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HyR JE

Në vitet e fundit, Projektit i USAID-it për arsim fillor (PEP), përmes komponentit Përmirësim 

i cilësisë në mësimin e matematikës dhe shkencave natyrore, me ndihmë të Këshilltarëve 

nga Byroja për zhvillim të arsimit, në mënyrë të suksesshme i takonte nevojat e arsimtarëve 

të klasave të ulta për realizim cilësor  dhe arritje të rezultateve më të larta të nxënësve në 

arsimin fillor.

Me qëllim që të ndihmohet për realizim të programeve të reja mësimore të matematikës 

dhe njohjes së mjedisit, këshilltarët nga Byroja për zhvillim të arsimit dhe Fondacioni për 

iniciativa arsimore dhe kulturore ‘‘Hap pas hapi’’, mbajtën një sërë seminaresh dhe vizitash 

për instruksione dhe këshillime të arsimtarëve të cilët i ndoqën seminaret ku ofroheshin 

qasje, metoda dhe teknika bashkëkohore për punë me nxënësit, që i pasqyrojnë parimet e 

konceptit për arsim fillor nëntëvjeçar – e posaçërisht arsimin e drejtuar kah nxënësi.

Si rezultat e trajnimeve të realizuara, arsimtarët e përmirësuan praktikën e tyre dhe i ‘‘hapën’’ 

dyert e klasave të tyre për kolegët e shkollës së tyre, si dhe prej shkollave të tjera, duke i 

ndarë me atyre punën përmes realizimit të orëve të hapura mësimore, krijim dhe publikim 

të orëve të realizuara mësimore dhe publikim të video-xhirimeve të aktiviteteve mësimore 

dhe jashtëmësimore – duke e përdorur më shpesh faqen interneti të projektit. Në kuadër të 

komponentit Përmirësim i cilësisë në mësimin e matematikës dhe shkencave natyrore dhe me 

përkrahje nga Byroja për zhvillim të arsimit, me qëllim që të mirëmbahen ndryshimet pozitive 

në mësimdhënien dhe të ndahen praktikat e mira me të gjithë arsimtarë në Republikën e 

Maqedonisë, u publikua thirrje publike për dorëzim të shembujve prej orëve të realizuara 

mësimore nga ana e arsimtarëve të klasave të ulta, të cilët kanë ndjekur trajnim në kuadër të 

komponentit për Përmirësim i cilësisë në mësimin e matematikës dhe shkencave natyrore në 

Projektin për arsim fillor. 

Shembujt e orëve të realizuara nga ana e arsimtarëve të klasave të ulta, të cilët i dorëzuan 

shembujt e tyre gjer te këshilltarëve nga Byroja për zhvillim të arsimit, janë publikuar në këtë 

doracak në verzion të shtypur dhe në verzion më të zgjeruar në CD. Në pjesën e shtypur ka 16 

shembuj për tema ditore, kurse në CD janë prezantuar 18 tema dhe orë të tjera. 

Stafi i Projektit të USAID-it për arsim fillor (PEP), Byroja për zhvillim të arsimit dhe Fondacioni 

për iniciativa arsimore dhe kulturore ‘‘Hap pas hapi’’ falënderojnë dhe u urojnë arsimtarëve 

– autorët e këtij materiali, si dhe nxënësve dhe shkollave në të cilat janë realizuar shembujt e 

publikuar që tregojnë praktika të mira.





Të ndëruar arsimtarë të shekullit 21

Qëllimi i këtij doracaku është t’ju ndihmojë për realizim më cilësor dhe 

efektiv të programeve të reja mësimore nga matematika dhe njohja të 

mjedisit në tre klasat e para të arsimit fillor nëntëvjeçar, duke e përdorur 

metodologjinë e re mësimore. 

Besojmë se shumica prej jush tashmë i kanë regulluar klasat si mjedis stimu-

lues, të cilat mund t’u përgjigjen sfidave dhe nevojave të shekullit 21, duke 

e arritur potencialin e tyre të plotë. Në klasat tuaja tashmë po ndodhen 

ndryshime në mësimdhënie dhe mësim, në notim, përdoret teknologjia infor-

matike, nxënësit hulumtojnë, eksperimentojnë, zgjidhen probleme dhe janë 

nxitur të mendojnë dhe të parashtrojnë pyetje.

Mësimi bazohet mbi teorinë konstruktivistike dhe lidhet me jetën. Nxënësi 

nxitet që t’i zbulojë parimet, bazat dhe kuptimin e nocioneve dhe të fitojë 

njohuri të qëndrueshme dhe të zbatueshme.  

Nxënësi jo vetëm që meson, por edhe nëpër situate të ndryshme njihet për 

përvoja të ndryshme jetësore. Nxënësi meson nëpër jetë dhe për jetë. Me anë 

të mësimdhënies bashkëkohore, ju, si arsimtarë u ndihmoni nxënësve të bëhen 

më të suksesshëm në të nxënit dhe të zhvillojnë aftësi për shekullin 21.

Doracaku ofron shembuj praktike të aktivitetesh të integruara në mësim-

dhënien, të cilat janë implementuar nga ana e kolegëve tuaj dhe mund t’ju 

ndihmojnë që ta përmirësoni të nxënit të nxënësve dhe ta nxisni zhvillimin 

shoqëror, intelektual, emocional dhe fizik të nxënësve, në mënyrë të për-

shtatshme me moshën dhe nivelin e zhvillimit.

Shpresojmë se përmbajtja e ofruar do ta zgjuajë kuriozitetin, gatshmërinë 

dhe kreativitetin tuaj professional dhe kjo do të rezultojë me aktivitete sa 

më të suksesshme dhe kreative.





Zejtaria



sHeMBull I ORËs MËsIMORe
Titulli: Zejtaria

Lënda: Natyrë dhe shoqëri

Klasa:e tretë – arsimi fillor tetëvjeçar  

Kohëzgjatja:  një orë mësimore

Qëllimet: nxënësi/nxënësja të: 

njihet me veprimtarinë ekonomike – zejtarinë;•	

njihet me punën e njerëzve në llojet e ndryshme të profesioneve;•	

formojë marrëdhënie të drejtë ndaj punës – ta kuptojë vlerën dhe rolin e punës së njeriut;•	

zgjerojë njohuritë për procedurën hulumtuese;•	

aftësohet për të bërë analizimin dhe sintetizimin;•	

aftësohet për të menduarit logjik;•	

aftësohet dhe të nxitet për sjellje të përgjegjshme;•	

forcojë vetëbesimin;•	

aftësohet për të dëgjuar aktiv;•	

aftësohet për punë në grup.•	

Çka nevojitet: 

fletore;•	

libër;•	

libër mësimi;•	

video kamera;•	

fletë pune•	

fotoaparat;•	

“flipçart” – letër;•	

pëlhura;•	

letër, lapsa, fllomastër,•	

metër;•	
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gërshërë;•	

gjilpërë dhe pe për qepje;•	

materiale për punimin e stolive;•	

ngjitëse. •	

Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit duhet të: 

dinë të numërojnë disa zeje;•	

dinë si quhen punëtorët që merren me zejtari, çfarë veglash përdorin dhe çfarë prodhime •	

prodhohen në dyqanet zejtare;

mund të tregojnë shembuj për sjellje me përgjegjësi;•	

dinë të tregojnë respekt ndaj punës së njerëzve;•	

dinë të dëgjojnë me kujdes;•	

respektojnë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë ndërmjet tyre.•	

Nocione: 

veprimtaritë ekonomike, zejtaria, zejet, veglat.

Metodat: 

lojëra didaktike, hulumtimi, dialogu, monologu, metoda deskriptive, metoda e 

demonstrimit dhe prezantimit.

Vendi i realizimit: klasa.

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Mësimdhënësi bisedon me nxënësit në lidhje me përmbajtjet rreth veprimtarive ekonomike 

dhe joekonomike që janë mësuar më parë.
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Aktivitetet e mësimit dhe të mësimdhënies

Mësimdhënësi fillon bisedë me nxënësit rreth veprimtarive ekonomike, konkretisht për 

zejtarinë. Nxënësve u thotë të mendojnë çfarë dyqane zejtare ka në rrethin ku ato jetojnë 

dhe për cilat zeje ata kanë dëgjuar. Mësimdhënësi parashtron një varg pyetjesh, si për 

shembull: A ka dikush nga nxënësit ndonjërin nga familjarët që është zejtar dhe cila është 

ajo zeje? Çka dhe me çka punon ai zejtar? Çfarë prodhimesh prodhon ai zejtar? Çfarë zeje 

kanë ekzistuar më parë? A mund t’i përshkruani gjësendet që i keni në shtëpi e që janë 

prodhuar moti nga zejtarë të ndryshëm? Nëse keni vizituar ndonjë dyqan zejtar çka keni 

parë atje? Çka punonte mjeshtri atje? Cilat vegla i përdorte me këtë rast? Çfarë prodhimesh 

prodhonte ai zejtar?, Kush i blen ato prodhime? Cila zeje ju pëlqen më shumë dhe pse? 

Cilat janë zejet më të vjetra në vendin ku jetoni? Mësimdhënësi nëpërmjet përgjigjeve të 

nxënësve zbulon sa dinë nxënësit për zejet. Pastaj i pyet çka dëshirojnë të mësojnë dhe të 

hulumtojnë rreth atyre zejeve. Kur të gjithë nxënësit do të deklarohen, ndahen në 4 grupe 

nga 5 nxënës. Çdo grup merr detyra të ndryshme.

GRUPI I

Hulumto në librat mësimorë dhe librat e tjerë dhe përgjigju në pyetjet vijuese!•	

Çka është zejtaria?•	

Çfarë profesioni është zejtaria?•	

Ku punojnë zejtarët?•	

Si quhen punëtorët që merren me zejtari?•	

Çfarë janë veglat që i përdorin zejtarët?•	

Çfarë sasie kanë prodhimet që prodhohen në dyqanet zejtare?•	

Numëro disa zeje!•	

Të dhënat e fituara nga hulumtimi futi në tabelën (shtojca nr. 1)

Çka është zejtaria?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Grupi II

Paramendo se je zejtar i cili prodhon stoli.•	

Nga materiali që u është dhënë bëre një byzylyk për shokun.•	

Para se të fillosh me punë, mate vëllimin e dorës së shokut.•	

Sipas masave të dhëna, punoje byzylykun.•	

Analizo dhe mendo!

Me çka janë të ngjashme e me çka të ndryshme byzylykët që i punuat në grup?

Shëno në tabelë!

emri i shokut të cilit i 
punohet byzylyku Vëllimi i dorës Gjatësia e byzylykut
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(SHTOJCA NR. 2)

GRUPI III

Paramendo se je zejtar i cili qep rroba.•	

Qepni një fund modelit kukull  nga materiali i dhënë.•	

Para se të fillosh me punë, merri masat e kukullës (gjatësia dhe gjerësia e fundit).•	

Sipas masave të marra, qepe fundin.•	

Analizo dhe mendo!

Në çka janë të ngjashme e në çka të ndryshme fundet që i bëtë në grup?

GRUPI IV

Paramendo se je zejtar – poçar,•	

Nga materiali i dhënë – argjile, bëni disa modele të gotave, vazove, enëve për në •	

shtëpi etj.

Mendo!

Çka i nevojitet një zejtari që të mundet të prodhojë?

Nxënësit punojnë në grupet e tyre, kurse mësimdhënësi i mbikëqyr dhe nëse nevojitet, i 

nxit, i inkurajon, u sqaron.

Pjesa vlerësuese

Pas punës së mbaruar, çdo grup i prezanton punimet e tyre dhe i ekspozon në vend të 

caktuar në klasë.
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? Si të ndiqet dhe si të  bëhet notimi?

Analiza e fletëve punuese si dhe të byzylykëve dhe fundeve të punuara.•	

Lista evidentuese për ndjekjen e sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup.•	

                                                                                                             

Vladanka Dimitrova Urosheva,
     SHF “Hristijan Todorovski – Karposh”, Shkup
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Viti, stinët e vitit



А20

sHeMBull I TeMËs DITORe
Viti, stinët e vitit

Lëndët: Njohja e mjedisit – Muajt e vitit, stinët e vitit;

    Matematikë – Matja e kohës (muaji, viti) 

    Gjuhë shqipe – Përpunimi i vjershës “Stinët” 

Klasa: e tretë

Kohëzgjatja: një ditë mësimore

Qëllimet: Nxënësi/nxënësja të: 

mësojë muajt dhe stinët e vitit;•	

njihet me emërtimet popullore të muajve të vitit;•	

mësojë për kohëzgjatjen e muajve dhe stinëve të vitit;•	

aftësohet për dhënien e sqarimeve të thjeshta për shkaqet e ndryshimeve kohore;•	

aftësohet të vlerësojë sa muaj nevojiten që diçka të mbarojë;•	

aftësohet t’i përcaktojë numrat çift dhe tek deri më 100;•	

mësojë të mbledhë dhe të zbresë numra deri më 100;•	

aftësohet të dallojë poezinë nga proza;•	

aftësohet të dallojë dhe të emërtojë strofën dhe vargun;•	

aftësohet t’i gjejë fjalët me rimë në një poezi;•	

aftësohet të tregojë për kohën e kaluar në muaj;•	

aftësohet të punojë në grup.•	
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Çka nevojitet: 

rrethi i verdhë i bërë nga letra (hameri);•	

kartontha në të cilët janë shënuar emrat e muajve;•	

kuti me karton të ngjyrosur (verdhë – vjeshta, gjelbër – pranverë, kaltër – verë dhe •	

bardhë – dimër);

vjersha “Stinët”;•	

kalendarë, enciklopedi, libra;•	

fletë pune;•	

shkresori, ngjyra, tabelë dhe shkumës.•	

Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të: 

emërtojnë muajt dhe stinët e vitit dhe emërtimet popullore të muajve të vitit;•	

dinë sa kohë zgjasin muajt dhe stinët e vitit;•	

mund të japin sqarime të thjeshta për shkaqet e ndryshimeve kohore;•	

emërtojnë, përcaktojnë numrat çift dhe tek deri në 100;•	

aftësohen për zgjidhjen e detyrave me mbledhje dhe zbritje të numrave deri në 100;•	

bëjnë dallimin mes poezisë dhe prozës;•	

emërtojnë strofën dhe vargun në vjershë;•	

mund të gjejnë fjalë me rimë në vjershë;•	

mund të tregojnë kohën e kaluar në muaj gjatë të shprehurit me gojë;•	

respektojnë rregullat e punës në grup dhe bashkëpunojnë mes vete•	

Nocione: stina, muajt e vitit, pranvera, vera, vjeshta, dimri, emërtimet popullore të muajve 
të vitit, strofa, vargu, fjalët me rimë, ndryshimet kohore, numrat çift dhe tek deri në 100.

