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 Pushimet me familjen 

 Shëtitjet me fëmijë 

 Loja e përbashkët si burim energjie 

 Televizioni, kompjuteri, etj. –Mundësitë dhe rreziqet 

 Shfrytëzimi i kohës së lirë 

 Vendet për shëtitje / ekskurzione 

 Arti, Muzetë dhe Augusta Raurica 

 E ka vendin në secilin xhep:libreza familjare 

 Afër natyrës: vendet e lojës avantureske  

 Shkollat e muzikës 

 Muzika dhe vallëzimi për fëmijë 

 Fëmijët në teatër 

 Ditëlindjet e fëmijëve 

 Bibliotekat 

 Ludoteka 

 Sporti dhe rekreacioni 

 Oferta të veçanta pushimi dhe të kohës së lirë për fëmijë dhe të 

rinjë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çfarë të gëzon më shumë se e qeshura e pabrengë e 

një fëmiu? Mirëqënia e të vegjëlve është edhe 

mirëqenie e prindërve. Dëshirat e fëmijëve duhet të 

merren parasysh, mirëpo pushimet duhet të jenë 

shplodhëse dhe të këndshme edhe për prindërit. Nuk 

ka nevojë që fëmijët të bëhen çaramanë e prindërit të 

jenë të stresuar. Aktivitetet familjare mund të 

planifikohen mirë ose edhe të bëhen spontanisht. Për 

të dy mënyrat, ne kemi përgaditur disa sugjerime. 
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P U S H I M E T  M E  F A M I L J E N   

 

Planifikoni pushimet me të gjithë anëtarët e familjes. 

Diskutoni së bashku këto pyetje: 

 

• Ne cilin vend duam të udhëtojmë? Ku janë kushtet 
më të mira për të gjithë ne – në detë, në bjeshkë 
apo diku afër qytetit? 

• Çfarë iu pëlqen Juve dhe fëmijëve tuaj më së 
shumti të ndërmerrni? 

• A dëshironi që të jetoni më shumë në një veturë 
kampingu luksoz apo në një tendë të thjeshtë? 

• A do të merrni edhe dike tjetër me veti në 
pushime? 

 

Mundimi/të vjellurit gjatë udhëtimit 

• Udhëtoni me fëmijët  tuaj gjatë natës, pasiqë gjatë 
gjumit apo të fjeturit, sistemi i barazpeshimit është 
i fikur. 

• Në mbrëmjen para udhëtimit jepuni fëmijëve të 
hanë diçka të lehtë. 

• Jepuni fëmijëve për të ngrënë sasi të vogla të 
bukës së thekur, gjevrekëve të njelmët apo 
keksave. 

• Jepuni të pijnë “Cola” të vakët. 
• Evitoni erërat e forta, pasiqë ato e përshpejtojnë 

mundimin/të vjellurit. Për këtë arsye mos pini 
alkohol, kafe apo duhan. 

• Gjatë ngasjes mos u jepni të lexojnë ndonjë libër 
• Përtypni çamçakëz apo goma sheqeri 

(Gummibärchen). 

 
“Të huajt” në vendin e pushimit 

• Mos e detyroni fëmijën të shkoj tek njerëzit e huaj. 
• Tregoni fëmijës që Ju jeni aty dhe nuk do të 

largoheni pa asnjë gjurmë. 
• Tregoni gjithmonë fëmijës, se ku gjendeni Ju. 
• Përshëndetuni gjithmonë më fëmijën, nëse e lini 

atë nën përkujdesin e një kujdestareje. 
• Thuani fëmijës që do të ktheheni sërish për ta 

marrë. 
• Jepni fëmijës lavdata nëse ai/ajo ka arritur të 

tejkaloj frikën e të ndenjurit vetëm në kujdestari. 

 

Udhëtimi gjatë shtatëzënësisë 

• Udhëtoni vetëm atëherë kur shtatëzënësia juaj po 
ecen pa komplikime dhe kur mjeku apo mjekja 
juaj nuk ka asnjë pengesë për këtë. 

• Para se të udhëtoni, shkoni edhe njëherë te mjeku 
apo mjekja. 

• Gjatë udhëtimit shmangëni stresin dhe bëni pauza 
të rregullta. 

• Në rast se udhëtoni me aeroplan, konsultoheni se 
a mundeni dhe në rast se po, sa gjatë guxoni të 
fluturoni. 

• Konsumoni sasi të mëdha lëngjesh dhe shkoni 
rregullisht në WC. 

• Gjithmonë mbani me vetë librezën e 
nënës/shtatëzënësisë. 

• Ndërpreni ngasjet me makinë së paku njëherë në 
orë. 

 

Masat mbrojtëse 

• Kontrolloni me kohë se a kanë pasaportat 
vlefshmëri dhe sipas nevojës aplikoni për 
vazhdimin e tyre. 

• Mos i jepni me vete fëmijëve gjësende me vlerë. 
• Mos i lëni kurrë fëmijët pa përkujdesje ose lini ata 

vetëm nën kujdesin e personave të besueshëm. 

• Kujdestarëve të fëmijëve duhet të ua jepni numrin 
e celularit/telefonit mobil. 

• Keni vëmendje dhe mos e humbni përqëndrimin e 
fëmijëve nëse ata luajnë në detë. 

• Siguroni vetën tuaj dhe familjën e juaj për raste 
aksidenti apo sëmundje në vendin e huaj. 

• Mbani me vete një barnatore të vogël për fëmijë, e 
cila përmbanë termometer, fllasterë, pinceta, 
mjete dezinfektimi, etj. 

• Informohuni se a ka nevoje dhe nëse po, cilat 
vaksina duhet të bëhen. 

• Në rast të ndonjë lëndimi të madh, kërkoni 
ndihmën e mjekut ose shkoni në spital (paketat e 
sigurimit, siç janë p.sh. Eurocamp ofrojnë ndihmë 
të shpejtë dhe jo-burokratike). 

• Në udhëtim merrni me veti gjithsesi edhe librezën 
e sigurimit shëndetësor. 

