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  PËR FËMIJË TË PASTËR, TË SHËNDETSHËM DHE TË BUKUR

Për prindërit dhe mësuesit në kopshte 

Që në vitet e para të fëmijërisë është e rëndësishme ta mësojmë fëmijën të njohë rregullat 
dhe të kujdeset për higjienën e tij vetjake. 

Zakonet e shëndetshme të higjienës dhe ushqyerjes i bëjnë fëmijët të jenë të shëndetshëm 
dhe i rrisin vetëbesimin.

Që  fëmijët të jenë të pastër, të shëndetshëm dhe të bukur, ata duhet të njohin dhe të 
përdorin rregullisht mjetet e higjienës. 

Ju mund t’ju sqaroni atyre se cilat janë mjetet personale të higjienës dhe ato për përdorim 
të përbashkët nga anëtarët e tjerë të familjes apo kur gjenden në ambiente publike.  



Për ju kujdestarë!

Kur ju, kujdestarët bëni përpjekjet e para për të edukuar fëmijët me praktika të shëndetshme, është e zakonshme të gjendeni në vështirësi të ndryshme. Megjithatë, është e domosdoshme të mos hiqni dorë dhe të ndiqni një linjë  të veçantë edukative. 
Higjiena jo e mirë  mund të çojë jo vetëm në probleme të shumta shëndetësore, por edhe në probleme sociale të tilla si izolimi, me pasoja të rënda në drejtim të zhvillimit individual. 

Nga ana tjetër, higjena nuk duhet të bëhet një mani, as nuk duhet të jetë shtrënguese, por duhet ta shohim si pjesë të natyrshme të jetës së përditëshme, si një zakon i shëndetshëm.



LE TË NJOHIM DISA NGA SENDET QË REKOMANDOHET TË JENË PERSONALE:

Mjetet vetjake të higjienës janë: 
furça e dhëmbëve, shamia e duarve, peshqiri i fytyrës dhe banjës, krehëri. 



Gjatë ushqyerjes fëmijët duhet të kenë këto sende personale:
gota, luga, pjata, piruni, thika, peceta.



Gjatë të fjeturit fëmijët duhet të kenë këto sende personale:
pizhamet, çarçafë, këllëf jastëku, dhe mbulesat.



Edhe veshmbathjet rekomandohen të jenë personale:
ndërresat e brendshme, veshjet (fustane, këmisha, pantallona, pallto), 
këpucët dhe aksesorë (kapele, doreza).



Le të njohim disa nga mjetet higjienike të cilat mund t’i përdorin të gjithë anëtarët 
e familjes. 

Ato janë: pasta e dhëmbëve, sapuni, letra higjienike, furça dhe boja e këpucëve, fshesa, kova, 
etj.

Tani le të kujtojmë disa nga rregullat bazë që duhet t’i mësojmë fëmijëve për mënyrën si të 
kujdesen për higjienën e trupit, flokëve, duarve, dhëmbëve, sjelljen, etj. 
Më tej ju duhet t’jua kujtoni vazhdimisht fëmijëve këto rregulla dhe shumë e rëndësishme 
është që ju t’jua mësoni këto rregulla nëpërmjet shembullit, pasi kjo është mënyra më e mirë.



1. QË FËMIJËT TË JENË TË PASTËR 

Mirë është që fëmijët të bëjnë çdo ditë dush 
me ujë të ngrohtë, shampo ose sapun. Larja e 
trupit i ndihmon jo vetëm të jenë më të pastër, 
duke parandaluar shumë sëmundje, por edhe 
i qetëson dhe i ndihmon për një gjumë më të 
qetë.

Këshillojini fëmijët që jo vetëm t’i lajnë flokët, por edhe 
t’i krehin disa herë në ditë. Gjithashtu flokët duhen 
prerë herë pas here. Fëmijët e moshës 3-6 vjeç, sidomos 
vajzat me flokët të gjatë, mund të mos i krehin dot 
vetë, ndaj duhen ndihmuar nga më të rriturit. Gjatë 
qëndrimit në kopësht apo edhe në shtëpi, këshillohet 
që vajzat t’i mbajnë flokët të lidhura.  



