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Ky material është përgatitur nga ‘Qendra Sportive e Fëmijëve Smart’ dhe u publikua nga Save the Children.

Save the Children është organizatë kryesuese në botë dhe e pavarur për fëmijë. Ne besojmë se çdo fëmijë 
meriton një të ardhme të mirë. Në botë dhe në Shqipëri, Ne ndihmojmë fëmijët të kenë një fillim të mbarë në 
jetë, mundësi për të mësuar dhe mbrojtje ndaj cdo rreziku. Ne bëjmë më të mirën për fëmijët - çdo ditë dhe 
në kohë krize –për të sjellë ndryshime në jetën e tyre dhe të ardhmen e përbashkët.

 

TIRANË, 2019 

Ky Manual publikohet në kuadër të projektit “Kujdes dhe zhvillim në fëmijërinë e hershme për fëmijët Rom 
në Shqipëri”, financuar nga Roma Education Fund dhe MEDIKOR dhe zbatuar nga Save the Children në 
partneritet me organizatat lokale ‘Romano Sezi’ dhe ‘Voice of Roma’.

 

 

© Të gjitha të drejtat të rezervuara. Përmbajtja e këtij botimi mund të përdoret apo kopjohet lirisht prej 
specialistëve të fushës, por jo për qëllime fitimprurëse, me kusht që çdo riprodhim të shoqërohet me 
njohjen e organizatave, të përmendura më lart, si burim. Këndvështrimet e autorëve të këtij botimi jo 
domosdoshmërisht pasqyrojnë pikëpamjet e Save the Children.
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Krijimi i një ambjenti pozitiv dhe zhvillues 
1- Krijimi i pritshmërive dhe vendosja e rutinës 

Për një ambjent zhvillues dhe pozitiv duhet tu mësohet fëmijëve pritshmëritë tuaja për çdo seancë të aktivitetit. 
Për shembull:

•  Fillimi/ ndalimi nën sinjalin tuaj.
•  Marrja/ vënia e pajisjeve në vendin e duhur.
•  Të mos prekin pajisjet gjatë demonstrimit ose instruktimit.
•  Rutinat për hapje të orës mësimore/ seancës (psh; ku të ulen, si të dëgjojnë).
•  Rutinat e mbylljes së orës mësimore/ seancës (psh; pastrimi, koha në grup, si të dëgjojnë).

Suksesi kërkon të qëndrosh konsistent dhe në përputhje me pritshmëritë tuaja. 

Kur është e nevojshme, praktiko këto pika me fëmijët: 

1- Promovimi i një mjedisi të shëndetshëm e shoqëror
•  Modelo dhe mëso sjellje të respektueshme ndaj të 

tjerëve. 
•  Strukturo orët mësimore/ seancat, në mënyrë që të 

gjithë fëmijët të ndihen të përfshirë. 
•  Ndrysho pozicionet e fëmijëve ose ndarjet në grupe, 

herë pas here për të shmangur grupimet sociale.

2- Sigurimi i një mjedisi të sigurt fizik
•  Kontrolloni zonën e aktivitetit në fillim të çdo ore 

mësimore/ seance.
•  Kontrolloni pajisjet për aktivitetet përpara çdo ore 

mësimore/ seance.
•  Ndal sjellje të pasigurta dhe sjelljen në mesin e fëmijëve

3- Promovo pjesëmarrje maksimale 
•  Rregullimi- Rendit aktivitetet për të minimizuar 

rreshtimet dhe pritjet të fëmijëve. 
•  Gjatë organizimit të orës mësimore, mbani grupe 

fëmijësh dhe ekipe të vogla. 
•  Minimizimi i përdorimit të lojrave në rreth. 
•  Përshtatje e aktiviteteve në qoftë se ka një ose dy 

fëmijë shumë të aftë qe dominojnë. 

4- Respekto normat e mësimit, praktiko dhe modifiko
•  Mbani në mendje se fëmijët mësojnë dhe zhvillojnë aftësitë në ritme të ndryshme nga njëri tjetri.
•  Praktiko dhe përsërit aktivitete për të zhvilluar zotërimin e aftësive.
•  Kur është e nevojshme, modifiko mësimet dhe aktivitetet në përshtatje të hapësirës së aktivitetit, 

moshës, nivelit, dhe madhësisë së grupit tuaj të fëmijëve. 
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Standardet e mëposhtme të fushës; Shëndeti, mirëqënia fizike dhe zhvillimi motoric (IZHA 2016) 
konsiderohen pjesë e paketës kurrikulare, dhe kanë funksion të shumëfishtë dhe kanë shërbyer si pikë referimi 
për të prodhuar këte material udhëzyes për mësuesit, prindërit dhe fëmijët.

Aftësite Bazë - Elementët shpjegues dhe vlerësues:
Vrapim Kërcim mbi një këmbë Kërcim indian

 Mbi majat e këmbëve
 Gjunjët lart 
 Përkul berrylat 
 Lëvizje krahëve para- mbrapa 
 Duart lëvizin nga mesi tek buza

 Shikimi para
 Përkul kaviljet, gjunjët dhe legenin
 Shkëputu me këmbët 
 Lëkundje me krahë
 Prek lehtë në rënie

 Hap -kërcim, hap – kërcim 
 Mbaj këmbën mbrapa, pranë tokës
 Dora/ këmbë e kundërt gjatë lëvizjes 
 Bjer në majë të gishtave fillimisht 

Shmangje Rotullim (si lapsi) Qëndrim; Flamingo 

 Shikimi para  
 Poshtë 
 Shtyrje 
 Një Hap
 Lëviz majtas, djathtas

 Shtriju sa të mundesh
 I ngrirë si një lapës 

 Shikimi para  
 Krahët hapur në lartësi të supit 
 Këmba e mbështetur tek gjuri
 Qëndrim 

Driblim me duar Hedhja Gjuajtje 

 Shikimi para 
 Këmba e kundërt para me
      dorën që driblon
 Mbështill topin si kupë 
 Gishtat e dorës të hapuara 

 Anash
 Shiko
 Mbrapa, shkon para 
 Përgjate trupit 

 Përballe 
 Shiko
 Dora mbrapa
 Objektivi i gjuajtjes 
 Mbrapa, shkon para 
 Vazhdo lart 

Zhvillimi fizik ku përfshihet; 
 1. zhvillimi motorik dhe 
 2. zhvillimi senso-motorik

1. Zhvillimi motorik; 
 1.1  zhvillimi i motorikës së madhe dhe 
 1.2  zhvillimi i motorikës fine

   1.1  Zhvillimi i motorikes së madhe – Standarti- Fëmija koordinon muskujt për të zhvilluar 
    motorikën e madhe, me qëllim realizimin e lëvizjes
   1.2  Zhvillimi i motorikës fine; Standarti- Fëmija përdor gishtat dhe duart për qëllime 
    e manipulime të ndryshme.