 

FAQET / ADRESAT 

• Günstige Familienferien finden Sie zum Beispiel über Google unter  
  den Stichworten: 
  • Urlaub mit Kindern 
  • Urlaub mit Jugendlichen 
  • Familienwandern 

•Schlafen im Stroh auf über 200 Bauernhöfen 

  www.abenteuer-stroh.ch 

 

• Familienferien-Angebote 
  www.eurocamp.ch 

• Ferientipp für Familien mit kleinem Budget 
  www.kovive.ch 

• Reka-Ferien 
  Neuengasse 15, 3001 Bern, Tel. 031 329 66 99 
  www.reka.ch 

• Ferienhotel für Alleinerziehende 
  www.singleparentshouse.ch 

 • Reisemedizinische Beratung 
   www.safetravel.ch 

 

 • Zigeunerwagen -und Planwagenferien 
   www.zigeunerwagenferien.ch 

   

 
S H Ë T I T J E T  M E  F Ë M I J Ë  

 

Përse të mos e përjetoni shëtitjen njëherë edhe me sytë e 

fëmijëve? Edhe fëmijëve u pëlqen të shetisin, mirëpo ata 

kanë kërkesa tjera në krahasim me të rriturit. Kjo parasheh 

fleksibilitet dhe kreativitet gjatë planifikimit dhe vet shëtitjes. 

Shëtitja me fëmijë kërkon shumë pauza për zbulim dhe 

vrojtim. Në mënyrë që të mos frustrohen të vegjlit gjatë 

shëtitjes, përzgjedhni vende atraktive për shplodhje tek 

ndonjë përrockë, vend për kamping ose ku ka pemë për t`u 

ngjitur në ato ose pranë shkëmbëve. Këto të ofrojnë 

larmishmëri dhe i ndajnë shëtitjet, të cilat fëmijëve 

zakonisht u duken si të pafundme, në etapa lehtë të 

përballueshme. Ndonëse „motorri“ i shëtitësve të vegjel 

ngjanë se po ecen pa ndalim, prap se prap duhet të keni 

parasysh të kujdeseni për pushime të shkurtëra, të cilat 

shërbejnë për të rifituar forcat. Për më tutje edhe legjendat 

apo ndonjë ngjarje historike mund të ofrojnë një ambient të 

këndshëm gjatë shëtitjes – sikur edhe vrojtimi dhe diskutimi 

rreth shumë mrekullive të vogla të natyrës.  

Disponimin e mirë e garantojnë edhe mundësitë e larjes në 

ndonjë liqe malor ose përrockë, rrugëtimet emocionuese, 

natyra si vend i lojës, mjetet e pazakonta të transportit, si 
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Ferien und Freizeit 

dhe përfshierja e fëmijëve në planifikimin e shëtitjes apo 

ekskurzionit. 

 

Për fëmijët, shëtitja mund të kombinohet shumë mirë me 

lojën dhe kënaqësinë. Lidhur me këtë, ja disa propozime: 
• Ndërtoni „Steinmandli“ (Udhërrëfyes prej gurëve 

të vendosur njëri mbi tjetrin). 
• Ndërtoni figura prej boçave të pishës dhe kasolla 

në formë miniature. 
• Luani symbyllazi në gjitha format e mundshme. 
• Mblidhni barnishte dhe përpunoni nga ato „çaj 

shetitjeje“. 
• Zbuloni lule dhe identifikoni ato përmes 

udhërrëfyesit të natyrës. 
• Vrojtoni kafshët (eventualisht me dylbi) ose gjeni 

gjurmët e tyre dhe identifikoni ato. 
• Testoni shqisat: nuhatni barnishtet, prekni gurët, 

ecni këmbëzbathur, ecni nëpër ujë. 
• Tregoni legjenda ose shpikni tregime të cilat i 

„përshtaten“ ambientit. 
• Përjetoni gjeografinë: lexoni hartat dhe shëtitni me 

ndihmën e busullës. 
• Zieni dhe piqni në zjarrë të hapur. 

 
Planifikimi dhe siguria 

Ju lutemi të keni parsysh këto udhëzime: 

 

• Për një shëtitje me fëmijë duhet të përllogaritni së 
paku dyfishin e kohës së zakontë, e cila është 
shkruar në udhërrëfyes. 

• Gjatë shëtitjeve dhe ecjeve nëpër mal duhet të 
mos largoheni nga rrugët e shënjuara. 

• Bëni pauza të rregullta. 
• Ofroni fëmijëve kohë-pas-kohe diçka për të pirë. 

Sepse fëmijët gjatë lëvizjes shpesh ndodh që të 
mos e vërejnë, se janë të etur. 

• Krahas vaktit kryesor të ushqimit duhet të 
planifikoni edhe vakte të vogla të ushqimit. 

 

Veçanërisht shëtitjet në mal kërkojnë një masë të caktuar 

të vëmendjes. Për më tutje duhet të keni kujdes që fëmijët 

t`i përmbahen rregullave (të mos e lëshojnë vendin e 

shplodhjes pa lajmëruar; të ecin para vetem deri te kthesa 

e pare e rrugës). Lini fëmijët që të ecin para vetëm në atë 

masë sa të keni mundësi t`i shihni me sy dhe të mos i 

nënshtrohen rrezikut. Nëse fëmijët tregojnë frikë, Ju atë 

duhet ta merrni me seriozitet të plotë dhe të merrni përsipër 

edhe konsekuencat e mundshme (të ia jepni fëmijes dorën 

apo edhe të ktheheni). Planifikimi i shkurtimit të rrugës 

(p.sh. në rast të prishjes së motit) duhet të përfshihet në 

planifikim të çdo shëtitje. Për orientim duhet të keni me 

vete vazhdimisht një hartë të rrugës. Në rast të ndonjë 

ndodhie të papritur apo edhe një rasti emergjent 

rekomandohet të keni me vete një celular/telefon mobil. 