2. SI TË KUJDESEN PËR GOJËN

Furça e fëmijëve duhet të jetë me fije të buta dhe të ndërrohet çdo 3 muaj.

Pasta e dhëmbëve për fëmijët duhet të jetë pa aroma të forta, me shije frutash dhe të 
përmbajë fluor, i cili largon bakteret dhe forcon dhëmbët. Përdorimi i pastave me fluor duhet 
të fillojë në moshën 2-vjeçare.



Sa pastë dhëmbësh? 

Sasia e pastës me fluor duhet të jetë 
sa një kokërr bizele ose sa thoi i gishtit 
të madh të fëmijës. Fluori ndihmon 
ngurtësimin e smaltit të dhëmbëve, 
e për rrjedhojë pengon prishjen dhe 
parandalon rënien e tyre. Burimi më i 
mirë i fluorit janë  pastat e dhëmbëve.

Si ti lajnë dhëmbët? 

Këshillojini të lagin gojën me ujë dhe të fillojnë të përdorin 
furçën. Duhet të fërkohen të gjithë dhëmbët e sipërm dhe të 
poshtëm nga jashtë dhe brenda. Që të largohen sa më shumë 
mikrobet, lëvizjet duhet të jenë majtas-djathtas, lart-poshtë 
dhe rrethore. Mos harroni se mikrobet dhe bakteret gjenden 
edhe në gjuhë, ndaj duhet të lahet me kujdes edhe gjuha!



KUJDES! LARJA E DHËMBËVE  DUHET TË ZGJASË PËR DY MINUTA.

Shpëlarja e gojës. 

Goja duhet shpëlarë sa më mirë dhe me 
ujë të bollshëm. Më pas shpëlahet mirë 
edhe furça dhe vendoset në vendin e 
përcaktuar (gotë). Mirë është të mbahet e 
mbuluar me kapak, nëse ka.

Përdorimi i fijes së dhëmbëve.

Këshillohet që edhe fëmijët të përdorin fijen e 
dhëmbëve për të hequr ushqimet që mund të 
ngelen midis dhëmbëve. Për këtë, të rriturit 
duhet t’u japin atyre një fije peri e posaçme 
për dhëmbët në gjatësinë rreth 10-15 cm, ta 
rrotullojnë 1 herë rreth gishtave tregues të të 
dy duarve, dhe ta fusin midis dhëmbëve duke 
bërë lëvizje para-mbrapa.



Por sa herë duhen larë dhëmbët?

Dhëmbët duhen larë:

- çdo mëngjes 
- çdo darkë para se të flemë 
- Sa herë që hamë  
- Sa  herë pimë lëngje me sheqer.

Por asnjëherë më pak se dy herë në ditë.

2
herë

2
minuta

Të mos harrojmë kontrollin e rregullt te 
dentisti 1-2 herë në vit!

Kontrolli i rregullt tek dentisti do të: 

- parandalojë në kohë shfaqjen e kariesit 
dhe sëmundjeve të tjera,

- do t’i edukojë fëmijët për një higjienë të 
mirë, 

- do t’ju largojë frikën apo stresin e 
ndërhyrjeve dentare.



3.  SI TË MBAJNË DUART PASTËR?

A e dini  se 
çfarë mund 

tu shkaktojnë 
mikrobet, 

nëse duart 
tuaja i keni 
të pista? Ja 
çfarë thonë 

mikrobet.

Unë shkaktoj heqje barku,
Unë shkaktoj dhimbje veshi,
Unë shkaktoj dhimbje fyti,
Unë shkaktoj puçrra,
Unë shkaktoj kollë,
Unë të infektoj plagën, 
Unë shkaktoj skuqje të syve,
Unë shkaktoj shumë sëmundje ngjitëse.



Që mikrobet të largohen më mirë, duart duhen larë me ujë të 
ngrohtë dhe sapun. 
Larja e duarve quhet vaksinë e sigurt, pasi na mbron nga shumë 
sëmundje.

2. Sapunisini dhe fërkoni mirë duart me 
njëra-tjetrën (pëllëmbët, kurrizin e duarve 
dhe midis gishtave).

Si duhet të lahen duart?

1. Lagni duart me ujë



3. Sa duhet të zgjasë larja e duarve? Fërkoni mirë duart duke numëruar deri në 20 
ose duke kënduar dy herë këngën “gëzuar ditëlindjen/shumë urime për ty”.