2.  Zhvillimi senso-motorik; Standarti- Fëmija përdor shqisat (të nuhaturit, të prekurit, të parët, të 
shijuarit, të dëgjuarit) gjatë ndërveprimit me mjedisin dhe objektet që e rrethojnë.
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Kërcim Gjuajtje me këmbë Galop

 Përkul kaviljet, gjunjët dhe mesin
 Pozicion galiç 
 Krahët mbrapa
 Shpërthe me këmbët 
 Lëkundje para me krahët 
 Shiko para dhe zgjatu 
 Gjunjët shtyjnë lart dhe bien me kujdes 
 Zgjatu perpara 

 Hap përpara 
 Mbështet këmbën 
 Ekuilibër në këmbën mbështetëse 
 “Krahet”e  hapur 
 Gjuaj/ lëkund këmbën drejt topit 

 Poziciono këmbët 
 Drejto gishtat përpara 
 Hap pas hapi me ndërhap 
 Hap përpara 
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Tema: Ndalimi, Format, “Lideri Thote…”

AFTËSIA: Balanca KOHA: 60 Min Sygjerime: Pajisje Didaktike

Hyrja 
Përshëndet fëmijët, prezanto veten dhe kërkoju të 
zhvendosen në qëndër të hapësirës së aktivitetit.

· Kërkoju fëmijëve të kapen për dore në një 
rreth dhe të ulen së bashku.

· Kërkoju fëmijë të ulen këmbëkryq me 
duart te gjunjët dhe me sytë nga ju.

· Shpjego rregullat dhe ndonjë rregull 
specfik të ditës së sotme.

· Kujtoju fëmijë të ndalojnë, të dëgjojnë dhe 
të shikojnë sipas sinjalit. (p.sh: fryji bilbilit)

Shpjego se çfarë do të bëjnë sot. 

AKTIVITETI 1: Dritat e semaforit 
· Fëmijët imagjinojnë sikur janë makina që 

ecin në rrugë, dhe u përgjigjen dritave të 
semaforit dhe pengesave në rrugë që ju 
caktoni.
a. Jeshile: Ecje me kërcim (ose mund të 

specifikoni një lloj kërcimi).
b. E verdhë: Kërcim në vend ose kërcim me 

një këmbë.
c. E kuqe: Ndalojmë dhe qëndrojmë me një 

këmbë.
d. Sipër urës: Fëmijët ecin në një vijë të drejtë.
e. Përmes një tuneli: Fëmijët gjejnë një shok, 

dhe me rradhë marrin formën e një ure 
duke qëndruar në gjunjë me dy duar në 
dysheme, ndërkohë që shoku kalon poshtë. 

f. Tuneli i vogël: Fëmijët gjejnë një shok/ 
shoqe dhe me rradhë kalojnë poshtë 
këmbëve të hapura të shokut.

AKTIVITETI 2: Ngrij  - Shkrij 
· Kërkoju fëmijëve të ecin ose të vrapojnë 

lehtë, deri në një distancë të vogël pas jush. 
· Kur ju ktheheni, fëmijët duhet të “ngrijnë” 

në çast.
· Për të patur pak sfidë, fëmijët mund të 

“ngrijnë” duke qëndruar në një këmbë.
· Fëmijët që lëvizin ose nuk e mbajnë 

siç duhet pozicionin, marrin një pikë 
“shkrirjeje”.

· Kush mund të qëndrojë më gjatë pa mbledhur 
pikë “shkrirjeje”?

· Luaj disa raunde. Për cdo raund lideri 
mund të ndryshojë llojin e lëvizjes motore, 
kërcim, hedhje, kërcim me një këmbë etj.

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
· Mbaj gjithmonë të njëjtën 

rutine përshëndetjeje dhe 
prezantimi me fëmijët.

· Gjithmonë ndërtoji 
komentet në mënyrë 
pozitive dhe konstruktive. 

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
Kujtoji fëmijëve respektimin 
dhe  hapsiren e tyre si nje 
flluske 

Instruksione: 
· Ura e lartë.
· Zvarritje e ulët.
· Qëndrimi drejt.

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
· Zgjidh si lider ata që e 

meritojnë.
· Ndërto vetëbesim tek 

liderat e turpshëm.
· Përgëzi lojtarët që 

“ngirjnë” pa gabime.

Instruksione: 
· Përthyej gjunjët dhe 

“ngri”.

Hap krahët nëse po qëndron 
me një këmbë.

5 minuta

15 minuta

15 minuta
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· Lejo fëmijët që të bëjnë rolin e liderit me 
rradhë, për çdo raund. 

AKTIVITETI 3: “Lideri thotë…” 
· Kërkoji fëmijëve të ndjekin instruksionet 

dhe të shohin modelin e ushtrimit nga ju.
· Thuaj emrin tënd ndjekur nga emërtimi i 

ushtrimit. P.sh: “Beni thotë të kërcejmë më një 
këmbë”.

· Demostro ushtrimet për fëmijët në mënyrë 
që t’a kenë më të thjeshtë t’i përvetësojnë.
a. Hidhemi lart.
b. Prekim dyshemenë.
c. Kap këpucën ndërkohë që qëndrojmë me 

një këmbë.
d. Ulu si një flutur.
e. Përkulu si një bretkosë.
f. Ulu si një qenush.

MBYLLJA 
Kërkoju fëmijëve të shtrihen me kurriz me fytyrën 
lart.

· Ata mund të shikojnë lart ose të mbajnë 
sytë mbyllur (disa mund të kenë frikë të 
mbajnë sytë mbyllur).

· Përsërit atë që mësuan sot, dhe ushtrimin 
që ata bënë më mirë.