Metodat: lojëra didaktike, puna me tekst, hulumtimi, biseda, sqarimi, ilustrimi, 
demonstrimi, përshkrimi, analiza-sinteza.

Vendi i realizimit: klasa – qendra shkencore, qendra matematikore, qendra e leximit, qen-
dra e të shkruarit.



А22

NJOHJA E MJEDISIT

Ecuria e aktiviteteve 

Aktivitete hyrëse

Mësimdhënësi i lut nxënësit të ulen në qark. Ai u tregon një rreth të verdhë të bërë nga 

hameri dhe i pyet nxënësit cili është mendimi i parë që u vjen ndër mend kur e shohin 

rrethin. Nxënësit numërojnë: top, tullumbace... Diellin. Tani mësimdhënësi fillon bisedë me 

nxënësit për atë kë e ngroh Dielli (bimët, kafshët, njerëzit). Mësimdhënësi pyet “Ku jetojnë 

ata?” (Në planetin Tokë). Vijon përfundimi se Dielli e ngroh dhe e ndriçon planetin Tokë. 

Mësimdhënësi parashtron pyetje “Kush lëviz e kush nga ata rri në vend?” Kur do ta marrë 

përgjigjen e saktë, kërkon nga nxënësi/nxënësja  cili/cila është përgjigjur të thotë prej nga 

dhe prej kujt e ka mësuar atë. Përfundojnë se Toka rrotullohet rreth Diellit. Mësimdhënësi 

parashtron pyetje të re: “Sa kohë i nevojitet planetit Tokë që të bëjë një rrotullim rreth 

Diellit?” (Një vit). Përsëri parashtrohen pyetjet për atë nga ku, nga kush nxënësit e kanë 

mësuar atë.

Pason një aktivitet me lojë – me një dorë nxënësit kapen në rreth i cili e simbolizon Diellin 

(i bërë nga hameri), kurse një nga nxënësit lëviz përreth tyre duke mbajtur një top në dorë 

– si simbol i planetit Tokë. Të gjithë nxënësit me zë i tregojnë emrat e muajve. Kur nxënësi/

nxënësja që e ka topin do të dëgjojë emrin e muajit dhjetor, gjegjësisht do të bëjë një 

qark rreth shokëve, atëherë e lë topin afër shokut deri te i cili ka arritur dhe ai e vazhdon 

rrethin. Aktiviteti përsëritet edhe njëherë, me qëllim që të përcaktohen njohuritë paraprake 

të nxënësve për emrat e muajve.

Aktivitete për mësim e mësimdhënie 

Në aktivitetin vijues nxënësit nga kutia nxjerrin nga një kartonth në të cilin është shënuar 

emri i muajit. Kartonthat janë me ngjyrë dhe muajt janë ndarë sipas stinëve të vitit (të verdhë 

– vjeshta, të gjelbër – pranvera, të kaltër – vera dhe të bardha – dimër). Çdo nxënës e ngjet 

kartonthin, e pastaj qëndrojnë në qark sipas radhës së muajve të vitit (nga janari deri në 

dhjetor). I emërtojnë muajt dhe tregojnë sa ditë ka secili prej tyre. Për shembull: janari – 31 

ditë, shkurti – 28 e kështu me radhë.

Vijon aktiviteti për numrat çift dhe tek. Nxënësit të cilët kanë karton me emrin e muajit i 

cili ka numër çift të ditëve – ulen pupas, kurse ato që kanë numër tek të ditëve – qëndrojnë 

në këmbë. Pastaj loja përsëritet, por nxënësit i ndërrojnë kartonthat me emrat e muajve. 

Nxënësit ndahen në katër grupe sipas ngjyrës së kartonthave (e verdhë, e gjelbër, e kaltër 

dhe e bardhë) dhe çdo grup vendoset në katër këndet e klasës. 

Mësimdhënësi i pyet: “Çka mendojnë, pse janë ndarë ashtu?” (Sipas stinëve të vitit). Vijon 
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një dramatizim i improvizuar ku një nxënës, i cili e prezanton vitin, shkon në vizitë te katër 

stinët e vitit dhe me to bisedon për karakteristikat e tyre.

Pason biseda:

Viti: Mirëdita. 

Grupi: Mirëdita. Kush është?

Viti: Unë jam Viti. E kush jeni ju?

Grupi: Këtu është Vjeshta me fëmijët e saj: Shtatorin, Tetorin dhe Nëntorin.

Viti: Çka punoni?

Grupi: Mbledhim fruta dhe përgatisim zahiretë e dimrit. Derdhim shi në tokë nga rretë e 

errëta.

Viti: Mirupafshim. Do të shkoj te një stinë tjetër e vitit.

Grupi: Mirupafshim.

Pastaj Viti vazhdon me njoftimin me stinët e tjera të vitit. Në këtë mënyrë nxënësit i tregojnë 

emrat e muajve në stinët e vitit dhe karakteristikat themelore të secilës stinë.

AKTIVITETE NËPËR QENDRA

Hapen qendrat, nxënësit shkojnë në to dhe marrin udhëzime për punë në secilën qendër. 

Rrotacioni do të jetë sipas aktiviteteve, jo sipas qendrave.

Qendra për lexim

Nxënësit kanë për detyrë 

në qetësi në vete të lexojnë 

vjershën “Stinët”, pastaj ta 

caktojnë numrin e strofave dhe 

të vargjeve në vjershë (atë ta 

shënojnë) dhe t’i nënvizojnë 

fjalët me rimë në vjershë
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Qendra e të shkruarit

Nxënësit në këtë qendër duhet                           

ta kopjojnë strofën e stinës së 

vitit në të cilën është ditëlindja

e tyre dhe ta ilustrojnë.

Qendra matematikore

Nxënësit që janë të përcaktuar 

për këtë qendër duhet t’i 

zgjidhin detyrat të cilat janë të 

dhëna në fletën e punës (detyra 

me mbledhje dhe zbritje të 

numrave deri në 100).

Qendra shkencore

Detyra e këtyre nxënësve është 

të vizatojnë një tabelë në të 

cilën, krahas emrit të muajit, 

do ta shënojnë edhe emrin e 

tij popullor (emrat popullorë 

të muajve janë: nistor (kallnor), 

shkurtor (fror), larvor, bleror, 

lulzor, qershor, korrtor, veror, 

frytor, verdhor, brymor, dimëror)
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Aktivitete vlerësuese

Nxënësit  i prezantojnë zgjidhjet e detyrave të caktuara sipas qendrave: e lexojnë vjershën 

dhe e tregojnë numrin e strofave dhe të vargjeve në secilën strofë, i lexojnë fjalët me rimë, 

e lexojnë strofën të cilën e kanë përshkruar dhe japin sqarime për ilustrimet të cilat i kanë 

bërë, i lexojnë dhe i kontrollojnë zgjidhjet e detyrave dhe kërkesat nga fleta e punës, i 

lexojnë emrat popullor të muajve.

Disa nxënës e tregojnë emrin e muajit kur është ditëlindja e tyre, emrin popullor të këtij 

muaji, sa ditë zgjat dhe në cilën stinë të vitit është ai muaj. 

Si të ndiqet dhe të bëhet notimi?

Analiza e fletëve të punës dhe deklaratat e nxënësve.•	

Lista evidentuese për ndjekjen dhe vlerësimin e sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup.•	

Silvana Arsovska,
     SHF “Hristijan Todorovski Karposh”, Shkup





Viti, stinët e vitit
- uji -
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sHeMBullI I TeMËs DITORe
ujI

Lënda: Njohja e mjedisit – Vetitë e ujit, 

  Matematikë – Matja e lëngjeve (litri); 

  Gjuhë shqipe – Përpunimi i tekstit “Përroi” 

   Art figurativ – Tekst i ilustruar

Klasa: e tretë

Kohëzgjatja: një ditë mësimore

Qëllimet: nxënësi/nxënësja të: 

aftësohet t’i vërejë vetitë e ujit;•	

nxitet të japë supozime për ndryshimet që mund të ndodhin;•	

aftësohet të japë sqarime të thjeshta për vetitë e ujit;•	

aftësohet për matjen e lëngjeve;•	

njihet me masën për matjen e ujit – litrin;•	

aftësohet të krahasojë sasinë e lëngjeve (më shumë se, më pak se, po aq);•	

aftësohet që të lexojë rrjedhshëm dhe me zë si dhe të lexojë në vete;•	

aftësohet të gjejë fjali dhe të lexojë sipas kërkesës së dhënë;•	

inkurajohet ta ilustrojë tekstin me përdorim të drejtë të mjeteve për vizatim.•	

Çka nevojitet: 

ujë;•	

gota dhe shishe;•	

qese letre;•	
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teksti “Përroi”;•	

resho;•	

xhezve;•	

sheqer, kripë;•	

ngjyra temperë;•	

akull;•	

fletë pune,•	

letër “flipçart”;•	

shkresori, mjete për vizatim, tabelë dhe shkumës.•	

Çka pritet që të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të:

numërojnë vetitë e ujit;•	

mund të japin sqarime të thjeshta për vetitë e ujit;•	

tregojnë supozime për ndryshimet që do të ndodhin;•	

mund të matin lëngje dhe sasinë ta tregojnë në litra;•	

numërojnë çka matet me litra;•	

mund të krahasojnë sasinë e lëngjeve dhe t’i përdorin termet: më shumë se, më pak se, •	

po aq;

dinë të lexojnë rrjedhshëm dhe me zë si dhe të lexojnë në vete;•	

dinë të gjejnë fjalinë sipas kërkesës së dhënë;•	

ilustrojnë tekstin.•	

Nocione: vetitë e ujit, litri, më shumë se, më pak se, po aq, parashikimi. 

Metodat: lojëra didaktike, puna me tekst, hulumtimi, biseda, sqarimi, ilustrimi, demonstrimi, 

përshkrimi, analiza-sinteza.

Vendi i realizimit: klasa – qendra shkencore, qendra matematikore, qendra e leximit, 

qendra artistike.
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NJOHJA E MJEDISIT

Ecuria e aktiviteteve
 

Aktivitete hyrëse

Nxënësit ndahen në katër grupe dhe mësimdhënësi secilit grup i jep nga një qese letre 

të mbyllur në të cilën ka nga një gjësend të fshehur: një gotë qelqi, një gotë plastike, një 

filxhan dhe një shishe. Nxënësit kanë për detyrë që vetëm me anë të prekjes së qeses të 

qëllojnë çka ka brenda. Ata në grupet e tyre, nëpërmjet qeses, e prekin gjësendin e fshehur 

dhe bëjnë komente për atë, flasin për formën e gjësendit, tregojnë supozimet e tyre për 

atë se nga ç’material është bërë, çka mund të ketë në qese e të ngjashme. I hapin qeset, i 

nxjerrin gjësendet dhe ua tregojnë nxënësve të tjerë. I emërtojnë gjësendet dhe tregojnë 

për se përdoren. Përfundojnë se kanë formë, madhësi, ngjyrë të ndryshme, se janë ndërtuar 

nga materiale të ndryshme, dhe se gjëja e përbashkët për të gjithë është se me ato mund 

të pimë lëngje të ndryshme. Mësimdhënësi pyet: “Pa cilën nga lëngjet e përmendur nuk 

mund të jetojmë?” (Pa ujë).

Aktivitete mësimi dhe të mësimdhënies
 

Në orë zbatohen aktivitete hulumtuese nëpërmjet të cilave nxënësit i zbulojnë vetitë e ujit.

Në gota qelqi qesin ujë. Mësimdhënësi pyet: “Çka do të ndodhë nëse e përmbysim gotën?” 

(Uji do të derdhet). Në pyetjen e mësimdhënësit: “Pse?”, pritet që nxënësit të përgjigjen: 

“Sepse ai është lëng”. Mësimdhënësi i lut nxënësit të pinë nga uji. Ai pyet: “A ndiet diçka? 

Çfarë shije ka uji? Të kripur, të tharët?” (Jo). Domethënë, uji nuk ka shije. Mësimdhënësi 

thotë: “Çojeni gotën në lartësi të syrit dhe shikoni gjësendet në klasë! A mund t’i shihni?” 

(Po). “Pse nëpër gotë mund t’i shihni gjësendet të cilat janë pas saj?” (Sepse uji është i 

tejdukshëm). Në pllakatin në tabelë nxënësit i shënojnë këto përfundime – uji është lëng, 

pa ngjyrë, aromë dhe shije.

Vijojnë aktivitete nëpërmjet të cilëve do të hetojnë ndryshimet e ujit. Para se të arrijnë 

nxënësit deri te ndonjë përfundim i caktuar për ndonjë ndryshim, mësimdhënësi së pari 

e parashtron pyetjen: “Çka mendoni, çka do të ndodhë nëse...?” Nxënësit japin përgjigje 

të ndryshme dhe të njëjtat mësimdhënësi i shënon në pllakatin në tabelë. Për shembull, 

mësimdhënësi pyet: “Çka mendoni, çka do të ndodhë me ujin në gotë nëse në të vë ngjyrë 

temperë?” (Uji do të ngjyroset, do të mbetet i njëjtë). Parashikimet e nxënësve shënohen 

në pllaka, pastaj kontrollohet (në një kavanoz të tejdukshëm të mbushur me ujë qitet pak 

ngjyrë temperë). 
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Mësimdhënësi përsëri pyet: “Çka do të ndodhë nëse në ujë qes kripë ose sheqer?” Parashikimet 

e nxënësve shënohen në pllakat (do të bëhet i kripur, do të bëhet i ëmbël). Mësimdhënësi në 

një kavanoz vë sheqer e në tjetrin kripë. U jep disa nxënësve të provojnë dhe të tregojnë çka 

ka vendosur në secilin nga kavanozat. Ata pinë nga njëra dhe nga gota tjetër, flasin për shijen 

– e ëmbël dhe e kripur dhe përfundojnë pse shija e ujit është bërë e tillë.