4. Shpëlani mirë duart me ujë të rrjedhshëm

5. Fshijini mirë duart me peshqirin personal ose në kopësht këshillohen letrat me një 
përdorim.

Ja si do të ishte pamja 
e duarve të pastra nëse 
fëmijët do mund t’i 
shihnin pasi i lanë me 
ujë dhe sapun: ato do të 
ishin pa mikrobe.



Kur duhet ti lajnë duart?

Duart duhen larë vazhdimisht gjatë gjithë ditës, por ju duhet t’i këshilloni që të mos 
harrojnë larjen e duarve, veçanërisht:

2. Para se të hanë1. Sa herë dalin nga tualeti 3. Kur prekin kafshë



Por kujdes! 
Thonjtë duhet jo vetëm të lahen, por edhe të priten rregullisht, sepse 
mbajnë shumë mikrobe.
Të rriturit duhet të kujdesen për thonjtë e fëmijëve të kësaj moshe.

4. Mbasi luajnë 5. Kur shfryjnë hundët 



4.  TË MËSOJMË RREGULLAT E TË NGRËNIT

Të gjitha ushqimet përmbajnë energji dhe lëndë ushqyese. Lëndët ushqyese ndahen në:

Që fëmijët të rriten të shëndetshëm duhet të 
edukohen që të hanë të gjitha ushqimet. Disa 
ushqime prodhohen aty ku jetoni, ushqime 
të tjera vijnë nga shumë larg. Këshillohet të 

ushqehemi kryesisht me ushqime të stinës 
dhe të zonës ku jetojmë, pasi ato janë më të 
freskëta dhe më të lira. 

Ushqimi i duhur dhe ushqyerja e mirë janë thelbësore për:

• mbijetesën, 
• rritjen fizike, 
• zhvillimin mendor, 
• ecurinë shkollore, 

• produktivitetin, 
• shëndetin,
• mirëqenien.

• Makronutrientë: karbohidratet 
(sheqernat), lipidet (yndyrnat), proteinat 
dhe lëngjet. Këto mund të përdoren 
nga organizmi vetëm pas tretjes, e cila i 
transformon në përbërës të thjeshtë dhe 
lehtësisht të asimilueshëm.

• Mikronutrientë: vitaminat dhe  kripërat 
minerale esenciale që hyjnë në sasi të vogla, 
të pa përpunuara pas tretjes apo thithjes 
dhe janë të domosdoshëm për të rregulluar 
realizimin e proceseve jetësore si: reaksionet 
enzimatike etj. 

Gjithashtu ushqimet ndahen edhe në grupe ushqimore dhe në vijim ju njohim me disa nga përfaqësuesit e tyre.



Grupi 1: 
Drithërat dhe patatet

Grupi 2:  
Perimet dhe frutat

Grupi 3: 
Bulmeti (qumështi 
dhe derivatet e tij)



Grupi 5: 
Sheqernat (Ëmbëlsirat dhe lëngjet )

Grupi 6: 
Vajrat dhe yndyrnat 
- Përdorimi i yndyrnave ka vlerën e vet për 
shëndetin, por sasia e tyre duhet të jetë e 
kufizuar për të balancuar marrjen e kalorive. 
- Vaji ullirit është më i miri. Për fëmijët e vegjël 
mund të përdoret edhe gjalpi, por në sasi të 
moderuara, kurse margarinat duhen evituar.

Grupi 4:
Ushqimet që përmbajnë proteina (mishi dhe nënproduktet e tij, 
peshku, veza, bishtajoret, etj.)



Përse është me rëndësi ushqyerja e 
fëmijëve të moshës parashkollore? 

- Ushqyerja e mirë përmirëson potencialin 
e të mësuarit dhe mirëqenien e fëmijëve.

- Në njerëzit e ushqyer mirë, sëmundjet janë 
më të rralla, më pak të rënda dhe zgjasin 
më pak.

- Ushqyerja e mirë gjithashtu nxit mirëqenien 
fizike, mendore dhe sociale gjatë gjithë 
jetës, duke përforcuar imazhin pozitiv dhe 
rritur vetëvlerësimin.

