ngrënies, duhet të shikohen oraret e dhënies së kë-

tyre vakteve së bashku me orarin e dhënies së zemrës. Fëmijët nuk kanë gjithnjë 

uri ashtu siç kanë të rriturit. 

Fëmijët në këtë moshë mund të dëshirojnë të 

eksplorojnë aftësitë e tyre për të zgjedhur duke 

refuzuar disa ushqime edhe ato të cilat kanë 

qenë të pëlqyera me pare. Pra, fëmija dëshiron 

të haje të njëjtat ushqime. Një zgjedhje e mirë 

për të kapërcyer ketë pengese do të ishte të 

fusni në dietën e tij 3-4 herë në javë vetëm një 

pjatë që ai pëlqen. Kështu në drekë një pjatë e 

tillë mund të ishte makarona me mish të grire 

qe fëmija i pëlqen shumë. Në darkë mund t’i 

jepet një pjatë me supë dhe zarzavate, të cilat i 

pëlqen me pak.

A është mëngjesi gjithmonë i domosdoshëm për fëmijët? Po vaktet zemër?

Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës për të gjithë, pra edhe për fëmi-

jët. Mosngrënia e mëngjesit mund të ndikojë në gjallërinë e tyre për gjatë gjithë 

ditës, fëmija është shumë i lodhur që të hajë, shumë i uritur që të pushojë në 

drekë, e kështu më tej. Shumë studime dhe vetë prindërit kanë vënë re faktin se 

një mëngjes i ushqyeshëm e ndihmon më mire funksionimin e trurit tek fëmi-

jët. Mëngjesi duhet të përmbajë proteinat e duhura për energjinë, që parandalon 

lodhjen e fëmijës në mesditë. Fëmija ka stomak të vogël dhe mbushja e tij tri herë 

në ditë, nuk mund t’i japë energjinë e duhur për rritjen dhe lëvizjet e tij. Për këtë 

ka rëndësi dhënia e vakteve të ndërmjetme. Edhe në këto vakte të ndërmjetme 

ushqyerjeje, duhet të jepen ushqime nga të gjitha grupet ushqimore.

Fëmija im 
preferon të 
njëjtat ushqime 
çdo ditë, disa 
prej të cilave 
nuk janë shumë 
të ushqyeshme kryesisht 
picë, makarona dhe 
ushqime të skuqura.. 
Çfarë mund të bëj 
për t’i ndryshuar këtë 
rutinë? 
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A u duhen dhënë fëmijëve çokollatat, biskotat apo patatinat? 

Fëmijët i shohin këto ushqime të cilat nuk kanë ndonjë vlerë ushqyese, të reklam-

uara nëpër dyqane, ose në televizor. Ato mund të jepen vetëm në raste të rralla 

festash apo gëzimesh. Për të mos pasur probleme me fëmijët tuaj mos i mbani këto 

ushqime në shtëpi. Nëse fëmija do t’i shikojë dhe nuk do t’i hajë, mund të jetë me 

të vërtetë një problem për ju dhe fëmijën. Lërini mënjanë ushqimet pa vlera, si 

karamelet, pastat, çokollatat, patatinat etj. “Po dëshira dhe kënaqësia e fëmijës?” - 

do të pyesni ju. Në stomakun e vogëlushit ka shumë pak vend për të mbajtur ush-

qime, prandaj mendoni me kujdes kur e mbushni atë. Shpesh më shumë kënaqen 

prindërit që shikojnë fëmijët të hidhen përpjetë nga gëzimi për një çokollatë apo 

akullore, se sa vetë fëmijët që nuk do të shqetësohen aq shumë nëse nuk do t’i 

konsumojnë ato. Fëmija juaj mund të gëzohet dhe kënaqet në shumë mënyra dhe 

vende të tjera - dhe jo duke i dhënë ushqime pa vlera ushqyese. Jepini fëmijës ëm-

bëlsira të shëndetshme. Frutat dhe kosi mund të bëhen pjesë e një vakti ushqimi 

dhe jo si shpërblim në fund të ngrënies për fëmijën që e mbaroi të gjithë pjatën. 

“Në fakt në këtë mënyrë fëmija arrin të formojë 
personalitetin e tij, prandaj këshillohet të keni durim. 
Mendoni se si ndihet një fëmijë në këtë moshë që 
ecën, vrapon vetë, në krahasim me kohën kur varej nga 
prindërit. Ai po shijon “itoret” e tij dhe kjo i shton besimin 
në vetvete duke thënë: “Tani eci vetë, shkoj ku të dua 
unë”. Po kështu ai kënaqet duke thënë “tani ha sa dua vetë dhe 
ha atë që dua”. Prandaj në këtë kohë duhet të përpiqemi ta 
mësojmë të ushqehet i lirë, pa e detyruar të hajë gjithmonë atë 
që i japim ne.”
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Gjumi dhe fëmijët parashkollorë

Pothuajse 1/3 e gjithë ditës e 

po kështu edhe të tërë jetës, ne 

e kalojmë në gjumë. Kjo kohë 

asnjëherë nuk mund të vlerëso-

het si kohë e humbur sepse, 

vetëm gjatë gjumit ne jemi në 

gjendje të rigjenerojmë for-

cat tona izike, mendore dhe 

shpirtërore. Pushimi i mjaf-

tueshëm i fëmijëve dhe njëkohë-

sisht i vetë prindërve, formon prindër të lumtur dhe të qenit i lumtur do të thotë 

prindër më të mirë e më të suksesshëm. Fëmijët mësojnë çdo ditë gjëra të reja të cilat 

mbingarkojnë trurin e tyre. Ata në këtë fazë zhvillimi përjetojnë “shpërthimin” 

gjuhësor, eksplorojnë, fantazojnë... Nga ana tjetër, kërkesa e vazhdueshme izike 

për ecje, vrapim e kërcim bën që gjitha këto të shkaktojnë lodhje trupore mendore 

dhe emocionale tek fëmijët. 

Disa nga problemet kryesore që shkakton pagjumësia tek fëmijët

Të mësuarit dhe kujtesa

Fëmijët që flenë mjaftueshëm duket se mësojnë më shpejt se ata që janë të lodhur 

nga pagjumësia. Jeni përpjekur ndonjëherë ju të mësoni diçka të re kur keni qenë 

të lodhur? Është e vështirë. Fëmijët nxënë një sasi të pafund informacioni për një 

periudhë të shkurtër kohore. Kjo kërkon gjumë të mjaftueshëm dhe cilësor.

Siguria

Ashtu si për të rriturit është e rrezikshme drejtimi i makinës në një gjendje 

pagjumësie, edhe për fëmijët është problematike lëvizja, ngjitja e zbritja e shkal-

lëve, të ngarët e biçikletës, përqendrimi për të realizuar detyrat që i kërkohen etj. 

në një gjendje ku ai nuk ka bërë gjumin e nevojshëm. 

Humori

Ndërsa të rriturit janë më të kujdesshëm për të menaxhuar humorin e tyre kur 

janë të pagjumë, tek fëmijët konstatohen sjellje që shoqërohen me nervozizëm, 
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mungesë përqendrimi deri në sjellje të çuditshme.

Gjendja shëndetësore

Sistemi imunitar mundohet më tepër për të luftuar sëmundjet kur nuk ka pushuar 

sa duhet. Ekspertët kanë arritur në konkluzionin se gjumi i mjaftueshëm mund 

të përmirësojë sjelljet e fëmijëve dhe të zvogëlojë simptomat e çrregullimit të vë-

mendjes. 

Obeziteti (mbipesha)

Studime të ndryshme kanë treguar se gjumi i pakët tek fëmijët mund të ketë një 

lidhje domethënëse me obezitetin. Trupi ynë çliron hormone që na sinjalizojnë 

nëse jemi të uritur apo të ngopur. Kur ne nuk bëjmë gjumin e nevojshëm nivelet e 

hormonit që tregojnë se jemi të ngopur zvogëlohen, çka bën të ndihemi të uritur 

dhe të zëvendësojmë kohën e gjumit me atë të ngrënies.

Tani që e dini sa i rëndësishëm është gjumi dhe se fëmijët e vegjël kanë nevojë 

për gjumë të qetë dhe të mjaftueshëm, le të shohim disa nga mënyrat që ndih-

mojnë fëmijët për të jetur mirë gjatë ditës dhe natën.

SASIA E NEVOJSHME E GJUMIT

MOSHA DITËN NATËN

12 muaj 2-5 orë gjumë 11-14 orë gjumë

Dy vjeç 1- 2.5 orë 11 orë

Tre vjeç 1-2 orë 11.5 orë

Katër vjeç  Deri 1 orë 11.5 orë

Pesë vjeç  - 11 orë

Gjashtë vjeç  - 10 orë

Shtatë vjeç  - 9-10 orë
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Fëmijët, nga mënyra e të jeturit klasiikohen në 3 grupe: Gjumi i fëmijëve të 

ekuilibruar: Flenë dhe zgjohen në të njëjtin orar dhe janë një dhuratë e çmuar 

për prindërit. Gjumi i fëmijëve të mëngjesit, të cilët lenë shpejt “i zë gjumi duke 

ngrënë darkë” dhe ngrihen herët në mëngjes. Gjumi i fëmijëve të natës: apo 

“gjumashët”, të cilët lenë shumë vonë, bëjnë një gjumë të çrregullt dhe ngrihen 

shumë vonë në mëngjes. Fëmijët nuk janë të gjithë njësoj, por specialistët e zhvil-

limit ofrojnë këto udhëzime rreth orëve të gjumit të nevojshme për grupmoshat 

e caktuara të fëmijëve. Pas moshës 2 vjeç fëmijët kanë nevojë të shkojnë në shtrat 

5 orë pasi janë zgjuar nga pushimi i tyre i drekës, kohë e cila shkon në 6-7 orë me 

rritjen e tyre. Pra, orari i përshtatshëm është i rëndësishëm për një gjumë optimal 

për të gjithë. Sasia e orëve të paraqitura më sipër janë të dhëna mesatare për grupe 

të gjera fëmijësh të grupmoshave të caktuara. 

 

Përveç faktorit moshë janë të rëndësishme edhe diferencat individuale. Nuk ka 

numra magjikë për të treguar orët e gjumit për të cilat çdo fëmijë ka nevojë. Grupi 

i fëmijëve parashkollorë ka nevojë për 10-12 orë gjumë në natë, dhe nëse fëmijët 

e kësaj moshe pushojnë mjaftueshëm gjatë natës mund të mos kenë nevojë për 

gjumë gjatë ditës. Pavarësisht se cila është mosha e fëmijës tuaj, krijoni një rutinë 

që inkurajon zakone të shëndetshme të gjumit. 

Përgatitja për gjumë...

Çfarë bëni ju para se të flini? Cilat janë rutinat tuaja para gjumit çdo natë? Shikoni 

TV, bisedoni me partnerin, lexoni një libër, flini me jastëk? Këto mund të jenë 

disa mënyra që ju i lidhni me regjimin e gjumit çdo natë. Çfarë do të ndodhte nëse 

ju nuk do të mund të shikonit lajmet/TV apo të lexonit një libër? A do të kishit 

“Fëmija im, i dyti në radhë ka mjaft probleme me gjumin. 
Me të parin (vajzën) kemi qenë shumë të lumtur sepse 
ajo linte dhe ngrihej në të njëjtën orë çdo ditë. Djali 
na ka vënë në vështirësi të madhe sepse le shumë vonë, 
nuk bën gjumë të qetë e të plotë gjatë natës dhe pasi na 
torturon mirë e mirë, le në mëngjes kur ne duhet të 
illojmë aktivitetin e ditës së re, pa u ngopur asnjë natë me 
gjumë. Si mund ta ndihmojmë për të mos u zgjuar natën? Për 
sa gjumë kanë nevojë fëmijët?
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shqetësime me gjumin? Ndoshta po, ndoshta dhe jo. A do të ndiheshit mirë nëse 

do t’ju duhej të flinit pa jastëkun tuaj? Kjo ndoshta do të shkaktonte më shumë 

probleme. Disa lidhje të tilla janë më të forta se të tjerat. Si ndikojnë këto situata 

tek fëmijët tuaj?

Fëmijët mund të lenë duke u përkundur nga prindërit tek një djep/karrige që 

përkundet dhe më pas e çojnë në shtratin e tyre. Të tjerë lenë pasi kanë pirë 

qumësht, ose thjesht ka nevojë t’ju qëndroni afër deri sa të përgjumen, dhe 

prindërit e konsiderojnë këtë si një detyrë për t’u dhënë këtë siguri. Përkundja e 

tyre deri sa të lenë është shumë rraskapitëse, sepse kjo kërkon orë të tëra përsëritje 

kur fëmija zgjohet. Pra të gjitha këto lidhen me rutinat e gjumit. Nga sa më sipër 

disa fëmijë kanë nevojë për Ju në mënyrë që të krijojnë kushtet për të jetur më 

pas. Ju bëheni “jastëku” i tyre dhe kur ata zgjohen natën, (si të gjithë ne) dhe 

“jastëku” i tyre mungon, ata nuk e dinë se si mund të bien në gjumë përsëri, sepse 

ajo që u nevojitet është prezenca juaj afër tyre, kërkojnë ndihmën tuaj “për të gje-

tur jastëkun”. Pra, çelësi është që ata të vendosen për të jetur në atë mënyrë siç mund 

ta gjenin veten kur të rizgjoheshin gjatë natës. Prandaj duke u praktikuar, të gjithë 

ne mund të mësojmë mënyra të reja të gjumit. E rëndësishme është të thyhen 

zakonet e gjumit që shkaktojnë probleme dhe kjo sa më shpejt sepse me kalimin e 

kohës do të vështirësohej ndryshimi i këtyre rutinave.

Si të ndihmoni në gjumin e mirë të fëmijës? Rutina të shëndetshme

Kur fëmijët kanë qenë të veg-

jël ndoshta ju keni qenë të 

suksesshëm për t’i vënë ata në 

gjumë, por me rritjen e tyre kanë 

nevojë më shumë për prezencën 

tuaj dhe në disa raste zhvillojnë 

zakone jo të përshtatshme. Çasti 

i gjumit mund të jetë motiv 

tekash. Duhet të jemi të duruar, 

por njëkohësisht të vendosur 

kur i shpjegojmë fëmijës rëndësinë e pushimit dhe të gjumit. Pavarësisht moshës, 

oraret e rregullta dhe regjimi i kohës së gjumit, ndikojnë të kemi një gjumë cilë-

sor dhe të shëndetshëm; e njëjta gjë vlen edhe për fëmijët, madje edhe më shumë. 
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Pse ndodh kjo? Me siguri jo nga etja. Fëmijët 

zgjohen nga shtrati për shkaqe të ndryshme:

•	 Frikësohen në errësirë, nga një bubullimë 

e fortë apo pas një mosmarrëveshje të 

prindërve. 

•	 Ata dëshirojnë të dëshmojnë se ju 

nuk mund t’i detyroni ata të lenë 

gjumë (veçanërisht kur janë në shoqëri 

të këndshme duke parë një program 

televiziv, apo luajtur me një lodër të 

preferuar, kështu mendimi se duhet ta 

ndërpresin i irriton shumë).

•	 Shpesh janë prindërit që e shtyjnë fëmijën 

ta konsiderojë gjumin si diçka negative 

duke thënë fraza të tilla si: “po nuk u solle mirë, të nisa në shtrat!”. Kurse 

nganjëherë, vetë të rriturit kanë një raport të gabuar me gjumin dhe ky 

mund të jetë një shembull i keq. Nëse një fëmijë shikon nënën ose babin 

që e zë gjumi në divan e jo në shtrat, pa dyshim do të dojë të bëjë të njëjtën 

gjë. Prindërit me sjelljen e tyre duhet t’i tregojnë fëmijës aspektet pozitive e 

rehatsjellëse të gjumit në shtrat.

Ju mund të edukoni zakone të mira të gjumit duke ndjekur udhëzimet e mëposhtme:

•	 Vendosni një orë ekzakte gjumi dhe zgjimi. Kjo ndihmon që fëmija të ruajë 

kohën e brendshme trupore dhe g┣ｷﾆ┌ Sﾗ デ¥ ﾏ¥ゲﾗｴWデ ﾏW ﾐﾃ¥ ヴヴｷデ¥ﾏ デ¥ 
caktuar dhe do ta ketë më të lehtë ta zërë gjumi. Nuk ka një kohë ideale 

se kur duhet të lejë çdo fëmijë, sepse nevojat e gjumit dhe regjimi i jetjes 

ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme. 

•	 Për ta çuar në shtrat më me lehtësi fëmijën, prindërit mund të ndihmojnë 

që lëvizjet para gjumit të kthehen në një lloj ceremonie, të përbërë nga 

veprime të lidhura mes tyre. Kur të illoni me veprimet e mbrëmjes, larjen 

e dhëmbëve, apo të lexoni një tregim, më pas vjen përqaimi dhe puthja 

e natën e mirës, fëmija do ta kuptojë që është koha e gjumit dhe nuk do të 

largohet më nga shtrati. Fëmijët gjithmonë do të lënë diçka për në fund: 

puthjen, përqaimin, apo një gotë me ujë. Ata fantazojnë shumë gjëra. Bëni 

 “Unë kam 
probleme çdo 
mbrëmje pasi 
vajza ime 
refuzon të flejë 
në mënyrë 
konstante dhe shpesh 
largohet nga shtrati 
duke gjetur arsye 
nga më të ndryshmet, 
kërkon një gotë ujë, 
qumësht...”
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maksimumin që t’i paraprini këto kërkesa përpara se të shtrihen në shtrat. 

•	 Mos i detyroni fëmijët të lenë pasdite. Në qoftë se për disa net me radhë, 

fëmija ka vështirësi të lejë në një orë të caktuar, ndoshta do të thotë që 

nuk është edhe aq i lodhur. Edhe pse gjumi i pasdites është i dobishëm për 

aftësitë mendore të fëmijëve, kjo nuk u përgjigjet nevojave të disa fëmijëve, 

sepse gjumi bën që jetja e tyre gjatë natës të shndërrohet në mision të pamun-

dur. Gjumi i natës është më i nevojshëm për ta, prandaj, mos i detyroni 

fëmijët të lenë pasdite, sidomos nëse janë më të rritur se tre vjeç.

Në shtrat me prindërit?

S’ka dyshim: bashkë me prindërit fëmija le më 

shpejt e më mirë. Por opinionet rreth të mi-

rave të kësaj sjelljeje, janë kontradiktore. Disa 

thonë se kështu fëmija rritet i përkëdhelur, i 

llastuar e sa më gjatë të lejë me prindërit, aq 

më e vështirë bëhet ndarja kur ai apo ajo duhet 

të shkojë në dhomën e tij/saj. Të tjerë thonë 

se kështu, prindërit i transmetojnë dashuri e 

siguri. Pas periudhës së gjirit, fëmija mund të 

lejë në dhomën e tij. Një qëllim thelbësor në 

regjimin e fëmijës tuaj është t’i mësoni fëmijës 

të qetësohet, të bjerë vetëm në gjumë dhe ta 

zërë gjumi vetë gjatë natës kur zgjohet. Në disa raste (kur ka bubullima, stuhi apo 

fëmija është i sëmurë), prindërit duhet t’i pranojnë në shtratin e tyre, por gjithmo-

në duke i theksuar veçoritë e këtij rasti. Në këto raste mund të mbështeten duke u 

qëndruar pranë shtratit të tyre, por sapo kjo gjendje të kalojë duhet riilluar rituali 

i mëparshme, edhe pse fëmija ndihet rehat duke u strukur tek nëna apo babai dhe 

mund të protestojë për ketë largim. Në këtë rast, sugjerohet largimi gradual, duke 

qëndruar illimisht tek dera për disa net derisa fëmija të bjerë në gjumë dhe më pas 

prindi të largohet tërësisht. Kështu do rritet i pavarur dhe në të njëjtën kohë, do të 

kuptojë se në çastet më të vështira, do të ketë gjithmonë mbështetjen e prindërve. 

Ju duhet t’i thoni fëmijës me dashuri por edhe vendosmëri kur është koha që 

duhet të lejë në shtratin e tij. Katër gjëra nuk duhen bërë: 1. Të mos i lini fëmijët 

të qajnë për kohë të gjatë natën! S’ka asnjë teori apo praktikë që të vërtetojë se kjo 

Djali im është 
3 vjeç dhe së 
fundi ka disa 
net që ka filluar 
të çohet në orën 
11 të mbrëmjes 
dhe të vijë tek shtrati 
ynë. Me duhet që të 
lodhem shumë për ta 
rikthyer në shtratin e 
tij..
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gjë e mëson fëmijën të lejë vetë. 2. Të mos i jepni ushqim jashtë radhë fëmijës 

para gjumit, me idenë se ngopet më mirë dhe le gjithë natën! Mos harroni, edhe 

stomaku ka nevojë për pushim. 3. Mos e merrni fëmijën, në shtrat, për të jetur 

me ju! 4. Mos mendoni! Mos tentoni! Mos u jepni fëmijëve barna gjumësjellës! Kjo 

mund të dëmtojë zhvillimin psikomotor të tyre.

Çfarë mund të bëj për të ndihmuar fëmijën tim
për të kaluar frikërat e natës?

Fëmijët parashkollorë kanë fantazi të pasur dhe 

imagjinatë aktive të cilat bëhen pjesë e mak-

theve të tyre. Nuk duhet harruar që fëmija e 

lidh gjumin me errësirën, një tjetër burim 

frike për ta. Frikërat e natës nga errësira, jetja 

vetëm, zhurmat etj. janë të zakonshme në këtë 

moshë, kur ata mund të mendojnë gjëra të frik-

shme nga të cilat mund të tremben. Një pjesë 

e ditës së tyre kalon në shoqëri me dragonj e 

dinozaur, me lojën imagjinative, çka e bën të 

vështirë të shkëputen menjëherë nga fantazia e 

lojërave dhe të përgatiten për të jetur. Ndoshta ju nuk mund ta ndihmoni atë të 

zgjidhë tërësisht frikën, por mund ta ndihmoni që ta përballojë këtë frikë. Para 

kohës së gjumit, këshillohet që fëmijët të mos shohin/dëgjojnë histori të frikshme, 

akte të dhunës në familje apo edhe të luajnë me video me lojëra të që përçojnë me-

sazhe force. Një llambë e vogël nate, të mos lejohet shikimi i ilmave të frikshëm 

apo të mos lexojë tregime detektive do ta ndihmonte fëmijën. Koha e gjumit do të 

thotë ndarje dhe kjo mund të bëhet më e thjeshtë me një objekt kalimtar, si p.sh. 

kukull, arush prej gëzoi, batanije ose diçka e tillë. Këto objekte ofrojnë një ndjesi 

sigurie dhe kontrolli që rehaton dhe siguron fëmijën tuaj. Lënia e derës së dhomës 

pak hapur, veshja komforte, ngjyrat qetësuese të dhomës ndihmojnë gjithashtu. 

Ju mund t’i parandaloni makthet e natës duke inkurajuar fëmijën të bisedojë me 

ju në lidhje me ngjarjet e përditshme. Nëse ju keni bërë gjithçka për të qetësuar 

fëmijën, por ai përsëri frikësohet, ju duhet të kërkoni ndihmë të specializuar, sepse 

kjo frikë mund të jetë shenjë e një fobie ose problemeve të ankthit. Gjithashtu, 

frikërat ekstreme dhe të vazhdueshme gjatë natës, mund të rezultojnë nga një ng-

“Kur fëmija im 
qetësohet dhe 
sytë i mësohen 
me errësirë, ai 
shprehet se sheh 
në hije që që 
dëshiron t’i vjedhë 
lodrat apo ta dëmtojë 
atë. Më pas kërkon të 
vijë tek shtrati im”.
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jarje traumatike në familje, në kopsht ose më gjerë. Edhe fëmijët më të vegjël janë 

të vetëdijshëm dhe të ndjeshëm lidhur me stresin që mund të shkaktojë një divorc, 

vdekje në familje, humbja e punës të njërit prej prindërve, lëvizjen në një shtëpi të 

re, ndryshimin e një edukatori ose mësuesi, akte të dhunës etj. dhe nëse është vër-

tet i shqetësuar, ai mund të ketë një problem emocional i cili duhet të adresohet. 

Gjatë kohës që anëtarët e familjes janë në shtëpi, bëjnë detyrat e shtëpisë, hanë 

darkë e kështu me radhë, gjumi mund të mbetet një element i “harruar”. Ose 

ndodh që ju ta largoni kohën e gjumit për të shmangur betejat me shpresën se 

fëmija do të përgjumet vetë. Mos prisni që fëmija juaj të fërkojë sytë apo të grindet 

e ankohet për gjumë. Mundohuni të kuptoni në çfarë orë ata kanë nevojë të lenë 

për të qenë në formë në mëngjes. Sasia dhe cilësia e gjumit të fëmijës ndikon në 

mirëqenien e të gjithë anëtarëve në familje. Sigurohuni që jeni duke vëzhguar ru-

tinat që ju drejtojnë tek regjimi ideal i gjumit dhe bëni vetëm ndryshime të vogla, 

kështu që ju e kuptoni se çfarë efekte kanë këto ndryshime në regjimin e gjumit 

të fëmijës tuaj. 
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Inteligjenca nuk është vetëm 1… por 8! Cilën ka fëmija juaj?1

Por çfarë është inteligjenca? Ekzistojnë disa 

përkuizime. Një përkuizim i përgjithshëm 

është: “aftësia të mësojmë, të kuptojmë ose të 

menaxhojmë situata të reja ose të vështira, si 

dhe aftësia për të përdorur logjikën”. Ndon-

jëherë njerëzit ngatërrojnë inteligjencën me iti-

min e njohurive, por këto dy koncepte nuk janë 

të njëjtat. Të gjithë kemi nga një shembull të një 

personi, i cili për arsye të ndryshme nuk mundi 

të vazhdonte studimet e tij, por ai/ajo duket se 

është një person i zgjuar, pavarësisht mungesës 

së diplomave. Inteligjenca është:

Aftësia që një njeri ka për të krijuar një produkt 

ose ide të saktë ose të ofrojë një shërbim që ka 

vlerë në një kuadër të caktuar kulturor. 

Një grup aftësish që e ndihmon individin të zgjidhë probleme të ndryshme të jetës

Aftësia për të mbledhur informacione të përshtatshme dhe njohuri të reja në 

mënyrë që të gjejë apo të krijojë zgjidhje në probleme. Tetë llojet e inteligjencës 

tregojnë se ekzistojnë mënyra të ndryshme të ndërveprimit me botën. Çdo person ka 

një kombinim unik aftësish, një proil unik. Ndonëse të gjithë kemi pjesëza nga të tetë 

llojet e inteligjencës, shpeshherë njerëzit e kanë më të zhvilluar një element të caktuar. 

8 inteligjencat! 

Le të shohim nëse arrini të identiikoni disa nga llojet e ndryshme të inteligjencës 

në shembujt e mëposhtëm:

1   Ky material u përshtat  nga “Inteligjenca nuk është 1,… por 8! Cilën ka fëmija juaj”, përgatitur nga  Veronika 

Duci, (doktorante),  pedagoge në Departamentin e Punës Sociale dhe Politikave Sociale, FSHS, UT.

Nuk ekziston 
vetëm një por 
shumë lloje 
inteligjence. 
Sikurse nuk 
mund të 
gjejmë dy njerëz me 
të njëjtën gjurmë të 
gishtërinjve, ashtu nuk 
gjenden dy individë 
që të kenë të njëjtin 
kombinim të këtyre 8 
llojeve të inteligjencës! 

1. Juli është 20-muajshe dhe që tani flet me fjali të plota. I 
lë njerëzit të habitur çdo herë që arrin të artikulojë fjalë të 
vështira si “lavatriçe”, pa bërë gabim si dhe kur përdor saktë të 
dyja gjinitë dhe numrin njëjës dhe shumës. «Babi, do shkojmë 
te kopshti zoologjik për të parë zebrën dhe gjirafën?” është një 
shembull i një fjalie që formon Juli. E folura e Julit kujton një 
fëmijë 4 – 5 vjeç edhe pse ajo nuk ka mbushur ende 2 vjeç. 
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Si shpjegohet? Juli ka të zhvilluar inteligjencën verbale. Inteligjenca verbale është aftë-

sia për të përdorur gjuhën për të shprehur atë që kemi në mendje dhe për të kuptuar 

të tjerët. Shkrimtarët, poetët, oratorët publikë, avokatët, gazetarët dhe të gjithë ata që 

përdorin gjuhën si mjet kryesor për punën e tyre kanë më të zhvilluar inteligjencën 

verbale. Fëmijët me inteligjencë verbale mësojnë më mirë nëpërmjet gjuhës si dhe të 

folurës së shkruar dhe gojore. I pëlqen të diskutojnë, të shpjegojnë, të bindin dhe të 

shprehin idetë e tyre.

Si shpjegohet? Toni e ka të zhvilluar inteligjencën aritmetike/logjike. Inteligjenca arit-

metike/logjike është aftësia për të kuptuar parimet bazë të një sistemi që bazohet në 

shkakun dhe pasojën, siç ndodh me shkencëtarët. Gjithashtu, është aftësia për të për-

dorur numrat dhe veprimet, si matematikanët. Fëmijët me inteligjencë matematikore 

mësojnë më mirë me anë të numrave, mendimit logjik dhe zgjidhjes së problemeve. I 

pëlqen të numërojnë, të llogarisin dhe të organizojnë informacione. Mund të krijojnë 

imazhe mendore.

2. Toni është 5 vjeç. Di të numërojë deri në 1000, mund të bëjë 
mbledhje dhe zbritje deri në 10 me mendje, ndërkohë që di të 
bëjë veprime me shifra më të mëdha kur ka përpara lodra për 
numërimin. Gjithashtu, mund të zgjidhë probleme të thjeshta 
matematikore, si ato që zgjidhin fëmijët e klasës së dytë. Pas 
ditës së parë në kopsht edukatorja i telefonoi prindërve duke i 
thënë se nuk duhet të përgatisin Tonin në shtëpi, sepse më vonë ai 
do të mërzitet në shkollë. Prindërit u habitën dhe i thanë se nuk 
i kanë bërë mësime “private” të tjera, përveç kohës që kalojnë për 
të lexuar libra apo për t’u marrë me lodra edukuese, nga ato që 
zakonisht prindërit i ofrojnë fëmijëve të tyre.

3. Prindërit e Enidës, 7 vjeçe, e regjistruan në një shkollë 
baleti. Shumë shpejt Enida ka tejkaluar shoqet/shokët e tjerë 
të baletit. Fleksibiliteti, aftësia e saj për të kryer me lehtësi dhe 
saktësi çdo ushtrim dhe lëvizje si dhe mundësia e trupit të saj 
për t’u përshtatur me ushtrimet para se instruktori t’i prezantojë 
ato, e bën të dukshëm faktin se Enida është e talentuar për balet. 
Prindërit e saj u informuan për këtë talent dhe iu tha se ajo 
mund të bënte karrierë në këtë fushë. 
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Si shpjegohet? Enida ka të zhvilluar inteligjencën trupore/kinestetike. Inteligjenca 

trupore/kinestetike është aftësia për të përdorur të gjithë trupin ose pjesë të caktuara 

(duart, këmbët, gishtat) për të zgjidhur një problem, për të prezantuar një shfaqje ose 

për të krijuar/rregulluar diçka. Shembuj të këtyre njerëzve janë balerinët dhe atletët. 

Fëmijët me inteligjencë trupore mësojnë nëpërmjet lëvizjes, siç është kërcimi, gjëra që 

mund t’i bëjnë me duart e tyre (modele avionësh, argjendari, makete, ndërtesa etj.). 

Mund të përdorin me lehtësi objekte dhe të shprehin idetë e tyre me anë të lëvizjes. 

Si shpjegohet? Agimi ka veçanërisht të zhvilluar inteligjencën hapësinore. Inteligjenca 

hapësinore është aftësia për të krijuar imazhe mendore të hapësirës, si pilotët, kapite-

nët e anijeve që gjejnë udhën, apo skulptorët, të cilët transferojnë në skulpturat e tyre 

një imazh mendor të një objekti ose arkitektët dhe dekoratorët të cilët më përpara e 

imagjinojnë një hapësirë dhe më pas e realizojnë. Inteligjenca hapësinore gjen zbatim 

si në shkencë ashtu edhe tek arti. Fëmijët me inteligjencë hapësinore mësojnë më mirë 

me anë të të parit dhe organizojnë mendimin e tyre në hapësirë.

 5. Që e vogël, Sara kishte një zë të bukur dhe mund të 
dëgjonte muzikë për orë të tëra. Kur ishte 6 vjeç filloi mësimet 
e pianos. Që ditën e parë mësuesja e pa se Sara ishte e talentuar: 
gishtat e saj vraponin në piano dhe kur u mundua të këndonte 
këngën e saj të preferuar duke e shoqëruar dhe me pianon, 
ishte sikur gishtat e saj e dinin se çfarë notash duhet të shtypnin 
që të dëgjoheshin tingujt dhe melodia! Sara mban mend dhe luan 
pjesë muzikore me shumë lehtësi si dhe luan në piano pjesë që 
sapo i ka dëgjuar ose këngë që i dëgjon në radio. 

4. Prindërit e Agimit, 4 vjeç, kishin vënë re se që i vogël 
e kishte të lehtë të kuptonte hapësirën dhe marrëdhëniet 
hapësinore: ditën e dytë që shkoi në kopsht, që ndodhej në 
një lagje tjetër por jo shumë larg shtëpisë, ai vendosi që të 
…..kthehej vetë, duke gjetur rrugën të cilën e kishte parë 
vetëm një ditë më përpara. Shembulli tjetër i kësaj aftësie 
të Agimit ndodhi kur vëllai i tij më i madh hodhi përtokë një 
gjëegjëzë, sepse nuk arrinte ta përfundonte. Agimi mori pjesëzat 
dhe e përfundoi atë me lehtësi, sikurse dhe shumë e shumë të tjera. 
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Si shpjegohet? Sara ka të zhvilluar inteligjencën muzikore/ritmike. Inteligjenca 

muzikore/ritmike është aftësia për të menduar për muzikën dhe ritmin, për të dëgjuar 

dhe kuptuar motive muzikore si dhe për të luajtur muzikë. Fëmijët me inteligjencë 

muzikore mësojnë më mirë me anë të tingujve, duke dëgjuar këngë, ritme, motive 

muzikore dhe histori me rimë. 

Si shpjegohet? Eraldi ka shumë të zhvilluar inteligjencën ndërpersonale. Inteligjenca ndër-

personale ose sociale është aftësia për të kuptuar të tjerët: për të kuptuar karakterin e tyre, 

për të perceptuar motivacionin, frikërat, dëshirat dhe gjendjen shpirtërore. Është një aftësi 

shumë e dobishme për politikanët, mësuesit, mjekët dhe shitësit ose për këdo që ka si 

“objekt” pune njeriun. Fëmijët me inteligjencë sociale mësojnë më mirë nëpërmjet ndërve-

primit me të tjerët, diskutimeve, punës bashkëpunuese dhe aktiviteteve shoqërore. 

6. Eraldi është 6 vjeç dhe të gjithë janë 
dakord se kur do të rritet do bëhet ose 
politikan ose avokat. Arsyeja për këtë: Eraldi 
ka një aftësi të madhe për të kuptuar të 
tjerët, të “lexojë” dëshirat e tyre, frikërat, të 
gjejë pikat e dobëta ose të forta, dhe kështu 
t’i manipulojë. Ai kupton lehtë se kur është moment i duhur 
për të kërkuar diçka, si dhe kupton se kur kushtet nuk janë të 
përshtatshme ose e di shumë mirë se kur duhet t’i bëjë dikujt një 
kompliment për të fituar diçka. Taktika e tij është e suksesshme 
jo vetëm me familjen e tij, por edhe me të rritur të tjerë dhe me 
bashkëmoshatarët e tij. 

7. Suela, 7 vjeçe, ka preferenca të qarta për të shmangur 
disa gjëra. Fillimisht, prindërit e saj menduan se ishin 
teka. Por, në vazhdim, ata e panë se Suela kishte një 
argument të qartë për “dua”dhe “nuk dua” të saj. Kështu 
kur ajo këmbëngulte se nuk donte të shkonte në balet 
dhe preferonte të shkonte në një shkollë për vizatim, 
nuk ishte më kot. U pa se ajo nuk kishte fare lëvizje, ndërsa kishte dorë 
për pikturë. Ajo e di shumë mirë se kur është e zemëruar apo e mërzitur 
dhe arsyen e kësaj dhe i menaxhon emocionet e saj shumë mirë. 
Gjithashtu, ajo di të sillet shumë mirë me të tjerët dhe reagimet e saj 
janë aq të matura, saqë në çdo grup bashkëmoshatarësh ajo i tërheq të 
tjerët dhe është gjithmonë në qendër të vëmendjes. 
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Si shpjegohet? Suela ka shumë të zhvilluar inteligjencën intrapersonale (brenda perso-

nale). Inteligjenca intrapersonale është aftësia për të kuptuar veten. Domethënë, një 

individ kupton se “kush është”, cilat janë pikat e forta dhe të dobëta që ka, çfarë do 

që të bëjë dhe çfarë mund të bëjë, si reagon ndaj njerëzve dhe objekteve, çfarë duhet 

të shmangë dhe ku duhet të orientohet. Njerëzit tërhiqen nga njerëz të cilët kanë një 

kuptim të mirë të vetes. Fëmijët që kanë të zhvilluar inteligjencën intrapersonale më-

sojnë më mirë me anë të proceseve metamendore, domethënë kur vëzhgojnë mënyrën 

se si mendojnë, mënyrën e marrjes se vendimeve dhe emocionet që kanë. 

Si shpjegohet? Berti ka të zhvilluar inteligjencën natyraliste. Inteligjenca natyraliste 

është aftësia për të dalluar qeniet e gjalla (bimë, kafshë) dhe për të pasur ndjeshmëri 

në elementë të tjerë të botës natyrale (re, ujëra etj.). Është një aftësi që ka pasur shumë 

vlera përgjatë evoluimit të njeriut, kur jetonim në natyrë dhe ishim gjuetarë ose fer-

merë. Botanistët, gjeologët, shefat e kuzhinës janë disa vetëm shembuj të atyre që vazh-

dojnë të kenë nevojë për të aftësi. Fëmijët me këtë aftësi mësojnë më mirë me anë të 

ndërveprimit me natyrën dhe mjedisin, siç janë ekskursionet, vëzhgimi i fenomeneve 

izike (p. sh. Mbjellja e fasuleve në një pambuk të lagur), eksperimentet në natyrë dhe 

kujdesi për bimët dhe kafshët. 

8. Berti, 3 vjeç, mund të identifikojë dhe 
të emërtojë mijëra marka makinash si 
dhe kafshë dhe bimë që ka në librat e 
tij. Di të gjitha llojet e dinozaurëve dhe 
të qenve, aq sa i vë prindërit në pozitë 
të vështirë kur kalojnë nëpër ndonjë 
rrugicë, Berti pyet për emrin e racës së 
një qeni që kalon, ata ia thonë dhe vetëm 
kur i korrigjon duke i thënë se kanë bërë gabim. Aftësia e tij për 
të identifikuar gjërat e gjalla dhe objektet arrin deri në njohjen e 
markave të këpucëve sportive!
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Shkolla dhe zhvillimi i inteligjencës 

Shkolla dhe shoqëria përqendrohen më shumë në inteligjencën verbale dhe në atë 

logjiko – matematikore dhe synojnë të kultivojnë këto dy lloje. Në shoqërinë ku je-

tojmë, respektojmë më shumë dhe konsiderojmë më të suksesshëm njerëzit që lasin 

saktë ose që janë të arsyeshëm. Natyrisht, këto aftësi duhet të shoqërohen me diploma! 

Megjithatë, përherë e më shumë admirojmë dhe konsiderojmë të suksesshëm njerëzit 

që vijnë nga fusha e artit – muzika, baleti, teatri, piktura, kinematograia…. – e sportit, 

e biznesit si dhe njerëz të tjerë, të cilët pasurojnë me aftësitë dhe talentet që kanë botën 

në të cilën ne jetojmë. 

Fatkeqësisht, shumë fëmijë që i kanë këto aftësi nuk kanë kujdesin dhe inkurajimin 

e duhur nga shkolla dhe shpeshherë përfundojnë me etiketën e fëmijës “hiperaktiv” 

ose “disleksik”. Kjo ndodh sepse mënyra unike e të menduarit e këtyre fëmijëve dhe e 

zgjidhjes së problemeve nuk përshtatet karakterit verbal dhe matematikor të mësim-

dhënies. Por, gjatë kohëve të fundit, pasi janë kryer studime të reja në lidhje me in-

teligjencën e fëmijëve (por edhe të të rriturve), janë krijuar edhe strategji të reja të 

mësimnxënies, të cilat i japin fëmijës mundësinë të mësojë në harmoni me prirjet e 

tij speciike. Kështu, edhe ju si prindër, mund ta ndihmoni fëmijën tuaj në procesin 

e të mësuarit, duke kuptuar se cilat lloje të inteligjencës I ka më të zhvilluara, sipas 

shembujve që u dhanë më lart, dhe duke kërkuar edhe nga mësuesit që ta mbështesin 

në mënyrën se si ai mëson më mirë.
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Fëmijët që belbëzojnë

Ndërsa fëmijët illojnë të mësojnë të lasin, ata 

ndonjëherë edhe mund të përsërisin disa jalë, 

tinguj, rrokje, të bllokohen ndërsa janë duke 

folur, të shqiptojnë gabim ndonjë jalë, të hezi-

tojnë të lasin në mes të bisedës, të zëvendësojnë 

tingujt, rrokjet me njëra-tjetrën, të mos shqip-

tojnë disa rrokje etj. 

Të mbajturit e gojës ose belbëzimi është një çrregullim që përfshin, përsëritjen e 

jalëve, tingujve, rrokjeve, hezitimin për të folur, apo pengesat/bllokimet ndërsa 

fëmijët lasin.

Belbëzimi mund të jetë pjesë e zhvillimit nor-

mal gjuhësor tek fëmijët e vegjël të grupmoshës 

3-4-vjeçare. Kjo ndodh sepse idetë/mendimet 

vijnë në mendjen e fëmijës më shpejt se aftësia 

e tij për t’i shprehur ato, sidomos nëse fëmija 

është i nervozuar, i stresuar apo i ngacmuar.

