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KJO ËSHTË FLETORJA JOTE
Kjo fletore ka shumë faqe që mund t’i
modelosh dhe ngjyrosësh vetë. Përse? Sepse
fletorja të përket vetëm ty dhe sepse ti je
unik/e. Në fund duhet të të pëlqejë shumë.
Në këtë fletore mund të lexosh, shkruash dhe
pikturosh. Mund ta bësh këtë vetëm ose së
bashku me prindërit, vëllezërit e motrat ose
njerëzit e tjerë që ke për zemër.* Lëri kohë
vetes për ta bërë këtë. Është mirë nëse çdo
ditë arrin të bësh një faqe. Bëfsh qejf!
*Nëse je më i vogël, pyet
më mirë një të rritur nëse
mund të të ndihmojë.
dhe rrobat ,
Vizato flokët, lëkurën
të ndryshosh
ashtu siç je ti. Mund
veten tënde,
edhe fytyrën. Vizato
ashtu siç të pëlqen.
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A E DI SE SA I/E
Në mbarë botën, ti ekziston vetëm njëherë. Siç mund ta dish, shkenca zbuloi shumë kohë më parë
se çdo person në tokë është krejtësisht unik. Çdokush është kompozuar në një mënyrë shumë të
veçantë.
Por ka akoma. Thjesht mendo se sa miliarda ngjarje të vogla duhej të ndodhnin që pikërisht ti të
vije në këtë botë. Gjyshërit e tu duhet të takoheshin për të pasur prindërit e tu. Prindërit e tu
gjithashtu duhej të takoheshin që të lindje ti, pikërisht në kohën kur ke lindur. Këta janë vetëm
disa shembuj të të gjitha ngjarjeve që çuan tek ti ashtu si ti je sot. Pra, ti je një mrekulli e vërtetë!
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NDRYSHIMET NË KOHËN E KORONËS
Veçanërisht kohët e fundit, shumë njerëzve
nuk iu duket bukur që ka kaq shumë
ndryshime. Kjo ndodhi kryesisht për shkak
të masave të marra kundër koronavirusit.
Koronavirusi shkakton sëmundje dhe është
përhapur shpejt në të gjithë botën.

NDONJËHERË
GJITHÇKA ËSHTË ME
KOKË POSHTË …
Bota jonë është e mbushur me njerëz,
kafshë dhe bimë të ndryshme. Të gjithë
janë gjithmonë në lëvizje dhe ndryshojnë
vazhdimisht. Sidoqoftë, ne shpesh kemi një
ide se si duhet të duket java tjetër, muaji
tjetër ose viti tjetër ... dhe pastaj gjithçka del
ndryshe nga se mendonim.

Kjo është arsyeja pse njerëzit në të gjithë
botën po përpiqen të parandalojnë përhapjen
e koronavirusit midis nesh dhe të mos
sëmurën shumë njerëz në të njëjtën kohë. Me
siguri edhe ti ke ndihmuar për ta bërë këtë.
Shiko njëherë shembujt. Çfarë të duket
e njohur? A të duken disa gjëra si
broçkulla? Shëno me kryq se cilat masa
na mbrojnë nga koronavirusi.

Për njerëzit e moshuar dhe të sëmurë është
veçanërisht i rrezikshëm. Ata që sëmuren
shumë nga virusi kanë nevojë për shumë
ndihmë dhe ndonjëherë duhet të shkojnë në
spital.

Disa ndryshime na duken të bukura, të
tjerat janë të pakëndshme apo madje të
trishtueshme. Zakonisht këto ndryshime nuk
na pëlqejnë fare. Ndoshta ti ke përjetuar disa
ndryshime të tilla më parë. Po, dhe mbase
pikërisht tani gjendesh në një moment të tillë
në jetën tënde.

Kështu është kjo botë. Ndonjëherë ajo na
duket vërtet e çmendur. Familjet dhe vendet
mund të ndryshojnë dhe në disa vende, si në
Gjermani, moti ndryshon katër herë në vit.
Ndonjëherë ne thjesht veshim bluza me mëngë
të shkurtra që të mos bëhemi me djersë,
ndërsa disa muaj më vonë mbajmë
shall dhe doreza që të mos
U në n
d r ys h o
ngrijmë.
j
va
zhdim

isht !
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Nëse dëshiron,
ngjyros figurat.