Bazuar në rekomandimet e OBSH, 
ndarja energjetike sipas vakteve duhet të jetë: 

- Mëngjesi  15%
- Zemra paradite 5%
- Dreka  40%
- Zemra pasdite 5%
- Darka  35%



Ja disa këshilla që ju mund t’i jepni fëmijëve mbi ushqyerjen e tyre të shëndetshme:

Hani sa më shumë fruta dhe perime, 
së paku 5 herë në ditë. 

Fëmijët duhet të hanë fruta dhe perime të 
të gjitha ngjyrave sepse ato kanë vitamina 
dhe minerale që mbrojnë shëndetin dhe e 
bëjnë lëkurën dhe flokët më të bukur.

Hani të gjitha llojet e ushqimeve



Hani 5 vakte në ditë: mëngjes, zemrën e paradites, drekë, zemrën e pasdites dhe darkë.

Mos e teproni me 
ëmbëlsirat dhe lëngjet 
e frutave apo ato me 
sheqer!

Fëmijët duhet të përdorin 
sa më pak prej këtyre 
produkteve sepse do t’ju 
prishen dhëmbët dhe do të 
shëndoshen.

Asnjëherë mos e lini 
mëngjesin pa ngrënë. 

Ngrënia e mëngjesit i 
ndihmon fëmijët të jenë 
më të vëmendshëm, më 
të gëzueshëm dhe më 
aktivë. Një gotë qumësht 
në mëngjes forcon kockat 
dhe i bën më të fortë.

Pini sa më shumë 
ujë. 

Sa më të vegjël, 
aq më shumë ujë 
përmban organizmi. 
Pirja e ujit që në 
moshë të vogël i 
edukon fëmijët për të 
ardhmen.



Uluni të gjithë së bashku për të 
ngrënë në një tryezë. 

Në kopësht apo në shtëpi duhet që 
të gjithë të hanë së bashku së paku 
një vakt. Kjo i bën familjet më të 
bashkuara dhe prindërit mund të 
japin shembullin e mirë të të ngrënit 
të çdo ushqimi të gatuar. 

Gjatë kohës së ngrënies të mbyllet televizori 
dhe të mos lejohen lojërat e ndryshme!



Rregulla për të ngrënë në tavolinë

Kujdestarët duhet të njohin disa rregulla mbi mënyrën e qëndrimit në tavolinë gjatë 
ngrënies që të mund t’i këshillojnë drejt fëmijët.  

1. Fëmija duhet të ulet në tavolinë me të rriturit dhe në këtë moshë ai duhet të hajë 
të njëjtat ushqime si të rriturit, sigurisht në sasi më të vogla. Kur janë në kopësht, 
fëmijët mund të nxiten të hanë duke imituar shokët e tyre.

2. Fëmijët duhen nxitur që të provojnë të gjitha ushqimet. 
3. Ushqimi duhet bërë sa më interesant dhe i ndryshëm në pamje.
4. Fëmija nuk duhet të hajë asgjë që ti prishë oreksin para vakteve.
5. Nëse nuk ha vaktin e parë, do të jetë më i uritur tek vakti tjetër.
6. Nuk i duhen vënë racione të mëdha në pjatë. Fëmijët tremben kur shohin sa 

shumë u kemi hedhur në pjatë sepse mendojnë se nuk do ta hanë dot të gjithë dhe 
dekurajohen.

7. Lërjani lugën përpara dhe mos tregoni vëmendje tek ajo që bën. Fëmija duhet lënë 
të bëjë ç’të dojë, qoftë edhe të lozë me ushqimin, ta sorrollasë nëpër duar.

8. Fëmija nuk duhet lutur të hajë, pasi kështu do të përqendrohet tek ato që i thonë 
dhe jo tek ushqimi. 

9. Prindi/edukatori duhet të jetë i qetë dhe të mos i transmetojë ankth fëmijës. Për 
shumicën e fëmijëve në këtë moshë, fakti se do hanë, mund të kthehet në një gjë të 
padëshiruar, duke i bërë të humbasin shijen dhe dëshirën për gjellët.



