ALBANISCH

Mësimnxënia fillon
shumë kohë para
kopshtit

Përfshirja e fëmijës tuaj në situata të përditshme
është inkurajimi më i mirë. Nuk ka nevojë
për ndonjë gjë të veçantë. Fokusi është të lini
fëmijën tuaj të bëjë dhe të përjetojë sa më
shumë që të jetë e mundur. Gëzoni suksesin
tuaj me të dhe inkurajojeni që ta bëjë këtë
gjatë rrugës. Që nga lindja, fëmijët kanë
përvoja të rëndësishme të të mësuarit që janë
të rëndësishme për mësimnxënien e tyre më
vonë në kopsht dhe shkollë.
Mund të gjeni sugjerime për të shoqëruar
fëmijën tuaj në jetën e përditshme, për
trajnimin e gjuhës dhe për çështjet arsimore
në www.gfi.nw.ch ›  Vorschulkind.

A doni ta përgatisni
fëmijën tuaj
për në kopshtin?
Përveç moshës, nuk ka kërkesa pranimi në
kopshtet e fëmijëve. Por është e dobishme
për fëmijën tuaj nëse ai tashmë ka pasur
përvojat e mëposhtme:
› luan, vrapon, ndërvepron me fëmijët e tjerë
› ndahen nga prindërit e tyre për disa orë
›	vizaton, ngjit, pret me gërshërë
› vishet dhe zhvishet në mënyrë të pavarur
› shkon në tualet vetëm
› lan duart dhe lan gojën, hundën dhe dhëmbët
› kupton thëniet e thjeshta në gjermanisht
› rri me një gjë për ca kohë
› trajton me kujdes qeniet e gjalla dhe sendet
› rregullon pas lojës - me ndihmë nëse nevojitet

Mund të gjeni informacion mbi regjistrimin në
kopsht dhe shkollë në www.nw.ch me termin
e kërkimit “Kindergarten und Einschulung”.
Nëse keni ndonjë pyetje ose nuk jeni të sigurt, ju lutemi
kontaktoni specialistët e mëposhtëm: Konsulentin për nënën
dhe babanë, pediatrin, drejtuesin e grupeve të lojërave,
specialistin e kopshtit ditor ose mësuesin e kopshtit.
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Sugjerime dhe ide

Shumë përvoja të ndryshme
janë të dobishme për fëmijën.
LIGJËRIMI
A flisni me fëmijën tuaj në
gjuhën e tyre amtare?
A i tregoni dhe i shpjegoni
gjëra të reja?
Fëmija juaj mëson më mirë kur ju
flisni në mënyrë aktive dhe bëni
dialog me ta. Një fjalor i madh në
gjuhën amtare ndihmon që ata të
mësojnë mirë gjermanisht më vonë.

DËGJIMI
A shikoni libra me figura
bashkë me fëmijën tuaj dhe
a flisni me ta për këtë?
A i tregoni përralla dhe
histori?
E bën më të lehtë leximin dhe
shkrimin për fëmijët më vonë nëse
ata përjetojnë interes dhe gëzim
për librat dhe tregimet në moshë
të hershme.

MËSONI
TË MERRENI
ME NDJENJAT
A përmendni ndonjë ndjenjë
që fëmija juaj mund të ketë?
A e lejoni mërzinë?
Fëmija juaj gjithnjë mund të tregojë
ndjeshmëri me njerëzit e tjerë dhe
të mësojë të shijojë ndjenja të bukura
dhe të merret me ndjenja
të pakëndshme.

Të mësuarit e hershëm
ka rëndësi.

Fillon në moshën
e vogëlisë.

FORMONI DHE
NDËRTONI

NGJYRAT DHE
FORMAT

A e lini fëmijën tuaj të luajë
me ujë, rërë, lopata, gota,
gurë, blloqe ndërtimi, Lego,
formuese, etj?

A i jepni fëmijës tuaj letra,
ngjyra, kutira, shirita,
gërshërë, ngjitës dhe a bëni
punëdore me to?

Fëmija mbledh njohuritë e para për
matematikën duke zbrazur, mbushur,
formuar, ndërtuar dhe bashkuar.
Ai mëson të dijë dhe të bëjë dallimin
midis formave, madhësive dhe sasive.

Ndërsa pikturon dhe bën punëdore,
fëmija mëson lëvizje që më vonë
janë të nevojshme për të shkruar.
Fëmija juaj mund të zhvillojë
kreativitetin e tij dhe të zbatojë ide.

TË LUAJTURIT
SË BASHKU

PËRJETIMI DHE
KUPTIMI

A ka fëmija juaj mundësi
të luajë rregullisht me
fëmijë të tjerë?

A po shkoni në pyll
me fëmijën tuaj? A mund
të ndihmojë në kuzhinë?
A mund të prekë dhe
përdorë gjërat dhe të
ndotet gjatë procesit?

Fëmijët mësojnë të jenë të
vëmendshëm ndaj të tjerëve,
të vlerësojnë vetveten,
të ndihmojnë njëri-tjetrin.
Kjo e bën më të lehtë për fëmijën
tuaj që të futet më vonë në një grup.

LËVIZNI
SHPESH
A e çoni fëmijën tuaj në
sheshe lojërash dhe në natyrë?
A i mundësoni fëmijës tuaj
të lëvizë intensivisht?
Lëvizja është thelbësore për zhvillimin
e fëmijës suaj. Kjo promovon vetëdije
të mirë të trupit dhe forcon aftësi
të tilla si përqendrimi, imagjinata e
hapësirave dhe aftësitë e zgjidhjes së
problemeve.

Fëmija zgjeron njohuritë e tij
në fusha të ndryshme dhe
mëson të ndjek rregullat.

BËJE VETË
A e mbështesni fëmijën tuaj
që të bëjë gjëra vetë - edhe
nëse zgjat shumë dhe nuk
funksionon menjëherë?
(p.sh. veshja, shkuarja në
tualet, shtrimi i tryezës,
prerja e perimeve, etj.)
Pavarësia e bën më të lehtë jetën
e përditshme shkollore për fëmijën
tuaj dhe i jep vetëbesim.

