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“CIKAS OSE TA LASHË” 

 

Përgjithësisht kjo lojë zhvillohet në sheshe a vende të hapta nga fëmijë të moshës 6 vjeç e lart. 

Në të mund të marrin pjesë deri në 20 lojtarë. Në fillim zgjidhet vendi, ku do të zhvillohet loja. 

Pastaj hidhet shorti se kush do të jetë i pari që do ta nisë. Një i tillë mund të dalë vullnetarisht 

duke thënë me zë të lartë: “Jam unë në lojë”. 

Kur secili bëhet gati, fillon, loja. Loja nuk quhet e rregullt nëqoftëse ai, i cili qëllon shokun, 

nuk përsërit fjalët “jam në lojë”,  ndërkohë mund të ndërhyjnë shokët që i tërheqin vëmendjen 

dhe i kujtojnë fjalët e mësipërme. 

Lojtari që është në lojë, porsa i afrohet një tjetri, mundohet ta qëllojë me dorë; po ai mund të 

mbrohet, duke u përkulur në gjunjë. Në këtë pozicion të qëlluarit nuk ka vlerë.  Nëqoftëse i 

pari e qëllon, pa arritur që ky të përkulët, atëherë ndërrohen rolet. Ai që merr radhën, njofton 

me zë, si shoku para tij; “Jam unë në lojë”. 

Kjo lojë ka edhe variante të tjera, në të cilat zbatohen po ato rregulla e veprime si në rastin e 

sipërm, vetëm se këtu lojtarët caktojnë ndonjë shtyllë ose mur për t’u mbrojtur. Kur ai që është 

në lojë, vrapon për të kapur ndonjë dhe ky i fundit vë dorën në shtyllë ose në mur, lojtari që 

është në lojë nuk ka të drejtë ta kapë. Në rast se e prek pa arritur në mur ose në shtyllë, i 

qëlluari hyn në lojë dhe fillon të ndjekë të tjerët. 

 

 

“LITARTHI” 

 

Kjo lojë luhet me litar dhe me vajza të moshës 6 vjeç e lart në një vend të sheshtë, oborr, rrugë 

a palestër. Në të marrin pjesë 10 lojtare, të cilat mund të ndahen edhe në dy skuadra.  

 Ehe për këtë lojë hidhet short për të caktuar se cilat lojtare do të, mbajnë litarin. Pas 

shortit, dy lojtare kapin më duar dy skajet e litarit e largohen nga njëra tjetra,aq sa ai, duke 

formuar një hark të prekë tokën. Pastaj fillon loja. Ato që kanë litarin, e lëvizin vazhdimisht  

atë nga lart poshtë, në formë rrethi. Ndërkohë, të tjerat, një nga një ose dy nga dy edhe më 

tepër, zënë e kërcejnë në mënyrë që mos të pengohen nga litari që vazhdon të lëvizë. Nëqoftëse 

një lojtare kërcen mirë, atëherë ajo fillon të këndojë ose të numërojë muajt e vitit. 

 Kur arrin në një numër të caktuar kërcimesh, del jashtë për t’u lënë radhën të tjerave. 

Ajo që pengohet ose preket nga litari, humbet të drejtën e kërcimit e duhet të ndërrohet me një 

nga ato që mbajnë litarin. 

 

 

“VRITHI OSE PETASH” 

 

Luhet në oborr, ose fushe, d.m.th. në vend të sheshtë. Në të marrin pjesë 4 deri 6 vajza të 

moshës 6-12 vjeç. Në tokë shënohet një drejtkëndësh rreh 6-8 m, i gjatë afro 2m, i gjerë. Ai 

ndahet për së gjati nga një vijë, kurse për së gjeri ndahet në disa katrorë ose drejtkëndësh të 

tjerë. Të vizatuarit e lojës së vrithit në tokë mund të bëhet në shumë mënyra. 

 Loja fillon duke hedhur short për radhën e parë, të dytë, etj. Pastaj secila vajzë merr 

petën e saj (një pllakë apo gur i sheshtë në formë të rrumbullakët) e fillon lojën. Ajo që luan 

sipas radhës së caktuar, hedh petën në katrorin  apo drejtkëndëshin e parë. Pastaj, duke bërë 
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hapa vetëm me një këmbë, kalon çdo katror a drejtkëndësh, derisa e nxjerr jashtë. Pasi kryen të 

gjitha këto veprime, po kjo vajzë merr petën dhe e vë në gju, mbi pulpën, të cilën e përkul dhe, 

ashtu siç është, kërcen me një këmbë edhe një herë nëpër katrorët e vegjël, në mënyrë që peta 

të mos bjerë në tokë. Nëqoftëse i bie, ajo humbet lojën dhe detyrohet ta përsëritë aty ku mbeti, 

po qe se e kryen në rregull, atëherë e merr petën, e vë në majë të kokës ose mbi sup dhe ecën 

ngadalë nëpër rrugën e parë. Pasi i kryen pa gabime këto veprime, atëherë kthehet, mbyll sytë 

dhe ecën po në rrugën e parë. Këtë radhë, kudo që kalon, kontrollon veten me pyetjen “A jam 

mirë?” Në rast se nuk gabon dhe këtë radhë, atëherë fiton lojën.  Pastaj lojën e  vazhdojnë të 

tjerat. Secila nga lojtaret e humb lojën kur me këmbë shkel vijën, kur peta i del jashtë vijave të 

caktuara ose mbetet në vizë dhe kur peta i bie nga gjuri. Po, kur t’i vijë radha, ajo e përsërit 

lojën duke e vazhduar aty ku ka humbur. Lojtarja e humbet lojën edhe kur i bie peta nga koka, 

ose shkel vijën symbyllas 

 

 

“MACJA E MIU” 

 

Në këtë lojë mund të marrin pjesë -20 fëmijë të moshës 5-10 vjeç. Ajo zhvillohet në oborr, 

fushë, ose palestër. 

Fëmijët, të kapur për dore, me këmbë të hapura, vendosen në formë rrethi me fytyrë nga 

???????????? Një fëmijë luan rolin e miut dhe tjetri rolin e maces. Ata qëndrojnë të ulur në 

skajet e ?????????  Fillon loja. Macja pyet miun: “Çpo bën aty?” Miu përgjigjet: “ Po ha bukë e 

djathë” “ A më jep edhe mua ?” “Jo” i përgjigjet miu. Macja thotë:??????????? Ta marr se!” 

Miu: “S’ma merr dot”. “A e provojmë?” “E provojmë”. Në mbarim duke u futur nëpër 

këmbëve ose në mes të duarve të shokëve që???????????Mojnë rrethin; macja vrapon në po atë 

rrugë që bën miu. Loja vazhdon, derisa macja e zë miun. Nëqoftëse nuk e zë brenda një kohë të 

caktuar, këta dy lojtarë zëvendësohen me dy të tjerë. 

Kjo lojë zhvillohet edhe në një mënyrë tjetër. Fëmijët vihen në rreshta duke u kapur për dore. 

Macja gjuan miun, i cili mund të vrapojë vetëm në mes të  “rrugëve”, d.m.th. në mes të 

rreshtave. Një fëmijë komandant, ose udhëheqës, që do të zërë miun, jep komandën –djathtas 

ose majtas! Vrapon vetëm nëpër  “ rrugët”, pra mes rreshtave. Në këtë mënyrë, me komandë, 

ndërrohet drejtimi i rrugëve. Kur macja nuk e zë miun, dalin dy të tjerë. 

 

 

“PESHKATARËT” 

 

Në këtë lojë marrin pjesë 20 fëmijë të moshës 6 vjeç e lart. 

Dy fëmijë që janë më të shkathët, futen në lojë dhe marrin emrin “peshkatarë”,ndërsa të tjerët 

janë “peshqit”. Dy peshkatarët, të kapur për dore, qëndrojnë përballë peshqve, me një largësi 

afro 15 m. Peshkatarët me zë të lartë thërrasin: 

 “Peshkatarët shkojnë për të gjuajtur”. Peshqit përgjigjen: “Le të shkojnë”. Në këtë çast 

fillon gjuetia, d.m.th. loja 

 Peshqit shpërndahen nëpër fushë, dirsa peshkatarët, të kapur për dore, vrapojnë pas 

tyre, në mënyrë që të godasin ndonjë, d.m.th. t’i fusin në rrjetë, duke i përfshirë me duar. 

Lojtari që kapet, bëhet edhe ai peshkatar; kështu që rrjeta zmadhohet. Loja vazhdon në këtë 
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mënyrë derisa të zihen të gjithë peshqit. Dy fëmijët e fundit që nuk janë zënë, bëhen peshkatarë 

në lojën tjetër. 

 Si rregull, një peshkatar nuk mund të kapi kurrë peshq, po qe se nuk është i kapur dorë 

për dore me shokët e tij.  

  

 

“LIRO –SHTRËNGO” 

 

Loja luhet në një lëndinë ose palestër, nga fëmijët e moshës 7-10 vjeç. Në këtë lojë mund të 

marrin pjesë 10 fëmijë. Për këtë lojë nevojitet një litar i gjatë rreth 3-4m. 

 Lojtarët formojnë një rreth. Dy lojtarë kapin skajet e litarit, ndërsa të tjerët vendosin 

duart në litar, kështu që litari qëndron i tendosur. Një lojtar qëndron në mes të rrethit me torkë 

në dorë, duke qenë njëkohësisht edhe udhëheqës i lojës.  

 Lojtarët me krahë të shtrirë, lëvizin litarin herë djathtas, herë majtas. Ndërsa vazhdon 

lëvizja e litarit, lojtari i mesit urdhëron duke thënë: “liro” ose “shtrëngo”. Në këtë rast duhet 

pasur kujdes që me komandën  “liro” të bëhet e kundërta, d.m.th. litari të shtrëngohet. Lojtari 

që nuk ka vëmendjen dhe bën të kundërtën, goditet me torkë nga udhëheqësi i lojës. Nëqoftëse 

lojtari i mesit jep komandën, “shtrëngo”, atëherë litari lëshohet me të shpejtë përtokë. 

Nëqoftëse ndonjë nga lojtarët bën të kundërtën, ai, si në rastin e parë, goditet përsëri me torkë 

nga lojtari udhëheqës. 

 Porsa ky kryen këto veprime, loja rifillon, gjersa të shihet e arsyeshme nga udhëheqësi i 

lojës, i cili me shpejtësi jep komandën, duke përdorur fjalët që u thamë më sipër. 

  

 

 

“RROTULLAMKË” 

 

Kjo lojë zhvillohet në një vend të rrafshë, me 10 fëmijë të moshës 6-10 vjeç. 

 Caktohet vendi i lojës duke shënuar dy gropa kundruall njëra  tjetrës me një largësi prej 

afro 10 cm. Gropat kanë një diametër 20-30cm. 

 Pas kësaj lojtarët ndahen në dy skuadra, A e B, dhe secili lojtar mban në dorë nga një 

petë. 

Pastaj hidhet shorti se cila skuadër do të fillojë lojën e para. 

 Lojtarët e secilës skuadër vendosen prapa gropave të tyre. Skuadra A, fjala vjen, që ka 

fituar shortin, fillon lojën. 

 Lojtarët fillojnë të gjuajnë në gropën e skuadrës B, duke u munduar të futin petat 

brenda në gropë. Pasi të gjuajë e gjithë skuadra, numërohen petat e futura në gropë. 

 Pastaj fillon skuadra B, e cila, me radhë, gjuan në gropën e skuadrës A. Kur mbarohen 

petat, numërohen ato që janë futur në gropë. 