KËTU ËSHTË ZGJIDHJA:
Këto janë masa që mund të na mbrojnë neve dhe të tjerët nga koronavirusi dhe viruset e tjera.
Me siguri që ti e di që fëmijët e vegjël nuk duhet të mbajnë maskë. Por të rriturit po. Të lajmë
duart dhe të mbajmë distancë, këtë mund ta bëjmë të gjithë për njëri-tjetrin.

Ne nuk shtrëngojmë
duart dhe mbajmë
distancën nga të gjithë
që takojmë.
Të rriturit dhe fëmijët e
mëdhenj mbajnë maska, për
shembull në autobus ose kur
bëjnë pazar.
Ne përpiqemi të lajmë
duart shpesh, për
shembull kur kemi qenë
në këndin e lojërave ose
në pazar.

Ne nuk kollitemi në ajër
ose me dorë para, por
mbajmë krahun.

Të lexosh libra, të jesh kreativ, të bësh lojëra dhe sport: Këto janë gjëra që mund të na pëlqejnë.
Argëtimi dhe ushtrimet janë të rëndësishme për të na bërë të ndihemi mirë dhe të shëndetshëm.
Prandaj mundohu që të bësh sa më shumë gjëra që të pëlqejnë. Sidoqoftë, këto gjëra nuk i
përkasin drejtpërdrejt mbrojtjes kundër koronavirusit. Se përse ndodh kjo mund ta lexosh te
faqja tjetër.

Të lexosh libra

Të vizatosh

POR ÇFARË ËSHTË NJË VIRUS DHE
PËRSE I BËJMË GJITHË KËTO GJËRA?
4
1

Viruset mund të qëndrojnë në duart tona.
Kështu ata bien në kontakt me objekte ose
njerëz të tjerë sapo ne të prekim diçka.
Kjo është arsyeja pse ne nuk kollitemi në
duar dhe i lajmë ato më shpesh.

Viruse ka përherë dhe kudo. Shpesh kjo
nuk është asgjë e keqe. Ashtu si njerëzit,
edhe viruset janë të ndryshme. Sidoqoftë,
ato janë aq të vogla saqë nuk mund t’i
shohim me sy të lirë.

2

Disa viruse – si koronavirusi – mund të
na sëmurin. Ato kalojnë nga një person
në tjetrin përmes kontaktit. Prandaj është
mirë që të ruhet distanca.

3

Sidomos kur flasim ose kur duhet të
kollitemi, spërklat e vogla dhe ndoshta
viruset fluturojnë nga goja jonë. Për të
mos ndodhur kjo, ne mbajmë maska dhe
kollitemi në krah.
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Shkenca po punon për vaksinimet dhe
ilaçet në mënyrë që të mund të takohemi
përsëri dhe, nëse duam, të përqafohemi.
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Të hidhesh me litar
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FRIKË DHE KURAJË NË KOHË TË VËSHTIRA
Nëse diçka ndryshon, ne mund të trembemi.
Ne ndihemi të pasigurt. Ndonjëherë
zemërohemi dhe na duket gjithçka me të
vërtet kot! A i njeh edhe ti këto ndjesi? Shumë
fëmijë kohët e fundit e kishin të vështirë të
mos ishin në gjendje të takonin të tjerët. Të
luash vetëm kaq shpesh mund të jetë shumë e
mërzitshme dhe e vetmuar.

Të rriturit shpesh stresohen gjithashtu.
Disa janë veçanërisht të zënë për shkak të
rregullave të koronës ose kanë frikë se mos
sëmuren. Në kohëra me shumë sfida, ne
shpesh kemi nevojë për shumë durim dhe
shumë guxim.

A të ka ndodhur kohët e fundit ndonjë gjë e bukur? Nëse do
të kishe mundësi t’i telefonoje dikujt që të dëgjon dhe të cilit
i beson: Çfarë do t’i tregoje? Vizato ose shkruaj këtu se çfarë
do t’i thoshe.

Çfarë të duket
momentalisht e vështirë
apo e mërzitshme?
Shkruaje në flluskën
tënde.