Mësimdhënësi e shtron një pyetje të re: “Çfarë do të ndodhë nëse një enë me ujë e nxehim 

në resho?” Parashikimet e nxënësve shkruhen në pllakat. Mësimdhënësi e mbush një enë 

me ujë, e vendos në resho dhe e ndez. U lutet nxënësve që me kujdes ta ndjekin se çka do 

të ndodhë. Nxënësit e shohin se si uji pas një kohe nis të avullohet.

Mësimdhënësi u tregon nxënësve një shishe në të cilën ka ujë të ngrirë dhe i pyet: “Çka 

mendoni, çka ka në shishe? Si është krijuar akulli në shishe? Çka mendoni, çka do të ndodhë 

me akullin nëse shishen e lëmë në klasë, e jo në frigorifer?” Shishen me akull e lënë në klasë 

dhe në fund të ditës do të kontrollojnë ç’ka ndodhur me akullin. 

Qendra matematikore

Nxënësit i vështrojnë enët e ndryshme për ujë, pastaj edhe shishet, të ndryshme për nga 

madhësia. Mësimdhënësi dhe nxënësit bisedojnë për atë se lëngjet mund të maten, dhe 

se për matje të saktë nevojitet masë konkrete. Mësimdhënësi u tregon nxënësve shishen 

e cila nxë një litër lëng (masa është shënuar në shishe). Disa nxënës e mbushin shishen 

prej një litri me ujë, e pastaj atë sasi uji e derdhin në shishe të tjera të ndryshme për nga 

madhësia. I krahasojnë shishet në raport me sasinë e ujit që mund të vendoset në to dhe 

vërejnë se disa shishe nxënë më shumë se një litër ujë, të tjerat më pak se një litër ujë, kurse 

një shishe (edhe pse ka formë të ndryshme nga shishja që nxë një litër) nxë një litër ujë. 

Nxënësit e tjerë parashikojnë sa ujë do të nxënë disa shishe të tjera, e pastaj kontrollojnë a 

kanë parashikuar mirë. Mësimdhënësi pyet: “Sa shishe me ujë nga një litër nevojiten që të 

mbushet shishja dy litërshe?” “Le të kontrollojmë!” Përsëri pyet: “Shikojeni këtë gotë! Sa gota 

me ujë ju nevojiten që ta mbushni shishen një litërshe?” Pas parashikimeve të nxënësve, që 

i shënojnë, kontrollohet me vënien e ujit nga gota e treguar në shishen një litërshe dhe me 

numërim të përbashkët. Përcaktohet cili nxënës/nxënëse ka dhënë përgjigje e cila është më 

e afërt ose e njëjtë me numrin e saktë. Mësimdhënësi tani pyet: “Sa nga gotat e njëjta me 

ujë u duhen që të mbushni shishen që nxë dy litra?”
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Qendra e leximit

Nxënësit kanë detyrë që në qetësi dhe në vete ta lexojnë tekstin “Përroi”; pastaj në të të 

gjejnë dhe t’i nënvizojnë fjalitë në të cilat flitet për atë si dukej lumi në dimër.

Qendra artistike

Nxënësit kanë për detyrë që në qetësi dhe në vete ta lexojnë tekstin “Përroi”; pastaj të 

ilustrojnë një pjesë të tekstit sipas zgjedhjes së tyre.

Qendra shkencore

Me përdorimin e teknikës “Kalaveshi” nxënësit duhet t’i sistemojnë vetitë e ujit.
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Aktivitete vlerësuese

Nxënësit i lexojnë fjalitë nga teksti në të cilën është përshkruar përroi gjatë stinës së dimrit. 

Në hamer është prezantuar teknika “Kalaveshi” dhe nxënësit i plotësojnë fushat e zbrazëta 

me vetitë e ujit. Vizatimet e krijuara në qendrën artistike prezantohen dhe nga ato bëhet 

ekspozitë.

Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Analiza e hipotezave të treguar nga nxënësit, në tekstet me fjali të nënvizuara dhe ne •	

vizatimet e nxënësve.

Lista evidentuese për ndjekjen dhe vlerësimin e sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup.•	

SILVANA ARSOVSKA
     SHF “HRISTIJAN TODOROVSKI KARPOSH”, SHKUP
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I, e gjerë – i, e ngushtë
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sHeMBull I ORËs MËsIMORe
I, e gjerë –  i, e ngushtë

Lënda: Matematikë

Klasa: e parë

Kohëzgjatja: një orë mësimore

Çka nevojitet: 

gjësende nga klasa;•	

gërshërë;•	

letër – kolazh;•	

fletë pune;•	

tabela dhe shkumësi;•	

lapsa, ngjyra druri.•	

Qëllimet: nxënësi/nxënësja të: 

aftësohet t’i klasifikojë objektet sipas gjerësisë;•	

aftësohet të krahasojë sende ose objekte me dy ose më shumë sende ose objekte të •	

ngjashme;

inkurajohet që termet e gjerë dhe e ngushtë t’i zbatojë në jetën e përditshme:•	

zhvillojë të menduarit logjik.•	
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Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të:

dinë të zbulojnë ngjashmëritë dhe dallimet te gjësendet e ngjashme;•	

kuptojnë dhe t’i përdorin në mënyrë të drejt nocionet e gjerë dhe e ngushtë;•	

mund të klasifikojnë objektet sipas gjerësisë.•	

Nocione:  i, e ngushtë, i, e gjerë

Metodat: lojëra didaktike, ilustrimi, hulumtimi, analiza, sinteza, dialogu, përshkrimi, metoda 

e demonstrimit dhe e prezantimit.

Vendi i realizimit: klasa

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Mësimdhënësi e fillon orën me lojën “Përpiqu të kalosh”. Dy karrige janë të vendosur 

njëri përballë tjetrës dhe ndërmjet tyre ka hapësirë të madhe, kurse dy karriget tjera 

janë të vendosura gjithashtu njëra përballë tjetrës, por mes tyre ka distancë më të vogël. 

Mësimdhënësi i lut nxënësit të qëndrojnë në dy kolona dhe dy nxënësve të parë nga dy 

kolonat u jep nga një kular. Detyra e nxënësve është të fusin kularin në hapësirën mes dy 

karrigeve. Çdo nxënës/nxënëse nga kolona përpiqet të kryejë detyrën. Ata e vërejnë se 

në hapësirën e vogël ndërmjet karrigeve nuk mund të vendoset kulari. Pastaj çdo nxënës/

nxënëse duhet të kalojë nëpër rrugicën mes dy çifteve të formuar nga karriget. Njëra kolonë 

e nxënësve nuk mund të kalojë dhe mësimdhënësi pyet: “Pse nuk mund të kaloni? Si është 

shtegu mes karrigeve?” Kështu nxënësit do të mund të futen në nocionet i, e ngushtë dhe 

i, e gjerë. 
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Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies

Secili nxënës/nxënëse merr një fletë pune në të cilën janë paraqitur: një biçikletë, një 

automobil dhe një autobus. Mësimdhënësi u jep udhëzime për punë – çfarë shtegu në 

gjerësi i nevojitet biçikletës, automobilit dhe autobusit? “Nga letra-kolazh preni një shirit 

përkatës (shteg) dhe ngjiteni afër mjetit përkatës të komunikacionit që të mund të lëvizin 

normalisht!” 

Kur nxënësit do ta bëjnë atë, mësimdhënësi u parashtron pyetje nxënësve: 

Çfarë shtegu i nevojitet biçikletës?•	

Çfarë shtegu i nevojitet automobilit?•	

Çfarë shtegu i nevojitet autobusit?•	

Përveç biçikletës kush tjetër mund të lëvizë nëpër atë shteg?;•	

Përveç autobusit kush tjetër mund të lëvizë nëpër atë shteg?•	

Në fund të bisedës nxënësit përfundojnë se disa gjësende në raport me gjësendet e tjerë 

të ngjashme mund të jenë të ngushtë, gjegjësisht të gjerë.

Nxënësit përsëri marrin fletët e punës në të cilat janë paraqitur çiftet e gjësendeve që 

dallohen sipas gjerësisë. Nxënësve u jepet për detyrë që gjësendet e gjera t’i ngjyrosin me 

ngjyrë të kuqe, kurse gjësendet e ngushtë me ngjyrë të gjelbër. 

Aktivitete vlerësuese

Ora përfundon me lojën “Prek diçka...” Në klasë janë të vendosur çifte gjësendesh dhe lodra 

(të ngushta dhe të gjera), rrobe (bluza dhe këmisha) – gjithashtu të ngushta dhe të gjera. 

Nxënësit lëvizin nëpër klasë dhe në shenjë të caktuar prekin diçka të ngushtë, gjegjësisht të 

gjerë. Loja përsëritet disa herë. 
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Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Nëpërmjet analizës së fletëve të punës dhe nëpërmjet përgjigjeve të nxënësve.

                                                                                  Elizabeta Nikolovska
               SHF Simçe Nastoski”, f. Vratnicë
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sHeMBullI I TeMËs DITORe
Lagjja

Lëndët: Njohja e mjedisit – Lagjja;

    Matematika - Njësitë për masë;

     Gjuhë shqipe - Renditja e fjalëve në fjali.

Klasa: e dytë

Kohëzgjatja: një ditë mësimore

42

ОХРИД, ТЕТОВО, 

ГОСТИВАР...

ОХРИДСКО ЕЗЕРО

РЕКИ: ЦРНИ ДРИМ, 

ВАРДАР...

МОЈАТА ТАТКОВИНА 

МАКЕДОНИЈА

ПЛАНИНИРЕКИ, ЕЗЕРА, ПОЛИЊА, ШУМИ
ДОЖД, ВЕТЕР РАЗВИГОРЕЦ...

НАСЕЛБИСЕЛА
ГРАДОВИГЛАВЕН ГРАД- СКОПЈЕMALE

LUMENJ, LIQENE 

FUSHA, PYJE

SHI
ERA E QUAJTUR 

SHKUPA

VENDBANIMEFSHATRA QYTETESHI
KRYEQYTETI – SHKUPI

OHRI, TETOVA

GOSTIVARI...

LIQENI I OHRIT

LUMENJTë: 

DRINI I ZI, 

VARDARI...

ATDHEU IM
MAQEDONIA



B

Qëllimet: nxënësi/nxënësja të: 

zgjerojë njohuritë për veçoritë më të rëndësishme të vendbanimit të qyteteve dhe •	

fshatrave;

aftësohet të krahasojë dhe të dallojë lagjen në qytet dhe lagjen në fshat;•	

aftësohet të vërejë njësi standarde dhe jo standarde të masës;•	

aftësohet të zbatojë matjen me njësi standarde dhe jo standarde të masës;•	

aftësohet për renditjen e  drejtë të fjalëve në fjali;•	

aftësohet për përcaktimin e shenjave të pikësimit sipas llojit të fjalisë;•	

aftësohet për punë në grup.•	

Çka nevojitet: 

fotografi, pllakate në të cilët janë të paraqitur lagje në qytet dhe në fshat;•	

fletë e punës “Matim masën”;•	

peshore, pesha;•	

sasi të ndryshme të fasules, orizit, mollëve;•	

makete të objekteve të ndryshme (të bëra nga nxënësit);•	

libër mësimor, libra;•	

fletë e punës “Vendbanimi ynë”; •	

fletore;•	

karton;•	

shkresori, fllomastër, ngjyra, tabelë dhe shkumës;•	

gërshërë;•	

ngjitëse;•	

gjethe dhe degë të drurëve;•	

pemë të ndryshme, sheqer;•	

plastelinë;•	

tenxhere. •	

Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të: 

emërtojnë karakteristikat themelore dhe të dallojnë lagjet në qytet nga lagjet në fshat;•	

kuptojnë dallimin mes masave standarde dhe jo standarde për matjen e masës;•	

kompozojnë në mënyrë të drejtë fjalinë dhe përcaktojnë shenjat e pikësimit;•	

respektojnë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë ndërmjet vete.•	
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Nocione: lagjja, peshore, kilogram

Metodat: lojëra didaktike, puna me tekst, hulumtimi, biseda, sqarimi, ilustrimi, demonstrimi, 

përshkrimi, analiza-sinteza.

Vendi i realizimit: klasa – këndi shkencor, matematikor, gjuhësor. 

MATEMATIKË

ECURIA E AKTIVITETEVE 

Aktivitete hyrëse

Në këndin matematikor mësimdhënësi i vendos dy qese të përgatitura prej përpara të 

mbushura me mollë (një kilogram dhe dy kilogramë) dhe një qese të mbushur me fasule 

(një kilogram). Kërkon nga nxënësit të marrin një nga një qeset dhe të vlerësojnë sa janë të 

rënda qeset me mollë dhe me fasule. Nxënësit i tregojnë mendimet e tyre. Pastaj me njërën 

dorë e marrin qesen më të vogël me mollë, kurse në dorën tjetër qesen me fasule dhe 

vlerësojnë pesha e dy qeseve është e njëjtë apo e ndryshme. Në fund vlerësojnë sa është e 

rëndë një strajcë e nxënësve. 

Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies

Mësimdhënësi fillon bisedën me nxënësit rreth njohurive dhe përvojave të tyre paraprake 

për njësitë standarde dhe jo standarde për matjen e masës. I pyet a kanë parë si prindërit 

e tyre apo dikush tjetër më i moshuar para gatimit të matin fasulen, orizin, kripën e të 

ngjashme. Ata nxënës që kanë njohuri të tilla tregojnë para nxënësit e tjerë. Mësimdhënësi 

me dorën e tij tregon si matet me pëllëmbën e dorës, e si me grusht. I ndan nxënësit në 

katër grupe dhe u jep detyra. Dy grupe të nxënësve nga grumbujt e fasules do të matin (të 

numërojnë) sa grushte fasule ka, gjatë së cilës do të vendosin fasulen në tenxhere. Rezultatet 

e tyre (numrin e grushteve) do t’i shënojnë në tabelë në fletën e punës.
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Grupi i parë dhe grupi i tretë 

Që tu ndihmoni nënave tuaja kur do të gatuajnë fasule për drekë, mësoni si të matni me 

ndihmën e duarve tuaja

Në tenxhere qitni nga fasulja e ofruar dhe krahasoni!

Atë le ta bëjë çdo nxënës i grupit e pastaj shënoni në tabelë:

Dy grupet e tjera nga grumbulli i orizit do të matin (numërojnë) sa duar oriz ka gjatë së 

cilës do të qesin orizin në tenxhere. Rezultatet e tyre (numrin e duarve) do të shënojnë në 

tabelën në fletën e punës. 

Grupi i dytë dhe grupi i katërt

Që t’u ndihmoni nënave tuaja kur do të gatuajnë oriz për drekë, mësoni si të matni me 

ndihmën e grushteve tuaja.

Në tenxhere qitni nga orizi i ofruar dhe krahasoni!

Atë le ta bëjë çdo nxënës i grupit, pastaj shënoni në tabelë:

45

Grusht

Numri matës

Dorë

Numër matës



А

Kur të katër grupet do t’i kryejnë detyrat e tyre, i prezantojnë rezultatet. Mësimdhënësi i 

pyet të gjithë nxënësit a kanë fituar numër të njëjtë dhe kur nxënësit do të vërtetojnë se të 

gjithë numrat janë të ndryshëm, i pyet pse ajo është ashtu. Nxënësit e paraqesin mendimin 

e tyre. Përfundojnë se me duar dhe me grushte nuk mundet të matet në mënyrë të saktë 

dhe prandaj këto njësi për matje rrallë përdoren.

Për matje të saktë përdoren njësi të standardizuara për matje, për shembull: kilogrami.

Tani të katër grupet e njëjta fitojnë 2 kilogramë mollë, 3 kilogram portokaj, 1 kilogram qershi 

dhe 1 kilogram sheqer, me detyrë që gjatë matjes të përdorin peshore të ndryshme dhe të 

matin gjithsej sa material për reçel ka.

Grupi i parë, i dytë, i tretë, i katërt

Që t’u ndihmoni nënave tuaja kur do të përgatisin reçel nga pemët e ndryshme, mësoni si 

t’i matni në kilogramë me ndihmën e peshores.

Matni 2 kilogramë mollë, 3 kilogramë portokaj, 1 kilogram qershi, 1 kilogram sheqer.

Atë le ta bëjë secili nxënës i grupit, e pastaj në tabelë shënoni sa gjithsej kilogram material 

për reçel keni matur.

Kur janë mbaruar detyrat në të gjitha grupet, nxënësit mund të vërejnë se të të gjitha 

grupet kanë fituar rezultate të njëjta. Përfundojnë se kanë lloje të ndryshme të peshoreve, 

por rezultatet çdoherë do të jenë të njëjta, të sakta.

Aktivitete vlerësuese

Nxënësit i shikojnë vlerësimet e tyre për peshën e qeseve me mollë, fasule dhe të strajcës 

së nxënësve, i matin në peshore dhe përcaktojnë sa kanë qenë të sakta vlerësimet e tyre. Të 

gjithë nxënësit marrin fletë pune “Çka mësova me matjen e..” dhe i plotësojnë në mënyrë 

individuale (shtojca nr. 1).
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NJOHJA E MJEDISIT

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Mësimdhënësi parashtron gjëegjëza për qytetin dhe për fshatin, kurse nxënësit përpiqen 

t’i qëllojnë. 

Aktivitetet e mësimit dhe të mësimdhënies

Në tabelë mësimdhënësi i var pllakatet dhe fotografitë e Shkupit të përgatitura paraprakisht 

(disa lagje dhe objekte më të njohura në Shkup) si dhe nga disa lagje fshatare. Nxënësit i 

shikojnë pllakatet dhe fotografitë dhe paraqiten të thonë dhe të tregojnë çka është paraqitur 

në ato. Mësimdhënësi insiston t’i përshkruajnë: rrugët, trotuaret, mjetet e komunikacionit 

që lëvizin, ndërtesat, shtëpitë, objektet tjera e të ngjashme. Mësimdhënësi u parashtron 

pyetje nxënësve: “Në cilin qytet jetoni? Si quhet lagjja ku jetoni? Si duken rrugët, objektet 

në lagjen Butel? Çfarë vetura më shpesh lëvizin? A keni qenë në lagje të tjera të Shkupit? Si 

duken dhe çka ka në to?” etj. Gjithashtu parashtron pyetje për atë a kanë qenë në qytete tjera 

në Republikën e Maqedonisë dhe nëse kanë qenë, kërkon nga ata nxënës t’i përshkruajnë 

ato qytete. Vijojnë pyetje për fotografitë dhe pllakatet për vendbanimet fshatare: “Sa janë 

të mëdha lagjet fshatare? Çfarë janë rrugët dhe cilat mjete të komunikacionit më shpesh 

lëvizin? Si quhen pjesët e fshatit? Cilat objekte ekzistojnë dhe si duken?” Mësimdhënësi 

pyet cili nga nxënësit ka farefis dhe miq në ndonjë vendbanim fshatar, si quhet ai fshat, ku 

gjendet, si duket etj.
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Me ndihmën e shtëpive, ndërtesave, semaforëve e të tjera nga kartoni të përgatitur prej 

përpara nga nxënësit; gjethet dhe degët, nxënësit e të dy grupeve bëjnë një makete  qyteti, 

kurse nxënësit nga grupi i tretë dhe i katërt bëjnë një makete të fshatit.

Aktivitete vlerësuese

Bëhet prezantimi i maketeve dhe nxirren përfundime me përdorimin e teknikës “Diagrami 

i Venit” (të vizatuar në tabelë).

GJUHË SHQIPE

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Mësimdhënësi i rikujton nxënësit për llojet e fjalive dhe të shenjave të pikësimit që përdoren 

në ato fjali. I inkurajon të përpilojnë fjali dhe të përcaktojnë cilit lloj i takojnë.
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Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies

Mësimdhënësi u jep nxënësve fletë pune të përgatitura të cilët duhet t’i zgjidhin në mënyrë 

individuale me renditjen e fjalëve në fjali dhe vendosjen e shenjës përkatëse të pikësimit 

(shtojca nr. 2). Mësimdhënësi i ndjek nxënësit, i nxit, i orienton dhe u sqaron nëse paraqitet 

nevoja për atë.  

Aktivitete vlerësuese

Leximi i fjalive nga fletët e punës dhe dhënia e informatave kthyese nga ana e 

mësimdhënësit.

Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Analiza e fletëve punuese “Çka mësova nga matja me...” dhe “Lagjja ime”.•	

Lista evidentuese për ndjekje dhe vlerësim të sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup•	
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SHTOJCA NUMËR 1

Çka mësova me matje me.......?

1. Çka mund të matim me pëllëmbë dhe me grusht dhe kur?

____________________________________________________________________

2. 1.Çka nuk mund të matim me pëllëmbë dhe me grusht?

____________________________________________________________________

3. Pemët i matim me peshore me _____________.

4. 1.Nëse duhet të matim 12 kilogram leqe përdorim:

a)pëllëmbën    b) grushtin      c) metrin      ç) centimetrin

5. 1.Me çka e mat amvisja fasulen kur dëshiron ta gatuajë:

a)Me pëllëmbë    b) me grusht      c) me peshore     ç) me enë       d) me lugë

6. 1.Çka është më e rëndë – pëllëmba e fëmijës plot me oriz ose pëllëmba e të rriturit plot 

me oriz? Pse? 

____________________________________________________________________

7. 1.Me çfarë peshoreje matin farmacistët?

____________________________________________________________________

8. 1.Çfarë peshoreje ka përdorur Agroni kur mori vesh se është i rëndë  20 kilogramë? 

____________________________________________________________________

9. Me kandar matim ____________________________________________________.

10. Peshorja është bërë për matjen e _____________, kurse ________________ е është 

njësi matëse për masë.
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SHTOJCA NUMËR 2 

Renditi fjalët në fjali
dhe në fund vendos (.), (?) ose (!).

Lagjja ime

1. 1.quhet Lagjja Butel 1 e ime

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. 1.është pjesë qytetit Lagjja e Shkupit Butel 1 

___________________________________________________________________________

3. 1.gjendet ime shkolla Në “Zhivko Brajkovski” të

___________________________________________________________________________

4. 1.ka dyqane lagjen Sa time në

___________________________________________________________________________

5. 1.shkollës afër është sime Ambulanca

___________________________________________________________________________

6. 1.Ah, në oborrin e shkollës ka sallë të bukur sportive

___________________________________________________________________________

7. 1.gjendet parku Ku

___________________________________________________________________________

8. 1.fund Në të lagjes ndërtesa ka sime

___________________________________________________________________________

Zhaklina Ristovska
      SHF “Zhivko Brajkovski”, Shkup
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sHeMBull I ORËs MËsIMORe
Syprina e kuadrit – përforcim

Lënda: Matematikë

Klasa: e katërt 

Kohëzgjatja: një orë mësimore.

Qëllime: nxënësi/nxënësja të 

rikujtohet dhe të aftësohet për zbatimin e formulave për llogaritjen e syprinës së •	

kuadrit;

zhvillojë vendosmëri dhe saktësi gjatë punës;•	

forcojë vetëbesimin;•	

zhvillojë të menduarit logjik.•	

Çka nevojitet: 

hamer “tombola”;•	

fletë me numra;•	

shembuj të gatshëm të kuadrave;•	

libër mësimi;•	

fletore;•	

fletë;•	

gërshërë; •	

karton; •	

ngjitëse;•	

tabelë dhe shkumës;•	

letër, lapsa.•	
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Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të: 

dinë formulën për njehsimin e syprinës së kuadrit;•	

zbatojnë procedurat për njehsimin e syprinës së kuadrit.•	

Nocione: syprina, formula.

Metodat: lojëra didaktika, dialogu, metoda e monologut, metoda e analizës dhe sintezës, 

metoda e demonstrimit dhe prezantimit.

Vendi i realizimit: klasa.
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ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Në pjesën hyrëse të orës mësimdhënësi i ndan nxënësit në grupe më të vogla ku pason 

një aktivitet praktik – njehsimi i syprinës së kuadrit të dhënë të bërë nga fleta. Nxënësit i 

matin anët e kënddrejtëve të kuadrave të dhënë dhe atë e shënojnë. E llogarisin syprinën 

e çdo kënddrejti, e pastaj të gjithë i mbledhin. Rikujtohen se ka një mënyrë më të shkurtër 

për njehsimin e syprinës së kuadrit, e shënojnë formulën dhe përsëri llogarisin syprinën e 

kuadrit. 

Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies

Pason loja “Tombola”. Nxënësit ulen ashtu që të munden të shikojnë tabelën. Mësimdhënësi u 

jep të gjithë nxënësve bingo-letra në të cilën janë shënuar numra dhe i njofton me aktivitetet  

e ardhshme. Secili nga nxënësit merr kuadër dhe ka për detyrë ta njehsojë syprinën e tij me 

përdorimin e formulës përkatëse. Pas zgjidhjes së detyrës, nxënësi paraqitet dhe e tregon 

rezultatin. Mësimdhënësi e shënon në tabelë të shkruar në hamer – e fshin numrin konkret 

(nëse rezultati nuk është i saktë, asnjë numër nuk do të fshihet). Nxënësi në bingo-fletën e 

tij e rrethon numrin i cili është fshirë në hamer. Puna vazhdon derisa ndonjë nga nxënësit/

nxënëset i rrethon të gjitha numrat e bingo-fletës së tij dhe me atë e fiton tombolën.
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Aktivitete vlerësuese

Formimi i kuadrit – nxënësit e ngjisin rrjetin e kuadrit në karton dhe formojnë kuadrin.

Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Analiza e fletëve të punës në të cilët nxënësit e kanë llogaritur syprinën e kuadrit•	

Zhaklina Ristovska
       SHF Zhivko Brajkovski”, Shkup
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sHeMBull I ORËs MËsIMORe
Unë hulumtoj – materiale natyrore

Lënda: Matematikë – Mbledhja dhe prezantimi i të dhënave 

  Njohja e mjedisit: - Materialet natyrore (druri, rëra, letra, pëlhura)

Klasa: e dytë. 

Kohëzgjatja: orë mësimore e integruar

Qëllimet: nxënësi/nxënësja të: 

nxitet të dallojë materialet e ndryshme natyrore dhe të zbulojë cilat materiale natyrore •	

e absorbojnë ujin, cilat notojnë, e cilat fundosen në ujë;

aftësohet të mbledhë, të klasifikojë dhe të shkruajë të dhëna, t’i paraqet me anë të •	

diagramit;

zhvillojë interes për përfitimin e njohurive të reja për rrethinën;•	

kuptojë nevojën e arritjes së marrëveshjes, ndihmës dhe bashkëpunimit me të tjerët;•	

futet në procedura hulumtuese.•	

Çka nevojitet: 

letër;•	

dru;•	

pëlhurë;•	

rërë;•	

gota dhe enë;•	

ujë;•	

fletore;•	

fletë pune;•	

tabelë dhe shkumës;•	

lapsa.•	
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Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të : 

dinë disa cilësi të drurit, rërës, letrës, pëlhurës;•	

mund të mbledhin, klasifikojnë dhe fusin të dhëna, t’i paraqesin me diagram;•	

merren vesh, të ndihmohen dhe të bashkëpunojnë me nxënës të tjerë;•	

njohin faza në procedurën hulumtuese. •	

   

Nocione: absorbimi, notimi, fundosja.

Metodat: lojëra didaktike, ilustrimi, hulumtimi, puna me tekst, dialogu, përshkrimi, metoda 

e demonstrimit dhe prezantimit.