Edukatoret mund të bëjnë një tabelë më rregullat bazë gjatë ushqyerjes dhe ta 
vendosin në ambientin ku hanë fëmijët, për shembull:

- Mos flisni kur hani!
- Mos hani me gojë hapur!
- Mos u tundni në karrige!
- Mos derdhni ujë në tavolinë!
- Mos e hidhni ushqimin!
- Provoni të gjitha ushqimet!
- Mbani rregull në tavolinë! 
- Kur mbaroni ushqimin, çoni pjatën në vendin e caktuar!



Këshillojini  fëmijët që të luajnë sa më shumë lojëra aktive dhe në grup që të bëhen të 
fortë, të bukur dhe të mos shëndoshen. Lojërat në grup i ndihmojnë ata të socializohen me 
bashkëmoshatarët, të bashkëndajnë lodrat apo idetë rreth lojës, të jenë kreativë dhe aktivë. 
Sa më shumë të luajnë jashtë, në ajër të pastër, aq më mirë është.

Lojërat e fëmijëve duhet të jenë të kombinuara:

- Lojëra për të rritur durimin dhe forcojnë zemrën dhe mushkëritë si vrapi, noti, kërcimi 
me litar, etj.

- Lojëra për t’i bërë më të zhdërvjellët, lojëra që nxisin fëmijët të përkulen, tendosen dhe 
zgjaten si p.sh gjimnastika dhe vallëzime.

- Lojëra për ti fuqizuar më shumë, lojëra për të fuqizuar muskujt dhe forcën, si ngjitja, 
rrëshqitja në shkallën e parkut të lojërave, etj.

5.  SA MË SHUMË TË LUAJNË,  AQ MË TË FORTË BËHEN.





Që fëmijët të jenë më të shëndetshëm, ata duhet të shohin sa më pak televizor apo të luajnë 
me lojëra elektronike. 

Koha që ata kalojnë duke parë televizor: 

- i largon nga shokët, nga loja me njëri tjetrin, 
- vështirëson gjumin gjatë natës, 
- rrit rrezikun për dëmtime të syve dhe për shtimin në peshë.



Kur fëmijët shkruajnë apo vizatojnë, ata duhet të qëndrojnë ulur drejt dhe me krahë të 
mbështetur në tavolinë.

Fëmijët nuk duhet të rrinë më shumë se 1-2 orë në ditë para çdo lloj ekrani.
Mirë është të shoqërohen nga të rriturit, që ata të zgjedhin të shohin programe të 
kontrolluara, por edhe t’u shpjegojnë atë që po shohin.



Fëmijët mund të bëhen lehtësisht viktima të aksidenteve, pasi ata kanë shumë energji, dhe 
dëshira për të zbuluar mjedisin që i rrethon, është më e madhe sesa aftësia e tyre për të 
parandaluar rreziqet.  
Është detyra e të rriturve të sigurohen që fëmijët të luajnë dhe të kryejnë eksplorimet në 
botën përreth pa rreziqe.

Rreziqet  janë të ndryshme. Le të kujtojmë disa prej tyre:

- shtyrje-zvarritje-tërheqje-përplasje-pengesa gjatë aktiviteteve të ndryshme; 
- prekja e prizave të korrentit apo telave të zhveshur; 
- gjatë ushqyerjes apo pirjes mund t’u bllokohen rrugët e frymëmarrjes;
- futja e objekteve në sy, vesh, hundë;
- qëndrimi afër objekteve të nxehta i rrezikon për djegie; 
- detergjentët dhe produktet e ndryshme pastruese, ilaçet; 
- hedhjet nga lartësia; 
- zënka me shokët, (Kujdes jo vetëm ato fiziket, por edhe psikologjike);
- aksidente me biçikletë, makinë, etj.

6. SI TË MBROJMË FËMIJËT?



Pasojat në shëndetin e fëmijët mund të jenë gjithashtu të shumta: prerje, gërvishtje, ngjeshje, 
shtypje, dëmtime të lëkurës, nxirje, thyerje kockash, mbytja-bllokimi nga trupa të huaj.