Unë shpesh nuk kam
çfarë të bëj. Edhe duhet
të jem gjithashtu i qetë
sepse të rriturit nuk duan
zhurma. Kjo është vërtet
e mërzitshme!

Mamaja ime ka tërë
kohën frikë. Kjo gjë më
tremb edhe mua. Unë nuk
dua që dikush nga ne të
sëmuret.

Ndonjëherë ka edhe momente kur kemi nevojë për
ndihmë dhe nuk kemi me kë të flasim. Ne kemi
shkruar një numër telefoni për këtë në faqen 31. Aty
ti mund të flasësh me të rritur që do të të dëgjojnë
dhe do të të ndihmojnë.
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Vizato flokët dhe
lëkurën, siç je ti.
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RRUGA E HERONJVE TË VËRTETË / HEROINAVE TË VËRTETA
Në këtë dhe faqet vijuese ne mund të
mendojmë se si do të duket udhëtimi yt
heroik. Çfarë të bën ty të veçantë? Çfarë
mund të bësh vetë ti për këtë botë? Ndoshta
ti përballon aventura të mëdha. Ose ti do të
shpikësh diçka që nuk ka ekzistuar kurrë më
parë. Ndoshta ti ndihmon natyrën, kafshët apo
njerëzit e tjerë. Ndoshta ti akoma nuk e di me
të vërtet se sa i shkëlqyeshëm je. Kjo është më
se në rregull, historia jote sapo ka filluar.

A ke menduar ndonjëherë që heronjtë e
vërtetë / heroinat e vërteta janë më të mirë
ose mund të bëjnë më shumë se njerëzit e
tjerë? Atëherë shiko me kujdes. A është
vërtet kështu?
Shumica e heronjve/heroinave që njohim
nga librat dhe filmat kanë madje gjëra të
përbashkëta me ne. Gati të gjithë ndonjëherë
kanë frikë apo ndihen vetëm. Shumë persona
kanë humbur dikë dhe i konsiderojnë mjaft të
vështira sfidat me të cilat përballen. Ata duhet
të ushtrohen shumë para se të përdorin mirë
superfuqitë e tyre. Në fillim të historisë, ata
shpesh as nuk e dinë se çfarë mund të bëjnë.
Kjo ndodh përpara se të fillojë udhëtimi i tyre
i heronjve/heroinave.
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Me “heronj/heroina” nënkuptohen përherë të gjithë
fëmijët. Nuk ka rëndësi nëse je vajzë apo djalë apo
ndihesh disi ndryshe. Të gjithë mund të jenë heronj/
heroina. Pra edhe ti.

Vizato veten tënde si hero/heroinë. A ka kafshë, qenie magjike apo
njerëz që të pëlqejnë veçanërisht shumë? Mbase keni diçka të përbashkët.

CILAT JANË SUPERFUQITË E TUA?

UNË PËLQEJ TE VETJA VEÇANËRISHT:

UNË JAM KRENAR/E PËR:

Një mënyrë veçanërisht e mirë për të zbuluar superfuqitë e tua është të shikohesh në pasqyrë.
Mbase ti në vështrim të parë nuk dallon gjë ende. Nuk ka problem: Ushtrimi në faqen tjetër të
ndihmon ta bësh këtë.

UNË MUND TË BËJ SHUMË MIRË:

ërë
U në ka m b
abim: Unë
edhe një g
të jem
r përherë
ka m d a shu
ësova të
r më pa s m
o
P
.
e
h
s
y
r
m . U në
nd
ër atë që ja
p
/e
r
a
n
e
r
kët
jem k
rrumbulla
e
i/
l,
ë
g
o
/
v
jam i/e
pa d u k shë m
e
i/
ë
r
e
h
jë
dhe ndon
er fuqi
htë një sup
s
ë
jo
K
.
e
m
!
fantastike

AS SUPERHERONJTË NUK BËJNË ÇDO GJË SAKTË. NEVE NA DUHEN GABIMET PËR TË MËSUAR PREJ TYRE. TË GJITHË
NDIHEMI KËSHTU. MENDOHU PAK, ÇFARË GJËJE TË RËNDËSISHME KE MËSUAR DERI TANI?
UNË KAM MËSUAR:

A E SHEH VETEN
NË PASQYRË?
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UNË DUA TË MËSOJ AKOMA:
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ÇFARË KA RËNDËSI PËR T Y?
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VALIXHJA JOTE MAGJIKE E UDHËTIMIT