 

FAQET / ADRESAT 
• Wegbeschreibungen, spezielle Ausflugstipps für Familien:   
  www.wandersite.ch 

• Der Verein Wanderwege beider Basel bietet u.a. geführte Wanderungen  
  an: www.wanderwege-beider-basel.ch 

• Wandervorschläge im Baselbiet: www.baselland-tourismus.ch >  
  Willkommen > Wandern / Sport / Spiel 
• Burgwanderungen und mehrtägige Wanderungen ohne Gepäck:   
  www.vvsl.ch > Sport/Wandern/Freizeit > Wandern 

 
 

LO JA  E  PËRBASHKËT  S I  BUR IM  ENERGJ I E  

 

Loja e përbashkët e prindërve me fëmijët e tyre, në çdo 

moshë paraqet një burim mësimi të përbashkët dhe krijimi 

dhe intenzivimi të lidhjes, gjegjësisht marrëdhënies.  

Parakusht për krijimin e lojës, në formën e saj të 

plotëkuptimtë, paraqet edhe ambienti i sigurtë dhe i njohur, 

atraktiviteti i lojës si dhe koha e lirë (e përbashkët). Kështu 

loja bëhet spontane dhe motivon të dalin nga vetvetja. 

LOJA është aktiviteti qëndror i fëmijëve. 

 

Se a përjetohet loja në mënyrë pozitive, kjo mund të 

vlerësohet në bazë të kritereve vijuese: 
• „Emocionet pozitive“: loja të jep kënaqësi; askush 

nuk mund të detyrohet të luaj. Por është e mundur 
të motivohen fëmijët për lojë në bazë të një figure 
model apo nxitje. 

• „Fleksibiliteti“: Fëmija e përzgjedhë vet lojën dhe 
ia përshtatë atë aftësive të veta. Për këtë arsye 
është tejet me rëndësi, që oferta për lojë të i 
përshtatet moshës. 

• „Shtihuni sikur“: Në lojë ndryshohet realiteti, gjë 
që e zgjëron dhe e pasuron fushën e përjetimit të 
fëmijës. 

• „Mjetet për qëllim“: Loja nuk duhet të i referohet 
pikësëpari të mësuarit. Mësimi merr këtu një efekt 
anësor. 

 
Loja fëmirore, në fillim të jetës, zhvillohet nëpër këto faza: 

 

• Loja eksploruese/zbuluese: Fëmija mëson rreth 
gjësendeve (dhe vetvetës) 

• Loja me simbole: Fëmija u jep gjësendeve kuptim 
dhe përmbajtje tjetër 

• Loja në role: Fëmija vetvetiu pranon role të 
ndryshme, të cilat i pasqyron gjatë komunikimit 
për partnerin e lojës 

• Loja me rregulla: Loja zhvillohet në bazë     të 
rregullave të përcaktuara (arbitrarisht) më herët. 

 

Pavarësisht se a luani me beben tuaj lojën „gugus-dada“ (* 

lojë e preferuar fëmijësh në formë të: duart para syve- dhe 

zhdukesh, heqi duart – dhe ja kur je përsëri), a ndërtoni me 

fëmiun tuaj të vogël me kockat „Lego“ apo organizoni me 

fëmijet dhe të rinjët një mbrëmje ku do të luani me letra, 

loja e pasuron familjen me përjetime të përbashkëta 

pozitive. 

 

Me rastin e blerjes së gjësendeve për lojë dhe lojërave, 

duhet të keni kujdes se për cilën grup-moshë janë të 

dedikuara ato. Nën- apo mbingarkesat përmes lojërave për 

grup-mosha tjera sjellin frustrime dhe moskënaqësi tek 

fëmijët. 

 
FAQET / ADRESAT 

• Eine Vielfalt an diversen Spielen bietet: 
  www.praxis-jugendarbeit.de  

LITERATUR 

• «PEKiP: Babys spielerisch fördern», Anne Pulkkinen, Gräfe und  
  Unzer 2005. 

Aus der Vielfalt von Büchern mit Ideen für Kinderspiele haben wir 
nachfolgend zwei ausgewählt: 

• «Kinderspiele», Michael Holtmann, DuMont 2002. 
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• «100 tolle Kinderspiele, Lustige Spiele mit Materialien aus dem  
  Alltag», Uli Geissler und Ralf Butschkow, Ravensburger 2004. 
 
 

T E L E V I Z O R I ,  K O M P J U T E R I ,  E T J   

 

Ju lutemi që lidhur me këtë temë të keni vëmndje në 

pjesën „Të sjellurit me mediat e reja“ në kapitullin 

„Stacionet e një familje“. 

 

 

S H F R Y T Ë Z I M I  I  K O H Ë S  S Ë  L I R Ë  

 

Lojë, qejf, sport, kuriozitet – dhe më së miri: të gjitha këto 

bashkë! Nje shfrytëzim i mirë i kohës së lirë brenda në 

familje nuk iu mundëson vetëm të rriturve që të gjejnë 

drejtpeshimin e tyre në mes familjes dhe punës. Ajo në një 

masë të caktuar ka ndikim edhe në mirëqënien familjare. 

Në jetën e sotme familjare, koha e përbashkët në 

dispozion, paraqet një pasuri të çmueshme. Për këtë arsye 

preferohet që ofertat e shumta për shfrytëzimin e kohës së 

lirë të përzgjedhen me kujdes, ashtu që qejfi të mos 

shndërrohet në stres. Në këtë mënyrë të gjithë anëtarët e 

familjes mund të përfitojnë nga koha e lirë e përbashkët. 