Fiton ajo skuadër që ka më tepër peta në gropë??????????’ 
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“KUSH TË RA” 

 

Kjo lojë zhvillohet në një vend të sheshtë, ose në palestër, nga 15 fëmijë të moshës 6-10 vjeç. 

 Një lojtari  i mbyllin sytë me shami, ndërsa të tjerët formojnë  një rreth, duke qëndruar 

në këmbë ose ulur. Lojtari me sytë e mbyllur vendoset në mesin e rrethit. Një lojtar, që mund të 

jetë edhe udhëheqës, lajmëron një pjesëtar të lojës, të ngrihet të godasë lehtë në shpinë lojtarin 

me sytë e lidhur që me të kryer këtë veprim, kthehet me shpejtësi në vendin e tij. Posa kryhet 

ky veprim, lojtari i mesit zgjidh shaminë dhe vëren me kujdes lojtarët, për të gjetur atë që e ka 

goditur. Nëqoftëse arrin ta gjejë, atëherë ndërrohen rolet, ndryshe ai qëndron përsëri në rolin e 

parë. 

 Loja është tërheqëse, sepse zhvillon te fëmijët orientimin. 

 

   

“ME PETA (pafka)” 

 

Kjo është një lojë që luhet nga fëmijë të moshës 7-10 vjeç, në një fushë, oborr, ose palestër. Në 

të marrin pjesë 20 fëmijë, të ndarë në dy skuadra të barabarta. Para se të fillojë loja, bëhet një 

katror i madh, i cili ndahet në mes me një vijë,  duke formuar dy drejtkëndësh të vegjël. 

 Në vijën e mesit vendoset një gur i vogël ose një shkop, i cili vlen si shenjë për të dy 

skuadrat. Dy lojtarë hedhin short, për të përcaktuar se cila skuadër do të fillojë lojën. Pasi të 

jetë rregulluar gjithë fusha e lojës, lojtarët e skuadrave vendosen në vijat fundore të 

drejtkëndëshve të tërë me nga një petë guri, ose qeramidhe në dorë. 

 Skuadra që ka fituar të drejtën të fillojë lojën, hedh petat një nga një drejt shenjës së 

caktuar, që ndodhet në mesin e fushës së dy skuadrave kundërshtare, me një largësi të 

barabartë 10 ose 20 m. 

 Fiton ajo skuadër, pjesëtarët e së cilës kanë hedhur petat më afër shenjës. Të mundurit 

janë të detyruar të kryejnë një vrapim sipas dëshirës që shpreh skuadra kundërshtare. 

 

 

“DUART LART!” 

 

Loja zhvillohet në një vend të sheshtë, oborr ose palestër, me fëmijë të moshës 5-8 vjeç, të 

ndarë në dy skuadra, A dhe B, me nga 10-15 lojtarë. 

 Udhëheqësit e skuadrave hedhin short në mes tyre për të zgjedhur lojtarët. 

 Për drejtimin e kësaj loje zgjidhet një udhëheqës kryesor. Pastaj skuadrat vendosen 

kundruall njëra tjetrës në largësi deri në 4 metra, në pozicion ulur ose në këmbë. 

 Udhëheqësi kryesor vendoset në mes. 

 Loja fillon me shenjën e dhënë  nga udhëheqësi kryesor , i cili thotë: “duart lart”,ose  “ 

duart poshtë “: Kur thotë “duart lart “,lojtarët nuk duhet të lëvizin,ndërsa kur thotë “duart 

poshtë”atëherë lojtarët duhet ti çojnë. Nëqoftëse me sinjalin “duart lart”disa lojtarë çojnë duart 

lart, atëherë udhëheqësi thoi “duart poshtë”, ndonjë lojtar i skuadrës A gabon përsëri, i jep pikë 

skuadrës B. 

 Udhëheqësi tani i jep shenjat me shpejtësi, kështu që skuadra që ka më shumë gabime, 

humbet lojën. 
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 Kjo lojë mund të zhvillohet edhe në një variant tjetër. Në rast se lojtari i çdo skuadre 

gabon. Veçohet nga loja. Fiton ajo skuadër që ka më pak lojtarë të dalë nga loja. 

 

 

“KUSH DO TË QESHË?” 

 

Loja luhet nga fëmijë të moshës 5-8 vjeç. Marrin pjesë 20 lojtarë të ndarë në dy skuadra, me 

numër të barabartë. 

 Udhëheqësit e skuadrave hedhin short për të përcaktuar se cila skuadër do të fillojë 

lojën. Ata marrin skuadrat dhe i vendosin përballë njëra tjetrës në largësi 4 metra. 

 Fëmijët qëndrojnë ulur një metër larg nga njëri tjetri. 

 Fillon lojën skuadra që fitoi shortin. 

Lojtarët e skuadrës A, fjala vjen, bëjnë lëvizje të ndryshme me duar, këmbë, trup dhe fytyrë, në 

mënyrë që t’i bëjnë të qeshin lojtarët e skuadrës B. Nëqoftëse lojtarët e skuadrës B për një kohë 

të caktuar në sekonda nuk do të qeshin, atëherë kjo skuadër fiton të drejtën të bëjë  lëvizjet 

ashtu si skuadra A; në rast të kundërt, skuadra A fiton lojën dhe të drejtën e vazhdimit të saj. 

 

 

“ZAGARI E LEPURI” 

 

Luhet nga fëmijët e moshës 5-10 vjeç në oborr, fushë ose lëndinë, me 20 – 30 vetë. 

  Fëmijët ndahen në dy skuadra, A dhe B, që formojnë dy rrathë, duke u kapur dorë për 

dorë njëri me tjetrin. Para se të fillojë loja, caktohen dy veta, me short ose me dëshirë, që të 

luajnë përkohësisht njëri rolin e zagarit dhe tjetri atë të lepurit. Si të jenë formuar dy rrathët, në 

njërin prej tyre hyn “zagari” dhe në tjetrin “ lepuri”. 

 Pastaj me komandë, ose me fërshëllimë, të dy rrathët rrotullohen me shpejtësi. Pas dy-

tri rrotullimesh, jepet urdhër që rrathët të shpërndahen  për t’u formuar në një vend tjetër. 

Lojtarët e rrathëve shpërndahen, ndërkohë “lepuri” e “zagari” duhet të vrapojnë për të zënë 

vend në rrathët e tyre, ndryshe quhen të mundur. Nëqoftëse rrathët formohen kur nuk janë ata 

brenda, vendet e tyre janë të zëna. 

 

 

“KAPE SHKOPIN” 

 

Në këtë lojë marrin pjesë 15 fëmijë, të cilët formojnë një rreth. Është mirë që qendra e rrethi të 

formohen 2-3 m, larg nga lojtarët. Caktohet lojtari që do ë mbajë shkopin në qendër. Shkopi 

duhet të jetë 60-70cm. I gjatë. 

 Lojtarë e rrethit numërojnë: “një, dy ,tre, katër...” sa të jetë numri i tyre në lojë. Lojtari 

?????????vë gishtin tregues në majën e shkopit që është vendosur vertikal mbi tokë. Loja fillon 

kur lojtari i qendrës shqipton numrin e njërit prej lojtarëve të rrethit, duke hequr njëkohësisht 

edhe gishtin nga shkopi. Lojtari që dëgjon numrin e tij, vrapon për të kapur shkopin, pa rënë në 

tokë. Nëqoftëse lojtari arrin ta kapë shkopin, quhet fitues, në rast të kundërt, kthehet në vendin 

e tij. 
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“LEPURI” 

 

Loja zhvillohet në një vend të sheshtë, me bar, ose në palestër, dhe marrin pjesë 10 ose më 

shumë fëmijë të moshës 6-12 vjeç. Për veprimet gjatë lojës përdoret një shami e thurur  si 

gërshet. . 

Lojtarët vendosen në varg, d.m.th. njëri pas tjetrit, me këmbë të hapura. Ai që ka shaminë në 

dorë, godet shokun pranë, shkon në tunel të vargut, lëshon në tokë shaminë dhe ecën 

këmbadoras me shpejtësi gjatë vargut deri në krye, duke u futur në mes të këmbëve të shokëve; 

ndërsa lojtari  i goditur merr shaminë dhe vrapo për ta zënë. Kur arrin  në qendër, bëhet 

ndërrimi i roleve. Ai që ka shaminë dhe që goditi i par, qëndron në krye të vargut, ndërsa i dyti 

godet lojtarin që qëndron pas tij. Kështu loja vazhdon deri në fund. 

Kjo lojë mund të zhvillohet edhe në një variant tjetër. Fëmijët ndahen në dy skuadra, A e B, me 

numër të barabartë. Në tokë shënohet një vijë, e cila vlen si nisja; në një largësi 20-30m, 

shënohet një vijë tjetër , e cila është mbërritja . 

 Dy skuadrat vendosen në kolona, në largësi 2m. Larg njëra tjetrës. 

 Dy lojtarët e parë të skuadrave vendosen para vijës së nisjes dhe, me anë të sinjalit, 

vrapojnë këmbadoras. 

 Nëqoftëse lojtari i skuadrës A ose B arrin i pri vijën e mbërritjes, fiton një pikë për 

skuadrën  e tij. Pastaj fillojnë të tërë me radhë, derisa ta përfundojnë lojën.  

 Skuadra që ka grumbulluar më shumë pikë, është fituese e lojës. 

 

 

“BUKTHI” 

 

Në lojë marrin pjesë 15 fëmijë të moshës 6 vjeç e lart. Pjesëmarrësit hedhin shor për të 

përcaktuar se kush do të nisë lojën. Pastaj ulen në një vend të thatë në formë rrethi, me duar të 

vendosura prapa dhe bëhen gati. Lojën e çel fituesi i shortit, i cili, duke mbajtur  një shami në 

dorë, sillet përqark rrethit. Qëllimi i tij është që këtë shami ta lërë pa diktuar pranë ndonjërit 

nga pjesëtarët e rrethit. Nëqoftëse ja arin qëllimit, kur kthehet përsëri te lojtari, të cilit  i la 

shaminë, e merr atë dhe fillon ta godasë në shpinë, pastaj vrapon përqark rrethit, derisa vjen në 

vendin e vet. Në rast se lojtari tjetër e dikton se shamia i është lënë atij, ngrihet me të shpejtë, 

duke marrë shaminë në dorë, vrapon pas lojtarit që ja la, për ta goditur derisa ai nuk ka ardhur 

në vendin ku la shaminë. 

 Kështu bëhet edhe nderimi roleve. Kjo lojë mund të zhvillohet edhe në këmbë, dike 

qëndruar në rreth. 

 Asnjë lojtar i rrethit nuk duhet t’i tregojë shokut përbri ose ndonjë tjetri se ku u la 

shamia. Ai lojtar që tregon, hyn në lojë.  

 

 

“BISEDË ME LEPURIN” 

 

Në këtë lojë marrin pjesë 20 fëmijë të moshës 6-8 vjeç, të cilët e zhvillojnë atë në lëndinë,. Ose 

në palestër. 
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 Në këtë lojë, ai që luan rolin e lepurit, duhet ta imitojë mirë, sa herë që t’i vijë radha. 

Para se të fillojë loja, hidhet shorti për të përcaktuar se kujt do t’i takojë të luajë në rolin e 

lepurit dhe kujt në atë ë pyetësit. 

 Ndërsa të tjerët formojnë një rreth, ata të dy futen në mes. “Pyetësi” përshëndet 

“lëpurin” e pastaj bisedon me të. 

 - Për shumë mot! A je lepur, a s’je lepur? 

 - Lepur jam, si s’jam! Po në je lepur, veshët i ke? 

 - Veshët i kam, si s’i kam! 

 - Po në je lepur, këmbët i ke? 

 - Këmbët i kam, posi si kam. Kërcej me këto e rri. 