· “Dua që të gjithë të mëndohen për një 
ushtrim të saktë që bënë sot. Nëse ju 
______________, dua të rreshtoheni para 
meje”.
Ø	…më dëgjuat mirë
Ø	…qëndruat brënda hapsires  tuaj
Ø	…qëndruat mirë me një këmbë

20 minuta

5 minuta
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Tema: Mësimi i kërcimit

AFTËSIA: Lokomotore KOHA: 60 Min Sygjerime: Pajisje Didaktike
Muzik

Hyrja 
· Përshëndet fëmijët dhe kërkoju të ulen në 

një rreth.
· Shpjego rregullat dhe ndonjë rregull 

specfik të ditës së sotme.
· Kujtoju fëmijë të ndalojnë, të fillojnë dhe të 

shikojnë sipas sinjalit. (p.sh: fryji bilbilit)
· Shpjego se çfarë do të bëjnë sot.

Sot do të mësojmë të kërcejmë. Dini ndonjë lojë, ku 
lojtarët duhet të kërcejnë?

AKTIVITETI 1: Ndjekja e kangurit. 
· Tregoju fëmijëve si duket një kangur kur 

kërcen dhe si mund të duket kur qëndron 
pa lëvizur.

· Instruktoji fëmijët të ngrihen dhe të 
tregojnë se si e kanë përvetësuar kërcimin 
e kangurit.

· Shpjegoju fëmijëve se sot do të luajnë një 
lojë që quhet “ndjekja e kangurit”.  
(si loja “e ka kush e ka”, por me elemente 
kërrcimi të kangurit)

· Nëse të bie rradha ta kesh ti duhet të kërcesh 
në vënd si një kangur, derisa dikush vjen dhe të 
shpëton me një përplasje duarsh.

· Lideri i kërkon fëmijëve të shpërndahen.
· Lideri zgjedh 1 ose 2 fëmijë të nisin lojën.
· Kur unë të filloj muzikën, fillon loja. Kur 

muzika ndalon të gjithë ngrijnë si një kangur. 
(pozicioni i kangurit pa lëvizur)

· Ndrysho fëmjën që kap të tjerët cdo 60 
sekonda. 

AKTIVITETI 2: Mund të kërcesh…? 
· Lideri i udhëzon fëmijët të qendrojnë në një 

gjysëmrreth, në mënyrë që të gjithë fëmijët 
mund t’a shohin atë.

· Lideri demonstron si kërcehet në vend. 
(vertikalisht)

· Lideri demonstron të dhënat kryesore: 
fillojmë me krahët mbrapa, përkulemi para, 
thyejmë gjunjët (si sustë), ulemi butësisht, 
hidhemi mbi dy këmbë, biem mbi dy këmbë. 

· Më pas lideri demonstron si të hidhemi 
përpara. (horizontalisht)

· Lideri shpjegon se ai/ajo do të pyesë: “Kush 
mund të kërcejë…?”  

Këshillë për mësuesin/ 
instruktorin: 

Lideri duhet të përfshihet 
në lojë që të vendosë një 
shembull të ushtrimit për 
fëmijët që mund të kenë 
nevojë.

• Sugjerime kërcimesh: 
a.  Lart e poshtë sa 

më qetësisht / 
zhurmshëm të jetë e 
mundur.

b.  Shumë shpejt / 
ngadalë.

c.  Në vijë të drejtë. 
d.  Si një top i fryrë.
e.  Si një bretkosë.
f.  Me këmbët e 

hapura shumë.
g.  Në një mënyrë 

qesharake.

5 minuta

20 minuta

15 minuta
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· Lideri duhet të demonstrojë kërcimin.
· Fëmijët pëgjigjen: “Unë”, dhe e performojnë 

ushtrimin.
· Lideri duhet të performojë kërcimet 

bashkë me fëmijët.

AKTIVITETI 3: Drita e kuqe, drita jeshile. 
· Kërkoju fëmijëve të rreshtohen nga njëra 

anë e dhomës. 
· Lideri qëndron në anën e kundërt përballë 

fëmijëve.
· Shpjego lojën “Drita e kuqe, drita jeshile”.
· Kur unë të them “Drita jeshile”, ju kërceni drejt 

meje.
· Kur unë them “Drita e kuqe”, ju ndaloni dhe 

merni pozën e një kafshe që dëshironi.
· Lideri demonstron se si ky aktivitet duket.
· Kur unë them “Drita e verdhë”, ju ecni ngadalë 

drejt meje me hapa të mëdhenj.
· Lideri e demonstron si duket ky aktivitet.
· Përsërit aktivitetin disa herë.

MBYLLJA
· Kërkoju fëmijëve të ulen në një rreth.
· Bëji disa ushtrime të thjeshta me karakter 

strechingu.
· Përsërit atë që mësuan sot.
· Merr feedback.  

15 minuta

5 minuta

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
1) Kërcimi mund të jetë 
i lodhshëm për fëmijët e 
vegjël. 
2) Ndrysho kërcimet cdo 
10-15 sekonda.
3) Lejo disa sekonda pushim 
mes cdo kërcimi.

Lëvizjet për t’u 
vëzhguar:
1) Shikimi para.
2) Hidhesh dhe bie mbi dy 
këmbë.
3) Përkulesh para duke 
mbajtur krahët mbrapa.
4) Lëkund krahët para 
ndërkohë që hidhesh.
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Tema: Mësimi i kërcimit mbi një këmbë

AFTËSIA: Lokomotore KOHA: 60 Min Sygjerime: Pajisje Didaktike
Muzik

Hyrja 
· Përshëndet fëmijët dhe kërkoju të uleni në 

një rreth.
· Shpjego rregullat dhe ndonjë rregull 

specfik të ditës së sotme.
· Kujtoju fëmijë të ndalojnë, të fillojnë dhe të 

shikojnë sipas sinjalit. (p.sh: fryji bilbilit)
· Shpjego se çfarë do të bëjnë sot.

Sot do të mësojmë disa kërcime të ndryshme. Dini ju 
ndonjë lojë me kërcime?

AKTIVITETI 1: Ndjekja si flamingo 
Demostro se si duket një flamingo.

· Kërkoju fëmijëve të grihen dhe të 
praktikojnë pozat e tyre të flamingos.

· Shpjegoju se do të luajnë një llojë që quhet 
ndjekja si flamingo.

