
Propozim i një orari tip i një dite shkolle në shtëpi  

Document créé selon différentes ressources scolaires. 

 

Para orës 
9h00 

Zgjimi 

Rregullimi i krevatit, lani fytyrën dhe duart, vishuni me 
rroba sporti 
Merrni mëngjezin. 

Zgjohu ! 

9h30 deri 
më 10h15 

Aktivitetet 
sportive 

Jashtë (nëse është e mundur) 
Vrapo vetem (park, park Vita, …). 
Brenda (në rast izolimi) 
Lëviz duke qëndruar në shtëpi. 
 Ide në sitin e Platy  Në punë! 

çlirohu! 

10h15 deri 
më 10h45 

Pushimi 
Vër muzikën, vishu me rroba për të mësuar. 

Përgatitu ! 

10h45 deri 
më 11h45 

Aktivitete 
intelektuale 

Interesohu për punën që kanë përgatitur mësuesit. 
Planifikoje punën intelektuale të ditës. 

Përqëndrohu ! 

11h45 deri 
më 13h45 

Vakti i drekës 

Bëhu pjesë e punëve të  shtëpisë (ndihmo për drekën, 
përgatit dhe të ngri tavolinën, laj piatat). 
Hani drekën 

Ju bëftë mirë ! 

13h45 deri 
më 14h15 

Informacionet 

Informohuni mbi situatën aktuale te corona-virus : 
Lexoni gazetën, dëgjoni radion, konsultoni 
informacionet e ditës 

Informohu ! 

14h15 deri 
më 15h15 

Aktivitetet 
krijuese 

Vizato, ndërto, gatuaj, luaj një strument muzikor, luaj, 
kërce, … 

Shprehu ! 

15h15 deri 
më 16h15 

Aktivitet 
intelektuale 

Vazhdo të bësh punën e kërkuar nga mësuesit. 
Verifiko që puna jotë të jetë bërë me kujdes. 
Shkruaj pyetjet që ke për mësuesin/mësuesen, për 
prindërit apo vëllait dhe motrës. 

Përgjegjësohu ! 

16h15 deri 
më 17h45 

Aktivitet  

Aktivitet jashtë (nëse është e lejuar) 
Luaj individualisht jashtë (trotinette, bicikletë, …) 
Brënda (nëse nuk është e mundur të dilni) 
Lojëra shoqërie, luaj me videot, … 

Argëtohu! 

18h00 deri 
më 19h30 

Darkë 

Bëhuni pjesë e punëve të shtëpisë ((ndihmo për 
darkën, përgatit dhe ngri tavolinën, laj pjatat). 
Hani darkën me familjen. 

Ju bëftë mirë 

19h30 dhe 
jo më vonë 

Darka 

Përfitoni nga darka për tu ndjerë mirë dhe për tu 
argëtuar (me apo pa televizor). 
Bëni tualetin e darkës. 
Vini zilen, shtrihuni, lexoni apo lexoni një histori, fikeni 
dritën dhe flini. 
                                      Natën e mirë 