 

Disa fëmijë mund të illojnë të belbëzojnë në përgjigje të stresit, lodhjes, acarimit, 

ngacmimit.. Belbëzimi ndodh edhe kur një fëmijë është nën presion. 

Çfarëdo shkaku që të ketë belbëzimi dëgjoni me durim çdo fjalë që thotë fëmija, 

ruani kontaktin me sy, mos e ndërprisni, injoroni belbëzimin dhe jepini shumë 

dashuri fëmijës. Tregojini se e pranoni ashtu si ai është dhe ashtu si ai let. 

Belbëzimi është një çrregullim që përfshin, 

përsëritjen, hezitimin, apo bllokimin e jalëve 

ndërsa fëmija është duke folur.

Belbëzimi largohet ashtu sikurse dhe vjen por ai 

zakonisht theksohet më shumë ose shfaqet kur 

fëmija është shumë i ngazëllyer ose i stresuar, kur 

është nën presion apo kur është tepër i lodhur, 

kur ndërron kujdestaren, kopshtin, shtëpinë, 

kur lind një motër ose një vëlla.
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Cilët janë shkaqet/arsyet e belbëzimit:

Specialistët mendojnë se 

ekzistojnë një sërë faktorësh 

që kontribuojnë në shfaqjen 

e belbëzimit tek fëmijët e 

moshës parashkollore duke 

përfshirë:

•	 Faktorët gjenetik: Rreth 60% e fëmijëve që belbëzojnë kanë një pjesëtar të 

afërm të familjes që është gjithashtu një belbëzues ose që ka qenë në vitet e 

fëmijërisë së tij. 

•	 Probleme të shqiptimit, probleme gjuhësore ose vonesa në zhvillimin gjuhë-

sor të fëmijës..

•	 Ndryshimet që ndodhin në përpunimin e gjuhës në trurin e fëmijës

•	 Situata të tjera që mund të jenë të papërshtatshme për fëmijët

Zakonisht prindërit në të tilla raste presin se si do të shkojë ky proces. Pediatrit, 

anëtarët e tjerë familjes, madje dhe trapistët e gjuhës thonë shpesh se kjo është 

një fazë kalimtare dhe se do të kalojë shpejt. Por askush nuk e përcakton dot nëse 

fëmijës do të vazhdojë t’i mbahet goja ose jo Ajo çfarë duhet të dinë prindërit 

është se ka shumë faktorë, të cilët rrisin rrezikun që belbëzimi i fëmijës të vazhdojë 

edhe në të ardhmen e tij:

•	 Histori familjare që lidhen me belbëzimin

•	 Koha që nga illimi i belbëzimit (më shumë se tre deri në gjashtë muaj)

•	 Vonesë gjuhësore

•	 Vonesat e tjera që shoqërojnë vonesën gjuhësore siç mund të jenë vonesa, 

psikologjike, izike, çrregullime emocionale etj

•	 Qëndrueshmëria e belbëzimit 

•	 Frustrimi i fëmijës i shkaktuar nga belbëzimi

Përveç këtyre faktorëve, fëmijët që shfaqin ndonjë nga tipare e mëposhtme të person-

alitetit të tyre, mund të jenë më të rrezikuar për të qenë belbëzues edhe në ardhmen:

•	 Perfeksionistë

•	 Shumë të ndjeshëm, emotivë

•	 Impulsivë, reagojnë menjëherë me forcë kur dikush i mërzit apo shqetëson
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Është e rëndësishme që prindërit të kuptojnë se ndërhyrja e hershme mund të rrisë 

shanset që një fëmije të mos belbëzojë më. Prindërit duhet të identiikojnë fëmijët 

që janë më shumë të rrezikuar për të qenë belbëzues në të ardhmen, dhe duhet të 

krijojnë mundësi për të parandaluar vazhdimin e tij në fazat e tjera të zhvillimit 

të fëmijëve.

Cilat janë shenjat e hershme të belbëzimit: 

Shenjat e para të belbëzimit mund shfaqen kur 

fëmija është rreth 18-24 muajsh pasi në këtë 

moshë shpërthen jalori i fëmijës dhe fëmija 

është gati të bashkojë disa jalë për të formuar 

jali. 

Për ju fakti që fëmija belbëzon mund të jetë 

tronditës dhe zhgënjyes, por mos harroni se 

është normale që ndonjëherë fëmija në këtë 

moshë të belbëzojë. Është e rëndësishme që 

të jeni të duruar sa më shumë të mundeni 

me fëmijët në këto momente. Edhe pse një 

fëmije mund t’i mbahet goja për disa javë 

apo për disa muaj, belbëzimi i tij mund të 

jetë sporadik dhe jo i përhershëm. Shumica 

e fëmijëve që illojnë të belbëzojnë para moshës 5-vjeçare arrijnë ta ndërpresin 

atë pa pasur nevojë për ndërhyrje të specializuara siç mund të jenë terapitë etj.  

Nëse belbëzimi i fëmijës bëhet një fenomen i përsëritur dhe i shpeshtë dhe situata 

shkon duke u përkeqësuar e shoqërohet me lëvizje të trupit dhe të fytyrës, është i 

nevojshëm realizimi i një konsulte me specialistët e gjuhës, pse jo, qysh në moshë 

të hershme, kur ai illon të shfaqet (p.sh. 3 vjeç).

Kur fëmija është duke folur, tregojini se jeni duke e dëgjuar dhe bëjeni këtë men-

jëherë. Mos komentoni rreth belbëzimit të fëmijës.

Ju mund t’i drejtoheni një specialisti të gjuhës nëse vëreni që:

•	 Ndërkohë që fëmijës i mbahet goja ai shfaq edhe shenja të tjera, p.sh. bën 

tike/lëvizje të pakontrolluara të syrit, të buzës, të qafës etj. ngërdheshet, ose 
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është shumë i tensionuar ndërsa let dhe i mbahet goja.

•	 Nëse fëmijës vazhdon t’i mbahet goja për një periudhë që shkon më shumë 

se gjashtë muaj, nëse jala pengohet/bllokohet për disa sekonda, nëse fëmija 

e tregon qartë tensionin që ka përmes shprehjeve të tij të fytyrës.

•	 Në këto raste kërkoni menjëherë ndihmë tek profesionistët. 

 

Belbëzimi zakonisht nuk përbën shqetësim, për 

aq kohë sa ai nuk vazhdon për më shumë se pesë 

apo gjashtë muaj, ose të paktën kur gjatë kësaj 

kohe vërehen përmirësime në të folurën e fëmi-

jës. Për aq kohë sa belbëzimi shfaqet në këto 

nivele ju mund ta ndihmoni fëmijën tuaj nëse:

•	 Nuk e korrigjoni apo ndërprisni atë kur 

është duke folur, ju kërkoni dhe të tjerëve 

të mos e korrigjojnë.

•	 Nuk i kërkoni të përsërisë ato që ka thënë 

ose të ngadalësojë ritmin e të folurit.

•	 Nëse lisni me fëmijën tuaj ngadalë dhe në 

mënyrë të qartë 

•	 Nëse i jepni atij kohën e nevojshme për të 

përfunduar atë që është duke u përpjekur 

të thotë.

•	 Nëse bisedoni vazhdimisht me fëmijën tuaj 

gjatë ditës, duke folur rreth gjërave që ai ka 

bërë apo do të bëjë, nëse lisni me ta dhe ju 

tregoni me zë të lartë për gjërat që ju jeni 

duke bërë, dhe nëse i lexoni shume libra

•	 Nëse përpiqeni të reduktoni stresin dhe 

situatat që shkaktojnë dhe përkeqësojnë 

belbëzimin.

•	 Nëse ju e injoroni belbëzimin, ai o zakon-

isht largohet pa pasur nevojë për ndërhyrje 

të specializuara.

•	 Nëse ju e përkrahni fëmijën edhe pse bel-

bëzimi i tij ju ka mërzitur apo shqetësuar. 
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Zhvillimi motor dhe gjuhësor tek fëmijët

e moshës parashkollore
    

Rritja dhe zhvillimi i një fëmijë është një proces i bukur dhe shumë emocionues, 

por njëkohësisht edhe shumë sidues për prindërit Kjo është një periudhë në të 

cilën zhvillohen marrëdhëniet që do të zgjasin përgjatë gjithë jetës së fëmijës. Vitet 

e para të jetës kanë një rëndësi të veçantë për fëmijën pasi zhvillohet vetëbesimi 

dhe aftësia për të krijuar dhe zhvilluar lidhje pozitive me të tjerët. Të gjithë fëmijët 

janë të ndryshëm dhe çdo fëmijë është unik, prandaj është e domosdoshme që 

prindërit të mësojnë,të kuptojnë, të respektojnë, të mbështesin dhe të inkurajojnë 

karakteristikat unike dhe aftësitë e secilit fëmijë.

Fëmijët kalojnë nëpër faza të ndryshme zhvillimi. Gjatë secilës fazë zhvillimi 

ndodhin ndryshime të shumta në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës. Çfarë 

ndodh gatë këtyre fazave dhe koha kur përafërsisht këto zhvillime ndodhin janë 

të përcaktuara gjenetikisht. Megjithatë, rrethanat e mjedisit dhe marrëdhëniet me 

prindërit janë të rëndësishme. Mjedisi, familja, prindërit kanë një ndikim shumë 

të madh në mënyrën se si çdo fëmijë zhvillohet në faza të ndryshme të jetës së tij. 

Zhvillimi normal izik, gjuhësor dhe social i fëmijëve të grupmoshës 3-6 vjeç iden-

tiikohet përmes gurëve themeltarë të zhvillimit. Të gjithë fëmijët zhvillohen në 

mënyra të ndryshme dhe kanë ritme të ndryshëm zhvillimi. Nëse jeni të shqetë-

suar në lidhje me zhvillimin e fëmijës suaj, konsultohuni me ofruesin e kujdesit 

shëndetësor për fëmijë 

Djali juaj është 2 vjeç dhe ende nuk ka illuar të lasë. Ai thotë vetëm disa jalë, por 

në krahasim me bashkëmoshatarët e tij ju mendoni se zhvillimi i tij gjuhësor është 

më i ngadaltë. Ndërkohë ju kujtoni se vajza juaj më e madhe arrinte të bashkonte 

dy deri në tri jalë në një jali kur ishte në këtë moshe.. Duke shpresuar se djali juaj 

do të arrijë të lasë mirë dhe të ketë një jalor të pasur ju shtyni kohën e të kërkuarit 

të këshillave nga profesionistët e fushës. 

Sigurisht që disa fëmijë lasin më shpejt dhe disa tjerë më vonë. Deri këtu duket se 

nuk ka asgjë për t’u shqetësuar...Kur duhet të shqetësohen prindërit?

 



Fëmijët e lumtur ju bëjnë prindër të lumtur. Ju mund t’ia dilni!64

Karakteristika te zhvillimit izik 

Zhvillimi i motorikës së përgjithshme tek fëmijët
3-deri 6-vjeç duhet të përfshijë:

    

•	 aftësi të mira për të vrapuar, kërcyer, për të gjuajtur topin 

•	 Ngjitet dhe zbret shkallët duke alternuar këmbët (një këmbë për një shkallë)

•	 aftësi për të pritur dhe mbajtur pas vetes një top

•	 aftësi (në 3 vjeç) për të lëvizur me këmbë pedalet e një biçiklete me tri rrota 

dhe më pas në 4 vjeç, fëmija është i aftë për ta ngarë biçikletën
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•	 aftësi (në 4 vjeç) për të kërcyer me një këmbë dhe më vonë për të qëndruar 

me një këmbë për 5 sekonda

•	 aftësi për të ecur duke mbështetur thembrën dhe më pas shputën e këmbës 

dhe gishtat (rreth moshës 5 vjeç)

Zhvillimi i motorikës fine tek fëmijët 3 deri 6 vjeç duhet të përfshijë:

Në moshën 3 vjeç:

 

•	 Aftësi për të vizatuar një rreth nëse i kërkohet, aftësi për të bërë vija rrethore 

•	 Aftësi për të vizatuar një njeri me tre elementë/pjesë të trupit
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•	 Aftësi për të përdorur gërshërë për fëmijë, (me majë të rrumbullakosur)

•	 Aftësi për të kthyer faqet e librit një e nga një ndërsa e shleton atë 

•	 Aftësi për t’u veshur vet duke u ndihmuar nga të rriturit

•	 Vidhos dhe zhvidhos bulona, vida tek lodrat e tij 
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 Në moshën 4 vjeç:

•	 Aftësi për të vizatuar një katror

•	 Aftësi për të përdorur gërshërë dhe për të prerë në vijë të drejtë

•	 Aftësi për të vendosur rrobat në vendin e duhur

•	 Aftësi për të përdorur mirë lugën dhe pirunin gjatë ngrënies

•	 Aftësi për të ngulur gozhdë me çekiç lodër
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•	 Aftësi për të ndërtuar një kullë me 10 kuba 

•	 Aftësi për të futur rruaza të vogla në një ije peri 

 
Në moshën 5 vjeç 

•	 Aftësi për të qëndruar me një këmbë për 10 sekonda ose dhe për më shumë 

•	 Aftësi për të bërë kapërdimje, për t’u hedhur, për t’u rrotulluar:

•	 Aftësi për të ecur mbi traun e ekuilibrit 

•	 Aftësi për të përdorur thikën p.sh. të përhap gjalpin me thikë në fetën e bukës
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•	 Aftësi për të vizatuar një trekëndësh

•	 Aftësi për të vizatuar trupin e njeriut 

•	 Aftësi për të ngjyrosur brenda vijës 

•	 Aftësi për të kopjuar disa shkronja shtypi 

Nëse fëmija juaj rrëzohet shpesh ndërsa ecën nëpër shtëpi dhe nuk arrin të ngjisë 

dhe të zbresë shkallët, nëse e ka vështirësi të kalojë një lodër apo një objekt nga 

njëra dorë tek tjetra, nëse nuk arrin të mbajë lapsin në pozicionin e duhur për të 

vizatuar apo për të shkruar është mirë që të konsultoheni me një profesionist të 

fushës së kujdesit shëndetësor.

 

Karakteristika të zhvillimit gjuhësor 

Një fëmijë trevjeçar përdor:

•	 Përemrat (unë, ti, ne, ata) dhe parajalët (mbi, nën)

•	 Fjali me tri jalë (Dua topin e madh)

•	 Numrin shumës (zogjtë, dhuratat, makinat)

•	 Një fëmijë trevjeçar mund:

•	 Të thotë emrin, moshën dhe gjininë e tij

•	 Të identiikojë dhe të emërtojë objektet përreth tij

•	 Të kuptojë shumicën e jalëve

Një fëmijë katërvjeçar illon:

•	 Të lasë qartë dhe të te jetë i kuptueshëm në jalët e tij
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•	 Të kuptojë marrëdhëniet, lidhjet

•	 Të ndjekë një komandë me tre mesazhe 

•	 Të numërojë deri në katër 

•	 Të emërtojë katër ngjyra

•	 Të tregojë histori, të recitojë, të këndojë këngë të thjeshta 

•	 Të lasë me jali me pesë deri në gjashtë jalë 

•	 Të pëlqejë rimën dhe lojën e jalëve, humorin, lojën me personazhe 

Një fëmijë pesëvjeçar illon:

•	 Të kuptojë konceptin kohë

•	 Të numërojë deri në dhjetë 

•	 Të mësoje dhe të njohë numrin e tij të telefonit të shtëpisë

•	 T’i përgjigjet “Pse-ve” 

Një fëmijë pesëvjeçar:

•	 Përdor më shumë se 1500 jalë në jalorin e tij

•	 Përdor jali me më shumë se 5 jalë 

•	 Përdor kohën e ardhshme kur let apo tregon një histori

•	 Përdor jalët magjike ne vendin dhe kohën e duhur 
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Rrethoni alternativat në tabelën e mëposhtme

Nëse fëmija juaj i realizon të gjitha këto detyra atëherë zhvillimi i tij gjuhësor dhe 

dëgjimi i tij janë në kuij të normës së zhvillimit, në rast se disa detyra fëmija nuk 

arrin t’i realizojë duhet të konsultoheni me profesionistët e gjuhës dhe komuni-

kimit. 

PO   JO Ju dëgjon ndërsa 
e thërrisni nga 
dhoma tjetër. 

3-4 
vjeç 

Tregon për aktivitetet që ka bërë më 
shokët në kopsht apo në shtëpi.

PO   JO Dëgjon televizorin 
ose radion në 
të njëjtin nivel 

zëri sikurse dhe 
anëtarët e tjerë të 

familjes 

Zakonisht let lirshëm pa përsëritur rrokje 
ose fjalë 

PO   JO Kupton pyetjet 
e thjeshta kush, 

çfarë, kur

Të tjerët jashtë familjes zakonisht e 
kuptojnë të folurën e tij

Përdor fjali me katër ose me më shumë 
fjalë. 

PO   JO Dëgjon me 
vëmendje një 

tregim apo histori 
të shkurtër dhe i 
përgjigjet pyetjeve 
të thjeshta rreth 

tij/saj 

4-5 
Vjeç

Shqipton qartë sikurse dhe fëmijët e tjerë

PO   JO Dëgjon dhe 
kupton më shumë 

nga ato që i 
thuhen në kopsht 

dhe në shtëpi

Përdor fjali që japin dhe detaje p.sh. dua të 
lexoj librin tim 

Tregon një histori dhe i përmbahet radhës 
së saj 

Komunikon lirshëm me fëmijë të tjerë dhe 
me të rritur 

Shqipton drejt dhe saktë bashkëtingëlloret 
l, s, r, v, z, j, c,h, sh, th. 

Përdor rregulla gramatikore sikurse dhe 
të rriturit



Fëmijët e lumtur ju bëjnë prindër të lumtur. Ju mund t’ia dilni!72

Fëmijët hiperaktivë

Si duhet të sillen prindërit kur fëmijët shfaqin sjellje hiperaktive

Disa fëmijë vetvetiu/natyrshëm janë më bashkëpunues 

dhe sjelljet e tyre janë më të lehta për t’u menaxhuar, 

pavarësisht mënyrave që ju përdorni për t’i disiplinuar 

ata. Fëmijë të tjerë mund të jetë kokëfortë, të zhurm-

shëm, impulsiv. Nëse këta fëmijë ndëshkohen ata nuk 

e përmirësojnë sjelljen e tyre, kështu që penalizmi i tyre 

duke i kuizuar ose duke i hequr disa nga privilegjet 

që ata kanë, mund të mos funksionojë. Prandaj është i 

rëndësishëm përdorimi i mënyrave pozitive për të traj-

tuar sjelljen e fëmijëve hiperaktivë.

Fëmijët hiperaktivë 

Këta fëmijë janë të zhurmshëm, kokëfortë dhe 

kanë shumë kërshëri për gjithçka rreth tyre. Ata 

lëvizin pa pushim rreth e rrotull dhomës/klasës, 

nuk qëndrojnë dot ulur për një kohë të gjatë, 

prekin dhe ngacmojnë çdo gjë që kanë përreth 

tyre, lasin vazhdimisht, janë agresiv dhe im-

pulsiv me të tjerët. Ndonjëherë ata trokasin në 

mënyrë të përsëritur këmbën ose gishtat e dorës duke shkaktuar trokitje ritmike 

që shpesh krijojnë tension dhe bezdisje tek të tjerët. Shpesh ata ju përgjigjen py-

etjeve pa i dëgjuar deri në fund ato Ata kanë shumë pak vetëkontroll mbi sjelljet 

dhe veprimet e tyre. Zakonisht këta fëmijë janë të pavëmendshëm dhe mërziten 

shpejt nga një aktivitet apo veprimtari, nëse nuk është diçka që i kënaq me të vër-

tet. Mësimi i diçkaje të re ose përfundimi i një detyre është shumë i vështirë për ta. 

Nëse jeni të shqetësuar në lidhje me sjelljen e fëmijës tuaj, ju mund të vëzhgoni 

dhe kontrolloni nëse fëmija juaj shfaq shenja të një sjelljeje hiperaktive. Cilat nga 

shenjat e mëposhtme shfaq më shumë dhe më shpesh fëmija juaj:

•	 lëviz gjithmonë diçka-gishtat, duart, krahët, këmbët

•	 ecën, ngjitet, zbret, lëviz kur të tjerët janë ulur

•	 nuk përfundon “një punë” (kjo mund të jetë një lojë, një detyrë, një vep-

rimtari).
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•	 mërzitet shpejt

•	 let ndërsa të tjerët janë duke biseduar dhe i 

ndërpret ata 

•	 trazon dhe ngacmon përreth

•	 nuk është i vëmendshëm, nuk ka përqendrimin 

e duhur

Nëse disa nga këto sjellje i vëreni shpesh tek fëmija juaj 

kontaktoni dhe bisedoni me mjekun e fëmijës suaj. 

Vetëm një profesionist i kujdesit shëndetësor mund 

të përcaktojë nëse këto sjellje mund të quhen sjellje 

hipraktive ose jo. Më pas, mjeku i familjes mund t’ju 

rekomandojë tek të tjerë specialistë për t’ju orientuar 

mbi mënyrat e trajtimit të këtyre sjelljeve. Profesion-

istët mund t’ju ndihmojnë që fëmijët të përmirësojnë 

sjelljen e tyre.

Është e rëndësishme që këta fëmijë kokëfortë të 

pranohen ashtu sikurse janë dhe prindërit t’u shprehin 

dashurinë e tyre vazhdimisht dhe të jenë të sinqertë me ta. 

Duhet të shmangni konfrontimin/përplasjet kur e shikoni se një situatë e caktuar 

mund të sjellë probleme si rezultat i sjelljeve të fëmijës. 

Përdorimi i mënyrave pozitive përfshin: komunikimin e hapur, diskutimet e ha-

pura mes fëmijëve dhe anëtarëve të tjerë që jetojnë me ta, të kuptuarit e motiveve 

dhe shkaqeve të sjelljeve të fëmijëve. 
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Këshilla praktike

Hapi 1

Krijoni një strukturë/orar, një rutinë të përcaktuar mirë për familjen tuaj për 

çdo aspekt të jetës së fëmijëve Përdorini kalendarë, lista dhe orare për çdo ndry-

shim, në mënyrë që fëmijët të dinë se çfarë duhet të bëjnë në çdo kohë. Përcaktoni 

dhe shkruani në to oraret e ngrënies së vakteve dhe të kohës së gjumit (nëse fëmijët 

janë shumë të vegjël për të njohur numrat përdorni simbole që nënkuptojnë këto 

procese), në mënyrë që të shmangni sjelljet e papërshtatshme që vijnë si rezultat 

i lodhjes apo urisë. Vendosini dhe ngjitini ato në vende të dukshme dhe të arrit-

shme për fëmijët, p.sh. tek frigoriferi, tek shtrati, tek kuzhina etj. Krijoni një kënd 

për të gjitha sendet personale të fëmijës, p.sh. për rrobat, për mjetet e vizatimit. 

Nxitini ata të vendosin çdo gjë në vendin e vet.

Hapi 2

Gjeni mënyra për të harxhuar më shumë kohë në aktivitete argëtuese dhe 

relaksuese me fëmijën tuaj. Komunikoni me ta. Kushtojini kohë dhe dëgjojeni 

ndërsa ju tregojnë për shokët e kopshtit apo të këndit të lojërave, për mësueset e 

tyre sepse kështu ju do të dini të shmangni situatat që atyre ju krijojnë vështirësi. 

Një fëmijë që ndihet i dëgjuar dhe i kuptuar do të jetë më pak i prirur për të 

shfaqur sjellje të vështira.

Hapi 3

Përcaktoni rregulla familjare dhe pritshmëri të qarta dhe të arsyeshme. Bash-

këpunoni me fëmijët për të ndërtuar rregullat e shtëpisë dhe të familjes dhe sigu-

rojini se ju nuk prisni prej tyre më shumë nga sa ata mund të japin. Pavarësisht 

nivelit të moshës dhe zhvillimit që karakterizon çdo moshë fëmijët mund të jenë 

bashkëpunëtor të mirë. Mësoni rreth fazave të zhvillimit normal të fëmijëve dhe 

konsideroni pikat e tyre të forta dhe të dobëta në mënyrë që të vlerësoni se kur ata 

kanë nevojë për mbikëqyrjen tuaj për të zbatuar rregullat brenda mundësive dhe 

aftësive që kanë.  Përfshijini fëmijët në punët e shtëpisë duke krijuar hapësira që 

dhe ata të marrin pjesë dhe të kryejnë aktivitetet familjare. p.sh. bëni një kalendar 

dhe shënoni ditët kur është radha e tij për të shtruar mbulesën e tavolinës ose për 

të ushqyer kafshët shtëpiake nëse keni të tillë.



Udhëzues për të qenë prind i suksesshëm i një fëmije parashkollor 75

Hapi 4

Shmangni shpërthimet e inatit dhe dëgjojini fëmijët 

nëse duan t’ju thonë diçka. Siguroni zgjidhje pozitive 

për problemet që kanë fëmijët. Bëni të mundur që ata të 

jenë izikisht dhe emocionalisht të pranishëm në situatat 

kur ju i ndihmoni ata të trajtojnë situatat e vështira.

Jepni këshilla të shpejta qetësuese kur ai është shumë 

i acaruar: Mësojini fëmijët të marrin frymë thellë (nëpër-

mjet hundës, nëpërmjet gojës) kur illojnë të ndihen të 

acaruar dhe të nervozuar. Bëni dhe ju të njëjtën gjë! 

Bëjini një dush të ngrohtë ose laheni në vaskë nëse 

keni një të tillë.

Nxirreni fëmijën për një shëtitje të gjatë duke ecur e 

vrapuar së bashku me ju. 

Provoni t’i bëni një masazh të lehtë sepse të prekurit 

ka një rëndësi të madhe për këta fëmijë, ledhatojeni 

duke prekur me gishtat tuaj lokët e tij dhe të tjera 

 Kalendar 

 
E

hënë 
 E 

martë 
E 

mërkurë 
 E

enjte 
 E 

premte 
E 

shtunë 
E

diel 

 Shtrimi i 
tavolinës 

      

Ushqimi i 
kafshëve

      

Rregullimi 
shtratit
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forma ledhatimi që prindërit përdorin me fëmijët e tyre..

Mbani gjithmonë gati një kuti që ka lapsa, plastelinë, puzzle, libra, gjithçka që mund të 

zgjojë interesin e fëmijës tuaj kur ai është i acaruar dhe shpërthen në inat e agresivitet.  

Lexojini një librin e preferuar ose tregojini përrallën që pëlqen më shumë 

Përpiquni të krijoni një mjedis qetësues në shtëpi: 

Këta fëmijë reagojnë menjëherë kur në familje ka ten-

sion. Ata nervozohen kur ambienti është jo i rregullt, 

jo i pastër, veçanërisht dhoma e tyre e gjumit duhet të 

jetë e rregulluar dhe të mos ketë rrëmujë. Mbajini të 

hapura grilat dhe perdet për të pasur një ndriçim sa 

më natyral. Përdorni ngjyra të qeta për të lyer dhomat 

e fëmijëve. 

 

Përpiquni të krijoni një vend për t’u çlodhur: Nëse 

është e mundur, gjeni një hapësirë   në shtëpi dhe quhe-

ni si hapësira e çlodhjes, relaksimit (mund t’i vendos-

ni një emër që fëmija e ka për zemër p.sh. kështjella e 

princit/princeshës). Ajo nuk duhet të jetë një hapësirë   të 

madhe, por e mjaftueshme për të vënë sende që fëmija të 

mund t’i përdorë dhe të luajë me to. Kur fëmija zemëro-

het nxiteni të shkojë tek kjo hapësirë, shpesh ata kanë 

nevojë të rrinë vetëm me sendet dhe objektet e tyre. Vëre-

ni të vizatojë dhe të shprehë përmes vizatimit shkakun 

e mërzitjes apo shqetësimit të tij. 

Vendosini një ditë të shëndetshme: Këta fëmijë kanë nevojë të kenë një dietë 

të rregullt ushqimore që mund të ndikojë në uljen e hiperaktivitetit të tyre. Disa 

fëmijë mund të jenë më të qetë nëse reduktojnë sasinë e sheqerit të marrë përmes 

ushqimit. Por nëse është një fëmijë me shumë oreks do t’ju duhet t’i plotësoni di-

etën me të tjerë përbërës. Siguroni një vakt mëngjesi të shëndetshëm që balancon 

sasinë e nevojshme të proteinave, yndyrave dhe karbohidrateve p.sh. një sanduiç 

vezë, gjalpë dhe fruta të freskëta etj. Sheqeri dhe drithërat janë të nevojshme por 

nuk duhet të përdoren si baza e një mëngjesi për këta fëmijë. Nuk rekomandohet 

dhënia e lëngjeve të frutave që kanë shumë kalori.
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Hapi 5

Lejoni që fëmijët në mënyrë natyrale të përjetojnë pasojat e veprimeve të tyre 

dhe shmangni	përfshirjen	tuaj	në	këto	situata.	Pakujdesitë e tyre mund të çojnë 

në humbjen e një lodre apo në thyerjen e saj. Një trajtim jo i mirë i shokëve/

vëllezërve dhe motrave mund të bëjë që ata të mbeten pa shokë dhe të humbasin 

përkohësisht marrëdhënien me motrën apo vëllanë. Ata duhet t’i përjetojnë këto 

pasoja. Fëmijët kanë nevojë të mësojnë të jenë të përgjegjshëm dhe të disiplinuar.

Hapi i 6 

Vendosini rregulla të qëndrueshme: Këta fëmi-

jë kanë nevojë për rregulla të qëndrueshme dhe 

të vazhdueshme që ata mund t’i kuptojnë dhe t’i 

ndjekin. Kur fëmija juaj i zbaton rregullat e vendo-

sura ofrojini shpërblime të vogla. Mos bëni gjith-

monë kritika për gjithçka që ata bëjnë sepse ata 

nuk kanë nevojë vetëm për reagimet tuaja negative. 

Lavdërojeni fëmijën pas çdo sjellje/veprimi pozitiv 

që ai bën/shfaq. Mësojini duke i demonstruar ose 

treguar mënyra të përshtatshme se si duhet të luajnë 

dhe sillen me fëmijët e tjerë, p.sh. si t’i ndajnë lodrat e përbashkëta, si të kërkojnë 

ndihmë dhe të japin ndihmë). 

Zg
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ë 
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ë

Zg
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ë 
pa

k
Grupet e 
ushqimeve

Drithëra dhe
  produkte
    prej tyre
      (5-7 racione
         në ditë)

Fruta/Perime
(2 racione në ditë)

Mishi dhe produktet e tij
(2-3 racione në ditë)

Yndyrnat shtazore dhe bimore, 

sheqeri dhe kripa
(Përdorini në sasi të vogla)
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Mund të ndodhë që ndonjëherë sjellje të caktuara të 

fëmijëve të jenë të ngjashme me sjelljet tipike hiperak-

tive. Por në fakt, ato mund të mos jenë të tilla, pasi ka 

disa rrethana dhe kushte të caktuara në jetë që shkak-

tojnë sjellje të ngjashme me sjelljet hiperaktive. Për sh-

embull, një fëmijë mund të shfaqë shenja të një sjellje 

hiperaktive kur përjeton: 

•	 Një situatë vdekje ose divorci në familje

•	 Ndryshime të papritura të rutinës së jetës

•	 Humbjen e punës së njërit prej prindërve

•	 Përvetësim të sendeve apo objekteve të dashura për të nga dikush tjetër pa u 

vënë re prej tij

•	 Një infeksion veshi që shkakton probleme të përkohshme të dëgjimit

•	 Probleme me detyrat që i ka dhënë mësuesja në kopsht, të cilat shkaktohen 

nga paaftësia e tij për t’i mbajtur mend apo dhe për t’i mësuar.
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Dhuna dhe abuzimi tek fëmijët

Qëndrime lidhur me abuzimin e fëmijëve

Fëmijët janë objekt dhe sub-

jekt i dhunës. Mbi ta padre-

jtësisht, dhe në kundërshtim 

me të drejtat e tyre, ushtrohet 

dhunë psikologjike e izike nga 

prindi, mësuesi, më të rriturit, 

por një pjesë e fëmijëve për-

dorin dhunë mbi njëri-tjetrin, 

ndaj fëmijëve më të vegjël në 

moshë, madje në disa raste 

edhe ndaj të rriturve. Fëmijët e 

përdorin dhunën me pjesëtarët më të vegjël të familjes ose me shokët më të vegjël 

ndonjëherë edhe për të çliruar tensionin që grumbullojnë në vetvete si pasojë e 

dhunimit që ata vetë përjetojnë. Sipas studimeve të kryera në Shqipëri rezulton 

se, pavarësisht se pjesa më e madhe e njerëzve janë të vetëdijshëm se dhuna shkak-

ton pasoja negative për fëmijët, të rriturit përsëri besojnë se dhuna psikologjike 

e izike ka gjithashtu efekte pozitive në edukimin e fëmijëve dhe si pasojë duhet 

përdorur kur shihet “e nevojshme” duke e përjetësuar atë me shprehje të tilla si 

“kush të rreh të do”, apo “druri ka dalë nga xheneti” etj.

Përkuizimet mbi fenomenin e abuzimit të fëmijëve janë nga më të ndryshmet. Sipas 

Organizatës Botërore të Shëndetësisë abuzim ndaj fëmijëve konsiderohen të gjitha for-

mat e keqtrajtimit izik dhe/ose emocional, abuzimi seksual, neglizhimi ose trajtimi 

neglizhues a shfrytëzimi tregtar ose çdo shfrytëzim tjetër që çon në dëmtim real ose të 

mundshëm të shëndetit të fëmijës, të mbijetesës, zhvillimit ose dinjitetit në kontekstin 

e një marrëdhënieje përgjegjësie, besimi ose pushteti”.

Qëndrimet në lidhje me abuzimin ndaj fëmijëve janë të larmishme. Abuzimi izik 

mendohet të jetë më i dëmshme se ai psikologjik, për pasojë ky i fundit tolero-

het më shumë. Një masë e vogël prindërish e shohin dhunën izike si mjetin më 

të dobishëm të disiplinimit të fëmijëve. Një grup tjetër mbajnë qëndrimin se 

dhuna shkakton shumë pasoja negative tek fëmijët. Qëndrimi i pjesës kryesore 
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të prindërve dhe një pjese të mësuesve, e lejon 

përdorimin e dhunës në rastet kur “kalohet ku-

iri”, “kur mbushet kupa”. Koncepti që dhuna 

izike duhet përdorur kur “është e nevojshme” 

është brendësuar edhe në një masë të madhe të 

vetë fëmijëve.

“Kur bëjmë gabime e meritojmë ta na rrahin. 

Dhuna është për të mirën tonë dhe na ndihmon”.

Përdorimi i dhunës tolerohet më shumë në shtëpi nga prindërit apo anëtarë të 

tjerë të familjes sesa në kopsht/shkollë. Prindi ia lejon vetes përdorimin e dhunës 

duke e konsideruar fëmijën pronë të tij. Një mësuese thotë “Nuk jam dakord të 

gjuash fëmijën/nxënësin sepse nuk është fëmija jot dhe nuk ke të drejtë”.

Format e abuzimit ndaj fëmijëve 

Klasiikimi i formave të abuzimit ndaj fëmijëve është e vështirë për t’u bërë në 

mënyrë të prerë. Specialistët lasin për abuzim izik, psikologjik-emocional, seksual, 

neglizhim të fëmijës, braktisje të tij apo kombinime të këtyre formave.

Abuzimi fizik. Është një akt që karakterizohet nga shkaktimi i një dëmtimi izik. 

Këto dëmtime rezultojnë nga goditjet me pëllëmbë (shpulla), grusht, kafshime, pic-

kime, shkelmim, tërheqje me forcë, shkulje e veshit, lokëve etj. Dhuna izike mund të 

ushtrohet edhe përmes sendeve (shkop, vizore, fshesë, rrip pantallonash etj).

Abuzimi psikologjik përfshin akte të cilat 

shkaktojnë dëme në shëndetin ose zhvillimin 

izik, mendor, shpirtëror, moral apo social të 

fëmijës. Kjo formë dhune shprehet me bërtitje 

(ngritja e tonit të zërit), kërcënim me jalë (të 

vdiqa, të mbyta, do të të mbyll në banjë, do të të 

rrah etj), kërcënimi me objekte (mban në dorë 

një objekt të fortë si shkop, gur, vazo, grusht, 

shuplakë, libër, vizore dhe e kërcënon se do t’i biesh fëmijës me të), etiketime 

fyese apo mallkime (“Budalla”, “I trashë”, “Të raftë pika!” “Vdeksh!”), kërcënim 

me braktisje (“Të lashë vetëm në dhomë!”, “Nuk ke për të dalë nga banja!”, ” Je i 

dënuar të rrish vetëm në klasën tjetër!”).
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Abuzimi seksual ka të bëjë me përfshirjen e fëmijëve në aktivitete seksuale që 

ata nuk i kuptojnë dhe si rrjedhim për të cilat janë të paaftë të japin miratim, 

çdo akt apo përpjekje për akt seksual, pornograi, prostitucion, traikim i qenieve 

njerëzore, kontakte, prekje, përdorimi i kërcënimit, tentativa për përitim seksual 

etj. Të gjitha këto mund t’i shkaktojnë një dëm të rëndë shëndetit mendor dhe 

izik të fëmijës. 

Neglizhimi dhe braktisja e fëmijëve. Neglizhim ndodh kur prindi nuk siguron 

ose refuzon të krijojë shërbimet dhe kushtet për zhvillimin normal të fëmijës, në 

drejtim të shëndetit, arsimit, zhvillimit emocional, ushqyerjes, strehimit etj. të 

cilat çojnë në dëmtimin e mirëqenies fizike, psikike, morale e sociale. Braktisja 

ndodh kur prindi heq dorë nga të gjitha shërbimet ndaj fëmijës pa treguar kujde-

sin dhe kontrollin e arsyeshëm.

Efektet negative të dhunës ndaj fëmijëve

Efektet si të dhunës psikologjike edhe të asaj 

izike, janë të forta tek fëmija dhe lënë gjurmë 

të pashlyeshme edhe në vitet më pas. Kur fëmi-

jët arrijnë adoleshencën, pasojat e abuzimit 

bëhen pjesë e personalitetit të tyre në shumicën 

e rasteve. Përdorimi i ndëshkimit izik shkak-

ton dëmtime, mavijosje, thyerje kockash, frak-

tura etj. Fëmijët që goditen shpesh rriten me 

kujtime të zemërimit dhe inatit. Këta fëmijë 

përjetojnë një nivel të lartë ankthi dhe trego-

jnë kujdes në mjedisin rrethues, me qëllim që 

të shmangin çdo rrezik për t’u ndëshkuar. Për 

të shpëtuar nga ndëshkimi dhe nga frika mos 

ndëshkohen këta fëmijë mësojnë sjellje anti-

shoqërore si gënjeshtra, vjedhja, mashtrimi etj. 

Frika nuk është mënyra e duhur për t’u mësuar 

fëmijëve të sillen mirë. Fëmijët binden nga frika 

vetëm kur personi që i godet ata është pranë 

tyre. Ndëshkimi izik shkatërron besimin midis 

prindit dhe fëmijës. Shpesh ndodh që fëmijët që 

“Ndoshta ne shqiptaret e 
përdorim dhunën ndaj 
fëmijëve edhe sepse 
jemi të stresuar por 
edhe të frikësuar për 
të ardhmen e fëmijëve. 
Pasi e përdorim 
dhunën ndaj fëmijëve 
na ndodh edhe të 
pendohemi, por edhe 
ne kështu jemi rritur 
atëherë ç’të keqe ka ta 
përdorësh ndonjëherë?”
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provojnë dhunë, e përdorin më pas atë tek motra ose vëllai më i vogël. Kjo ndodh 

sepse në këtë mënyrë atyre u jepet mesazhi që kur dhunohesh prej dikujt që është 

izikisht më i fuqishëm se ti, nuk ka asgjë të keqe të dhunosh ata që janë më të 

vegjël dhe më të dobët se ti vetë. Pasojat psikologjike të dhunës ndikojnë fort në 

zhvillimin emocional të fëmijës, në rezultatet e tij shkollore dhe edukojnë sjellje të 

dhunshme. Fëmija shfaq shenja të tilla si: ulje të sensit të orientimit (sillet si i hutuar 

dhe i frikësuar), reagon më ngadalë ndaj ndikimeve të jashtme (kur dikush e thërret 

në emër), ka vështirësi për të komunikuar me të tjerët, ka çrregullime të ushqyerit dhe 

gjumit, është tepër i ndjeshëm ndaj çdo vërejtje ose kritike, përparon dobët në shkollë 

madje arrin deri në braktisje të shkollës, ka mungesë vetëvlerësimi, ushqen ndjenjën 

e turpit dhe fajit për veten, kryen veprime që e vetëdëmtojnë dhe në raste ekstreme 

mund të kryejë edhe tentativë për vetëvrasje. Studimet psikologjike tregojnë se fëmijët 

e keqtrajtuar nga prindërit bëhen më vonë prindër që keqtrajtojnë fëmijët e tyre. Jeta 

në një shtëpi të dhunshme, apo në një komunitet të dhunshëm, mund të krijojë kon-

fuzion tek fëmija, sepse ai beson se prindërit e tij nuk mund ta mbrojnë. Edhe fëmijët 

e neglizhuar nga prindërit shfaqin shenja të kequshqyerjes, mund të jenë të papastër, 

kanë zhvillim të dobët izik dhe gjuhësor, ndihen të lodhur, të përgjumur, të paaftë për 

të bërë shokë, ndjekin shkollën në mënyrë jo të rregullt etj. Neglizhimi është i rrezik-

shëm veçanërisht në rastet e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël, mbijetesa e të cilëve varet 

tërësisht nga përkujdesja e prindërve dhe kujdestarëve të tyre.