· Nëse ti “kapesh” duhet të qendrosh si një 
flamingo derisa të vijë një shok dhe të shpëton.

· Lideri i kërkon fëmijëve të shpërndahen 
nëpër hapësirën e aktivitetit.

· Lideri zgjedh një ose dy fëmijë që do të 
nisin lojën dhe të “kapin” të tjerët.

· Lideri i ndërron këta këmijë çdo 2 minuta.
· Kur fillon muzika, fillon edhe loja.
· Nëse muzika ndalon, të gjithë ngrijnë si një 

flamingo.

AKTIVITETI 2: Mësuesi/ja thotë… 
Lideri demostron si kërcen me një këmbë (shikimi 
para, përkulu më një këmbë, lëkund krahët para).

· Lideri shpjegon se do të luajmë lojën 
“Mësuesi/ja thotë…”.

· Kur unë të them “Mësuesi/ja thotë…”, ju 
shikoni ushtrimin që bëj unë dhe e përsërisni.

· Nëse unë nuk thëm “Mësuesi/ja thotë…” ju 
nuk e bëni ushtrimin. 
a. Kërceni herë me këmbën e djathtë herë 

me të majtën.
b. Kërceni ngadalë/shpejt.
c. Kërceni nga njëra anë në tjetrën.
d. Kërceni para.
e. Kërceni para duke lëkundur krahët.
f. Kërceni në vend 3 herë, dhe më pas ndërro 

këmbën e kërcimit.
g. Rrotullohu duke kërcyer në vend.
h. Kërceni në drejtimin që doni.

Këshillë për mësuesin/ 
instruktorin: 
Lideri mund të marrë pjesë 
në lojë që të shërbejë si 
shembull për fëmijët që kanë 
vëhtirësi.

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
· Kërcimi me nje kembe 

është i lodhshëm për 
fëmijët e vegjël.

· Sigurohu të ndërrosh 
komandat çdo 6o 
sekonda.

· Lejo disa sekonda pushim 
mes çdo ushtrimi. 

Instruksione: 
· Shikimi para.
· Përkulu me njërën këmbë 

në dysheme.
· Lëkund krahët para.
· Biem butësisht në 

dysheme.

5 minuta

15 minuta

15 minuta
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AKTIVITETI 3: Gara e kërcimit. 
· Lideri i ndan fëmijët në disa rreshta me 

nga 2-3 fëmijë për rresht.
· Lideri vendos 2-3 rrathë para çdo rreshi 

me largësi 3-4 metra mes rrathëve.
· Rrethi i fundit ka nga një qeskë me rërë 

për fëmijë.
· Kur lideri fillon lojën, fëmija i parë në 

rresht vrapon për të rrethi i parë, kërcen 
me një këmbë në rreth, majtas dhe 
djathtas, dhe me pas vazhdon të përsërisë 
ushtrimin në rrathët e tjerë.

· Çdo fëmijë mer një qeskë më rërë dhe 
vrapon në fund të rreshtit të tij, ne menyrë 
që të fillojë shoku i skuadrës që ka 
rradhën.

· Variacion: Përsërit ushtrimin me mënyra të 
ndryshme kërcimi në rreth.

MBYLLJA 
Kërkoju fëmijëve të ulen në një rreth.

· Bëji disa ushtrime të thjeshta me karakter 
strechingu.

· Përsërit atë që mësuan sot.
· Merr feedback.  

20 minuta

5 minuta

Instruksione:
· Përgëzo fëmijët për 

përpjekjet e tyre.
· Kujtoju fëmijëve teknikën 

e kërcimit më një këmbë.
· Në këtë moshë fokusohu 

tek argëtimi i fëmijëve jo 
tek korigjimi i shpeshtë i 
teknikave.
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Tema: Rrotullimi i objektit (seanca 1)

AFTËSIA: Manipulimi i objekteve KOHA: 60 Min Sygjerime: Pajisje Didaktike

Hyrja 
· Përshëndet fëmijët dhe kërkoju të uleni në 

një rreth.
· Shpjego rregullat dhe ndonjë rregull 

specfik të ditës së sotme.
· Kujtoju fëmijë të ndalojnë, të fillojnë dhe të 

shikojnë sipas sinjalit. (p.sh: fryji bilbilit)
· Shpjego se çfarë do të bëjnë sot.

Sot do të kënaqemi duke hedhur qeskat me rërë dhe 
duke rrotulluar topa.

AKTIVITETI 1: Sallata e Frutave  
· Lideri emërton cdo cep të hapësirës së 

aktivitetit me një emër fruti (p.sh: mollë, 
banane, rrush, portokall).

· Vendos nga një rreth në cdo cep.
· Vendos në cdo rreth nga një qeske me rërë 

për çdo fëmijë.
· Lideri i ndan fëmijët në 4 grupe me emrat e 

frutave.
· Lideri u thotë fëmijëve të shkojnë në cepin 

me emrin e grupit të tyre (p.sh: grupi 
i portokalleve të shkojnë në cepin me 
emërtimin portokall).

· Lideri shpjegon se për se kohë fëmijët 
janë në cepin e tyre, duhet të hedhin dhe 
të presin individualisht një qeskë me rërë 
derisa të thirret fruti i tyre.

· Lideri më pas thërret një frut specifik, dhe të 
gjithë fëmijët që janë në cepin me emërtimin 
e këtij fruti, lënë qeskat me rërë dhe vijnë në 
qëndër për të plotësuar një ushtrim specifik 
që e demostron lideri (p.sh: balancohen në 
një këmbë për 5 sekonda, vrapim në vend 
për 10 sekonda etj).

· Fëmijët kthehen në cepin e tyre dhe 
vazhdojnë të ushtrohen me qeskat e rërës.

· Përsërit thërrjen e frutave me kombinime të 
ndryshme frutash dhe aftësi të ndryshme.

· Kur lideri thërret “SALLATË FRUTASH” 
të gjithë fëmijët vrapojnë në qëndër dhe 
plotësojnë ushtrimin qe lideri demostron.

AKTIVITETI 2: Mësojmë të rrotullojmë topin 
· Fëmijët shpërndahen në hapësirën e 

aktivitetit dhe ulen këmbëkryq.
· Çdo fëmijë ka një top sfungjeri në dorë.

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 

Lideri mund të printojë 
dhe të varë nëpër cepa 
disa foto të frutave për t’u 
kujtuar fëmijëve grupin e 
tyre.