- Po si kërcen e si rri?  

Pastaj “lepuri”, duke kërcyer ose duke ndenjur, përgjigjet: 

Ja kështu kërcej e kështu rri.. 

Ndërkaq fëmijët kur shohin “lepurin” si kërcen, thonë: “Sa bukur kërcen lepuri!” 

Loja paraqitet e bukur dhe ndiqet me interesim prej fëmijëve të vegjël, të cilët imitojnë ecjen 

dhe kërcimin e lepurit nëpër rreth. 

 

 

“KËMBADORAS” 

 

Loja zhvillohet në një lëndinë ose palestër,. Me 20 veta, të ndarë në dy skuadra, A e B. 

Udhëheqësit e dy skuadrave hedhin short për të përcaktuar se cila skuadër do të fillojë lojën. 

Pas shortit, skuadra A, fjala vjen, caktohet të ecë këmbadoras. Lojtarët mbajnë në kokë nga një 

kësulë ose shami, ndërsa lojtarët e skuadrës B përpiqen t’u marrin kësulat lojtarëve të skuadrës 

A, që ecin këmbadoras. 

 Ata, nga ana tjetër, mundohen t’i ruajnë kësulat duke u përpjekur t’i godasin lojtarët e 

skuadrës B me dorë në gjunjë e poshtë. 

 Dalin jashtë loje ata, të cilëve u merret kësula ose shamia nga koka, si dhe lojtarët e 

skuadrës B që goditen në gjunjë e poshtë nga lojtarët e skuadrës A. 

 Skuadra që nxjerr jashtë loje më shpejt numrin e lojtarëve të caktuar qysh më përpara, 

fiton lojën. 

   

“RUAJTJA E KËSUËS” 

 

Kjo lojë luhet në vende të sheshta nga 8-10 fëmijë të moshës 6vjeç e lart. 

 Më parë caktohet vendi, duke bërë në tokë një rreth me një diametër prej afro 10 m. në 

katër-pesë pika të rrethit vendosen gurë të vegjël dhe në qendër një rreth tjetër i vogël me një 

diametër prej afro 1m. 

 Pastaj hidhet shorti, ose caktohet lojtari ruajtës që do të hyjë i pari në lojë. Ky merr 

kësulën, ose një top leckë dhe e vë në mes të rrethit të vogël për ta ruajtur. Të tjerët vendosen 

jashtë rrethit të madh. Kur fillon loja. Ata brenda rrethit te madh përpiqen të marrin kësulën 

ose topin prej lecke, duke u munduar ta lodhin lojtari ruajtës. Më i shkathti prej tyre ja merr 

kësulën. Atëherë ata ndërrojnë rolet dhe loja nis nga e para. Lojtarët që ja marrin kësulën, ose 

topin e leckës, për ta goditur në çastin kur ai e ka në këmbë. Lojtari i goditur futet ne lojë.     
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“HEDHJA E TOPIT” 

 

Këtë lojë mund ta zhvillojnë në vende të sheshta fëmijët e moshë 7 vjeç e lart. 

 Lojtarët formojnë një rreth. Në mes të rrethit qëndron një lojtar më një top lecke, ose 

top futbolli në dorë. Ai thërret emrin e ndonjë lojtari të rrethit dhe në çast hedh topin lart. 

Lojtarët fillojnë të vrapojnë, ndërsa ai që dëgjon emrin, drejtohet me të shpejtë nga qendra e 

rrethit, kap topin në ajër dhe përpiqet të gjuajë lojtarët që vrapojnë. Nëqoftëse ai qëllon në 

shenjë ndonjë nga lojtarët, i godituri largohet nga loja. Në rast se nuk godet njeri, e humbet t e 

drejtën e hedhjes së topit në qendër. Lojën e fillon lojtari që nuk u godit. 

 

 

“NDAL” 

 

Në lojë marrin pjesë 10 -15 fëmijë të moshës 6-10 vjeç. Ata përdorin një top të vogël lecke, ose 

llastiku. Lojtarët hedhin short për të caktuar lojtarin që do të fillojë lojën. 

 Lojtarët formojnë një rreth të vogël dhe në mes të tij hyn lojtari që fillon lojën; në dorë 

ka topin, të cilin e hedh  lart tri herë. Në të tretën herë, kur topi është lart, lojtarët e rrethit 

fillojnë të vrapojnë. Lojtari i mesit, porsa pret topin, thërret me zë të lartë “ndal!” Gjithë 

lojtarët ndahen menjëherë po në atë vend ku janë, me shpinë nga lojtari i mesit, i cili gjuan me 

top, duke u munduar të godasë ndonjërin.  Nëqoftëse arrin  ta godasë, ai  përsëri qëndron në 

lojë: në rast të kundërt ai që nuk u godit merr topin dhe fillon lojën. 

 Loja zhvillon shpejtësinë. Shkathtësinë dhe saktësinë ndër fëmijë.  

    

 

“TOPAGROPTHI” 

     

Kjo lojë zhvillohet në një vend të sheshtë, ?????’’?një muri, me 10 lojtarë të moshës 6 vjeç e 

lart. 

 Në tokë çelen gropa të vogla me madhësi të topit, rreth 20 cm, larg njëra tjetrës dhe ne 

të drejtë. 

 Pasi çelen gropat, ato rrethohen me ??????? anash, që topi të mos të dalë jashtë. Pastaj 

bëhet një vijë larg gropave, afro 6 m , që quhet  “cak” ???????vendi ku do të fillojë loja. Ata 

hedhin short që të përcaktojë se cili do të fillojë i pari,  i dyti e  kështu me radhë. Pas shortit 

zgjidhen edhe gropat.  Për këtë lojë përdoret një top i bogël lecke ose llastiku. Lojtari që do të 

hedhë i pari,  e merr atë  në dorë dhe shkon te caku. Ai hedh topin tokaz në drejtim të gropave. 

Nëqoftëse topi nuk hyn ne gropë të ndonjërit, atëherë lojën e fillon ai që është i dyti. Po qe se 

topi hyn në gropë të ndonjërit ai me të shpejtë e hap atë dhe mundohet të godasë shokët, të cilët 

vrapojnë që t’i shmangen goditjes.  

 Pranë gropës së lojtarit që goditet bihet një guriçkë. Në rast se goditja nuk është e saktë, 

guri i vihet atij që gjuajti. 

 Loja vazhdon përsëri. Ai lojtar që plotëson dhjetë gurët, largohet nga loja. Këtij i jepet 

“dënimi”, që të vrapojë, të kërcejë apo të këndojë, ashtu siç vendosin lojtarët e tjerë. 

 Loja është argëtuese dhe zhvillon mjaft saktësinë në gjuajtje. 
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“TOP E PESË” 

 

Kjo lojë zhvillohet me pjesëmarrjen e vajzave të moshës 7-10 vjeç në një vend të sheshtë dhe 

afër një muri. Në këtë lojë luajnë 8 lojtare, të cilat më parë caktojnë vendin e lojës në formë 

katrore me përmasa 6 x 6 m. 

 Së pari ato hedhin short se kujt do t’i mbetet topi. Loja fillon kur njëra e përplas topin 

në mur dhe e kap pa rënë në tokë. Të pestën herë, me ta kapur topin , shoqet që janë pranë saj, 

shpërndahen me shpejtësi nëpër fushën e lojës, sepse ajo që ka topin, ka të drejtë t’ qëllojë. 

 Nëqoftëse ndonjëra goditet me top, vajza që e gjuan e fillon përsëri lojë. Në rast të 

kundërt, vendin e saj e zë një tjetër. Kur topi përplaset në mur dhe lojtares i bie në tokë, ajo 

s’ka të drejtë ta kapë më; shoqja që është më afër mund  ta kapë për të qëlluar shoqet e saj. 

  

 Nëqoftëse një lojtare del nga katrori (d.m.th. nga fusha e lojës) quhet  goditur. 

 

 

“NDËRRIMI I SHTËPISË” 

 

Kjo lojë luhet nga fëmijë të moshës 6 vjeç e lart. Loja zhvillohet më tepër në pyll, ose në 

lëndina ku ka pemë. Në mungesë të tyre, loja mund të zhvillohet në oborr ose në palestër, duke 

vizatuar në tokë disa rrathë të vegjël. Rrathët e shëmuar në tokë duhet të kenë një largësi prej 

3-4metrash nga njëri tjetri. Në lojë marrin pjesë10 veta. Ata hedhin short për të përcaktuar se 

cili do të futet në lojë. 

 Loja fillon në këtë mënyrë. Lojtari që humbi shortin, qëndron në mes të fushës ku 

zhvillohet loja dhe thotë: “një, dy tre”. Atëherë që të gjithë lojtarët janë të detyruar të ndërrojnë 

shtëpitë  (rrathët) njëri me tjetrin; ai që s’ka shtëpi, d.m.th. lojtari i mesit, përpiqet të zërë një.  

 Ai qe mbetet, hyn në lojë. 

 

 

“KATËR CAQESH (Skajet)” 

 

Në këtë lojë marrin pjesë 5 fëmijë të moshës 6-12 vjeç. 

 Lojtarët bëjnë një katror 8 x 8, në skajet e të cilit vendosin nga një gur të vogël si cak. 

Pastaj hedhin shortin për të caktuar lojtarin që do të qëndrojë në qendrën e katrorit, ndërsa 

katër të tjerët vendosen në qoshet e tij. Pasi fillon loja, çdo lojtar përpiqet të ndërrojë vendin 

me njërin nga shokët. Po ndërkaq lojtari i mesit, sapo dikton lëvizjet, vrapon të zërë ndonjërin 

nga skajet. Kur ja arrin qëllimit, shkëmben vendet me atë që mbetet pa vend.  

 Ndërrimet e caqeve bëhen në vijë të drejtë dhe diagonale, gjithnjë në marrëveshje me 

shokun. Nëqoftëse ndonjëri nuk e mban fjalë, atëherë detyrohet të futet në lojë.  

 Loja kërkon vëmendje dhe gatishmëri. 

 

 

“BUALLI” 
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Në këtë lojë marrin pjesë 20 fëmijë të moshës 7 -10 vjeç. Ajo zhvillohet në një oborr, fushë ose 

në palestër. Në sheshin e lojës vizatohet një katror 20 -30 m2 ose më i bogël. Pastaj një nga 

skajet e tij vizatohet një katror i vogël afro 1m. Ky është vendi i “buallit”. Të tjerët ,?????? 

Duhet të lëvizin vetën brenda sipërfaqes së katrorit. Si të jetë pregaditur vendi, hidhet shorti për 

të caktuar lojtarin “buall”. Ai që fiton këtë rol shkon menjëherë në katrorin e vet dhe, pasi 

bëhen të gjithë gati, fillon loja. 

 Tani secili zë e ngacmon lojtarin “buall”. Ai menjëherë sulmon ndonjë për ta kapur, për 

ata shpërndahen nëpër fushë. Në rast se “bualli” prek, godet ndonjë prej tyre, atëherë  e merr 

dhe e dërgon në vendin e vet. Nëqoftëse brenda një kohë të shkurtër arrin ta kapë pesë lojtarë, 

atëherë ndërron rolet me atë që u godit i pari. Lojtari që del jashtë katrorit të lojës quhet i 

goditur. 

 

 

“DHELPRA DHE PULAT” 

 

Loja luhet nga fëmijë të moshës 5 – 8 vjeç. Zhvillohet në lëndinë, ose në palestër me 20 lojtarë. 

Lojtarët zgjedhin rojën, ndërsa vetë imitojnë pulat. 

 “Dhelpra” vendoset në një skaj të fushës. D.m.th. në vendin e saj , ndërsa roja në skajin 

tjetër. Loja fillon me shpërndarjen e “pulave” nëpër fushë, për të kullotur. 