 
FAQET / ADRESAT 

Zusammenstellung verschiedener Ausflugsziele: 

• www.baselland-tourismus.ch > Willkommen > Erlebnisland Baselbiet >  
  Kinder und Jugend 

• www.baselland-tourismus.ch > Willkommen > Erlebnisland Baselbiet >  
  Ausflüge / Sehenswürdigkeiten 

• www.baselland-tourismus.ch > Willkommen > Erlebnisland Baselbiet >  
  Natur und Gärten 

• Erlebnispfade und zahlreiche Aktivitäten im Tafeljura: www.tafeljura.ch 

• Der Verein «Eckstein Birseck» führt diverse Aktivitäten für Kinder,  
  Jugendliche und Erwachsene durch: vom Mutter-Kind-Treffpunkt über  
  Jugendwochenenden und -lagern bis zu Familien- und Eheseminaren.  
  Sonntags findet ein Anlass für die ganze Familie statt. 
  Tramstrasse 58, 4142 Münchenstein, Tel. 061 411 58 90 
  www.ecksteinbirseck.org 

• Ausflugsziele im Leimental: 
  www.leimental.ch > Das Leimental > Ausflugsziele 

• Ausflugs- und Freizeitangebote in der ganzen Schweiz 
  www.ausflugsziele.ch 

 
 

V E N D E T  P Ë R  S H Ë T I T J E  

 

Në Baselbiet dhe në rajonin e Baselit ekzistojnë vende të 

panumërta për shëtitje dhe ekskurzione, të cilët janë të 

përshtatshëm për familjet me fëmijë. Në vijim mund të gjeni 

disa prej vendeve më të preferuara të fëmijëve për shëtitje 

dhe ekskurzione. 

 
FAQET / ADRESAT 

• Dampffahrten mit der Walderburgerbahn, Tel. 061 965 94 94 
  www.waldenburgerbahn.ch 
 

• Naherholungsgebiet Wasserfallen mit Schlittelbahn bzw. Trottinettstrecke 
  www.wasserfallenbahn.ch 

• Rodelbahn Solarbob  
  Hauptstrasse 1, 4438 Langenbruck, Tel. 062 390 03 03 
  www.solarbob.ch  

• Ysebähnli am Rhy 
  Gartenbahn zum Mitfahren für Gross und Klein 
  Schweizerhalle, 4133 Pratteln 

  Jeweils Samstags 11–18 Uhr (Fahrtage 2013: Andampfen; 06.04.,   
  27.04, 25.05., 22.06.; 24.08., 28.09., 26.10.) 
  Internationales Dampftreffen;  25.07 bis 28.07.; 
  Fahrpreise: CHF 3 für Erwachsene, CHF 1 für Kinder 
  www.ysebaehnli-am-rhy.ch 

• Verkehrsgarten unter Kirschblüten 
  Restaurant Schönmatt 
  Schönmatt 1, 4145 Gempen/SO, Tel. 061 701 53 88 
  Hinter dem Wirtshaus mit Gartenwirtschaft (auf Wunsch kindergerechte      
  Portionen) warten ein Bauernhaus mit putzigen Schweinchen und ein toller    
  Kinderverkehrsgarten mit fränklerschluckenden Elektromobilen. Das  
  Ausflugsrestaurant eignet sich auch ausgezeichnet als Rasthalt auf  
  Wanderungen vom Rheintal oder vom Birseck hinüber nach Liestal oder  
  aufs Gempenplateau (im Winter Schlittelweg). 

• Ermitage und Burg Reichenstein, Arlesheim 
  Ein Paradies für kleine Höhlenforscher! Bei der Burg Reichenstein befindet  
  sich ein Picknickplatz mit einem ganz speziellen Brunnen: Dort können  
  Kinder mit einer Handpumpe Trinkwasser ans Tageslicht fördern. Im Hang,  
  der zur Ermitage hinunterführt, befinden sich einige abenteuerliche Höhlen,  
  die zu Entdeckungstouren einladen. 
  www.arlesheim.ch > Portrait > die Ermitage 

• Schloss Wildenstein oberhalb Bubendorf – Burgverlies  
  und Wasserfall 

  Auf der Hochebene zwischen Bubendorf und Hölstein scheint die Zeit 
  stehen geblieben zu sein: Inmitten einer verwunschenen Landschaft mit  
  fünfhundertjährigen Eichen thront das Schloss Wildenstein. Jeden Sonntag  
  werden Rundgänge durch den ältesten Teil des Schlosses, den Wohnturm,  
  angeboten. Herzklopfen bereiten den Kindern ganz bestimmt ein Besuch 
  in der Rüstkammer und im dunklen Burgverlies, in dem eine Puppe auf    
  ihre Befreiung aus den Ketten wartet. Der Wasserfall über einer Höhle am  
  Fusse des Burghügels lädt zu einem Picknick ein. 
  www.baselland-tourismus.ch > Erlebnisland Baselbiet >  
  Ausflüge/Sehenswürdigkeiten > Bubendorf > Schloss Wildenstein 

• Familienferienwoche auf dem Leuenberg 
  Während der Sommerferien bietet das Seminarhotel mit Jugendhaus eine  
  Familienferienwoche mitten in der Natur an. Das Angebot richtet sich  
  besonders an Alleinerziehende oder Familien mit kleinem Budget. Der  
  Leuenberg steht allen offen und ist konfessionell neutral, auch wenn das  
  Seminarhotel Tagungsort der reformierten Kirchen der Kantone Basel- 
  Landschaft und Basel-Stadt ist. Die Familienferienwoche versteht sich als  
  Angebot, bei dem die Kirche ihre Verantwortung gegenüber finanziell  
  Benachteiligten in der Gesellschaft wahrnimmt. 
  Leuenberg, 4434 Hölstein, Tel. 061 956 12 52 
  www.leuenberg.ch  
 

LITERATUR 

• «KIDS – 1001 Ausflüge für die ganze Familie», Verlag Swisscontent,  
  2007 – Das Reise- und Ausflugsbuch ist erhältlich im Buchhandel, über  
  Tel. 044 245 45 45 sowie im Internet: www.kids.ch. 