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
•   Kujtoi f ëmijëve që topi 

duhet të rrotullohet 

5 minuta

20 minuta

15 minuta

Topa të vegjël 
sfungjeri, rrathë, 
qeskat me rërë, 
muzike
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· Fëmijët mësojnë të rrotullojnë topin 
rreth vetes së tyre pa e shkëputur nga 
dyshemeja.

· Lideri i vendos fëmijët në çifte përballë 
njëri tjetrit.

· Fëmijët qëndrojnë të ulur me këmbët para 
të hapura.

Fëmijët rrotullojnë topin sa te njëri te tjetri duke 
e kapur me dy duar

AKTIVITETI 3: Valët nënujore
· Lideri demostron si duket një rrotullim i 

topit nën nivelin e dorës.
a. Shiko ku do ta hedhësh topin (target).
b. Një hap para (me këmbën e kundërt nga dora 

që do të hedhësh topin).
c. Lëkund prapa krahun që do të hedhësh topin, 

ngadalë (si një hundë e madhe elefanti).
d. Më pas lëkund krahun para dhe lëshoje topin.
e. Lësho topin në pikën ku është më afër tokës.
· Lideri ndan fëmijët në dy grupe.
· Grupi i parë, do të jenë “ALGAT” dhe do 

të shkojnë nga njëra anë e hapësirës së 
aktivitetit.

· Lideri tregon se algat po rriten nga fundi 
i oqeanit, kështu që nuk mund të levizin 
nga vendi, por mund të lëvizin trupin para-
mbara, majtas-djathtas.

· Grupi i dytë emërtohet “KRIJESAT E 
DETIT”.

· Krijesat e detit qëndrojnë pas nje vije nga 
ana tjetër e hapsirës së aktivitetit. 

· Krijesat e detit kanë secili nga një top prej 
sfungjeri.

· Krijesat e detit duhet të rrotullojnë topat 
në mënyrë që të prekin këmbët e algave. 

· Kur algat goditen, bien në tokë për 5 
sekonda dhe ngrihen sërisht.

· Lideri ndërron rolet e fëmijëve pas disa 
minutash

MBYLLJA 
· Kërkoju fëmijëve të ulen në një rreth.
· Bëji disa ushtrime të thjeshta me karakter 

strechingu.
· Përsërit atë që mësuan sot.
· Merr feedback.  

15 minuta

5 minuta

përgjatë dyshemesë 
pa u përplasur. 

•   Inkurajoji fëmijët të 
kapin topin, kur vjen 
në drejtim të tyre, më 
dy duar.

Instruksione: 
· Shiko vendin ku do të 

rrotullosh topin.
· Një hap para me 

këmbën e kundërt.
· Lëkund krahun me 

kujdes si hundë elefanti. 
Lësho topin.
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Tema: Rrotullimi i objektit (seanca 2)

AFTËSIA: Manipulimi i objekteve KOHA: 60 Min Sygjerime: Pajisje Didaktike

Hyrja 
· Përshëndet fëmijët dhe kërkoju të uleni në 

një rreth.
· Shpjego rregullat dhe ndonjë rregull specfik 

të ditës së sotme.
· Kujtoju fëmijë të ndalojnë, të fillojnë dhe të 

shikojnë sipas sinjalit. (p.sh: fryji bilbilit)
· Shpjego se çfarë do të bëjnë sot.

Sot do të kënaqemi duke rrotulluar topa.

AKTIVITETI 1: E ka kush e ka, me emra kafshësh
· Në një hapësirë të madhe aktiviteti, fëmijët 

shpërndahen dhe lideri përpiqet t’jua “lërë” 
rradhën, duke i prekur.

· Fëmijët vrapojnë vetëm kur muzika 
dëgjohet (lideri kontrollon muzikën).

· Kur fëmijët “e kanë” ata “ngrijnë” duke 
marë pozën e një kafshe.

· Lideri demostron disa poza kafshësh.
· Fëmijët mund të vazhdojnë lojën kur një 

shok e prek dhe e shpëton nga pozicioni i 
ngrirjes.

· Për të filluar lojën lideri i kërkon fëmijëve të 
shpërndahen në hapësirën e aktivitetit.

· Lideri u kujton fëmijëve të mbajnë kokën 
drejt, gjatë kohës që vrapojnë.

AKTIVITETI 2: Rrotullojmë topin drejt shokut
· Lideri i kërkon ndihmë një prej fëmijëve, oër 

të demostruar se si rrotullohet një top me 
një partner.

· Lideri dhe fëmija qëndrojnë 2 metra larg 
njëri tjetrit.

· Duke përdorur një top në madhësinë e 
duhur, lideri demostron se si duken një 
hedhje nën nivelin e dorës:
a. Shikojmë shokun përballë.
b. Një hap para me këmbën e kundërt nga 

dora e topit.
c. Lëkundim dorën mbrapa si një hundë e 

madhe elefanti.
d. Me kujdes e lëkundim dorën ku kemi topin 

para.
e. Lëshojmë topin kur arrijmë afër dyshemesë. 

· Përsërit 2-3 herë ushtrimin, duke e shprehur 
me fjalë çdo veprim që bën trupi juaj.

· Shembull: “Bëj një hap para me këmbën e 
majtë…”

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
Sapo fëmijët të kuptojnë 
se si funksionon loja, lideri 
mund të caktojë fëmijet që të 
“kapin” njëri tjetrin.

Instruksione: 
· Shiko vendin ku do të 

rrotullosh topin.
· Një hap para me këmbën 

e kundërt.
· Lëkund krahun me kujdes 

si hundë elefanti. 
Lësho topin.

5 minuta

15 minuta

15 minuta

Topa në 
madhësinë e 
duhur, birila 
boëling-u ose prej 
sfungjeri, muzikë
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· Lideri ndan fëmijët në çifte dhe u jep nga një 
top për cdo çift.

· Lideri krijon dy vija (vija të gatshme në 
dysheme, i vizaton ose i përgatit me ngjitës).

· Fëmijët qëndrojnë pas vijave, përballë 
shokut të tyre në mëyrë që topi të mbajë 
një drejtim të caktuar.

Fillimisht fëmijët fillojnë afër njëri tjetrit, duke rritur 
distancën me ngadalë.