 “Dhelpra” vjen fshehurazi e këmbadoras në mes tyre për të rrëmbyer ndonjë. Lojtarët 

“pula” fillojnë të shpërndahen, duke kakarisur dhe duke kërcyer.  

 Në këtë kohë “roja”, që gjendet në vendin e tij, vrapon  për të trembur “dhelprën”. 

Nëqoftëse  “dhelpra” nuk mund të kapë ndonjë dhe goditet nga “roja”, atëherë loja merr fund. 

Në rast se “dhelpra” ka goditur ndonjë nga lojtarët, e merr me vete. 

 Lojtari që imiton dhelprën, si dhe lojtarët e tjerë duhet të ecin këmbadoras, në rast të 

kundërt humbasin të drejtën të jenë dhelpër, ose pula. Loja vazhdon derisa “dhelpra” arrin që, 

brenda pak minutash, të kapë disa lojtarë. Atëherë ndërrohen rolet 

 

 

“KËRCIM PUPTHI LARTAZI” 

 

Në këtë lojë marrim pjesë 10 fëmijë të moshës 7 vjeç e lart. 

 Loja zhvillohet në çdo vend, mjafton të jetë shesh i thatë. Për këtë lojë duhet një thupër 

e hollë, ose një spango. 

 Lojtarët caktojnë një shok që të mbajë thuprën, ndërsa të tjerët, në bazë të shortit, 

caktojnë radhën e hedhjes. 

 Lojtari që mban thuprën, qëndron në këmbë dhe bri tij shënohet një vijë, e cila vlen si 

vendi i fillimit të kërcimit. Pastaj përcaktohet lartësia, për të filluar lojën, lojtari i parë qëndron 

pranë vijës, përkul trupin  para me këmbë të mbledhura për të marrë vrull, pastaj drejtohet, 

kërcen lartësinë. Të gjithë kërcejnë njëri pas tjetrit. Lojtari që nuk kërcen lartësinë e parë, 

veçohet nga loja, kurse të tjerët vazhdojnë, duke e ngritur thupre, apo spangon, derisa të fitojë 

njëri  prej tyre. 
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“GJUETARI, LEPURI DHE ZAGARI” 

 

Në këtë lojë marrin pjesë 15 fëmijë të moshës 6 vjeç; alo mund të bëhet në oborr, fushë ose 

lëndinë. 

 Në tokë vizatohet një katror i madh me përmasa 30 x 30 m, ndërsa anash bëhen dy 

katror të vegjël, ku do të rrimë “gjuetari” dhe “zagari”  

Pasi të jetë bërë gati fusha e lojës, lojtarët shkojnë nëpër vendet e tjera. 

 Lojtarët që imitojnë “gjuetarin” dhe “zagarin” lëshohen nëpër fushë që të godasin 

ndonjë. Lojtari “zagar” ka si detyrë vetëm të vrapojë pas lojtarëve  me qëllim që t’i afrojë të 

“gjuetari” që ka të drejtë t’i godasë. Lojtari i goditur prej tij, del jashtë loje. Loja vazhdon 

derisa “gjuetari me “zagarin” i kanë goditur të gjithë. Pastaj ajo fillon përsëri me ndërrimin e 

lojtarëve imitues të “gjuetarit” dhe të “zagarit” me të tjerë. 

 Kjo lojë bëhet edhe më tërheqëse për fëmijët e vegjël, kur lojtarët, që imitojnë “lepurin” 

dhe “zagarin, ecin këmbadoras. 

 

 

“RRASË E ÇUK” 

 

Në këtë lojë mund të marrin pjesë 10 lojtarë. Vendi duhet të jetë i sheshtë dhe pa gurë. 

 Kjo lojë luhet me rrasa (peta) të zgjedhura dhe të mëdha, dhe me një fiçor (gur i bogël 

dhe i rrumbullakët). Në një largësi të caktuar  nga rrethi vihet si “cak” një gur i madh, i cili 

vlen si shenjë e gjuajtjes se fiçorit. 

 Para se të fillojë loja, lojtarët hedhin short në këtë mënyrë secili lojtar me rrasën në 

dorë, rreshtohet pranë fiçorit, duke i hedhur rrasat tokaz drejt “cakut” (gurit të madh). Ata 

lojtarë rrasat e të cilëve gjenden më pranë cakut, dalim fitues ndërsa ai që e ka hedhur më larg 

cakut, mbetet në lojë. Pas shortit, lojtari që është në lojë, shkon te rrethi për të ruajtur fiçorin, 

ndërsa të tjerët rreshtohen me rrasat e tyre në dorë te guri i madh dhe fillojnë të gjuajnë fiçorin, 

për ta larguar sa më larg. Lojtari që është në lojë, detyrohet ta marrë dhe ta vërë përsëri në 

rreth.  Roja nuk mund të godasë asnjë nga lojtarët, pa e vënë fiçorin në rreth. Nëqoftëse roja 

është i shpejtë dhe e arrin lojtarin që merr rrasën nga toka, atëherë i lë vendin. Po qe se të gjithë 

lojtarët kanë gjuajtur dhe rrasat e tyre kanë mbetur prapa fiçorit, atëherë me lëvizje mashtruese, 

mundohen të zënë rast. Në rast se ndonjëri nga ata ja arrin qëllimit atëherë, për t’u larguar nga 

fiçori; duhet të veprojnë në këtë mënyrë: 

 Varianti 1: të marrë rrasën me shpejtësi nga toka, kur roja është duke ndjekur të tjerët. 

 Varianti 2: kur roja është pranë rrasave dhe nuk bën asnjë lëvizje, atëherë lojtari duhet 

të marrë rrasën e vet me këmbën e majtë, duke e vendosur atë në trinën e këmbës së djathtë. 

Pastaj e hedh rrasën në lartësi të gjoksit dhe e pret me duar. Në rast se rrasa i bie ne tokë, ai 

detyrohet te largohet me të shpejtë, për t’ju shmangur rojës. Po qe se ai e godet, atëherë bëhet 

ndërrimi i roleve. 

 

 

 

 

 



 12 

“NDËRRIM VENDESH” 

 

Luhet nga fëmijë të moshës 6 vjeç në një vend të sheshtë dhe të thatë. Në këtë lojë marrin pjesë 

30 fëmijë.  

 Ajo zhvillohet në këtë mënyrë: 

 Lojtarët ulen dhe formojnë një rreth. Rrethi duhet të jetë i madh. Lojtarit, që hyn në 

lojë, i lidhin sytë dhe e vendosin në qendër të rrethit. 

 Lojtarët e rrethit numërojnë sa të jetë numri i pjesëmarrësve ne rreth. Secili është i 

detyruar të mbajë në mend numrin e tij. 

 Lojtari që është në mes të rrethit thërret me zë dy numra të ndryshëm. Ata që kanë këta 

numra, ngrihen menjëherë në këmbë për të ndërruar vendet. Në këtë çast, lojtari i mesit heq 

shaminë dhe mundohet të zërë një vend; nëqoftëse ja arrin këtij qëllimi, atëherë bëhet ndërrimi. 

Në rast të kundërt qëndron përsëri në lojë. 

 

 

“SYMBYLLURAZI ME  SHKOP” 

 

Loja zhvillohet në një fushë, oborr, ose palestër, të ,moshës 6 vjeç. Në këtë lojë marrin pjesë 

10-20 fëmijë. 

 Ata formojnë një rreth: në mes tij qëndron një lojtar, të cilit i mbyllim sytë me shami 

dhe i japin në dorë një shkop. 

 Lojtarët e rrethit kërcejnë përreth tij, derisa lojtari i mesit i bie tri herë me shkop tokës, 

shenjë që tregohen se duhet të ndalojnë. Pastaj, me anën e shkopit, ai shënon njërin prej 

fëmijëve. Lojtari që shënohet i kap shkopin nga ana e fundit dhe nuk nxjerr një zë të një kafshe 

ose të një shpendi, etj. Nëqoftëse ai arrin të njohë lojtarin, atëherë ata ndërrojnë rolet. Në rast të 

kundërt, lojtari i mesit qëndron në lojë, derisa të shihet e arsyeshme. 

 Loja zhvillon orientimin. 

 

 

“SHKOPCINGËLTHI” 

 

Ehe kjo lojë, sikurse të tjerat, luhet nga fëmijë të moshës 6 – 10 vjeç, në një vend të vogël dhe 

të sheshtë. 

 Loja është e thjeshtë; duhet vetëm një shkop i vogël rreth 80 cm dhe një cingël afro 30 

cm, i gjatë. Shkopi dhe cingli punohen me kujdes nga fëmijët. Në këtë lojë marrin pjesë 3 – 5 

fëmijë.  

 Fëmijët hedhin short, për të përcaktuar radhën e lojës. Pasi hedhet shorti, fillon loja. 

Ajo luhet në tri variante. 

 1 – Në tokë çelet një gropë në gjatësi të cinglit dhe mbi të vihet cingli. 

 2 – Në tokë vihen dy gurë dhe mbi të cingli. 

 3 – Në tokë vihen dy gurë me largësi sa gjatësia e shkopit. Ky variant loje është më e 

vështirë. 

 Në dy variantet e para, loja zhvillohet njësoj.  
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 Lojtari që fillon i pari, vë mbi gropë cinglin. Pastaj fut shkopin në gropë dhe mundohet 

ta hedhë cinglin sa më larg. Një nga lojtarët e tjerë merr cinglin dhe e hedh drejt gropës; lojtari 

me shkop në dorë përpiqet ta largojë cinglin sa më larg që të jetë e mundur. Nëqoftëse cingli, 

pas goditjes së tij, mbetet larg, një vend, atëherë lojtari mat largësinë nga cingli deri në gropë, 

duke e shtrirë shkopin në tokë dhe fiton kështu aq pikë, sa shtrihet shkopi. Në rast se cingli i 

hedhur nga lojtari tjetër i afrohet gropës më pak se gjatësia e shkopit, ose e godet atë, atëherë 

lojtari humbet radhën dhe lojën e fillon tjetri. 

 Kjo lojë është e bukur dhe mjaft argëtuese për fëmijët, 

 

   

“KUR DY VAJZA BËHEN SHOQE” 

 

Loja luhet nga vajzat e moshës 6 vjeçe në një lëndinë ,ose vend të sheshtë , në lojë marrin pjesë 

6 – 8 vajza, të cilat kapën dorë për dore. E para e rreshtit fillon të këndojë këtë këngë: 

 “Shoqe – shoqe, kollomoqe, cila ndahet, do të shahet”. 

 Me të mbaruar këngën, ajo shkëputet dhe vrapon, ndërsa shoqet e tjera vrapojnë për ta 

kapur. Lojtarja vrapon nëpër fushë për t’ju shmangur atyre. Nëqoftëse për në kohë të caktuar 

shoqet nuk arrijnë ta kapin, ajo e fillon lojën përsëri. Në rast se kapet prej ndonjërës, atëherë 

kjo e fundit bëhet udhëheqëse e lojës.  

 Kjo lojë zhvillon shkathtësinë dhe gatishmërinë. 

 

 

“MACJA” 

 

Në këtë lojë marrin pjesë 20 fëmijë të moshës 6 vjeç. Loja zhvillohet në një vend të sheshtë, 

ose palestër. Fëmijët formojnë një rreth të madh, brenda të cilit hyn një lojtar, me dëshirë, ose i 

zgjedhur nga udhëheqësi. 