 

 

ARTI ,  MUZETË DHE AUGUSTA RAURICA 

 

Si kantoni Basel-Landschaft, ashtu edhe rajoni, disponojnë 

me muze të panumërta me oferta speziale për fëmijë. Një 

pikë kulminante paraqesin gërmadhat e qytetit provincial 

romak, Augusta Raurica. Lidhur me muzetë e shumta dhe 

qytetet antike, ne duam të iu sugjerojmë që t`i shfrytëzoni 

ofertat e veçanta për fëmijë dhe në rast të vizitave të 

pavarura, t`i lini fëmijët vet të i zbulojnë gjërat. Një mundësi 

tjetër për t`i afruar fëmijet me këto objekte është edhe 

motivimi për imitim ose kreativiteti vetanak. Për këtë keni 

në dispozicion punëtori (workshop-e) të panumërta që 

ofrohen nga ana e muzeve ose edhe kurset e vizatimit. 

Kurset e vizatimit ofrohen pjesërisht edhe si programe 

pushimi. Lidhur me këtë mund të merrni informata pranë 

komunës ose ndonjë qendre familjare të afërt. 

 
FAQET / ADRESAT 

• Das Kantonsmuseum Basel-Landschaft bleibt wegen Sanierung bis im  
  Frühjahr 2011 geschlossen. Aktivitäten finden dennoch rund um das  
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  Museum statt. Aktuelle Informationen finden Sie jeweils auf der Website  
  des Museums. 
  MuseumBL, Zeughausplatz 28, 4410 Liestal, Tel. 061 552 50 90  
  www.museum.bl.ch 

• In Augusta Raurica sind zahlreiche Ruinen der römischen Provinzstadt  
  erhalten geblieben und können besichtigt werden. Von besonderer  
  Bedeutung ist das römische Theater, welches neben zahlreichen anderen  
  Ruinen im Freien besichtigt werden kann. Das Museum ist in einer  
  nachgebauten Römervilla untergebracht und zeigt Funde aus Augusta  
  Raurica. Besonders sehenswert ist der römische Silberschatz. Neben der  
  ständigen Ausstellung und den Ruinen wird ein breites Angebot mit  
  Workshops, Führungen, Publikumsgrabungen, Theater und Musikevents  
  angeboten. Jeweils am letzten Wochenende im August findet das  
  Römerfest statt. – Öffnungszeiten: März bis Oktober,  
  Montag 13 – 17 Uhr, Dienstag bis Sonntag 10 – 17 Uhr. November bis  
  Februar, Montag 13 – 17 Uhr, Dienstag bis Sonntag 11 – 17 Uhr.  
  Aussenanlagen, Römischer Tierpark und Schutzhäuser: Täglich 10 –  
  17 Uhr. 
  AUGUSTA RAURICA,  
  Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst, Tel.: 061 816 22 22 
  www.augustaraurica.ch 

• In zahlreichen Gemeinden existieren Ortsmuseen mit teilweise attraktivem  
  Kinderprogramm. Sämtliche Adressen finden Sie hier: 
  www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Kultur > Museen 

• Verschiedene archäologische Fundstellen sind öffentlich zugänglich und  
  können Ihre Spaziergänge mit Kindern bereichern. Informationen zu den  
  Fundstellen finden Sie hier: 
  www.archaeologie.bl.ch > Fundstellen 
• Aquarell-Malkurs für Kinder: 
  QuartierOASE, Bruderholzallee 53, 4059 Basel, Tel. 061 363 73 73  
  www.quartieroase.ch > Kinder aufgepasst 
• Therapeutischer Malkurs: 
  MALSTATT, Waldeckweg 59, 4102 Binningen, Tel. 079 483 28 30  
  www.malstatt.ch > Malmodule > Ausdrucksmalen für Kinder 

  

 

E  K A  V E N D I N  N Ë  S E C I L I N  X H E P :  

L I B R E Z A  F A M I L J A R E  

 

Për vetëm 30 CHF në vit, “Libreza familjare e rajonit Basel” 

(Familienpass Region Basel) u ofron familjeve në Zvicren 

veriore një ofertë të gjërë masash reduktuese dhe oferta 

gratis. Mirëpo libreza familjare nuk ofron vetëm masa 

reduktuese, të cilat e lehtësojnë buxhetin familjar. 

“FamilienpassMagazin” ofron tri here në vit shumë 

sugjerime, adresa të rëndësishme dhe informata aktuale 

lidhur me temën: Familja. Për më shumë ka edhe shumë 

konkurse atraktive, të cilat shpallen aty. Për familjet me 

buxhet të vogël ekziston edhe “FamilienpassPlus”, i 

dedikuar enkas për ato. Ajo ka të njëjtin çmim, por ka masa 

reduktuese dhe përparësi tjera shtesë. Të drejtën për 

“FamilienpassPlus” e gëzojnë familjet që pranojnë ndihma 

sociale, kontribute shtesë të IV ose ato, të cilat nuk marrin 

ndihma nga sektori publik, por që iu duhet të përballen me 

të ardhura shumë të ulëta. Se a keni Ju të drejtën për një 

“FamilienpassPlus” a jo, këtë mund t`a llogarisni shumë 

thjeshtë përmes kalkulatorit në internet. 

 
FAQET / ADRESAT 

• Familienpass Region Basel, Tel. 061 691 09 45 
  info@familienpass.ch 
  www.familienpass.ch 

 

 

AFËR NATYRËS: VENDET E LOJËS 

AVANTURESKE 

 

Vendet e lojës avantureske (Robinsonspielplatz) janë 

vende të posaçme nën përkujdesje. Ato emërtohen edhe si 

“Vende rekreacioni”. Në krahasim me vendet e zakonshme 

të lojës, këto janë afër natyres dhe kanë kasollëza, kafaze 

të vogla me kafshë, vende për të ndezur zjarrin dhe lojëra 

të jashtëzakonshme. Këtu fëmijët kanë mundësi të e 

shfrytëzojnë kohën e tyre të lirë në mënyrë të pavarur dhe 

sipas dëshirës së tyre. Informatat mbi ofertat e sakta lidhur 

me orarin e punës së tyre mund t`i gjeni në këto web-faqe. 