Këshilla mbi dhunën ndaj fëmijëve

•	 Gjithë goditjet e botës nuk do t’i mësojnë fëmijës se është me rrezik të 

kryesh disa sjellje të caktuara derisa ai të jetë gati për ta mësuar këtë. Mjaft 

fëmijë sillen në mënyrë të papërshtatshme dhe me sjelljen e tyre kërkojnë 

të fitojnë vëmendjen e të rriturve. Në shumë raste në vend të vëmendjes 

marrin një shuplakë. Kjo nuk është mënyra e përshtatshme për t’iu treguar 

fëmijëve se po gabojnë. 

•	 Si prind ose edukator duhet t’u ofrojmë fëmijëve atë model, që do të dëshi-

ronim që ata të ishin në të ardhmen e tyre. Nëse duam t’u mësojmë të mos 

jenë të dhunshëm, me sjelljen tonë kundrejt tyre ne mund t’i mësojmë se si 

duhet të sillen pa përdorur dhunë. 

•	 Mendoni se çfarë efekte ka dhuna tek të rriturit për të kuptuar se ç’ndiejnë 
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fëmijët në të tilla raste. Ne (të rriturit) ndihemi të poshtëruar, të inatosur 

dhe të frikësuar kur na godasin dhe për pasojë nuk jemi aspak të motivuar 

për të bashkëpunuar me personin që na goditi. Kjo logjikë vlen edhe midis 

nesh dhe fëmijës, kur dhunojmë fëmijët, ne dëmtojmë marrëdhënien tonë 

me ta.

•	 Fjalët fyese, tallëse, kritikuese i bëjnë dëm vetëvlerësimit të fëmijës. Fëmi-

jët nuk mund të korrigjojnë sjelljet duke u thënë se janë të këqij, të pan-

dreqshëm, të padurueshëm. Në këto raste fëmijëve u duket vetja të pavlerë 

dhe dështakë, e duke qenë kështu, janë më pak të prirur të përvetësojnë 

aftësi dhe shprehi të reja. 

•	 Të gjithë prindërit sillen ndonjëherë me fëmijët në mënyrë të papër-

shtatshme, dhe për këtë mund të pendohen më vonë. Nëse kjo ju ndodh 

juve, mos ngurroni t’u thoni fëmijëve “MË FAL”. Kështu u jepni një mësim 

të vyer, duke i ndihmuar të kuptojnë se edhe prindërit janë qenie njerëzore, 

bëjnë gabime dhe kërkojnë të falur.

Fëmijët kanë nevojë për disiplinë që të bëhen të rritur të përgjegjshëm, por disa prindër 

mendojnë se disiplinim do të thotë t’u lasësh fëmijëve me ton kërcënues apo t’u bër-

tasësh. Dhuna ndaj fëmijëve mund të ndalojë sjelljen e keqe vetëm përkohësisht, por 

nuk ofron modele dhe mënyra pozitive për të mësuar sjelljet e përshtatshme. Fëmijët 

shpesh goditen për sjellje e cila nuk është “e keqe”, p.sh në raste kur janë kureshtarë dhe 

pyesin pa pushim për të zbuluar gjëra të reja, kur i bëjnë naze ushqimit etj. Asnjëherë 

fëmijët nuk mund të mësojnë të sillen mirë nëse ushtroni dhunë. Dhuna ndëshkohet 

me ligj dhe është totalisht e patolerueshme për t’u përdorur ndaj fëmijëve në shtëpi, 

kopsht e shkollë.

 

Ekzistojnë mënyra më të mira për të disiplinuar fëmijët. Ata mësojnë të sillen 

mirë nga sjellje jo të dhunshme të cilat nuk shkaktojnë pasoja e dëmtime tek 

fëmijët. Zëvendësimi i kritikës ndaj sjelljeve të papërshtatshme me nxitjen e 

sjelljeve të dëshiruara, sjell efekte pozitive të fuqishme në edukimin e fëmijëve. 

Kjo i bën ata më të lumtur dhe prindërit të suksesshëm në disiplinimin e 

fëmijëve.

DISIPLINA NË ASNJË MËNYRË NUK NËNKUPTON DHUNË!
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Vargjet e Dorothy Law Nolte janë tepër 

domethënëse për sa përmendëm më sipër:

“Fëmijët mësojnë atë që jetojnë”

Nëse një fëmijë jeton me kritikë, mëson të dënojë;

Nëse një fëmijë jeton me urrejtje, mëson të luftojë; 

Nëse një fëmijë jeton me turp, mëson të ndihet fajtor;

Nëse një fëmijë jeton me tolerancë, mëson të jetë i durueshëm;

Nëse një fëmijë jeton me inkurajim, mëson të ketë besim;

Nëse një fëmijë jeton me lavdërim, mëson të vlerësojë…
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“Më vjen shumë keq 
për vajzën. Ajo i pyet 
fëmijët e tjerë nëse 
mund të luajë me ta, dhe 
zakonisht ata i përgjigjen 
“Jo, ti nuk je shoqja 
jonë”. Ajo po përpiqet të 
jetë e këndshme. Ç’mund 
të bëjë tjetër?”

”Djali im duket se 
mendon se është në 
rregull të trembësh 
fëmijët e tjerë. Dje e 
pashë që shtyu një djalë 
të vogël, i mori një 
lopatë lodër që ai kishte 
në dorë, dhe pastaj u 
largua me biçikletën 
e vet, duke e lënë të 
voglin me lot në sy”.

Marrëdhëniet me moshatarët

Grupi i bashkëmoshatarëve është një grup indi-

vidësh i afërsisht të njëjtës moshë dhe statusi so-

cial që luajnë, punojnë ose mësojnë së bashku. 

Shumica e studiuesve e konsiderojnë mbarëva-

jtjen e fëmijës me këtë grup si një çështje kyçe 

të fëmijërisë së hershme, për të jetuar një jetë të 

plotë dhe për t’u ndier mirë. Një sërë studimesh 

tregojnë se vështirësitë me bashkëmoshatarët e 

vendosin fëmijën në rrezik për të zhvilluar prob-

leme të mëtejshme të një natyre psikologjike. 

Në të kundërtën, të qenit i pëlqyer nga bashkëmoshatarët është faktor mbrojtës, 

edhe për fëmijët që vijnë nga familje stresuese, konliktuale ose ndëshkuese.

Prindërit kanë arsye të shqetësohen kur fëmi-

jët kanë vështirësi në marrëdhëniet me bashkë-

moshatarët. Fëmijët e tjerë i ofrojnë atyre disa 

nga përvojat më të këndshme. Është e vështirë, 

madje e dhimbshme, edhe për një fëmijë, që të 

mos të ketë miq, apo shokë loje. Gjithashtu, 

marrëdhëniet me moshatarët janë të rëndë-

sishme për zhvillimin e fëmijëve dhe për për-

shtatjen e tyre më tej me shkollën. Fëmijët e 

kësaj moshe, që kanë marrëdhënie të mira me 

moshatarët i ruajnë këto edhe në shkollë, ndërsa 

fëmijët që kanë vështirësi në këto marrëdhënie, 

ka më shumë mundësi që të kenë vështirësi në 

mësime, apo të përballen me refuzim apo neg-

lizhim nga shokët e shkollës illore. Në qoftë se 

fëmijët nuk krijojnë shprehi për të luajtur në 

mënyrë bashkëpunuese dhe për të zhvilluar 

miqësi, ata përjashtohen nga mundësitë për të 

zhvilluar shprehi të tjera më të rëndësishme për 

marrëdhëniet e ardhshme me moshatarët.
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Tek fëmijët që dinë të sillen në shoqëri, vihet 

re një mënyrë përgjithësisht pozitive në marrëd-

hëniet me fëmijët e tjerë. Vini re ndërveprimin 

mes dy katërvjeçarëve:

Tomi e anashkaloi sjelljen disi të pakëndshme 

të Ervinit dhe iu përgjigj me sugjerime miqë-

sore dhe entuziaste. Ai nuk reagoi ndaj nega-

tivitetit të Ervinit, por në fakt ishte i gatshëm 

për leksibilitet. Fëmijë si Tomi, që kanë shumë 

ndërveprime të tilla harmonike me një sërë 

moshatarësh, ka gjasa të jetë të pëlqyer dhe të 

pranuar prej tyre. Gjithashtu, ka gjasa që fëmi-

jët miqësorë të gjejnë pranim në mjediset e 

tjera me moshatarë, si në kopsht, në parkun e 

lodrave etj. 

Ndërkohë, të qenit miqësorë, ndonëse është 

një kusht paraprak për marrëdhënie të mira 

me bashkëmoshatarët, gjithsesi nuk është i 

mjaftueshëm. Fëmijët duhet të zhvillojnë dhe 

shprehi të tjera më të soistikuara, të cilat i për-

dorin për ta bërë lojën më të këndshme. Këto 

shprehi atyre u hyjnë në punë gjatë negociat-

ave në botën komplekse të moshatarëve. Këto 

shprehi janë:

•	 Të kuptuarit e karakteristikave të mje-

disit shoqëror – fëmijët janë në gjendje të 

kuptojnë preferencat e fëmijëve të tjerë, 

interesat e tyre, dhe të përshtaten me këtë

•	 Aftësia për të përzier sjelljen e tyre me 

fëmijët e tjerë, duke ofruar strategji dhe 

alternativa loje.

Ndikimi i prindërve në zhvillimin shoqëror të fëmijëve

Besohet gjerësisht se përvoja e përditshme në marrëdhëniet me prindërit është 

Tomi është ulur në 
një arkë dërrase, dhe 
ka vënë një kapele 
‘zjarrfikësi’, kur Ervini 
afrohet dhe e shtyn arkën 
me këmbë. “Eja shpejt 
dhe futu në makinë”, i 
thërret Tomi i gëzuar. “Ka 
rënë zjarr dhe duhet ta 
shuajmë!”. Ervini e shtyn 
arkën me këmbë edhe 
një herë dhe ankohet: 
“Nuk dua të bëhem 
zjarrfikës, dua të bëhem 
polic”. “E di,” i thotë Tomi, 
“bëhemi të dy policë dhe 
kapim të këqijtë që vunë 
zjarrin”. Tomi heq kapelën 
e zjarrfikësit dhe e lë 
mënjanë. Ervini papritur 
gjallërohet dhe futet në 
kuti me të. “ Do t’i jap unë 
makinës”, thotë. “Rrrrrr”, 
përgjigjet Tomi, duke 
imituar tingullin e një 
sirene policie. 
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thelbësore në formimin e shprehive shoqërore të parashkollorëve. Në veçanti, ku-

jdesi dhe vëmendja prindërore janë faktorë kyçë në këtë drejtim. Prindër të tillë 

i ndihmojnë fëmijët ta shohin botën në mënyrë pozitive dhe të presin që mar-

rëdhëniet me të tjerët të jenë shpërblyese. Fëmijët që shfaqin nivele të larta të 

kompetencës shoqërore zakonisht gëzojnë marrëdhënie prind-fëmijë që karakter-

izohen nga ndërveprime pozitive dhe pranuese, 

dhe shkëmbime sjelljesh të ndjeshme, ku prindi 

dhe fëmija i përgjigjen sinjaleve të njëri-tjetrit. 

Disa hapa specifike që mund të ndërmer-

ren nga prindërit për të zhvilluar shprehitë 

shoqërore të fëmijëve

•	 Ofrojuni fëmijëve mundësi për të luajtur 

me moshatarët

•	 Luani me fëmijët ashtu siç luajnë ata me moshatarët e tyre, thjesht për hir 

të kënaqësisë së lojës

•	 Flisni me fëmijët për marrëdhëniet shoqërore dhe vlerat shoqërore

•	 Sugjeroni strategji pozitive, dhe në përshtatje me situatën

•	 Relektoni një qëndrim pozitiv dhe elastik ndaj refuzimeve shoqërore

•	 Ndërhyni kur është e nevojshme, por lejojini parashkollorët më të rritur t’i 

zgjidhin vetë problemet sa herë që është e mundur
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Rëndësia e vetëvlerësimit pozitiv

në zhvillimin e fëmijëve parashkollorë

“Si ndikon tek vetëvlerësimi mënyra e të thënit “Nëse ti qan (bën diçka të 

papëlqyeshme), unë nuk të kam me xhan”.

Ndërtimi i vetëvlerësimit illon në fëmijëri, dhe 

kur arrijnë periudhën parashkollore, ata tashmë 

i kanë hedhur themelet e vetëvlerësimit. Gjith-

sesi, prindërit dhe edukatoret mund të bëjnë 

shumë për të ndërtuar mbi këtë themel në 

mënyrë që fëmija juaj ta ruajë vlerësimin për 

veten përgjatë rritjes dhe zhvillimit të tij. 

Vetëvlerësimi vjen nga të pasurit e një ndjenje 

përkatësie, nga besimi se jemi të aftë, dhe nga 

bindja se kontributet tona janë të vlerësuara 

dhe të vlefshme. Fëmijët me vetëvlerësim të 

mirë janë më rezistentë, i përballojnë situatat e 

vështira më lehtësisht dhe veprojnë me besim, pasi presin rezultate pozitive. 

Si mund të ndihmohet një parashkollor që të zhvillojë herët vetëv-
lerësim të lartë?

Ushqeni ndjenjat e përkatësisë

Ndonëse parashkollorët janë pak të vegjël për 

ta bazuar vetëvlerësimin e tyre tek mënyra se 

si i trajtojnë moshatarët e tyre, gjithsesi ata e 

ndiejnë nëse janë të përjashtuar apo jo. Mësojini 

fëmijës shprehi që ai të luajë mirë dhe të përshtatet me të tjerët. Gjithsesi, është 

edhe më e rëndësishme mënyra se si të rriturit komunikojnë me të. Kur të rriturit 

respektojnë, dëgjojnë dhe i përgjigjen lehtësisht nevojave të parashkollorit, ai ndi-

het i dashur dhe i vlerësuar. Si rrjedhim, ai do të mësojë të reagojë ndaj të tjerëve 

në të njëjtën mënyrë.

Bëhuni një model

Prindërit me vetëvlerësim të mirë e ushqejnë atë edhe tek fëmijët e tyre. Nëse ju 

“Fëmija im nuk 
pranon humbjen 
në lojë; shpesh 
nevrikoset 
kur humb dhe 
reagon me 
të qara. si duhet të 
veprojmë që ai të 
mësohet jo vetëm me 
fitoren, por dhe me 
humbjen.”
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ndiheni mirë me veten tuaj, me atë çfarë jeni, ka më shumë mundësi të mira që 

parashkollori juaj të ndihet mirë lidhur me veten e vet. Fëmijët janë imitues të 

mëdhenj, kështu që kur ata shohin të rriturit rreth tyre që sillen me vetëbesim dhe 

siguri, i mësojnë këto sjellje. Nëse ju qeshni me gabimet tuaja dhe mësoni prej 

tyre, fëmija juaj do të mësojë se gabimet janë të riparueshme. Parashkollorët që 

arrijnë të rrezikojnë të bëjnë gabime, janë më të gatshëm të provojnë gjëra të reja, 

të eksperimentojnë dhe të mësojnë shprehi të reja, gjë që rrit vetëvlerësimin e tyre.

Ushqeni një qëndrim “unë mund t’ia dal”

Kur parashkollorja juaj punon shumë dhe arrin sukses, vërjani në dukje. Mos 

prisni që ajo të arrijë qëllimin inal: festoni dhe vlerësoni hapat e vogla përgjatë 

rrugës, si më poshtë:

•	 Pasi të mësojë një shprehi, sugjerojini një shprehi të re, që do ta bëjë të përpiqet ca

•	 Zgjidhni një aktivitet që nuk do ta mbingarkojë, po që është i arritshëm, me ca 

përpjekje

•	 Përforcojini idenë se është e aftë, teksa përballon çdo sidë të re.

Edhe itoret e vogla e bëjnë parashkolloren tuaj të ketë besim tek vetja dhe ushqe-

jnë vetëvlerësimin e saj.

Zbuloni pikat e forta

Kujdes! Mos e krahasoni fëmijën tuaj me një 

fëmijë tjetër. Nëse fëmija juaj shpreh dëshirën të 

jetë si një fëmijë tjetër, përgjigjuni duke thënë “Po, 

Ema i jep shpejt biçikletës dhe ti hidhesh mirë. 

Do më tregosh pak sesa larg hidhesh?” Rikthejeni 

vëmendjen tek fëmija juaj dhe tek ajo që ai bën 

mirë. Gjithmonë theksoni faktin se secili ka aftësi 

të ndryshme dhe çdo fëmijë është i veçantë.

Nxisni talentet

Një nga mënyrat për të ushqyer vetëvlerësimin tek fëmijët është që ata ta mbushin 

kohën e tyre të lirë në mënyrë produktive dhe të nxiten që jo vetëm të luajnë me 

shokët, por që të bëjnë diçka që krijon një pasion për ta dhe një kuptim në jetë. 

Mënyra më e mirë për t’i nxitur talentet apo aftësitë e parashkollorit tuaj është:

Jepini lapsa dhe letër, shkumësa me ngjyra apo bojëra që përdoren me gishtërinj.

Nëse fëmija juaj shkëlqen në aktivitetet e muskujve të mëdhenj, kalojeni kohën 
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duke luajtur sporte bashkë.

Luani muzikë për ata që e pëlqejnë muzikën dhe ofrojuni instrumente me të cilat 

mund të luajë. 

heksoni argëtimin me instrumentet apo mjetet 

sportive, e jo shkëlqimin në këtë fushë. Pro-

cesi është më i rëndësishëm sesa produkti inal. 

Qëllimi është që parashkollori juaj të përjetojë 

gëzim dhe të ndihet i aftë, e jo të bëhet një gjeni 

i vogël.

Ndihmojeni fëmijën të dojë dhe të pëlqejë të 

gjitha pjesët e vetes, kështu që ai mund të ndihet 

i plotë, të ndiejë dashuri dhe një lidhje jetëgjatë me veten dhe me botën. Lidhja 

me botën dhe vetëpranimi që e shoqëron, janë thelbësore për vetëvlerësimin e 

shëndetshëm, dhe nxitja e vetëvlerësimit tek një parashkollor është një nga dhura-

tat më të çmuara që mund të jepni. 

Dallimi mes vetërespektit dhe egocentrizmit

Ndonëse nga njëra anë është e rëndësishme që fëmijët tanë të kenë një imazh 

pozitiv për veten, nga ana tjetër është vënë re se zakoni i lavdërimit vend e pa vend 

mund t’i bëjë fëmijët cinikë dhe të pamotivuar. E rëndësishme është që çdo prind 

të gjejë një ekuilibër në këtë proces, që të mos ushqejë tek fëmija përqendrimin e 

pashëndetshëm tek vetja, por respektin për veten, dhe kjo nuk është e lehtë. Ja disa 

sugjerime në gjetjen e ekuilibrit të nevojshëm:

•	 Ruajini lavdërimet për arritjet e vërteta. Fëmijët i kuptojnë jalët boshe dhe 

kur të shkojnë në shkollë të mesme, e veçanërisht në shkollë të lartë, ata 

do të kenë nevojë për motivim të brendshëm për të lulëzuar, pa vlerësim të 

vazhdueshëm të jashtëm. 

•	 Sidojini fëmijët në mënyra që i bëjnë ata të përpiqen dhe të rriten, por 

lejoni gjithashtu hapësirë për sukses. Nëse ata nuk sidohen asnjëherë, nuk 

do të ndiejnë asnjëherë shijen e suksesit dhe krenarinë. Nga ana tjetër, nëse 

sidat do të duken si të pakapërcyeshme, ata do të dorëzohen. 

•	 Ndonjëherë lërini të dështojnë. Është e vështirë për prindërit të shohin 

fëmijët e tyre të dështojnë, por rezistenca është një tipar i mësuar (dhe 
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thelbësor). Fëmijët vuajnë nëse ne i mbrojmë vazhdimisht (në emër të 

nxitjes së vetëvlerësimit), nga mënyra se si funksionon jeta: që jo gjithmonë 

itojmë, që nuk jemi domosdoshmërisht në të mirët në gjithçka që bëjmë.

•	 Bëni të qartë që edhe pse keni pritshmëri për sjelljen e tyre, ju i doni dhe i 

pranoni ata pa kushte. 

Vetëvlerësimi i vërtetë nuk është një lumë komplimentesh dhe duartrokitjesh: ai 

zhvillohet kur fëmijët njohin kuijtë dhe përgjegjësitë e tyre, kur u jepen mundësi 

të bollshme për të siduar veten, dhe kur ndihen të sigurt se i duan edhe kur 

dështojnë. Fëmijët me besim tek vetja nuk presin që bota të rrotullohet rreth tyre; 

edhe një yll është pjesë e një yjësie, dhe kjo është diçka për të cilën të gjithë mund 

të ndihemi mirë. 
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Si të zhvillojmë autonominë dhe pavarësinë e fëmijëve

Bëni që mjedisi i shtëpisë tuaj të jetë i sigurt 

për “eksploruesin” tuaj të vogël. Që një fëmijë 

të zhvillojë pavarësinë e tij ka nevojë të njohë 

më parë limitet dhe kufijtë ndërsa ai eksploron 

vazhdimisht mjedisin që e rrethon. Kjo është 

arsyeja pse është e rëndësishme që shtëpia duhet 

të jetë një mjedis i sigurt për fëmijën. Në vend 

që t’i thoni “jo “ për çdo gjë që ai prek, është 

më mirë që objektet apo sendet që përbëjnë rrezik për të, të mund vendosen larg 

zonës që ai mund të prekë apo të arrijë. Vendosni pranë tij sende apo objekte që 

ai mund të luajë,t’i prekë dhe të eksplorojë pa dëmtuar mirëqenien e tij. Kjo do 

t›i japë fëmijës më shumë autonomi dhe juve më shumë qetësi dhe siguri lidhur 

me fëmijën.

Siguria është jashtëzakonisht e rëndësishme për fëmijët e moshës parashkollore, 

pasi ndihmon në zhvillimin e pavarësisë dhe autonomisë së tyre...

Fëmijët e kësaj moshe janë shumë të lëvizshëm 

dhe janë të gatshëm të përfshihen në situata 

të rrezikshme. Prandaj mbikëqyrja e tyre 

nga prindërit në këtë moshë është po aq e 

rëndësishme sa edhe gjatë viteve të mëparshme.

Fëmijët duhet të mbrohen nga rreziku që vjen 

nga udhëtimi me makinë si dhe nga makinat 

e tjera që qarkullojnë në rrugë. Ata duhet të 

qëndrojnë gjithmonë të ulur në makinë në 

karriget e përshtatura për ta dhe t’u mësohen 

rregullat e qarkullimit rrugor. 

Rrëzimet janë shkaku kryesor i lëndimeve për 

fëmijët e kësaj moshe. Fëmijët mund të kenë kuriozitet të ngjiten në lartësi, të 

ecin shpejt me biçikletë, të zbresin nga shkallë të pjerrëta. Është e nevojshme të 

sigurohen mirë dyert apo hapësirat që kanë dalje në papafingo, në tarraca, në 

shkallë, në pemë, në çati etj. 

                   

Kuzhinat e gatimit janë zona të tjera që fëmijët kanë nevojë të mbikëqyren, pasi 
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ndërsa ata përpiqen të ndihmojnë prindërit 

gjatë gatimit të ushqimeve, mund të digjen ose 

mund të prekin pajisje që mund të jenë ende të 

nxehta... Inkurajoni fëmijët për t’ju ndihmuar në 

gatim apo mësojini atyre aftësi gatimi me receta të 

sigurta, të ftohta, jo të nxehta... Përfshijini fëmijët 

në aktivitete të tjera që lidhen me gatimin, në një 

qoshe afër jush... Mbajini fëmijët larg nga sobat, 

ushqimet e nxehta dhe pajisjet e tjera që mund të 

jenë të rrezikshme për ta. 

Mbajini të gjitha kutitë e ilaçeve të mbyllura 

dhe larg fëmijëve, në vende që ata nuk mund 

t’i arrijnë. 

Lejojeni fëmijën të marrë rolin e udhëheqësit, 

liderit. Çdo prind ka nevojë të vendosë kuij, 

por ndonjëherë fëmija duhet lejuar “të marrë 

frenat” edhe në qoftë se vendimet e tij mund të 

duken të çuditshëm. Nëse, për shembull vajza 

juaj 2-vjeçare insiston të veshë në qershor një 

xhup dhe një kapuç bore, lëreni t’ a veshë. Në një moment ajo do të ndjejë vapë 

dhe do të kuptoj se kjo veshje nuk është e përshtatshme. Duke e lënë fëmijën të 

mbërrijë vet në këtë konkluzion, ju i jepni atij mundësinë të mësojë dhe të rritet.

 

Tregojini fëmijës duke modeluar se si kryhet një aktivitet. Nëse fëmija arrin të 

bëjë vet diçka dhe ta bëjë mirë, kjo tregon për një sens pavarësie dhe autonomie të 

tij. Por për të nxitur aftësitë e tij është e nevojshme që ju të demonstroni kryerjen 

e disa detyrave të thjeshta ngadalë dhe në mënyrë të qartë, sidomos kur bëhet jalë 

për disa veprime që janë speciike p.sh. demonstroni se si duhet të qëndrojë në 

tavolinë, si duhet të vendosë pjatën e tij në lavaman Më pas kërkojini t’i bëjë vet 

këto veprime. 

Lejojeni fëmijën të bëjë diçka bashkë me ju Kur fëmija ju sheh se jeni duke 

bërë diçka që atij i duket interesante si p.sh. kur gatuani, kur pastroni, ai shpreh 

dëshirën që ta përfshini dhe atë për t’ju ndihmuar. Në këtë rast, ju duhet të gjeni 
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vërtet një mënyrë që fëmija t’ju ndihmojë, p.sh. nëse ju jeni duke gatuar, mund t’i 

kërkoni fëmijës t’ju sjellë tenxheren, kapakun, kupën e të tjera si këto..

Rezistojini nxitimit tuaj. Nëse ju keni caktuar një punë për fëmijën tuaj, 

jepini mundësinë të përfshihet në kryerjen e saj edhe pse mund t’i duhet dy-

ishi i kohës që do t’ju duhej juve. Edhe pse ju mund të jeni duke nxituar në 

mëngjes jepini pesë minuta kohë fëmijës të palosë pizhamet e tij, sepse kjo do 

ta bëjë të ndihet më i aftë, dhe nuk do të ndihet kështu, nëse e bëni ju këtë 

gjë në vend të tij. 

Në vitet e fëmijërisë së parë ka shumë rëndësi zhvillimi i vetëvlerësimit dhe aftësive 

të veçanta të fëmijëve. Një nga qëllimet e procesit të edukimit është të zhvilluarit 

e ndenjës së respektit për veten dhe të tjerët Çdo fëmijë ka nevojë të provojë suk-

sesin, ta prekë atë, pavarësisht mundësive dhe kapaciteteve të tij.

Të gjithë fëmijët kanë talente, të cilat duhet të ushqehen. Njohja nga afër e çdo 

fëmije krijon tek ai ndjesinë e të qenit i veçantë dhe promovon vetëvlerësimin. 

Fëmijët duhen lejuar të:

•	 veprojnë në mënyrë të pavarur

•	 marrin përgjegjësi

•	 ndihen krenarë për aftësitë e tyre

•	 përballen me emocionet

•	 pranojnë ndryshimet

•	 përballen efektivisht me problemet

Fëmijët kanë nevojë:

•	 Të ndiejnë se prindërit i duan pa kushte, 

ashtu si ata janë, ashti si ata sillen.

•	 Të mos fajësohen për gabimet e tyre, sepse 

ndërsa fëmijët eksplorojnë, veprojnë mund 

edhe të gabojnë. 

•	 Të mos u bëjnë bisht sidave dhe detyrave të reja

•	 Të mbajnë lart moralin dhe humorin e 

tyre edhe kur ata nuk ia kanë dalë në realizimin apo kryerjen e një detyre/

aktiviteti/veprimtarie

•	 Të vlerësohen për aftësitë e tyre

•	 Të mos inluencohen ose manipulohen nga të tjerët, ndërsa janë duke bërë diçka 
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Ndër qëllimet kryesore të prindërve duhet të jenë: 

•	 Zhvillimi i vetëvlerësimit të fëmijëve ndërsa ata ndërmarrin një veprim,

•	 Nxitja e bashkëpunimit në kryerjen e një detyre

•	 Ushqimi i dashurisë natyrale të fëmijës për të mësuar në çdo moment dhe 

nga çdo rrethanë

Fëmijët duhen nxitur të kërkojnë, të zbulojnë, të eksplorojnë, të ndajnë me njëri-

tjetrin eksperienca, por përsëri edhe kjo duhet mbajtur nën kontroll që të shm-

anget kaosi, pasiguria, që fëmijët të ndihen të sigurt, të mbrojtur, të qetë për të 

shpalosur aftësitë e tyre. 

Lërini fëmijët të zgjedhin vet aktivitetin ku ata kanë nevojë të përfshihen. 

Fëmijët duhet të mësohen që t’i kryejnë vetë ak-

tivitetet e tyre të përditshme, duke i ndihmuar 

dhe asistuar ata në kryerjen e tyre. Përpara se 

t’u mësojmë fëmijëve se si realizohet një aktiv-

itet, duhet të dimë se çfarë duhet të presim nga 

fëmija, duke marrë në konsideratë nivelin e tij 

të zhvillimit, moshën, aftësitë dhe mundësitë e 

tij. Përpiquni që instruksionet tuaja të jenë të 

qarta dhe të kuptueshme për fëmijët.

Inkurajojini vazhdimisht fëmijët dhe promovo-

ni suksesin e tyre edhe pse mund të jetë i vogël 

ose i papërillshëm. 

Fëmijët kanë nevojë të ndihen të pavarur, por 

ndonjëherë ata kanë nevojë për inkurajimin e 

prindërve që të mendojnë se janë të aftë dhe që 

të rriturit besojnë se ata “mund” ta bëjnë këtë.

Inkurajoni çdo përpjekje të fëmijës për të larë 

vetë duart dhe dhëmbët dhe për t’u veshur dhe 

zhveshur. 

Që fëmijët të zhvillojnë pavarësinë e tyre ata duhet të ndiejnë se prindërit i duan në 

mënyrë të pakushtëzuar dhe i vlerësojnë dhe inkurajojnë në mënyrë të vazhdueshme. 

Prindërit duhet të jenë të ndërgjegjshëm se jalët dhe veprimet e tyre ndonjëherë 
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mund të ndikojnë në reduktimin e pavarësisë dhe autonomisë personale të fëmi-

jëve, në uljen e vetëvlerësimit, në aftësinë e tyre për të ndërmarrë iniciativa.

Fëmijët nuk kanë nevojë të dëgjojnë vazhdimisht:

•	 Jo! Mos!

•	 Ik që këtu! 

•	 Largohu nga kjo!

•	 Ule poshtë atë!

•	 Mjaft bëre kështu!

•	 Mos u grind me vëllanë!

•	 Mos i hidh lodrat nëpër shtëpi!

•	 Po e bëre edhe njëherë…

•	 Mos e derdh!

•	 Hiqe dorën nga tavolina!

Ata kanë nevojë të dëgjojnë: 

•	 Ti e bën këtë!

•	 Unë e di që ti mundesh!

•	 Ti je i zoti!

•	 Sa mirë e bëre!

•	 Të lumtë, shumë bukur!

•	 Po të përpiqesh dhe pak do t’i dalësh!

•	 Më pëlqen kjo që bëre!

•	 Provoje dhe njëherë!

•	 Mos u dorëzo!

•	 Do ta provosh ti tani!

Angazhimi i fëmijëve në aktivitete që ata mund 

t’i bëjnë rrit pavarësinë e tyre. 

Mos bëni shumë gjëra për fëmijët duke ju lënë 

atyre të kuptojnë se ata nuk janë në gjendje të 

bëjnë gjërat e tyre. Kujtohuni se ndërsa ju ndi-

hmoni fëmijët të vishen apo lidhin këpucët, ata 

ju a thonë: “Lëre se e bej vetë!” Fëmijët kanë 

nevojë të ndiejnë se ata janë në gjendje të bëjnë 

gjërat e tyre vetë, pa ndihmë nga më të rriturit. 
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Përfshijini fëmijët në aktivitete të përshtatshme sipas moshës. Caktojini detyra 

dhe përgjegjësi dhe ndihmojini që t’i realizojnë ato duke i shoqëruar me vlerësimin 

tuaj pozitiv, me mungesën e kritikave tuaja dhe me inkurajimin e vazhdueshëm. 

Fëmijët mund:

•	 të ndihmojnë në shtrimin e tryezës, në vendosjen e pecetave, lugëve, piru-

nëve dhe enëve të tjera të kuzhinës.

•	 Të ndihmojnë në ngritjen e tavolinës pas ushqimit.

•	 Në larjen e pjatës dhe gotës së tyre plastike 

•	 Në rregullimin e dhomës së tyre duke vendosur lodrat në vendin e tyre

•	 Në rregullimin e krevatit
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Si të zhvillojmë marrëdhënie bashkëpunuese prind-edukatore

 A bëni pyetjet e duhura?

Edukatoret janë të përgatitura se ju do të keni 

shumë pyetje, veçanërisht në illim të kopshtit, 

apo të vitit të ri, por gjithsesi nuk do të ishte 

mirë ta shndërronit takimin e parë në një se-

ancë hetimi. Ju nuk do të donit ta mbingar-

konit edukatoren paraprakisht, apo të shkoni 

në kopsht me një ide ikse të asaj që duhet të 

arrijë fëmija juaj. 

Në vend të kësaj, bëni disa pyetje që tregojnë se keni dëshirë të jeni bashkëpunues. 

Mbajeni takimin e parë optimist, për shembull mund të illoni me një kompli-

ment mbi mënyrën se si është i mirëmbajtur kopshti apo klasa. Më tej, bëni pyetje 

që përqendrohen tek bashkëpunimi. “Si mund të ndihmoj unë si prind? A ka 

ndonjë mjet që ju nevojitet?” Përpiquni të jeni pozitivë javët e para dhe ruajini 

gjykimet apo kritikat për më vonë. Gjithsesi, edukatores i duhet kohë për të njo-

hur fëmijën tuaj dhe për të zbuluar veçantitë e saj të sjelljes dhe stilin e të mësuarit.

A keni shprehi të mira komunikimi?

Nëse fëmija juaj ka frikëra apo probleme – për shembull, e shqetësojnë shumë 

zhurmat e forta apo ende nuk është mësuar ta përdorë vetë tualetin, jepini gjithë 

informacionin e nevojshëm edukatores që në takimin e parë. Kështu, ajo do t’i 

zgjidhë situatat shpejt dhe fëmija juaj nuk do të futet në siklet përpara klasës apo 

nuk do të ndërpresë grupin. 

Ju gjithashtu duhet t’i jepni informacion edukatores nëse në shtëpi ka ndryshime 

të cilat mund të ndikojnë në sjelljen e fëmijës në klasë, si një sëmundje apo një divorc. 

Përmendni çdo çështje serioze që mund të prishë rutinën e tij. Bisedat prind-edukatore 

duhet të jenë konidenciale, por nëse kjo është veçanërisht e rëndësishme për ju, kuj-

tojani edukatores nevojën tuaj që ky informacion të mbetet mes jush.

A e respektoni ju autoritetin?

Ju nuk mund të prisni që fëmija juaj të ndjekë rregullat në klasë, nëse ju i sidoni 

rregullat vazhdimisht. Sulmet e vazhdueshme ndaj edukatores, me pyetje si “Pse duhet 

ta mësojnë fëmijët këtë gjë? Pse e keni vënë këtë rregull?”, nuk janë ide e mirë. Nëse 

edukatorja ndihet sikur ju po ulni autoritetin e saj, kjo nuk do ta nxisë atë që t’ju 

 “Fëmija im 
mësuesen e ka 
idhull. Një herë 
që unë pata 
një debat me 
mësuesen, vura 
re se ai filloi të 
mos më tregonte më 
aspekte nga kopshti.”
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përfshijë në çështjet e kopshtit apo të kërkojë për mendimin dhe mbështetjen tuaj. 

Nëse ju dhe edukatorja përplaseni lidhur me një çështje, mos u ankoni përpara 

fëmijës suaj – fëmija ka nevojë për një marrëdhënie pozitive me mësuesen e vet. 

Gjithashtu, kur fëmija ju thotë “Edukatore Silva është e keqe”, mos e nënvlerë-

soni këtë thënie, por as mos reagoni në mënyrë impulsive. Ka shumë arsye pse 

një fëmijë mund ta thotë këtë shprehje – mund ta marrë malli për ju, mund të 

ketë vështirësi në afrimin me shokët, apo mund të dojë të vrapojë rreth klasës dhe 

edukatorja i ka thënë të ulet. Nëse fëmija qahet, atëherë mund t’i thoni “Është 

puna e edukatores që të sigurohet që të gjithë t’i respektojnë rregullat, dhe kështu 

ndonjëherë i duhet të jetë pak e prerë”. Mbajeni nën vëzhgim fëmijën. Nëse dhe 

pas një jave ai reagon në të njëjtën mënyrë dhe ju mendoni se vërtet ekziston një 

problem, atëherë kërkoni të takoheni me edukatoren.

Mos harroni se suksesi i fëmijës tuaj në kopsht nuk varet vetëm nga edukatorja – 

në shtëpi, nevojitet që ju të përforconi shprehitë dhe sjelljet që mësoni në shkollë. 

Nëse prindërit e bëjnë këtë, fëmijët kanë më shumë mundësi të praktikojnë gjëra 

si të vënë sendet nëpër vende, apo të ndjekin udhëzimet.

A “luani” ju mirë me të tjerët?

Nëse ju duket se fëmija juaj ka vështirësi në kopsht, kërkoni një takim. Mos pris-

ni që një problem të arrijë nivelin e krizës, që ta diskutoni. Edukatoret janë të 

gatshme të diskutojnë me ju, veçanërisht kur arrini të kontrolloni zemërimin apo 

frustrimin. Filloni me një pyetje neutrale, jo fajësuese, si për shembull “Unë vërtet 

dua që vajza ime ta shijojë kopshtin, por ajo nuk më duket aq e kënaqur sa do të 

doja të ishte. Çfarë sugjeroni të bëjmë?”

Nëse edukatorja vjen tek ju me një problem, mos u vendosni në pozita mbrojtëse. 

Kujtoni që edukatorja po merret me fëmijën tuaj në këtë rast. Dëgjoni variantin 

e saj dhe jini të hapur. Që të keni një këndvështrim sa më të saktë mbi situatën, 

kaloni pak kohë në grupin e saj. 

Gjithashtu, mos prisni që edukatorja të ndryshojë çdo pikë të dobët, të paktën 

jo menjëherë. Disa prindër fokusohen vetëm tek një problem dhe nuk arrijnë 

të shohin të gjithë procesin e të mësuarit të fëmijës së tyre. Nganjëherë edukatoret 

duhet të fokusohen tek disa qëllime, dhe t’i ruajnë për më vonë disa të tjera. Për 

shembull, nëse grupi po mëson të shkruajë me shkronja të mëdha, edukatorja mund 

të lerë mënjanë gabimet gramatikore, që fëmijët të mos të ndihen të mbingarkuar, dhe 

të merret me to më vonë, pasi ata të kenë përvetësuar shkrimin me shkronja të mëdha.
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Sjellja e fëmijës tim është ndryshe në kopsht

dhe ndryshe në shtëpi

Sjellja në klasë

Rregullat e grupit i nxisin fëmijët të ‘vihen në 

rresht’ me moshatarët e tyre dhe të përpiqen 

t’i pëlqejnë edukatoreve. Gjithsesi ata mund 

ta ruajnë këtë sjellje model vetëm për disa orë. 

Fëmijët kanë nevojë të çlirohen kur largohen 

nga kopshti dhe është e natyrshme për ta që t’i 

shkelin kuijtë me mamin etj.

Ndarja e gjërave me të tjerët

Në vend që t’i thoni fëmijës që t’i ndajë gjërat 

me të tjerët, pyeteni nëse dëshiron ta mbajë lo-

drën me radhë. Për shembull, “ E shoh që nuk 

ke qejf që motra ta prekë trenin tani, por a do 

ta lësh të luajë me të kur të mbarosh ti?”. Kjo 

mënyrë i jep fëmijës suaj ndjenjën e kontrollit. 

Ai ka mundësinë ta përdorë për një farë kohe 

lodrën dhe mund ta ketë më të lehtë ta japë 

kur të jetë gati. Nëse vazhdon të thotë “Jo”, je-

pini një kui kohe. “Oh, e shoh që po kënaqesh 

shumë me trenin. Mund të luash me të edhe 

për pesë minuta, dhe pastaj e ka radhën motra 

për ta përdorur”. Sigurohuni që ta lajmëroni 

edhe një herë, një minutë përpara se të mbarojë 

koha. 

Në nevojë

Nxiteni pavarësinë e fëmijës suaj, duke imituar mje-

disin e përshtatshëm për fëmijët, që ekziston në kop-

sht. Për shembull, vendosni një stol afër lavamanit 

në banjë, nëse ai është më i lartë se lavamani i kop-

shtit. Gjithashtu, vendosni edhe një varëse peshqiri, 

(si dhe një varëse rrobash, meqë e nisët këtë punë) 

“Mësuesja më 
thotë se fëmija 
im është i 
përkryer në 
kopsht, dëgjon, 
nuk krijon 
sherre me 
fëmijët e tjerë, bën 
punë të mira. Por në 
shtëpi është ndryshe. 
Mua nuk më bindet 
kur i kërkoj të më 
ndihmojë, bën zhurmë, 
zihet me të motrën e 
vogël.”

‘Djali im i ndan 
gjërat me të 
tjerët shumë 
mirë në kopsht, 
por në shtëpi 
nuk pranon t’i 
japë motrës së 
vogël trenin e vet, për 
një xhiro”.

“Vajza ka 
mësuar të shkojë 
në banjë dhe 
t’i lajë duart 
vetë në kopsht, 
por gjithmonë 
kërkon ndihmë, 
kur unë jam rrotull saj”.
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në lartësinë e saj. Mbani gota të 

mbushura me ujë, në një lartësi që 

ajo mund ta arrijë vetë. Sigurohu-

ni që ta vlerësoni kur ta mbarojë 

punën që po bën. Sa më entuziastë 

të jeni për sjelljen e saj të pavarur, aq 

më shumë ajo do të nxitet të sillet 

si vajzë e rritur në të ardhmen. 