Vendi i realizimit: klasa.

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Mësimdhënësi i ndan nxënësit në disa grupe, e pastaj para tyre vë nga disa copa druri, 

pëlhure, letre dhe enë me rërë. I nxit nxënësit t’i prekin dhe mirë t’i shqyrtojnë materialet 

që janë ekspozuar në tavolina. Nxënësve u parashtron pyetje: “Çka është kjo në tavolinë? 

Ku gjenden këto materiale? Ku gjenden materialet natyrore? Pse quhen materiale natyrore? 

Për çka e përdor njeriu drurin, pëlhurën, letrën dhe rërën?” Nxënësit vështrojnë, dëgjojnë 

me vëmendje dhe u përgjigjen pyetjeve.

Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies 

Mësimdhënësit i thërrasin nxënësit t’i marrin materialet natyrore, e pastaj u sqaron se duhet 

të hulumtojnë cili nga ato absorbon ujë, cili noton, cili do të fundoset në ujë. Ai jep sqarime 

të hollësishme për rrjedhën e procedurës hulumtuese dhe për mënyrën e plotësimit të 

fletës për hulumtim.
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FLETA E PUNËS

Emri dhe mbiemri i nxënësit: 

Hulumtimi: materialet natyrore

Lënda: njohja e mjedisit.

Qëllimi: zbulimi i cilësive të materialeve natyrore

Detyrë: Merri katër enë me ujë. Zhyti në ujë materialet natyrore (dru, rërë, letër dhe tekstil). 

Hulumto cili material natyror do të absorbojë ujë, kush do të notojë, e cili do të fundoset.
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Hipotezë (supozim):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiale të nevojshme:

Përfundim:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mësimdhënësi me kujdes i ndjek nxënësit derisa punojnë. Nxënësit zgjedhin nga materialet 

natyrore, në vend të përdorin orë numërojnë ngadalë deri më 10 dhe të dhënat i shënojnë 

në fletë. Në fund çdo grup rezultatet e fituara i prezanton.

Mësimdhënësi tash i fton nxënësit që rezultatet e fituara t’i paraqesin me diagram, i rikujton 

si ta bëjnë atë dhe u jep fleta në të cilat do t’i paraqesin rezultatet.

Të dhënat e fituara paraqiti me diagram

llOjeT e 
MaTeRIaleVe aBsORBON NOTON FuNDOseT

1. Letër
2. Rërë
3. Pëlhurë
4. Dru
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Aktivitete vlerësuese

Që të vërtetojë shkallën e përvetësimit të njohurive mësimdhënësi nëpërmjet pyetjeve 

rikthehet në të gjitha aktivitet të kryera gjatë ditës.

Në tabelë i shënojnë nocionet e reja.

Pastaj mësimdhënësi u jep fletë të re nxënësve dhe u sqaron çka dhe si ta plotësojnë:

1. Çka dije për materialet natyrore para se të hulumtosh?

2.Si keni hulumtuar?

3.Çka zbulove gjatë hulumtimit?

4.Çka ende të intereson?

5.Si ndjeheshit derisa punonit?

Nxënësit i plotësojnë fletët, i varin në vendin e përcaktuar të posterit të varur, pastaj i lexojnë 

të gjitha fletët.
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Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Analiza e fletëve të punës dhe përgjigjeve të nxënësve;•	

Fleta evidentuese për ndjekjen dhe vlerësimin e sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup.•	

Natalija Kostova
       SHF “Strasho Pinxhur”, f. Krupishte
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sHeMBullI I ORËs MËsIMORe
Unë hulumtoj – uji

Lënda: Matematikë – Zgjidhja e detyrave tekstuale – puna me të dhëna;    

               Njohja e mjedisit – Cilësitë e ujit

Klasa: e dytë 

Kohëzgjatja: orë e integruar mësimore.

Qëllimet: nxënësi/nxënësja të: 

mësojë se uji është lëng pa ngjyrë dhe shije, se është tretës i disa materieve;•	

aftësohet për mbledhje dhe zbritje deri në 10;•	

futet në zgjidhjen e detyrave tekstuale;•	

zhvillojë të menduarit logjik;•	

aftësohet për punë në grup.•	

Çka nevojitet: 

gota dhe enë;•	

ujë;•	

dhe, rërë;•	

lugë të vogla;•	

ngjyrë të zezë për të shkruar;•	

karton i gjelbër;•	

pëlhurë e kuqe e thurur dendur;•	

katror i verdhë nga druri;•	

pllakë e kaltër plastike;•	

sheqer, kripë, lëng;•	

sfungjer, kub plastik;•	

fletore;•	

fletë pune;•	
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monedha;gurë, gypa plastike;•	

tabelë dhe shkumës;•	

lapsa.•	

Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të: 

dinë cilësitë e ujit;•	

mund të mbledhin dhe të zbresin deri në 10;•	

përpiqen të zgjidhin detyra tekstuale.•	

Nocione: uji, aroma, shija, tretësi, ngjyra, shumë, dallimi.

Metodat: lojëra didaktike, ilustrimi, hulumtimi, puna me tekst, dialogu, metoda përshkruese, 

metoda e demonstrimit dhe e prezantimit.

Vendi i realizimit: klasa.

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Mësimdhënësi me qëllim që t’i kuptojë para njohuritë e nxënësve, në fillim e parashtron 

pyetjen: “Çka dini për ujin?” Nxënësit flasin për përvojat dhe njohuritë e tyre. Pastaj ai 

pyet: “A dëshironi të mësoni diçka më shumë për ujin?”  Arsimtari vazhdon: “Do të 

zbulojmë disa cilësi të ujit”.

Nxënësve u jep ngjyra temperë me të cilat do t’i përlyejnë duart e tyre. Atëherë 

mësimdhënësi pyet: “Si do ta hiqni ngjyrën nga duart?” Nxënësit propozojnë zgjidhje, 

ndonjë do të propozojë të lahen duart me ujë. Pyetja e mësimdhënësit është: “Si do ta 

heqim më lehtë   ngjyrën nga duart? Me ujë të ngrohtë dhe sapun apo me ujë të ftohtë 

dhe sapun? Provoni!” Mësimdhënësi nxënësve u jep: sapun, letër, lecka, shami letre dhe 

i udhëzon të shkojnë te çezmat më të afërta. Nxënësit i lajnë duart me ujë të ftohtë dhe 

të ngrohtë dhe përfundojnë se me ujë të ngrohtë dhe sapun duart lahen më shpejt dhe 

më mirë nga ngjyra.
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Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies 

Vijojnë aktivitetet me të cilin nxënësit do të zbulojnë vetitë e tjera të ujit.

Mësimdhënësi i ndan nxënësit në disa grupe dhe para çdo grupi vendos gota qelqi ose 

enë të tjera (të tejdukshme) nga qelqi. I pyet nxënësit a munden përmes enës të shohin 

çka ka pas tyre? Pasi që nxënësit përshkruajnë çka kanë parë duke shikuar përmes enëve, 

mësimdhënësi vë ujë në enët e njëjta dhe i pyet: “Çka shikoni tani pas enëve?” Nxënësit i 

shohin gjerat e njëjta që i kanë parë edhe më parë. Çdo nxënës nga grupi merr fletë pune 

(shtojca numër 1) dhe tani e zgjidh detyrën e parë.

Mësimdhënësi në enët e tyre të zbrazëta vë: ngjyrë të zezë për të shkruar, karton të 

gjelbër, pëlhurë të kuqe të thurur dendur, kub të verdhë nga druri, pllakë të kaltër plastike 

e të ngjashme dhe pyet: “Çka shihni tani pas enëve? Me çfarë ngjyre janë gjësendet që i 

vendosëm në enë? Çfarë ngjyre ka uji?” Nxënësit përfundojnë se uji nuk ka ngjyrë dhe se 

është i tejdukshëm. Në gotat e tejdukshme plastike që janë përgatitur më parë mësimdhënësi 

ka qitur ujë, e në disa krip dhe sheqer. Ai ua jep nxënësve gotat dhe i lut të pinë nga uji. 

Parashtron pyetje: “Çka ka në gota?” Përgjigjet e tyre nxënësit i shkruajnë në detyrën e dytë 

nga fleta e parë e punës. Tani mësimdhënësi pyet: “Pse mendoni se ka ujë dhe kripë, ka 
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vetëm ujë, ka ujë dhe sheqer? A e patë kripën? A e patë sheqerin?” Nxënësit përgjigjen në 

pyetjet,pastaj përfundojnë se një nga vetitë e ujit është të tretë kripën dhe sheqerin. Para 

nxënësve në grupe mësimdhënësi vë enë tjetër të tejdukshme me ujë dhe përreth saj ka 

monedha, gurë, gypa plastike dhe lugë të vogla. I lut nxënësit t’i fusin monedhat, gurët dhe 

gypat e plastikës në gotat me ujë dhe më shumë herë të përziejnë me lugët e vogla. Tani 

mësimdhënësi pyet: “Çka u bë me monedhat, gurët dhe me gypat plastik?” Nëpër bisedë 

me mësimdhënësin, nxënësit do të përfundojnë se uji nuk është tretës i monedhave, gurëve 

dhe gypave të plastikës. Mësimdhënësi edhe njëherë i udhëzon nxënësit t’i shikojnë enët 

mirë dhe i pyet: “Ku saktësisht në enë ndodhen monedhat, ku janë gurët e ku janë gypat 

plastik?” Kërkon nga ata të mendojnë, të merren vesh në nivel të grupit dhe t’i shënojnë 

përgjigjet e tyre në detyrën  e tretë nga fleta e parë e punës.

Para nxënësve në grupe mësimdhënësi vë një enë me dhe, një enë me rërë, një sfungjer, një 

shishe me ujë dhe një kub plastike. Nxënësit kanë për detyrë të vënë ujë në enën me dhe, 

enën me rërë, mbi sfungjer dhe të pikojnë më shumë pika të ujit mbi kubin plastik. Kur do 

të bëjnë këtë duhet të vështrojnë dhe të zbulojnë çka do të ndodhë me ujin. Mësimdhënësi 

bisedon me nxënësit për atë çka kanë vërejtur dhe së bashku përfundojnë se disa materie 

dhe sende (dheu, sfungjeri) e absorbojnë ujin, e disa (plastika) jo. Mësimdhënësi i rikujton 

nxënësit në aktivitetin hulumtues në të cilën në ujë ishin vënë monedhat, gurët dhe gypat 

plastik dhe se disa elemente notonin, e disa fundoseshin. Tani grupet e nxënësve marrin 

fletë pune me dy detyra tekstuale (shtojca numër 2). Detyra e tyre është t’i lexojnë detyrat, 

të bisedojnë mes vete për atë që është e njohur, e atë që është e panjohur në detyrë dhe si 

të zgjidhet ajo. Fillojnë me zgjidhjen e detyrave, kurse mësimdhënësi i ndjek nxënësit, do të 

parashtrojë nënpyetje, do t’i orientojë, do t’i  nxisë dhe do t’i inkurajojë.

Aktivitete vlerësuese

Nxënësit ulen në qark dhe mësimdhënësi u parashtron pyetje: “Çka punuam sot?; Çka 

mësuam? Si ndjeheni? A u pëlqeu ora mësimore? Çka do të dëshironit të mësoni për ujin?” 

Nxënësit përgjigjen në pyetjet.

Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Analiza e fletëve të punës dhe të përgjigjeve të nxënësve:•	

Lista evidentuese për ndjekjen dhe vlerësimin e sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup.•	
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SHTOJCA NUMËR 1

Fletë pune nga Njohja e mjedisit

HULUMTIM – VETITË E UJIT

Detyra 1       MERRE NJË GOTË ME UJË DHE SHIKO PËRMES ASAJ!

  ÇKA PE?

  PËRGJIGJU:

Detyra 2 MERRE NJË GOTË ME UJË DHE PI! ÇKA MENDON, ÇKA KA NË TË?

  RRETHOJE 

  KRIPË           SHEQER         UJË I KULLUAR

Detyra 3 MATERIALET QË JANË PARA TEJE: MONEDHAT, GURËT, GyPAT E PLASTIKËS  
  VENDOSI NË GOTËN ME UJË. ÇKA ZBULOVE?

NOTON + FUNDOSET -

MaTeRIalI NOTON FuNDOseT

1.   Monedha
2.  Gypa plastike
3.  Gurë
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SHTOJCA NUMËR 2

FLETË PUNE NGA MATEMATIKA

Në një enë me ujë fundosim 4 monedha, 3 gypa plastike dhe 2 gurë. Sa sende ka gjithsej 1. 

në enë? Sa sende do të fundosen? Sa sende do të notojnë në sipërfaqe?

1.Në disa gota me ujë vëmë krip, sheqer dhe lëng. Sa gota me ujë ka gjithsej nëse: 5 gota 2. 

janë me ujë të kripur; 3 gota me ujë të ëmbël dhe 2 gota janë me lëng? Sa gota ujë do të 

ngelin nëse i derdhim gotat me ujë të kripur?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biljana Naseva
   SHF “Strasho Pinxhur”, Karbinci, Skolla rajonale f. Balvan

MaTeRIalI NOTON FuNDOseT

1.   Monedhat
2.  Gypa plastike
3.  Gurë
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sHeMBull I ORËs MËsIMORe
Bimë të kultivuara

Lënda: Natyrë

Klasa: e katërt 

Kohëzgjatja: një orë mësimore

Qëllimet: nxënësi/nxënësja të: 

fitojë njohuri për llojet e bimëve të kultivuara, përdorimin e tyre, pamjen dhe mënyrën •	

e kultivimit;

aftësohet për procedura hulumtuese;•	

forcojë pavarësinë dhe vendosmërinë në punë;•	

zhvillojë të menduarit logjik;•	

aftësohet për punë në grupe.•	

Çka nevojitet: 

fotografi “Bimë të kultivuara”;•	

kavanoza; •	

kokrra fasuleje;•	

bimë drithi, bimë kopshti, bimë industriale dhe pemë;•	

hamera;•	

lapsa me ngjyrë;•	

fletore;•	

libra mësimorë, enciklopedi dhe libra të tjerë;•	

LCD-projektor dhe TIK (prodhime digjitale nga orët paraprake).•	
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Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të: 

dinë të numërojnë dhe të interpretojnë kushtet për jetë të bimëve të kultivuara;•	

mund të interpretojnë dhe përfundojnë për se përdoren, për pamjen e tyre dhe si •	

kultivohen;

mund të përfundojnë për pjesën e bimës e cila përdoret për ushqimin e njeriut;•	

dinë të interpretojnë nocionin – bimë të kultivuara;•	

përpiqen të jenë të pavarur dhe të vendosur në punë;•	

respektojnë rregullat e punës dhe bashkëpunojnë mes vete.•	

Nocione: bimë të kultivuara, bimë drithi, pemë, bimë industriale, bimë të kopshtit, organe 

bimore.

