
INFORMACION  për CANTEN E SHKOLLES për PRINERIT  e FEMIJEVE QE FILLOJNE SHKOLLIMI 

„PROJEKTI CANTA E SHKOLLES  dhe PERMBAJTJA  e saj“ 

Gjëja më e rëndësishme në fillim të ditëve të para shkollore për çdo fëmije është që fëmiu Juaj të 

tregoj dhe ndjej  një interes në çdo ditë shkollore. 

Tregojeni interesimin  CDO DITE se jeni të interesuar në çantën e shkollës! 

Këtu janë disa këshilla të rëndësishme për një fillim të mirë shkollor:  

1.)  KUTI LAPS 

A janë të gjitha kunjat të mbrehur?  

Fëmiju Juaj duhet ti mprehë cdo ditë lapsat! 

Në fillim të startit të shkollës Ju duhet ti ndihoni fëmijëve Tuaj- ndërsa pas kësaj fëmiju Juaj 

duhet të kujdeset vet, se a janë  lapsat e mprehur.  

Nëse të gjitha lapsat janë mirë të mprehur, goma, lapsat me ngjyrë janë NE RREGULL te 

future ne fotrollë, atëherë fëmija i tyre në klasë, do të ketë një bashkëpunimi të mirëfilltë. 

 

2.) JU SHIKONE FOTROLLEN- PER RASTIN TE SHTUNEN NE MENGJES: 

Gjenden gërshërët artizanate në të?  

është stilolapsi tashmë bosh - nëse është kështu, atëherë ju lutemi bëjeni  

domosdoshmërisht ndrimin e saj, fëmiju Juaj ka nevojë për atë për të punuar (të shtunën 

mund të blihen)!  

është makina mbrehëse e mbushur?  Lereni që këtë të zbrazë femiju Juaj! 

 

3.) PORTOFOLLI-PORTOFOLLIT I DETYRAVE SHTEPIAKE!  

shikoni portofolin për to çdo ditë si dhe atë të detyrave të shtëpisëi! 

Ka shumë FLETEUDHEZIME RAPORTUESE, të cilat duhet të nënshkruhet nga ju dhe fëmijët 

Tuaj duhet të kthejnë atë DITEN TJETER te mësuesi! 

fëmija i saj është i trishtuar nëse FORMULARI I REGJISTRIMIT mungon TE NESERMEN!  

pastaj lindin ndjenjat dyshuese sit e  fëmijët njashtu edhe te mësuesit se prindërit nuk kanë 

interesim për "shkollimin e tyre". 

       4.)   BASTE SHKOLLORE DHE PORTOFOLLI SHKOLLOR! 

Keni kujdes në atë që fëmiju Juaj çdo ditë pas përfundimit të detyrave të shtëpisë vetë ti 

rregulloj dhe ti fus gjërat e nevojshme përsëri në çantë. 

       5)    CANTEN E SHKOLLES 

Në fundjavë zbrazeni ju lutem cantën e shkollës bosh! 

Pastrojeni çantën e shkollës brenda me një leckë të lagur!  

Fëmiju Juaj duhet te sjellë përsëri në rregull çantë pastruar ! në këtë mënyrë ju e mësoni 

fëmijun Tuaj si duhet ti respektoj gjërat e shtrenjta materiale dhe të rëndësishme, sepse ai 

dëshiron që të ketë epitetin "fëmiju I pjekur shkollor"!  

Prindër të dashur, me mbështetjen dhe shoqërimit Tuaj, keni së shpejti mundësi ta shihni fëmijun 

Tuaj të pavarur dhe të suksesshëm! 