BUSULL DHE HARTË

A zbulove diçka që di ta bësh veçanërisht mirë? Nëse jo, ke ende kohë për ta bërë këtë.
Shpeshherë heronjtë/heroinat bëhen super të fortë vetëm gjatë udhëtimit të tyre. Kjo
ndodh pasi gjatë kësaj kohe ata kalojnë shumë aventura, bëjnë gabime dhe mësojnë prej tyre.
Meqenëse kjo është mjaft e vështirë, është më mirë të keni me vete pajisje të dobishme.

A e di se çfarë është busulla? Ajo është një objekt i vogël që
mund të na tregojë pikat e horizontit dhe në këtë mënyrë edhe
rrugën e duhur. Një busull e mirë dhe një hartë janë shumë të
rëndësishme kur udhëtoni.

Veçanërisht heronjtë e zgjuar / heroinat e zgjuara marrin me vete një valixhe magjike. Për shkak
se valixhja është magjike, nuk peshon shumë. Mund të jetë e vogël dhe ndonjëherë edhe e
padukshme. Tani ndoshta je duke menduar për gjëra që normalisht do të duheshin në bagazhet
e tua, si rrobat dhe furça e dhëmbëve. Por valixhja magjike është aty për diçka tjetër. Mund ta
mbushësh me aftësi që do të të ndihmojnë në udhëtim. Këto aftësi më pas i ke gjithmonë me
vete, pavarësisht se ku je. Çfarë do të fusje?

Shpesh njerëzit thonë: “Ndiq zemrën tënde”. Çfarë kuptimi ka
kjo? Zemra jonë funksionon si busull e brendshme. Mund të na
ndihmojë duke na treguar se çfarë është e rëndësishme për ne.
Dëgjoje pak se çfarë do të të tregojë zemra. Mbase për ty ka
rëndësi që familja jote të jetë mirë. Apo të thuash të vërtetën.
Ndoshta zemra jote po të tregon diçka krejtësisht tjetër?
Shkruaje në hartën tënde.
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NUK ËSHTË NË
FUQINË TIME …

ÇELËSI PËR
FUQINË TËNDE
Fuqia është aftësia jonë për të ndryshuar diçka.
Sigurisht, nuk është gjithmonë e mundur të
ndryshojmë gjithçka që nuk na pëlqen. Prandaj
është e rëndësishme që heronjtë/heroinat të
dinë se në çfarë konsiston fuqia e tyre dhe çfarë
jo. Kjo njohuri është si çelësi i fuqisë sonë, e cila
na ndihmon të formojmë dhe ndryshojmë botën
tonë.
Kur jemi shumë të shqetësuar ose duam të
ndryshojmë gjëra që janë përtej kontrollit tonë,
jeta mund të jetë stresuese dhe zhgënjyese. Por
ndoshta ka shumë më tepër në fuqinë tënde
nga sa ke menduar ndonjëherë. Ti mund të
vendosësh se çfarë do të bësh me të. Mbase
dëshiron të bësh diçka të mirë? Busulla jote e
brendshme do të të ndihmojë ta bësh këtë.

Mos harro: Kur përpiqemi të ndryshojmë
diçka jashtë fuqisë sonë, mund të jetë shumë
stresuese. Pra, është më mirë të përqendrohemi
në gjërat që mund të ndikojmë vetë.

Ngjit ngjitëset në vendin e duhur: Ngjit
në vrimën e çelësit atë që ti mund të
ndryshosh ose të ndikosh vetë. Atë që
nuk mund ta ndryshosh vetë, ngjite rreth
vrimës së çelësit.

18

Ë T I M E ËS

HTË
…

Kam mësuar
se nuk është në fuqinë time
kur njerëzit e tjerë thonë gjëra të
mërzitshme ose gjëra të këqija. Por
është në fuqinë time se si të reagoj
ndaj tyre. Unë mund të bërtas me
të madhe ose thjesht të kërkoj
ndihmë nga dikush.
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Vizatoje veten
tënde, ashtu siç je.

NË FUQINË TONË: NDJENJAT TONA

Vizato veten dhe rrobat e
tua siç të shkon për shtat.