 Lojtari që është në rreth, duhet të imitojë macen, d.m.th. të ecë këmbadoras rreth e 

përqark rrethit, për të takuar me dorë lojtarët e rrethit nga gjuri e poshtë, pa u ngritur dhe pa 

hequr një dorë nga toka. Ndërkaq lojtarët e rrethit rrotullohen herë majtas, herë djathtas dhe, 

kur i afrohet, bëjnë kërcime që mos t’i takojë. Ai që takohet, futet në lojë. 

 Lojtarët e rrethit duhet të kërcejnë detyrimisht sa më tepër, në rast të kundërt “digjen”, 

d.m.th. largohen nga loja. 

 

 

“GJUAJTJA E KALASË” 

 

Loja luhet nga fëmijë të moshës 7 vjeç  e lart në fushë, lëndinë, ose oborr. Në të marrin pjesë 

10 lojtarë. 

 Për këtë lojë duhen tre shkopinj të gjatë rreth 80 cm, dhe disa topa lecke, ose llastiku. 

 Tre shkopinjtë vendosen majë ë majë, duke formuar “kalanë”. Në largësi 10 cm. Nga 

“kalaja” shpërndahen lojtarët. 

 Pastaj lojtarët hedhin short në mes tyre, për të përcaktuar roje. Ai që humb shortin, 

shkon te “kalaja”, ndërsa të tjerët, me topa në dorë, formojnë rrethin në largësi që u tha. Nga ky 



 14 

vend, ata gjuajnë për të shembur kalanë, ndërsa roja e mbron atë me duar dhe me trup. 

Nëqoftëse nuk arrijnë ta shembin atë me të parat, roja, ua kthen përsëri topat dhe ata gjuajnë 

edhe dy herë të tjera. Në rast se edhe pas goditjes së tretë nuk e shembin, atëherë bëhet 

ndërrimi  i roleve me një lojtar tjetër. 

 Gjuajtja me topa mund të bëhet e përnjëhershme ( breshër) ose një nga një. 

 

 

“SHTYTJE ME SHUPLAKË” 

 

Kjo lojë luhet me dy ose më shume lojtarë të ndarë në dy skuadra. 

 Lojtarët vendosen përballë njëri tjetrit me krahë të shtrirë; njërën këmbë, të djathtën apo 

të majtën, e vendosen përpara, në pozicion gjysmë të përkulur. Pastaj vendosin shuplakat e 

duarve të puthitura njëra pas tjetrës dhe, me anë të sinjalit. Fillojnë shtytjen, duke u përpjekur 

që ta largojnë njëri tjetrin nga vija që është shëmuar në tokë para fillimit të lojës. Lojtari që e 

largon kundërshtarin fiton lojën . 

 Nëqoftëse në këtë lojë marrin pjesë dy skuadra, fiton ajo skuadër që ka larguar nga vija 

më shumë kundërshtarë. 

   

 

“KUSH DIL MË SHPEJT PREJ RRETHIT” 

 

Kjo lojë zhvillohet në një vend të sheshtë, në oborr, fushë ose sallë. Marrin pjesë 20 lojtarë të 

moshë 8 – 10 vjeç  për këtë lojë duhen tri shami.  

 Lojtarët e tjerë formojnë një rreth të madh duke qëndruar një metër larg njëri nga tjetri, 

ndërsa tre shokët futen në mes të rrethit me sy të mbyllur.  

 Loja fillon. Një lojtar i rrethit thotë këto fjalë; “Kush del më shpejt prej rrethit?”  

 Lojtarët e mesit, me sytë e lidhur, fillojnë të lëvizin për të dalë nga rrethi, ai që del nga 

rrethi, pa prekur shokët, zëvendësohet menjëherë. Loja vazhdon duke ndërruar rolet herë pas 

here me atë lojtar që del nga rrethi më parë. 

 Lojtarët e rrethit nuk duhet t’u tregojnë atyre që janë në mes se nga duhet të dalin. Ai që 

tregon, hyn në lojë. 

 Loja është mjaft argëtuese dhe zhvillon orientimin. 

 

 

“TOP E MUR” 

 

Loja luhet me top lecke, ose llastiku nga vajza të moshës 8 – 10 vjeç në një vend të sheshtë dhe 

bri një muri të lëmuar. Në këtë lojë marrin pjesë 5 – 10 vajza, të cilat hedhin short se cila do të 

fillojë e para. Ajo që fiton shortin, qëndron dy metra larg murit, kurse të tjerat rrinë pranë saj. 

 Kur fillon loja, e para merr topin në dorë e, duke e përplasur në shuplakë disa herë e 

duke e hedhur me dorë topin në mur, zë e këndon: 

  Hidhe topin larg në mur, 

  Rishtas shkon e vjen në duar,  

  Hera – herë kur bie në pullaz. 
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  M’qet  ithnim e mban maraz. 

Sapo mbaron këto vargje, kap topin me shpejtësi dhe kthehet për të goditur ndonjë nga shoqet, 

të cilat në këtë kohë kanë filluar të vrapojnë për t’ju larguar “rrezikut”. Ajo që qëllohet, 

ndërron rolin me të, përndryshe në lojë mbetet e para. 

 

 

“PRITE SE TA ÇOVA” 

 

Loja zhvillohet në një vend të sheshtë dhe të hapur. Në këtë lojë marrim pjesë 30 fëmijë të 

moshës 8 – 12 vjeç. Para se të fillojë loja, përcaktohet vendi, pastaj vizatohet në tokë një 

katërkëndësh me përmasa të mëdha, 20 x 30 m. Lojtarët ndahen në dy skuadra, A e B, me 

numër të barabartë. Për këtë lojë nevojitet një top lecke, lëkure, ose llastiku. 

 Dy udhëheqësit e skuadrave hedhin short për të zgjedhur shokët e tyre. Skuadrat zënë 

vend në të dy anët e fundit të fushës së lojë. Lojtarët e skuadrës A qëndrojnë në vijë të drejtë, 

përballë skuadrës B. Loja fillon në këtë mënyrë: një lojtar i skuadrës A sidomos ai më i 

shkathti, mban në dorë topin dhe u flet shokëve të skuadrës B me zë të lartë “Prite se ta çova” 

dhe porsa mbaron këto fjalë, hedh topin me dorë në drejtim të lojtarëve të skuadrës B. Këta të 

fundit, kur e shohin topin që vjen në drejtimin e tyre, shpërndahen, duke u munduar secili që ta 

presin pa rënë në tokë. Në rast se topi u bie në tokë , skuadra A fiton një pikë. Në rast të 

kundërt, fiton skuadra B, e cila pastaj vepron si skuadra A. Lojën e fiton ajo skuadër që 

grumbullon më shumë pika. Në rst se topi hidhet keq nga lojtarët e skuadrës A, ata të skuadrës 

B nuk duhet të bëjnë as më të voglën lëvizje, përndryshe humbasin një pikë; ky rregull vlen 

edhe kur ndërrohen rolet. 

 

 

“ROJA ME LITAR” 

 

Luhet nga fëmijët e moshës 8 – 12 vjeç. Në këtë lojë marri pjesë 20 fëmijë. Në vendin ku do të 

zhvillohet loja bëhet një rreth me diametër 10 m. Caktohet lojtari që do të ruajë dhe ai që do të 

hyjë në lojë. 

 Ai që caktohet të hyjë në lojë, zë vend në mes të rrethit dhe këtu kap njërin skaj të 

litarit, ndërsa roja skajin tjetër të tij, të cilin bëhet gati ta ruajë. Kur fillon loja, lojtarët lëvizin 

rreth e rrotull dhe mundohen të habisin rojën e litarit me lloj-lloj mënyrash. 

 Ka raste që lojtarët e godasin shokun e tyre me dorë. Ndërkaq roja sulmon, pa e lëshuar 

litarin nga dora. Në rast se ai godet ndonjë nga lojtarët veprues, atëherë bëhet ndërrimi i roleve 

me shokun e rojës, ose me vetë atë. Loja zhvillon shkathtësinë dhe qëndrueshmërinë 

 

 

  

“BRETKOSA” 

 

Loja zhvillohet në një shesh, lëndinë ose palestër, me 20 fëmijë të moshës 8 – 10 vjeç. 

 Lojtarët ndahen  në dy skuadra, A e B, me numër të barabartë.  
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 Në tokë shëmohet një vijë e në të dy anët e saj vendosen skuadrat; lojtarët e çdo skuadre 

rrinë në njësh kolonë njëri pas tjetrit. Lojtarët e parë të çdo skuadre qëndrojnë në vijën e 

vrapimit,. Më tej, në një largësi 10 – 20 m, nga vija ku radhiten skuadrat, shënohet një vijë 

tjetër, ku lojtarët duhet të synojnë të arrijnë sa më parë.  

 Me t’u dhënë shenja e fillimit, lojtarët e radhës së parë të dy skuadrave, A e B, duke 

imituar kërcimin e bretkosës, vrapojnë deri te vija e mbërritjes. Pastaj vazhdojnë të dytët, e 

kështu me radhë. Ai që arrin i pari në vijën e shënuar, fiton një pikë për skuadrën e tij . Loja 

fitohet nga skuadra që ka grumbulluar më shumë pika. Si rregull, çdo lojtar i skuadrave duhet 

të vrapojë duke imituar kërcimin e bretkosës; në rast të kundërt, humbet një pikë për skuadrën 

e tij. 

 

 

“KËRCIME NË RRETH” 

 

 Në këtë lojë marrin pjesë 20 fëmijë, që formojnë një rreth afro 10 – 15 m. Dhe që 

qëndrojnë 50cm, larg njëri tjetrit. Në mes të rrethit caktohet të hyjë një lojtar, që mban një top 

prej lecke të lidhur me një spango me gjatësi sa rrezja e rrethit. Të tjerët qëndrojnë përqark 

rrethit dhe kërcejnë për të penguar topin e leckës që rrotullohet.  

 Lojtari i mesit rri ulur dhe e rrotullon spangon ose litarin e hollë, duke u përpjekur që 

shokët e tij të mos e ndalojnë topin prej lecke të vërtitet përqark me anën e spangos ose litarit. 

 Loja ndërpritet vetëm atëherë , kur ndonjë prej kërcyesve pengon rrotullimin e topit. Ky 

lojtar ndërron vendin me atë të qendrës, dhe kështu loja vazhdon. 

 

 

“DHELPRA” 

 

Më parë bëhet në tokë një katërkëndësh me brinjë 10 x 20m. Dhe në skaj të tij vizatohet një 

rreth i vogël me diametër afro 2 m. Këtu rri  “dhelpra”, ndërsa në katërkëndësh rrinë lojtarët e 

tjerë. Në këtë lojë marrin pjesë 20 fëmijë. Para se të fillojë loja, caktohet lojtari që do të luajë 

rolin e dhelprës. Pastaj lojtari “dhelpër” futet në rreth, kurse lojtaret e tjerë shpërndahen nëpër 

katërkëndësh. Si rregull, asnjë nga lojtarët nuk duhet të dalë jashtë katërkëndëshit, kur 

“dhelpra” vrapon që të kapë ndonjërin prej tyre. 

 Ndërkaq, ata që janë në fushë, herë i afrohen, herë i largohen duke e ngacmuar. Në 

qoftë se “dhelpra” lodhet, atëherë lojtarët e tjerë i vihen prapa, duke i thënë disa hera: “Dhelpra 

u lodh, s’na kapi dot”. Pasi çlodhet ca, ajo del përsëri nga strofka dhe vepron si më parë. Në 

rast se kap ndonjë, ndërron rolin me të . 

