
Në shkollë. fëmiu mëson...
Në shteoi oko ti ndihmoi
fëmiut. është...

Për të punuor gjatë periodove të gjoTc
Unë bëj vet lojro te koncetrimit, me shoket
e mi dhe fomiljen lime : puzzle, me shti
rruze, me përcjelle n.lë përollë, eti

Për Te punuor në kushte të miro

E bëj ve'fëm një send :

Kur të ha ushqimin, nuk luoj. Kurt ë luoj nuk
ho ushgimin.

Kur të preqotitem të dql, nuk luo.i. et.i

Më qenë përgjegjës i punës së tij deri ne

fund të oktivitetit.

. Unë morr guxim për të shkuor deri ne

fund të nje oksioni : unë rregulloj poro së
të filloj nje cktivitet tjetër

. Unë morr guxim më u munduqr

Me qenë qutonom i punës së tij.
Unë jom pergjegjës të bëj nje punë

shtëpile ( më pregatiTë / rregul lu tovolinen,
e me i postru enët, etj )

Me pos rregull dhe posterti në punen dhe
moteriolin e Tij.

Jom pergjegjës me rregullu dhe më postru
pjesën evogël qëme tokon

Më respektu mqterialin e shkolles

. Unë i ruoj lodrqt e mio dhe të t jervë

. Unë shoh të rriturit qe kujdesën për
q.iërqt e tyre

Më kerku ndimë kur qi nuk ko kuptu.

. Unë mqrrë guxim për të pyetur nese
digko nuk është në rcegull

. Degjojë momin/bobin qe pyesin dhe
kërkojnë ndihmën e t.ierve

Për tu postruor,
Për tu ndërruqr,
Për ti lidhur kepucot vet.

Unë morr guxim te bëj vet,
momi/bobi/vellëzerit e motrot nuk bëjnë në

vendin tim

Për të respektuor një orar ose zgjatjen e
një oktiviteti

. Unë shkojë në shtrot dhe ho ushqimin
për afërslsht në të njëjten ore

. Ne kemi diso zokone ( p.sh t një perrallë
poro se tëflejmë, etj ? )

Për te zhvilluqr strotegjio në lojrot e

mqtemqtikës dhe tjero.

. Unë bëj kuzhin dhe percjelli reçetot(
duke i motur ushqimet, etj)

. Unë luoj LégoslKoplo,etj...

. Unë kqm koh për tëbër asgjë ( Unë
zhvillojë kështu kreotivitetin tim)
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. Unë luoj më femijet tjerë po shigimin e

të rriturif
. Unë kom guxim për ti shërbyr fqiniëve,

femijve Ië t jerë
a

Për të punuqr me boshkpunim me nxënësit e
f lerë.

. Unë kom guxim dhe jom i uruor në

mësimet që unë i bëj, në orritjët dhë në

gobime ( e jo verëm për rezultot).
. Prinderit e mi më tregojnë ge nuk fitojnë

te gjitho, menjeherë.
a

Për të prqnuqr humbjen në nje lojë,
për Ië gobuor,
për mos me f ituor qdo herë i pori

. Në fomiljen time unë mësoj për të
pritur, unë nuk mund te kem te gjitho
mënjeherë

. Unë perdori një kolendqr të jovës me

vizqtime-simbole se qka bëj

Për te qen i durushëm,
për te pritur rqdhën tënde

. Në tovolin me familje, secili flel për
diten qe eka kqluor se poku 5 minuto

. Unë kqm dëshireqëtë luoj me fëmijet e

.Iierë 
të logjes opo te tjerë

Për të respektuor nxënësit etierë
Kur qto e kqn fjolen,
kur ota gobojnë,

kur otq jonë të ndryshem.

Unë jam krenqr të sherbej po me dhuruor
digkoPër t'u munduqr edhenëse nuk ko dhurotë

si shperblim

Unë kuptoj se qko mund të bëj dhe se gko

nuk mund të bëi, nëse të rriturit vendosin

rregullot e gcrto
Për të prqnuqr denimin kur nuk do të
respektoj një regull

Tleter ?
Tjeter ?
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