
Mjete didaktike –ARSIMI PARASHKOLLOR 

(Për një klasë të kopshtit)  

 

Nr Emërtimi i mjetit 

 

Sasia 

 Zhvillimi i aftësive bashkëpunuese  

1 Enë kuzhine. (Kusi, tigan, pjata të sheshta dhe të 

thella, thika, pirunë, lugë të mëdha dhe të vogla) 

3 komplete 

2 Fruta plastike 3 komplete 

3 Komplete çaji (filxhanë, pjata) 3 komplete 

4 Kutia e veglave të marangozit 3 komplete  

5 Kutia e sendeve të kukullës 3 komplete 

6 Kutia e veglave mjekësore  3 komplete 

7 Perime plastike  3 komplete 

8 Tezgë shitje 1 copë 

9 Sobë kuzhine 1 copë 

 Zhvillimi i aftësive manipuluese (Konstruksione)  

10 Blloqe ndërtimi (në madhësinë e tullës, prej 

kartoni) 

2 komplete 

11 Figura njerëzish  (vajzë, djalë, burrë grua) 2 komplete  

12 Pazzël formimi i figurave ndryshme ( për tavolinë)  3 komplete 

13 Konstruksione plastike  3 komplete 

14 Konstruksione fluoreshente  2 komplete 

15 Konstruksione të tipeve të ndryshme (druri) 3 komplete 

16 Konstruksione plastike të dhëmbëzuara  2 komplete 

17 Kafshë shtëpiake & ferma (3 dimensionale) 2 komplete 

18 Kafshë të egra & pylli     (3 dimensionale) 2 komplete 

19 Kafshë të ujit dhe deti  2 komplete 

20 Mozaik me ngjyra (Një tabelë plastike me brima 

dhe pineska plastike me 4 ngjyra blu, e kuqe, e 

verdhë, jeshile. 

3 komplete 

21 Rokelë me ngjyra  2 komplete 

22 Shpendë  dhe pemët   (3 dimensionale) 2 komplete 

23 Tabelë me forma gjeometrike ( Një tabelë 

gjeometrike (37x27 cm dhe 56 forma gjeometrike 

manjetike prej druri  katror, trekëndor dhe 

drejtkëndor të madhësive dhe ngjyrave të 

ndryshme, rrethor, gjysëm rethor, çerek rrethor të 

madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. 

3 komplete 

24 Konstruksione me forma gjeometrike (Trekëndësh, 

paralelepiped, cilindër, kub, etj. rreth 100 copë). 

 3 komplete 

25 Konstruksione tulla ndërtimi (me madhësinë e 

tullës prej kartoni të trashë) 

  4 komplete 

26 Tabelë manjetike me forma të ndryshme plastike   

(trupi i njeriut, veshjet e djalit dhe vajzës, shtëpi, 

  3 komplete 



pemë, lule, forma të ndryshme me 6 ngjyra që 

formojnë figura etj. 

27 Tapetë formues pazëll (për në dysheme)   3  komplete 

 Zhvillimi i leximit dhe i shkrimit  

28 Loja e ngjyrave    - 

29 Libra me përralla dhe me ilustrime    10 libra 

30 Mjetet e transportit (Tabelë për rregullat e 

qarkullimit) 

  3 komplete 

31 Makina të ndryshme (vetura, kamionë, fuoristradë, 

betonierë, vinç, ambulancë, makinë policie, tren 

etj) 

  2 komplete 

32 Pazëll me tematikë të ndryshme   2 komplete 

33 Plotësimi i kalendarit (Tabelë me mjete lëvizëse që 

tregojnë diellin, shiun, borën, erën, dimrin, 

pranverën, vjeshtën verën,) 

  3 komplete 

34 Tabela me figura me tematikë të ndryshme (p.sh. 

“Si të sillemi”, “Shenjat e qarkullimit”, “Shtëpia 

jonë”, “Kopshti jonë”,“Klasa jonë”  etj. 

  2 komplete 

35 Tabela me tematika dhe formate të ndryshme që 

tregojnë histori të pa përfunduara 

  6 komplete 

36 Tabelë për ndërtimin e shtëpisë, kopshtit, klasës   2 komplete 

37 Tabela për zhvillimin e të folurit psh kujdesi nga 

rreziqet 

  2 komplete 

38 Tabelë manjetike me të gjitha shkronjat   5 komplete 

39 Tabelë me stinën e vitit   1 komplet 

40 “Teatri ne tavoline”, përralla të ndryshme  10 libra 

41 Zhvillimi i aftësive dëgjuese (kaseta me përralla të 

incizuara) 

   5 përralla 

 Matematika  

42 Lojë me konstruksione ( Formim katrori, 

trekëndor, rrethor etj.) 

  4 komplete 

43 Lojë domino me numra dhe forma    3 komplete 

44 Ngjyrosje figure sipas numrit    2 komplete 

45 Njohja e formave (Tabelë me forma të ngjyrave 

dhe madhësive të ndryshme) 

  4 komplete 

46 Numërator    2 komplete 

47 Orë me rërë   3 komplete 

48 Petëza me disa ngjyra dhe forma   4 copë 

49 Peshore të ndryshme    5 orë 

50 Tabelë manjetike me numrat 1-10 (të mëdha)   2 komplete 

51 Tabelë manjetike me numra nga 1-10 ( të vogla)   3 komplete 

52 Treni i numrave   2 komplete 

 Njohja e botës  

53 Komplet lupash me madhesi të ndryshme 10 copë 



54 Komplet manjetësh 10 copë 

55 Termometra    5 copë 

56 Edukimi fizik-shëndetësor (brenda klasës)  

57 Biçikleta me tre rrota    3 copë 

58 Kolovajse 4 vëndëshe (Plastike)   1 copë 

59 Kolovajse dy vëndshe (Plastike)   1 copë 

60 Kompletë birrilash   6 komplete 

61 Komplete tenisi   4 komplete 

62 Komplete pingpongu   4 komplete 

63 Rrathë me ngjyra (4 ngjyra )   30 copë 

64 Topa me ngjyra   4 komplete 

65 Topa të madhësive të ndryshme   5 topa 

 Zhvillimi krijues  

66 11 ngjyra bojrash pluhuri për vizatim 12 kova 

67 Bojëra gishtash 25 komplete 

68 Dajre    8 copë 

69 Daulle    8 copë 

70 Komplet lapsash me ngjyra 25 komplete 

71 Komplet penelash të madhësive të ndryshme   5 komplete 

72 Komplet lampustilësh  25 komplete 

73 Shabllone me figura kafshësh,  5 komplete 

74 Shabllone me figura perimesh dhe frutash 5 komplete 

75 Vegla të perkursionit   8 copë 

 Këndi i rërës dhe i ujit  

76 Enë rëre dhe uji    5 komplete 

77 Govatë rëre dhe uji   1 copë  

78  Mjete për të luajtur me rërë dhe ujë    5 komplete 

 Lodra të ndryshme  

79 Çanta e kukullës    7 komplete 

80 Kafshë pellush   15 copë 

81 Konstruksione me figura    2 komplete 

82 Kukulla të ndryshme    10 copë 

83 Lojë mos u nxe   5 copë 

84 Makina te tipave të ndryshme    15 copë  

85 Shtëpia e kukullës    5 komplete 

86 Tapetë formues (për dysheme) 2 komplete 

87 Tren me shina   3 copë 

 