 

 

“MOS HYRË NË RRETH” 

 

Për të zhvilluar këtë lojë, shënohet në tokë një rreth me diametër 3 – 4 m. Pastaj caktohet 

lojtari që do të ruajë rrethin. Në këtë lojë marrin pjesë 10 fëmijë. Lojtari ruajtës qëndron brenda 

rrethit, ndërsa të tjerët jashtë tij. Me t’u dhënë shenja, fillon loja. Lojtarët hyjnë në rreth, ose e 



 17 

përshkojnë at, ndërsa roja vrapon që të godasë ndonjë brenda tij. Kur roja e godet lojtarin 

brenda rrethit, atëherë ndërrohen rolet. 

 

 

“RUAJU NGA TOPI” 

 

Kjo lojë zhvillohet në oborr ose lëndinë, nga fëmijët e moshës 8 vjeç. Në këtë lojë marrin pjesë 

20 fëmijë, të ndarë në dy skuadra me numër të barabartë. Për këtë lojë kërkohet një top lecke 

ose llastiku. Në toke shënohet një rreth me diametër 10 ose 20 m. Dy fëmijë nga më të 

shkathëtit hedhin short për të caktuar skuadrën që dot ë hyjë në lojë. 

 Skuadra që humbet shortin hyn brenda në rreth, ndërsa tjetra qëndron jashtë. Një lojtar i 

brendshëm mban në dorë topin, ua kalon shokëve të vet, të cilët mundohen të godasin lojtarët e 

jashtëm. 

 Në rast se një lojtar i brendshëm godet një lojtar të jashtëm, atëherë ky detyrohet te futet 

në rreth. Gjithashtu edhe lojtarët e jashtëm mundohen të godasin të brendshmit; i godituri 

detyrohet të bashkohet me ta. Loja vazhdon në këtë mënyrë derisa njëra skuadër, qoftë e 

jashtmja apo e brendshmja, mbetet me një lojtar. Në këtë mënyrë ajo merr fund dhe 

përcaktohet skuadra fituese.  

 Kjo lojë mund të zhvillohet dhe me kohë të caktuar, fjala vjen 10 ose 20 minuta. 

 

 

“GJUANI TË MESIT” 

 

Në tokë shënohen katër vija paralele me një largësi 3 m. Njëra nga tjetra. Lojtarët ndahen në tri 

skuadra të barabarta. Secila skuadër qëndron në mes të dy vijave. Njërës prej skuadrës se fundit 

i jepet një top prej lecke, (ose top futbolli). Lojtarët e skuadrave të fundit ose anësore gjuajnë 

me top të mesmit, ndërsa të mesmit mundohen të presin topin e të gjuajnë ndonjë lojtar të 

skuadrave të findit. Në qëoftë se ata arrijnë të godasin ndonjë, ndërrojnë rolet me atë skuadër 

së cilës ju godit lojtari. 

 

 

“SULMOJ, OSE MBROJ FLAMURIN” 

 

Loja zhvillohet në një fushë, ose në një lëndinë, me 30 fëmijë të moshës 8 vjeç e lart. 

 Më përpara  caktohet fusha e lojës, në skajet e së cilës vendosen si shenja kufitare katër 

gurë. Lojtarët nuk duhet të dalin jashtë këtyre kufijve. Gjithashtu tërhiqet nga një vijë paralele 

me vijat fundore. Këto vija përcaktojnë vendin  ku lojtarët e çdo skuadre nuk mund të godasin 

njëri tjetrin . 

 Pasi të fetë pregaditur në këtë mënyrë fusha, fëmijët ndahen në dy skuadra, A e B, dhe 

vendosen në skajet e fushës, d.m.th. në vijat fundore, duke u rreshtuar përballë njëra tjetrës. Në 

mesin e fushës  dhe në largësi të barabartë me të dy rreshtat, ngulet një flamur. Kur jepet 

shenja e fillimit të lojës prej çdo skuadre niset nga një lojtar. Këta afrohen pranë flamurit gati 

për ta rrëmbyer. P.sh. lojtari i skuadrës A gjen rastin e përshtatshëm e rrëmben flamurin dhe 

drejtohet me të shpejtë në vendin e tij. Atë çast ndiqet këmba këmbës prej lojtarit të skuadrës 
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B, i cili, po ta prekë pa arritur në kufirin e tij, fiton një pilë për skuadrën  e vet; në rast të 

kundërt, pika fitohet nga skuadra A. Në këtë mënyrë loja vazhdon deri në fund. 

    

 

“ME SHAMI” 

 

Kjo lojë zhvillohet në fushë, oborr, ose lëndinë. Marrin pjesë 30 fëmijë të moshës 8 vjeç e lart. 

 Lojtarët ndahen në dy skuadra, A e B, me numër të barabartë, të cilat rreshtohen 

përballë njëra tjetrës në vijat fundore të fushës. Çdo skuadër ka nga një shami të lidhur nyje, të 

cilën e mban në dorë ai që fillon i pari sulmin. 

 Udhëheqësit hedhin shortin për të caktuar skuadrën që do të nisë e para lojën . 

 Pas shortit, skuadra A nxjerr në fushë lojtarin e saj, i cili ka në dorë edhe shaminë. Në 

këtë kohë edhe skuadra B nxjerr lojtarin e vet, i cili sulmon lojtarin e skuadrës A, që ta godasë 

me shami. Mirëpo udhëheqësi i skuadrës A, nxjerr ne fund lojtarin e dytë, i cili vrapon drejt 

shokut të tij, të cilit i merr shaminë dhe sulmon  lojtarin e skuadrës B për ta goditur në këtë 

kohë, lojtari i parë i skuadrës A kthehet në vend. Udhëheqësi i skuadrës B nxjerr ne fushë 

lojtarin e dytë, i cili vrapon drejt shokut të vet, i merr shaminë dhe sulmon lojtarin e skuadrës 

A për ta goditur. Në qoftë se e godet, ai quhet i zënë “rob”. Udhëheqësit duhet të kenë parasysh  

radhën e nxjerrjes së lojtarëve në fushë. Fiton lojën ajo skuadër që zë e para numrin e 

“robërve” që është caktuar që në fillim të lojës. 

 

 

“KËRCIM PUPTHI" 

 

Loja zhvillohet nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart, në një vend të hapët ose në palestër. Në këtë 

lojë marrin pjesë 20 lojtarë, të ndarë në dy skuadra, A e B. Në tokë shënohet një vijë e gjatë, e 

cila vlen si nisje, dhe larg saj, rreth 20 hapa, bëhet një vijë tjetër; që shërben si vijë mbërritje. 

 Udhëheqësit e skuadrave hedhin short që të zgjedhin shokët e tyre. Pas shortit, 

udhëheqësit e skuadrave marrin skuadrat dhe vendosen bri vijës së nisjes, në largësi dy  metra 

njëra nga tjetra. 

 Dy lojtarët e skuadrave A e B vendosen në vijën e nisjes me këmbë të puthitura mirë 

dhe me anë të sinjalit të dhënë nga udhëheqësi kryesor, vazhdojnë kërcimin e tyre pupthi, pa i 

shkëputur këmbët nga njëra tjetra. Kur ndonjë nga lojtarët nuk e zbaton këtë rregull ai nxirret 

jashtë loje. Lojtarët e dy skuadrave duhet të synojnë të arrijnë deri në fund. Lojtari që arrin i 

pari, fiton një pikë peër skuadrën e tij. Loja vazhdon me kërcimet e lojtarëve të tjerë. Fiton 

lojën ajo skuadër që ka grumbulluar më shumë pika se skuadra kundërshtare. 

 

“RRASASH OSE PETASH” 

 

Në këtë lojë marrin pjesë 20 fëmijë të moshë 8 vjeç e lart. Loja zhvillohet në fushë, ose oborr. 

Lojtarët ndahen në dy skuadra, A e B, ndërsa në dy anët e fushë, përballë njëra tjetrës, me 

largësi 10 – 20 m, vendosen në këmbë nga tri peta guri.  

 Lojtarët e dy skuadrave zënë vend pranë petave të tyre. Dy udhëheqësit hedhin short për 

të caktuar se cila skuadër dot nisë lojën e para. Pas shortit fillon lojën skuadra A. 
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 Çdo lojtar i skuadrës A ka në dorë tre gurë të vegjël. Lojën e fillon lojtari i parë i 

skuadrës, i cili gjuan tri herë rreth, për të shembur petat e skuadrës B. Ai fiton për skuadrën e 

tij një numër pikash, të barabartë me petat e rrëzuara. Pas këtij fillon i dyti e kështu me radhë, 

derisa të mbarojë e gjithë skuadra. Pastaj fillon gjuajtjen skuadra B, e cila vepron ashtu si 

skuadra A. Fituese e lojës del ajo skuadër, që ka rrëzuar petat me një numër më të paktë 

goditjesh. 

 

 

“PRETHI” 

 

Loja zhvillohet në fushë, oborr, ose në ndonjë lëndinë. Në lojë marrin pjesë 30 vetë, të ndarë në 

dy skuadra, A e B. Në tokë vizatohet një katror i madh me përmasa 30 x 30 m. Për këtë lojë 

nevojitet një shami dhe një shkop i gjatë rreth një metër, të cilin e ngulin në tokë si flamur. 

Pastaj dy udhëheqësit hedhin short për të zgjedhur lojtarët e skuadrave. Pasi hidhet shorti, 

udhëheqësit marrin skuadrat dhe i vendosin në vendet e tyre në këtë mënyrë. 

 Skuadra A qëndron përballë skuadrës B. Të dy skuadrat rreshtohen në vijë të drejtë, në 

largësi gjysmë metri  njëri nga tjetri. 

 Në mesin e fushës është vendosur flamuri. 

Loja zhvillohet ne këtë mënyrë: 

 Skuadra A nxjerr në fushe lojtarin e saj, i cili qëndron pesë metra larg flamurit, ndërsa 

skuadra B nxjerr lojtarin e saj, i cili qëndron 10 m. Larg flamurit (domethënë dyfishin e 

largësisë së lojtarit të skuadrës A). Loja fillon me anë të sinjalit që jep udhëheqësi kryesor. Në 

këtë kohë lojtari i skuadrës A, që është më afër flamurit, ka për qëllim ta marrë atë dhe ta 

kthejë në kufirin e tij, ndërsa lojtari i skuadrës B përpiqet ta godasë, pa arritur në kufirin e 

fushës së vet. 

 Vrapimi bëhet në vijë të drejtë. Lojtari që nuk e kryen vrapimin në këtë mënyrë, është 

“rob” i skuadrës kundërshtare . 

 Në qoftë se lojtari i skuadrës A arrin të marrë flamurin, pa i goditur, atëherë lojtari i 

skuadrës B mbetet “rob”. Në këtë mënyrë vazhdon loja me të  gjithë lojtarët. Pastaj bëhet 

ndërrimi i roleve.  

Skuadra A vendoset në vendin e skuadrës  B. Skuadra B tani ka flamurin më afër. 

Loja zhvillohet po me ato veprime, që u bënë më përpara. 

 Fituese e lojës quhet ajo skuadër, që ka marrë më shumë “robër”. 

 

 

“TË RROKURIT BELAS” 

 

Kjo lojë zhvillohet në një vend të sheshtë me bar. Në të marrin pjesë jo vetëm fëmijë të moshës 

8 vjeç e lart, po edhe të rritur. Në lojë futen dy veta, ndërsa të tjerët janë spektatorë. Po loja 

mund të zhvillohet edhe me skuadra, duke i ndarë lojtarët dy nga dy. 