 

 
FAQET / ADRESAT 

• Robinsonspielplatz Aesch,  
  Landskronstr. 47, 4147 Aesch 
  www.robi-aesch.ch 

• Robinsonspielplatz Binningen,  
  Brünnelimatten, 4102 Binningen 
  www.binningen.ch > Familien und Kinder > Beratung und Freizeit > Robi 

• Robinsonspielplatz Frenkendorf (nur zu Fuss oder mit dem Velo erreichbar) 
  www.robiplatz.ch 

• Robinsonspielplatz und Robibahn Muttenz,  
  Hardackerstrasse 6, 4132 Muttenz 
  www.robinson-spielplatz.ch 

 

 

S H K O L L A T  E  M U Z I K Ë S  

 

Kënaqësia me anë të muzikës është e mundur që në 

moshën parashkollore. Në edukimin e hershëm muzikor 

preken të gjitha shqisat e fëmijës. Gjatë lojës dhe bërjes së 

muzikës, fëmija mund të ndërtoj një lidhje të gjallë me 

botën e tingujve dhe ritmin dhe të mësoj veçantitë e 

instrumenteve të ndryshme muzikore. Kushtet e 

përshtatshme u mundësojnë fëmijëve të „zhyten“ në 

muzikë, ta përjetojnë atë tërësisht dhe të shpalosen. 

Informohuni për shkollat e muzikës në afërsinë tuaj. 

 
FAQET / ADRESAT 

• Verband Musikschulen Baselland, www.vmbl.ch 

• Musik-Akademie der Stadt Basel  
  Leonhardtstrasse 6, 4003 Basel, Tel. 061 264 57 57 
  www.musakabas.ch 

• Musikschule Aesch-Pfeffingen 
  Dornacherstrasse 43, 4147 Aesch, Tel. 061 756 78 50 
  www.msaepf.com. 

• Musikschule Allschwil 
  Baslerstrasse 111, 4123 Allschwil, Tel. 061 486 27 50 
  www.musikschule-allschwil.ch 

• Musikschule Arlesheim 
  Hauptstrasse 13, 4144 Arlesheim, Tel. 061 701 32 64 
  www.arlesheim.ch > Bildung > Musikschule 

• Musikschule beider Frenkentäler 
  Dorfmattstrasse 6, 4436 Oberdorf, Tel. 061 961 15 65 
  www.msft.ch 

• Musikschule Binningen-Bottmingen  
  Kronenweg 16, 4102 Binningen, Tel. 061 421 90 79 
  www.msbibo.ch 

• Musikschule Birsfelden 
  Schulstrasse 37, 4127 Birsfelden, Tel. 061 319 05 50,  
  www.schulen-birsfelden.ch/ms 

• Musikschule Gelterkinden 
  Gartenweg 7, 4460 Gelterkinden, Tel. 061 983 02 10 
  www.msgelterkinden.ch 

• Musikschule Laufental-Thierstein  
  Seidenweg 55, 4242 Laufen, Tel. 061 761 36 25 
  www.musikschule-laufen.ch 
• Musikschule Leimental 
  Känelmatt 2, 4106 Therwil, Tel. 061 721 43 41 
  www.msleimental.ch 
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• Regionale Musikschule Liestal 
  Burgstrasse 29, 4410 Liestal, Tel. 061 927 91 45 
  www.rm-liestal.ch 

• Musikschule Münchenstein 
  Baselstrasse 8, 4142 Münchenstein, Tel. 061 411 29 84 
  www.muenchenstein.ch > Bildung > Musikschule 

• Musikschule Muttenz 
  Schulstrasse 15, 4132 Muttenz, Tel. 061 466 61 61 
  www.amsmuttenz.ch 

• Kreismusikschule Pratteln-Augst-Giebenach 
  St. Jakobstrasse 1, 4133 Pratteln, Tel. 061 825 22 48 
  charlotte.dill@pratteln.bl.ch 

• Musikschule Reinach,  
  Schulhaus Aumatt, 4153 Reinach, Tel. 061 711 53 83 
  www.reinach-bl.ch > Bildung > Musikschule 

• Musikschule Sissach 
  Kirchgasse 11, 4450 Sissach, Tel. 061 973 05 60 
  www.rms-sissach.ch 

 

 

MU Z I K A  D H E  V A L L Ë Z I M I  P Ë R  F Ë M I J Ë  

 

Oferta e muzikës për fëmijë është gjigante. Të kënduarit, të 

bërit muzikë, vallëzimi por edhe dëgjimi i përbashkët i 

muzikës brenda familjes mund të jetë një element i 

rëndësishëm i aktivitetit familjar. Ne nuk kemi mundësi ta 

paraqesim këtu tërë spektrin e ofertës së madhe, por 

vetëm evenimentet kryesore muzikore për fëmijë. 

Ekzistojnë biblioteka të shumta, të cilat huazojnë CD apo 

kasate muzikore për fëmijë. Lidhur me kurset e vallëzimit 

për fëmijë ia vlen të pyetni tek ofertuesit e kurseve të 

vallëzimit për të rritur, se a mos mbajnë ndoshta edhe 

kurse për fëmijë. 

 
FAQET / ADRESAT 

• Life-Konzerte, teilweise mit Familien-Camping:  
  www.kinderkonzerte.ch 

• Kindertanzkurse: ABC Acro Ballett Center GmbH,  
  Baslerstrasse 75, 4203 Grellingen. Tel. 061 271 44 05  
  www.acroballet.ch 

 

 

F Ë M I J Ë T  D H E  T E A T R I  

 

Fëmijët mund të gjejnë një çasje të mirë në teatër qoftë si 

aktor/aktore apo edhe si spektator/spektarore. 

Produksionet teatrale për fëmijë në të shumtën e rasteve 

janë të lidhura me nismen vetanake të të rriturve. Këta 

mund të jenë mësimdhënësit, shoqatat e prindërve ose 

edhe teatrot laik. Teatri i fëmijëve në Basel nuk ofron 

vetëm paraqitje apo shfaqeje të përrallave, por edhe 

mundësinë që fëmijët të inkuadrohen aty drejtëpërdrejtë. 

