Mbani mend!
Loja është ende pjesë e rëndësishme në jetën e shumicës së fëmijëve
të kësaj moshe.
Ndonjëherë nuk mund të bëjnë dallime ndërmjet realitetit dhe
fantazisë dhe ende besojnë në zanat e malit dhe Babadimër.

e

Për këshilla të tjera drejtohuni në Qendrën e Mjekësisë
Familjare.

Nxiteni zhvillimin e fantazisë te fëmija!

Ilustrimi: J.Mikullovci

Përgatitur nga: Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe Teknologjisë, Instituti Kombëtar i
Shëndetësisë Publike të Kosovës, Qendra për Zhvillimin e Mjekësisë Familjare, Qendra për Edukim të
Vazhdueshëm Infermierik, Zyra e UNICEF-it për Kosovë, Organizata Botërore e Shëndetësisë - Zyra në Prishtinë,
Kryqi i Kuq i Kosovës, Miqtë e Shëndetit, Everychild dhe KEC - Qendra për Arsim e Kosovës.

Shtypja e fletëpalosjeve është realizuar nga UNICEF-i dhe financuar nga Qeveria e
Luksemburgut, në kuadër të projektit të përbashkët UNFPA-UNICEF-OBSh “Partneriteti
për përmirësimin e shëndetit të grave dhe fëmijëve në Kosovë” në partneritet me
Ministrinë e Shëndetësisë.

ZHVILLIMI PSIKOFIZIK
I FËMIJËS 5-6 VJEÇ

Fakte për zhvillimin e të folurit:
• shumica e fëmijëve e dinë
emrin dhe mbiemrin e plotë,
adresën dhe numrin e telefonit
të shtëpisë;
• janë në gjendje të flasin
rrjedhshëm dhe ta shpjegojnë
përrallën pasi ta kenë dëgjuar;
• shumica e fëmijëve kanë fjalor
prej rreth 2000 fjalësh;
• janë shumë kureshtarë dhe
vazhdimisht pyesin “si”, “pse”
dhe “çka”;
• mund të kenë vështirësi në
theksimin e fjalëve me “s”, ose
“th”.

Fakte për zhvillimin social emocional
Fëmija në këtë moshë fillon:
• t'i dallojë dhe t'i kontrollojë
ndjenjat e veta dhe të të tjerëve;
• të shoqërohet më mirë me fëmijët
e tjerë në lojëra;
• të kuptojë dallimin ndërmjet
sjelljeve të pranueshme dhe të
atyre të papranueshme;
• të bëjë gjëra që i kënaqin
prindërit dhe të tjerët.

Fakte për zhvillimin intelektual
Fëmija duhet të dijë:
• ta dallojë anën e djathtë nga e
majta;
• t'i numërojë deri 13 gjësende;
• t'i dallojë gjësendet sipas
madhësisë, formës, ngjyrës dhe
trashësisë;
• ta tregojë dallimin ndërmjet zogut
dhe qenit, apo drurit dhe xhamit.

ZHVILLIMI PSIKOFIZIK I FËMIJËS 5-6 VJEÇ

Fakte për zhvillimin fizik
Në këtë moshë fëmija është në
gjendje:
• të ushqehet vetë, t'i mbajë
pirunin dhe lugën, si dhe ta
përdorë thikën për ta prerë
ushqimin e butë;
• të vishet vetë, t'i lidhë këpucët
dhe të kujdeset për gjërat e veta
pa mbikëqyrje;
• t'i shkruajë numrat që i di,
shkronjat dhe emrin e tij;
• të kërcejë në një këmbë,
përpara, prapa dhe të
rrotullohet.

