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Aftësitë që duhen kryer me sukses në kopësht: 

Sociale dhe emocionale 

1. Shpreh reagimet e duhura për situatën 

2.  Njeh preferencat dhe aftësitë vetiake 

3.  Mund të sugjerojë zgjidhje të thjeshta për një situatë 

4.  Mund të ndjekë rregullat dhe rutinën 

Gjuhësore 

5.  Njeh 10 shkronja të mëdha dhe 10 të vogla 

6.  Njeh emrat, ose fjalët e tjera në një print 

7.  Bën tingullin fillestar në fjalët e shkurtëra 

8.  Bashkon 6-10 shkronja me tingujt e tyre 

9.  Mban mend detaje nga tregimet 

10. Përdor kapakun e librit dhe pikturat për të folur rreth librit 

11.  Shkruan emrin e tij me përdorimin e saktë të shumicës së shkronjave 

12.  Planifikon, flet, skicon, ose shkruan një tregim 

13.  Flet me fjali të kuptueshme. 

14.  I përgjigjet si duhet udhëzimeve dhe pyetjeve 

15.  Flet me familjarët, shokët dhe të rriturit 

16.  Flet me gabime të pakta gramatike 

Matematikë dhe shkencë 

1 7 .  Numëron deri në 20 

1 8 .  Njeh numrat e shkruara nga 1 deri në 10 

1 9 .  Kupton mbledhjet dhe zbritjet e thjeshta 

2 0 .  Emërton katrorët, rrathët, trekëndëshat dhe katërkëndëshat 

2 1 .  Përshkruan pozicionin, ose rendin e objekteve (i pari, ajo që vijon) 

2 2 .  Krahason dy objekte (më i madhi, më i larti, më i rëndi) 

2 3 .  Klasifikon, numëron dhe krahason sasitë 

Qasjet ndaj mësimit 

2 4 . Tregon interes ndaj përvojave të reja 

2 5 .  Reagon ndaj skenarëve të njohur, merr dhe/ose del nga rolet  

2 6 .  Këmbëngul në aktivitetet e zgjedhura, edhe kur ato vështirësohen 

2 7 .  Zbërthen detyrat në etapa dhe i bashkon ato më vonë në një të plotë 

Zhvillimi fizik 

28.  Përpiqet të zgjidhë problemet në rrugë të ndryshme, merr ndihmën e nevojshme 

29.  Përdor objekte të vogla 

30.  Lëviz me besim të gjithë trupin 

Këto 30 synime për gadishmërinë në shkollë, janë bazuar nga “PA Office of Child Development and 

Early Learning (OCDEL) Kindergarten Entry Inventory” 

 

Synimet e Gadishmërisë për Shkollë 