AKTIVITETI 3: Loja me Birrila (Boëling)
· Lideri vendos birilat, para se të fillojë 

ushtrimi.
· Lidri shpjegon se, meqënëse fëmijët bënë 

një punë kaq të mirë duke rrotulluar topin 
me shokët e tyre, tani janë gati të luajnë 
boëling.

· Lideri i ndan fëmijët në grupe me nga 3 
dhe u ndan hapësirat e lojës secilit prej 
grupeve.

· Lideri demostron se si vendosen birilat 
(birilat prej sfungjeri ose të tjera). 

· Lideri demostron se si luhet boëling.
· Lideri shpjegon se një person rrotullon 

topin në një moment të caktuar (jo dy 
persona hedhin njëkohësisht topin në një 
set birilash).

· Kur të gjithë birilat bien, fëmijët atëherë i 
ngrenë vetë.

· Duhet kohë dhe praktikë ne mënyrë që 
fëmijët t’a kuptojnë dhe t’a luajnë lojën siç 
duhet.

MBYLLJA 
· Kërkoju fëmijëve të ulen në një rreth.
· Bëji disa ushtrime të thjeshta me karakter 

strecingu.
· Përsërit atë që mësuan sot.
· Merr feedback.  

20 minuta

5 minuta
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Tema: Hedhja objektit  (seanca 1)

AFTËSIA: Manipulimi i objekteve KOHA: 60 Min Sygjerime: Pajisje Didaktike

Hyrja 
· Përshëndet fëmijët dhe kërkoju të uleni në 

një rreth
· Shpjego rregullat dhe ndonjë rregull 

specfik të ditës së sotme.
· Kujtoju fëmijë të ndalojnë, të fillojnë dhe të 

shikojnë sipas sinjalit. (p.sh: fryji bilbilit)
· Shpjego se çfarë do të bëjnë sot.

Sot do të praktikojmë hedhjen e topit nën nivelin e 
dorës.

AKTIVITETI 1: Koshi i frutave
· Lideri vendos 2-3 rrathë jashtë hapësirës 

së aktivitetit.
· Le të mëndojmë sikur këto janë kosha 

frutash…
· Lideri shpërndan shumë qeska me rërë 

nëpër hapësirën e aktivitetit.
· Le të mendojmë sikur këto janë fruta që kanë 

rënë nga koshat. 
· Lideri demostron një hedhje nën nivelin e 

dorës (sytë aty ku duam të hedhim topin, një 
hap para me këmbën e kundërt nga dora që 
do hedhim topin, lëkundim krahun ku kemi 
topin).

· Lidri shpjegon se kur të fillojë muzika, 
fëmijët fillojne një vrap të lehtë nëpër 
hapësirën e aktivitetit.

· Nuk i shkelim as qeskat e rërës, as rrathët.
· Kur muzika ndalon, lideri thërret: “Koshi 

me fruta”. 
· Fëmijët marin një qeskë me rërë dhe 

drejtohen nga rrathët - koshat e frutaave.
· Fëmijët hedhin qeskën në rreth me 

mënyrën e re që mësuan.
· Përsërit aktivitetin me mënyra të 

ndryshme lëvizjesh lokomotore:
a. Ecje.
b. Vrapim.
c. Kërcim.
d. Kërcim me një këmbë.
e. Kërcim indian.
f. Kërcim me hedhje. 

AKTIVITETI 2: Bowling në formë rrethi
· Fëmijët qëndrojnë në formë rrethi dhe secili 

ka nga një qeskë me rërë në dorë. 

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 

Instruksione: 

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 

Instruksione: 

5 minuta

25 minuta

25 minuta

Qeskat me rërë, 
birila boëling-u 
ose prej sfungjeri, 
muzikë
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· Lideri vendos birilat e boëling në qëndër të 
rrethit.

· Fëmijët me rradhë përpiqen të rrëzojnë 
birilat duke përdorur hedhjen nën nivelin e 
dorës.

· Kur bien të gjithë birilat, lideri i ngre prapë.
· Për raundet në vazhdim lideri zgjedh 

ngjyrat e qeskave me rërë.
· Fëmijët që kanë qeskat me ngjyrën që 

thërret lideri, përpiqen të rrezojnë birilat.
· Fëmijet nuk i marin qeskat e tyre derisa të 

gjitha birilat të jenë të rrëzuara, dhe derisa 
lideri tu japë sinjalin.

· Për të krijuar një sfidë, thuaju fëmijëve të 
bëjnë një hap prapa për cdo raund (rreth 
me i madh – distancë më e madhe gjuajtjeje)

MBYLLJA 
· Kërkoju fëmijëve të ulen në një rreth.
· Bëji disa ushtrime të thjeshta me karakter 

strechingu.
· Përsërit atë që mësuan sot.
· Merr feedback.

5 minuta
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Tema: Hedhja objektit (seanca 2)

AFTËSIA: Manipulimi i objekteve KOHA: 60 Min Sygjerime: Pajisje Didaktike

Hyrja 
· Përshëndet fëmijët dhe kërkoju të uleni në 

një rreth.
· Shpjego rregullat dhe ndonjë rregull 

specfik të ditës së sotme.
· Kujtoju fëmijëve të ndalojnë, të fillojnë dhe 

të shikojnë sipas sinjalit. (p.sh: fryji bilbilit)
Shpjego se çfarë do të bëjnë sot

AKTIVITETI 1: Rrathët muzikorë
· Lideri vendos disa rrathë të shpërndara 

nëpër hapësirën e aktivitetit.
· Kur muzika fillon, dua që të ecni nëpër 

hapësirën e aktivitetit, por pa i shkelur ose 
duke kaluar mbi rrathë.

· Kur muzika ndalon dua që të kërceni mbi 
njërin nga rrathët dhe të ngrini.

· Përsërit aktivitetin me lëvizje të ndryshme 
lokomotore.
a. Vrapim.
b. Kërcime.
c. Kërcime me një këmbë.
d. Kërcimi indian.
e. Vrapim i lehtë më hedhje.

· Udhëzoji fëmijët të ngrijnë në forma të 
ndryshme.

