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Dëgjim me të gjithë trupin
Grafiku
Truri po
mendon
për ato që
thuhet.

Sytë po
shikojnë
folësin.

Veshët
janë të
hapur dhe
dëgjojnë.

Goja është
e qetë.

Zemra
është e
dashur.
Duart dhe
krahët janë të
qetë dhe të
palëvizur.
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Këmbët dhe
shputat
janë të
qeta dhe të
palëvizura.
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Intervistë dëgjimi
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EMRI
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VESHË Dëgjimi
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Rrota e emocioneve
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Skenarët e konflikteve
1. Ju dëshironi të luani një lojë, por shoku juaj dëshiron të luajë një tjetër.
Çfarë mund të bëni?
�����������������������������������������������������������������
2. Nxënësi që qëndron pas jush në radhë vazhdon t'ju shtyjë. Çfarë mund të
bëni?
�����������������������������������������������������������������
3. Dikush futet para jush në radhë. Çfarë mund të bëni?
�����������������������������������������������������������������
4. Ju po përpiqeni t'i tregoni mamasë për ditën tuaj në shkollë, por vëllai ose
motra juaj e vogël vazhdon t'ju ndërpresë. Çfarë mund të bëni?
�����������������������������������������������������������������
5. Dikush ju thërret me tallje në sheshin e lojërave. Çfarë mund të bëni?
�����������������������������������������������������������������

1. Ju dëshironi të luani një lojë, por shoku juaj dëshiron të luajë një tjetër.
Çfarë mund të bëni?
�����������������������������������������������������������������
2. Nxënësi që qëndron pas jush në radhë vazhdon t'ju shtyjë. Çfarë mund të
bëni?
�����������������������������������������������������������������
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3. Dikush futet para jush në radhë. Çfarë mund të bëni?
�����������������������������������������������������������������
4. Ju po përpiqeni t'i tregoni mamasë për ditën tuaj në shkollë, por vëllai ose
motra juaj e vogël vazhdon t'ju ndërpresë. Çfarë mund të bëni?
�����������������������������������������������������������������
5. Dikush ju thërret me tallje në sheshin e lojërave. Çfarë mund të bëni?
�����������������������������������������������������������������
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Zgjedhje për zgjidhjen e
problemeve
Zgjedhja 1: Ju mund të bëni diçka për ta përkeqësuar situatën.
Mateo dhe Tilly shembull:

Zgjedhja 2: Ju mund të shpërfillni situatën dhe të prisni të shihni se çfarë ndodh.
Mateo dhe Tilly shembull:
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Zgjedhja 3: Ju mund të bëni diçka për ta bërë më të mirë.
Mateo dhe Tilly shembull:

Dëgjimi Kopshti—Klasa e dytë
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Tabelë respekti Grafiku

Çfarë është

Të mbledh
plehra në
lagjen time.

Respekti?

Të luash lojëra
me vëllezërit dhe
motrat.

Respekt

Të lejosh
dikë të
futet në
radhë para
meje.

Të trajtosh dikë në një
mënyrë që i bën ata të
ndihen të kujdesur dhe
të rëndësishëm.
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Të ngrish
dorën për të
folur.

Të pastroj
dhomën
time.

Me radhë.

Dëgjimi Shkolla fillore
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Me respekt apo pa respekt?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Format e respekti PËR JAR
RESPEKT