Si duket fytyra jote kur ke këtë ndjenjë? Shihu
në pasqyrë dhe vizato gojën dhe vetullat e tua.

A të tregoi ushtrimi i fundit se çfarë ndodhet në fuqinë tënde? Ndoshta i ke ngjitur ndjenjat
e tua edhe në vrimën e çelësit. Ndjenjat zakonisht janë shumë në lëvizje. Kështu që mund të
ndodhë që në fillim të ndihemi tmerrësisht të trishtuar dhe pastaj përsëri plot gëzim. Kur nuk
mund të bëjmë asgjë për të përmirësuar një situatë, shpesh kjo është veçanërisht e vështirë.
Atëherë ne vetëm mund të ndikojmë ose të pranojmë ndjenjat tona në lidhje me këtë. Atje
gjendet një çelës për fuqinë tonë. Le ta provojmë njëherë.

TË NDJESH EMOCIONET
Çfarë ndjenje ke tani?

Ku në trupin tënd e ndjen
këtë ndjenjë?

A ka kjo ndjenjë një ngjyrë të
caktuar? Vizatoje si e ndjen.

A ka ndjenja që i ke
veçanërisht shpesh?
Çfarë mendimesh
fluturojnë atëherë në
kokën tënde? Vizatoji ose
shkruaji ato në copat e
letrës.

Tani merr frymë thellë. E mira
do ishte deri aty ku e ndjen atë
ndjenjë në trupin tënd.

Në anën e djathtë ne
shohim më nga afër një
ndjenjë.

Mos harro: Është në rregull t’i kesh të gjitha
ndjenjat. Për shembull, ti mund ta bësh këtë
ushtrim kur je i zemëruar ose i trishtuar. Ose
nëse do të doje të pëlcisje nga gëzimi.
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Ti mund ta përsërisësh këtë
ushtrim me çdo ndjenjë.
Thjesht merr një copë letër
dhe shkruaj ose vizato atë që
ndjen dhe mendon.
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Vazhdojmë në
faqen tjetër.

CILAT JANË NDJENJAT E TUA TË PREFERUARA?
A i ke shkruar mendimet e tua dhe ke ndjerë
ndjenjat e tua në trupin tënd? Fantastike!
Atëherë ke bërë plot. Sepse shpesh kjo
gjë nuk është edhe aq e lehtë. Ndonjëherë
madje kemi mendime shumë të pakëndshme.
Për shembull, kur jemi të mërzitur apo të
nevrikosur. A e ke vënë re edhe ti?

Atëherë duhet të kesh vënë re që ne i ndiejmë
disa ndjenja më me kënaqësi se të tjerat. Le
ta shohim pak më nga afër këtë. Sepse tani
bëhet fjalë për ndjenjat e preferuara. Pra
për ato ndjenja që ti ke qejf t’i ndjesh. Nuk
ke menduar ndonjëherë për këtë? Nuk ka
problem, thjesht provoje dhe shkruaji ato.
en
pë lq
ë
m
M u a d a shur i a
i,
gë z i m m o c i o n i .
e
dhe

NDJENJAT
E MIA TË

PREFERUARA
JANË:

2

... NË NAT Y RË?

... DUKE
BËRË SPORT?

Shumë njerëz ndihen mirë kur janë në
lëvizje. Disa pëlqejnë të jenë vetëm kur
e bëjnë këtë, për shembull kur vrapojnë
apo vallëzojnë. Të tjerët preferojnë të
bëjnë sporte së bashku në grup, të tilla
si futbolli ose basketbolli. Po ty si të
pëlqen?

1
3

A gjete tre ndjenja? Super, atëherë le të mendohemi se kur i ndjen ato shpesh. Nganjëherë kjo
ka të bëje me çfarë jemi duke bërë për momentin. Në faqet vijuese do të gjesh disa shembuj
që do të ndihmojnë të mendohesh. Shikoji njëherë dhe provoji. Kur i ndjen ndjenjat e tua të
preferuara?

... DUKE FOLUR?
Shpesh na pëlqen të kalojmë kohë me
njerëz që i kemi për zemër. Fatkeqësisht,
nuk është përherë e mundur të takohemi
për të luajtur. Për shembull, kur banojmë
larg. Apo gjatë kohës së koronës. Shumë
njerëz atëherë flasin në telefon. Po ti si ia
bën?

