INSITUTI ARSIMOR
…………………………………………………...
SHKOLLA FOSHNJORE
……………………………………………….
RRUGA……………………………………………………… TELEFONI……………………
Organizimi
Shkolla është organizuar në n°………… seksione/klasa
Eshtë e hapur nga e hëna në të premten, nga ora………….. deri në orën ………..
Shërbimi para fillimit të orarit shkollor (prescuola) nga ora……… dhe pas mbarimit të
orarit shkollor ( post-scuola) deri në orën .………,i jepet atyre që e kërkojnë .
o Eshtë me pagesë : €. ……në muaj
o Eshtë falas
Sigurohet shërbimi i mensës €. …………………
Për pagesën i dërgohet nxënësit në shtëpi një biletë.
Pranimi dhe ambientimi i fëmijëve në shkollë.
Shkolla organizon:
Një takim në muajin ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ku prindërit njihen me mësueset, mjedisin, organizimin
Një takim në ………për pranimin e fëmijëve që do të frekuentojnë për herë të parë
Koha dhe mënyra e frekuentimit të shkollës në fillimet e saj do ti përshtaten ritmeve e , nevojave të
çdo fëmije në bashkëpunim me prindërit.
CFARE BEJNE FEMIJET NE SHKOLLE
Në shkollën tonë mësohet duke luajtur e duke punuar së bashku.
Me aktivitete në grupe të mëdhaja.
Me aktivitete në grupe të vegjël
Me aktivitete laboratorike: vizatime, muzikë, teatër, lexim e tregime, shkencë e natyrë.
MAREDHENIET SHKOLLE – PRINDER
Mësueset takojnë prindërit :
1.
2.
3.
4.
5.

Nëfillim të vitit për tu prezantuar atyre veprimaritë e shkollës.
Gjatë vitit për ti njohur me të rejat e mundëshme.
Në takimet individuale të programuara ose të kërkuara nga prindërit.
Gjatë festave.
Të tjera..

Për regjistrimet drejtohuni në sekretarinë e shkollës:
Sekretaria: Ruga……………………………………….
Telefon………………………………...
Orari: nga e hëna në të shtunë, prej orës…deri në orën…
………………………………………………………..
Drejtori i shkollës ………………………………………..
Sito i shkollës……………………………………….

FJALET E PERSHENDETJES E TE MIRËSJELLJES
italiano
Buon giorno /Buona sera/Ciao
Io mi chiamo /Come ti chiami
Grazie / prego
Mangia?/non mangia?
Pasta/carne /pesce/verdura /frutta
Chi viene a prendere il bambino/a
Saluta il papà / la mamma
Fra un po’ arriva la mamma / il papà
A scuola serve un cambio di abiti

albanese
Mirëdita/ Mirëmbrëma/Mirupafshim
Unë quhem/ Si të quajnë?
Falemnderit/ Të lutem
Han?/ Nuk han
Makarone/ mish/peshk/perime/ fruta.
Kush vjen të marë fëmijën
Përshëndete mamin/babin
Pas pak vjen mami / babi
Në shkollë nevojiten një palë rroba për tu

Stai poco bene? Sei stanco?
Stai tranquillo/a
Posso aiutarti?Vuoi venire in braccio?
Ti sei fatto male? Dove?
Andiamo a giocare /Andiamo a lavare le mani
Andiamo a mangiare la pappa
Andiamo a fare pipì/Andiamo a fare la nanna
Andiamo in giardino
Sei arrabbiato? Hai litigato con….
Che gioco vuoi fare?
Animali,costruzioni, libri, pittura,
Disegni,macchinine, casina…
Sei stato bravo/Va tutto bene
Oggi ha mangiato/non ha mangiato
C’è la riunione generale/di sezione / colloquio
Facciamo un laboratorio con i genitori
Come sta il bambino oggi?/È stato ammalato?

ndërruar
Nuk je mirë? Je i/e lodhur?
Je i/e qetë?
Mund të të ndihmojë? Do të të mar në krahë ?
Je vrarë? Ku?
Shkojmë të lozim? Shkojmë të lajmë duart?
Shkojmë të hajmë?
Shkojmë të bëjmë urinën ? Shkojmë të flejmë?
Dalim në oborr?
Je i mërzitur? Je zënë me..
Cfarë loje don të bësh?
Kafshëë, ndërtime, libra, piktura
Vizatime, makina,shtëpizë.
Të lumtë! Shumë mirë!
Sot ka ngrënë / nuk ka ngrënë
Eshtë mbledhja e përgjithëshme e seksionit
Bëjmë një laborator me prindërit.
Si është fëmija sot? Ka qenë i sëmurë?