 Dy nga lojtarët hapin krahët për të rrokur njëri tjetrin. Njëri vendos krahun e tij të 

djathtë mbi shpatull të shokut; ashtu vepron edhe tjetri, ndërsa krahun e majtë e vendos në 

mesin e kundërshtarit. Të njëjtin veprim kryen dhe kundërshtari. Pastaj krahët bashkohen duke 

shtrënguar fort njëri tjetrin.  
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 Lojtarët përpiqen të rrëzojnë përtokë shoku shokun. Koha për të rrëzuar shokun mund 

të  jetë e shkurtër ose e gjatë. Sigurisht, kjo varet nga forca e njërit ose e tjetrit. Loja fitohet kur 

njëri rrëzon shokun përtokë. 

 Kjo lojë ka variante të shumta kapjeje. Loja zhvillon forcën, shkathtësinë, durimin e 

guximin. 

 

 

“LUFTA PËR RRETHIN BOSH” 

 

Në këtë lojë marrin pjesë 10 lojtarë të moshës 8 vjeç e lart. Loja zhvillohet në lëndinë, ose në 

palestër. Në tokë vizatohet një rreth i madh. Në largësi gjysmë metri nga njëri tjetri, secili lojtar 

bën një rreth të vogël me perimetër afër një metër. Bëhen aq rrathë, sa janë lojtarët. Ata hedhin 

short në mes tyre, për të caktuar lojtarin që do to vendoset në qendrën e rrethit të madh. Pas 

shortit, lojtarët vendosen nëpër rrathët e tyre të vegjël, duke u kapur përdore, ndërsa lojtari që 

humbi shortin vendoset brenda rrethit të madh. 

 Në këtë mënyrë, një nga rrathët e vegjël mbetet bosh. Lojtarët, të kapur përdore, lëvizin, 

duke ndërruar rrathët herë nga e majta, herë nga e djathta. Lojtari që është  vendosur në qendër 

të rrethit të madh, në kohën kur lëvizin të tjerët, përpiqet të zërë  rrethin që mbetet bosh. 

 Në qoftë se ai e zë atë në kohën kur lojtarët lëvizin nga e majta, atëherë bëhet ndërrimi 

me lojtarin e anës së majtë. 

 Kur një nga lojtarët shkëput duart nga shoku, ai është i detyruar  të zërë vendin e lojtarit 

që është në qendër të rrethit të madh. Në këtë mënyrë vazhdon loja. 

 

 

“BYM TOP E IKË” 

 

 Loja luhet nga fëmijë të moshës 8 – 10 vjeç. 

Kjo lojë zhvillohet në një vend të sheshtë, oborr, ose lëndinë. 

 Në tokë shënohet një rreth me një diametër 10 m. Si mjet për këtë lojë përdoret një top i 

vogël lecke, ose llastiku. Në lojë marrin pjesë 30 veta, të ndarë në dy skuadra, A e B. Dy 

udhëheqësit hedhin short për të caktuar se cila skuadër dot hyjë në rreth dhe cila do të fillojë 

lojën. 

 Pas shortit, skuadrat vendosen nëpër vendet e tyre. Skuadra A, fjala vjen , vendoset 

brenda rrethit, ndërsa skuadra B jashtë tij. Loja fillon. 

 Lojtarët e skuadrës B grumbullohen në një vend dhe, në mënyrë të fshehtë, i japin topin 

një shoku, i cili e fut në xhep. Pastaj të gjithë futen ne rreth. Ai që ka topin, fillon lojën duke 

gjuajtur njërin nga lojtarët e skuadrës A, pas gjuajtjes, lojtarët B dalin me të shpejtë nga 

rrethim duke u shpërndarë në anët e tij, ndërsa lojtarët e skuadrës A marrin topin dhe, pa u 

larguar nga kufiri i rrethit, përpiqen të gjuajnë ndonjë nga lojtarët e skuadrës B. 

 Në qoftë se arrijnë të godasin ndonjë nga lojtarët kundërshtarë, atëherë skuadrat 

ndërrojnë rolet e tyre, në rast të kundërt loja vazhdon. 

 Fiton ajo skuadër që për një kohë të caktuar grumbullon në shumë pika 

. 
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“KËRKOJ SHOKUN” 

  

Loja luhet në oborr, në fushë ose palestër, me 20 fëmijë të moshës 8 – 10 vjeç. Fëmijët bëhen 

për dy në rreth, me fytyrë nga qendra, ndërsa ata që janë brenda tij, rrinë në gjunjë. Njëri nga 

lojtarët qëndron në mes të rrethit dhe numëron: “një, dy tre”; pastaj fëmijët që janë në këmbë, 

vrapojnë në anën e djathtë të rrethit dhe me komandën “ndal” të fëmijës që është në qendër, 

secili prej tyre ndalet pranë një fëmijë  të ulur; edhe ai i mesit përpiqet të bëjë të njëjtin veprim.  

 Fëmija që mbetet pa shok, shkon në mes dhe fillon lojën përsëri. Por tani ulen ata që 

kanë vrapuar pak më parë. 

 Kjo lojë zhvillohet edhe me një variant tjetër.  

 Fëmijët qëndrojnë në këmbë dhe, pas komandës, si të brendshmit dhe të jashtmit, 

fillojnë të vrapojnë në drejtime të kundërta. Po me komandën e dytë “ndal” të dy palët kapen 

menjëherë përdore dhe ai mesit mundohet të kapë ndonjërin. Lojtari që mbetet pa shok, shkon 

në mes. 

  

 

“TOP E RREK” 

 

Loja zhvillohet në një vend të sheshtë, pranë një mure, nga fëmijë të moshës 8 – 10 vjeç, të 

ndarë në dy skuadra. Për këtë lojë nevojitet një top lecke, ose llastiku. 

 Dy lojtarë, nga më të shkathëtit, hedhin short për të zgjedhur shokët e skuadrës së tyre. 

Pastaj hidhet përsëri short, për të caktuar se cila skuadër do të hyjë në lojë e para dhe në të 

njëjtën kohë caktohet vendi i lojës. Aty shënohet një vijë e trashë me një largësi 6 – 8 m, nga 

muri. Skuadra që fiton shortin, rri në mes të vijës dhe të murit, ndërsa tjetra qëndron jashtë 

vijës. 

 Lojën e fillon skuadra që ka topin; ajo afrohet pranë vijës. Topi kalon herë te njëri e 

herë te tjetri lojtar. Ndërkaq, skuadra tjetër largohet për t’u mbrojtur, sapo të parët arrijnë në 

vijë, vënë re se cili nga kundërshtarët është më afër. Ai që ka topin gjuan drejt kundërshtarit; i 

godituri nxirret jashtë loje. Në qoftë se gjuajtja nuk është e saktë, atëherë topin e merr skuadra 

tjetër, që e nis lojën  nga e para. 

 Loja vazhdon kështu derisa njëra skuadër fiton lojën, duke i nxjerrë jashtë të gjithë 

lojtarët e skuadrës tjetër. Loja është e bukur, tërheqëse dhe njëkohësisht zhvillon mjaft 

shkathtësinë dhe saktësinë. 

 

 

“MUNDJE ME NJË KËMBË” 

 

Kjo lojë luhet në një vend të thatë nga fëmijë të moshës 9 vjeç e lart. Marrin pjesë 10 lojtarë.  

Ata ndahen në dy skuadra me numër të barabartë, që vendosen kundrejt  njëra tjetrës, me një 

largësi 1 m. Lojtarët  i shtien njëri tjetrit këmbën dhe orvaten të rrëzojnë shoku,. Asnjëri nuk ka 

të drejtë të shtyjë me duar, po vetëm me forcën e këmbës. Në rast të kundërt, lojtari humbet 

lojën. 
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“KËRCIMI I PËRROIT” 

  

Në tokë vizatohen dy vija paralele, në formë gjarpërore, vende-vende të gjera, në formën e 

përroit. 

 Fëmijët vihen njëri pas tjetrit dhe fillojnë të kalojnë “përroin” nga vendi i ngushtë e deri 

te i gjeri.  

 Gjerësia e “përroit” mund  të arrijë deri në 4 m. 

 Lojtarët që nuk kërcejnë përroin, janë të detyruar të mbajnë në shpinë deri në vendin e 

caktuar gjithë lojtarët që kanë bërë kërcimin. 

 

 

“GURAÇOKTHI” (pesë gurësh) 

 

Luhet nga 6 vajza të moshës 8 – 10 vjeç ose nga djem të këtyre moshave. 

 Vajzat e vogla, para se të fillojnë, zgjedhin pesë gurë të vegjël e të rrumbullakët; pastaj 

ulën këmbëkryq në një vend të thatë dhe hedhin short. 

 E para, pasi merr pesë gurët në dorë, i hedh në një farë lartësie. Pastaj merr njërin dhe e 

hedh lart. Kur guri është në ajër, kap me shpejtësi një nga tokë, dhe në të njëjtën kohë pret 

tjetrin. Në këtë mënyrë  ajo vepron derisa përfundon katër gurët. Pastaj përsëri hedh gurët në 

tokë. Tani ajo i merr ata dy nga dy nga toka, duke vepruar si më parë. Kjo quhet “dyshe”. 

Pastaj bën  “treshen”, duke marrë tre gurë përnjëherësh. Në fund bën “gojën”, duke marrë të 

katër gurët përnjëherësh. Pas kësaj lojë, ajo bën “fshesën”. “gjilpërën” dhe “urën”. 

 Kur bën “fshesën , të gjithë gurët i mban në dorë, me përjashtim të njërit, të cilin e hedh 

lart. Kur ky është në ajër, ajo fshin tokën me gishtin tregues. Pastaj shpejt bëhet gati të presë 

atë që hodhi lart.  

 Edhe për “gjilpërën” vepron në përgjithësi si në rastin e parë, veçse tani gurin që hedh, 

e pret pasi mbështet treguesin në tokë. 

 Kur bën “urën”, mbështet dy gishtat (gishtin e madh dhe treguesin) në tokë. I hedh të 

pesë gurët përpara “urës” dhe  u kërkon lojtarëve njërin. Këta i japin atë që është më i vështirë 

të kalojë nën “urë”. 

 Pastaj hedh gurin lart dhe fillon  t’i kalojë gurët nën “urën” me shpejtësi e saktësi. Pasi 

kryhet edhe ky veprim, një tjetër vendos pëllëmbën në tokë. Në mesin e gishtave vë gurët, të 

cilët i merr një nga një. Kur edhe kjo kryhet mirë, atëherë loja quhet e fituar. 

 

 

“SHENJASH” 

 

Edhe në këtë lojë, sikurse në lojërat e tjerë, marrin pjesë fëmijë të moshës 8 – 10 vjeç, të ndarë 

në dy skuadra. A e B, me numër të barabartë. 

 Për këtë lojë duhen kuti prej teneqeje, topa lecke ose copa qeramike dhe gurë të vegjël. 

Para se lë luajnë, pjesëtarët e secilës skuadër vënë në një anë shenjat që do ë qëllohen. Të dy 

rreshtat e këtyre shenjave vendosen 2 m, larg njëri tjetrit, kurse largësia midis kutive ose 

qeramikave, është rreth 30 cm. Pastaj 10 – 20 m, larg tyre hiqet një vijë, prej ku do të bëhet 
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gjuajtja. Pastaj çdo skuadër merr tre gurë ose topa lecke për të gjuajtur shenjat; lojtarët gjuajnë 

sipas radhës. 

 Çdo lojtar i skuadrës A që gjuan, fiton aq pika, sa shenja rrëzon. Nëqoftëse skuadra A 

që gjuajti e para, mbaron së gjuajturi, atëherë fillon skuadra B. Del fituese ajo skuadër që ka 

rrëzuar rrafsh me tokën më tepër shenja. Loja zhvillon saktësinë dhe forcën e krahut. 

