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kohë 
(Min) 

Qëllime përmbajtje metoda media/ materiale 

 Ardhja Pjesmarresit e shkruajn emrin (maskimin kasetë, stilolaps) 
Tryeza e rrumbullaket 

 maskimin kasete, 2  
stilolapsa 

10  Mirë se vini 
prezentimi pershen-
detja dhe prezantimi i 
pjesëmarrësve dhe 
moderimit  

Qëllimi i Punëtoris 

shporta frutash: i të gjithë pjesëmarrësit zgjedhin nga një fryt. Pyetje: 
Pse është zgjedhur ky fryte? 
 
Pjesëmarrësit prezantuar tregojn  emrin e vendlindjes dhe treegojpse 
kann zgjedhur kete fryte 
 
Moderator shpalli synimin e punëtorisë: Ushqimi i shëndetshëm 

Prezentimi 
me anë të 
elementeve 
praktike 
(fruta) 

fruta  

25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faza e informacion-
eve 

Shkëmbimi i 
përvojave në ushqim. 
 
Zgjedhja e ushqimit 
në Gjermani / 
rekomandimeve. 
  

Moderimi pjesëmarrësit I pyt per çështjen e ushqimit:  
 Cili kan qen ushqimi i shëndetshem në vendlindje? 
 Çfarë mendoni se qka është e shëndetshme / dhe jo e 

shëndetshme? 
 
Aktiviteti: Pjesëmarresit vlerësojne në shkallë  zakonet personale te 
tyre ne ushqim (zam dot) .Frage: Pse ke ngjitur pikën këtu Pyetje: 
Çfarë ju pëlqen të ushqimit në Gjermani, çfarë ju nuk e pëlqen? 
 

 Nëse refugjatët ankohen,  në lidhje me ushqimin në 
vedqendrim duhet informuar që ata mund të ankohen për 
menaxhimin, te parashtrojn ankesa dhe ta dergojne  të 
menaxhimenti 

 
Input:  te ushqyerit i në Gjermani te prezentojn: Rekomandime për 
dietën e përditshme me 7 grupe gjerash ushqimore: 
 1,5-2 litra ujë ose pije pa sheqer 
 Perime dhe fruta 5x / ditë (1 shërbejnë = 1 grusht) 
 Drithëra dhe patate  te mjaftueshme 
 Qumësht dhe produktet e qumështit përdite 
 Produktet e kafshëve pak; Peshku 1-2X / javë; Mish, salcice dhe 

vezë në mase 
 Pakez  sheqer, kripë dhe yndyrë 
Aktiviteti: Marrin pjesë figurat e ushqimit të shtëpisë së tyre për 

Praktika 
Prezantimi 
Diskutimi 

 
 
 
 
Skala 
pikat ngjitës 
DGE- rrethi ushqimor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto e gjerrave ushqimore 

http://www.refugium.agency/
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 Aktiviteti: Pjesemarresit regullojne renditjen e fotografive te 
gjerave ushqimore nga vendelindjakur (Refugjatët, sidomos 
fëmijët)!) rekomandojmë mish dhe yndyrë në mënyrë 
specifike rekomandojn! 

 
25  faza e informacio-

neve 

 
 vlerësimi shkencor  
rmbi sheqerin dhe 
yndyren 

Aktiviteti: Pjesëmarresit vlerësojne duke përdorur kube sheqeri 
përmbajtjen e sheqerit në pije të ndryshme (1 litër Cola, lëng molle, 
çaj akull, lëng molle, ujë mineral) 
 
Moderimi tregon numrin e duhur dhe rekomandon për të shmangur 
pije dhe ushqime me sheqer 
 
Aktiviteti: Pjesëmarresit vlerësojnë përmbajtjen e yndyrës ne   
produkte të gatshme (patate të skuqura, pica, etj) 
 
Moderimi shpjegon informacionin mbi gjesendet Ushqimore yndyrë, 
p.sh. për pako pica, paketa te patateve të skuqura dhe i jep këshilla 
të përmbahen nga produktet e gatshme  dhe tregon përqindjen e 
yndyrës. 

Praktika 
Prezantimi 
Diskutimi 

1 kube sheqeri = 3g  
sheqer 

1g yndyrë = 1ml vaj 
 

pije 1l kube sheqeri  

Cola 36 
lëng molle  33 
çaj akull  24 

lëng molle 20 
ujë mineral  0 

10  Take Home 
Message 
 
 

Shpërndarja e fletushkave 
Take Home Message: 
 përdorim diversitetin e gjesendeve ushqimore  të secilit grup. 
 5 herë në ditë për të ngrënë fruta dhe perime. 
 Ushqimi i llojellojshem ju mban të shëndetshëm dhe promovon te 

ndiheni mire.. 

fletushka fletushka 

 Miratimi Te falenderohemi dhe te pershendetemi tek pjesmarresit   
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