 
FAQET / ADRESAT 

• Basler Kindertheater, Schützengraben 9, 4051 Basel, Tel. 061 261 28 87    
  www.baslerkindertheater.ch 

• Basler Marionettentheater, Im Zehntenkeller, Münsterplatz 8,  
  4051 Basel, Tel. 061 261 06 55, www.bmtheater.ch 

• Teilweise mit Kinderprogramm: Kulturhaus Palazzo,  
  Am Bahnhofplatz, 4410 Liestal, Tel. 061 921 56 70 
  www.palazzo.ch 

 

 

D I T Ë L I N D J E T  E  F Ë M I J Ë V E  
 
Ditëlindja është gjithmonë diçka e veçantë për fëmijët. Në 

të shumten e rasteve ata gëzohen disa ditë ose javë para 

kremtës. Natyrisht njeriu mundet edhe në shtëpi të kremtoj 

bukur me lojëra, veshje apo duke bërë gjëra të ndryshme. 

Mirpo ndonjëherë kostoja vetanake duhet të mbahet e ulët 

apo duhet njëherë të bëhët diçka ndryshe ose vetë festa 

(kremtimi) të jetë një dhuratë për fëmiun që ka ditëlindjen. 

Këtu ofrohet mundësia që kremtimi të organizohet nën 

përkujdesje.  

 
FAQET / ADRESAT 

• EBM Elektrizitätsmuseum 
  Weidenstr. 27, 4142Münchenstein, Tel. 061 415 43 90 
  www.ebm.ch 

• play4you  
  Hohestrasse 134, 4104 Oberwil, Tel. 061 401 50 51 
  www.play4you.ch  

• Naturmuseum Olten 

  Kirchgasse 10, 4600 Olten, Tel. 062 212 79 19 
  www.naturmuseum-olten.ch 

 
• Forum Würth Arlesheim 
  Dornwydenweg 11, 4144 Arlesheim, Tel. 061 705 95 95 

  www.forum-wuerth.ch 
 
• aquabasilea 
  Hardstrasse 55, 4133 Pratteln, Tel. 061 826 24 24 
  www.aquabasilea.ch 

 

 

B I B L I O T E K A T  

 

Biblioteka kantonale Baselland ofron medie të të gjitha 

llojeve: libra, stripe, DVD, libra në kaseta dhe shumëçka 

tjetër. Si pikë-takim kulturor dhe shoqëror, ajo ka orar të 

punës mjaft zemërgjërë – në dimër dhe të dielave – si dhe 

një kafeteri atraktive dhe një terracë për lexim dhe kalimin 

e kohës. Poashtu është e mundur të bëhet thellimi në 

material vetem ose në grupe në sallen e leximit, dhomën 

grupore ose vendet për mësim vetanak. 

 

Krahas bibliotekës kantonale në Liestal ekzistojnë edhe 19 

biblioteka komunale në Baselbiet. 

 
FAQET / ADRESAT 

• Kantonsbibliothek Baselland 
  Emma Herwegh-Platz 4, 4410 Liestal, Tel. 061 552 50 80 
  www.kbl.ch 

• Gemeindebibliotheken 
  Auskunft über Standorte unter: www.kbl.ch > bibliotheken bL  
  oder Tel. 061 925 62 73  

L U DO T E K A T  

 

Ludotekat huazojnë lojëra, lodra dhe artikuj për kohën e 

lirë. Ato e avansojnë lojën si shfrytëzim aktiv i kohës së lirë 

dhe janë të qasshme për të gjithë: fëmijët, të rriturit, 

institucionet, shkollat, etj. Sipas rajonit, oferta përfshinë 

prej 300 deri në 2000 artikuj, duke filluar prej lojërave të 

thjeshta me letra deri te lodrat e mëdha për jashtë. 

 
FAQET ADRESAT 

• 17 Baselbieter Gemeinden verfügen über das Angebot einer    
  Ludothek. Standorte sind im Internet abrufbar unter: 
  www.ludo.ch > Verzeichnis  
  oder bei Frau K. Leibundgut, Tel. 061 312 43 45, zu erfragen. 
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S P O R T I  D H E  R E K R E A C I O N I  

 

Fëmijët kanë dëshirë të jenë në lëvizje. Foshnja përmes 

lëvizjes së saj me këmbë e shpreh gëzimin e emocionimin 

e saj; fëmija e hulumton rrethin e saj duke kërcyer me 

këmbë, duke u kacavidhur, duke u luhatur ose duke 

kërcyer në botën e vet; të rinjët matën ndërmjet veti 

përmes konkurrimeve dhe ushtrohen për përmbajtjen e 

rregullave. Kërkesat për rekreacion dhe sport janë të 

ndryshme për secilën grup-moshë. Përderisa deri në 

moshën afërsisht 8 vjeçare në rend të parë qëndron 

shumëllojshmëria e lëvizjeve e rekreacionit, më pastaj 

tregojnë afinitet për llojet e caktuara të sportit, të cilat mund 

edhe të zhvillohen në mënyrë të veçantë. 

 

Rekreacioni dhe sporti ofron mundësi të numërta të 

aktiviteteve prind-femijë, respektivisht u mundëson 

fëmijëve më të rritur të e shfrytëzojnë kohën e tyre të lirë 

në mënyrë të pavarur. Bashkë me fëmijët tuaj kërkoni 

vende ku ata mund të lëvizin të lirë. Këto vende mund të 

jenë pyjet në rrethinë, vendet e lojës ose edhe 

kopshtet/oborret. Mundësitë tjera për rekreacion janë, 

varësisht edhe prej stinës, pishinat e hapura ose të 

mbyllura, stadionet për rrëshqitje me patina, fushat për 

mini-golf apo edhe tenis. Shumica prej komunave posedon 

lista të vendeve për lojë, fushave të sportit apo edhe 

shoqatave në komunën tuaj ose ato në afërsi. Poashtu aty 

mund të merrni edhe informacione lidhur me ofertat e 

gjimnastikës, të këshillimores për nëna dhe baballarë. Tani 

sapo është botuar një hartë pyjore e Allschwiler Wald, e 

cila mund të gjendet pranë administratave komunale 

Allschwil dhe Binningen. 