 

 

“TOP E RRASA” 

 

Edhe kjo lojë luhet me top lecke, ose llastiku nga fëmijë të moshës 8 – 10 vjeç. Marrin pjesë 10 

– 20 lojtarë të cilët ndahen në dy skuadra të barabarta. para se të fillojë loja, sigurohen  5 -6 

rrasa (peta guri, ose qeramike) të vogla. Në vendin e caktuar për lojë shënohet një rreth i vogël 

me rreze 30 cm, dhe larg tij, afro6 – 8m, shënohet një vijë, e cila vlen për cak. Në fund hidhet 

shorti për të zgjedhur lojtarët dhe për të caktuar se cila skuadër do të hyjë në lojë. 

 Kur fillon loja, njëra skuadër vendos rrasat njëra mbi tjetrën në rreth, kurse lojtarët e 

tjetrës fillojnë të hedhin me radhe topin rrëshqanas drejt, për të qëlluar rrasat. Kur këto 

qëllohen d.m.th. rrëzohen nga topin atëherë shokët e tij të tjerë përpiqen t’i vënë me të shpejtë 

në vend, në një kohë kur të tjerët pranë rrasave vrapojnë të marrin topin e të qëllojnë atë që 

shemb rrasat. Nëqoftëse ai që gjuan nuk qëllon ndonjë nga kundërshtarët, digjet dhe del jashtë 

loje; nëqoftëse qëllon, digjet ai që qëllohet. 

 Në fund fiton ajo skuadër që djeg më tepër kundërshtarë. 

 

 

“JA SI VRITEN DESHTË” 

 

Loja zhvillohet në një vend të sheshtë, oborr ose palestër. Në këtë lojë marrin pjesë dy lojtarë, 

po loja mund të luhet edhe me skuadra, duke u vendosur dy nga dy. 

 Lojtarët vendosen përballë njëri tjetrit duke qëndruar këmbëcingthi, me krahët e shtrirë 

përpara. 

 Me të filluar loja, ata shtyjnë njëri tjetrin me dy duar në supa; pastaj largohen për t’u 

mbrojtur, që të mos u humbin ekuilibrin. Ai që humbet ekuilibrin, duke e ulur këmbë, humbet 

lojën. 

 

 

“PETAT NË GROPË” 

 

Në këtë lojë marrin pjesë fëmijë të moshës 8 – 10 vjeç. Loja zhvillohet në një vend të sheshtë, 

me 10 – 15 veta, të ndarë në dy skuadra. Dy udhëheqësit hedhin short për të zgjedhur shokët e 

skuadrës së vet. Pastaj përcaktojnë vendin e lojës, çelin një gropë të vogël në tokë dhe 10 m, 

larg saj shënojnë një vijë, e cila vlen si cak për të filluar lojën. 

 Secili lojtar ka në dorë nga një petë (rrasë guri), ose qeramike. Skuadra A, që fiton 

shortin fjala vjen, fillon të hedhë petat një nga një në gropë. Një petë e futur në gropë është e 

barabartë me një pikë. Nëqoftëse ndonjëri se arrin ta fusë, skuadrës i numërohet një humbje. 
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Pasi mbarojnë të gjithë lojtarët e skuadrës A, fillojnë ata të skuadrës B, të cilët bëjnë të njëjtat 

veprime. 

 Fiton ajo skuadër që ka pikë më tepër, domethënë që ka futur peta më shumë në gropë. 

Skuadra që humbet është e detyruar të shkojë këmbëcingthi deri në vendin e caktuar që në 

fillim të lojës nga udhëheqësit e skuadrave. 

 

 

“VRAPIM TE LISI” 

 

Luhet nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart në një vend të sheshtë, oborr ose lëndinë. Në lojë 

marrin pjesë 20 – 30 veta, të ndarë në dy skuadra. Para se të fillojë loja,përcaktohet vendi i 

vrapimit, dhe diku në fund, pema, shtylla apo muri që duhet të takojë gjatë vrapimit secili nga 

lojtarët. 

 Pasi përcaktohet vendi, fëmijët, të ndarë në dy skuadra dhe nën drejtimin e udhëheqësve 

të skuadrave, vendosen pranë një vije që mbahet si pikënisje e lojës.  

 Dy lojtarë të skuadrave rrinë te vija, dhe me t’u dhen shenja, vrapojnë deri në vendin e 

caktuar, prekin objektin dhe kthehen përsëri në vend, duke takuar me dorë shokun  e tyre që 

dot niset. Ky veprim bëhet nga çdo lojtar i çdo skuadre. Fitues del ajo skuadër, lojtarët e së 

cilës kanë arritur të parët në vendin e nisjes.  

 Kjo lojë mund të zhvillohet edhe me variante të tjera. Në gjysmës e rrugës së vrapimit 

vendosen dy objekte me një pesë 5 kg. Fëmijët që vrapojnë marrin objektin në dorë, pastaj 

vrapojnë deri te pema, kthehen, duke e lënë atë po në atë vend, ku e morën. Kështu veprojnë të 

gjithë lojtarët.  

 Në një variant tjetër, lojtarët e marrin që në fillim objektin dhe vrapojnë me të deri në 

vendin e caktuar. Pastaj kthehen  duke e lënë në tokë. 

 Fitues del ajo skuadër që arrin e para në vendin e nisjes. Loja zhvillon mjaft 

shkathtësinë dhe shpejtësinë. 

 

 

“KALA DIBRANÇE” 

 

Kjo lojë luhet nga fëmijë të moshës 10 vjeç e lart, në një fushë, lëndinë ose oborr. 

 Marrin pjesë 20 lojtarë, të ndarë në dy skuadra. Prej këtyre, lojtarët më të shkathët 

hedhin short dy herë. Një herë për të zgjedhur shokët dhe një herë tjetër për skuadrën, që dot 

hyjë në lojë. Ai që humbet shortin, shkon me shokët në mes të fushës dhe u thotë që të 

formojnë “kalanë”, duke u kapur krahë për krahë e duke ulur kurrizin. Si roje e “kalasë” 

zgjidhet një lojtar i skuadrës që është brenda në lojë. Roja duhet të sillet përreth “kalasë”. 

Kalaja nuk duhet të lëvizë porsa kohë ka përsipër kundërshtarët. 

 Roja duhet të godasë me dorë para se të hipi kundërshtari në “kala”. Në rast se ky 

lëshon rripin në goditje e sipër, goditja nuk quhet e vlefshme. 

 Në rast se hipësit rrëzojnë kalanë, loja përsëritet. 

 Ruajtësi i kalasë merr rripin, ja jep njërin skaj të tij njërit prej shokëve të “kalasë”, për 

ta shtrënguar fort në duar, kurse tjetrin e mban vetë; thotë “gati” dhe vjen rrotull, që mos të hipi 

kush në “kala”. Nëqoftëse ndonjëri prej anës tjetër kërcen aty në  mënyrë të zakonshëm, apo 
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fluturimthi, ai përpiqet të shkojë në majë të saj, për t’u lënë shokëve vend të lirë. Ai mund të 

zbresë e të ngjitet përsëri. Po nëqoftëse në kohën që zbret apo kërcen përsëri në “kala”, 

qëllohet me dorë nga roja, atëherë skuadrat ndërrojnë rolet. 

 

 

“CAK, OSE PENGESA” 

 

Kjo lojë luhet nga fëmijë të moshës 10 vjeç e lart në një vend të hapët, në fushë, ose lëndinë. 

fusha duhet të ketë formën e katërkëndëshit kënddrejtë me gjerësi rreth 20 – 40 m, dhe gjatësi 

rreth 40 – 50 m. Fusha ndahet në mes më një vijë. Dy vijat fundore të katërkëndëshit priten me 

nga një vijë të gjatë me gjerësi 2, larg tyre. Ky boshllëk vlen për të qëndruar lojtarët e 

skuadrave; ai është njëkohësisht vendi ku lojtarët e skuadrave kundërshtare nuk mund të 

godasin njëri tjetrin (shih skicën). 

 Në mesin e drejtëkëndëshi, në vijat e tij anësore, shënohen dy katrorë të vegjël me 

sipërfaqe rreth 1m2 . Këto janë vendet, ku qëndrojnë “robërit” e skuadrave . 

 Në skajet e vijave fundore të drejtkëndëshit vihen flamurët e skuadrave (nga një shami), 

mbi një shkop të ngulur në tokë. 

 Në këtë lojë marrin pjesë 30 veta, të ndarë në numër të barabartë . Dy udhëheqësit 

hedhin short për të zgjedhur lojtarët e skuadrave të veta. Pasi të jetë bërë zgjedhja, udhëheqësit 

marrin skuadrën e tyre dhe e vendosin në rresht për një, me fytyrë përballë skuadrës 

kundërshtare. 

 Udhëheqësi i skuadrës A u cakton numra lojtarëve të vet, duke filluar nga numri 1 – 15; 

këtë veprim bën edhe udhëheqësi i skuadrës B. 

 Loja fillon në këtë mënyrë. 

 Udhëheqësi i skuadrës A nxjerr në fushe lojtarin Nr. 1, i cili shkon afër fushës 

kundërshtare. Udhëheqësi i skuadrës B në këtë çast lajmëron një lojtar të skuadrës së vet që të 

dalë në fushë për të goditur. Lojtari i skuadrës A, i ndjekur nga lojtari i skuadrës B, me lëvizje 

mashtruese kërkon që ta afrojë sa më afër skuadrës së vet, në mënyrë që lojtari i skuadrës së tij 

A me numrin 2 të arrijë që ta godasë. Nëqoftëse nuk arrin ta godasë, udhëheqësi i skuadrës B 

nxjerr në fushë lojtarin Nr. 2 që të ndjekë lojtarin  Nr. 2 të skuadrës A. Ndërkohë lojtarët me 

Nr. 1 janë kthyer ndër vendet e tyre pranë cakut. Në këtë rast at mund të dalin përsëri në fushën 

e betejës, sipas radhës dhe urdhrit të udhëheqësve të skuadrave të tyre. 

 Nëqoftëse lojtari Nr. 2 i skuadrës B, nuk arin të godasë lojtarin Nr. 2 te skuadrës A, 

atëherë udhëheqësi i skuadrës A nxjerr në fushë lojtarin Nr. 3, i cili me shpejtësi kërkon të 

godasë lojtarin Nr. 2, të skuadrës B. Në këtë çast del në fushë lojtari Nr. 3 i skuadrës B. Kështu 

loja vazhdon, duke nxjerrë lojtarë në fushën e betejës herë skuadra A, herë skuadra B, po 

gjithnjë duke pasur parasysh radhën e nxjerrjes së lojtarëve në mënyrë që të mos goditen nga 

lojtarët që dalin pas tyre. 

 Kur një lojtar, p.sh. i skuadrës A, kapet “rob”, ai dërgohet në vendin e caktuar . 

 Nëqoftëse skuadra A kërkon të shpëtojë  lojtarin e tij, nxjerr në fushë një lojtar që është 

më i shpejtë, p.sh. Nr. 5. Ai me lëvizjet e tij mashtruese, përpiqet t’u shmanget lojtarëve të 

skuadrës B e të arrijë pranë “robit”. Në rast se arrin ta godasë atë, pa u goditur vetë nga lojtarët 

kundërshtarë, thërret me zë: “E mora, e  mora!” Në këtë çast, asnjeri nuk mund të zihet “rob” 
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në fushë. Loja ndërpritet dhe lojtari i skuadrës A me shokun e tij shkojnë lirisht në vendin e 

tyre. Robërit ,kur lirohen kanë të dejtë dhe ata të dalin në fushë, ashtu si përpara. 

 Nëqoftëse gjatë sulmit që bëjnë skuadrat, mund të zihen “robër” dy lojtarët nga një 

skuadër, ata kapen përdore dhe shkojnë në vendin e caktuar për ta  

 

 