Disa nga këshillat që i duhen dhënë fëmijëve janë:

- Të duhen me njëri-tjetrin dhe të mos shtyhen apo goditen gjatë lojës;
- Të përkrahin të gjithë fëmijët me aftësi ndryshe dhe të mos harrojnë se të gjithë kanë 

të drejta të barabarta;
- Të njohin rreziqet gjatë ushqyerjes; 
- Të mos prekin produktet pastruese apo ilaçet; 
- Të njohin rreziqet që vijnë nga lartësitë, objektet e nxehta apo ato me energji elektrike;
- Në makinë të ulen pas në sediljet e tyre dhe të mbajnë lidhur rripin e sigurimit; 
- Kur luan me biçikletë apo lojëra të tjera me rrota, fëmija duhet të mbajë kaskën në 

kokë. 



Edukatorët dhe prindërit duhet t’ju mësojnë fëmijëve rregullat e lëvizjes në rrugë, për 
shembull: 

- Të ecin gjithnjë në trotuar,
- Kur kalojnë rrugën të shkojnë tek vijat e bardha ose te semafori duke pritur të ndizet 

ngjyra jeshile.
- Kur lëvizin me biçikletë, ata duhet të mbajnë kaskë në kokë, mbrojtëse tek gjunjët dhe 

duhet të ecin në rrugën e biçikletës.

Siguria e fëmijëve duhet të jetë edhe nga temperaturat e larta (në verë) apo temperaturat 
e ulëta (në dimër), mbasi trupi i tyre i vogël është i rrezikuar si në verë dhe në dimër. 

Në ditë të nxehta fëmijët duhet të vishen me rroba të lehta dhe prej pambuku.
Nga ora 10 deri në ora 16 fëmijët nuk duhet të dalin jashtë shtëpisë ose në plazh.



Fëmijët duhet të mbajnë kapele me strehë të gjerë. Në plazh duhet të përdorin kremra 
mbrojtës dhe të pinë sa më shumë ujë.

Gjatë dimrit bën ftohtë dhe bie shi ose dëborë. Fëmijët në ditë të ftohta duhet të vishen me 
rroba të ngrohta, kapuç, doreza, xhup dhe këpucë të ngrohta. Mos harroni t’ju rekomandoni 
fëmijëve të pijnë çajra dhe të hanë ushqim të ngrohtë.  



Këshillohet që të gjithë fëmijët të shkojnë në kopësht, sepse atje ata kënaqen duke luajtur 
me shokët dhe shoqet. Kujdestarët duhet t’i këshillojnë dhe nxisin fëmijët që: 

- t’i duan të gjithë shokët dhe shoqet, pa përjashtim;
- të luajnë së bashku; 
- të ndajnë lodrat me njëri-tjetrin; 
- të ndihmojnë njëri-tjetrin;
- të mos zihen apo godasin njëri-tjetrin;
- të nxisin lojën apo aktivitetet në grup. 

Gjithnjë duhet të kujtojmë se të gjithë fëmijët janë të barabartë!

7.  SI TË JENË TË DASHUR ME SHOKËT



Që të jenë të shëndetshëm, trupi ka nevojë për t’u shlodhur dhe për t’u forcuar, prandaj 
fëmijët duhet të bëjnë një gjumë të mirë.

8.  GJUMI I RRIT DHE I FORCON

A e dini se ata duhet të flenë 10 deri në 12 orë në ditë?



Para se të flenë, duhet të kujtohen të shkojnë në tualet, të lajnë trupin, dhëmbët dhe 
të veshin pizhamet. Prindërit apo anëtarët e familjes është mirë që t’u lexojnë ndonjë 
tregim apo përrallë dhe pasi t’i zërë gjumi, të fiket drita.

Para gjumit mund t’i këshillohet të pinë një gotë qumësht të ngrohtë, pasi i ndihmon 
për një gjumë më të qetë.



9.  KONTROLLE TË RREGULLTA TEK MJEKU

Doktori duhet të 
jetë mik i fëmijës 

dhe fëmijët duhet 
të bëjnë kontrolle 
të rregullta edhe 

kur nuk janë të 
sëmurë.

Fëmijët duhen të bëjnë kontrolle të rregullta për dëgjimin dhe  shikimin.



Fëmijët duhen të bëjnë kontrolle të rregullta për peshën dhe matjen e lartësisë për të 
ndjekur rritjen e tyre. 



Fëmijët duhen të mbrohen edhe nga sëmundjet dhe për këtë duhet të bëjnë vaksinat sipas 
kalendarit të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë.