A ke qejf të dalësh në natyrë? Atëherë
mbase i ke ndjenjat e tua të preferuara
në një park ose në pyll. A ka bimë dhe
pemë afër teje që mund t’i vizitosh?

... DUKE
NDIHMUAR?
Ndjenja ime e preferuar është
gëzimi. Unë e ndjej shpesh atë kur
ndihmoj të tjerët. Javën e kaluar
ndihmova fqinjën kur bëri pazaret.
Ajo u tregua shumë mirënjohëse
dhe unë u gëzova.

... DUKE LEXUAR?
Ke dëshirë të lexosh histori? Në libra ne
mund të përjetojmë aventurat e të tjerëve
dhe madje të mësojmë nga gabimet e tyre.
Provoje njëherë.
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... DUKE LUJATUR SQUIGGLE?
Loja Squiggle mund të luhet mirë vetëm ose në dyshe. Është shumë e
thjeshtë. A i sheh shkarravinat në kuti? Shikoji me kujdes. Çfarë sheh
aty brenda? Mbase një kafshë, një objekt apo një ndërtesë? Vizatoje aty
brenda, mund të përdorësh ngjyra dhe të shtosh vija të tjera.

VIZATO SE ÇFARË
TË PËLQEN TË
ËNDËRROSH:

Unë tashmë e
vizatova një!

Vizatoje
veten siç të
pëlqen ty.

... DUKE ËNDËRRUAR?
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KUR TË MOS KESH SE ÇFARË TË BËSH
Për shkak se ne duhet të mbrojmë veten
dhe të tjerët nga koronavirusi, shumë gjëra
aktualisht nuk lejohen. Për shembull, ne nuk
mund të luajmë me fëmijë të tjerë apo të
bëjmë sporte së bashku si zakonisht. Është
shumë më e mërzitshme se zakonisht! Me
siguri ka edhe ditë kur ndoshta nuk mund të të
kujtohet më asgjë.

Media është bërë shumë e rëndësishme
në periudhën e koronës sepse ato na
mundësojnë të kontaktojmë nga distanca.
Veçanërisht tani ne jemi të lumtur që
interneti dhe smartfonët tanë janë aty. Kur
shohim foto, bisedojmë me njëri-tjetrin ose
shikojmë video, koha zakonisht kalon më
shpejt.

Sa i mërzitur
jaaaam!

Interneti përdoret nga shumë njerëz. Për shembull, na ndihmon të
flasim me fëmijë të tjerë ose të afërmit tanë kur nuk mund t’i takojmë
ata. Me programet në internet ne gjithashtu mund të studiojmë dhe të
punojmë nga shtëpia. Disa njerëz përdorin aplikacione dhe video për të
bërë sport apo për të lexuar histori në blogje dhe faqe interneti.

Edhe unë!

ÇFA RË DUH ET TË KEM I PAR ASY SH NË INT ERN ET?

ese. Për shkak se
Shfletimi në internet, shikimi i videove dhe bisedat me miqtë janë argëtu
huaj atje, të cilët as nuk
interneti lidh aq shumë njerëz në botë, ne gjithashtu takojmë shumë të
që është e keqe për
mund t’i shohim. Ka raste kur dikush bën diçka që ty nuk të pëlqen ose
t’ia tregosh të rriturve
ty. Nëse të shqetëson ose ke frikë nga diçka në internet, është më mirë
menjëherë. Kështu ti mbron veten dhe fëmijët e tjerë.
Gjërat e këqija
nuk lejohen as
në internet!

Ti gjithashtu mund të shkruash një email në këtë
adresë. Atëherë do të të përgjigjen të rriturit që
kanë njohuritë e duhura për mbrojtjen në internet.
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Në mënyrë që të ndihemi mirë dhe të shëndetshëm, është e
rëndësishme që të sigurohemi që të mos jemi ulur gjithmonë para
kompjuterit ose smartfonit. Për shembull, është një ide e mirë të kalosh
ca kohë jashtë çdo ditë ose të bësh diçka kreative. Që të mund të
mendosh më mirë për çfarë mund të bësh kur të mërzitesh, ne kemi
vendosur një “disk aktivitetesh” në këtë fletore për të bërë punë dore.
Mbase të jep disa ide. Provoje njëherë!