Probleme me orën e leximit

Në klasë, fëmija juaj e ka kohën 

e leximit afërsisht në të njëjtin 

orar çdo ditë, kështu që është 

mësuar me këtë rregull. Ven-

dosni dhe në shtëpi një regjim 

të ngjashëm, duke illuar me 

një ushqim të lehtë, pastaj me 

një vizatim apo lojë tjetër të 

shkurtër së bashku, dhe në 

fund me leximin e një libri. Mësoni një truk nga 

edukatoret – mbarojeni një aktivitet përpara se 

fëmija juaj ta ketë humbur interesin. Mos u 

shqetësoni nëse nuk rri dot ulur deri ne fund të 

një tregimi të tërë. Lexojeni gjysmën tani, dhe 

gjysmën tjetër kur të shtrihet për të jetur (ose 

të nesërmen).

‘Ndihma’ në shtëpi

Gjeni mënyra që t’i jepni fëmijës mundësi për 

të zgjedhur. Në kohën e rregullimit të dhomës, 

edukatoret shpesh i ftojnë fëmijët të vendosin se 

si ta bëjnë punën, për shembull “Doni të bëjmë 

si bretkosa që hidhen pupthi, apo si kuaj me 

galop, ndërsa vëmë lodrat nëpër vende? Kur i 

jepni disa mundësi, fëmija ndihet i pushtetshëm 

dhe nxitet të bashkëpunojë. Edhe kur është ora 

“Ai gjithmonë 
dëgjon me 
vëmendje kur 
lexohen libra në 
kopsht, por kur 
unë përpiqem t’i 
lexoj një libër, bëhet i 
lëvizshëm shumë shpejt”.

“Kur edukatorja 
i kërkon vajzës 
sime të bëjë 
diçka, ajo 
hidhet për ta 
bërë. Kur ia 
kërkoj unë, më 
shpërill fare”.
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për të jetur, mund ta pyesni nëse do të vrapojë për në dhomë, apo të shkojë e 

hipur mbi kurrizin tuaj. 

Shpërthime zemërimi

Fëmijët e kësaj moshe i kanë shumë të vështira 

ndryshimet e shpejta. Ata e kanë më të lehtë 

nëse i përgatisni për aktivitetin e ardhshëm. 

Për shembull, mund të thoni “Mund të bësh 

edhe një vizatim të fundit përpara se të hamë 

drekë”. Kjo i jep kohë atij për t’u mësuar me 

idenë. Lehtësojini aktivitetet e reja duke folur 

mbi atë që do të ndodhë së shpejti dhe duke e 

bërë tërheqëse për fëmijën. “Pasi të mbarojmë 

pazarin, do të shkojmë të luajmë me kuba në 

shtëpi, dhe pastaj do të gatuajmë darkën. Do më 

ndihmosh ta bëjmë gati bashkë?”. Gjithmonë 

lavdërojeni, kur tregohet i gatshëm.

Skena me ushqimin

Fëmijët e kësaj moshe nuk e kanë konceptin e 

kohës. Në vend që t’i thoni një trevjeçari se do 

t’ia jepni ushqimin (apo do të dilni së bashku 

pas 15 minutash), përdorni më mirë vizatimet. 

Shpjegojeni kohën me segmente të vizatuara, 

të cilat fëmija juaj mund t’i kuptojë lehtësisht: 

“Babi do të të çojë tek lodrat shumë pas pak, aq 

sa zgjat një seri e ilmit X… (përmendni një film 

të preferuar të fëmijës)”.

“Djali im kalon 
nga loja tek 
‘detyrat’ e kopshtit 
lehtësisht, por 
shpërthen në 
klithma kur 
duhet të largohemi nga 
këndi i lojërave, parku, 
apo nga fëmijët e tjerë 
me të cilët po luan”

“Vajza ime pret 
në qetësi kohën 
e shpërndarjes së 
ushqimit në kopsht, 
po në shtëpi bën 
skena në qoftë se 
nuk e merr në çast 
ushqimin që do!”
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Si mund t’i ndihmoni fëmijët të reduktojnë dhe 

shmangin agresivitetin dhe sjelljet e vështira?

•	 Përmirësoni marrëdhënien tuaj me fëmijën

•	 Fokusohuni në marrëdhëniet pozitive që keni ndërtuar me fëmijën

•	 Shpenzoni vazhdimisht kohë duke qëndruar së bashku me fëmijët dhe për-

piquni të krijoni situata të këndshme.

•	 Dëgjojini fëmijët dhe tregoni respekt për interesat, idetë dhe problemet e tyre.

•	 Reagoni pozitivisht dhe në mënyrë të vazhdueshme për veprimet e për-

shtatshme që fëmija bën.

•	 Ndërtoni një marrëdhënie të fortë me fëmijët. Ky është themeli mbi të cilin 

mund të vendoset në të ardhmen një sistem disiplinimi i përshtatshëm. 

Ashtu si të rriturit, fëmijët reagojnë më mirë ndaj atyre që janë më të afërt 

me ta dhe më pranë tyre.

•	 Ndërtoni pritshmëri realiste për fëmijët.

•	 Përshtatni pritshmërinë për sjelljet e fëmijëve me moshën e tyre, nivelin e 

zhvillimit dhe tiparet e personalitetit.

•	 Reagoni gjithmonë ndaj sjelljeve të fëmijëve edhe kur reagimet tuaja janë 

pozitive, por edhe kur janë negative. 

•	 Bëjani të ditur/të qartë fëmijëve se çfarë prisni nga ata, tregojini se cilat janë 

pritshmërinë që ju keni, jepini udhëzime dhe këshilla pa shfaqur emocione 

negative.

•	 Tregojuni fëmijëve çfarë prisni prej tyre dhe jo çfarë ju nuk doni që ata të bëjnë. 

•	 Lavdërojini fëmijët kur ata sillen mirë dhe tregoni vlerësim për përpjekjet që 

ata bëjnë.

•	 Përgëzojini, vlerësojini dhe jepini shpërblime të vogla, të cilat mund t’i ndi-

hmojnë fëmijët të ndryshojnë sjelljet e papërshtatshme

•	 Përdorni më shumë reagimet pozitive se sa ndëshkimet. Ndëshkimet mund 

të jenë të arsyeshme dhe të kenë efekt kur jepen shpejt dhe pa emocione të 

forta negative nga ana e prindërve. Ndërprerja apo moslejimi për një kohë 

të caktuar (të shkurtër) i privilegjeve, mund të jetë një teknikë e dobishme 

për të menaxhuar sjelljet e vështira të fëmijëve. 

•	 Kërkoni mbështetje psikologjike, nëse është e nevojshme kur problemet e 

sjelljes së fëmijëve janë të shpeshta, të mprehta dhe kur shkaktojnë vështirësi 

të mëdha për fëmijën dhe të tjerët.
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Menaxhimi i fëmijëve me sjellje të vështirë:

Çfarë bëni kur fëmija refuzon të bashkëpunojë 

me rregullat dhe detyrat që ju keni vendosur? 

Ju i keni thënë njëqind herë që të mos bëjë diçka 

dhe ai ende e bën atë. Ose ju i thoni atij se nuk 

mund të bëjë këtë apo atë dhe ai ju sidon ju, 

duke vazhduar punën e tij. Këto janë ato lloj 

situatash, të cilat bëjnë që nervat tuaja të jenë 

të acaruara dhe ju të jeni më të stresuar se kur. 

Këto situata mund të precipitojnë në skena të 

shëmtuara, madje dhe të rrezikshme ngandon-

jëherë. 

Gjëja e parë, por dhe më e vështira për t’u bërë 

është që të ruani qetësinë në këto situata. Një 

prind/kujdestarë që nuk mund të kontrollojë 

veten, nuk është i aftë të kontrollojë fëmijën 

apo një situatë të caktuar. Mos harroni se ndërsa 

nervat tuaja mund të jenë në kulm të acarimit 

e njëjta gjë mund të ndodhe edhe me nervat 

e fëmijës.. Sepse fëmija nuk është i qartë në 

mënyrën se si mendon dhe vepron Përpjekjet 

tuaja duke ju dhënë leksione/këshilla, duke ju folur se si fëmijët duhet të sillen 

mund të mos vlejnë për asgjë. Ju duhet të zbusni situatën me qetësi dhe të jeni 

racional sa më shumë që të jetë e mundur. Duhet të gjeni një kompromis me 

fëmijën, kjo nuk do të thotë se ju ka ikur situata nga kontrolli.. Pasi të ketë kaluar 

situata e vështirë dhe ju të gjithë të jeni të qetë, gjeni kohë për të folur me fëmijën 

rreth situatës dhe bini dakord për një pasojë që fëmija do të ketë për atë qe ka bërë, 

e cila jo domosdoshmërisht duhet të jetë një lloj dënimi për atë që ndodhi.

Nëse një fëmijë është i vështirë dhe sidues në mënyrë të vazhdueshme është mirë 

të dini se do të ketë shumë raste kur ai nuk do të bëjë atë që ju i thoni.
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Teknika që ndihmojnë fëmijët të menaxhojnë zemërimin 

Kuptoni arsyet pse zemërohen fëmijët

Një nga detyrat më të rëndësishme të të rriturve që kujdesen për fëmijët është të 

ndihmojnë fëmijët të aftësohen në drejtim të menaxhimit të zemërimit.

Çfarë është zemërimi?

Të gjithë njerëzit zemërohen në situata të caktuara. 

Zemërimi është një emocion i natyrshëm njerëzor, një nga shumë përgjigjet që 

njerëzit mund të shprehim kur janë të frustruar dhe kur nuk arrijnë dot qëllimet 

e tyre. Fakti që zemërimi është një emocion universal, është e natyrshme që të 

arrijnë në përfundimin se nuk ka asgjë të keqe të ndihesh i zemëruar.. Problemi 

shfaqet kur zemërimit çon në veprime të papërshtatshme apo sjellje jo pozitive. 

Në këtë mënyrë, problemi nuk qëndron tek zemërimi si ndjenjë, por tek shprehja 

e tij në mënyra jo të përshtatshme,

Zakonisht, fëmijët kur zemërohen reagojnë në të njëjtën mënyrë si prindërit apo 

kujdestarët e tyre.

Mësojini fëmijët të menaxhojnë zemërimin

Të mësuarit e menaxhimit të zemërimit ka si 

qëllim të reduktojë reagimet e tepruara të fëmi-

jëve të zemëruar dhe të zhvillojë aftësitë për të 

përdorur zemërimin si një sinjal për të përcjellë 

sjelljet e tyre. Ashtu sikurse bëni kur ju mësoni 

notin apo biçikletën fëmijëve, duhet të jeni të 

duruar edhe kur i mësoni se si të menaxho-

jnë zemërimin. Jo të gjithë fëmijët mësojnë të 

notojnë qysh në mësimin e parë ose arrijnë të hipin në biçikletë që ditën e parë. 

Disa fëmijë kërkojnë periudha shumë më të gjata kohore për të zhvilluar këto 

aftësi.

Gjithashtu, ka disa fëmijë të cilët zemërohen dhe bëhen shpejt nervoz, krahasuar 

me fëmijët e tjerë. Këto simptoma zakonisht shfaqen në periudhën e fëmijërisë së 

hershme. Megjithatë, është gjithashtu e rëndësishme të mbani mend se disa fëmijë 

sillen në këtë mënyrë, sepse ata jetojnë në familje/mjedise, në të cilat ata janë të 

ekspozuar ndaj modeleve negative të menaxhimit të zemërimit. 
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Ndihmojini fëmijët të shprehin zemërimin në një mënyrë jo agresive. Ata duhet 

të mësojnë të kenë respekt për veten e tyre dhe të jenë “avokat të vetes”. Kjo do të 

thotë që ata duhet të mësojnë të përballojnë situatat e zemërimit dhe jo thjesht të 

shtypin, zemërimin e tyre. Shtypja e zemërimit është një strategji pjesërisht efek-

tive. Kur ndjenjat e zemërimit shtypen, ato shpesh shfaqen më vonë, zakonisht 

në mënyrë të tepruar në përgjigje të një ngjarje të vogël apo të një provokimi. 

Kur ndjenjat e zemërimit shtypen, fëmijët shfaqin sjellje agresive, pasive, duke u 

shndërruar në njerëz jo të drejtpërdrejtë që nuk arrijnë kurrë të përballen. 

Teknika të menaxhimit të zemërimit

1. Përpiquni të jeni model. Të rriturit, (prindërit/kujdestarët) duhet të jenë mod-

ele të përshtatshme për fëmijët. Mos harroni se fëmijët nuk bëjnë gjithmonë atë 

që të rrituri ju thonë, por atë që të rriturit bëjnë Kështu, një element kyç në të 

mësuarit e teknikave për menaxhimin e zemërimit është modeli që të rriturit për-

dorin kur janë të zemëruar.

2. Përpiquni të jeni të ndjeshëm. Vendoseni veten në vend të fëmijëve. Pyesni veten: 

•	“A	jeni	duke	komunikuar	me	fëmijët	në	një	mënyrë	që	ata	mund	të	mësojnë	nga	ju,	
në vend që” t’i bombardoni” me jalë?

•	“A	do	të	donit	që	dikush	të	komunikonte	me	ju	sikurse	jeni	duke	komunikuar	me	fëmijët?”. 

3. Përpiquni t’i përfshini fëmijët sa më shumë të jetë e mundur në procesin e bal-

lafaqimit në mënyrë efektive me zemërim. Edhe fëmijët e vegjël mund të jenë të 

angazhuar në një diskutim që përfshin shqyrtimin e asaj që i zemëron:

a. cilat janë mënyrat e ndryshme për trajtimin e zemërimit.

b. cilat janë pasojat e secilës mënyrë.

c. cila mënyrë mund të jetë më e përshtatshme.

 

Kur bëni një dialog të tillë, ju përforconi besimin tek fëmijët që ata mund të 

mësojnë të kontrollojnë zemërimin.. Kjo i ndihmon ata të ndihen pjesë, të vetë-

disiplinohen dhe të jenë elastik.

4. Përpiquni të planifikoni dhe të parandaloni. Kur situata të caktuara janë veça-

nërisht të vështira ose stresuese për fëmijët, ju duhet të përgatisni më parë një plan. 

Tregojini fëmijëve se i doni pa kushte dhe përpiquni të kaloni “kohë të veçanta” 
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me ta. Nëse ju i pranoni fëmijët ashtu siç janë dhe i tregoni dashurinë tuaj të 

pakushtëzuar, fëmijët kanë më pak mundësi të jenë më pak agresiv ose më pak të 

zemëruar. Nëse ju kaloni më shumë kohë vetëm me fëmijën në aktivitete të tilla 

si duke luajtur me ta, duke ju lexuar libra në kohën e gjumit, duke dalë shëtitje, 

apo duke shkuar në një pastiçeri/piceri, në këndin e lojërave, në teatrin e kukul-

lave, në park, ata do të kenë mundësi të zhvillojnë një marrëdhënie pozitive me 

fëmijët e tyre. Një marrëdhënie e tillë do të krijojë mundësi që fëmijët të mësojnë 

të vetëdisiplinohen dhe të menaxhojnë agresivitetin dhe zemërimin në mënyrë të 

përshtatshme.
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Si të kontrollojmë sjelljet agresive tek fëmija – 10 sugjerime

Sjellja agresive në moshë të vogël mund të çojë 

në probleme më vonë. Të gjithë fëmijët kanë 

nevojë për një nivel të caktuar agresiviteti. 

Nëse nuk e kanë, atëherë mund të kthehen në 

shënjestër për fëmijët e tjerë. Nëse fëmija juaj 

inatoset herë pas herë, kjo nuk është për t’u 

shqetësuar. Në fund të fundit, të gjithë nxehemi 

herë pas herë. Zemërimi dhe agresiviteti illojnë 

të bëhen problem kur fëmija sulmon një fëmijë 

tjetër apo një të rritur. Kjo shfaqet zakonisht 

përmes kafshimeve dhe goditjeve.

Ekzistojnë tre shkaqe kryesore të agresivitetit 

tek fëmijët. Këto janë frustrimi, kërkesa për vë-

mendje dhe ruajtja e territorit.

Frustrimi mund të ketë disa ngacmues. Për 

shembull, ai mund të shkaktohet kur fëmi-

jës i thuhet se është koha të ndalojë lojën, të 

bëjë diçka që nuk i pëlqen ta bëjë, apo kur nuk 

mund të ketë diçka që e dëshiron. 

Edhe kërkesa për vëmendje mund të ketë disa 

ngacmues. Për shembull, nëse fëmija më i rritur 

ka një vëlla apo motër më të vogël dhe i duket 

sikur ky po merr më shumë vëmendje, atëherë 

ngacmohet. Më i madhi mund të bëhet agresiv, 

për të tërhequr vëmendjen tuaj, nëse situate ar-

rin në fazën ku do preferonte t’i bërtisnit sesa ta 

injoronit. Kjo quhet edhe kërkesë për vëmendje 

negative.

Ruajtja e territorit mund të ndodhë nëse fëmija po luan i kënaqur vetë. Një fëmijë 

tjetër mund të dojë të bashkohet me të. Nëse fëmija i parë nuk dëshiron që të luajë 

me të dytin, atëherë ai mund të shfaqë agresivitet ndaj tjetrit, duke u përpjekur 

ta largojë.

“Fëmija im nuk 
kupton kur 
unë i flas apo i 
bërtas, atëherë 
detyrohem 
t’ia jap edhe 
ndonjë shpullë. 
Nuk e di në veproj 
mirë, por e shikoj të 
domosdoshme në disa 
raste” 
“A duhet të jem 
gjithmonë i ashpër me 
fëmijën tim kur ai 
sillet keq?”
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Këto sjellje agresive ndodhin më shpesh në fëmijët shumë të vegjël. Teksa jalori i 

tyre zgjerohet, ata janë gjithnjë e më shumë në gjendje ta shprehin pakënaqësinë e 

tyre me jalë, e jo me goditje dhe kafshime. Gjithsesi, edhe më vonë fëmija mund 

të ketë një prirje për të bërtitur e ulëritur.

10 sugjerime kryesore për të kapërcyer problemet e agresivitetit 
tek një fëmijë janë:

1. Jini të vëmendshëm ndaj ngacmuesve

Përpiquni të zbuloni nëse ka ngacmues të cilët shkaktojnë sjellje agresive në 

mënyrë të vazhdueshme. Rasti më i thjeshtë është kur fëmijët grinden rregullisht 

dhe bëhen agresivë mbi programin që do të shohin në televizor.

2. Jini të kujdesshëm me reagimet tuaja

Nëse ju reagoni ndaj problemeve në shtëpi 

duke bërtitur apo goditur, atëherë fëmijët do 

të mësojnë nga vetë ju se kjo është një sjellje 

e pranueshme në situata stresuese. Si rrjed-

him, kur ata vetë të ndodhen në një situ-

atë stresuese, do të reagojnë ashtu si ju, në 

mënyrë agresive.

3. Diskutoni mbi sjelljen e përshtatshme dhe 
të papërshtatshme

Nëse keni pasur një ditë të vështirë, prisni derisa të krijohet një moment i qetë dhe 

atëherë diskutojini veprimet e fëmijës qetësisht. Shpjegojini atyre rezultatet e vep-

rimeve të tyre. Për shembull, shpjegojini se kur godasin apo kafshojnë, ajo dhëmb 

dhe fëmijët e tjerë nuk do të duan të luajnë më me ta në të ardhmen. 

4. Jepni vëmendje dhe shfaqeni dashurinë dhe ngrohtësinë ndaj tyre

Të gjithë fëmijët kanë nevojë për vëmendje dhe afeksion. Kjo është veçanërisht e 

vërtetë për fëmijët më të rritur me vëllezër/motra më të vegjël. Fëmija i parë mëso-

het me një sasi të caktuar vëmendjeje dhe afeksioni. Për ta mund të jetë shumë 

e vështirë të kuptojnë sepse duhet ta ndajnë vëmendjen me një fëmijë tjetër. Kjo 

mund t’i bëjë të ndihen të refuzuar dhe të izoluar. Gjeni kohë për t’i kushtuar 

atyre vëmendje të veçantë.
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5. Vëzhgoni programet televizive dhe lojën e fëmijëve 

Ekziston një lidhje mes agresivitetit të fëmijës dhe asaj që ata shohin në televizor. 

Nëse ata shohin programe të dhunshme, kjo mund të ketë pasoja negative në sjel-

ljen e tyre. Në të njëjtën mënyrë, vëzhgoni llojet e lojërave që luan fëmija. Nëse 

ai luan shumë me armë dhe shpata, mund të jetë një ide e mirë të ndryshohet 

balanca e lojërave të tij dhe t’i ofrohen edhe lojëra më të qeta.

Kur luani izikisht me fëmijën tuaj (e hidhni përpjetë, rrëzoheni bashkë përtokë, 

apo luani me jastëkë etj), kujdesuni që këto të mos të teprohen. Nëse kjo ndodh, 

atëherë fëmija mund të marrë mesazhin se ky nivel agresiviteti është i pranueshëm 

edhe në situate të tjera.

6. Vëzhgoni ndikimin e shokëve dhe shoqeve

Nëse deri tani keni jetuar gjithnjë në një mjedis 

të qetë e paqësor, atëherë njohja me një shok të ri 

mund të jetë duke ndikuar mbi sjelljen e fëmijës 

suaj. Për shembull, nëse fëmija juaj i sheh shokët 

e vet që u kthejnë jalën vazhdimisht prindërve, 

apo godasin vëllanë/motrën apo fëmijë të tjerë, 

apo mund të illojnë ta pranojnë këtë si sjellje të 

pranueshme. Në rastet kur nuk ka asnjë mënyrë 

tjetër për ta ndryshuar këtë situatë, mund të 

mendoni edhe ta mbyllni miqësinë e tyre.

7. Jepni kohë paralajmëruese 

Shumica e fëmijëve frustrohen dhe bëhen agresivë nëse janë shumë të zënë me 

lojën e tyre dhe ju papritur u thoni se duhet ta ndërpresin atë. Ndonëse nuk është 

gjithmonë e mundur, përpiquni që t’i jepni një paralajmërim se po afrohet koha 

për ta lënë lojën. Kjo i jep atyre mundësinë që të mësohen me idenë dhe të reago-

jnë në mënyrë më pozitive kur të arrijë momenti për të mbyllur lojën. 

8. Ofroni lojëra dhe stimuj të ndryshëm 

Nëse vini re se fëmija po mërzitet apo frustrohet me lojën që po bën, dilini përpara 

situatës, dhe sugjerojini të provojë diçka tjetër. Për shembull, një fëmijë që po 

përpiqet të bëjë diçka që për të është shumë e vështirë, mund ta humbasë durimin 

dhe të nervozohet. Kur të vini re shenja të tilla, duhet të keni ‘në gjendje’ alterna-

tive të tjera loje dhe aktiviteti.
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9. Nxiteni fëmijën t’i diskutojë problemet me ju 

Sa më shumë të lisni me fëmijën tuaj, aq më të lehtë do ta ketë ajo të krijojë jalo-

rin e saj dhe të jetë në gjendje ta shprehë frustrimin me jalë dhe jo me veprime. 

Në moment të qeta, shpjegojini fëmijës se si mund t’i zgjidhë konliktet me të 

tjerët duke diskutuar dhe duke gjetur zgjidhje, dhe jo duke goditur.

10. Vlerësoni sjelljen pozitive 

Nëse keni shkuar diku bashkë me fëmijën, dhe ajo është sjellë mirë, apo nëse ka 

kaluar një ditë të mirë në shtëpi, atëherë lavdërojeni. Kjo do ta bëjë atë të ndihet 

shumë mirë dhe të dëshirojë të sillet kështu edhe më tej. Gjithsesi, do të ketë mo-

ment, ku çfarëdo që të bëni, përsëri fëmija juaj do të sillet në mënyrë agresive. 

Nëse kjo ndodh, mbajeni nën vëzhgim, kur mendoni se po vjen një shpërthim. 

Jini të gatshëm që të ndërhyni në momentin e duhur dhe ta largoni fëmijën nga 

situata, sa më qetë që të jetë e mundur. 

Nëse i keni provuar të gjithë këto hapa siç duhet, dhe për një kohë të gjatë dhe 

fëmija juaj profesionisti, një punonjësi social, psikologu apo psikoterapisti.



Fëmijët e lumtur ju bëjnë prindër të lumtur. Ju mund t’ia dilni!112

Si të ndihmosh fëmijën të përballojë ndjenjat e veta

Fëmija në moshën parashkollore është në hapat 

e para të shprehjes së ndjenjave të tij. Një fëmi-

jë deri në moshën 3-vjeçare e ka të vështirë ta 

bëjë këtë, për shkak të mundësive të kuizuara 

që i jep jalori. Gjithsesi, të folurit për ndjenjat 

është diçka që mund të mësohet edhe në këtë 

periudhë, por në moshën parashkollore, fëmija 

do ta ketë edhe më të lehtë që t’i shprehë ato, 

duke qenë se aftësitë e tij gjuhësore vijnë në 

rritje. Ajo që prindërit duhet të kenë parasysh, 

është: shprehja e ndjenjave është diçka që i 

mësohet fëmijës, ajo nuk ndodh vetë! Një fëmi-

jë mund të gjendet i pushtuar nga zemërimi, 

frustrimi, frika, gëzimi etj. por nuk e kupton 

se ç’po i ndodh, dhe rrjedhimisht do të shpre-

het në mënyrat që ai mundet, ndonjëherë edhe 

duke goditur të tjerët, apo me sjellje të tjera të 

papërshtatshme. 

Ne mund ta lehtësojmë fëmijën të menaxhojë 

ndjenjat e veta, duke formuar jalorin e tij emo-

cional. Fëmija me jalor të pasur emocional:

•	 toleron më mirë frustrimin 

•	 grindet më rrallë me të tjerët

•	 angazhohet më pak në sjellje shkatërruese 

•	 është më i shëndetshëm 

•	 më pak i vetmuar 

•	 më i përqendruar 

•	 me arritje akademike më të larta 

Si mund të lasim me fëmijën për ndjenjat:

•	 Pyete fëmijën tënd se si ndihet.

•	 Mësoji jalë të reja emocionale (p.sh. i frustruar, konfuz, në ankth, i eksituar, 

“Si duhet të 
veproj kur 
djali im është i 
inatosur?”

“Ndonjëherë 
nuk e kuptoj 
se çfarë e shqetëson 
fëmijën tim. Si mund 
ta ndihmoj atë të më 
shprehet më qartë dhe 
më lirshëm?”
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i mërzitur).

•	 Flisni se si personazhet në një libër, video, ose TV mund të ndihen.

•	 Relektoni për situata dhe diskutoni për ndjenjat.

•	 Pranoni dhe mbështesni se si fëmija juaj shpreh ndjenjat.

•	 Përdorni librat ose aktivitetet artistike për të folur për emocionet.

Si mund t’i ndihmojmë fëmijët tanë:

•	 të njohin zemërimin te vetja dhe tek të 

tjerët?

•	 të mësojnë si të qetësohen?

•	 të kuptojnë mënyra të përshtatshme për të 

shprehur zemërimin?

Një mënyrë e mirë për ta bërë këtë është të përdorim histori dhe tregime për 

fëmijë, ku personazhet ndodhen në vështirësi të ngjashme me ato të fëmijëve, dhe 

mësojnë t’i përballojnë ato në mënyrën më të mirë, duke u marrë me ndjenjat e 

veta. Një nga këto histori është ajo e Breshkës Reshka:

Breshka Reshka është e tmerrshme. Asaj i pëlqen të luaj me shokët e saj dhe në 

kopsht. Por ndonjëherë ndodhin gjëra që e mërzisin shumë. Kur ajo mërzitet e ka 

zakon të qëllojë, ose t’i bërtasë shokëve të saj. Në këtë rast shokët e saj mërziten, 

por tani breshka Reshka ka mësuar një mënyrë të re sjelljeje, kur mërzitet. Kjo 

mënyrë ka katër hapa:

1. Dikush e ngacmon.

2. Ajo mund të thotë stop dhe të mbajë duart 

e saj, trupin dhe t’i thërrasë vetes për të mos 

të vepruar!

3. Ajo mund të fshihet brenda guaskës së saj 

dhe të marrë frymë thellë 3 herë për t’u 

qetësuar.

4. Kështu ajo mund të mendojë për një zgjidhje ose për një mënyrë për të për-

mirësuar gjërat (për shembull, t’i kërkojë shokut të mos ta ngacmojë më, të 

largohet për të luajtur diku tjetër, apo t’i kërkojë ndihmë edukatores).

Tani, shokët e saj janë të kënaqur kur ajo luan në mënyrë të sjellshme ose përdor 

jalë të sjellshme.
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Një tjetër mënyrë e mirë është të lasim me fëmijën për situata të ndryshme ‘prob-

lematike, përpara se ato të krijohen, për të folur mbi zgjidhjet, në një moment kur 

ata janë të qetë. Disa nga këto situata paraqiten më poshtë:

Çfarë ndodh nëse është koha e gjumit dhe do të dëgjosh dhe një histori? Çfarë 

mund të bësh?

•	 Çfarë ndodh nëse babai të dënon sepse ke qëlluar vëllanë? Si do ndiheshe? 

Si mendon se do ndihej vëllai jot? Si mendon se do ndihet babai? Çfarë 

mund të bësh?

•	
•	 Çfarë ndodh nëse do një lodër në dyqan por mami thotë se nuk mund ta 

marrësh? Si do të ndihesh? Çfarë mund të bësh?

•	
•	 Çfarë ndodh nëse vërtetë do të doje të luaje me motrën tënde dhe shokët e 

saj, por ato thonë, “jo”. Si do të ndiheshe? Çfarë mund të bëje?
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Si të ndihmosh fëmijën tënd të çajë guaskën e turpit?

…Së pari duke hequr jalën turp nga jalori juaj 

i përditshëm. Kjo mund të rezultojë më e lehtë 

për t’u thënë sesa për t’u bërë. Edhe nëse ju keni 

vazhdimisht vëmendjen dhe kujdesin e duhur në 

të shprehur, sigurisht nuk mund ta mbani fëmijën 

tuaj larg kontekstit social-kulturor ku jeton (dhe 

kjo s’do të ishte aspak e rekomandueshme!), ku jalë 

të tilla si “turp”, “e turpshme” janë pjesë e së folurës 

së përditshme. Në veçanti, për fat të keq, ato për-

doren me shumë lehtësi për t’iu referuar fëmijëve 

që ose shfaqin shenja të tilla, ose nganjëherë edhe 

për faktin e thjeshtë se po refuzojnë të bëjnë diçka 

që i kërkon një i rritur, pasi nuk ju pëlqen. Sa herë 

jeni ndodhur para situatës kur një i afërm a i njo-

hur (që mund të jetë person vërtet i dashur për ju) 

t’i drejtohet fëmijës suaj duke i thënë: u të keqen 

xhaxhi/teta, sa i mirë qenke, ma jep pak faqen! Ua, 

pse bëka kështu kjo? Sa e turpshme qenke! 

Si keni reaguar ju nëse fëmija juaj refuzon? Ka 

të ngjarë që t’i keni kërkuar atij që të pranojë 

një intimitet të padëshiruar? Edhe mundet. Ky 

shembull është pjesë e një qëndrimi të tërë kul-

turor ndaj fëmijëve, i cili i koncepton ata shumë 

më tepër si një objekt sesa si një subjekt, me 

pritshmërinë që t’i binden, mundësisht në çast, 

dëshirave e urdhrave të prindërve (në këtë rast, prindi i sikletosur shpëton nga kjo 

duke ia përcjellë parehatinë fëmijës, i cili lejon ta puthin pa dëshirën e tij). Ndo-

nëse duket sikur ky nuk është fokusi i këtij diskutimi, në fakt ky lloj qëndrimi, 

një lloj dorëzimi/nënshtrimi apo kompleksi ndaj kulturës që na rrethon, është 

veçanërisht i dëmshëm lidhur me fëmijët që shfaqin karakteristika të turpit. 

Distancohuni nga mjedisi përforcues i etiketimit

Ky duhet të jetë hapi i parë për të bërë në punën për të ndihmuar fëmijën tuaj, i cili 

në këtë rast ngjan me një gonxhe që i hap shumë ngadalë petalet. Nga ana tjetër, 

«Si duhet të 
komunikoj unë 
me edukatoren, 
pasi vajza ime 
është shumë e 
turpshme? » 
« Si ta ndihmoj 
fëmijën tim të jetë 
më pak i turpshëm 
me shokët e vet? »
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duhet pranuar se ne nuk mund të ndryshojmë të gjithë mjedisin ku jetojmë, se ky 

mjedis gjithsesi do ta vështirësojë çeljen e fëmijës sonë dhe këtu ka elementë që 

janë jashtë kontrollit të një prindi. Nuk do të ishte e vlefshme as që të ndërhynim 

me komente ndaj një të rrituri tjetër në prani të fëmijës, pasi në më të shumtën 

e rasteve këto veçse do ta shtonin parehatinë e tij. Por nga ana tjetër, një ndërhyrje 

është e nevojshme, për të perifrazuar pozitivisht komentet negative që mund të vijnë 

nga jashtë. Për shembull, nëse një i rritur thotë: “Ua, pse qenke kaq e turpshme?!”, 

ju mund të ndihmoni fëmijën tuaj duke u përgjigjur: “Ka nevojë për kohë për t’u 

mësuar”, “Kështu i pëlqen të afrohet me të tjerët”. Në arenën e vet të kufizuar disi 

një prind mund të bëjë shumë, duke filluar me pranimin e fëmijës së tij me të gjitha 

Jo-të, refuzimet dhe rezistencat, të cilat duhet të përgatiteni t’i dëgjoni për një kohë të 

gjatë. Kini parasysh që pritshmëritë tuaja të jenë realiste. Një fëmijë introvert mund të 

ruajë karakteristika të tilla në vazhdimësi, por pa u përpjekur ta ndryshoni, ju mund ta 

ndihmoni atë të jetë më rehat me veten dhe si rrjedhim edhe me mjedisin që e rrethon. 

Për një kohë të gjatë, studiuesit i mëshonin fort faktorëve mjedisorë në formimin e 

turpit tek fëmijët, ndërsa tashmë dihet se faktorët gjenetikë luajnë një rol po kaq 

të rëndësishëm. Pra, predispozita e lindur, apo temperamenti i fëmijës suaj mund 

të ndikojë që ai të mësohet ngadalë me mjediset dhe situatat e panjohura.

Bëhuni model për t’u ndjekur. Fëmijët mësojnë duke parë të tjerët, modelet e sjel-

ljeve që ata ofrojnë. Fëmija juaj do të mësojë shumë nga ndërveprimi juaj aktiv me 

të rritur të tjerë, miq dhe të afërm, nga komunikimi i përshtatshëm me të panjo-

hurit, nga qëndrimi juaj i rehatshëm në ndërveprimet e përditshme, në autobus, 

dyqane, rrugë etj.

Përpiquni të identiikoni situatat potencialisht problematike. Vëzhgoni me vëmendje 

fëmijën tuaj dhe do të arrini të kuptoni se cilat janë situatat që ka më shumë 

të ngjarë të nxisin ankthin e tij. Pasi ta arrini këtë, përgatiteni paraprakisht për 

situatën e re (festën me shumë fëmijë, vizitën në shtëpinë e një të panjohuri etj), 

duke diskutuar më parë se çfarë e shqetëson në këtë situatë, apo duke folur për 

ato që do të ndodhin aty, në mënyrë që ai të ketë një imazh paraprak të saj dhe 

t’i ngjajë disi më e njohur. Gjithashtu, një fëmijë që nxitet tepër të performojë 

akademikisht, mund të tkurret nga frika e dështimit. Në këtë rast, duhet të ulni 

pritshmëritë tuaja.
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Bëni prova. Kjo praktikë është mjaft eikase për uljen e ankthit. Provat mund të 

bëhen me kukulla, ku njëra prej tyre është vetë fëmija, ose ju dhe ai vendoseni në 

rolet e përfytyruara në festën që do të vijë, apo në ditën e parë të kopshtit/shkol-

lës etj. Një tjetër mënyrë për të ulur ankthin janë pyetjet: “Po sikur?”, ku fëmija 

pyetet mbi frikërat e tij lidhur me ngjarjen. Pastaj shqyrtohen të gjitha zgjidhjet 

e mundshme për situatën. Për shembull, çfarë do të ndodhë, nëse ai do të shkojë 

në tualet, i vjen për të qarë, nuk i pëlqen të rrijë më aty etj? Gjithashtu, mund 

ta lehtësoni fëmijën duke i quajtur këto reagime normale përpara tij, apo duke i 

treguar se edhe ju jeni ndjerë në siklet në situata të ngjashme. Fëmija lehtësohet 

shumë kur ju dëgjon t’i thoni: “ Është e bezdisshme kur fëmijët bëjnë kaq zhurmë, 

apo jo?”

Vlerësoni përpjekjet pozitive drejtpërdrejt dhe me të tjerët. Duke pasur parasysh kon-

tekstin social-kulturor ku fëmijët rriten, ka të ngjarë që fëmija juaj tashmë ta ketë 

dëgjuar etiketimin ‘i turpshëm’ dhe të ketë illuar ta brendësojë atë. Kjo nuk është 

e lehtë të shmanget. Për të kompensuar këtë fakt, por edhe për të nxitur vetëv-

lerësimin e tij, vlerësoni çdo përpjekje të tij, sado e vockël të duket, jo vetëm me 

të, por dhe me të tjerët. Është e rëndësishme që ai t’ju dëgjojë ndërsa i tregoni një 

të afërmi apo miku se si zë shokë të rinj, se si përshëndet njerëzit, apo sa lehtësisht 

dhe bukur bisedon etj. 

Mos e teproni me inkurajimin. Është e rëndë-

sishme që turpi të mos konsiderohet si problem. 

Shumë fëmijë të quajtur të turpshëm, përshtat-

en mirë. Për sa kohë që fëmija juaj përshtatet 

në shkollë e shtëpi, ka disa shokë dhe duket 

përgjithësisht i lumtur, mos u iksoni me këtë 

çështje, duke e bërë madhore. 

Gjeni një fole/qoshe të përshtatshme për të. Këta 

fëmijë e kanë përgjithësisht jo të lehtë të gjejnë 

vendin e tyre në mjedisin social. Gjetja e një 

aktiviteti grupi, por ku mund të shkëlqejë dhe 

shijojë edhe si individ (për shembull grupi i notit, i baletit, i karatesë, i vizatimit 

etj), do të bëjë që vetëbesimi dhe entuziazmi i saj të rritet. Mund të jetë e vështirë 
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që ajo ta identiikojë grupin që 

i pëlqen, por vazhdoni t’i sug-

jeroni ide, derisa ta gjejë.

Nxisni pavarësinë. Mos e traj-

toni fëmijën tuaj si të pazotin 

apo të ngathët. Jepini detyra 

në përshtatje me moshën e tij 

(përndryshe, efekti do të ishte 

i kundërt) dhe sigurisht mos 

pengoni asnjëherë asnjë tenta-

tivë të tij për t’u përfshirë në situata të reja e të panjohura, lojëra, aktivitete etj. 

Çdo arritje, i rrit vetëvlerësimin dhe vetëbesimin dhe ndihmon në hapjen e tij 

ndaj mjedisit.

Ndihmoni socializimin. Kontribuoni në përpjekjet e saj për të bërë shoqe e shokë, 

duke e prezantuar ju illimisht në këto situata, veçanërisht kur është ende e vogël, 

duke luajtur bashkë me të në këndin e lodrave, derisa të ndihet rehat për të luajtur 

vetëm, duke e lejuar të ftojë shokë e shoqe në shtëpi, apo të shkojë në shtëpitë 

e të afërmve të besuar, të miqve me fëmijë, apo të shokëve e shoqeve, prindërit 

e të cilëve i njihni. Lejojeni të luajë jashtë shtëpisë. Të gjitha këto ndihmojnë në 

gjetjen e pikave të forta në grupe të ndryshme shoqërore. Mos harroni të mos ta 

teproni. Krijoni terrenin e përshtatshëm dhe më pas tërhiquni.
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Si të sillemi me fëmijën në një rast divorci?

Sigurisht që njerëzit martohen për të pasur së 

bashku një jetë të gjatë e të lumtur. Por jo gjith-

monë ndodh kështu. Ndonjëherë çiftet e mar-

tuara vendosin të divorcohen kur martesa hum-

bet funksionin dhe qëllimin e saj. Ndryshimet e 

shumta që ndodhin në jetën e përditshme janë 

shoqëruar edhe me rritjen e numrit të divorceve. 

Shumë fëmijë përjetojnë stresin e divorcit dhe 

pasojat e tij. Mënyra se si fëmijët reagojnë varet 

shumë nga mosha e tyre, nga personaliteti dhe 

rrethanat e veçanta në të cilat ndodh ndarja. 

Çdo divorc sjell pasoja mbi fëmijët. Në shumicën e rasteve reagimet illestare janë 

të lidhura me trishtimin, zhgënjimin, zemërimin dhe shqetësimin e tyre. Por fëmi-

jët mund ta kapërcejnë këtë situatë dhe të përballojnë vështirësitë dhe problemet 

e krijuara. nëse të dy prindërit përfshihen në jetën e tij...

 

Edhe pse fëmijët janë elastik, divorci është po aq i vështirë për ta, sikurse është 

edhe për të rriturit. Mund të jetë shumë e dëmshme për fëmijën, nëse prindërit në 

disa raste përpiqen “ t’i mbrojnë” fëmijët e tyre nga problemet që krijon divorci 

duke mos ju treguar të vërtetën. Është e rëndësishme që ata të marrin informacio-

nin e nevojshëm rreth divorcit të prindërve dhe të ndihmohen e mbështeten për 

të përballura shqetësimet që provojnë. 

Fëmijët e vegjël e kanë të vështirë të kuptojnë pse prindërit nuk do të jetojnë së 

bashku. Siguria e tyre dhe vendi që ata kanë në familje fillon të lëkundet. Fëmijët 

e perceptojnë në mënyra të ndryshme divorcin dhe kjo në varësi të moshës dhe 

nivelit të tyre të zhvillimit. Çdo sqarim apo shpjegim rreth tij duhet të jetë në 

përshtatje me moshën e fëmijës. Fëmijët e vegjël sigurisht që e kanë të vështirë të 

kuptojnë se ç’do të thotë divorc, por për ta është e rëndësishme të dinë se çfarë do 

të ndryshojnë në jetën e tyre të përditshme. 

