
Të zbulosh shkrimin së bashku
Shenjat e shkrimit dhe simbolet e mahnitin fëmijën 
tuaj. Me ndihmën tuaj ai mund të zbulojë sekretet e 
shkrimit në rrugën e duhur. Letra dhe lapsat e ftojnë 
atë për eksperimentim.

Të shkojmë në bibliotekë
Librat mund të bëhen shokë të ngushtë.  
Në bibliotekë ju së bashku me fëmijën tuaj mund të 
huazoni libra për në shtëpi dhe të huazoni media të 
tjera. 

Kreativ në pikturim dhe shkrim
Shkarravitja dhe pikturimi në letër, fotografimi i për-
bashkët dhe modelimi me smartphone dhe tablet e 
nxitin fëmijën tuaj që të shprehet nëpërmjet fotografisë 
dhe gjuhës

Të përdoren media të ndryshme
Përjetimet me të gjitha shqisat dhe lëvizja jashtë janë 
pjesë përbërëse e përditshmërisë së fëmijëve sikurse 
shumëllojshmëria e mediave. Shoqërojeni fëmijën tuaj 
në zbulimin e tregimeve në libra, filma, libra dëgjimorë 
dhe Apps. 

Ndihmesa për  
leximin në familje
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Si mund ta mbështetni ju si prindër zhvillimin 
gjuhësor dhe në të lexuar të fëmijës suaj.



Dëgjoni dhe jepni përgjigje
Fëmija juaj e zhvillon gjuhën e tij nëpërmjet  
bisedës me ju. Nëse ju flisni me të për vëzhgimet  
e tij, ai e zgjeron fjalorin e tij dhe kështu i lind   
dëshira për të zbuluar gjëra të reja. 

Kënaqësia e përbashkët për gjuhën
Me gjuhën mund të luhet më së miri. Nëpërmjet  
vjershave, këngëve dhe lojërave me lëvizje fëmija juaj  
e përjeton atë në mënyrë shumë zbavitëse. 

Të folurit në gjuhën amtare
Nëse ju flisni me fëmijën tuaj në atë gjuhë që ju e  
zotëroni më mirë, i jepni kështu atij një bazë të sigurtë 
për mësimin e gjuhëve të tjera.

Të tregosh përralla dhe të shikosh figura
Tregimet dhe figurat i hapin fëmijës suaj botë të reja. 
Ai mund t’i eksplorojë ato së bashku me ju dhe të njohë 
shumë fjalë të reja.

Illustrationen: Claudia de Weck. Konzept: Manuel Süess

Instituti Zviceran i Mediave për fëmijë dhe të rinj 
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SIKJM është i specializuar në kërkimin dhe përhap-
jen e letërsisë për fëmijë në të gjitha mediat. Ai ofron 
arsimim të mëtejshëm dhe këshillime dhe zhvillon 
projekte për përkrahjen e aftësive gjuhësore dhe 
letrare të fëmijëve dhe të të rinjve.

Buchstart, një projekt në bashkëpunim me Biblio-
media Zvicër, i inkurajon prindërit për të zbuluar së 
bashku me fëmijën e tyre botën e gjuhës dhe imag-
jinatës. Çdo fëmijë i porsalindur merr një libër të 
parë dhe bibliotekat i ftojnë prindërit me të vegjlit  
e tyre për lojëra me rimë dhe orët për tregime.

Në kuadër të Më dhuro një përrallë - Family Liter-
acy takohen grupet prind-fëmijë me gjuhë të ndry-
shme të prejardhjes nën drejtimin e një animato-
reje, për të rrëfyer tregime, për të luajtur me këngë 
e vargje, për të parë libra të ilustruar dhe për të  
zbuluar botën e të shkruarit.
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