AKTIVITETI 2: Përmes rrathëve
· Lideri demostron hedhjen nën nivelin e 

dorës me një qeskë me rërë.
· Lideri zgjedh dy ndihmës që t’a ndihmojnë 

me rrethin.
· Lideri demostron si të hedhim qeskën me 

rërë brenda në rreth.
· Lideri i ndan fëmijët në grupe me nga 3 

persona.
· Dy fëmijë do të mbajnë rrethin, ndërkohë 

që tjetri do të praktikojë hedhjen e qeskës 
brenda në rreth.

· Ndërro rolet çdo 1-2 minuta.
· Instrukto fëmijët të fillojnë afër rrethit.
· Për një sfidë më të madhe, instrukto 

fëmijët të largohen vazhdimisht nga rrethi.
· Fëmijët nuk i mbledhin qeskat derisa t’i 

instruktojë lideri.
· Për të vazhduar sfidën, instrukto fëmijët 

që të largohen çdo herë e më shumë nga 
rrethi.

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
•	 Kujtoju fëmijëve që mund 

të lëndohen nëse shkelin 
në rrathë.

•	 Nëse	ka	mjaftueshëm	
rrathë, vendos një rreth 
për fëmijë.

•	 Nëse	nuk	ka	
mjaftueshëm rrathë, 
vendos maksimumi dy 
fëmijë për rreth.

Instruksione: 
· Koka lart. 
· Shikoni ku ecni.
· Kujtoni hapsiren juaj. 

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
· Në vënd të pishinës që 

fryhet mund të perdorësh 
edhe njëkuti të madhe. 

Instruksione: 
· Shikoni ku shkoni.
· Mos harroni hapin para.
· Lëkund krahun.

5 minuta

15 minuta

15 minuta

Qeskat me rërë, 
rrathë, topa të 
butë, muzikë, 
pishinë që fryhet 
ose kuti
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AKTIVITETI 3: Mbush pishinën
· Lideri vendos një pishinë të vogël që fryhet 

në mes të hapësirës së aktivitetit.
· Lideri vendos një rreth në çdo cep të 

hapësirës së aktivitetit.
· Lideri e mbush cdo rreth me disa qeska me 

rërë, ose topa të butë.
· Lideri shpjegon se loja quhet “Mbush 

pishinën”.
· Kur muzika fillon dua që të vraponi me hap të 

lehtë, rreth hapësirës së aktivitetit.
· Kur muzika ndalon dua që të filloni e të 

mbushni pishinën me topa / qeskat me rërë, 
duke përdorur hedhjen nën nivelin e dorës.

· Fëmijët mund të marrin vetëm një top ose 
qeskë me rërë për cdo rradhë.

· Fëmijët hedhin një top / qeskë me rërë dhe 
më pas kalojnë të tjetra, derisa pishina 
të jetë mbushur, the të gjithë topat janë 
brënda.

MBYLLJA 
· Kërkoju fëmijëve të ulen në një rreth.
· Bëji disa ushtrime të thjeshta me karakter 

strechingu.
· Përsërit atë që mësuan sot.
· Merr feedback.

20 minuta

5 minuta
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Tema: Kapja e objektit 

AFTËSIA: Manipulimi i objekteve KOHA: 60 Min Sygjerime: Pajisje Didaktike

Hyrja 
· Përshëndet fëmijët dhe kërkoju të uleni në 

një rreth.
· Shpjego rregullat dhe ndonjë rregull 

specfik të ditës së sotme.
· Kujtoju fëmijëve të ndalojnë, të fillojnë dhe 

të shikojnë sipas sinjalit. (p.sh: fryji bilbilit)
· Shpjego se çfarë do të bëjnë sot.

Sot do të mësojmë të kapim topin. Dini ju ndonjë lojë 
ku duhet të kapim topin?

AKTIVITETI 1: Kapja në rrathë
· Lideri vendos rrathë në hapësirën e 

aktivitetit, nga një rreth për cdo fëmijë.
· Duke përdorur sa më shumë pajisje të 

jetë e mundur (p.sh: topa të butë sfungjeri, 
kuba sfungjeri, topa plastikë, qeskat e 
rërës, tallumbave etj), lideri vendos nga një 
pajisje për rreth.

· Fëmijët përhapen nëpër hapësirën e 
aktivitetit dhe lideri shpjegon lojën.

· Kur muzika fillon ju mund të vraponi rreth 
hapësirës së aktivitetit, por pa i prekur 
rrathët.

· Kur muzika ndalon, ju kërceni mbi një rreth 
dhe merrni mjetin që gjeni aty.hidheni lart 
e poshtë derisa une të them “Ndaloni”.

· Kur muzika fillon sërish, lini mjetet dhe 
vazhdoni aktivitetin.

· Përsërit ushtrimin disa herë.  

AKTIVITETI 2: Kapja nën nivelin e dorës
· Lideri u kërkon fëmijëve të formojnë një 

gjysmë rreth, në mëyrë që të gjithë mund 
t’a shikojnë.

· Lideri demostron se si duken dukart kur 
praktikojmë kapjen nën nivelin e dorës. 

· Duart afër stomakut, pëllëmbët e duarve me 
drejtim lart – si një tas.

· Ndiqni topin me sy.
· Lideri zgjedh një fëmijë që të demostrojë 

kapjen nën nivelin e duarve.
· Duke përdorur një qeskë me rërë ose një 

top të butë, lideri dhe fëmija qëndrojnë 
larg rreth një metër, dhe me kujdes 
pasojnë topin disa herë.

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
Kujtoju fëmijëve që të kenë 
vëmëndje, në mënyrë që të 
mos përplasen me shokët

Instruksione: 
· Duart para stomakut.
· Pëllëmbët lart.
· Forma e duarve si tas.

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
Kujtoji fëmijëve teknikën e 
kapjes nën nivelin e dorës.
Përgëzo fëmijët për 
përkjekjet e tyre

5 minuta

15 minuta

15 minuta

Qeskat me rërë, 
topa të butë, mjete 
të ndryshme
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· Lideri më pas ndan ndan fëmijët në çifte, 
në mënyrë që të praktikojnë ushtrimin.

· Lideri paracakton dy vija me hapësirën 
që do të kenë fëmijët gjatë praktikimit 
të ushtrimit (p.s: vija në dysheme, vija të 
paracaktuara me ngjitës etj).

· Partnerët qëndrojnë përballë njëri tjetrit 
në mënyrë që topar ose qeskat e rërës të 
kenë të njëjtin drejtim.