Prindër! 

Nëse ju e keni vendosur dhe e keni planiikuar divorcin duhet të lisni sa më shpejt 

me fëmijën tuaj rreth vendimit për të jetuar të ndarë. Edhe pse nuk ka ndonjë 
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mënyrë që mund të quhet e lehtë ose e përshtatshme për t’i komunikuar fëmijës 

vendimin e divorcit, nëse është e mundur duhet që të dy të jeni të pranishëm 

ndërsa lisnin me fëmijën rreth kësaj çështje. Është e rëndësishme që të përpiqeni 

të lini mënjanë ndjenjat e zemërimit, komentet rreth fajit të njërit apo tjetrit bash-

këshort.

 

Disa nga pyetjet që fëmijët mund të bëjnë janë:

•	 Ku do të jetoj?

•	 A do të mbetem vetëm, pa prindërit?

•	 Ku do të jenë lodrat dhe sendet e mia?

•	 Kur do ta takoj mamin?

•	 Kur do ta takoj babin?

•	 A më do mami dhe babi?

Për të përballuar divorcin dhe pasojat e tij prindërit kanë nevojë për mbështetje 

nga miqtë, profesionistët dhe familja e tyre. Por pavarësisht nevojave që ata kanë, 

nuk duhet të kërkojnë mbështetje nga fëmijët e tyre, edhe nëse ata u ofrojnë 

mbështetje.

Kur lisni ose diskutoni me fëmijën tuaj rreth divorcit duhet të keni parasysh 

moshën e fëmijës, zhvillimin e tij, nivelin e të kuptuarit dhe karakterin e tij. Gjatë 

gjithë bisedës duhet të përcillet mesazhi se: Çfarë ka ndodhur midis mamit dhe 

babit nuk është faji i tij. Shumica e fëmijëve do të ndihen fajtorë edhe pse prindërit 

do t’ju thonë se nuk ishte faji i tyre. Pra, është e domosdoshme që prindërit t’i 

sigurojnë fëmijët se asgjë nuk ka ndodhur për faj të tyre dhe se ata nuk janë fajtor 

për çka ka ndodhur midis prindërve.

Hapat më të rëndësishëm që duhet të ndiqni për të ndihmuar fëmijët të 
kapërcejnë situatat e vështira në cilat ndodhen:

•	 Mbajini larg fëmijët ose shmangni konlik-

tet e dukshme, diskutimet e nxehta, dhe 

komentet dhe analizat ligjore që lidhen me 

divorcin.

•	 Mos i shkëpusni fëmijët nga aktivitetet e 

tyre të përditshme, mos ua prishni regji-

min dhe rutinën e përditshme.
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•	 Sigurojini fëmijët se do vazhdoni t’i doni dhe se dashuria juaj për ta nuk do 

të ndryshojë asnjëherë. 

•	 Shpjegojini fëmijëve ndryshimet që po ndodhin deri në atë nivel sa ata 

mund t’i kuptojnë dhe perceptojnë këto ndryshime. Termat dhe jalët që 

ju do të përdorni lidhur me divorcin varen shumë nga aftësitë dhe niveli i 

zhvillimit të fëmijës suaj. 

•	 Mos e detyroni kurrë fëmijën të tregojë se anën e cilit prind mban. Mos i 

pyesni ata se çfarë kanë dëgjuar nga prindi tjetër ose çfarë kanë parë

•	 Kërkojuni fëmijëve t’ju tregojnë se si ndihen. Fëmijët jo gjithmonë lasin 

vetë, por ndryshimet e gjendjes së tyre emocionale mund të jenë të dëm-

shme për fëmijën. Nxitini dhe inkurajojini fëmijët të bëjnë pyetje rreth 

asaj që po ndodh.

•	 Dëgjojini fëmijët kur ju tregojnë për frikën që ata përjetojnë. Tregojini 

se ju nuk do ta braktisni dhe do të jeni me ta edhe pse nuk do të jetoni 

së bashku. 

•	 Nëse është e mundur, të dy prindërit duhet të jenë të pranishëm për të 

biseduar me fëmijën rreth divorcit dhe ndryshimeve që do të shoqëro-

jnë atë. Kjo ju jep fëmijëve sigurinë se i konsideroni dhe kujdeseni për 

ndjenjat e tyre.

•	 Mos i gënjeni kurrë fëmijët për ndonjë gjë që lidhet me divorcin tuaj. 

Ata do të humbasin besimin dhe do të zhgënjehen.

•	 Divorci mund të zgjojë tek fëmija ndjenja të tilla si, dhimbje, ankth 

merak, frik,zemërim, trishtim. Të gjitha këto emocione janë normale 

dhe fëmija duhet ndihmuar t’i shprehë ato. Dëgjojini dhe pranojini 

emocionet dhe ndjenjat e tyre pa qenë gjykues, sepse fëmijët nuk e 

kuptojnë ndjenjat e tyre dhe shpesh nuk gjejnë jalë për t’i shprehur ato. 

ju mund t’i ndihmoni fëmijët të identiikojnë këto ndjenja dhe të gjejnë 

mënyra për t’i përballuar ato.

•	 Filloni t’i përgatisni fëmijën për ndryshimet që do të ndodhin.

•	 Mbani gjithmonë në mendje moshën dhe nivelin e zhvillimit të fëmijës. 

Fëmijët e vegjël nuk kanë nevojë t’i dinë të gjitha detajet që lidhen me 

divorcin. Ata nuk arrijnë t’i kuptojnë plotësisht situatat komplekse që krijon 

divorci i prindërve, por në të njëjtën kohë ju nuk “i mbroni “ata, nëse ju 

fshihni të vërtetën. Ndani faktet dhe detajet që duhet të dijë një fëmijë për 

moshën që ka dhe për rrethanat në të cilat ndodhet. 
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Fëmijët mund të shfaqin probleme në sjellje 

Sjellja e fëmijëve shpesh mund të pësojë regres 

pas divorcit. Ata mund të lidhen shumë me 

njërin prind, mund të sillen keq, të jenë të pa-

bindur mund të jenë agresiv me shokët ose me 

vëllezërit dhe motrat, dhe mund të reagojnë me 

ulërima e të qara nëse diçka nuk ju plotësohet. 

Fëmijët mund të kenë vështirësi emocionale

Fëmijët shpesh fajësojnë veten për ndarjen e 

prindërve të tyre. Ata mund të mendojnë se nëse 

ata do ishin sjellë më mirë apo nuk do ta kishin 

prishur lodrën, prindërit do të kishin qëndruar 

së bashku. Ata mund të shfaqin ndjenja zemëri-

mi ose shenja të depresionit. Disa fëmijë mund 

të kenë probleme me gjumin. Frika e braktisjes 

apo humbjes së njërit prind mund t’i bëjë me 

ankth dhe nervozë.

Fëmijët mund ta përjetojnë keq humbjen e familjes

Pas një divorci, fëmijët mund të vuajnë 

mungesën e kohës që kalojnë me njërin prind. 

Baballarët zakonisht kalojnë më pak kohë me 

fëmijët e tyre pas një divorci, dhe kjo mund 

të jetë veçanërisht e vështirë për djemtë, të 

cilët humbasin lidhjen me prindin e të njëjtit 

seks. Gjithashtu fëmijët mund të jenë të 

shqetësuar lidhur me mundësitë për të parë 

e takuar gjyshërit që ata i duan shumë, hal-

lat, xhaxhallarët, dajat, tezet dhe kushërinjtë, 

sidomos nëse marrëdhënia e prindërve është e 

tendosur.

  

Është e nevojshme të: 

Zgjidhni vendin e duhur ndërsa ju lisni fëmijëve për divorcin. Fëmijët e vegjël e 

kanë të vështirë të kuptojnë konceptin kohë dhe ta lidhin atë me të ardhmen kësh-
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tu që shpjegimi se ju do të jetoni të ndarë dhe se 

njëri prind do të jetë me fëmijën një herë apo 

dy herë në javë/muaj etj. mund të krijojë kon-

fuzion dhe paqartësi tek fëmija. Shpjegojuni me 

një gjuhë të thjeshtë se mami dhe babi nuk do të 

jetojnë më së bashku. Qartësojini fëmijët lidhur 

me atë çfarë do të ndodhë më pas. Për shembull, 

“Ti dhe mami do të qëndroni këtu, ndërsa babi 

do të shkojë të jetojë në një shtëpi tjetër. Shtëpia 

e babit do të jetë afër parkut/ose këndit të lojërave «. Dhënia e një informacioni 

konkret rreth vendndodhjes së prindit tjetër e ndihmon fëmijën të kuptojë dhe të 

sigurohet se do të ketë mundësi ta shohë dhe të qëndrojë me prindin tjetër. 

 

Pyetni atë nëse ka pyetje rreth informacionit lidhur me ndarjen e prindërve dhe 

nëse do të dijë ende diçka tjetër lidhur me të. Përpiquni që përgjigjet tuaja të jenë 

në një gjuhë të thjeshtë e të kuptueshme për ta. 

 

Kur fëmija nuk bën më pyetje, pyeteni ju nëse dëshiron të qëndrojë vetëm ose 

në qoftë se dëshiron të qëndrojë me njërin prej jush. Nëse ai nuk dëshiron që 

ju të qëndroni me të, atëherë ndryshoni situatën dhe përpiquni ta përfshini 

në një aktivitet tjetër. Nëse ai dëshiron të vazhdojë të lasë për ndarjen, vazh-

doni të lisni me të. Ndoshta ju duhet të thoni e rithoni për të disatën herë 

të njëjtat gjëra, por fëmija ka nevojë të sigurohet se nuk ka qenë faji i tij që 

prindërit po ndahen, se pavarësisht kësaj ata e duan njësoj dhe do të vazhdojnë 

ta duan.

Monitoroni në mënyrë të vazhdueshme se si ndihet 

fëmija pasi ka dëgjuar për divorcin tuaj, bëjeni këtë 

edhe kur ai shkon të lejë, ose kur zgjohet në mëngjes. 

Ndihmojeni të shpjegojë atë që ka ndjerë, (mund t’i 

thoni edhe gjëra të tilla si: “ ndoshta je i zemëruar që 

mami do të shkojë të jetojë në një shtëpi tjetër të re 

ose “Unë e di që ti je i mërzitur që mami dhe babi nuk 

janë më së bashku.” Dëgjoni me kujdes atë që ai ju 

thotë në mënyrë që mërzitja dhe shqetësimi i tij të mos mbeten brenda tij. 
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Interesi më i lartë duhet të jetë interesi i fëmi-

jës suaj dhe sigurimi i mirëqenies së tij izike, 

mendore dhe emocionale. Divorci dhe pasojat 

e tij krijojnë shumë vështirësi dhe probleme 

dhe në jetën tuaj, por mbani parasysh që: 

•	 Fëmijët nuk duhet të trajtohen ose për-

doren si një mjet/armë i një prindi kundër prindit tjetër.

•	 Fëmijët kanë nevojë për prindin tjetër. Ata duhet të kalojnë kohë të mjaf-

tueshme me të. 

•	 Vetëm kur fëmijët të jenë përshtatur disi me ndarjen dhe situatën e re, 

mund të prezantohen dhe njihen me partnerin/partneren tuaj të ri/re.

•	 Shmangni ekspozimin e fëmijës me sallën e gjyqit ose me zyrën e avokatit tuaj.

•	 Fëmijët kanë nevojë për ju dhe për kohën që ju i kushtoni atyre. Përpiquni 

të kaloni sa më shumë kohë me ta. Dhuratat dhe të mirat materiale që ju 

mund t’i dërgoni nuk e zëvendësojnë prezencën dhe dashurinë tuaj.

•	 Fëmijët nuk kanë dëshirë të tregojnë çfarë kanë parë apo dëgjuar gjatë kohës 

që kanë qëndruar me prindin tjetër Mos i kërkoni fëmijës suaj të raportojë 

apo të tregojë rreth prindit tjetër.

•	 Fëmijët nuk kanë qejf të jenë korrierë apo dhënës e marrës mesazhesh ose 

informacionesh nga njëri prind tek tjetri.

•	 Duhet të aprovoni vendimet që lidhen me fëmijën, sidomos ato që lidhen 

me edukimin dhe disiplinimin e tij në mënyrë që të mos dëmtoni punën 

dhe përpjekjet që prindi tjetër ka bërë me fëmijën në këtë drejtim. 

•	 Është e nevojshme shmangja e konfrontimeve dhe debateve kur fëmijët janë 

të pranishëm.

•	 Fëmijët nuk ndihen mirë nëse ju shfaqni interes ose dëgjoni bisedat/komu-

nikimin ndërmjet fëmijës dhe prindit tjetër. 

•	 Fëmijët kanë nevojë për qetësinë dhe vetëpërmbajtjen tuaj. Duhet që herë 

pas herë të bëni dhe ndonjë shaka apo t’i tregoni fëmijës se jeni në humor, 

pasi ata ndikohen shumë nga sjellja dhe qëndrimi juaj. 

•	 Fëmijët shpesh vuajnë dhe përjetojnë ndjenja faji për atë që ka ndodhur mes 

prindërve të tyre. Ata kanë nevojë të qetësohen dhe sigurohen se ata nuk 

janë fajtor për divorcin dhe problemet bashkëshortore. Pavarësisht asaj që ka 

ndodhur prindi tjetër nuk e ka refuzuar apo braktisur fëmijën.
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•	 Fëmijët nuk duan të dëgjojnë kritika dhe gjykime për prindin tjetër. Ata 

kanë nevojë që të dy prindërit pavarësisht se nuk jetojnë bashkë të tregojnë 

respekt për njëri-tjetrin. Fëmijët kanë nevojë të ndjejnë dashuri dhe respekt 

për të dy prindërit.

Si mund t’i ndihmoni fëmijët të mos kalojnë vështirësi dhe probleme emocionale 

(trauma) gjatë dhe pas divorcit? 

•	 Krijoni mundësi që fëmijët të shprehin frikën dhe ankthin, 

trishtim dhe ndjenjën e humbjes që ata përjetojnë.

•	 Shpjegojuni dhe bëjani të qartë se divorci nuk ndodhi 

për faj të tyre.

•	 Tregojuni fëmijëve se pavarësisht divorcit ata do të jenë 

të sigurt.

•	 Krijoni një rutinë të qëndrueshme dhe disiplinojini në 

mënyra të përshtatshme.

•	 Tregojuni atyre për çdo ndryshim të mundshëm në 

jetën tuaj dhe të fëmijës.

•	 Mos i shikoni fëmijët si një burim ku ju mund të merrni mbështetje emocionale 

•	 Mbështesni marrëdhënie e fëmijës me prindin tjetër dhe shmangni komentet 

negative rreth tyre.

•	 Ruani dhe/ose ndërtoni një sistem të zgjeruar mbështetje nga familja dhe miqtë.

•	 Rindërtoni jetën tuaj duke vendosur ekuilibra (kujdesuni që të ushqeheni, të 

bëni aktivitete sportive dhe të relaksoheni e çlodheni) 

•	 Vendosni qëllime dhe përcaktoni çështjet që janë parësore për ju dhe që duhet 

të zgjidhen.

Disa nga treguesit që tregojnë se fëmijët janë duke e përjetuar divorcin e prindërve 

në mënyrë traumatike janë:

•	 Ndryshime të gjendjes emocionale.

•	 Komente negative ndaj vetes (“Asnjë nuk më do mua, unë nuk e pëlqej 

veten time.” “Unë jam i keq”).

•	 Tërheqja ose mos interesimi për gjërat që ka bërë më parë.

•	 Probleme me gjumin dhe me oreksin

•	 Shpërthime të pazakonta inati dhe zemërimi

•	 Humbja të përqendrimit.
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Si të ndihmojmë fëmijën të përballet me vdekjen

Vdekja në familje ndikon tek të gjithë anëtarët. 

Në mënyrë të veçantë fëmijët kanë nevojë për 

shumë kujdes dhe vëmendje edhe pse kjo situatë 

është e vështirë për të gjithë familjen. Reagimet 

e fëmijëve varen nga një numër faktorësh:

 

•	 Është e rëndësishme të konsiderohet 

afërsia e personit me fëmijën, Sa i afërt 

ishte personi që është ndarë nga jeta 

për fëmijën dhe familjen? Sa i përfshirë ishte ai në jetën e fëmijës dhe të 

familjes?

•	 Rrethanat në të cilat ka ndodhur vdekja. Nëse vdekja e familjarit ishte e 

pritshme, pra personi kishte qenë i sëmurë për një kohë të caktuar dhe 

shërimi i tij ishte i pamundur.

•	 Mosha e fëmijës dhe niveli i tij i të kuptuarit. (Sa dhe si ndikoni vdekja në 

jetën e tij). Foshnjat mund të ndikohen nga vdekja e një familjari kryesisht 

në ndryshimet që shoqërojnë regjimin e tyre të përditshëm. 

•	 Fëmijët janë shumë të ndjeshëm ndaj qëndrimeve dhe ndjenjave të njerëzve 

përreth tyre dhe mund të jenë ankthiozë dhe të kenë nevojë për shumë 

vëmendje.

•	 Fëmijët e moshës parashkollore zakonisht e shohin vdekjen si diçka të 

përkohshme dhe të rikthyeshme (ky lloj perceptimi apo besimi u përforco-

het më shumë nga personazhet vizatimorë që “vdesin“ dhe kthehen përsëri 

në jetë).

Fëmijët e moshës 5-6 vjeçare janë në gjendje të kuptojnë faktet themelore rreth 

vdekjes:

1. vdesin të gjitha qeniet e gjalla

2. vdekja ka një arsye

3. ajo është një ndarje/humbje e përhershme.

•	 Ata gjithashtu mund të kuptojnë se njerëzit e vdekur nuk kanë nevojë të 

hanë ose të pinë se ata nuk shohin, nuk dëgjojnë, nuk lasin, nuk ndjejnë. 
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•	 Shumica e fëmijëve ndihen të zemëruar, të shqetësuar, dhe të pikëlluar për 

vdekjen. Zemërimi është një reagim i natyrshëm për humbjen e dikujt që ka 

qenë i rëndësishëm për fëmijën sidomos në kuptimin e sigurisë dhe qën-

drueshmërisë së tij.

•	 Një fëmijë mund ta shfaqë zemërimin edhe kur luan, mund të jetë nervoz 

ose të reagojë negativisht. Fëmijët e shprehin ankthin e tyre duke u “sjellë 

apo dhe duke folur si bebe”. Ata mund të kërkojnë ngushëllim tek ushqimi 

dhe ëmbëlsirat.

•	 Fëmijët e vegjël mund të krijojnë perceptimin e gabuar se ata kanë qenë 

shkaktarë të asaj që ka ndodhur. Ata mund të shqetësohen se janë bërë 

shkak për vdekjen e familjarit dhe kjo mund t’i bëjë të ndihen shumë keq.

•	 Rrethanat në të cilat ka ndodhur vdekja gjithashtu mund të ndikojnë tek 

fëmijët. Çdo familje ka mënyrat e saj për të përballuar vdekjen dhe proce-

sin e zisë që shoqëron këtë periudhë. Feja dhe kultura ndikojnë në situatën 

familjare në familjet ku një anëtarë i saj është ndarë nga jeta. Faktorë të tjerë 

që mund të ndikojnë tek fëmija janë:

•	 Natyra dhe lloji vdekjes (a ishte traumatike vdekja - një vdekje traumatike 

mund të jetë e vështirë për të përballuar nga e gjithë familja dhe veçanërisht 

nga fëmijët e vegjël).

•	 Nëse vdekja ka qenë e papritur, ajo vjen si një “goditje shkatërrimtare” apo 

nëse ajo pritej ndonjëherë perceptohet si një shpëtim apo lehtësim i vua-

jtjeve për personin që ka vdekur

•	 Mënyrat e reagimit të pjesëtarëve të tjerë të familjes. Në disa raste pikëllimi 

dhe humbja është kaq e madhe sa anëtarët e familjes nuk janë në gjendje t’u 

përgjigjen nevojave të fëmijës për kujdes dhe vëmendje.

•	 Lloji i mbështetjes konkrete që i ofrohet familjes për të përballuar këtë situatë.

Kur vdes njëri nga prindërit e fëmijës

Fëmijët kanë nevojë të ndihmohen dhe 

mbështeten për të përballuar pikëllimin që 

ndjejnë kur njëri nga prindërit ndahet nga 

jeta. Prindi që ka mbetur është zakonisht per-

soni kryesor që duhet t’i japë fëmijës ndihmën 

dhe mbështetjen e nevojshme, illimisht për ta 

familjarizuar fëmijën me konceptin vdekjes së 
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prindit tjetër. Megjithatë, në këto raste prindi që jeton është i përfshirë edhe vetë 

në një proces të madh pikëllimi dhe humbjeje për bashkëshortin/bashkëshortin 

dhe ka nevojë për mbështetjen e të afërmve, miqve, familjarëve të tjerë. 

•	 Është e rëndësishme që të gjithë ata që janë pranë fëmijës në këto raste 

duhet të lasin dhe diskutojnë rreth personit që ka ndërruar jetë.

•	 Fëmijët shpesh kanë nevojë për fakte dhe përjetime për të konirmuar hum-

bjen e prindit, për këtë arsye është gjithashtu e rëndësishme që fëmijët të 

dëgjohen për atë që ata duan të shprehin. Ata ndoshta do të kenë nevojë të 

vazhdueshme që të dëgjohen dhe të lasin pa pushim rreth prindit që nuk 

jeton më..

•	  Përpiquni të zbuloni çfarë ata mendojnë saktësisht dhe ndihmojini të 

pranojnë ndjenjat e tyre. Ndjenja e pikëllimit tek një fëmijë mund të 

shfaqet e rishfaqet në vite apo faza të ndryshme të rritjes së fëmijës (në 

moshën e rritur, veçanërisht në një kohë krize apo situate të vështirë ose 

gjatë një feste, gëzimi etj).

•	 Humbja dhe pikëllimi përjetohet në mënyra të ndryshme tek fëmijë të 

grupmoshave të ndryshme. Në këto kushte edhe ndihma dhe mbështetja 

e ofruar për fëmijët duhet të jetë e përshtatur me nivelin e moshës dhe 

të zhvillimit të fëmijës si dhe me personalitetin e tij. 

 
Tregojini fëmijëve rreth vdekjes

Nëse një prind ose i afërm i familjes vdes nga një sëmund-

je terminale (kanceroze), zakonisht në këto raste fëmijët 

për një kohë të caktuar janë vetëdijshëm për sëmundjen 

e prindit ose të afërmit tjetër të familjes. Në shumicën 

e rasteve prindërit do të mundin ta gjejnë kohën për të 

biseduar me fëmijët për sëmundje dhe vdekjen.

Mos u mundoni t’i mbroni fëmijët ose mos i pengoni 

për të qenë të pranishëm kur prindi është duke vdekur. 

Nëse ata nuk janë aty kur prindi vdes, tregojuni atyre 

për vdekjen sa më shpejt të jetë e mundur, mundësisht në qetësi, kur të jeni 

në shtëpi. Është mirë që prindi tjetër t’i tregoj fëmijës se çfarë ka ngjarë në 

mënyrë që së bashku ata të mund të illojnë procesin e pikëllimin.

Dëgjoni me kujdes se çfarë thonë fëmijët për këtë gjë. Ndonjëherë pikëllimi i 

tyre nuk është i qartë. Në qoftë se fëmijët janë shumë të vegjël, ju nuk mund të 
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kuptoni se edhe ata janë duke vuajtur, por në një mënyrë të ndryshme nga ju.

Mundohuni të inkurajoni fëmijët të shprehin pikëllimin e tyre. Kjo mund të 

bëhet duke marrë fotograinë e prindit të vdekur, duke folur rreth vdekjes së tij e 

të tjera si këto. 

Sigurohuni që fëmijët të mos krijojnë perceptimin e gabuar se të gjitha sëmundje 

përfundojë në vdekje. Frika dhe fantazitë e ndryshme të fëmijës mund të kenë 

nevojë të trajtohen e analizohen në mënyrë speciike.

Tregoni atyre se ju e kuptoni se sa të mërzitur apo të trishtuar ndihen ata. Por mos 

prisni që fëmijët të mbajnë barrën tuaj ose të bëhen zëvendësues të bashkëshortit/

bashkëshortit që ju keni humbur. Fëmijët mund të bëjnë disa pyetje në këtë 

periudhë: ”mami/babi vdiq për shkak të diçkaje të keqe që kam bërë unë? Do vdes 

edhe unë si ajo/ai? Kush do të kujdeset për mua tani? Po babi/mami do të vdesë?“

Fëmijët dhe ceremonia e varrimit

A është e përshtatshme që fëmijët pavarësisht nga mosha të marrin pjesë në cer-

emoninë e përcjelljes së prindit për në banesën e fundit. Ju mund t’i shpjegoni 

shumë shkurt dhe thjesht disa gjëra fëmijëve në lidhje me ritin e funeralit dhe çfarë 

do të thotë ky proces.. Ata mund të jenë të shqetësuar në lidhje me arkivolin apo 

dhe vet procesin e varrimit. Të gjitha këto detaje duhet të shpjegohen në përshtatje 

me nivelin e të kuptuarit të fëmijës. Ju mund të pyesni fëmijët nëse ata do të do-

nin t’i thoshin lamtumirë prindit që ka vdekur në një mënyrë shumë të veçantë, 

p.sh. duke vendosur një dhuratë në arkivol - një vizatim, një letër apo një lule. 

Kjo mund të realizohet në qoftë se një i rritur kujdeset veçanërisht për fëmijën e 

vogël gjatë ceremonisë. Pas varrimit, mund të ndodhe që ndonjëherë fëmijët të 

luajnë duke improvizuar rolin e një të sëmuri apo të vdekuri. Kjo mund të jetë 

fare normale nëse ata kanë marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të prindit apo 

familjarit të tyre.

Reagimet e fëmijëve janë të ndryshme në varësi të moshës së tyre 

Për fëmijët e moshës 0-2 vjeç

Vdekja e prindit nuk mund të kuptohet nga fëmijët e kësaj moshe. 

Megjithatë, fëmija do të vërejë mungesën e prindit dhe do të reagojë emo-

cionalisht. Edhe një foshnje madje mund të shfaqë shenja nervozizmi, të 

qajë, mund të ndryshojë mënyrën e të ushqyerit, mund të shfaqë probleme të 

tretjes dhe dhimbje barku.
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Për fëmijët e moshës 2-3 vjeç

Në moshën dy vjeç, fëmijët arrijnë të kuptojnë nëse pjesëtarët e familjes janë 

prezent ose nuk janë dhe i kërkojnë ata. Në këtë moshë ata e kërkojnë prindin që 

nuk jeton dhe janë të pikëlluar për mungesën dhe humbjen e tij. Fëmijët në këtë 

moshë e kuptojnë se prindi nuk po vjen, se nuk është midis tyre, e të tjera si këto. 

Këta fëmijë kanë nevojë për një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshëm. Mundo-

huni të mbani një regjim të rregullt për ushqimin dhe gjumin e fëmijës. Ata kanë 

nevojë për vëmendje dhe dashuri. Nëse jeni të shqetësuar në lidhje me sjelljen e 

fëmijës tuaj, lisni me mjekun ose specialistët e tjerë.

Për fëmijët e moshës 3-5 vjeç

Të kuptuarit e vdekjes për fëmijët e kësaj grupmoshe është ende i kuizuar. Fëmija 

është mësuar të qëndrojë larg nga prindërit, pasi qëndron në çerdhe apo kopsht, në 

shtëpi, por ata janë të sigurt se prindërit do të kthehen dhe do të jenë së bashku në 

pjesën tjetër të ditës. Në rastet kur njëri prind është ndarë nga jeta, modelet e sjel-

ljes dhe qëndrimet e të gjithë anëtarëve të familjes mund të ndryshojnë. Edhe pse 

koha e mërzitjes/ankthit apo shqetësimit mund të jetë e shkurtër, fëmija mund të 

shfaqë probleme të zorrëve, aparatit tretës, dhimbje stomaku, dhimbje koke, skuqje, 

shpërthime inati, rebelime, padurim ose mund t’i rikthehet zakoneve të fëmijërisë 

(të thithë gishtin ose të kapë batanijen etj). Ata papritur mund të kenë frikë nga 

errësira, mund të jenë të trishtuar, të zemëruar, ankthiozë, të qajnë vazhdimisht... 

Është e rëndësishme të merrni kontakt dhe të bisedoni me mësuesen e fëmijës në 

çerdhe/kopsht në mënyrë që ata mund të tregohen të kujdesshëm ndaj ndonjë 

problemi që fëmija mund të shfaqë në çerdhe apo kopsht. Nëse shqetësimet e 

fëmijës dhe sjelljet e papërshtatshme vazhdojnë, është e nevojshme të kërkoni ndi-

hmë të specializuar nga profesionistët dhe të siguroni mbështetjen e tyre.

 

Fëmijëve të kësaj moshe duhet t’u shpjegohet se vdekja nuk është e njëjta gjë 

me gjendjen e gjumit. Ata duhet të kuptojnë se kur njeriu vdes nuk është duke 

jetur. Ata do të pyesin vazhdimisht se kur do të vijë mami/babi. Ata mund të 

illojnë të mendojnë se diçka që ata kanë bërë ose nuk e kanë bërë mund të ketë 

shkaktuar vdekjen, për shembull, ngaqë ata nuk i kanë dhënë mamit/babit një 

lodër, vizatim, dhuratë etj. Kjo mënyrë të menduari nuk tregon domosdoshmër-

isht se fëmija po shfaq ndonjë shqetësim, por kjo tregon se fëmijët kanë nevojë 

të sigurohen se vdekja e prindit nuk ka ndodhur për këto arsye që ata mendojnë. 

Ju duhet t’i shpjegoni me qetësi dhe kujdes se mami/babi ka vdekur dhe nuk do të 
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kthehet asnjëherë. Fëmijët kanë nevojë të sigurohen se ata do të jenë nën kujdesin 

e prindit tjetër dhe familjarëve, se pavarësisht kësaj që ka ndodhur ata do të jenë 

së bashku me pjesën tjetër të familjes. Fëmijët në këtë moshë kanë nevojë të kup-

tojnë se prindi tjetër është me ta, se do luajnë së bashku, do pushojnë, do bëjnë 

gjera të bukura e të gëzuara.

Si të ndihmoni një fëmijë të përballojë vdekjen:

Nëse të rriturit janë të vetëdijshëm rreth reagimeve normale të fëmijëve për 

vdekjen, ata do të kenë më të lehtë t’i ndihmojnë ata. Gjithashtu, të rriturit do 

ta kenë më të lehtë të identiikojnë një fëmijë, i cili e ka të vështirë të përballojë 

vdekjen e një pjesëtari të familjes.

Në fazën e parë 

Të rriturit ndonjëherë përpiqen t’i mbrojnë fëmi-

jët nga dhimbja dhe pikëllimi, duke mos u treguar 

atyre se çfarë ka ndodhur realisht.

Përvoja tregon se fëmijët përitojnë nga njohja e 

së vërtetës rreth vdekjes nëse mësojnë për të që në 

fazën e hershme, kur ajo ka ndodhur. Ata madje 

mund të kërkojnë të shohin të afërmin e vdekur. 

Të rriturit mund t’i ndihmojnë fëmijët të përballojnë këtë situatë duke dëgjuar 

përvojën e fëmijës rreth vdekjes, duke ju përgjigjur pyetjeve të tyre, si dhe duke i 

mbështetur dhe dhënë atyre siguri.. Fëmijët shpesh shqetësohen se do të braktisen 

nga të dashurit, ose ndihen të frikësuar për ndjenjat e fajit që ata marrin përsipër 

lidhur me vdekjen e familjarit të tyre. Ndihmojini fëmijët të lasin për këtë dhe 

të shprehin ndjenjat e tyre përmes lojës. Në këtë mënyrë ata mund të përballojnë 

më mirë situatën dhe mund të përjetojnë më pak probleme emocionale në të 

ardhmen.

Fëmijët e vegjël shpesh e kanë të vështirë të kujtojnë ose të sjellin ndër mend 

familjarin që është ndarë nga jeta, nëse nuk e shohin ose nuk lasin me të. Ata 

mund të mërziten shumë kur nuk arrijnë ta kujtojnë atë. Dhënia e një fotoje të 

familjarit mund t’i ndihmojë shumë fëmijët. Fëmijët zakonisht kërkojnë të mos 

ndahen nga familja. Ata mund të kërkojnë të marrin pjesë edhe në funeral, pa e 

ditur se ç’është apo ç’përfaqëson. Është e nevojshme që fëmijët të mbështeten dhe 

të përgatiten për këtë. Një fëmijë që shfaq ndenja frike dhe ankthi për të marrë 



Fëmijët e lumtur ju bëjnë prindër të lumtur. Ju mund t’ia dilni!132

pjesë në një ceremoni varrimi nuk duhet të detyrohet të marrë pjesë. Megjithatë, 

përveç rasteve kur fëmijët janë farë të vegjël, për fëmijët e grupmoshave të tjera 

është e rëndësishme të gjendet një mënyrë që ata t’i japin lamtumirën e fundit 

familjarit të tyre. Për shembull, ata mund të ndezin një qiri, të thonë një lutje apo 

të vizitojnë varrin në një periudhë më të vonë.

Shenjat paralajmëruese se një fëmijë nuk e ka përballuar vdekjen e një 
pjesëtari të familjes

•	 Fëmija kalon një periudhë e gjatë në stres, mërzitje, ankth, ai humbet in-

teresin për aktivitetet e përditshme dhe ngjarjet e tjera të jetës së zakonshme.

•	 Fëmija ka probleme me gjumin, oreksin, ka frikë të rrijë vetëm.

•	 Sillet si një bebe për një periudhë të gjatë kohe

•	 Mohon faktin se anëtari i familjes ka vdekur

•	 Imiton gjatë gjithë kohës familjarin që ka vdekur.

•	 Përsërit vazhdimisht dëshirën e tij për të shkuar tek familjari që ka vdekur 

dhe për t’u bashkuar me të.

•	 Tërhiqet dhe izolohet nga shokët dhe mjedisi përreth

•	 Refuzon të shkojë në kopsht dhe humbet interesin për të.

 

Këto shenja ju paralajmërojnë se fëmija ka nevojë për mbështetje dhe ndihmë të 

specializuar të ofruar nga profesionistë të fushës së shëndetit dhe fushës psikosociale. 

Në një periudhë më të vonë

Pasi fëmijët e kanë pranuar vdekjen, ata mund të shfaqin ndjenjat e tyre për një 

periudhë të gjatë kohore si zemërimin trishtimin dhe ankthin jashtë shtëpisë dhe 

shpesh në mënyra të papritura. Të afërmit duhet të kalojnë sa më shumë kohë që 

të jetë e mundur me fëmijën, duke ju shpjeguar se ata mund t’i shprehin ndjenjat 

e tyre hapur, lirshëm pa pasur frikë dhe drojë nga të tjerët. Ndonjëherë fëmija 

mund të `harrojë’ se anëtari i familjes ka vdekur ose mund të vazhdojë të besojë 

se është ende gjallë. Kjo është normale në javët e para pas vdekjes, por mund të 

shkaktojë probleme nëse vazhdon edhe në periudhat në vazhdim.

Prindi që kujdeset për fëmijën duhet të illojë të riorganizojë jetën dhe ta përbal-

lojë atë tashmë pa bashkëshortin/bashkëshorten e tij/ saj; duhet t’i kthehet aktiv-

iteteve normale të jetës, marrëdhënieve të përditshme, të plotësojnë nevojat e tyre 



Udhëzues për të qenë prind i suksesshëm i një fëmije parashkollor 133

dhe pjesës tjetër të familjes.

Përpiquni të jeni të kujdesshëm duke mos e mbivlerësuar apo nënvleftësuar bash-

këshortin/bashkëshortin që nuk jeton më. Fëmijët kanë nevojë t’u tregoni kujtime 

dhe ta përshkruani sa më realisht prindin që nuk jeton më, pasi kjo është rëndë-

sishme për të ardhmen e tyre.

Është e qartë se në këtë situatë dhe ju keni shumë nevoja sikurse dhe fëmijët 

tuaj. Megjithatë, edhe pse mund të jeni të trishtuar dhe të dëshpëruar ju duhet 

të mbështesni fëmijët të përballojnë pikëllimin për humbjen e prindit. Ju jeni 

personi më i rëndësishëm në jetën e tyre. Për të ndihmuar fëmijët të përballojnë 

këtë situatë ju duhet të kërkoni mbështetjen e familjes dhe miqve tuaj. Përpiquni 

të ushqeheni shëndetshëm dhe të bëni ushtrime izike për të larguar ankthin dhe 

stresin që ju ka pushtuar. Ruani marrëdhëniet dhe mbani kontaktet me miqtë, 

familjen dhe shoqërinë që të mund të kuptojnë dhe adresojnë nevojat tuaja. Këto 

sisteme mbështetje mund t’ju vijnë ndihmë juve dhe fëmijëve tuaj për të kapërcyer 

këtë situatë të vështirë që ka shkatuar humbja e bashkëshortit/bashkëshortes. 

Në qoftë se besimi fetar është një pjesë e rëndësishme e jetës tuaj, ndani besimin 

tuaj edhe me fëmijët. Kjo mënyrë mund t’u japë atyre përgjigje të cilat mund ta 

ndihmojnë në situatën aktuale dhe në të ardhmen.
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Si të veprojmë kur fëmijët gënjejnë?

Fëmijët gënjejnë për arsye nga më të ndryshmet dhe në shumë raste të gënjyerit 

duket është pjesë normale e rritjes dhe zhvillimit të tyre. Të gjithë fëmijët gënjejnë 

në një periudhë të rritjes së tyre apo në një tjetër. Pavarësisht kësaj, kur prindërit 

konstatojnë se fëmija i tyre ka gënjyer, ata tronditen dhe shqetësohen për këtë 

sjellje të fëmijës. Shumë prindër pyesin veten se si duhet të sillen me fëmijët e tyre 

kur ata gënjejnë. Trajtimi i gënjeshtrës shpesh varet nga mosha e fëmijës, situata 

speciike në të cilën ka ndodhur, si dhe nga rregullat që familja ka vendosur lidhur 

me të gënjyerin dhe gënjeshtrën.

Bora është vetëm 4 vjeç dhe shkon në kopsht. Ajo i ka shumë qejf çokollatat, por 

mami dhe babi nuk e lejojnë të hajë shumë se i dëmtohen dhëmbët. Por Bora i 

pëlqen vërtet shumë, kështu që ajo i hëngri të gjitha çokollatat që ishin në kuti. 

Kur mami u kthye nga puna, ajo vuri re se kutia e çokollatave ishte bosh. “Bora, 

e vogla ime, ti i hëngre çokollatat që ishin në kuti?”. “Jo mami, unë nuk hëngra 

asnjë, më duket se i hëngri të gjitha nëna”. Është e qartë se Bora e gënjeu mamin. 

“Bora mos e gënje mamin se do të të rritet hunda dhe do të bëhet si hunda e pi-

nokut”, i thotë mami Borës. Bora illon të qajë me të madhe, “jo nuk dua ta kem 

hundën si pinoku dhe vrapon të marrë revistën e pinokut për të parë hundën e saj. 

Përpara se t’i thoni fëmijës tuaj këtë jalë ju 

duhet të mendoni se gënjeshtra në këtë moshë 

është pjesë e zhvillimit mendor dhe emocional. 

të fëmijës. Përdorimi i gënjeshtrës nuk tregon 

se fëmija ka probleme serioze me sjelljen apo 

personalitetin e tij. Ju duhet të mendoni se af-

tësitë që e lejojnë fëmijën të bëhet i pavarur, të 

ndërmarrë iniciativë dhe të ketë kontroll mbi 

emocionet e veta i krijojnë gjithashtu edhe 

mundësi që të përdorë gënjeshtrën si një rrugë 

për të marrë atë që ai dëshiron. Mos u përpiqni 

të monitoroni apo “hetoni “ historinë e tij sikur 

të jeni një polic.

Kjo e bën fëmijën të ndjejë se nuk besohet nga 

prindërit dhe të afërmit dhe se është hileqar ose 
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dinak “si dhelpra”, por në fakt ai nuk do të jetë si dhel-

pra e keqe. Mos u përpiqni të gjeni të vërtetën duke e 

pyetur fëmijën drejtpërsëdrejti për të. Sigurisht që ju 

do ta mësoni të vërtetën nëse do ta detyroni fëmijën 

t’ju thotë me zor se i hëngri ai të gjitha çokollatat por 

ju nuk e inkurajoni atë të marrë përgjegjësinë për sjel-

ljen e tij. Presioni që ju i bëni fëmijës për t’ju thënë të 

vërtetën mund të bëjë që ai të jetë i prirur për të mos 

thënë të vërtetën në situata të tjera. Shumë prindër 

ndihen të zemëruar, të tronditur, të lënduar kur zbu-

lojnë se fëmija i tyre i ka gënjyer. Nëse ju konstatoni 

se fëmija juaj ka thënë një gënjeshtër, ndaloni për një moment dhe kujtoni se kjo 

nuk tregon se fëmija juaj ka probleme me moralin dhe sjelljen e tij. 

Të gënjyerit është diçka shumë e zakonshme për fëmijët e moshë parashkollore. 

Fëmijët në këtë grupmoshë nuk e kuptojnë ende se gënjeshtra është një sjellje e 

gabuar dhe jo e ndershme. Për shkak të kësaj, ju ndoshta nuk duhet t’i ndëshkoni 

fëmijët tuaj kur ata gënjejnë. Në vend që t’i ndëshkoni fëmijët për gënjeshtrën 

shfrytëzoheni këtë rast për t’u mësuar atyre mundësi dhe alternativa të tjera, të 

ndryshme nga gënjeshtra. Kur fëmijët gënjejnë ju duhet t’i shfrytëzoni këto situata 

duke ju mësuar fëmijëve pse gënjeshtra është e gabuar, pse ajo është e dëmshme 

dhe pse nuk duhet të përdoret. Fëmijët e moshës parashkollore në përgjithësi për-

dorin dy lloje gënjeshtrash: 

“Sajojnë përralla imagjinare, tregime të gjata”. Fëmijët në këto raste tregojnë 

për diçka që nuk ka ndodhur ose ekzagjerojnë shumë diçka që është e vërtetë. 