RESPEKT

Pashë _____________________

Pashë _____________________

që tregoi respekt duke

që tregoi respekt duke

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

RESPEKT

RESPEKT

Pashë _____________________

Pashë _____________________

që tregoi respekt duke

që tregoi respekt duke

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

RESPEKT

RESPEKT

Pashë _____________________

Pashë _____________________

që tregoi respekt duke

që tregoi respekt duke

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

✯ ✯
✯ ✯
✯ ✯
Dëgjimi Shkolla fillore
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Zgjedhje e mirë
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Zgjedhja e keqe
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Vendimet e Joey
1. Të gjithë nxënësit ulur në të tre rreshtat pas Joey në autobusin e shkollës
po tallen me Anita sepse mban syze optike. Ata thërrasin “qorre, qorre”;
ajo duket e mërzitur. Joey vendos t'u thotë atyre të ndalojnë dhe shkon
ulet pranë Anita për t’i bërë shoqëri.
2. Nëna e Joey gatoi lakra Brukseli për darkë, që është ushqimi më i preferuar
i Joey. Kur nëna e tij nuk e shikon, Joey ushqen qenin nën tryezë me lakra
Brukseli.
3. Gjatë kthimit nga pushimi, Joey vë re një kartmonedhë pesë dollarëshe në
tokë dhe e fut në xhep. Kur kthehet në klasë, ai dëgjon një shoqe të klasës
se kishte humbur paratë e saj të drekës gjatë pushimit. Joey qëndron i
heshtur dhe vendos të mbajë paratë edhe pse ai tani e di kujt i përket.
4. Joey nxit shoqen e klasës Carmen të përfshihen në një luftë me ushqime
gjatë drekës. Kur Carmen kapet duke flakur patatet e saj, Joey vendos t'i
tregojë mësuesit se ai ishte i përfshirë pasi nxiti Carmen të fillonte luftën
me ushqime.
5. Sa herë që prindërit e Joey dalin natën, Joey i thotë kujdestares së tij se
lejohet të shikojë një program në televizor kur babai i tij nuk e lejon ta
shikojë kur është në shtëpi.
6. Joey i tha motrës së tij të vogël se do të bënte biskota me të të premten pas
shkollës. Për këtë ajo ishte e emocionuar gjatë gjithë javës. Por, kur Joey
kthehet në shtëpi të premten, një shoku i tij e fton të luajë një videolojë të
re. Joey vendos t'i tregojë shokut të tij se ai nuk mund të shkojë pasi nuk
dëshiron ta zhgënjejë motrën e tij të vogël.
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7. Ndërsa Joey po luan në shtëpinë e gjyshes së tij, aksidentalisht thyen një
vazo. Joey ia hedh fajin maces së gjyshes së tij, të cilës shpesh pëlqen të
ngjitet nëpër mobilie.

Dëgjimi Kopshti — Klasa e dytë
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Gjërat e mia të preferuara
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Kurdoherë që ndihem i mërzitur, mendoj për…
Gjëja e preferuar #1

Gjëja e preferuar #2

Gjëja e preferuar #3

Gjëja e preferuar #4

...që të më gëzojë!
Të kesh një qëndrim pozitiv Kopshti—Klasa e dytë
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Skenarë negativë
1. Të gjithë shokët e mi janë jashtë qytetit dhe nuk kam
me kë të luaj.

2. Theva këmbën dhe më duhet të mbaj allçi për gjashtë
javë.

3. Nuk mora notë të mirë në provën time të leximit.

4. Është ditëlindja e vëllait tim dhe ai dëshiron të shikojë
një film që nuk dua të shoh.

5. Skuadra ime humbi lojën e turneut.
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6. Nuk dua të ha perime.

Të kesh një qëndrim pozitiv Kopshti—Klasa e dytë
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Posteri i përgjegjësive dhe
pasojave
Veprime të përgjegjshme

Pasoja/Probleme
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!
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Përgjegjësitë e nxënësve
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Milingona dhe karkaleci:
Një përrallë e Aesopit
Një ditë vere, në një fushë, një karkalec po kërcente, duke thirrur e
kënduar sipas qejfit të vet. Një milingonë kaloi pranë, duke mbajtur
me mund një kalli misri për ta çuar në fole.
“Hajde të bëjmë muhabet”, tha karkaleci, “në vend që të
mundohesh dhe rraskapitesh në atë mënyrë?”
“Unë po mbledh zahire për dimër”, tha milingona, “dhe të
rekomandosh ta bësh edhe ti”.
“Pse të shqetësohemi për dimrin?”, tha karkaleci. “Ne kemi mjaft
ushqim tani”. Por milingona vazhdoi rrugën dhe mundimin e saj.
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Kur erdhi dimri, karkaleci nuk kishte ushqim dhe i ndodhi të kishte
shumë uri — ndërsa pa milingonat që shpërndanin çdo ditë misër
dhe grurë nga rezervat që kishin mbledhur gjatë verës. Atëherë
karkaleci e kuptoi: Është më mirë të përgatiteni për ditë në nevojë.
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Prerje me dorë
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