· Ushtrimi fillon me 1 metër largësi mes 
fëmijëve.

Ndërkohë që fëmijët përmirësojnë teknikën e 
kapjes, lideri i udhëzon të rrisin largësinë pak nga 
pak.

AKTIVITETI 3: Patatja e nxehtë
· Lideri i ndan fëmijët në grupe me nga 3-4 

persona.
· Çdo grup gjen hapësirën e vet dhe formon 

një rreth.
· Lideri i jep një “patate të nxehtë” cdo 

grupi (qeskë rëre ore një top sfungjeri).
· Kur muzika fillon, hedhim “pataten e nxehtë” 

te shoku në anën tënde.
· Fëmija që e kap “pataten e nxehtë” e hedh më 

pas te shoku tjetër në anë të rrethit të tij.
· Kur ndalon muzika të gjithë ngrijnë.
· Nëse “patatja e nxehtë” është në dorën tënde, 

bëj 5 kërcime më një këmbë.
Përsërit aktivitetin disa herë.

MBYLLJA 
· Kërkoju fëmijëve të ulen në një rreth.
· Bëji disa ushtrime të thjeshta me karakter 

strechingu.
· Përsërit atë që mësuan sot.
· Merr feedback.  

20 minuta

5 minuta



22

Tema: Pasimi/hedhja nga lart   

AFTËSIA: Manipulimi i objekteve KOHA: 60 Min Sygjerime: Pajisje Didaktike

Hyrja 
· Përshëndet fëmijët dhe kërkoju të uleni në 

një rreth.
· Shpjego rregullat dhe ndonjë rregull 

specfik të ditës së sotme.
· Kujtoju fëmijëve të ndalojnë, të fillojnë dhe 

të shikojnë sipas sinjalit. (p.sh: fryji bilbilit)
· Shpjego se çfarë do të bëjnë sot.

AKTIVITETI 1: Imitim i ecjes kafshëve
· Ky është një ushtrim ku praktikohet 

ndjekja e sinjaleve dhe insruksioneve. 
· Kërkoju fëmijëve të ecin si një që ju 

zgjidhni (demostroni).
· Kali – ecni me shpejtësi normale rreth 

hapësirës së aktivitetit.
· Leopardi – ecni shpejt,
· Bufi – qëndroni në vend.
· Breshka - uluni dhe bëjeni veten sa më të 

vogël.
· Kanguri – kërceni lart e poshtë.
· Elefanti – lëvizni shumë ngadalë me hapa të 

mëdhenj

AKTIVITETI 2: Hedhja në shënjestër 
· Kërkoju fëmijëve të ulen këmbë kryq në 

dysheme me fytyrën nga ju 
· Demostoji si të hëdhin një qeskë me rërë 

mbi nivelin e dorës
a. Qëndro përpara shënjestrës (rreth i varur 

ose i ngjitur në mur).
b. Kthehu pak anash, në mënyrë që krahu yt 

i gjuajtjes të jetë sa më larg shënjestrës.
c. Drejto dorën tjetër nga shënjestra, dhe ngi 

krahun e goditjes.
d. Hidh qeskën më rërë duke rrotulluar trupin 

në drejtim të shënjestrës.
· Vendos tri lloje shënjestrash në hapësirën e 

aktivitetit:
1. Rrathë në mur.
2. Kosha në dysheme.
 Hapësirë për distancë (hidhe sa me larg të 

jëtë e mundur).
· Vendos rezerva të qeskave më rërë pranë 

çdo shënjestre.
· Vendos një lider për cdo stacion 

shënjestrash.

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
Krijo gjithmonë rutinë në 
prezantimin e programit të 
ditës dhe instruksioneve.
Ndërtoji komentet në mënyrë 
pozitive dhe konstruktive. 

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
· Kujtoju fëmijëvë 

respektimin  e hapësirës 
së tyre.

Instruksione: 
- Koka lart
- Shikoni ku ecni

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
 Lejo fëmijët që të mesohen 
me hedhjen.
Mos korrigjo shumë tëknikën. 
Fëmijët e vegjël duan kohë 
të përvetësojnë teknikën e 
hedhjes

Instruksione:
•	 Orientohuni	me	dorën	

tjetëer dhe hidhni topin.
•	 Qëndroni	anash	përballe	

shënjestrës

5 minuta

15 minuta

20 minuta

Qeskat me rërë, 
rrathë, topa të 
butë, kosha ose 
kuti.
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· Ndaji fëmijët në 3 grupe dhe rrotullo 
grupet çdo 2-3 minuta

AKTIVITETI 3: Ndiq hedhjen time
.  · Fëmijët sëbashku me liderin formaojnë një 

rreth.
· Të gjithë kanë nga një qeskë më rërë në 

dorë.
· Lideri demosron një hedhjë nën nivelin e 

dorës dhe një hedhje mbi nivelin e dorës.
· Lideri e hedh qeskën e tij/saj në mes të 

rrethit.
· Fëmijët me rradhë hedhin qeskat e tyre 

dhe përpiqen ti afrohen qeskës së liderit.
· Përgëzoni fëmijën që i afrohet me shumë 

qeskës së liderit.
· Duartrokit për çdo hedhje që bejnë fëmijët.
· Pasi të gjithë të kënë mbaruar hedhjet e 

tyre, ripërsërisim ushtrimin.
· Praktikoni hedhjen e qeskave duke 

ndryshuar duart dominate dhe jo 
dominante.

MBYLLJA 
· Kërkoju fëmijëve të ulen në një rreth.
· Bëji disa ushtrime të thjeshta me karakter 

strechingu.
· Përsërit atë që mësuan sot.
· Merr feedback.  

15 minuta

5 minuta

Këshilla për mësuesin/ 
instruktorin: 
Kujtoju fëmijëve të presin 
rradhën e tyre.
Çdo fëmijë përgëzohet për 
hedhjen e tij/saj.

Instruksione: 
· Drejtohuni dhe hidheni 

qeskën.
· Qëndroni anash 

shënjestrës.



24

Referencat

1,  Ready to use physical education activities for grades K-2. Ist edition

2.  Dynamic physical education for elementary school students. 15th edition

3.  Korniza kurrikulare e arsimit parashkollor. IZHA 2016

3.  Web links www.activeforlife.com  www.shapeamerica.org



25
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