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                       GJËEGJEZA 

    Gjëegjëzat apo enigmat janë formë e veçantë e të 

shprehurit poetik. Ato shquhen për formën e shkurtër, 

për fjalët e zgjedhura dhe për rimat e pasura.  

Gjëegjëzat rëndom janë krijime të popullit.  

 

  Detyrë: Lexo gjëegjëzën dhe gjeje cila është e saktë! 

 

1.      “Ka samar e s'është gomar.” 

 

 

 

 

            kali                    breshka                    cjapi  

 __________________________________________  

2.  “Krejt rrita i shkon te qafa.”  

 

 

 

                  

kastori                 dhia                   gjirafa  

____________________________________________  
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3.  “Shkon me pi ujë, vjen pa pi ujë.”  

              njeriu               hija            këmbora  

 

4.  “As hahet, as pihet – Pa të nuk rrihet.” 

 

      merimanga                         gjumi                  gjirafa 

________________________________________ 

 

5.    “Një send i zi, ruan një shtëpi.”  

 

 

 

 

         çekiç                   çelësi                darët  

 __________________________________________  

 

6.    “I shkon tërë jeta Duke endur rrjeta.”  

 

 

 

 

           flutura            merimanga               miza  

  _________________________________________  
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7.  “Katër motra jemi, Një emër kemi,  

         Por bashkë kurrë s'jemi”.  

 

        stinët            javët              orët  

__________________________________________  

 

8. “Një patë qafëgjatë duke ikur bën shamatë.” 

 

    

  aeroplani           biçikleta                barka me vela  

 ________________________________________ 

 

9. “Flet me ty, por nuk ka zë. E do fort e rri me të.” 

 

 

  

 

 

              guri                    libri                         druri  

 

__________________________________________ 
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10.   “Kudo vete, shtëpinë me vete.” 

 

 

 

 

  miu                              ketri                    breshka   

 Shkruaj, cili është më shpejti, i dyti dhe i fundit!  

1_____________ 2____________ 3____________  

 

 11.        “Shtatë motra venë e vijnë,  

                     njëra tjetrën s'e arrijnë.” 

 

 

 

 

       muajt                  ditët e javës              stinët  

__________________________________________  

 

  Shkruaj ditët e javës!  

1___________2 _______________3 ______________ 

4__________5___________6_________7__________  

____________________________________________  
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breshka,           njeriu,      gjumi,   

këmbora,       merimanga,     

çelësi,      drapri,   rrotat e qerres,       

gjirafa  
 

“Rrumbullak, strumbullak, Ka shtatë vrima rreth e qark.” 

 

“Shumë këmbë ka. Por asgjë nuk ha.” 

 

“Janë pesë vëllezër ngjitur në 

 themel, punojnë të pestë  

vetëm me një bel, askush 

 nuk ua del.” 

 

“Të mos jenë ato të tria,  

qumësht, kos nuk ka shtëpia.  

Një bën "mu" tjetra "me"  

dhe e treta "be-be-be". 

 Cilat janë  

A i njeh?” 
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Porsi motra rrojmë bashkë,  

jemi plot tridhjetë e gjashtë,  

që të gjitha emër kemi,  

a e dini cilat jemi? 

 

Kush më thotë nga ju, fëmijë, 

 është një vend plot begati.  

Për të zemra rrah me mall,  

për të punon sa je gjallë. 

 

Zgjohet herët në mëngjes,  

ia nis punës me kënaqësi.  

Lule më lule pa përtesë, 

 të bëjnë mjaltë për fëmijë. 

 

Kur zbardh dita shkojnë e bien,  

kur vjen nata, të gjithë ngrihen;  

të mëdhenj janë pa kufi, 

 t ‘vegjël duken si shkëndi'. 

 

Mendje s'ka, por të mëson.  

Çka, me ty flet,  

kur për ditë me të jeton, 

 mik të ngushtë e ke për jetë. 
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