Metodat: lojëra didaktike, puna me tekst, hulumtimi, dialogu, përshkrimi, metoda e 

demonstrimit dhe prezantimit.

Vendi i realizimit: klasa.

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Mësimdhënësi në fillim e nxit bisedën dhe i prezanton prodhimet digjitale të përgatitura 

në orët paraprake në programin Paint. Parashtron pyetje të ndryshme: “Cilat bimë gjenden 

në ambientin përreth? A mund t’i përshkruani? Si duken dhe si quhen drurët në pyllin e 

afërt? Kush i kultivon ato? Çka dini për organet bimore? Cilat kushte u nevojiten drurëve në 

pyll që të mbijetojnë? Si quhen bimët që i pamë në livadh ku ishim në shëtitje? A mund t’i 

përshkruani? Si duken bimët që rriten në livadh? Kush i kultivon ato? Çka dini për organet e 

atyre bimëve? Cilat kushte u nevojiten bimëve livadhore që të mbijetojnë?” 
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Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies

Nxënësit ndahen në katër grupe dhe secili grup merr detyrë të hulumtojë dhe të nxjerr 

përfundime për dukjen, mënyrën e kultivimit, pjesën e bimës e cila shfrytëzohet për ushqim, 

kushtet e nevojshme ku rriten, shenjat karakteristike për bimët e kopshtit, bimë drithi, 

pemë dhe bimë industriale. Mësimdhënësi jep orientime dhe udhëzime të hollësishme për 

aktivitetet e nxënësve nëpër grupe dhe i rikujton të punojnë së bashku, të bashkëpunojnë 

dhe të mbështesin njëri tjetrin.

Nxënësit i marrin mjetet e nevojshme për punë. Secili grup merr edhe fletë në të cilat do t’i 

shënojnë njohuritë që i kanë nxënë gjatë hulumtimit, si dhe përfundimet e tij.

GRUPI 1 

Përdorni libra mësimorë, enciklopedi dhe literaturë tjetër me përmbajtje përkatëse!

Bimë drithi – hulumtoni dhe sillni përfundime sipas këtyre udhëzimeve:

Numëroni disa bimë drithi;1. 

Dukja;2. 

Mënyra e kultivimit;3. 

Rruga nga kokrra e grurit deri te buka;4. 

Kushtet e nevojshme për kultivimin e tyre;5. 

Shenja karakteristike për bimët e drithit – me çka dallohen nga bimët tjera.6. 
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Në një fletë blloku ose në hamer shkruani përfundimet dhe ngjitni fotografi përkatëse, 

gjethin, trungun ose frytin e vetë bimëve. Atë ilustroni me vizatim.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

GRUPI 2 

Përdorni libra mësimorë, enciklopedi dhe literaturë tjetër me përmbajtje përkatëse!

Bimë të kopshtit – hulumtoni dhe sillni përfundime sipas këtyre kaheve:

Numëroni disa bimë të kopshtit;1. 

Dukja;2. 

Mënyra e kultivimit;3. 

Pjesa e bimës e cila shfrytëzohet në ushqim;4. 

Me çfarë gjerash të rëndësishme për shëndetin e njeriut janë të pasura bimët e 5. 

kopshtit;

Kushtet e nevojshme për kultivimin e tyre, si artisen;6. 

Shenja karakteristike për bimët të kopshtit – me çka dallohen nga bimët tjera.7. 

Në një fletë blloku ose në hamer shënoni përfundimet dhe ngjitni fotografinë përkatëse, 

gjethin, trungun ose frytin e vetë bimëve. Atë ilustroni me vizatim.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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GRUPI 3 

Përdorni libra mësimorë, enciklopedi dhe literaturë tjetër me përmbajtje përkatëse!

Pemë – hulumtoni dhe sillni përfundime sipas këtyre kaheve:

Numëroni disa lloje pemësh;1. 

Dukja;2. 

Mënyra e kultivimit;3. 

Si i përdor njeriu (të freskëta, ...);4. 

Kushtet e nevojshme për kultivimin e tyre;5. 

Rruga prej drurit të qershisë deri te kompostoja nga qershia.6. 

Në një fletë blloku ose në hamer shkruani përfundimet dhe ngjitni fotografinë përkatëse, 

gjethin, trungun ose frytin e vetë bimëve. Atë ilustroni me vizatim.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

GRUPI 4

Përdorni libra mësimorë, enciklopedi dhe literaturë tjetër me përmbajtje përkatëse!

Bimë industriale – hulumtoni dhe sillni përfundime sipas këtyre kaheve:

Numëroni disa bimë industriale;1. 

Dukja;2. 

Mënyra e kultivimit;3. 

Çka fitohet nga ato, ku përpunohen?;4. 

Kushtet e nevojshme për kultivimin e tyre;5. 

Ku ka fabrika për sheqer dhe për vaj ushqimor.6. 
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Në një fletë blloku ose në hamer shkruani përfundimet dhe ngjitni fotografinë përkatëse, 

gjethin, trungun ose frytin e vetë bimëve. Atë ilustroni me vizatim.

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Derisa nxënësit punojnë, mësimdhënësi i ndjek, i nxit dhe u sqaron nëse është e 

nevojshme. 

Aktivitete vlerësuese

Pas mbarimit të detyrave të punës, nxënësit i prezantojnë vizatimet, raportet dhe 

përfundimet. Mësimdhënësi u parashtron pyetje nxënësve: “Çka është e përbashkët për 

bimët e drithit, të kopshtit, pemët dhe bimët industriale? Kush i kultivon dhe pse? A mund 

t’i përshkruani? Pse me një emër quhen bimë të kultivuara? Çka dini për organet e tyre 

bimore? Cilat kushte u nevojiten bimëve të kultivuara që të jetojnë? Me çka dallohen 

ndërmjet tyre bimët e drithit, e kopshtit, pemët dhe bimët industriale?”

Me ndihmën e teknikës “Kalavesh” nxënësit arrijnë deri te “bimët e kultivuara”.

Si të ndiqet puna dhe si të bëhet notimi?

Analiza e fletëve të punës dhe të deklaratave të nxënësve;•	

Lista evidentuese për ndjekjen dhe vlerësimin e sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup.•	

Zhaklina Ristovska
          SHF “Zhivko Brajkovski”, Shkup
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sHeMBullI I ORËs MËsIMORe
Bimë shëruese

Lënda: Natyrë

Klasa: e katërt 

Kohëzgjatja: një orë mësimore

Qëllimet: nxënësi/nxënësja të: 

përvetësojë njohuri për llojet e ndryshme të bimëve shëruese, përdorimi i tyre, dukja •	

dhe mënyra e kultivimit;

aftësohet për veprime hulumtuese;•	

rrisë pavarësinë dhe vendosmërinë për punë;•	

zhvillojë të menduarit logjik;•	

aftësohet për punë në grup.•	

Çka nevojitet: 

fotografi të bimëve shëruese;•	

kavanoza;•	

kokrra fasuleje;•	

bimë shëruese (kamomil, murriz, mendër e butë, lule balsami, alte e të ngjashme);•	

hamera;•	

lapsa me ngjyrë;•	

fletore;•	

libra shkollorë, enciklopedi dhe libra të tjerë;•	

takëm për përgatitjen e çajit.•	
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Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të: 

dinë të numërojnë dhe të interpretojnë kushtet për jetë të bimëve shëruese;•	

mund të japin shpjegime dhe të sjellin vendime për përdorimin dukjen e tyre dhe si •	

kultivohen;

mund të sjellin përfundime për pjesën e bimës e cila përdoret si ilaç;•	

dinë të interpretojnë nocionin - bimë shëruese;•	

përpiqen të jenë të pavarur dhe këmbëngulës në punë;•	

respektojë rregullat e punës në grup dhe bashkëpunojnë me vete.•	

Nocione: bimët shëruese, kamomili, murrizi, mendra e butë, lule balsami, altja, organet 

bimore.

Metodat: lojëra didaktike, puna me tekst, hulumtimi, dialogu, përshkrimi, metoda e 

demonstrimit dhe prezantimit.

Vendi i realizimit: klasa

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Së pari, mësimdhënësi i rikujton nxënësit për ekskursionin në të realizuar para pak kohe 

në mal. Parashtron pyetje të ndryshme: “Cilat bimë i pamë kur ishim në mal? A mund t’i 

përshkruani? Kush i kultivon ato? Çka dini për organet bimore? Cilat kushte u nevojiten 

bimëve që të jetojnë?”
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Veprimtaritë e mësimit dhe të mësimdhënies

Nxënësit ndahen në katër grupe dhe secilit grup i parashtrohet detyra të hulumtojë dhe të sjell 

përfundime për dukjen, mënyrën e kultivimit, pjesa e bimëve e cila përdoret, ku rritet, shenja 

karakteristike të kamomilit, mendrës së butë, lule balsamit, trumzës, bar pezmit, pelinit, blirit.

Mësimdhënësi jep udhëzime dhe orientime të hollësishme për aktivitetin e nxënësve në grupe 

dhe i rikujton të punojnë bashkë, të bashkëpunojnë dhe të mbështeten.

Nxënësit i marrin mjetet e nevojshme për punë. Çdo grup merr edhe fletë në të cilat do t’i shënojë 

njohuritë deri te të cilat ka arritur gjatë hulumtimit, si edhe përfundimet e sjella.

GRUPI 1 

Kamomili – hulumtoni dhe sillni përfundime sipas kaheve vijuese:

Duke përdorur shqisat e të prekurit, e të parit dhe të të nuhaturit, shënoni të gjitha mbiemrat 

që shënojnë ndonjë veti të kamomilit!

Përdorni librin, enciklopedinë dhe literaturë tjetër me përmbajtje përkatëse dhe zbuloni:

Ku mblidhet bima?1. 

Kur mblidhet?2. 

Cila pjesë e bimës mund të përdoret?3. 

Si thahet?4. 

Çka shëron?5. 

Bëni çaj nga kamomili dhe zbuloni ngjyrën, aromën dhe shijen!

Në një fletë blloku ose në hamer shënoni përfundimet e sjella dhe ngjitni fotografi përkatëse 

ose vetë bimët, atë ilustrojeni me vizatim.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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GRUPI 2

Mendër/bar pezmi – hulumtoni dhe sillni përfundim sipas udhëzimeve vijuese:

Duke përdorur shqisat e të prekurit, të parit dhe të të nuhaturit, shënoni të gjitha mbiemrat 

që shënojnë ndonjë veti të mendrës së butë!

Përdorni librin mësimor, enciklopedinë dhe literaturë tjetër me përmbajtje përkatëse dhe 

zbuloni:

Ku mblidhet bima?6. 

Kur mblidhet?7. 

Cila pjesë e bimës mund të përdoret?8. 

Si thahet?9. 

Çka shëron?10. 

Bëni çaj nga mendra dhe zbuloni ngjyrën, aromën dhe shijen!

Në një fletë blloku ose në hamer shënoni përfundimet e sjella dhe ngjitni fotografi përkatëse 

ose vetë bimët, atë ilustrojeni me vizatim.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

GRUPI 3
 

Lule balsami/pelini  – hulumtoni dhe sillni përfundim sipas udhëzimeve vijuese:

Duke përdorur shqisat e të prekurit, e të parit dhe të të nuhaturit, shënoni të gjitha mbiemrat 

që shënojnë ndonjë veti të lule balsamit! 

Përdorni librin mësimor, enciklopedinë dhe literaturë tjetër me përmbajtje përkatëse dhe 

zbuloni:
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Ku mblidhet bima?1. 

Kur mblidhet?2. 

Cila pjesë e bimës mund të përdoret?3. 

Si thahet?4. 

Çka shëron?5. 

Rruga nga bima në mal deri te filxhani i çajit

Në një fletë blloku ose në hamer shënoni përfundimet e sjella dhe ngjitni fotografi përkatëse 

ose vetë bimët, ilustrojeni me vizatim.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

GRUPI 4

Lule bliri/trumza – hulumtoni dhe sillni përfundim sipas kaheve vijuese:

Duke përdorur shqisat e të prekurit,  të parit dhe të të nuhaturit, shënoni të gjitha mbiemrat 

që shënojnë ndonjë veti të lules së blirit! 

Përdorni librin mësimor, enciklopedinë dhe literaturë tjetër me përmbajtje përkatëse dhe 

zbuloni:

Ku mblidhet bima?1. 

Kur mblidhet?2. 

Cila pjesë e bimës mund të përdoret?3. 

Si thahet?4. 

Çka shëron?5. 
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Rruga nga lulja në degë deri te filxhani i çajit.

Në një fletë blloku ose në hamer shënoni përfundimet e sjella dhe ngjitni fotografi përkatëse 

ose vetë bimët, atë ilustrojeni me vizatim.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Derisa nxënësit punojnë, arsimtari i ndjek, i nxiton dhe u jap shpjegime nëse ka nevojë. 

Aktivitete vlerësuese

Pas mbarimit të detyrave, nxënësit i prezantojnë raportet dhe përfundimet e sjella. 

Mësimdhënësi u parashtron pyetje nxënësve: “Çka është e përbashkët për kamomilin, 

mendërzën e butë, lule balsamin, frymëzën, barin e pezmit, pelinin dhe blirin? Ku rriten? Për 

se përdoren? A mund t’i përshkruani? Pse me një emër quhen bimë shëruese? Çka dini për 

organet bimore? Cilat kushte u nevojiten bimëve shëruese që të jetojnë? Me se dallohen 

ndërmjet tyre llojet e ndryshme të bimëve shëruese? Si përgatiten për përdorim?”

Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Analiza e fletëve të punës të nxënësve•	

Zhaklina Ristovska,
             SHF “Zhivko Brajkovski”, Shkup
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sHeMBullI I ORËs MËsIMORe
Ndotja e tokës
 

Lënda: Njohja e ambientit

Klasa: e tretë

Kohëzgjatja: një orë mësimore dhe nga 10 minuta në tri orët e ardhshme

Qëllimet: Nxënësi/nxënësja të: 

thellojë njohuritë e fituara për tokën;•	

zhvillojë vetëdijen për rëndësinë e tokës të pa ndotur;•	

aftësohet për kryerjen e aktiviteteve hulumtuese;•	

zhvillojë perceptimin vizual dhe taktil;•	

nxitet që njohuritë e fituara paraprakisht t’i zbatojë në situata të reja•	

Çka nevojitet: 

tri saksi të mbjella me lule të ndryshme;•	

ujë;•	

preparat për larjen e enëve;•	

preparat i fortë kimik (naftë);•	

enciklopedi, libra;•	

listë për shënimin e supozimeve dhe rezultateve të hulumtimit;•	

lapsa;•	

Çka pritet të arrijnë nxënësit:

 Nxënësit të: 

dinë më shumë për cilësitë e tokës;•	

mund të marrin pjesë në aktivitete hulumtuese;•	

mund të përmendin shembuj për atë si ndotet toka dhe pse kjo nuk duhet të ndodhë;•	

dinë njohuritë e tyre t’i zbatojnë në situata të reja.•	
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Nocione: hulumtimi, toka, ndotja, preparatet kimike.

Metodat: hulumtimi, dialogu, përshkrimi, metoda e demonstrimit dhe prezantimit.

Vendi i realizimit: klasa, mjedisi përreth (oborri, fusha).

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete paraprake

Mësimdhënësi realizon një shëtitje me nxënësit në vende të ndryshme, gjatë së cilës nxënësit 

e shohin një oborr dhe një kopsht të rregulluar mirë, një kopsht me pemë të rregulluara si 

dhe disa vende (livadhe, një park e të ngjashme) ku janë hedhur mbeturina nga njerëzit.

Aktivitete hyrëse

Në fillim të orës mësimdhënësi fillon bisedë me nxënësit për atë që kanë parë gjatë shëtitjeve 

paraprake. Ai parashtron një varg pyetjesh: “Çka vizituam para disa ditësh? A mund ta 

përshkruani kopshtin me lule dhe pemë të xha Shtjefnit? Si kujdeset ai për kopshtet e tij? 

Pse xha Shtjefni kultivon lule dhe pemë? A mund ta përshkruani oborrin e teta Martës? Si 

kujdeset ajo për atë? Çka mendoni, kush i ndihmon asaj? 
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Si duken bimët në kopshtin e xha Shtjefnit dhe në oborrin e teta Martës? Çka pamë në park? 

Çka mendoni, kush i ka hedhur ato mbeturina atje? Pse? A mund ta përshkruani livadhin që 

e vizituam? Çfarë ishin bimët atje? Çka pamë tjetër? Çfarë është dallimi ndërmjet këtij livadhi 

dhe kopshtit të xha Shtjefnit? Si duken bimët në livadh dhe në kopshtin e xha Shtjefnit? Çka 

ka bërë xha Shtjefni në kopshtin e tij? Prej ku janë mbeturinat në livadh? Çka jeton në dhe, 

në livadh? Kush jeton në dhe, në park? Cilat kafshë jetojnë në park? Cilët zogj dhe kandrra 

i pamë në livadh?”

Mësimdhënësi bisedën e drejton kah kushtet e nevojshme për jetë të qenieve të gjalla. 

Mësimdhënësi kërkon nga nxënësit t’i numërojnë (janë mësuar më herët). Ai përsëri 

parashtron një varg pyetjesh: “Pse qenieve të gjalla u nevojiten drita dhe nxehtësia? Nga 

i marrin ato? Çka ndodh me kafshët dhe me bimët gjatë dimrit të ftohtë? Si kujdeset xha 

Shtjefni për bimët në kopshtin e tij me pemë gjatë dimrit të ftohtë? Pse bimëve u duhet 

ajri? Pse ajri i ndotur nuk është i mirë për bimët? Pse qenieve të gjalla u nevojitet uji? Si 

sigurojnë ujë për bimët e tyre xha Shtjefni dhe teta Marta? Nga vjen uji për bimët në livadh? 

Pse u nevojitet ushqimi qenieve të gjalla? Me çka ushqehen kafshët që jetojnë në park? Me 

çka ushqehen zogjtë dhe insektet që jetojnë në livadhe? Nga vjen ushqimi për bimët – në 

kopshtin e xha Shtjefnit, në oborrin e teta Martës, në park dhe në livadh? Kush i ha pemët 

e kopshtit të xha Shtjefnit? Ku rriten perimet që i hamë? Çka mendoni, si duhet të jetë toka 

që bimët të jetojnë?” Pas disa mendimeve të treguar nga ana e nxënësve, mësimdhënësi u 

paralajmëron se do të hulumtojnë rreth asaj se si mund të ndotet toka.

Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies

Në këndin shkencor nxënësit do të hulumtojnë në cilën mënyrë ndotet toka. Merren tri saksi me 

lule të ndryshme. Mësimdhënësi i lut nxënësit me kujdes t’i shikojnë bimët – si duken trungjet, 

gjethet dhe lulja. Pastaj në njërën saksi qesin ujë, në tjetrën qesin ujë në të cilin ka preparat 

për larjen e enëve e në të tretën mësimdhënësi do të qesë ndonjë preparat të fortë për larjen 

e enëve – preparat kimik ose naftë. Në saksi ngjiten fleta në të cilat shkruan me çka ujiten lulet. 

Mësimdhënësi i pyet nxënësit: “Çka mendoni, çka do të ndodhë me bimët e mbjellë në saksi 

pas disa ditëve?” Nxënësit mendojnë dhe supozimet e tyre i shkruajnë në fletët për shënimin 

e supozimeve dhe rezultateve nga hulumtimi (shtojca nr. 1) Procedura e ujitjes me lëngje të 

ndryshme përsëritet, gjithashtu edhe vrojtimi i ndryshimeve te bimët.

Procedura përsëritet katër ditë. Çdo ditë shënohen ndryshimet te lulet.

Aktivitete vlerësuese

Nxënësit i lexojnë vërejtjet e tyre të shënuar në fletët për shënim të supozimeve dhe 

rezultateve nga hulumtimi. I përshkruajnë lulet në saksinë e parë, në saksinë e dytë dhe 

në saksinë e tretë para ujitjes së parë me lëngje të ndryshme, si dhe pas ujitjes së fundit. 

Kur ndryshimet te bimët janë përshkruar qartë, veçanërisht tek ato të saksisë së tretë, 
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mësimdhënësi i pyet nxënësit: “A kanë marrë ajër, dritë dhe nxehtësi lulet në mënyrë të 

barabartë? Çka e ka shkaktuar ndryshimin tek bimët? Çfarë ndryshimi do të shkaktojë toka 

e ndotur te drurët e pemëve dhe te perimet? Çfarë do të jenë pasojat për qeniet e gjalla nga 

toka e ndotur? Çka tjetër mund ta ndot tokën?”

Nxënësit i shikojnë librat dhe enciklopeditë që i kanë në këndin shkencor që të mësojnë më 

shumë për ndotjen e dheut. 

Si të ndiqet dhe të  bëhet notimi?

Analiza e fletëve të punës dhe e deklaratave të nxënësve.•	
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SHTOJCA NUMËR 1

Ndotja e tokës

Mendoj se ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

DITa e PaRË DITa e TReTË DITa e PesTË
DITa e 
sHTaTË

saksia I

saksia II

saksia III
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Erdha në përfundim se _________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Tatjana Neçeska
       SHF “Vojdan Çernodrinski”, Shkup
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sHeMBullI I ORËs MËsIMORe
Cila tokë është e volitshme për bimët?

Lënda: Njohja e mjedisit

Klasa: e tretë

Kohëzgjatja: një orë mësimore dhe nga 10 minuta në tri orët vijuese

Qëllime:  Nxënësi/nxënësja të: 

hellojë njohuritë e fituara për tokën;•	

aftësohen për aktiviteteve hulumtuese;•	

zhvillojë perceptimin vizual dhe taktil;•	

nxitet që njohuritë e fituara prej përpara t’i zbatojë në situata të reja.•	

Çka nevojitet? 

tri gota dhe;•	

kokrra groshe dhe gruri;•	

6 saksi me dhe (dy argjile, dy me humus dhe dy me rërë); •	

ujë;•	

thjerrëze;•	

fletë për shënimin e rezultateve nga hulumtimi;•	

lapsa, tabelë, shkumës.•	
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Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të: 

dinë më shumë për cilësinë e tokës;•	

mund të marrin pjesë në aktivitetet hulumtuese;•	

dinë njohuritë e tyre t’i zbatojnë në situata të reja.•	

Nocione: hulumtimi, toka, argjila, humusi, toka ranore.

Metodat: loja didaktike, hulumtimi, dialogu, përshkrimi, metoda e demonstrimit dhe 
prezantimit.

Vendi i realizimit: klasa, mjedisi përreth (kopshti, fusha).

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete paraprake

Mësimdhënësi realizon shëtitje me nxënësit në vende të ndryshme (kopshte, fusha), gjatë së 

cilës mbushin tri enë me lloje të ndryshme të tokës (argjile, humus, ranore).

Aktivitete hyrëse

Në klasë hapen tri enët me tokën e sjellë. Mësimdhënësi i pyet nxënësit prej ku i kanë 

sjellë ekzemplarët e tokës, pas përgjigjeve të tyre i lut me kujdes t’i vështrojnë tri llojet 

e tokës (me sy dhe me ndihmën e thjerrëzës) dhe t’i vështrojnë dallimet mes tyre (për 

shembull ngjyra, tundja). Pas mbarimit të vështrimit, mësimdhënësi parashtron pyetje: “A 

mund ta përshkruani tokën në enën e parë (argjile)? Çka mendoni pse quhet argjile?” Disa 

nga nxënësit e përshkruajnë argjilen, kurse mësimdhënësi i shënon deklaratat e tyre në 

tabelë. Pastaj vëmendjen e drejton kah toka ranore dhe mësimdhënësi pyet: “A mund ta 

përshkruani tokën në enën e dytë (toka ranore)? Çka mendoni pse quhet tokë ranore?” 

Nxënësit tjerë e përshkruajnë tokën ranore, kurse mësimdhënësi i shënon deklaratat e tyre 

në tabelë. Procedura përsëritet edhe me tokën humus.
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Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies

Mësimdhënësi e fillon bisedën me nxënësit për atë se çka u nevojitet bimëve që të jetojnë. 

Nxënësit flasin për kushtet e jetës së bimëve për të cilat kanë mësuar në orët paraprake. 

Mësimdhënësi i rikujton për pamjen e ndryshme të tokës së kuqe, humus dhe ranore (të shënuar 

në tabelë). Mësimdhënësi thotë: “Në tokë mbillen bimë dhe ajo është kusht për mbirjen dhe 

për zhvillimin e bimëve. Çka mendoni, nëse këto tri lloje të tokës dallohen, a do të mbijnë 

dhe do të rriten me të njëjtën shpejtësi bimët?” Nxënësit i tregojnë mendimet e tyre, kurse 

mësimdhënësi sqaron se ajo duhet të kontrollohet – me hulumtim.

Në këndin shkencor nxënësit do të hulumtojnë cila tokë është e volitshme për rritje dhe për 

zhvillim të bimëve. Nxënësit marrin gjashtë saksi dhe në to vënë tokë të ndryshme: në dy 

saksi – argjile, në dy saksi – tokë humus dhe në dy saksi – tokë ranore. Në tri saksi mbjellin 

grurë, e në tri saksitë tjera fasule. Në saksi ngjisin fletë me shenjë për llojin e tokës dhe të farës. 

Saksitë i vendosin në afërsi të dritës së diellit dhe i ujisin me ujë (në të ardhmen rregullisht do të 

ujiten me sasinë e njëjtë të ujit). Merren vesh se rregullisht i vështrojnë të gjithë saksitë. Saksitë 

i shikojnë çdo ditë, kurse ndryshimet që i vërejnë në ditën e tretë, të gjashtë dhe të nëntë 

nxënësit i shënojnë në tabelë (shtojca 1).

Aktivitete vlerësuese

Nxënësit i shqyrtojnë fletët e shënimit të rezultateve nga hulumtimi dhe i plotësojnë në 

pjesën për “pjesën e parë”. Bisedë dhe nxjerrja e përfundimit për atë cili tokë është më e 

volitshme për bimët. 

Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Analiza e fletëve të punës dhe të deklaratave të nxënësve.•	
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Cila tokë është e volitshme për bimët (për fasule dhe grurë)?

Çka zbulove? _________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Aleksandra Mitrovska,
      SHF “Kliment Ohridski”, f. Draçevë, Shkup

Fasule DITa e PaRË DITa e TReTË
DITa e 

GjasHTË
DITa e 
NËNTË

saksia me 
argjile

saksi me dhe 
humus

saksi me dhe 
ranor

Fasule DITa e PaRË DITa e TReTË
DITa e 

GjasHTË
DITa e 
NËNTË

saksia me 
argjile

saksi me dhe 
humus

saksi me dhe 
ranorë
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sHeMBull I TeMËs DITORe
si lind buka

Lënda: Njohja e mjedisit – Nga kokrra deri te buka; 

   Matematikë – Detyra tekstuale, lidhshmëria logjike e ngjarjeve;    

         Arsimi muzikor – Këngë popullore; 

   Edukatë fizike dhe shëndetësore – Zhvillimi i muskulaturës së madhe.

Klasa: e tretë e arsimit fillor tetëvjeçarë.

