Albanisch

Njohuritë

Po
mundet

Nuk
mundet

Fëmija im shpjegon, kupton dhe diferencon në gjuhën e
nënës.





I njeh gjërat e përditshme në gjuhën e nënës (shtazët,
ushqimet, veshmbathjet, mobilet, veturat)





I njeh ngjyrat në gjuhën e nënës.





Fëmija im di të tregoj një tregim të thjeshtë në gjuhën e
nënës.





Di në gjuhën e nënës të këndoj dhe të thotë ndonjë
vjerrshë të thjeshtë dhe i di falët ti përserisë.





Ai e din sa vjetë ka dhe kushë i takon familjes së vetë.





Fëmija im e din si ti mbaj dhe ti përdor gërshërët.





Ai mundet të vizatoj forma të thjeshta si dielli, shtëpia,
figura.





Ai mundet të përdorë ngjitësin.





Fëmija im e njeh kubin dhe di të luaj lojra të thjeshta
me kub.





Ai din të bashkangjisë figura të thjeshta. (Pucle)





Hyrja parashkollore

Çka mundet Fëmija im?
Emri i Fëmijes:

Leben. Lernen. Lehren.

I pamvarurë

Po
mundet

Nuk
mundet

Sjellja shoqërore

Fëmija im e njeh rrugen për në shkollë dhe di ku gjindet
rreziku.





Fëmija im zakonishtë është mësuar të rri me dikë ( p.sh.
Familja, Shokë, Shoqe dhe në çerdhe)





Fëmija im do, dhe mundet i lirë të luajë jashtë (
Fushësportive a po ne shesh për lojë)





Mund të takojë me gëzimë fëmijët dhe të rriturit.





Fëmija im është i pamvarur dhe mundet vetë të vishet
dhe të zhvishet.





(duke përfshirë xhaketen dhe këpucët)

Po
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Nuk
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Mund vetë të shkoj ne nevojtore (WC) dhe ti pastroj
duart dhe pastaj ti thajë.





Fëmija im nuk godet, nuk pështynë dhe nuk shkelmonë
me këmbë.





Fëmija im e di vetë ta pastroj hunden.





Për 10 minuta mundetë të rri i qetë dhe të dëgjoj.





Mund të luaj vetë dhe e di se duhet pas lojes ti mbledh
lodrat.





I pamvarur lidh me të tjerë kontakte.





Mund të sillet sjellshëm me lodra.





Fëmija im është mësuar të shkoj vetë në gjumë.





Mund ti mbajë rregullat.





Mund ti ndaj gjërat me të tjerët.





Sjellja emocionale

Po
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Fëmija im gëzohet për parashkolloren.





Është i hapur për gjdo gjë të re.





Ai gëzohet për një grupë fëmijësh dhe aktivitetet të
përbashkëta.





E akcepton kufirin dhe me një «Jo» mundet ta pranoj.





Tregon për vete dhe ngjarjet tjera.