 
FAQET / ADRESAT 

• Babyschwimmen 
  Siehe Kapitel «Schwangerschaft und Geburt»  

• MuKi-Turnen / VaKi-Turnen 
  Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde über aktuelle und lokale    
  Angebote. 

• Jugend und Sport (J+S) im Bundesamt für Sport BASPO informiert auf  
  der Homepage über sämtliche Sportarten, -kurse und -lager: 
  www.jugendundsport.ch 

• Das Sportamt Baselland der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
  führt eine umfangreiche Liste sämtlicher Links zu Sportvereinen:  
  www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sport > Sport-Links (Verbände und 

Vereine)    

• Schweizer Ski- und Snowboardschule Basel,  
  4002 Basel, Tel. 079 733 96 00 
  www.sssb.ch 

• play4you 
  Sport Stacking, Jonglierspiele, Minigolf, Eishockey, Tischcurling und    
  Flipperkasten – Atelier T25 & M12/Ziegelei, Hohestrasse 134,  
  4104 Oberwil, Tel. 061 401 50 51,  www.play4you.ch 

• Kletterhalle K7 
  Dornacherstrasse 192, 4053 Basel, Tel. 061 331 07 07 
  www.kletterhalle7.ch 

• Indoor-Sport (Kunsteisbahnen, Badmington, Bowling, Curling, Judo,  
  Kunst- und Geräteturnen, Tennis) 
  www.baselland-tourismus.ch > Willkommen > Wandern / Sport / Spiel  
  > Indoor-Sport  

• Kunsteisbahnen Regio 
  • KuBa Freizeitcenter AG Rheinfelden, Baslerstrasse 72,  
    4310 Rheinfelden, Tel. 061 833 02 35 
    www.kuba-rheinfelden.ch 

  • Kunsteisbahn Eglisee, Egliseestrasse 85,  
    4058 Basel, Tel. 061 681 55 00 

    www.kunschti-eglisee.ch 

  • Kunsteisbahn Margarethen, Im Margarethenpark,  
    4053 Basel, Tel. 061 361 95 95 
    www.ed-bs.ch > Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene > Sport >  

Sportanlagen 
  • Kunsteisbahn Sissach, Renggenweg 12,  
    4450 Sissach, Tel. 061 971 45 85, www.kunsti-sissach.ch 

  • Hallenschwimmbäder Regio 
  • Hallenbad Liebrüti Kaiseraugst, Liebrütistrasse 39,  
    4303 Kaiseraugst, Tel. 061 811 44 13 
  • Hallenschwimmbad Rialto,  
    Birsigstrasse 45, 4054 Basel, Tel. 061 281 91 42 
  • aquabasilea,  
    Hardstrasse 55, 4133 Pratteln, www.aquabasilea.ch 

 

 

OFERTA TË VEÇANTA PUSHIMI DHE TË 

KOHËS SË LIRË PËR FËMIJË DHE TË RINJË 

 

Libreza pushimore “Dreiland-Ferienpass” 

Libreza pushimore “Dreiland-Ferienpass” gjatë muajve të 

verës, prej qershorit deri në shtator, u ofron fëmijëve prej 

moshës 4 deri në atë 16 vjeçare një ofertë të gjërë të 

hyrjeve me çmim të reduktuar apo edhe gratis (nëpër 

pishina, muze, etj.) si dhe një ofertë kurioze kreativiteti 

(psh, vizatimi, puna e dorës, muzicimi). Libreza pushimore 

vlenë në Zvicer, Gjermani dhe Francë. 

• www.dreiland-ferienpass.org 

Librezat e pushimeve të Pro Juventute 

Pro Juventute ofron për aktivitetet e kohës së lirë të 

fëmijëve dhe të rinjëve, të cilat i zhvillojnë gjatë kohës së 

pushimeve shkollore, një librezë të posaçme pushimore. • 

www.pro-juventute.ch > Für Kinder/Für Jugendliche > Ferienpässe 

 

Vende kamping për pushim 

Zyra e posaçme për punën me të rinjë e kishes së 

reformuar Baselland, ofron një ofertë të gjërë vendesh 

kampingu gjatë pushimeve. Ofertat mund të shfrytëzohen, 

gjegjësisht të rezervohen gjatë pushimeve verore, 

vjeshtore apo ato dimërore. Të gjitha informacionet lidhur 

me format e rezervimit mund t`i gjeni në web-faqe 

• www.faju.ch > Lager, Tel. 061 921 40 33 

 

Një paletë e gjërë ofertash për vende kampinge pushimi 

për zhvillimin e sporteve verore apo dimërore ofron edhe 

Enti për Sport Baselland: 

• Sportamt, St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln 2, Tel. 061 552 14 00 

  www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sport >    
  Ausschreibungen 
 

Vendet tjera kamping për pushim: 

 

• www.feriencamps.ch 
• www.feriengestaltung.ch 

 
Pushimet ditore 

Shoqata Pro Juventute, “Robi-Spiel-Aktionen” dhe 

Shoqëria për Avancim të së Mirës dhe Bamirësisë (GGG) 

Basel, nën detyrë të dhënë nga ana e Departamentit për 

Edukim të Basel-Stadt, gjatë pushimeve shkollore ofron 

edhe përkujdesje ditore.  

 



Ferien und Freizeit

 

Ferien und Freizeit 

Këtë oferte, kundër një pagesa të caktuar mund t`a 

shfrytëzojnë edhe fëmijët, të cilët nuk jetojnë në kantonin 

Basel-Stadt. 

  

• www.robi-spiel-aktionen.ch > Tagesbetreuungsangebote > Tagesferien 

 Tel. 061 363 04 49 

 

Komuna të ndryshme, përmes bartësve të ndryshëm, 

ofrojnë vende për kalim ditor. Lidhur me këtë informohuni 

pranë komunës suaj. 
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