Fëmijët e kësaj moshe kanë një imagjinatë konkrete dhe ende nuk kanë mësuar ta 

dallojnë plotësisht fantazinë nga realiteti. Kur fëmijët tregojnë të tilla rrëfenja, ata 

shpesh shprehin dëshirat e tyre për gjërat që ata dëshirojnë të ndodhin realisht ose 

që të jenë të vërteta. Kur fëmijët tregojnë këto histori ju mund të dëgjoni tregimet 

e tyre dhe t’i lini ata të lirë në fantazinë e tyre ose mund të përpiqeni të përqasni 

disa të vërteta në ato që ata thonë. Për shembull, nëse një fëmijë thotë diçka si, 

“unë e ngava makinën e babit me shumë shpejtësi, ju mund t’i thoni: “Me siguri 

që ti ke vërtet dëshirë që ta ngasësh makinën e babit shumë shpejt, a nuk është 

kështu?”
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“Të gënjyerit për të marrë diçka që fëmijët e dëshirojnë apo për të shmangur 

diçka që ata nuk e duan”. Fëmijët e moshës parashkollore përdorin gënjeshtra të 

këtij lloji për të njëjtat arsye sikurse i përdorin edhe të rriturit, por shpesh fëmijët 

nuk shohin asgjë të keqe ndërsa thonë një gënjeshtër dhe në këmbim arrijnë të 

marrin atë që duan. Kur fëmijët e moshës parashkollore thonë gënjeshtra të këtij 

lloji, ju duhet të përpiqeni të mos reagoni me shumë emocion. Në vend të kësaj, 

tregojuni fëmijëve pse gënjeshtra është një sjellje e gabuar dhe pse është e rëndë-

sishme që fëmijët të thonë gjithmonë të vërtetën.

 

Edhe pse fëmijët e kësaj grupmoshe ende nuk kanë një të kuptuar të qartë rreth asaj 

se pse gënjeshtra është një sjellje e gabuar, kjo është një periudhë e mirë që prindërit 

të illojnë t’u mësojnë fëmijëve modelin e të treguarit gjithmonë të së vërtetës. Një 

mënyrë e mirë që ju mund të përdorni mund të jetë duke ju treguar fëmijëve se sa të 

gëzuar jeni ju nëse ata ju thonë gjithmonë të vërtetën dhe sa shumë trishtoheni 

nëse ndodh e kundërta, pasi ju mund të humbisni besimin tek fëmijët. 
 

Kur fëmijët hyjnë në shkollë ata illojnë të kuptojnë plotësisht konceptin 

që gënjeshtra është një sjellje e gabuar. Kur fëmijët arrijnë në këtë moshë ju 

duhet të illoni të punoni për disiplinimin e tyre nëse ata gënjejnë dhe nuk 

thonë të vërtetën. Të gënjyerit tek fëmijët e kësaj moshe nuk është diçka e za-

konshme dhe ka shumë arsye përse fëmijët në këtë grupmoshe gënjejnë: 

 

* Për të shmangur dënimin - Shumë fëmijë përdorin këtë lloj gënjeshtre si një 

përpjekje për të mos pasur telashe/probleme.

 

* Për të bërë përshtypje tek të tjerëve - Në këtë rast, fëmijët mund të thonë 

përralla apo histori impresionuese për të rënë në sy.

* Për të rritur vetëvlerësimin e tyre - Fëmijët mund të thotë gënjeshtra për të 

ituar vëmendjen apo lëvdata e të tjerëve.

 

* Për të marrë diçka që ata duan - Fëmijët mund të gënjejnë për të marrë diçka 

që ata do të donin ta kishin.

 

* Për të mbrojtur të tjerët - Fëmijët janë shumë besnik për miqtë dhe anëtarët e 

familjes. Ata mund të gënjejnë për të mbrojtur dikë tjetër.
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Fëmijët mund të gënjejnë më shpesh dhe më shumë kur ata shohin se dhe prindërit 

e tyre apo të rriturit e tjerë përdorin gënjeshtrat për gjëra të rëndësishme, si p.sh. 

gënjejnë lidhur me planet e tyre kur duan të shmangin diçka. 

Si t’i kuptoni fëmijët kur ata gënjejnë

Të kuptuarit se kur fëmijët janë duke thënë të vërtetën dhe kur janë duke gënjyer 

është shpesh një detyre e vështirë për ju. Ka disa tregues që ju ndihmojnë të kup-

toni nëse fëmija ka thënë ose jo të vërtetën:

 

* Shprehja e fytyrës - Kur fëmijët janë duke thënë të vërtetën, ata janë të relak-

suar në gjendjen e tyre të përgjithshme dhe shprehja fytyrës së tyre e tregon këtë. 

Fëmijët të cilët gënjejnë mund të jenë të shqetësuar dhe shprehja e tyre e fytyrës 

mund të tregojë ankthin që ata përjetojnë ndërsa gënjejnë.

 

* Qartësia e rrëimit të tyre – Duhet të dëgjoni me kujdes atë që fëmijët ju thonë 

Jini të kujdesshëm: A ka mospërputhje në atë që fëmijët thonë? A kanë kuptim 

thëniet e tyre? A është e besueshme ajo që ata thonë?

 

* Spontaniteti - Nëse fëmijët janë duke të thënë të vërtetën, zëri i tyre është i qetë, 

i plotë, pa ndërprerje dhe pauza të gjata gjatë rrëimit. Nëse është kështu ju mund 

t’i bëni pyetje dhe të shikoni se si fëmijët ju përgjigjen atyre. 

Si duhet të silleni kur fëmija ju ka gënjyer:

Shpjegojini dhe diskutoni me fëmijët pse të thënët gjithmonë e së vërtetës 

është e rëndësishme. Filloni t’u mësoni rëndësinë e të treguarit të së vërtetës 

që kur ata janë të vegjël. Përdorni një gjuhë të qartë dhe të kuptueshme për 

moshën e tyre. Shpjegojini fëmijëve se thënia e së vërtetën bën që ata të jenë 

të besuar tek njerëzit e tjerë dhe se gënjeshtra është e pandershme dhe shpesh 

ka pasoja negative tek ata që e përdorin. Shfrytëzoni shembuj të përdorimit 

të gënjeshtrës dhe të treguarit të së vërtetës në TV, libra, përralla etj. Nëse 

arrini të komunikomi në mënyrë të përshtatshme me fëmijët tuaj mund të 

ndihmoni në parandalimin e gënjeshtrës dhe të gënjyerit tek ta. Kjo mënyrë 

komunikimi duhet të illojë që kur fëmijët janë shumë të vegjël. Fëmijët që 

kanë marrëdhënie të drejtpërdrejta, të hapura dhe të sinqerta me prindërit 

kanë më pak mundësi të përdorin gënjeshtrën.
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”Modelet e të thënit të së vërtetës”. Fëmijët mësojnë nga ju. Nëse ju thoni një 

gënjeshtër në prani të fëmijëve tuaj, s’ bëni gjë tjetër veçse ju tregoni fëmijëve se të 

gënjyerit mund të jetë edhe një sjellje pranueshme. Ju duhet të jenë një shembull i 

mirë për fëmijët tuaj duke qenë të sinqertë, të drejtpërdrejtë sa më shumë të jetë e 

mundur. Fëmijët e vegjël nuk mund të bëjnë dallimin midis gënjeshtrës që lëndon 

apo dëmton dikë dhe gënjeshtrës që ka për qëllim të mbrojë dikë tjetër. Fëmijët ju 

shikojnë dhe ju imitojnë. Ata kopjojnë modelin tuaj lidhur me këtë çështje. Nëse 

ata ju dëgjojnë teksa gënjeni pavarësisht qëllimit tuaj ata do të kopjojnë këtë sjellje 

dhe do ta përdorin jo me të njëjtin qëllim si ju.

”Disiplinimi i fëmijëve kur gënjejnë”. Prindërit duhet të vendosë rregulla të 

veçanta për gënjeshtrën dhe penalizime të veçanta kur ajo ndodh. Këto rregulla 

duhet të diskutohen me fëmijët para se ato të bëhen të detyrueshme. Ju duhet të 

përdorin penalizime të veçanta kur fëmijët sillen keq dhe njëkohësisht ju gënjejnë. 

Kur fëmijët sillen keq, por janë të sinqertë në lidhje me këtë, ata duhet të marrin një 

dënim më të vogël se sa kur ata sillen keq dhe gënjejnë lidhur me këtë sjellje. Prindërit 

duhet t’u tregojnë fëmijëve se të treguarit i sinqertë ka avantazhe dhe përitime.. Për 

shembull, kur fëmijët janë të sinqertë lidhur me gabimet e tyre, ju duhet ta përgë-

zoni fëmijën illimisht për sinqeritetin e treguar dhe më pas t’i japin “dënimin”/

penalizimin për gabimin që kanë bërë.. Kur fëmijët gënjejnë lidhur me gabimet 

që kanë bërë ata duhet të penalizohen edhe për gënjeshtrën që kanë thënë edhe 

për gabimin që kanë bërë.. Duhet të jeni të kujdesshëm për të mos qenë shumë të 

ashpër ose për të mos dhënë dënime të shpeshta. Sepse fëmijët mund të vazhdojnë 

të gjejnë mjete dhe mënyra për të mbrojtur veten dhe për t’i shpëtuar dënimeve.

 

”Përpiquni të jeni konsistent/të qëndrueshëm kur trajtoni gënjesh-

trën”. Ju duhet të përdorni ato rregulla që i keni vendosur së bashku me 

fëmijët lidhur me të gënjyerin dhe gënjeshtrën. Fëmijët duhet të disiplino-

hen në varësi të rrethanave dhe kohës kur ata kanë përdorur gënjeshtrën. 

 

”Tregojuni fëmijëve se gënjeshtra nuk është një sjellje e përshtatshme që të 

krijon mundësi”. Përpiquni të jeni të kujdesshëm që të mos shpërbleni pa dashur 

sjelljen e fëmijës kur ai ka përdorur gënjeshtrën. Nëse, për shembull, një fëmijë ka 

gënjyer për të përituar diçka që ai dëshiron, ju duhet të siguroheni që ai ose ajo 

nuk do ta marrë atë.
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”Mos lejoni që fëmijët të ndihen të turpëruar 

kur ata kanë gënjyer”. Përpiquni që të mos i 

bëni fëmijët të ndihen fajtorë për gënjeshtrën 

e tyre. Lërini të kuptojnë se jeni zhgënjyer nga 

veprimi i tyre, por jini të kujdesshëm që të mos 

përcillni mesazhin se mendoni që ata janë fëmijë 

të këqij apo gënjeshtarë, por vetëm që sjella dhe 

veprimet e tyre janë të tilla. Sigurohuni që fëmijët e kanë kuptuar se po qortohen 

për veprimet dhe sjelljen që kanë bërë dhe jo për atë që ata janë.

”Mos i detyroni fëmijët të pranojnë gabimin ose gënjeshtrën e tyre”. Edhe kur 

jeni të sigurt që fëmija ka gënjyer, mos i detyroni të thonë se e kanë bërë këtë gjë. 

Shumë fëmijë do të gënjejnë për të mbrojtur veten e tyre. Shpjegojuni se mënyra 

me të cilën kanë vepruar ka qenë e gabuar, arsyet pse ka qenë e gabuar dhe më pas 

mendoni se si do t’i disiplinoni.

“Përpiquni të kuptoni më parë arsyet pse fëmija ka gënjyer dhe më pas kërkoni 

zgjidhje për situatën që është krijuar”. Kushtojini vëmendje arsyeve që i kanë 

shtyrë fëmijët të gënjejnë Jini të vëmendshëm për të zbuluar nëse ka ndonjë motiv 

të veçantë që i shtyn fëmijët të gënjejnë. Nëse ju do të arrini të kuptoni arsyet 

speciike që i shtyjnë fëmijët të gënjejnë, duhet të mendoni për zgjidhje speciike. 

Për shembull, në rastet kur fëmijët gënjejnë për të rritur respektin për veten e tyre 

ju duhet të ndërtoni dhe zbatoni strategji që ndihmojnë në rritjen dhe zhvillimin 

e vetëvlerësimit të tyre e në këtë mënyrë fëmijët nuk do të kenë më arsye për të 

gënjyer. 

”Shpërbleni/Lavdëroni sinqeritetin”. Përpiquni t’i lavdëroni dhe stimuloni 

fëmijët tuaj nëse ata ju thonë të vërtetën dhe janë të sinqertë në rrëimet e tyre. 

Fëmijët janë të prirur të përsërisin më shumë dhe më shpesh ato sjellje për të cilat 

janë stimuluar dhe lavdëruar.

Asnjëherë mos e quani fëmijën tuaj “një fëmijë gënjeshtar”. Ju me siguri nuk 

doni që ky etiketim të bëhet pjesë imazhit të tij për veten dhe të tjerët në të ardh-

men Tregojini atyre se sa e rëndësishme është që ju dhe ata të besoni tek njëri-tje-

tri. Shpjegojini se cilat j do të jenë pasojat e gënjeshtrës dhe cili do të jetë pozicioni 
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juaj ndaj saj. Mos i jepni fëmijës tuaj me shumë vëmendje për gënjeshtrën që ka 

thënë. Shpjegojini se ju duhet të ndëshkoni çdo gënjeshtër të tij për ta ndihmuar 

atë të mësojë nga këto gabime. Tregojini se keni besim se ai do të mësojë nga gabi-

met e tij. Mos harroni. Fëmija juaj ka nevojë për mbështetjen dhe besimin tuaj.

”Kërkoni ndihmë tek profesionistët“ nëse 

fëmijët vazhdojnë të gënjejnë. Fëmijët të cilët 

vazhdimisht gënjejnë mund të kenë probleme 

serioze. Në këto raste, është e nevojshme të 

konsultoheni me profesionistët përkatës.
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Përrallat dhe Babagjyshi i Vitit të Ri

Përrallat dhe roli i tyre në zhvillimin e fëmijëve 

Shumë prindër i nënvlerësojnë përrallat pa menduar 

se ato mund të ndihmojnë në ndërtimin e karakterit 

dhe personalitetit të fëmijëve. Një përrallë është në një 

mënyrë të tërthortë “mësim” për fëmijën. Sepse përmes 

përrallave fëmijët janë në gjendje të kuptojnë ato gjëra që 

nuk kanë arritur t’i kuptojnë deri në atë kohë.

Përrallat që u tregohen/lexohen fëmijëve duhet të plotë-

sojnë interesat e tyre, të rrisin vëmendjen dhe përqen-

drimin e tyre si dhe t’i bëjnë ata të ndihen të 

lumtur, të gëzuar, të kënaqur. Është e rëndë-

sishme që të shmanget tregimi i atyre përral-

lave që bien ndesh me interesat e fëmijës. Për-

rallat që tregohen fëmijëve duhet të zgjidhen 

me shumë kujdes nga prindërit. Si mund t’ a 

kuptojnë fëmijët 3-vjeçarë “shtrigën e keqe”, po 

“dragoin luftarak”? Përralla për fëmijët e vegjël 

duhet të shmangë ato elemente që bien ndesh 

me interesat e fëmijës, cilado qoftë mosha e tij. 

Përrallat duhet të ndihmojnë në pasurimin dhe 

zgjerimin e jetës së fëmijës, të marrëdhënies dhe ndërveprimit të tij me të tjerët..

Ato nxisin kuriozitetin e fëmijëve, sjellin të papritura dhe surpriza për ta lidhur me 

botën e personazheve. Përrallat i ndihmojnë fëmijët të krijojnë përshtypjet e para 

rreth “të bukurës”, “të mirës”. Përrallat nxisin imagjinatën dhe fantazinë e fëmijës, 

zgjojnë emocionet e tyre dhe rrisin gjykimin mbi vlerat. Përrallat, më shumë se 

sa ilmat bëjnë që fëmijët të imagjinojnë dhe fantazojnë më shume dhe më gjatë. 

Përrallat bëjnë që fëmijët të mendojnë dhe të lasin rreth personazheve duke u 

përpjekur që me mendjen e tyre t’i kuptojnë ato, duke ndihmuar kështu kujtesën 

afatgjatë të tyre..

Zgjidhni përralla që përcjellin mesazhe pozitive për fëmijët, si dhe ato që inkura-

jojnë dhe nxisin fëmijët të sillen dhe të veprojnë si “personazhet e mirë” të përral-
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lave.. Përrallat kanë brenda tyre një sërë elementësh: aksion/veprim, të papritura, 

sukses, magji, fantazi, imagjinatë, aventurë, surpriza, humor, këngë, efekt zhur-

mash, pantonim, kafshë, princesha, njerëz, për të cilat fëmijëria ka shumë nevojë. 

Pasi i keni treguar fëmijës një përrallë, më pas ju mund t’i kërkoni atij 

t’ua tregojë përrallën. Ky është një ushtrim i mire për kujtesën e tyre. 

Përmes kësaj mënyre fëmijët mund të zhvillojnë dhe pasurojnë jalo-

rin e tyre, si dhe të përshkruajnë karakteristika dhe cilësi të personazheve.  

Shumë prindër vazhdojnë t’u tregojnë fëmijëve përrallën shekullore të babagjyshit 

të Vitit të Ri. 

Çfarë duhet t’u themi fëmijëve për figurën e babagjyshit: 

Sezoni i festave të fundvitit është një periudhë e mbushur 

me emocione për fëmijët. Një nga traditat shekullore të 

kësaj periudhe është dhe ardhja e babagjyshit. Por jo çdo 

fëmijë mund të besoje tek kjo traditë. Shumica e fëmijëve 

besojnë tek babagjyshi, por ndërsa rriten ata mësojnë 

fakte të reja rreth kësaj igure imagjinare dhe gradualisht 

illojnë të kuptojnë të vërtetën se babagjyshi nuk ekzis-

ton, se dhuratat ua ka sjellë mami dhe babi ose të tjerë 

të afërm. 

Kur fëmijët janë gati ta pranojnë dhe ta kuptojnë këtë të 

vërtetë? Fëmijëria është koha e zbulimit dhe eksplorim-

it, është koha kur fëmijët mësojnë dhe nxënë çdo ditë. 

Prindërit duhet t’ua tregojnë fëmijëve të vërtetën për ig-

urën e babagjyshit kur ata japin shenja se janë të gatshëm 

për të dëgjuar këtë të vërtetë. Kur fëmijët janë gati? Kjo 

është një pyetje tjetër që kërkon përgjigje.

Sinjalet nga fëmijët kanë më shumë gjasa të vijnë në formën e pyetjeve të 

drejtpërdrejta rreth igurës së babagjyshit, ekzistencës së tij, udhëtimit të tij 

nëpër botë e të tjera si këto. Ata kërkojnë të marrin shpjegime lidhur me 

mospërputhjet që ata kanë konstatuar për babagjyshin, ose bëjnë komente 

delikate rreth kësaj çështje.. Fëmijët mund të tregojnë më pak interes se më 

parë për babagjyshin, për letrën që duhet t’i shkruajnë atij ose mund të lasin 

më pak për të..Të gjitha këto tregojnë se fëmijët kanë fakte për të mos besuar më 

tek igura e babagjyshit. 
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Por Babagjyshi ka mbetur si një simbol i festimit 

të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Ai ka mbetur një 

traditë e pushimeve të festave, si një nga mrekullitë 

e imagjinatës dhe fantazisë fëmijërore, ndaj shumë 

prindër nuk duan ta prishin këtë traditë dhe vazhdo-

jnë t’u thonë fëmijëve se babagjyshi do të vijë edhe 

këtë vit dhe do t’u sjellë dhurata.. Është pothuajse 

e pamundur të shmanget imazhi i babagjyshit në 

periudhën e fund vitit. Ai është kudo, në reklamat 

televizive, në posterat e aishuar, në personazhet e ilmave, në vitrinat e dyqaneve, 

në ambalazhet dhe paketimet e ushqimeve, ne dekorin që mbulon qytetin, në 

kukullat dhe lodrat simbol të këtyre festave. Dhe natyrisht që fëmijët do të pyesin 

se kush është babagjyshi, ku jeton dhe shumë pyetje të tjera rreth tij.

Mitet dhe historitë kanë qenë një pjesë e përvojës njerëzore që prej illimit të jetës 

dhe shpesh kanë shërbyer si mënyra për të transmetuar vlerat dhe kulturën tek 

fëmijët. Cila rrugë apo mënyrë i bënë fëmijët të mendojmë më shumë për bujarinë 

dhe mirësinë se sa igura e babagjyshit të veshur me rroba të kuqe që vjen nga larg, 

që udhëton natën dhe sjell dhurata për ta.

Kjo nuk shërben vetëm si një shembull kuptimplotë i bujarisë dhe shpërndarjes së 

dhuratave, por shikohet nga prindërit edhe si një mundësi që fëmijët të relektojnë 

mbi sjelljen e tyre dhe të inkurajohen për të përmirësuar sjelljen për disa ditë apo 

disa javë në vazhdim. 

Tradita e babagjyshit ka të bëjë me shumë me argëtimin, me magjinë dhe misterin 

e dikujt që sjell dhurata dhe bënë surpriza. Janë prindërit ata që duhet të vendosin 

se si do t’i festojnë fëmijët e tyre Krishtlindjet dhe Vitin e Ri, me historinë dhe 

misterin e babagjyshit ose pa të. Shumë prindër vendosin që derisa fëmijët të 

rriten, ata të gëzojnë momentet e veçantë që krijon historia dhe misteri i baba-

gjyshit. 

Kur fëmijët marrin dhuratat për të cilat prindërit ju thonë se i ka sjellë babagjyshi 

ata ndihen të kënaqur, por edhe te çuditur edhe të frikësuar rreth njeriut të huaj 

që hyn natën në shtëpinë tyre, ndërsa të gjithë janë në gjumë. Kjo mund të krijojë 

shqetësim dhe ankth tek fëmijët.

A duhet që prindërit t’u tregojnë fëmijëve se babagjyshi nuk ekziston. 

Nëse e marrin vesh të vërtetën rreth babagjyshit nga ndonjë shokë fëmi-
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jët mund të humbasin besimin tek prindërit dhe të ndihen të zhgënjyer. 

Këto dilema vazhdojnë të prishin qetësinë prindërore. Veprojmë mirë apo 

keq nëse ju themi fëmijëve se babagjyshi është një mit dhe jo një realitet. 

A nuk e prishim kështu fantazinë e magjishme të fëmijëve, lumturinë dhe gëzimin 

e tyre? Si duhet të veprojmë? 

Vajza ime është 6 vjeç dhe shkon në kopsht. Në familjen tonë i kemi festuar gjith-

monë Krishtlindjet dhe fëmijët kanë shijuar atmosferën festive që Krishtlindjet 

krijojnë. Pema e zbukuruar me topa dhe drita shumëngjyrëshe, dhuratë poshtë 

saj, biskotat dhe gota me qumësht për babagjyshin kanë qenë simbole të këtyre 

festimeve. Çdo vit vajza ime i shkruan letrën babagjyshit dhe i kërkon lodrat 

e preferuara duke i premtuar në këmbim se do të sillet mirë dhe nuk do bëjë 

gabime. Një ditë ajo erdhi nga kopshti duke qarë. Shoku i saj i kishte thënë se 

babagjyshi nuk ekzistonte. Ajo më pyeti: “Mami a ekziston babagjyshi? Ti më ke 

gënjyer mua”.

Prindërit duhet të lasin për babagjyshin vetëm si një 

pjesë tjetër zbavitëse dhe argëtuese e Krishtlindjeve dhe 

Vitit të Ri - për dekorimet, kartolinat, dhuratat, ushqi-

met, pa e tepruar duke mbushur gjithë kohën me histori 

rreth këtij personazhi.

Fëmijët janë kureshtarë dhe mund të bëjnë shumë pyetje 

rreth babagjyshit, p.sh. si arrin babagjyshi të zbresë në 

oxhak, apo të marrë të gjitha letrat dhe kërkesat që fëmi-

jët i kanë bërë. Si e mëson babagjyshi nëse fëmijët janë të 

mirë apo të këqij e të tjera si këto?

Prindërit duhet të mos thonë gjëra që duken 

si të pavërteta dhe të sajuara. Fëmijët duan të 

besojnë tek ekzistenca e babagjyshit por përsëri 

ata bëjnë shumë pyetje, një pjesë e të cilave 

mund t’i vendosë prindërit në situata të vështi-

ra. Prindërit mund të thonë se nuk e dinë këtë 

apo atë pyetje.

Ju mund t’i thoni fëmijëve se nuk e keni takuar kurrë babagjyshin dhe nuk e dini 

se si ai zbret tek oxhaku, si i merr letrat e fëmijëve. Ju mund t’i thoni se pëlqe-
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ni gëzimin dhe bukurinë e shpërndarjes së dhuratave, 

ndjenjën që kjo festë dhe tradita e babagjyshit krijon. Ju 

mund t’i bashkoheni fantazisë dhe imagjinatës së fëmijës 

për t’ju përgjigjur pyetjeve të tyre, por pa sajuar histori 

të pavërteta që mund t’i bëjnë konfuzë dhe t’i shqetëso-

jnë fëmijët. Ju mund t’i përgjigjeni duke i kërkuar edhe 

fëmijëve se çfarë mendojnë vet ata për këtë apo atë py-

etje.

Këto igura imagjinare si babagjyshi i Vitit të Ri etj. 

mund të shërbejnë si mënyra të rëndësishme për të zhvilluar e kultivuar kapacitetet 

dhe aftësitë që lidhen me besimin (tek njerëzit, komuniteti, duke i mësuar fëmijëve 

koncepte të tjera abstrakte të cilat kanë një rëndësi të madhe shoqërore). Figura e 

Babagjyshit ekziston ashtu si ekziston dashuria, mirësia dhe bujaria, përkushtimi 

për të dhuruar e ndarë gëzime e të mira ndërmjet njerëzve, por në fakt ai është një 

mit sepse askush nuk do të mundte të shëtiste botën brenda një nate, të sillte kaq 

shumë dhurata poshtë pemës, të hynte e të dilte nga oxhaku dhe sigurisht që të 

gjitha këto fëmijët illojnë t’i kuptojnë ndërsa rriten dhe zhvillohen.

Me rritjen në moshë fëmijët illojnë të vënë re disa mospërputhje lidhur me 

babagjyshin si p.sh. si është e mundur që babagjyshi arrin ta shëtisë gjithë 

botën brenda një nate dhe të sjellë lodra në çdo shtëpi. Pse lodrat që sjell ba-

bagjyshi dhe pakot e tyre janë njësoj si ato në dyqane, përse babagjyshi nuk ia 

solli kukullën me lokë të kuqe që Era i kërkoi vitin e kaluar e të tjera si këto. 

Ndërsa fëmijët rriten e zhvillohen edhe niveli i tyre i të arsyetuarit rritet, kjo 

ndoshta shton rrezikun e mosbesimit tek igura e babagjyshit. Por jo domos-

doshëmrisht ky shpjegim ndjek këtë linjë, ka ende fëmijë të cilët megjithëse kanë 

një nivel të lartë arsyetimi dhe logjike vazhdojnë të besojnë tek babagjyshi dhe kjo 

për shkak të stimulimit të kësaj igure nga prindërit dhe te tjerët

Deri në moshën 6-vjeçare shumica e fëmijëve do të bëjë pyetje dhe do të kenë 

shumë dyshime në lidhje me babagjyshin dhe slitën e tij Shpesh kurioziteti i tyre 

i shfrenuar do të kërkojë nga prindërit përgjigje delikate. Pas moshës 7-vjeçare, 

moshë kur të menduarit e tyre bëhet më konkretë dhe logjikë, shumë prej tyre do 

të pyesin dhe do të kërkojnë përgjigje konkrete. si p.sh. pse ka kaq shumë babagjy-

sha nëpër qytet, pse kjo dhurata është paketuar me të njëjtën mbështjellëse si kjo 

që ne kemi në shtëpi, përse ky shkrimi ngjan me shkrimin e mamit ose të babait 
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e të tjera si këto.

Të besuarit në anën magjike e jetës, është ndoshta pjesë e fëmijërisë dhe e karak-

teristikave që shoqërojnë këtë fazë të zhvillimit të fëmijës. Shpesh të besuarit tek 

ekzistenca e babagjyshit është një mënyrë e mrekullueshme për të nxitur imagji-

natën dhe fantazinë e fëmijëve deri në një moshë të caktuar.

Ndonjëherë legjenda e babagjyshit shikohet si një lojë e veçantë që njerëzit luajnë 

në kohën e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri.

Vendoseni ju nëse fëmijët tuaj dhe ju bashkë me ta do të jeni lojtarë të kësaj 

loje apo jo.
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Pse mburren fëmijët dhe si të reagojmë ndaj kësaj?

 “Sa bukur e gjuajta topin!”, 

thotë Toni katërvjeçar. “Unë di 

të luaj shumë mirë!” Fëmijët në 

këtë moshë nganjëherë duken 

aq të kënaqur me veten, saqë 

prindërit nuk dinë si të reago-

jnë ndaj kësaj. Në fakt, ky qën-

drim është mjaft i përhapur, 

si tek djemtë dhe tek vajzat e 

moshës parashkollore. “Unë 

kam dy libra me miushin, dy me patokun dhe tre me princesha, domethënë unë 

kam shumë libra!”, thotë Mirela. “Unë jam më i madh se ty”, i thotë Doriani 

Manuelit. “Unë jam në grupin e madh, ndërsa ti në grupin e vogël.”

Në fakt, takti dhe ndjeshmëria ndaj të tjerëve nuk janë pikat e forta të parashkol-

lorëve. Por, nga ana tjetër, edhe shumë prej prindërve vetë, shfrytëzojnë çdo mo-

ment për t’i thënë fëmijëve sesa të zotët janë. Si rrjedhim, lind pyeta nëse po rritet 

një brez fëmijësh, i cili do të jetë kaq i vetëkënaqur, saqë do të jetë indiferent ndaj 

të tjerëve. A duhet t’i mësojnë prindërit fëmijëve ndjenjën e përulësisë?

Në këtë moshë, mburrja nuk është thjesht normale, ajo është e shëndetshme. Një 

nga detyrat e rëndësishme të fëmijët në këtë moshë është që të zhvillojë një sens 

për veten që është i suksesshëm dhe që arrin të bëjë gjëra. Fëmijët që rriten në një 

mjedis të sigurt dhe të dashur, vazhdojnë të kenë mendim pozitiv për veten gjatë 

gjithë viteve të parashkollorit. Kur një 4-5 vjeçare tërheq vëmendjen ndaj arritjeve 

të saj – qofshin këto një vizatim, drejtimi i rreshtit të fëmijëve, apo itorja e një 

loje – kjo është mënyra e saj për të shprehur ndjenja kënaqësie, si “Jam e lumtur”, 

“Kjo është shumë argëtuese”, apo “Këta njerëz më kanë qejf mua”.

Për më tepër, vetëvlerësimi i lartë i një parashkollori priret të jetë absolut. Një 

fëmijë nuk mendon “Jam shumë i mirë në këtë, por jo dhe aq i mirë në atë”. Ai 

thjesht mendon “Jam i mirë”. Vetëm pas illimit të shkollës, fëmijët illojnë të 

zhvillojnë një këndvështrim më realist për pikat e tyre të forta dhe të dobëta.

Meqenëse parashkollorët kalojnë kohë në një mjedis grupi ku mund të krahasojnë 

veten me shokët e grupit, është e natyrshme që ata ta shprehin besimin tek vetja 

me shprehje superioriteti (“Unë jam më i shpejtë se ty!”) Fëmijët përgjithësisht 



Fëmijët e lumtur ju bëjnë prindër të lumtur. Ju mund t’ia dilni!148

nuk kanë për qëllim të lëndo-

jnë ndjenjat e shokëve të tyre; 

ata thjesht nuk e kuptojnë që 

festimi i suksesit të vet mund 

të bëjë dikë tjetër të ndihet keq. 

Ata e kanë ë vështirë të kupto-

jnë se njerëzit mund të ndihen 

ndryshe mbi të njëjtën situatë.”

Kur një fëmijë priret të mburret 

shumë më tepër se moshatarët, 

shpesh kjo ndodh sepse ajo 

nuk merr miratim të mjaftueshëm nga prindërit – dhe e përdor mburrjen si një 

mënyrë për të zbuluar nëse është e vlerësuar apo jo. Ndonjëherë mburrja është 

rezultat i lavdërimeve të tepërta – të cilat i japin fëmijë mesazhin se promovimi i 

vazhdueshëm i vetes është diçka e mirë për t’u bërë.

Një fëmijë që papritur illon të mburret së tepërmi, mund të jetë gjithashtu duke 

reaguar ndaj presionit të bashkëmoshatarëve. Prindërit duhet të pyesin veten se 

çfarë po ndodh në mjedisin rreth fëmijës. A po imiton ai një fëmijë tjetër? A po 

e ngacmon dikush? A po harxhon ai shumë kohë në një mjedis ku vetëm itorja 

është e rëndësishme? Në këtë rast është mirë ta diskutoni situatën me edukatoren 

e fëmijës suaj. 

Gjithsesi, nëse fëmija thjesht po shpreh kënaqësi lidhur me arritjet e veta, nuk 

është e gabuar që t’i mbështesni këto ndjenja normale. Nga ana tjetër, nëse fëmija 

duke se ndjen kënaqësi vetëm kur bën diçka më mirë se dikush tjetër, prindi mund 

ta ndihmojë duke folur me të, që ai të kuptojë nevojën për të qenë i ndjeshëm 

ndaj ndjenjave të të tjerëve.

Disa udhëzime lidhur me lavdërimet e përshtatshme

Bëhuni një shembull i mire

Fëmija mëson të sillet duke ju parë dhe duke ju imituar, kështu që shqyrtoni 

reagimin tuaj ndaj suksesit tuaj. Rezistojini tundimit që të ulni të tjerët apo të 

krenoheni. Është e rëndësishme që prindërit të tregojnë se mund të ndihesh mirë 

me veten pa u fyer dhe pa lënduar të tjerët.
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Ofroni lavdërime të përshtatshme

Megjithëse është normale ta lavdërosh fëmijën për diçka e cila është ende e vështirë 

për bashkëmoshatarët e tij, fokusojeni entuziazmin tuaj në përpjekjet e fëmijë. Në 

vend që të thoni “E hodhe topin më larg se gjithë të tjerët”, ose “Fitove më shumë 

yje se të gjithë”, thoni më mirë “Ti u përpoqe shumë që ta mësoje atë lojë” ose 

“Kur të pashë në fushë, dukej se po ia kaloje shumë mirë”.

Ndihmojeni parashkollorin tuaj të marrë parasysh ndjenjat e të tjerëve

Nëse e dëgjoni fëmijën që mburret, si për sh-

embull “Ti s’e bën dot, po unë e bëj”, prisni 

derisa të largohet shoku i tij, dhe thojini diçka 

si “Është shumë mirë që t’i luan aq mirë futboll, 

por si do të ndiheshe ti nëse Erioni do të thoshte 

vazhdimisht se është më i zoti se ty?”. Më tej 

mund t’i jepni një alternativë, për shembull 

“herën tjetër që të vjen të thuash se sa mirë luan, 

thuaja më mirë mamit dhe babit. Ne jemi gjithmonë të gatshëm të dëgjojmë.”

Tregojini fëmijës se ndihesh mirë jo vetëm kur merr lavdërime, por edhe 
kur i jep ato

Një mënyrë për të pakësuar lavdërimet lënduese, është të ndihmoni parashkol-

lorin të gjejë mënyra për të lavdëruar shokët e grupit. Ju mund t’i thoni “Po, ti 

je shumë e mirë në këtë lojë, por shih sa mirë po luan edhe Alma. Ajo vërtet po 

përpiqet të mësojë se si të luajë. Le t’i themi asaj se sa shumë është përmirësuar”. 

Parashkollorët mund të mos të jenë gati të ofrojnë vetë lavdërime të tilla, por 

ata do të mësojnë në lidhje me respektin dhe marrjen parasysh të të tjerëve, nga 

shembulli juaj i mirë. Kështu, ju po e mësoni fëmijën se si të vlerësojë të tjerët dhe 

ky është një mësim shumë i rëndësishëm. 
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Frika e fëmijëve nga dentisti apo doktori

Frika nga dentisti apo nga mjekët njihet tek një 

pjesë e konsiderueshme e njerëzve. Në disa raste 

kjo frikë bën që t’i shmangësh ose anulosh taki-

met e caktuara më parë. Kur vjen koha e vizitës, 

të zë paniku, vuan pagjumësi një natë më parë, 

ose ndihesh keq ndërsa je duke pritur në parad-

homën e dentistit/mjekut. Nëse kjo ndodh tek të rriturit, është e kuptueshme se 

edhe fëmijët mund të kenë frikë nga mjeku/dentisti.

Çdo prind e di se sa e vështirë është të bindë fëmijën të shkojë tek dentisti. Situ-

ata komplikohet më shumë me fëmijët që kanë çrregullime të zhvillimit, për të 

cilët është më e vështirë të familjarizohen me ambientin e klinikës. Nëse ankthi 

që shkakton frika nga mjeku/dentisti nuk zgjidhet gjatë viteve të fëmijërisë së 

hershme, ka shumë të ngjarë që të vazhdojë të rritet deri sa të kthehet në fobi2. 

Fëmijët rrallë kanë frikë në lidhje me pajisjet mjekësore apo dentare nëse kjo nuk 

është ushqyer nga të rriturit në mënyrë të qëllimshme. Janë prindërit ose mësuesit 

që padashur shpesh e nxisin frikën e fëmijëve duke u thënë “Nëse nuk do të sillesh 

2   Fobia është frikë shumë e fortë, e paarsyeshme dhe e vazhdueshme ndaj objekteve, situatave, qenieve 

apo ideve dhe ndodh sa herë që personat i kujtojnë apo përballen me to.

Vajza ime është 3 vjeç e gjysmë, dhe ka shumë frikë nga 
doktori dhe dentisti. Ajo nuk ka qenë më parë e shtruar 
në spital dhe nuk ka asnjë arsye të fortë pse duhet të 
frikësohet. Mendoj se kjo frikë ka illuar që në vizitat 
e para tek mjeku pediatër, sapo ai vendoste stetoskopin. 
Na duhet ta mbajmë me force në çdo vizitë tek mjeku/
dentisti derisa vizita të përfundojë. Jam përpjekur bisedoj 
me fëmijën para takimit për t’i treguar se çfarë do të ndodhë 
në këtë vizitë në mënyra që ta dijë se çfarë e pret dhe si 
ta përballojë. Atë e shoqëron bashkëshorti im sepse unë nuk 
mundem ta mbaj dot dhe ta frikësoj më shumë, por nëse nuk 
do të vepronim kështu ajo do të humbiste kontrollet mjekësore 
të nevojshme. Çfarë mund të bëjmë tjetër për të qetësuar 
frikërat e saj? 
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mirë, unë do të të çoj tek doktori”. Këto komente krijojnë tek fëmijët një përshtypje 

negativ për kontrollet tek mjeku. Disa fëmijë të vegjël e krijojnë frikën nga vizitat 

tek mjeku në vitin e parë dhe të dytë të jetës,. Kur fëmija është bebe, ai harron 

shpejt çfarë ndodh në këto vizita, por më vonë detajet kujtohen sa hap e mbyll 

sytë. Është e rëndësishme që të mos nënvleftësohet kjo frikë. Për këtë mundo-

huni të: 

•	 Shmangni takimet në orare kur të ketë 

shumë punë në klinikë dhe do t’ju duhet 

të prisni gjatë. Planiikoni takimin kur 

fëmija të mos jetë i uritur ose t’i lihet 

gjumë.

•	 Mos bëni premtime që nuk mund t’i 

mbani. P.sh. kur ju i thoni fëmijës “nuk 

do të ndjeni aspak dhimbje” dhe nëse kjo 

ndodh më pas, fëmija do ta ketë të vështirë të ketë besim tek ju. 

•	 Pas kontrollit tek mjeku, gjeni diçka pozitive për të përgëzuar qëndrimin 

e fëmijës. Edhe ndryshimet e vogla janë të rëndësishme. P.sh. ju mund t’i 

thoni - Kësaj here ti u solle shumë më 

mirë se herën e shkuar!

•	 Mos e lidhni asnjëherë vizitën tek mjeku 

me ndëshkimin. Mos thoni “Nëse nuk e 

merr mjekimin/ilaçin do të sëmuresh dhe 

do të shkosh tek doktori”. 

Lehtësimi i frikës së fëmijës tuaj nga dentisti

Prindërit dhe dentistët luajnë një rol mjaft të 

rëndësishëm për ta bërë sa më pozitive dhe të 

sigurt përvojën e parë të takimit me dentistin. 

Çdo shqetësim apo merak që shfaqin vetë 

prindërit do të mbartet nga fëmijët, ndërsa një 

dentist jomiqësor mund të shkaktojë frikë të 

panevojshme tek fëmijët. 

Roli i prindërve në vizitën dentare 

Për të ndihmuar vizitën tek dentisti ndiqni me 

qetësi hapat e mëposhtëm:

“Të thyhet zemra 
kur të duhet ta 
mbash me forcë 
fëmijën. Për fat të 
keq, kjo është një 
situatë ku nuk ka 
një zgjidhje tjetër. 
Fëmija duhet të 
shkojë patjetër tek 
mjeku/dentisti..”
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•	 Planiikoni takime të hershme dhe të shpeshta. Vizita e parë tek dentist, sipas 

specialistëve, duhet të jetë 6 muaj pas daljes të dhëmbëve të parë. Vizitat e her-

shme, jo vetëm parandalojnë kavitetet, por krijojnë një rutinë e për rrjedhojë, 

fëmijët ndihen të qetë dhe të familjarizuar në takimet me dentistin.

•	 Flisni me fëmijën rreth rëndësisë që kanë dhëmbët e shëndetshëm. hek-

soni se dentist është mjeku që i ndihmon për këtë. Komunikimi me një ton 

bindës është më i suksesshëm kur fëmijët kuptojnë çfarë ndodh nëse nuk 

kujdesesh për shëndetin dentar. Jepini shpjegime fëmijës tuaj rreth vizitës 

por bëni kujdes me detajet e panevojshme. Përgjigjuni pyetjeve të tij/saj me 

jalë të thjeshta. Lëreni dentistin t’u përgjigjet pyetjeve më të vështira, të 

cilat kërkojnë hollësi. Dentistët janë më të përgatitur për të përshkruar në 

një mënyrë jo të frikshme dhe me një gjuhë më të qartë.

