Emri I aktivitet

Përralla ime magnetike
Mosha

Periudha zhvillimore (nga 4 deri në 6 vjeç)
Vendi / lokacioni

Vlera e karakterit

Kushte shtëpie

Kreativitet; vetëbesim

Koha e nevojshme për përgatitje

Koha e nevojshme për realizim

30 minuta

20-25 minuta

Qëllimet

Qëllimi është që fëmija ta zhvillojë imagjnatën përmes krijimit të ideve të reja dhe
zgjidhjeve origjinale.
Rezultate të pritshme

Fëmija i shpreh idetë e veta në më shumë mënyra.
Kahje

Përgatitje paraprake për aktivitet
Fëmijës i jepen shabllone të gatshme nga personazhet që janë paraparë në aktivitet (shtojca
nr.1) me detyrë që t’i presë dhe në pjesën e prapme të ngjes shirit magnetik.
Instrukcione / kahje për lojën
Prindi, si moderator, e fillon lojën me përrallën dhe duhet ta nxisë aktivitetin e fëmijës dhe
lirën e të shprehurit. (shtojca nr.2). Loja zgjat deri sa të vendosen të gjitha aplikacionet
(magnetike) dhe të ndërlidhen në rrjedhën e përrallës, gjegjëssiht trillohet çfarë ka ndodhur
me personazhet.
Aktivitet / lojë
Shpjegohet se për këtë lojë nevojiten aplikacione magnetike të cilat paraprakisht i kanë
përgatitur në shtëpi dhe se me to do të trillohet dhe do të rrëfehet përrallë e re në tabelën
magnetike.

Shtojca

Materiale

Shtojca nr. 1
Shabllon nga personazhet e përrallës – 20
aplikacione (10 x 10 cm të vendosura në letër A4
format për shtypje):
1.
2.
3.
4.
5.

Diell (10);
Re (1);
Mollë (1 të kuqe, 1 të verdhë, 1 të gjelbër);
Speca ( 1 të kuq, 1 të verdhë, 1 të gjelbër);
Drurë 3 pemë molle ( me mollë me ngjyra, që
mund fëmijët drejt ta vendosin magnetin
mollë në drurin e shënuar);
6. Shporta 3 me shenja – speca me ngjyrë (të
verdhë, të kuq, të gjelbër);
7. 6 fëmijë – 3 djem dhe 3 vajza
Shtojca nr. 2
Udhëzim për moderatorin në fletë në A4 format për
shtypje “Përralla ime magnetike”
P.sh. Një ditë të bukur me diell dielli është zgjuar dhe
ka thërritur…”(fëmija me aplikacionin magnet – diell)
del, e var magnetin në tabelën magnetike dhe thotë,
gjegjëssiht trillon çfarë ka thënë dielli dhe e vendos
rrjedhën e vet të përrallës). (vazhdon edukatori)
“Pastaj mollëza e vogël e kuqe i tha diellit…”(del
fëmija me mollëzën – magnet dhe e vendos në
tabelën magnetike) dhe sajon çfarë ka thënë
mollëza…).
Shtojca nr. 3
Në një fletë A4 format bardh e zi:
-

Ilustrim druri (poshtë majtas)

-

Ilustrim fëmije (poshtë djathtas);

-

Ilustrim dielli (lart në qendër).






Gërshërë;
Ngjitës;
Shirit magnetik (ose mini
magnete);
Tabelë magnetike (kapak
shporeti)
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