
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

Shiko për       

       këto në dëftesë! 

 

 
 
 
 

Fëmijët duhet të mësojnë aftësi të 

matematikës, leximit dhe 

shkrimit, si dhe 

aftësi sociale dhe emocionale. 

Drejtoria  Arsimore  e Filadelfias e 

di se aftësitë shoqërore dhe 

emocionale janë të rëndësishme. 

Për t'i ndihmuar  nxënësit tanë të 

kenë sukses, ne vendosëm 14 

nga këto aftësi në deftesen 

shkollore  të kopshtit. 

Ne kemi nevojë për ndihmën tuaj 

për t'u siguruar që të gjithë 

fëmijët t'i mësojnë ato! 

       NJOHURI DHE  SJELLJE QË NDIHMOJNË MËSIMIN 

 

Prano përgjegjësi  për zgjedhjet  dhe veprimet   

 Mund të punojë i pavarur 

Plotëson  detyrat në kohë  

Demonstron përpjekje të vazhdueshme  

Trajton konflikte në mënyrën e duhur  

Dëgjon dhe ndjek udhëzimet 

Bën veprimet e duhura midis aktiviteteve   

 Organizon veten,materialet dhe gjërat personale 

 Merr pjesë në aktivitete me grupe 

 

 Respekton të drejtat, ndryshimet,ndjenjat dhe pronën e 

tjetrit 

 
Respekton ambientin shkollor dhe materialet   

 Tregon  qëndrim pozitiv ndaj të mësuarit  

  Përpiqet për punë të kualifikuar 

Punon dhe luan në bashkëpunim me të tjerët 
 

Burimet dhe strategjitë, si kjo në faqen tjetër do ti gjeni në: 

www.CKPhilly.org 

  

http://www.ckphilly.org/


          DEMONSTRON  PËRPJEKJE NË VAZHDIM    
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Shiko për burime dhe strategji të tilla  në: 

www.CKPhilly.org 

Shiko për  

këto në 

dëftesë! 

! 

Cfarë kuptojmë me 

Demonstrim i përpjekjeve të vazhdueshme” 

 

                            Kur fëmijët demonstrojnë përpjekje të vazhdueshme, ata punojnë  drejt një qëllimi 
                            Kjo do të thotë ta kontrollosh mërzitjen, të qëndrosh i përqëndruar dhe të mos  
                            heqësh dorë. Kjo ka të bëjë me vendosmërinë  në detyrë edhe nëse është e vështirë. Kjo  
                            aftësi u mëson fëmijëve vlerën e mos heqjes dorë. Ajo u jep fëmijëve vetëbesim të  
                            provojnë gjëra të reja. 
  
  

 

  Si mund ta ndihmoj fëmijen tim të mësoj  këto   

    njohuri? 

   Ju mund ta mësoni fëmijën tuaj të jetë i vendosur me detyrat duke folur për sfidat me të cilat  
     përballeni.  Kur keni vështirësi për  diçka, flisni  me zë të lartë. Eshtë e thjeshtë .  

   Këtu është ideja. Ndërsa jeni duke bërë  punë shtëpie, si  palosje rrobash  mund të thoni: 
      "Jam shumë i mërzitur! Kjo këmishë është e vështire për palosje ! Nuk dua ta bëj,por nuk  
      heq dorë. Në rregull,  frymëmarrje te  thella.  Provoje  përsëri. " Kur  e provoni përsëri, 
      paloseni gabim   dhe thoni : "Hmmm ... nuk është ashtu. Ndoshta nëse e provoj në mënyrë 
      tjeter këtë ..." Kur ta bëni në rregull ,  shprehuni  se si  ndiheni: "Unë e bëra atë . 

   Unë jam i kënaqur që nuk hoqa dorë. " 
 
 

Seu filho pode ver o valor de 

 

Fëmija juaj mund të shohë vlerën në 

     Demonstrim i përpjekjeve të vazhdueshme”  

na ndiqni twitter 
@PHLKindergarten 

na ndiqni facebook 
PHLKindergarten 
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Whistle for Willie,   nga Ezra Jack Keats (gjëndet në " Free Library of Philadelphia" /   
Biblioteka falas e Filadelfias 

) 

Wistle for Willie 
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