•	 Mos i tregoni fëmijës përvojat tuaja të pakëndshme tek dentisti.

•	 Mos i premtoni shpërblime, dhurata të kushtueshme ose ëmbëlsira për të 

shkuar tek dentisti sepse mund ta përdorë këtë situatë për të përmbushur 

dëshirat dhe tekat e tij.

•	 Rivaliteti midis vëllezërve është i zakonshëm tek fëmijët. Për të eliminuar 

frikën nga dentisti ju mund të nxisni konkurrencën midis fëmijëve (motrave 

dhe vëllezërve) se kush do të sillet më mirë tek dentisti, por sigurohuni që 

kjo “garë” të mos i bëjë fëmijët të ndihen keq, të vrasë ndjenjat e tyre dhe të 

mos shkaktojë pasoja të padëshirueshme më pas. 

Roli i dentistit

Frikërat e fëmijëve mund të shprehen në mënyra nga më të ndryshmet. Disa prej tyre 

qajnë, të tjerë shpërthejnë me inatit e zemërim. Dentisti që punon me fëmijët duhet të dijë 

të përballojë frikërat e fëmijës dhe t’ua bëjë gjithçka më të lehtë. Disa nga teknikat e janë:

1. Mbaj nën kontroll nivelin e zërit. Zëri i dentistit duhet të jetë miqësor, por i 

vendosur dhe i prerë nëse është e nevojshme. 

2. Shpjego me jalë të thjeshta procedurën. Në disa raste për të shpjeguar situatën mund të 

ndihmojë një kukull ose lodër ku kryhet veprimi në illim për t’u parë nga fëmija. 

3. Huto fëmijën. Në raste të tjera dentistët mund t’i tregojnë histori ose të 

bisedojnë me fëmijën për t’ia larguar mendjen nga procedura.

4. Komuniko me gjeste. Dentistët shpesh mund të përdorin gjuhën e trupit, si 

p.sh. një buzëqeshje për të përgëzuar sjelljen pozitive të fëmijës, një mbledhje 

vetullash për të dekurajuar atë negative etj. Lavdërimi dhe komplimentet mund të 
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përdoren gjithashtu për të përgëzuar sjelljet e përshtatshme. 

5. Përdor qetësues kur është e nevojshme që fëmija të qetësohet, të rehatohet, 

duke mos e bërë përvojën tek dentist shqetësuese. 

Nëse dentist juaj nuk ndërmerr veprime për t’ia lehtësuar frikën e fëmijës dhe fëmija 

ndihet keq, duhet të gjeni një dentist tjetër. Është e rëndësishme që fëmija juaj të pro-

vojë përvoja pozitive me dentistin vitet e para, që të mos ushqejë frikëra që mund ta 

shoqërojnë për një kohë të gjatë e ndoshta për gjithë jetën. Një mënyrë e mirë për të 

shmangur ankthin e fëmijëve nga dentisti, është të gjesh një dentist që është i speciali-

zuar veçanërisht për fëmijë. Dentistët-pediatër dhe ekipet e tyre janë të specializuar për 

të ndihmuar fëmijët të formojnë siguri tek vetja dhe të zvogëlojnë ankthin. Ata janë në 

gjendje t’u ofrojnë fëmijëve një ambient të këndshëm, miqësor dhe të rehatshëm. Një 

nga mënyrat që përdorin këta dentistë për ta bërë fëmijën të ndihet mirë në karrigen e 

dentistit është shpjegoj-tregoj-kryej. Kjo teknikë ndihmon për t’i treguar fëmijës pajisjet 

mjekësore, t’i demonstrojë si do t’i përdorë ato, dhe më pas ta trajtojë fëmijën. 

Zakonisht, tek fëmijët këto frika nga dentisti/mjeku është kalimtare dhe nuk 

përshkallëzohet në fobi. Nëse kjo vazhdon për një kohë të gjatë, nëse frika nga 

mjeku është ekstreme krahasuar me bashkëmoshatarët (dhe për këtë ju vë në 

dijeni doktori), nëse fëmija juaj është me aftësi të kuizuara, ose nëse kjo frikë 

përgjithësohet, ju duhet të këshilloheni me mjekun psikiatër apo psikologun.

Frika e fëmijëve nga gjilpëra

Shumë prej fëmijëve kanë frikë nga gjilpëra. Një nga arsyet pse shkaktohet kjo 

frikë tek fëmijët mund të jetë përforcimi që i 

kanë bërë prindërit, miqtë apo të rriturit e tjerë 

frikës nga shpimi i gjilpërës. P.sh. nëse fëmija 

ka parë një film që shfaq një skenë injektimi të 

dhimbshëm me gjilpërë, kur vjen koha e vaksinës 

apo për të kryer një analizë laboratorike, atij i 

kujtohet skena që ka parë në film dhe kjo i krijon 

frikë. Një tjetër shkak i kësaj frike është një për-

vojë e keqe e fëmijës nga shpimi me gjilpërë, që 

mund t’i ketë shkaktuar dhimbje. Kur fëmijët kanë frikë, kjo shkakton ankth 

edhe tek prindi, pasi askush nuk do të dëshironte ta mbante të nënshtruar me 

forcë fëmijën për të bërë një vaksinë apo injeksion. 
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Çfarë mund të bëjnë prindërit për këtë?

•	 Shpjegoni arsyen pse fëmija ka nevojë për gjilpërë. Shpesh fëmijët kanë frikë 

nga gjilpërat për shkak se i mendojnë ato të dhimbshme. Gjeni një moment 

për t’i shpjeguar se gjilpëra ndihmon të futë në organizmin tonë disa ilaçe 

në formë lëngu, të cilat e mbrojnë organizmin nga sëmundjet dhe dëmti-

met e ndryshme të mundshme, ose luftojnë mikrobet e momentit që kanë 

shkaktuar një sëmundje. 

•	 Jini të hapur dhe komunikoni me fëmijën. Tregoi paraprakisht se do të shkoni 

për të bërë gjilpërën dhe se do t’i dhëmbë pak, duke e krahasuar këtë me 

pickimin e një mushkonje. Ju duhet të tregoni besim duke i thënë fëmijës 

“unë e di se ti je vajzë/djalë i/e fortë, dhe mund ta durosh atë pickim të 

vogël të gjilpërës. Është më mirë që fëmijët ta dinë se do të shkojnë për të 

bërë vaksinën sesa të mos u thuhet fare më parë. Nuk këshillohet që kjo t’u 

tregohet shumë ditë më parë me qëllim që të parandaloni mendimet e tyre 

të mundimshme. 

•	 Qetësoni fëmijën tuaj. Dhomat e mjekëve, veçanërisht ato që ndodhen 

brenda spitaleve e trembin fëmijën. Siguroni fëmijën që është i/e sigurt 

dhe se personeli mjekësor është aty për t’u kujdesur për shëndetin e tij/saj. 

Rekomandohet që ta nxitni fëmijën të zbulojë frikërat e veta dhe ndih-

mojeni të përfytyrojë një skenë qetësuese, të praktikojnë frymëmarrjen e 

thjeshtë dhe teknika të tjera për t’i paraprirë vizitës. Mundohuni ta mbani të 

zënë me aktivitete të tjera, lexim, lojë apo shikim të TV ndërkohë që pret në 

paradhomën e mjekut. Qëndroni afër fëmijës gjatë injeksionit apo kohës së 

vizitës. Kjo e ndihmon fëmijën të ndihet më i sigurt, më bashkëpunues, të 

shmangë sjelljet kundërshtuese dhe të përmirësojë komunikimin. Në raste 

të veçanta mund të përdoren spërkatëse me anestezik tek pjesa e trupit ku 

do të kryhet vaksina/gjilpëra. 
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Ndikimi i televizionit tek fëmijët

Në kuadër të zhvillimeve të 

teknologjisë informative në veçan-

ti, bën pjesë edhe televizioni. 

Televizioni është një kombinim 

i fotograisë, zërit, lëvizjeve dhe 

ngjyrave të cilat e bëjnë shumë më 

interesant dhe tërheqës për fëmi-

jët. Televizioni, pa dyshim ka sjellë 

ndryshime dhe ndikime pozitive 

në jetën e të gjithëve, në aspektin 

edukativ, argëtues dhe mund të 

hapë dritare të reja për fëmijët. Por, 

shtrohet pyetja se cili është ndikimi i televizionit tek fëmijët e moshës parashkol-

lore dhe cilat janë efektet e tij në shëndetin e tyre? A janë të gjitha emisionet me 

përmbajtje pozitive? Sa të kujdesshëm duhet të jemi kur është jala për qëndrimin 

e fëmijëve para TV? A është më mirë të mos shikohet fare nga fëmijët apo të ven-

dosen rregulla për shikimin e tij? Është shumë e vërtetë që sot shumica e fëmijëve 

parashkollorë kalojnë kohë të gjatë para televizionit. Kjo përbën një shqetësim 

të madh në familjet ku prindërit konstatojnë probleme në zhvillimin e fëmijëve. 

Prandaj është e rëndësishme dhe e domosdoshme që të përzgjidhen programet që 

i përgjigjen moshës së fëmijës. Në të kundërt kjo mund të ketë më shumë efekte 

të dëmshme se sa pozitive.

Mjekët pediatër duhet të këshillojnë prindërit të shmangin shikimin e TV për fëmijët 

deri në moshën 2-vjeçare. Edhe pse për këto grupmosha mund të jenë prodhuar 

disa programe të përshtatshme televizive, kërkimet shkencor për zhvillimin e tru-

rit në moshat e vogla tregojnë se fëmijët e kësaj moshe kanë nevojë thelbësore për të 

ndërvepruar direkt me prindërit dhe të rriturit e tjerë të rëndësishëm në jetën e tyre. 

Fëmijët e kësaj grupmoshe mësojnë përmes eksplorimit, ekspozimit në ambiente 

që nxisin zhvillimin, prandaj nuk ka se si pasiviteti që shoqëron shikimi i TV të 

mos krijojë probleme tek ta. Megjithatë specialistët pranojnë se, nëse prindërit 

kanë nevojë për të bërë diçka gjatë ditës dhe e lënë beben para TV (programeve 

të përshtatura për ta) për jo më shumë se 20-30 min në ditë, kjo nuk do të sjellë 

ndonjë dëm të pariparueshëm, por KUJDES jo më shumë se 30 min!
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Efektet negative që shkakton TV tek fëmijët

Qëndrimet e fëmijës, vlerat, shprehitë e punës, e gjithçka ndikohen nga TV. Për 

mjaft familje ai bëhet objekt betejash për të përcaktuar kohën që duhet lënë për 

përgatitjen e mësimeve dhe programit televiziv të dëshiruar. Disa çështje të trajtu-

ara më poshtë lidhen me efektet negative që sjell shikimi i TV me orë të zgjatura. 

Një tjetër problem janë reklamat e kompanive të mëdha që prezantojnë produk-

tet e tyre duke i kthyer fëmijët në konsumatorë të vërtetë. Ata u bëjnë presion 

prindërve për blerjen e këtyre produkteve, për të cilat në shumicën e rasteve nuk 

kanë nevojë.

Qëndrimi i gjatë para ekranit shkakton varësi të fëmijëve ndaj televizionit

Kjo varësi mund të shprehet sidomos tek fëmijët parashkollorë të cilët qëndrojnë 

gjatë para ekranit kur dihet se personaliteti i tyre është në formim e sipër. Në 

shumë raste, fëmijët jetojnë në familje ku televizioni është në pjesën më të madhe 

të kohës i hapur edhe pse nuk është duke e ndjekur askush. Prindërit shpesh, e 

zgjedhin televizionin si “kujdestar/edukator” për t’i qetësuar ata. Pasiviteti është 

tjetër karakteristikë e shikimit të TV. Fëmijët parashkollorë kanë nevojë të hulum-

tojnë, të lëvizin, dhe të mësojnë duke qenë në kontakt të drejtpërdrejtë dhe duke 

i prekur gjërat që i rrethojnë. Në këtë fazë të zhvillimit ata janë imitues, atë që e 

shohin e shfaqin duke imituar. Të nxënit në kopshte apo shkolla ndodh më mirë 

kur fëmija është pjesë aktive në këtë proces, reagon ndaj pyetjeve, merr pjesë në 

diskutimet e grupit, çka bëhet e vështirë për një fëmijë që e merr informacionin 

në mënyrë pasive.

Shikimi i pakontrolluar i TV i bën fëmijët më të dhunshëm

Për shkak të mospërzgjedhjes së emisioneve dhe kanaleve, ka mundësi që fëmija 

të shohë skena dhune. Kanalet e tilla janë të shumta në TV, nga filmat aksion e 

deri tek dokumentarët ose emisione të veçanta. Ekspozimi ndaj dhunës në TV 

rrit rrezikun për sjellje agresive. Dihet se fëmijët e moshës parashkollore janë në 

fazën e zhvillimit emocional dhe se ndikimet e jashtme mbi ta janë të fuqishme, 

dhe shpesh me pasoja për të ardhmen emocionale të tyre. Në ekranin e TV shpesh 

shohim reklama apo skena në të cilat aktorët konsumojnë duhan, alkool, drogë, 

por edhe sillen në mënyra të të pahijshme, të cilat po nuk u diskutuan me fëmijën, 

mund të merren si modele sjelljeje të cilat ai mund t’i bëjë ose t’i imitojë.
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Sa më e madhe të jetë koha e qëndrimit para ekranit të TV, aq më pak kohë 
mbetet për aktivitete të tjera

Leximi, loja, ndërveprimet më familjen, si dhe aktivitete të tjera të rëndësishme 

për zhvillimin e fëmijës, tani duhet të konkurrojnë me kohën e qëndrimit para 

TV. Qëndrimi i pakontrolluar para TV bëhet edhe më shqetësues kur fëmijët il-

lojnë shkollën. Nëse fëmijët shohin TV pa kuizim, do të lodhen më shumë me 

detyrat e shtëpisë, të cilat kërkojnë përqendrim dhe energji.

Efektet në shëndetin e fëmijës

TV mund të kontribuojë negativisht duke i bërë fëmijët më pak të shëndetshëm. 

Kështu ata konsumojnë ushqim para TV ndërkohë që nuk bëjnë lëvizje të cilat 

do t’i ndihmonin për të shpenzuar kaloritë e tepërta. Sipas hulumtimeve, zakoni 

i qëndrimit gjatë para TV ka shkaktuar edhe problemin e mbipeshës tek këto 

mosha. Të qëndruarit para TV favorizon të ngrënit pa pasur uri, duke bërë që të 

merren më shumë ushqime sesa i nevojiten organizmit.

TV lë pak vend për imagjinatën, por edhe krijon konfuzion midis realitetit 
dhe fantazisë tek fëmijët

Këtu duhet të theksojmë se ndikimi negativ i TV mund të jetë i pashmangshëm 

kur dihet se shumë fëmijë nuk kanë kapacitet mendor të mjaftueshëm për të 

dalluar realitetin nga fantazia. Ata gjithashtu shikojnë filma vizatimor shumë të 

dashur për fëmijët, videot muzikore e shumë të tjera të cilat nuk janë reale, por 

imagjinatë apo trillime të krijuesve të tyre. Për këtë arsye fëmijët mund të jenë më 

pak krijues. Programet televizive në një pjesë të rasteve drejtohen dhe organizohen 

nga specialistë jo të fushës së edukimit. Ata udhëhiqen nga përitimi material, dhe 

ndoshta nuk merret parasysh qëllimi i edukimit të fëmijëve përmes programeve. 

Kjo relektohet edhe në rastet kur ilmat apo programet e fëmijëve përkthehen në 

shqip. Gjuha e përdorur në disa prej këtyre programeve është e papërshtatshme. 

Përmbajtja e jalëve si budalla, maskara, apo jalëve të dhunshme: si vriteni, zh-

dukeni etj. transmetojnë tek fëmijët ndjenja agresiviteti, zemërimi, e paragjykimi 

ndaj personazheve e bën që ata t’i mbartin këto koncepte edhe në jetën e përdit-

shme duke iu drejtuar me këto jalë shokëve, të afërmve etj. Në kushtet kur ata 

janë duke u formuar dhe e kanë të vështirë ta ndajnë çfarë është e mirë apo e keqe, 

ju duhet t’u gjendeni pranë për t’i drejtuar.
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Ekspozimi ndaj materialeve erotike të cilat shfaqen gjatë ditës përbëjnë një 
shqetësim tjetër për prindërit

Shumë ilma dhe programe televizive na ofrojnë materiale dhe kanë përmbajtje 

që ne nuk do të dëshironim t’i ndiqnim në pjesë të caktuara të tyre. Të rriturit 

kanë aftësi që të shmangin shikimin e fragmenteve që nuk dëshirojnë t’i shohin. 

Por a munden fëmijët të kuptojnë çfarë është e papërshtatshme për ta? Ekspertët 

pranojnë se TV sot po luan rolin e mësuesit të “edukatës seksuale të fëmijëve”. 

Fëmijët duhet të mbrohen nga materialet erotike që ndikojnë sjelljet dhe zhvil-

limin e tyre. Imazhet që shohin dhe mendimet që krijojnë fëmijët nguliten 

fort në mendjen e tyre dhe nuk mund të largohen lehtë, madje këto imazhe 

mund të rikthehen edhe pas shumë vitesh. Prandaj nuk mund t’u lihet në dorë 

prodhuesve të programeve dhe ilmave edukimi i fëmijëve tanë. Është e këshil-

lueshme që fëmijët të sqarohen edhe kur ata nuk e kërkojnë një gjë të tillë, 

sidomos për ato që janë të vështira për t’u kuptuar nga një fëmijë apo imazhe 

të papërshtatshëm për syrin e fëmijës. E rëndësishme është që prindërit të jenë 

në gjendje të vlerësojnë se cilat programe dëmtojnë shëndetin mendor të fëmi-

jëve, dhe cilat janë të pranueshme për kohën në të cilën jetojmë. Fëmijët shohin 

ilma vizatimorë ku personazhet i shprehin ndjenjat e tyre njëri-tjetrit, princi puth 

princeshën, nëna puth babanë etj. Shprehja e emocionalitetit duke përqafuar apo 

puthur një shok apo person të përzemërt nuk i dëmton fëmijët nëse prindërit janë 

aty dhe u shpjegojnë fëmijëve paqartësitë apo pyetjet që mund t’ju lindin gjatë 

ndjekjes së TV.

“Unë mendoj se edhe programi i lajmeve ndikon negativisht tek fëmijët për shkak 

të larmisë të informacioneve të papërshtatshme për fëmijët e vegjël, a është e vër-

tetë kjo?” shprehet një nënë e një fëmije kopshti.

Edicioni lajmeve është programi më i ndjekur dhe më pak i kontrolluar në shtëpitë 

tona. Prindërit përpiqen që të mbrojnë fëmijët e tyre nga ilmat me skena dhune dhe të 

kontrollojnë programet që ata ndjekin në televizion. Madje edhe vetë mediat vendosin 

në ekran simbole treguese me moshën përkatëse, duke paralajmëruar se ky apo ai ilm 

nuk lejohet për fëmijët nën moshën 14-16 vjeç. Kur bëhet jalë për lajmet janë të lirë 

t’i shohin të gjithë. Një situatë në të cilën ndeshemi çdo ditë është momenti kur illojnë 

lajmet (të cilat në disa stacione transmetohen gjatë 24 orëve), gjyshi, babai apo anëtarë 

të tjerë të familjes do të shohin lajmet. E gjithë familja qetësi! 

“Një baba qëllon të birin 7-vjeçar për vdekje, për t’u hakmarrë për të shoqen e cila e 
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braktisi”; “250 persona u vranë si pasojë e një shpërthimi minash. Ndër të vrarët edhe 

37 fëmijë”; Një 18-vjeçar vret 6 fëmijë në një shollë të Amerikës.. dhe lajme të tilla 

janë pafund! 

Këto informacione ndoshta nuk i shqetësojnë shumë të rriturit, të cilët e kanë 

të stërvitur dëgjimin me aksidente, vrasje e të mbytur. Por nuk vlen e njëjta gjë 

për fëmijët, të cilët ndihen keq jo vetëm sepse janë duke dëgjuar për të vrarë e 

të aksidentuar, por mbi të gjitha sepse imazhet që transmetohen në ekran mund 

të shkaktojnë tek ata trauma psikologjike. Mos i lini fëmijët vetëm! Fëmijët, e 

sidomos ata më të vegjlit, e kanë të vështirë të kuptojnë rrezikun e asaj që ndodh 

larg apo pranë tij dhe që mund të përbëjë kërcënim edhe për atë vetë. Ja pse është 

e rëndësishme që më të rriturit t’u shpjegojnë të vegjëlve me jalë qetësuese dhe 

të qarta ku dhe kur kanë ndodhur këto ngjarje. Në këtë mënyrë fëmija do të dijë 

të ndajë mirë kohën dhe vendin për pamjet që është duke parë në ekran. Fëmijët 

kanë të drejtë që të informohen dhe të dinë çfarë ndodh në botë. Prindërit duhet 

të jenë të ndërgjegjshëm për faktin që është e vështirë t’i mbrosh fëmijët nga infor-

macione që përçojnë dhunë dhe skena të papërshtatshme nga edicionet e lajmeve. 

Do të ishte e dëmshme nëse fëmijët i diskutojnë me njëri-tjetrin në kopsht apo në 

shkollë ato që kanë dëgjuar nga televizori, sidomos pamjet apo lajmet e frikshme. 

Prandaj është e domosdoshme që gjatë ndjekjes së lajmeve në televizor, pranë 

fëmijës të jetë gjithmonë një i rritur. 

Pasojat e këtyre ndikimeve sot janë bërë objekt i hulumtimeve të shumta në botë. 

Prandaj do të ishte e rrugës që të parandalojmë ndikimin negativ të TV, duke u 

përkujdesur për kohën e qëndrimit të fëmijëve para televizorit. Prindërit, por dhe 

edukatorët janë faktorë kryesorë në këtë drejtim.

Këshilla për ndjekjen e televizionit nga fëmijët

Prindër, ju duhet t’i ndihmoni fëmijët tuaj duke u përfshirë në shikimin e për-

bashkët të TV, duke përzgjedhur programet dhe diskutuar për atë çfarë shohin. 

Këshillohet të përcaktoni rregullat dhe kohën e qëndrimit para televizorit. Sigu-

rohuni që në ambientet ku qëndrojnë fëmijët, të ketë kryesisht libra, revista për 

fëmijë e lodra të ndryshme. Në qoftë se fëmijët duan të shohin TV u sugjeroni 

ndonjë lojë, shëtitje të vogël, vizatim ose ndonjë aktivitet që fëmijët kanë dëshirë, 

lexoni bashkë, dëgjoni muzikë etj. Pra përdorni teknikën e orientimit pozitiv të 

dëshirave dhe të kërkesave të fëmijës. 
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Duhet shmangur situata që prindi të jetë në pozitën e fëmijës e fëmija në 

pozitën e prindit. Mos lejoni që fëmijët të përitojnë nga ndjenjat dhe emocionet 

e prindërve dhe të marrin në dorë çdo zgjedhje, pasi kështu është e vështire të 

ndikosh në formimin e personalitetit të përshtatshëm të fëmijës dhe në zhvillim 

normal të tij, forcimin e ndjenjës së përgjegjësisë në familje, kopsht, shkollë e më 

vonë në rrethin e gjerë shoqëror.

Koha limit për të qëndruar para ekranit. Ekspertët, rekomandojnë që koha 

maksimale për fëmijët mbi moshën dy vjeç është jo më shumë se dy orë, por stu-

dimet tregojnë se fëmijët e moshës 5-8 vjeç shohin mesatarisht tri deri katër orë në 

ditë, dhe kjo vlen vetëm për TV. Ky është një zakon i gabuar, prandaj specialistët 

këshillojnë të mos kalohet limiti prej dy orësh në ditë. Për të respektuar këtë orar, 

duhet pasur parasysh që koha duhet matur për të gjithë aparatet e televizorëve që 

ju keni në shtëpi bashkë me kohën e përdorimit të kompjuterit apo video-lojërave.

Ndihmoni fëmijën të zgjedhë programe jo të dhunshme. Programet më të mira 

janë ato që i ndihmojnë fëmijët të krijojnë aftësitë sociale, si të bashkëveprojë me 

moshatarët dhe të jetë një mik i mirë, apo programe përmes të cilave përforcohen 

shprehitë gjuhësore që mësojnë në kopsht/shkollë. Nëse fëmijët do t’ju luten për 

të parë programet që shohin bashkëmoshatarët e tyre të cilat ju nuk i aprovoni, 

duhet të jeni i vendosur për të mos i lejuar. Për të përcaktuar se cilat program 

mund t’i ndjekë dhe cilat jo sepse kanë përmbajtje dhune, gjykoni se si do të ishte 

reagimi juaj nëse do të shikonit në jetën reale dhunën që përmbajnë këto pro-

grame. Duhet pasur parasysh se edhe programet e krijuara për fëmijë gjithashtu 

mund të kenë përmbajtje të dhunshme e të dëmshme. Në raste të tilla diskutoni 

me fëmijën tuaj në lidhje pasojat e tyre në jetën reale duke e pyetur fëmijën “- A u 

vra dikush? Si mendon se ndihet ky person? Pse dikush mund ta bëjë diçka të tillë? 

Çfarë tjetër mund të kishin bërë këta fëmijë në vend që ta godisnin njëri-tjetrin?”. 

Informoheni fëmijën tuaj se aktet e dhunshme nuk janë zgjidhje të pranueshme 

ose efektive, më pas pyetini se si do të ndiheshin nënat e personazheve të cilët 

zihen me njëri-tjetrin? 
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Zhvillimi i teknologjisë, ndikimi i saj tek fëmijët

dhe kontrolli i efekteve negative

Sot, teknologjia ka depërtuar në çdo vend të botës. 

Dje, meraku i vetëm i prindërve ishte se mos fëmijët 

rrinin shumë para televizorit. Sot fëmijët ekspozo-

hen para teknologjisë së avancuar që në moshë të re. 

Prindërit u japin telefonat e tyre celularë fëmijëve 3-5 

vjeçarë për të luajtur pa menduar se “lodrat” funk-

sionojnë më mirë kur janë të organizuara sipas nivelit 

të zhvillimit të fëmijës. Një pjesë të konsiderueshme 

të kohës fëmijët e harxhojnë me video-lojëra – kohë e shpërdoruar e cila zëvendëson gjith-

monë e më shumë lojërat në ajër të pastër; orë dhe energji që mund të shfrytëzohen për 

detyrat e shtëpisë apo për qëndrimin me miqtë dhe familjarët.

Duke qenë se e konsiderojnë kompjuterin si një domosdoshmëri të kohës moderne dhe 

si mjet ndihmës për fëmijët në detyrat e shtëpisë, prindërit mundohen me çdo kusht t’ua 

sigurojnë atë. Por, me kalimin e kohës, ai e humbet 

funksionin illestar të përdorimit për detyrat. Në disa 

raste joshja dhe nevoja për internet mund të jetë aq 

e madhe sa humori ynë ndryshon nëse për një ditë 

ose më shumë nuk kemi mundësi të kemi akses në 

të. Edhe fëmijët përdorues të kompjuterit/internetit, 

në rrethana të ndryshme, kur e kanë të pamundur 

përdorimin e tij, manifestojnë sjellje të tilla si mung-

esë përqendrimi, irritim, nervozizëm etj.  Krahas 

avantazheve në shumë sfera të jetës, interneti ka edhe 

disavantazhe nëse nuk i kushtohet kujdes mënyrës së 

përdorimit të tij. Studimet amerikane kanë nxjerrë 

konkluzionin se, në Amerikë, interneti ka transfor-

muar mënyrën e rritjes së fëmijëve dhe detyrën e të 

qenit prind. 

Fëmijët dhe lojërat e dhunshme kompjuterike

Pamje të tilla tanimë janë bërë mjaftë të za-

konshme në shumë shtëpi dhe internet-kafe. 

“Papritur u ngrit
nga ku ishte ulur
dhe filloi të bërtasë. 
Dukej si i tërbuar 
ngaqë nuk po mundte 
ta vriste njeriun që 
shtinte drejt tij. U ul 
për të provuar përsëri. 
Çmendurisht, shpresonte 
se kësaj here do të 
çlirohej nga njeriu 
përballë. Si i shkaktoi 
rivalit humbje të 
mëdha, më në fund, 
kur ai u gjend i shtrirë 
në një pellg me gjak, 
filloi të qeshë pa 
mëshirë. Këto veprime i 
përsëriste vazhdimisht”. 
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Si fëmijët ashtu edhe të rinjtë e kalojnë pjesën 

më të madhe të kohës duke luajtur lojëra të tilla 

kompjuterike. Në çdo lojë të re që del, niveli i 

dhunës sa vjen e shtohet. Prodhuesit e lojës e 

konsiderojnë të pranueshme çdo lloj metode 

për t’i tërhequr fëmijët pranë ekranit. Ka skena 

të cilat nuk janë të përshtatshme për moshën 

e fëmijës, skena me përmbajtje pornografie, 

përplasje makinash, shpërthime, vrasje, shfaqje 

të dhunshme që ndodhin me një të klikuar të 

mausit. Fëmijët që u janë ekspozuar skenave të ndryshme të dhunës janë të prirur 

drejt frikës, agresionit dhe në përgjithësi janë të egër, duke e konsideruar dhunën 

si diçka të zakonshme. Në këtë mënyrë, ata e përdorin më tepër dhunën ndaj fëmi-

jëve dhe njerëzve përreth. Kjo manifestohet me prirjen për t’u sjellë në mënyrë të 

dhunshme dhe për të kryer vepra të rënda, të folur të pahijshëm, agresivitet në 

aktivitetet sportive, shkrim të mesazheve të dhunshme në mure, thyerje xhamash 

etj. Lojëra të tilla kanë efekte negative në aftësinë e fëmijëve për të mësuar. Imazhe 

që ndryshojnë shpesh në ekranin e kompjuterit e hutojnë fëmijën dhe e bëjnë më 

konfuz. Kjo sjell mungesë përqendrimi gjatë të mësuarit. Studimet shpesh trego-

jnë se ndryshimi i shpeshtë i intensitetit të dritave mund të shkaktojë edhe kriza 

epileptike tek disa fëmijë.

Efektet negative në përdorimin e internetit dhe lojërave kompjuterike 

•	 Fëmijët sot po jetojnë më të mbyllur, ata kanë më tepër probleme me 

komunikimin se fëmijët e dikurshëm. Nëse dikur fëmijët luanin në ambi-

ente të hapura me shume fëmijë, sot vihet re që fëmijët luajnë më tepër në 

ambiente të mbyllura dhe kanë lëne mënjanë lojën sociale, lojën me fëmijët 

e tjerë në grup. Një prej arsyeve është se prindërit po i kushtojnë me shume 

rëndësi sigurisë së fëmijëve të tyre dhe mendojnë se është me e sigurt të 

luajnë në një ambient të mbyllur të kontrolluar prej tyre. Fëmijët e kanë të 

vështire të krijojnë shokë rreth vetes, ata kontrollohen nga kompjuteri duke 

u vetizoluar dhe dobësuar marrëdhëniet familjare dhe ndërveprimet sociale. 

Përdorimi i internetit, mund t’ia zbehë dëshirën fëmijës për aktivitete izike, 

i shkakton pështjellim midis realitetit dhe fantazisë, probleme emocionale, 

dhe më vonë, kur të shkojë në shkollë edhe probleme me përqendrimin. 

•	 Fëmijët që kalojnë kohë më të gjatë në aktivitete të padobishme mund të 
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mos jenë të vetëdijshëm në shpenzimin 

e kohës në mënyrë efektive edhe kur të 

rriten. Në këtë mënyrë duhet t’i pajisim 

fëmijët më një edukatë mbi shpenzimin 

e mençur të kohës. Kalimi i kohës para 

kompjuterit shkakton pasivitet tek fëmijët. 

Në veçanti tek fëmijët aktivë ky lloj 

pasiviteti shkakton akumulimin e energjive 

e cila negativisht ndikon në sjelljen e tyre.

•	 Përdorimi i kompjuterit ndikon në dobësimin e shikimit, aftësisë per-

ceptuese, shkakton dhimbje të mëdha të shtyllës kurrizore, dhimbje të du-

arve, lodhje e dhimbje të qafës, ndryshime në peshë etj. Nëse dikur fëmijët 

kishin një zhvillim të mirë të motorikës sepse vinin muskujt më tepër në 

përdorim (gjatë lojës me top, aktiviteteve izike) duke i dhënë zhvillimit 

motor vendin primar, sot lojërat e soistikuara si p.sh. formueset, lojërat në 

kompjuter, video-lojërat ndikojnë më tepër në zhvillimin e inteligjencës. 

•	 Zvogëlon kohën e leximit dhe angazhimit në aktivitet të ndryshme pas 

kopshti/shkollës. Shkakton dembelizëm dhe pasivitet në përballimin e jetës.

Këshilla për të kontrolluar efektet negative të përdorimit të kompjuterit

Për shkak të zhvillimit të teknologjisë përdorimi i internetit është i paevitueshëm. 

Prandaj më tepër sesa censurimin e tij duhet të fokusohemi dhe përforcojmë 

mënyrat pozitive dhe të sigurta në përdorimin e tij. Vitet e fundit ka pasur një in-

teres në rritje në shumë vende për të diskutuar dhe gjetur mënyra se si të mbrojnë 

fëmijët nga abuzimi me teknologjinë. Konventa e të drejtave të fëmijëve në nenin 

17 të saj u ngarkon detyrimin shteteve për të marrë të gjitha masat për mbrojtjen e 

fëmijëve nga informacionet dhe materialet elektronike që mund të dëmtojnë mirër-

ritjen e tyre. 

Një pjesë e përgjegjësisë i takon edhe prindërve. Ata mund të bëjnë shumë që 

fëmijët e tyre të mos bien pre e rreziqeve të mësipërme. Këshillohet që prindërit 

të rrisin njohuritë e tyre mbi përdorimin e internetit dhe te ndjekin këshillat e 

mëposhtme.

MBANI PARASYSH!

•	 Mos e vendosni kompjuterin në dhomën e fëmijës por në një vend më 

të hapur. Mirë do të ishte ta vendosnit në sallon pasi aty qëndrojnë edhe 
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pjesëtarët e tjerë të familjes dhe kështu fëmijës do t’i duhet të bëjë kujdes 

në vizitimin e faqeve të caktuara. Herë pas here, hidhni sytë tek ekrani i 

kompjuterit për të parë se çfarë faqesh është duke vizituar ai, por jo deri në 

masën që ta bëni të ndihet i kërcënuar. Ky veprim nuk duhet të perceptohet 

si kontroll por si kuriozitet nga ana juaj. 

•	 Flisni për rreziqet e përdorimit të internetit. Problemi është fakti që fëmi-

jët nuk futen në internet vetëm nga shtëpia por edhe nga vende të tjera si 

shkolla, biblioteka, shtëpitë e shokëve apo qendrat e internetit. Ndërtoni një 

komunikim të hapur me fëmijën tuaj dhe i kërkoni që, në qoftë se dikush 

përpiqet ta ngacmojë në internet, t’ju njoftojë. I kërkoni që të mos pranojë 

njerëz të panjohur si miq në rrjetet e ndryshme sociale. 

•	 Mos lejoni që fëmija të qëndrojë në internet për një kohë të gjatë ose në 

orët e vona të mbrëmjes. Vendosni një orar të përshtatshëm kur edhe ju 

jeni në shtëpi. Instaloni në kompjuterin tuaj programe që ndalojnë hyrjen e 

fëmijëve në faqe me përmbajtje të caktuara dhe që monitorojnë çdo vep-

rim që kryhet me të. Në qoftë se nuk mund ta bëni këtë vetë, ju mund të 

kërkoni ndihmë nga një specialist i informatikës. 

•	 Shpjegojuni rreziqet. Fëmijëve u duhen shpjeguar rreziqet me të cilat 

mund të përballen gjatë përdorimit të teknologjisë dhe mënyrat me të cilat 

mund t’i shmangin ato. Këshillojini fëmijët të mos përdorin faqe të caktuara 

në internet dhe të mos bëjnë publike të dhëna personale të hollësishme.  

•	 Vendosini fëmijës kuijtë e duhur për përdorimin e teknologjisë. Nëse 

fëmijët veçohen për orë të tëra duke përdorur internetin ose lojërat elek-

tronike, vendosja e një orari mund t’i ndihmojë të racionojnë kohën për 

familjen, për miqtë, për detyrat e shtëpisë, për aktivitete izike etj. Për 

fëmijët 4-6 vjeç, koha maksimale e qëndrimit para kompjuterit këshillohet 

të jetë 30 min, për ata 7-10 vjeç 45 min, për fëmijët 11-13, 1 orë dhe mbi 

14 vjeç (adoleshentë) 1.5 orë, por kjo shoqërohet edhe me rregulla të tjera: 

•	 Luani bashkë me fëmijët, kështu ju mund të lisni rreth tyre. Video-

lojërat e krijuara për fëmijët e moshës shkollore shpesh përfshijnë jalor të 

papërshtatshëm dhe akte të dhunshme dhe kjo është më e rrezikshme se 

dhuna në TV ose ilma sepse lojërat janë bashkëvepruese. Drejtojeni fëmijët 

tuaj tek lojëra që bazohen në sporte, art ose muzikë. Një nënë shprehet 

“Fëmija im 6-vjeçar përdor internetin vetëm nën vëzhgim dhe i orientuar 

për programet/lojërat që janë të lejueshme për të”. Natyrisht fëmijët nuk i 
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mbikëqyr dot kur janë jashtë shtëpisë, prandaj duhet t’u mësohen rregulla 

që të t’i zbatojnë me përgjegjësi edhe kur ju nuk jeni i pranishëm. Komuni-

kimi i hapur është mbrojtja më e mirë ndaj rreziqeve të internetit.

•	 Kanalizimi i energjisë në sporte të ndryshme është mjaft i vlefshëm në 

zhvillimin izik dhe mendor të fëmijës, ndërsa harxhimi i kohës përballë 

kompjuterit, privon fëmijët nga aktivitetet e ndryshme kulturore si lo-

jërat në grup. Një aktivitet i zgjedhur me kujdes, mund të jetë jo vetëm 

argëtues, por edhe ndihmon fëmijët të kultivojnë durimin, këmbënguljen, 

vetëkontrollin dhe të zhvillojnë fantazinë. 

Sigurisht që është e rëndësishme, madje e domosdoshme, që fëmijët të kenë njëfarë 

njohurie për kompjuterët dhe pajisjet teknologjike të ngjashme, por, nëse vini re 

se po jepen më shumë sesa duhet pas tyre, është mirë të përpiqeni t’ua zgjeroni 

interesat, p.sh. t’i nxisni të mësojnë një instrument muzikor, dhe t’i ndihmoni për 

të zgjedhur lojëra kompjuterike të dobishme. 
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Të bëhesh vëlla apo motër është rol i vështirë

Shtatzënia dhe lindja e bebit të ri është mirë 

të kthehet në një çështje që i përket të gjithë 

familjes. Përgatitja e fëmijës së madh është po aq 

e komplikuar sa dhe ajo e prindërve. Sigurisht që 

hapi i parë është lajmërimi i fëmijës që nëna e tij 

është shtatzënë. Për një kohë të gjatë, mendohej 

se nuk i duhej treguar fëmijës për shtatzëninë e 

nënës që në illim pasi fëmija mund ta përje-

tonte atë si një kohë tepër të gjatë pritjeje. Në 

fakt, fëmijët arrijnë të ndjejnë shumë shpejt 

se diçka po ndryshon. Ndoshta ata përgjojnë 

bisedat, shikojnë nënat që nuk ndihen mirë ose 

janë të hutuara, vënë re ndryshime nëpër shtëpi 

dhe habiten e mendojnë “Çfarë po më fshehin 

këta mua? Çfarë po ndodh?”. Shpesh, frikërat 

e lindura nga padija janë më të dëmshme se e 

vërteta. Kështu pra, jepini fëmijës informacion 

mbi shtatzëninë sa më shpejt sepse, në këtë 

mënyrë, edhe ju vetë do të keni më shumë kohë për ta përgatitur atë për pritjen 

e bebit. Periudha e ndjenjave të forta do të zgjasë derisa fëmija të mos vërejë më 

rreziqe të mundshme në mjedisin familjar. 

Disa mënyra për ta bërë situatën sa më pak kërcënuese për fëmijën e madh 
para lindjes

•	 Nëse keni planifikuar ndonjë ndryshim të madh në mënyrën e jetesës së 

fëmijës dhe deri në momentin e konceptimit të bebit nuk keni arritur 

ende ta bëni, bëjeni atë që në fillim të shtatzënisë së re. Për shembull, 

illoni ta mësoni si të lahet vetë apo t’i hiqni shishen me biberon para lindjes 

së bebit. Futeni fëmijën në një grup parashkollor në mënyrë që të mos e 

ketë mendjen vazhdimisht tek “pritja e bebit” dhe më vonë të mos ndihet i 

larguar për faj të bebit por për faj të kursit. Ndonjë ndryshim i rëndësishëm 

që nuk është bërë ende një apo dy muaj para lindjes së bebit, mund të shty-

het deri në 2 muaj pas lindjes së tij. 