Shiko udhëzuesin. Disa sugjerime
për aktivitete i gjen madje edhe
te ngjitëset. Por ke edhe vend për
idetë e tua.
Kur të mos kesh se çfarë të bësh,
merr diskun tënd rrotullues. Mbylli
sytë dhe rrotulloje. Pas njëfarë
kohe do thuash me zë: Stop!
Atëherë bëj fiks atë çfarë shikon.
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LETËR PËR TY NË TË ARDHMEN
A i ke dërguar ndonjëherë letër vetes tënde në të ardhmen? Shkruaj ose vizato
diçka për veten tënde, ashtu siç dëshiron të jesh në të ardhmen. Ndoshta do
tregosh për gjërat që ke mësuar dhe dëshiron t’i mësosh të tjerëve.

UDHËT IMI Y T VAZHDON A
I KE TË GJIT HA GJËRAT
QË TË DUHEN ME VETE?
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E A RD H MJA

NJIH TË DREJTAT E TUA!

Është e ndaluar t’u
bërtasësh fëmijëve
ose t’i lëndosh ata në
çdo lloj forme!

Në udhëtimin tonë heroik ne duhet të kujdesemi mirë për veten. Por ne gjithashtu mund të
ndihmojmë edhe fëmijët e tjerë. Kjo funksionon veçanërisht mirë kur i dimë të drejtat tona.
Çdo fëmijë mund të kërkojë që të rritet mirë dhe shëndetshëm dhe të mësojë. Për këtë luftojnë
edhe të rriturit. Nëse nuk ndihesh mirë ose nëse ke nevojë për ndihmë, mund të telefonosh në
numrin në kutinë blu (djathtas) dhe t’u tregosh atyre për këtë.

Ndonjëherë kam nevojë
për ndihmë, por mund
të bëj shumë gjëra vetë.
Hajde, më pyet rreth kësaj!

Askush nuk lejohet
të më bëjë diçka që
nuk e dua unë vetë. Për
shembull, nuk më pëlqen
që njerëzit të tregojnë
fotot e mia në internet!

Unë dua që të më
dëgjojnë dhe të jenë
aty për mua! Unë kam
të drejtë të studioj, në
shkollë dhe në shtëpi.

Unë kam të drejtë
të ndihem mirë dhe
i sigurt. Edhe në këtë
kohë të mërzitshme
korone!

Vizatoje veten ashtu
siç të pëlqen ty.
Çfarë ka rëndësi për ty?
Shkruaje në flluskën tënde.

nuk di si të vazhdosh më tej?
A njeh dikë që ka nevojë urgjente për ndihmë apo ndoshta ti vetë
flet me prindërit, mësuesit/
Atëherë fol rreth kësaj me një të rritur të cilit i beson. Mbase ti
telefonon “numrit kundër mërzisë”:
i
hta
ndos
Ose
.
tënd
min
bani
vend
në
rët
esta
kujd
apo
t
uese
mës
Ti mund të telefonosh nga
e hëna në të shtunën nga ora
14:0 0-20 :00. Telefonata jote
është falas dhe ti nuk duhet të
thuash se kush je.
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A ke vizatuar dhe ti një
figurë të vetes tënde si hero/
heroinë dhe do t’ia tregosh
të gjithëve? Atëherë kërkoja
prindërve të tu ose një të rrituri
në akomodim që të na e
dërgojë atë me postë ose
si foto me email.

“Save the Children” u themelua në vitin 1919 nga
mësuesja angleze Eglantyne Jebb dhe tani është
organizata më e madhe e pavarur për të drejtat
e fëmijëve në botë. Ne luftojmë për një botë që
kujdeset për të drejtat e fëmijëve. Një botë ku
të gjithë fëmijët jetojnë të shëndetshëm dhe të
sigurt, ku ata mund të mësojnë dhe rriten të lirë
dhe të pavarur.

Faleminderit Enesa, Nefise, Malak, Fatima dhe Tim
për këshillat tuaja dhe Hanifa për figurën me heroinë
(shih më lart).
Më shumë informacione:
www.superkraefte-toolkit.de
Projekti mundësohet nga:

Shumë
faleminderit!