“Djali im është 
xheloz për të 
vëllanë dhe 
bën veprime 
për të tërhequr 
vëmendjen e 
pjesëtarëve të 
familjes dhe për të 
qenë gjithë kohës në 
qendrën e vëmendjes 
së tyre“.
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•	 Krijoni mundësinë që fëmija të shpenzojë më pak kohë me ju. Nëse nuk 

e keni bërë më parë dhe mendoni ta bëni pas lindjes së bebit, illoni ta lini 

fëmijën me dikë tjetër (prindin tjetër, gjyshër, të afërm apo një kujdestare) 

për periudha të shkurtra gjatë ditës. Nëse deri në atë moment babai nuk ka 

qenë shumë i përfshirë në rritjen e fëmijës, është mirë të fillojë të merret me 

të ushqyerin, të larët dhe vënien e tij në gjumë. Kështu ai do të mësohet dhe 

do të zëvendësojë shumë mirë mamin gjatë shtrimit në maternitet dhe gjatë 

rritjes së bebit. Babi duhet të illojë të zhvillojë disa aktivitete me fëmijën 

e parë, për shembull, të shtunën ta pijë kafen e mëngjesit me fëmijën, të 

dielën pasdite ta shoqërojë dhe të luajë me të në sheshin e lojërave, pas dar-

kave të vendosë një orar të leximit të librave për fëmijë e të tjera. Nga ana 

tjetër, nëna duhet të bëjë kujdes që të mos largohet shumë nga fëmija i parë 

sepse ai ka nevojë të sigurohet (jo vetëm me jalë por edhe me veprime) që 

ardhja e bebit të vogël nuk do të thotë humbje e mamit. 

•	 Nëna duhet të jetë e sinqertë dhe e hapur lidhur me ndryshimet fizike 

që po përjeton. Shpjegojini fëmijës se jeni e lodhur ose e këputur pasi të 

sjellësh një bebe në jetë është punë e vështirë dhe se nuk është ai që po ju 

lodh. Mos e përdorni shtatzëninë si justiikim për të mos e mbajtur fëmi-

jën në krahë. Mbajtja e fëmijës në krahë nuk është e dëmshme nëse mjeku 

nuk ka konstatuar ndonjë shkak për të mos e bërë këtë. Nëse doni të rrini 

ulur, përpiquni që fëmijën ta mbani pranë jush apo në prehër dhe t’i lexoni 

ndonjë gjë të këndshme ose të shikoni televizor me të. 

•	 Prezantojani fëmijës bebin që kur ai ndodhet në mitër. Tregojini ndry-

shimet e bebit muaj pas muaji nëpërmjet igurave të ekograisë, duke i 

shpjeguar që bebi rritet gradualisht derisa të jetë gati për të lindur. Kur bebi 

të lindë, nxiteni fëmijën ta puthë, ta përqafojë, t’i lasë. Në qoftë se fëmija 

ngurron, mos e shtyni ta bëjë një gjë të tillë. Kur e afroni tek bebi, thërriteni 

atë “bebi ynë, bebi yt” për t’i dhënë ndjesinë që bebi është edhe i tiji. 

•	 Merreni fëmijën 1 apo 2 herë me vete kur të shkoni në konsultore (nëse 

duket i interesuar, merreni gjithmonë). Të dëgjuarit e rrahjeve të zemrës 

e bën më të vërtetë igurën e bebit për të. Tregojini fotograinë e bebit në 

eko. Kur shkoni për vizitë mjekësore, merrni me vete për fëmijën diçka 

të shijshme për të ngrënë si dhe një libër me igura që ai të ketë me se të 

merret nëse ngurron të jetë i pranishëm në dhomën e vizitës. Nëse shpreh 

pakënaqësi nga vizita e parë, dëgjoni mendimet e tij por kurrë mos u për-
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piqni t’i ndryshoni mendjen lidhur me atë që ka vendosur.

•	 Përfshijeni fëmijën në përgatitjet që jeni duke bërë për bebin dhe që 

janë interesante për të. Lëreni fëmijën t’ju ndihmojë të mbani ato që keni 

blerë, të përzgjedhë lodrat etj. Kërkoni të dy ndër lodrat dhe veshjet e tij 

për të gjetur diçka që mund të përdoret përsëri, por mos ripërdorni asgjë pa 

marrë miratimin e tij. Lëreni fëmijën të hapë ndonjë prej dhuratave që kanë 

mbërritur përpara ardhjes së bebit. 

•	 Njiheni fëmijën më nga afër me bebet në përgjithësi. Tregojini foto të 

tij të fëmijërisë, histori dhe ngjarje që nga lindja e deri në moshën aktuale. 

Nëse është e mundur, merreni në maternitet për të parë bebe të sapolin-

dura. Nëse keni miq që kanë bebe, organizoni takime me ta dhe merrni me 

vete fëmijën e madh. Përpiquni të shquani bebet kudo që të jenë, në rrugë, 

dyqane, parqe e libra. Kështu fëmija do të përgatitet për realitetin. Shpjego-

jini që bebet bëjnë disa gjëra përpara ngrënies apo përpara gjumit dhe që 

ashtu ka bërë edhe ai kur ishte bebe. Shpjegojini se bebi do të ushqehet me 

qumështin e gjirit të mamit sikurse është ushqyer edhe ai vetë (nëse është 

ushqyer me gji). Nëse keni një shoqe që e ushqen bebin e saj me qumësht 

gjiri, organizoni një takim të rastësishëm në kohën e ushqimit të bebit. 

•	 Gjatë përpjekjes për përgatitjen e fëmijës, mos hapni probleme të reja. 

Për shembull, mos i thoni “Mos u mërzit, ne do të të duam po aq shumë sa 

dhe bebin” ose “Ne do të kemi shumë kohë edhe për ty”. Qëndrime të tilla, 

edhe pse kanë qëllim të mirë, mund ta mërzisin fëmijën duke e bërë të men-

dojë se duhet të konkurrojë me bebin e ardhshëm për të pasur dashurinë 

dhe vëmendjen tuaj. 

•	 Nëse keni planifikuar të përdorni krevatin e fëmijës së madh për bebin 

që do të lindë, përgatiteni fëmijën më parë për këtë ndryshim. Nëse atij 

nuk i pëlqen ta lërë krevatin, blini një tjetër që të ketë ngjashmëri me të 

parin. Para se ta lëvizni në një dhomë tjetër, përpiquni ta rregulloni mjedisin 

e ri me ndihmën e fëmijës dhe me shijen e tij. Organizojeni ditën e parë të 

jetjes si diçka të veçantë, për t’i lënë fëmijës të kuptojë se ai tashmë është 

rritur. 

•	 Përfshijeni fëmijën në përzgjedhjen e emrit të bebit. Në këtë mënyrë, ai 

do të ndihet më i afërt me të. 

•	 Përpara se të afrojë data për të shkuar në maternitet, mbajeni fëmijën 

pranë dhe kërkojini t’ju ndihmojë	në	përgatitjen	e	çantës. Nxiteni të fusë 
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në çantë ndonjë gjë që ai dëshiron. Sigurojeni që nuk ka për t’i munguar 

asgjë gjatë largimit të mamit nga shtëpia. Tregojini më përpara se kush do të 

kujdeset për të gjatë mungesës së mamit (babi, gjyshja, gjyshi, kujdestarja e 

përhershme etj.) dhe sigurojeni që largimi juaj do të zgjasë vetëm pak ditë. 

Tregojini fëmijës se kur mund të vijë t’ju vizitojë në maternitet; kështu do të 

ndihet më i qetë për largimin tuaj. 

•	 Nëse fëmija do të vijë t’ju vizitojë, vendosni një fotografi të tijën pranë 

krevatit tuaj në mënyrë që ai ta kuptojë që e keni në mendje. 

•	 Nëse shkoni për të lindur në momentin që fëmija nuk ndodhet në 

shtëpi, lini një shënim të lexueshëm për të (dhe telefonojini sapo të 

mundni). hojini se bebi është bërë gati për të dalë, se e doni shumë dhe se 

do të lisni në telefon e do të shiheni së shpejti. 

•	 Është mirë që fëmijën ta shoqërojë për në maternitet i njëjti person.

•	 Mos e teproni me përpjekjet për ta përgatitur fëmijën për shtatzëninë 

dhe për lindjen e fëmijës së dytë. Mos e bëni shtatzëninë fokusin kryesor 

rreth të cilit vërtiten shumica e diskutimeve. Kujtohuni që ka çështje të tjera 

që meritojnë vëmendjen tuaj. 

 

Disa mënyra për të lehtësuar situatën pas ardhjes së bebit në shtëpi

•	 Bëjeni pjesë fëmijën ditën e nxjerrjes së mamit dhe bebit nga spitali. Babi 

duhet ta marrë me vete atë në këtë ditë të shënuar. 

•	 Nëse nuk ka qenë e mundur të merret fëmija i madh në maternitet, atëherë 

është mirë që mami të hyjë e para në shtëpi, ndërkohë që bebin mund 

ta ketë lënë me babin jashtë për pak minuta. Kështu mami do të ketë 

mundësinë të përshëndesë fëmijën më vete. 

•	 Vëreni t’ju ndihmojë në veprimet që kryeni gjatë përkujdesjes për bebin, për 

shembull, të hedhë pelenat në plehra apo t’ju sjellë veshjet e bebit. 

•	 Filloni ta thërrisni bebin me emër dhe jo thjesht “bebi” që ditën e parë. Kjo 

do t’i japë fëmijës së madh ndjesinë që bebi është një person real dhe jo 

thjesht një send. 

•	 Kuizoni vizitorët gjatë ditëve të para pas kthimit, për shkak të shëndetit 

e higjienës suaj por edhe për shkak të fëmijës më të madh. Vizitorët kanë 

tendencën të fokusohen vetëm tek bebi i sapolindur duke e harruar fëmi-

jën tjetër. Sigurisht, nuk ka pse të përjashtoni njerëzit më të afërt. Vizitorët 
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mund t’i lajmëroni të vijnë gjatë kohës që fëmija është në kopsht/shkollë 

apo në gjumë. Kuizimi i vizitorëve gjatë javës së parë do të thotë më shumë 

kohë për ju për të rimarrë veten dhe më shumë mundësi për fëmijën për të 

krijuar lidhje në familjen tashmë të zgjeruar.

•	 Merruni me fëmijën e madh sidomos gjatë ditëve të para, kur bebi ende le 

në më të shumtën e ditës. Ngjisni vizatimet e tij në mur, tregojini se jeni 

krenare për të gjitha ndryshimet që ai/ajo ka bërë si vëlla i madh/motër e 

madhe. Mënjanoni gabimet e gjyshërve kur afrohen tek krevati me jalët “Sa 

gisht të vogël! Oh, ç’mrekulli!” etj. por dhe mos e teproni duke shmangur 

krejtësisht puthjet, përqaimet dhe përkëdheljet ndaj bebit në sy të fëmijës 

së madh. Nëse e bëni këtë, fëmija do të jetë konfuz: “Kujtoja se do ta donin 

shumë bebin. Mos ndoshta edhe me mua kanë hequr dorë kaq shpejt nga 

dashuria?”. Merreni fëmijën pranë kur i lisni bebit: “Shikoja gishtin e vogël. 

A e beson se edhe ti dikur e ke pasur po kaq të vogël? A nuk është i bukur? 

Mua më duket se të ngjan shumë. Shikoje, ai po të buzëqesh. Mendoj se të 

ka shumë xhan”. Fëmija do të ndihet shumë më mirë nëse ju do ta shprehni 

afeksionin tuaj ndaj bebit natyrshëm, ashtu sikurse edhe ndaj tij.

•	 Lejojeni fëmijën të hapë dhuratat e bebit dhe të luajë me ato që janë për 

një moshë më të madhe. Disa vizitorë të mençur, nuk harrojnë të sjellin një 

dhuratë të vogël edhe për fëmijën e madh. Nëse kjo nuk ndodh, është mirë 

që disa prej të afërmve ta bëjnë këtë punë. Gjithashtu, ju mund t’i tregoni 

disa prej dhuratave që ai ka marrë kur ka qenë bebe duke i shpjeguar se tani 

është radha e bebit për të marrë dhurata. 

Jini të hapur ndaj refuzimit

•	 Disa fëmijë kanë ndjenja negative ndaj bebit. Disa i shprehin këto ndjenja 

dhe disa të tjerë jo. Në vend që t’i thoni fëmijës “Oh, këto që ti thua për be-

bin janë gjëra të tmerrshme”, i thoni se e kuptoni dhe se për të gjithë ju nuk 

është e lehtë të mësoheni me një bebe të re në shtëpi. Lëreni atë ta shprehë 

refuzimin e tij por jo ta shfryjë atë mbi bebin. Disa fëmijë nuk ndihen të 

lirshëm të shprehin ndjenjat e tyre për bebin. Është ide e mirë ta nxisni 

fëmijën tuaj të lasë rreth ndjenjave të tij. Një mënyrë e mirë për ta bërë këtë 

është të ndani me të ndjenjat e ngjashme me ato të tijat. P.sh. “Unë e dua 

shumë bebin por ndonjëherë nuk e duroj idenë e të zgjuarit në mes të natës 
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për ta ushqyer” ose “Që kur ka lindur bebi, unë nuk kam më një moment 

të lirë për veten time”. Një mënyrë tjetër është të lexoni tregime e histori me 

fëmijë që gjenden në situata të tilla. Nëse edhe ju keni qenë në pozitat e tij 

gjatë fëmijërisë suaj, tregojani këtë histori. 

•	 Shpeshherë, ndjenjat negative drejtohen edhe ndaj mamit sepse është ajo që 

shpenzon shumë orë me bebin duke e larë e ushqyer, duke e vënë në gjumë, 

duke e ndërruar etj. Refuzimi shprehet me mungesë oreksi, shtyrjen e lugës 

së ushqimit, drejtimin e afeksionit tek babi, dëshirën për të qëndruar vetëm 

me kujdestaren. Këto sjellje janë pjesë e zakonshme dhe normale e periud-

hës së pranimit të bebit. Përpiquni të përgjigjeni me durim, duke e kuptuar, 

duke e siguruar dhe duke i kushtuar vëmendje të veçantë. Mos harroni 

se kjo situatë nuk është e përhershme por, nën kujdesin tuaj, do të kalojë 

brenda disa muajve. 
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Marrëdhënia mes brezave. Ndikimi i gjyshërve tek fëmijët

Familja është njësia bazë e shoqërisë. Ajo është institucioni kryesor për edukimin 

dhe socializimin e fëmijëve. Familjet mund të jenë të vogla (të përbëra vetëm nga 

prindërit dhe fëmijët) ose të mëdha (të përbëra nga disa breza: prindërit, fëmijët, 

gjyshërit e të afërm të tjerë). 

Pavarësisht tipit dhe llojit të familjes, gjyshërit janë një bazë 

e fortë e saj. 

Ata janë një thesar i madh në familje, janë themeluesit e një 

trashëgimie dhe kulture familjare. Gjyshërit janë rrëfyesit e 

përrallave dhe historive më të dashura të fëmijëve. Ata janë 

shpesh historianët e familjes, janë ruajtësit e traditave që 

përcillen e kalojnë nga njëri brez tek tjetri duke ndihmuar 

kështu në pasurimin dhe shtimin e traditave familjare si 

dhe duke i sjellë ato në botën dhe jetën e fëmijëve. Përveç 

kësaj, kontaktet me gjyshërit u mësojnë fëmijëve qëndrime 

dhe sjellje pozitive ndaj plakjes si dhe i ndihmojnë ata të 

zhvillojnë aftësitë për të përmirësuar “të mësuarit përgjatë 

gjithë jetës”.

Për disa individë, të qenët gjysh/gjyshe mund të nënkuptojë një angazhim me 

orar të plotë për t’u përkujdesur për nipat dhe mbesat e tyre. Për disa të tjerë, 

të qenët gjysh/gjyshe mund të jetë vetëm kalimi i një fundjave me nipërit dhe 

mbesat, një lojë, një pasdite, një shëtitje, një kohë e caktuar gjatë pushimeve 

verore, një bisedë në telefon ose një komunikim përmes postës elektronike. 

Të jetuarit me gjyshërit në të njëjtën shtëpi mund të sjellë efekte mjaft pozitive 

për fëmijët pasi gjyshërit janë një burim i mirë edukimi për nipërit dhe mbesat e 

tyre. Gjithashtu, gjyshërit mund t’u vijnë në ndihmë prindërve inanciarisht dhe 

të ofrojnë kujdes dhe siguri për fëmijët. Por, ndonjëherë, mund të mos ndodhë 
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kështu. Mund të qëllojë që prania e gjyshërve në shtëpi të ndikojë negativisht 

në burimet inanciare të familjes, sidomos në rastet kur ata kanë probleme me 

shëndetin dhe është e nevojshme që një pjesë e të ardhurave të familjes të shkojnë 

për të plotësuar nevojat e tyre shëndetësore. Nga ana tjetër, mund të ndodhë që 

të mos ketë raporte të mira mes gjyshërve dhe fëmijëve të tyre, gjë që shkakton 

paqëndrueshmëri dhe konlikte në familje. Paqëndrueshmëria në familje ka efekte 

negative në mirëqenien e fëmijëve. 

Gjyshërit dhe prindërit duhet të vendosin së bashku disa rregulla bazë lidhur me 

çështjet e rritjes dhe edukimit të fëmijëve dhe të komunikojnë e ndërveprojnë me 

njëri-tjetrin me mënyra të përshtatshme dhe efektive. Përshtatshmëria e mënyrave 

të komunikimit varet nga rëndësia që anëtarët e familjes i japin komunikimit 

ndërmjet tyre dhe nga theksimi ose jo i ngjashmërive apo kundërshtive që ata 

kanë në lidhje me qëndrimet, besimet dhe vlerat që lidhen me edukimin. Marrja 

e këtyre masave do të ndihmojë në krijimin e marrëdhënieve të qëndrueshme 

dhe pozitive ndërmjet gjyshërve dhe nipërve e mbesave. Është e nevojshme të 

qartësohet roli i gjyshërve në jetën e fëmijëve, p.sh. sa shpesh gjyshërit do të jenë 

në rolin e babysitter-it për nipërit ose mbesat e tyre dhe nëse dëshirojnë apo jo ata 

të përfshihen në çështje që lidhen me kopshtin, të mësuarit e fëmijës, shëtitjet, 

lojën e të tjera si këto.

Gjyshërit duhet të bisedojnë gjithmonë me prindërit 

e fëmijëve në lidhje me rregullat e vendosura. Res-

pektimi dhe zbatimi i të njëjtave rregulla dhe ndjek-

ja e të njëjtës mënyrë disiplinimi për fëmijën si nga 

prindërit edhe nga gjyshërit ndihmon në strukturi-

min e sjelljes së fëmijës dhe bën që fëmija të mos 

sillet ndryshe kur është me gjyshërit dhe ndryshe 

kur është me prindërit. 

Nëse gjyshërit nuk jetojnë në të njëjtën shtëpi me 

fëmijët por fëmijët shkojnë shpesh të qëndrojnë me 

ta, prindërit dhe vetë gjyshërit duhet të marrin masa 

për të krijuar në shtëpinë e tyre (e cila mund të mos 

jetë e përshtatshme duke qenë se ka kaluar një kohë 
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e gjatë që kur gjyshërit nuk kanë pasur fëmijë të vegjël në shtëpi) një mjedis të 

sigurt dhe të përshtatshëm për të vegjlit në mënyrë që të shmangin rreziqet për 

jetën dhe shëndetin e tyre. Kjo u jep prindërve më shumë qetësi dhe siguri ndërsa 

ua lënë fëmijët e tyre gjyshërve.

Ndonjëherë, gjyshërit përpiqen të jenë “prindër” 

për nipërit dhe mbesat duke harruar rolin dhe 

statusin e tyre. Gjyshërit duhet të kuptojnë se 

rritja e nipave dhe mbesave nuk është detyrë 

e tyre dhe se duhet të respektojnë vendimet 

e prindërve lidhur me fëmijët. Zakonisht, 

ata shprehin shumë shqetësim për sigurinë 

dhe mirëqenien e fëmijës duke krijuar herë 

pas here tension në marrëdhëniet familjare. 

Gjyshërit duhet të konsultohen me prindërit e 

fëmijës përpara se t’i blejnë atij dhurata, lodra apo gjëra të tjera. Në përgjithë-

si, është mirë që dhuratat të zëvendësohen me aktivitete praktike që mbushin 

kohën e fëmijës dhe promovojnë tek ata vlera të rëndësishme morale. 

Është e rëndësishme që të shmangen përplasjet dhe mosmarrëveshjet mes 

prindërve dhe gjyshërve për çështje që lidhen me mënyrat e kujdesit për 

fëmijët, të ushqyerit, regjimin e gjumit apo rregullat e lojës. Gjyshërit nuk 

duhet të injorojnë kuijtë që prindërit kanë vendosur për fëmijët e tyre. Një 

gjysh që nuk pranon të zbatojë kufizimet e vendosura për nipërit apo mbesat e 

tij dhe plotëson çdo tekë të tyre shkakton zemërim dhe indinjatë tek prindërit 

pasi në këtë mënyrë ai inkurajon sjellje të papërshtatshme tek fëmijët (p.sh. 

abuzimin me ngrënien çokollatave e karameleve përpara vakteve, mosrespekti-

min e orarit të gjumit etj.) 

Ndonjëherë, gjyshërit bëjnë gjithçka për nipin ose mbesën e parë por nuk bëjnë 

të njëjtën gjë me nipërit dhe mbesat e tjera që vijnë më pas. Kjo mund të shkak-

tojë pakënaqësi tek të bijtë e tyre të tjerë të cilët bëhen prindër më vonë. Gjyshërit 

duhet të jenë të kujdesshëm që të sillen në të njëjtën mënyrë me të gjithë nipërit 

dhe mbesat e tyre, pavarësisht radhës biologjike apo llojit të lidhjes që ata kanë me 

ta (fëmijë të djemve apo të vajzave). 
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Nuk duhet harruar se gjyshërit kalojnë me nipërit dhe 

mbesat kohën e tyre të lirë. Në këtë mënyrë, ndryshe nga 

prindërit, ata ndërveprojnë me fëmijët pa u ndikuar nga 

streset dhe presionet e jetës së përditshme. Zakonisht, 

gjyshërit nuk e kanë axhendën të ngarkuar dhe kjo bën që 

ata të zhyten thellë në lojën apo aktivitetet që zhvillojnë me 

nipërit dhe mbesat. Gjyshërit mund të zhvillojnë me fëmijët 

aktivitete nga më të ndryshmet: mund t’i çojnë në park, në 

plazh, në këndin e lojërave, në teatër, në kinema, në muze; 

mund t’u lexojnë libra, t’u tregojnë përralla e të kryejnë një sërë aktivitetesh të 

tjera interesante për fëmijët. Këto aktivitete krijojnë mundësi që nipërit/mbesat 

dhe gjyshërit të bashkëbisedojnë e të shkëmbejnë ide dhe mendime. 

Pavarësisht nëse jetojnë në të njëjtën shtëpi me 

nipërit dhe mbesat e tyre apo qindra ose mi-

jëra kilometra larg, gjyshërit gjithmonë mund 

të gjejnë mënyra për të forcuar lidhjet familjare 

dhe për t’u lënë fëmijëve kujtime të bukura dhe 

mësime të vlefshme për jetën sepse lidhja gjysh/

gjyshe-nip/mbesë është një lidhje e fuqishme 

dhe e mbushur me shumë dashuri dhe respekt. 
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Prindër që kërkojnë fëmijë të përsosur

Fëmija perfekt. Sa e dëmtojmë fëmijën duke dashur ta përsosim atë?

Fëmijët kanë kapacitete, mundësi dhe aftësi të 

shumta të cilat rriten e zhvillohen nga dita në 

ditë. Është normale që prindërit t’i gëzohen çdo 

arritjeje të fëmijëve të tyre dhe të ndihen entu-

ziastë për to. Prindërit, herë pas here, i përsh-

kruajnë fëmijët e tyre si fëmijë të përkryer. Në 

përgjithësi, këto përshkrime janë më tepër kom-

plimente për fëmijën sesa vlerësime reale për ta. 

Mirëpo, për fat të keq, ka disa prindër që duan 

me çdo kusht që fëmija i tyre të jetë perfekt, si 

në arritjet akademike ashtu edhe në sjellje, duke 

krijuar tek ai probleme emocionale serioze. 

Prindërit duhet ta inkurajojnë fëmijën të mësojë 

aftësi të reja por pa i kërkuar më shumë nga sa 

ai mundet sepse, nëse mendojnë se nuk janë të 

aftë ta arrijnë diçka, fëmijët dekurajohen dhe 

tërhiqen. Por kjo nuk do të thotë se prindërit 

duhet të kenë pak ose të mos kenë fare kërkesa 

ndaj fëmijës sepse në një rast të tillë fëmijët 

bëhen të varur, pa iniciativë dhe të pazotë. 

Prindërit shpesh kërkojnë perfeksionin nga 

fëmija i tyre duke mos lejuar dhe toleruar as 

gabimin më të vogël tek ata. Por, nëse nuk 

gabojnë, fëmijët nuk arrijnë të mësojnë. Kjo do 

të thotë se, edhe pse ndonjëherë fëmija mund 

të dështojë apo të mos ia dalë ndërsa provon 

të bëjë diçka, atij nuk i mungojnë aftësitë dhe 

mundësitë; dështimi është pjesë normale e pro-

cesit të të mësuarit. Arsyeja kryesore për të cilën 

prindërit nuk duhet të përpiqen që fëmijët e 

tyre të jenë “fëmijë perfekt” është fakti që kjo 

“Djali im 
arrin të lexojë 
rrjedhshëm 
edhe pse është 
vetëm 5 vjeç”

“Vajza jonë 
komunikon shumë 
mirë në gjuhën 
angleze pasi ne kemi 
punuar shumë me të 
që kur ishte fare e 
vogël”.

“Unë pres shumë nga 
ai, ia kam thënë 
që kur lindi: ti do 
plotësosh ëndrrat e 
mia”
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kërkesë është një detyrë e pamundur dhe e paar-

ritshme për një fëmijë. Çdo njeri ka të mirat dhe 

të këqijat e tij, ka anët e tij pozitive dhe negative, 

mundësitë dhe pamundësitë e tij. 

Kërkesat për përsosmëri mund të mos kenë 

efekte negative tek fëmija nëse nuk cenojnë rit-

min e zhvillimit normal të tij (nëse nuk e privo-

jnë fëmijën nga marrëdhëniet shoqërore, nga koha e lirë dhe aktivitetet që zhvil-

lohen në kohë të lirë ose dhe nga veprimtari të tjera që kontribuojnë në zhvillimin 

normal të një fëmije).

 

Prindërit, padashur, mund t’i përdorin fëmijët e 

tyre për të kompensuar dështimet apo humbjet 

e jetës së tyre. Një baba i cili e ka pasur ëndërr 

të luajë futboll në skuadrën e të rinjve të qytetit, 

nuk vonon ta përfshijë djalin e tij të vogël në kurse 

futbolli ose në aktivitete të tjera që lidhen me të 

duke pritur prej tij të jetë një lojtar shumë i mirë. 

Kërkesat dhe presioni për përsosmëri ndaj fëmijëve nuk vijnë vetëm nga prindërit. 

Bota e televizionit shpalos para fëmijëve “heronjtë” dhe “heroinat” e botës fëmi-

jërore. Në përpjekje për të imituar këta heronj, fëmijët mund të shfaqin një sërë 

sjelljesh të papërshtatshme, p.sh. mund të mos duan të hanë ushqim se kanë 

dëshirë të kenë një trup të bukur e elegant si personazhi i emisionit televiziv.

Prindër! Tregohuni realistë dhe të kujdesshëm ndaj aftësive të fëmijëve tuaj! Nëse 

zbuloni se fëmija juaj ka një talent apo aftësi të jashtëzakonshme, nxiteni dhe ush-

qejeni talentin e tij por bëjeni këtë me shumë kujdes. 

Ndihmojini fëmijët të arrijnë suksesin, pa qenë nevoja të jenë të përkryer

Shumë prindër mendojnë se fëmijët e tyre do të realizojnë skenarët e lënë përgjysmë 

nga ata prandaj u kërkojnë atyre të bëjnë vetëm gjëra të përkryera, u kërkojnë që të 

bëjnë ato që ata vetë, për arsye të ndryshme, nuk arritën të bënin. Por, këta prindër 

harrojnë që ata janë vetëm fëmijë dhe nuk mund të bëjnë më shumë nga ç’u lejon 

stadi i zhvillimit, mosha dhe aftësitë e kapacitetet e tyre individuale, me gjithë 
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dëshirën që mund të kenë për t’u plotësuar ëndrrat prindërve. Prindërit janë më të 

orientuar drejt arritjeve akademike, kanë më shumë shqetësim për ato që fëmija i 

tyre do të mësojë në kopsht dhe, si rezultat, kanë pritshmëri të larta për fëmijën të 

cilat shpesh nuk përputhen me mundësitë reale të fëmijës. Fëmijët kanë tempera-

mentin e tyre që mund të mos jetë i ngjashëm me atë të prindërve. Prindërit duhet 

të përshtatin pritshmëritë e tyre me mundësitë reale të fëmijës. 

Të pretendosh që fëmija të bëjë mirë gjithçka, që të dijë çdo gjë, është njësoj sikur 

nga ju të pretendohej që të bëni atë që bën një kampion.

Me jalë të tjera: “Nuk duhen matur të gjithë fëmijët me të njëjtin metër”.

Fëmija nuk duhet sforcuar për të kryer aktivitete të ndryshme. Fëmijët e kanë të do-

mosdoshme të kenë kohë të mjaftueshme për të pushuar dhe kjo duhet të jetë pjesë e 

rutinës së tyre të përditshme. 

•	 Është gjë e mirë të vendosësh standarde të larta për fëmijën. Megjithatë, as ju 

nuk jeni të përkryer dhe as fëmijët tuaj nuk mund të jenë të tillë. Këto pritsh-

mëri jo realiste vetëm sa ju dëmtojnë ju, fëmijët dhe marrëdhënien tuaj me ta.

•	 Një nga kënaqësitë e prindërimit është vlerësimi i mënyrës me të cilën 

fëmija zhvillon personalitetin, vlerat dhe interesat e tij. Prindërit e preoku-

puar për përsosmërinë humbasin shansin për të vlerësuar personalitetin unik 

të fëmijës së tyre.

•	 Relektoni lidhur me çfarë ju motivon të kërkoni nga fëmijët perfeksionin. 

Ju nuk mund të ndreqni të kaluarën tuaj duke rritur fëmijë të përsosur. 

Është e vërtetë që fëmijët janë deri diku pasqyrë e prindërve, por prindërit 

nuk mund të kontrollojnë se si ata do të bëhen. 

•	 Pranoni realitetin. Ju mund të inluenconi por jo të kontrolloni mënyrën 

me të cilën do të zhvillohen fëmijët tuaj. Ndoshta mënyra më e mirë për të 

rritur fëmijë të mbarë është të mos kërkosh prej tyre perfeksionin.

Pasojat negative të kërkesave për përsosmëri

Mos kërkoni që fëmijët të jenë të papërsëritshëm dhe të kompletuar; nuk është 

nevoja t’i krahasoni me të tjerët.

Kërkesat e theksuara për përsosmëri ndikojnë negativisht në zhvillimin e fëmijës pasi:

•	 Ulin vetëvlerësimin e fëmijës. Fëmija nuk është në gjendje të vlerësojë 
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cilësitë dhe aspektet pozitive të tij për arsye se e gjithë vëmendja e tij fokuso-

het tek të metat që e largojnë nga të qenët i përsosur.

•	 Fëmija nuk ndien se të tjerët e duan. Nëse nuk plotëson kriteret për të qenë 

i përkryer, ai mendon se nuk meriton dashurinë e prindërve, edukatoreve 

dhe njerëzve të tjerë. 

•	 Marrëdhënia e fëmijës me prindërit, edukatoret dhe njerëzit e tjerë dëmto-

het nga këto kërkesa. 

•	 Kërkesat për përsosmëri ulin nivelin e tolerancës dhe leksibilitetit te fëmija.

•	 Kultivimi te fëmija i ndjenjave të theksuara të përsosmërisë e vë atë në rrezik 

për të pasur, në momentin aktual por edhe më vonë gjatë jetës, shqetësime 

psikologjike si stres, ankth, depresion etj. 

Ju mund ta ndihmoni fëmijën të bëhet një person me më shumë besim në vetvete 

duke e ndihmuar që të kuptojë se askush nuk është i përkryer, se ai është i veçantë 

dhe se të tjerët e duan. 

Të rriturit mendojnë shpesh se, duke qenë se fëmijët nuk përballen me problemet 

e përditshme të të rriturve, ata nuk kanë stres në jetën e tyre. Por, megjithëse 

shqetësimet e tyre nuk janë të ngjashme me shqetësimet e të rriturve, edhe fëmijët 

kanë probleme. Kështu, për ta, opinionet e bashkëmoshatarëve janë shumë të 

rëndësishme. Ata duan gjithashtu të kënaqin prindërit dhe ndihen të dështuar kur 

bëjnë gabime dhe i mërzisin ata. 

Një nga mësimet e para që prindërit dhe edukatorët duhet t’u japin fëmijëve të 

tyre është që të gjithë bëjmë gabime. Një gjë e tillë fëmijëve është mirë që jo vetëm 

t’u thuhet por edhe t’u demonstrohet. Kur ju p.sh. bëni një gabim, mos ia fshi-

hni atë fëmijëve. Tregojini që bëtë një gabim por ky nuk është fundi i botës. Kur 

fëmija herën tjetër të bëjë një gabim, ndihmojeni të kuptojë që ai nuk është një 

njeri i dështuar vetëm sepse nuk është i përkryer.

Mosha e hyrjes në kopsht është mosha në të cilën fëmijët janë izikisht shumë 

aktivë, duan të hidhen, të vrapojnë, të bëjnë kërcime të vështira, të vizatojnë e të 

mësojnë gjëra të reja. Ata konkurrojnë me njëri-tjetrin për kush e hedh topin më 

lart, kush i zbret shkallët më shpejt, kush i përgjigjet i pari pyetjes së mësueses e 

arsye të tjera si këto. Kjo është mosha në të cilën imagjinata dhe kreativiteti i tyre 

illojnë të lulëzojnë. Ata luajnë plot fantazi me lojëra formuese e krijojnë igura 

interesante. Vitet që pasojnë janë vitet gjatë të cilëve fëmijët zhvillohen në të gjithë 

potencialet e tyre. 
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Të bëhemi gati për shkollë

Fëmija juaj vitin tjetër do të illojë shkollën. 

Të shkosh në shkollë nuk do të thotë vetëm të 

mësosh shkrim e lexim dhe të mbledhësh e të 

zbresësh. Rrjedhimisht, të jesh gati për shkollë 

do të thotë shumë më tepër sesa të njohësh shk-

ronjat dhe numrat. Që një fëmijë të jetë gati për 

të shkuar në shkollë, duhet të jetë i përgatitur 

si fizikisht ashtu edhe nga ana sociale dhe men-

dore. 

Përgatitja izike nënkupton zotërimin e disa 

shprehive lëvizore si lidhja e lidhëseve të kë-

pucëve, mbërthimi i zinxhirëve dhe kopsave, 

përdorimi i gërshërës, hedhja me një këmbë 

dhe pupthi etj.

Përgatitja sociale nënkupton aftësitë për të qenë 

anëtar i një grupi shoqëror, për t’u pranuar në 

grup, për të mos qenë agresiv apo tejet i tërhequr 

kundrejt fëmijëve të tjerë dhe vështirësive, për 

të ndarë sendet me të tjerët, për të ndjekur ud-

hëzimet e më të rriturve etj.

Përgatitja mendore nënkupton zotërimin e disa njohurive bazë si për shembull 

emri dhe mbiemri, adresa dhe numri i telefonit, ngjyrat, disa këngë dhe vjer-

sha etj. si dhe aftësinë për të treguar diçka që i ka ndodhur kohët e fundit, për 

të dëgjuar tregime e histori me njëfarë përqendrimi, për të folur në mënyrë të 

kuptueshme për të tjerët etj. 

Nëse ju gjatë vitit e ndihmoni në zhvillimin e aftësive të mësipërme, fëmija do 

të ketë më shumë gjasa të jetë gati për klasën e parë në fillim të vitit shkollor. 

Gjithashtu, ekzistojnë një sërë mënyrash me të cilat mund të nxiten natyrshëm, 

përgjatë aktiviteteve të përditshme familjare, shprehitë e dëgjimit e të gjuhës, ato 

matematikore dhe disa koncepte bazë të rëndësishme të cilat janë shpjeguar më 

poshtë.

“Vajza ime 
këtë vit illon 
klasën e parë 
dhe unë kam 
shumë siklet se 
si do t’ia dalë 
me mësimet”

“Çfarë lojërash mund 
të luaj me fëmijën 
tim që ta përgatis pak 
për klasë të parë?”
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Bëni konkrete shkronjat dhe fjalët

Deri në fund të kopshtit, fëmija juaj do të mësojë të bëjë lidhjet mes shkronjave 

dhe tingujve që lidhen me to. Për të nxitur këtë shprehi, provoni të luani në shtëpi 

lojërat e shqiptimit. Prindi mendon disa jalë dhe pastaj i kërkon çdo anëtari të 

familjes t’i shqiptojë ato me zë ose me shkrim. Për një 5-6 vjeçar përzgjidhni jalë 

të thjeshta si për shembull “qen”, “lule” etj. Nëse keni edhe fëmijë më të rritur, 

ofrojuni atyre jalë më të vështira. 

Për të përmirësuar shprehitë e dëgjimit dhe të gjuhës, lexojini fëmijës suaj një 

pjesë të një përralle apo tregimi por ndërpriteni leximin përpara mbarimit të saj/

tij. Kërkojini fëmijës t’ju thotë se si mendon se do të përfundojë historia. Pyeteni 

përse zgjodhi atë përfundim dhe pastaj shihni së bashku si ndryshon ai nga për-

fundimi i vërtetë.

Fëmija juaj mund t’i kuptojë më mirë tingujt edhe përmes leximit të vjershave në 

të cilat ka shkronja dhe tinguj që përsëriten, për shembull “mace, mace, pis, pis, 

pis…”. Duke e lexuar, vini në dukje shkronjat që përsëriten dhe faktin që ato kanë 

të njëjtin tingull. 

Hapeni mendjen e fëmijës ndaj botës së numrave

Në klasën e parë, fëmija juaj do të mësojë se numrat ndodhen në gjithë mje-

disin përreth dhe se përfaqësojnë sende që mund të mblidhen dhe të zbriten. Në 

mënyrë që ta ndihmoni me illimet e matematikës, vini në dukje numrat kudo që 

i shihni. Numëroni shkallët, numrin e portokajve që po fusni në qese, numrin e 

makinave të kuqe që ndodhen në koshin e lodrave, numrin e librave në raftin e 

tij etj. Tregojini fëmijës numrat në termometrin e shtëpisë (të brendshëm apo të 

jashtëm, nëse keni) ose, kur jeni duke gatuar, shpjegojini se si i përdorni ju numrat 

për të matur përbërësit e gatimit (gjysmë litri ujë, tri kokrra vezë, dy lugë vaj) dhe 

temperaturën e sobës.

Prezantoni konceptet bazë të gjeografisë dhe shkencës

Nxënësit e klasës së parë sa po illojnë të mësojnë 

për botën e madhe rreth tyre. Ndihmojeni fëmi-

jën të bëhet gati për prezantimin me konceptet e 

shkencës dhe gjeograisë duke bërë shumë py-

etje të tipit “ku?” dhe “çfarë?” dhe duke e ndi-

hmuar të gjejë përgjigjet. Tregojini se si ta gjejë vendin tonë në një glob. Gjeni një 

hartë të qytetit dhe tregojini se ku është rruga e shtëpisë suaj dhe kopshti i tij/saj. 
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Pastaj kaloni tek pyetjet “çfarë?”. Çfarë e bën të veçantë qytetin ku jetojmë? Çfarë 

bimësh dhe kafshësh jetojnë këtu? Si është moti këtu? Shkenca lidhet tërësisht 

me pyetjet “pse?” dhe “po sikur?”. Prezantojani fëmijës këtë koncept duke nxitur 

ngritjen e hipotezave. Për shembull, mblidhni disa sende – një çorape, një gur, një 

shishe bosh –dhe mbusheni lavamanin me ujë. Pyeteni fëmijën se cilat prej tyre 

do të zhyten e cilat jo dhe pse. Më tej, vendosini objektet në lavaman një nga një 

dhe shihni se çfarë ndodh. 

Për ta ndihmuar fëmijën të kuptojë se si klasiikohen gjallesat, bëni një shëtitje 

dhe kërkoni insekte. Tregojini fëmijës emrat e insekteve: buburreca, merimanga, 

milingona, lutura, miza, bletë, grerëza etj. dhe pastaj kërkojuni t’ju thotë në se 

ngjajnë ata dhe në se janë të ndryshëm nga njëri-tjetri.

Vendoseni historinë në kohën e tashme

Nxënësit e klasës së parë do të illojnë të mësojnë për të kaluarën dhe për histo-

rinë (ndonëse jo në një lëndë të veçantë). Ju mund t’ia lehtësoni fëmijës njohjen 

e konceptit të historisë duke e ndihmuar të kuptojë se si ndodhet këtu (në këtë 

botë). Flisni për historinë e familjes, veçanërisht për anëtarët e familjes që fëmija i 

njeh, dhe kërkojuni atyre të tregojnë ngjarje të jetës së tyre. Më tej, për ta zgjeruar 

konceptin, lexoni për igura dhe ngjarje historike që kanë ndikuar botën. Fëmija 

ka shumë mundësi të mos e kuptojë menjëherë konceptin “shumë kohë më parë” 

por shpejt do të illojë të kuptojë konceptin e ngjarjeve historike.

Dhjetë mënyra për ta ndihmuar parashkollorin të ketë sukses kur të shkojë 
në shkollë

1. Nxiteni leximin në çdo mënyrë që dini

2. Trajtojeni fëmijën sikur të jetë një autor (shkrimesh apo vizatimesh)

3. Bëjeni matematikën pjesë të jetës së përditshme (duke numëruar objektet që ju 

rrethojnë, duke vizatuar numrat apo duke i treguar ato në tabela, shkrime etj.)

4. Mësojeni fëmijën tuaj të dëgjojë të tjerët kur lasin

5. Mbështetni edukatoren e fëmijës dhe rregullat e kopshtit

6. Tregojini gjithçka edukatores

7. Sigurohuni që fëmija të jetë gati për shkollë

8. Kaloni pak kohë në grupin e kopshtit të fëmijës

9. Nxisni përgjegjësinë dhe pavarësinë

10. Pyeteni fëmijën rreth ditës së tij të kopshtit çdo ditë
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Rrugëtim të mbarë në jetën shkollore!
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