Kohëzgjatja: një ditë mësimore

Çka nevojitet: 

përralla “Gjysh Sadiku”;•	

fletë pune me detyra matematikore;•	

fotografi në të cilat është treguar rruga e lindjes së bukës;•	

aplikacione;•	

enë me dhe, kokrra gruri dhe misri, ujë•	

letër;•	

shkresori dhe vegla për vizatim;•	

brumë për modelim;•	

gërshërë;•	

ngjitëse;•	

afishe me fjalë të shkruara: kokërr, mbjell, mbin, rritet, piqet, kalli, korr, bluan, miell;•	

tabelë dhe shkumës;•	

enciklopedi, libra, revista, kompjuter.•	
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Qëllimet: nxënësi/nxënësja të: 

thellojë njohuritë e tij për bimët e drithit;•	

aftësohet të zbatojë njohurit e fituara në situata të reja;•	

mësojë fazat në procesin e krijimit të bukës dhe prodhimeve të tjera nga brumi;•	

pasurojë fondin e fjalëve;•	

kuptojë lidhshmërinë logjike dhe vijimësinë e ngjarjeve;•	

aftësohet të zgjedh detyra tekstuale;•	

aftësohet të kërkojë dhe të gjejë të dhëna në vende të ndryshme;•	

zhvillojë të menduarit logjik;•	

zhvillojë muskulaturën e madhe të trupit;•	

nxitet që me lëvizjen e trupit të tregojë veprime dhe ngjarje të ndryshme;•	

mësojë dhe të këndojë këngë të ndryshme popullore lidhur me mbjelljen, korrjen, •	

bluarjen, gatimin etj.;

aftësohet për punë në grup.•	

Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të: 

respektojnë rregullat e punës në grupe dhe të bashkëpunojnë ndërmjet tyre.•	

Nocione: drithërat, kokrra, mbjell, mbin, rritet, piqet, kalliri, korr, bluaj, mielli, asociacioni.

Metodat: lojëra didaktike, puna me tekst, hulumtimi, biseda, sqarimi, ilustrimi, demonstrimi, 

përshkrimi, analiza-sinteza.

Vendi i realizimit: klasa, këndi shkencor, këndi matematikor, këndi gjuhësor, këndi muzikor.

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Mësimdhënësi në fillim e lexon tekstin e përrallës, të cilën me këtë rast ai vetë e ka 

përpiluar. 
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Gjysh Sadiku

Në fshat jetonin gjysh Sadiku dhe gjyshe Shpresa. Erdh vjeshta. Gjysh Sadiku mbolli grurë. Pastaj 

filloi të binte shi, të fryjë erë e fortë. Qengjat blegëronin, pulat kërkonin kokrra për ushqim. Erdh 

dimri dhe çdo gjë mbuloi me borën e bardhë. Pas dimrit erdh pranvera, kurse kokrra e grurit 

filloi të rritet. Gjysh Sadiku është i lumtur dhe i gëzuar nga suksesi. Në kërcell  paraqitet kalliri i 

verdhë, i cili e zbukuron fushën e gjysh Sadikut dhe gjyshe Shpresës. Vjen kombajna për të korrë 

dhe për të shirë.  Pastaj drithi bluhet në mulli dhe fitohet mielli. Gjyshe Shpresa nga mielli bëri 

brumë të cilin e poq dhe bëri një bukë të mirë e të nxehtë. 

Mësimdhënësi pas leximit të përrallës, nxënësve u parashtron disa pyetje: “Ku jetonin gjysh 

Sadiku dhe gjyshe Shpresa? Ku dhe kur gjysh Sadiku e mbolli grurin? Kur filloi të rritet kokrra e 

grurit? Çka mbiu në fillim, e çka u rrit më vonë? Çka bënte kombajna? Çka bëhej në mulli? Çka 

bëri në fillim gjyshe Shpresa, e çka më vonë? 

Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies

Nxënësit ndahen në katër grupe dhe shkojnë në katër qendrat (këndet) ku duhet t’i realizojnë 

aktivitetet e planifikuara. 

Këndi shkencor 

Nxënësit në këtë kënd në fillim i marrin afishet me fjalët e shkruara (nga mbrapa): kokrra, 

mbjell, mbin, rritet, piqet, kalliri, korr, bluan, miell. Ata duhet t’i lexojnë fjalët e shkruara dhe 

me asociacion të gjejnë një fjalë e cila është e lidhur me të gjithë këto (bukë). 
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Kur do të gjendet fjala bukë dhe do të shkruhet në fletën e bardhë, nxënësve u jepet detyrë 

e re. Në enciklopedi, libra, revista që i kanë në këndin shkencor dhe në kompjuter (internet) 

duhet të gjejnë të dhëna për atë cilat bimë drithore përdoren për ushqim të njeriut, si quhen, 

si duken, ku jetojnë, kur mbillen, kur korren, si duken organet bimore të grurit, si duket ai 

nëpër fazat e rritjes dhe zhvillimit, për çka përdoret gruri (kërcelli, fryti). Një grup nga këto 

nxënës do të përgatisë një libër për bimët drithore dhe grurin (tekst, ilustrime-fotografi dhe 

vizatime). Grupi i dytë në dy enë me dhe do të mbjellë kokrra gruri dhe kokrra misri, do t’i 

ujisë dhe do t’i ndjekë kur do të mbijnë dhe çfarë do të bëhen kërcejt dhe gjethet e tyre 

pas mbirjes.

Këndi matematikor 

Nxënësit që e kanë zgjedhur këtë kënd marrin fotografi të pacaktuara në të cilat është 

paraqitur rruga e lindjes së bukës dhe ata bashkërisht duhet t’i radhitin sipas renditjes së 

drejtë të ndodhive. Kur do të përfundojnë atë, çdo nxënës/nxënëse merr fletë me detyra që 

duhet t’i zgjidhë:

Kokrrat e grurit në fillim ... (mbillen).

Çka ndodh me kokrrat e grurit para pjekjes?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Çka ndodh pas korrjes? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Çka ndodh ndërmjet mbirjes dhe korrjes? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Nxënësit marrin fletë pune me dy detyra tekstuale:

1.Në një kuti ka 32 simite. Sa simite ka në dy kuti të tilla?1. 

       Detyra duhet të zgjidhet së paku në tri mënyra të ndryshme!

1.Nëse në një thes ka 25 kilogramë miell, sa kilogramë miell do të ketë në tre thasë?2. 

      Detyra duhet të zgjidhet së paku në tri mënyra të ndryshme!

(Zgjidhje të mundshme për detyrën e parë)
 

1. 32 + 32 = ?

       32 + 32 = 30 + 30 + 2 + 2 = 60 + 4 = 64

2.  32 + 32 = ?

 32

+   32

______________

 64

3. 32 + 32 = ?

 32 + 32 = 3DH + 3DH + 2NJ + 2NJ = 6DH + 4NJ = 64

4.  32 + 32 = ?

          
 32
 2

_____________

 64
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Këndi muzikor

Të gjithë nxënësit në këtë kënd bisedojnë për atë cilat këngë popullore këndoheshin kur 

korrej gruri, në cilat këngë përmendet mbjellja, bluarja e drithit, gatimi i bukës, pogaçes, 

lakrorit (e që i kanë dëgjuar nga farefisi, nga shokët, në seksionin e folklorit, në TV e të 

ngjashme). Nxënësit që i dinë këngë të tilla i këndojnë (së paku dy këngë) që edhe shokët 

tjerë t’i mësojnë.

Salla (oborri, klasa)

Grupi i fundit i nxënësve bëjnë nxehjen e muskujve të trupit, lëvizin dhe merren vesh si me 

anë të lëvizjes së trupit do të tregojnë: mbjelljen e grurit, rritjen, korrjen e grurit, bluarjen e 

miellit, gatimin e bukës dhe tëhollimi i petës.

Aktivitete vlerësuese

Secili nga grupet e prezanton atë që ka bërë dhe përgatitur para nxënësve tjerë. Librat 

e përgatitur dhe saksitë në të cilat janë mbjell kokrrat e grurit dhe misrit i ekspozojnë në 

këndin shkencor, kurse detyrat e zgjidhura matematikore në fletët e punës i ekspozojnë në 

këndin matematikor.

Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Analiza e librave të përgatitur, fletoreve të punës, deklaratave të nxënësve, lëvizjeve të •	

kuptimësuara, mbajtja e trupit gjatë këndimit dhe këndim i drejtë i këngëve.

Listë evidentuese për ndjekjen e sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup.•	

Agapi Çunkoska
      SHF “Nikola Karev”, Krushevë

?
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sHeMBull I ORËs MËsIMORe
Heroi/heroina ime

Lënda: Njohja e mjedisit

Klasa: e tretë 

Kohëzgjatja: dy orë mësimore

Çka nevojitet: 

kasetë dhe kasetofon;•	

hamer;•	

fletë për të shkruar;•	

mjete për vizatim;•	

fletë pune: hero/heroina;•	

tabelë dhe shkumës;•	

letër, lapsa.•	

Qëllimet: Nxënësi/nxënësja të 

kuptojë se ekzistojnë njerëz që ju ndihmojnë njerëzve tjerë;•	

njihet me tregime për “heronjtë” nga jeta e përditshme;•	

njihet me mënyra të ndryshme me të cilat njerëzit e përmirësojnë jetën;•	

tregojë vullnet të jetë si njerëzit që u ndihmojnë njerëzve tjerë;•	

pasurojë fjalorin.•	

Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të:  

dinë se ekzistojnë njerëz të cilët u ndihmojnë njerëzve tjerë;•	

dinë shembuj nga jeta e përditshme e heronjve dhe veprimeve heroike;•	

mund të njohin njerëz që u ndihmojnë të tjerëve.•	
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Nocione: hero/heroinë

Metodat: lojëra didaktike, analiza dhe sinteza, dialog, diskutimi me tërë klasën, përshkrimi, 

metoda e demonstrimit dhe simulimit, luajtja e roleve.

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Mësimdhënësi fillon me pyetjet që u janë drejtuar nxënësve: “Çka nënkuptoni me fjalën 

hero? Pse disa njerëz i thërrasim heronj? A dini ndonjë hero nga përrallat, filmat e vizatuar 

ose nga jeta e përditshme?”

Pas përgjigjes së nxënësve mësimdhënësi e lëshon kasetën në të cilën është incizuar muzika 

nga filmi i vizatuar për heroin e dashur Pokemon. Zbulohet edhe figura e Pokemonit. Pastaj 

në tabelë varen edhe pllakate nga heronj të tjerë që i njohin.

Mësimdhënësi i pyet nxënësit: “Pse për këto fytyra themi se janë hero/heroinë ? Cilat vepra 

të mira i kanë bërë? Çka do të ndodhte nëse nuk ndihmonin? A dëshironi të bëheni si ata? 

Pse?”. 

Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies

Në këtë pjesë të orës vijon dramatizimi i tekstit “Tringa guximtare” në të cilën si aktorë, 

marrin pjesë disa nxënës (të cilët janë paraqitur vetë), kurse nxënësit tjerë e ndjekin shfaqjen. 

Mësimdhënësi parashtron një varg pyetjesh në lidhje me dramatizimin, për shembull: “Ku 

erdh gjysh Pjetri?”; “Si ishte koha?”; “Çka kërkoi vajza?”; “Si e mbajti prush për zjarrin?”; “Si 

ishte vajza Tringë?”; “Çka do të ndodhte nëse Tringa nuk do ta merrte prushin?”; “Çka tha 

gjyshi?”; A mund ta përshkruajë ndonjëri Tringën?”; “Pse duam të jemi si Tringa?” e pyetje 

të ngjashme.

Disa nga nxënësit i përshkruajnë njerëzit që i njohin, e për të cilat mendojnë se janë heronj 

dhe nga të cilët entuziazmohen. 

Aktivitete vlerësuese

Mësimdhënësi i lut nxënësit të zgjedhin ndonjë që e duan dhe që dëshirojnë të bëhen si ai/

ajo. Çdo nxënës/nxënëse merr veglat për vizatim dhe e vizaton heroin e tij/e saj (udhëzimi 

është se nuk është me rëndësi si është vizatuar, por se me rëndësi është ideja). Përfund 

vizatimit nxënësit duhet të shkruajnë disa veçori që i ka ai person. 
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Kur të gjithë nxënësit e kryejnë detyrën, e varin vizatimin në vendin përkatës, e pastaj i 

prezantojnë vizatimet e tyre dhe e lexojnë tekstin e shkruar.

Në fund të orës mësimdhënësi u dhuron nxënësve fotografi nga heroi i tyre i preferuar nga 

filmat vizatimor (Pokemon) dhe një ëmbëlsirë pokemon.

Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Analiza e vizatimeve dhe deklaratave të fëmijëve;•	

Listë evidentuese për ndjekjen dhe vlerësimin e punës dhe sjelljes së Dritanit, Lules, •	

Teutës dhe Shtjefnit.
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LISTA EVIDENTUESE

Me sukses A

Pjesërisht B

Me ndihmë C

Slavica Qirovska
       SHF “Bratstvo-Migjeni”, Tetovë

DRITaNI lulja TeuTa sHTjeFNI

Aftësi për  
shprehje 
kreativ

A A A A

I kujdesshëm 
dhe i 

qëndrueshëm në 
punë

A A A A

Identifikon 
shembuj 
pozitivë

B B A A

Pedanteri në 
punë A A A A

E ka parasysh 
rendin e punës A A A A

është aktiv 
gjatë kryerjes 

së detyrës
B A A A
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sHeMBull I ORËs MËsIMORe
Zeje të vjetra

Lënda: Njohja e mjedisit

Klasa: e tretë 

Kohëzgjatja: dy orë mësimore

Qëllimet: nxënësi/nxënësja të: 

zgjerojë njohuritë e veta për traditat kulturore të atdheut të tij;•	

njoftohet dhe t’i respektojë traditat dhe trashëgiminë kulturore të popullit të vet si dhe •	

të bashkësive të tjera në vendlindjen e tyre;

njoftohet me rëndësinë e zejeve të vjetra;•	

njoftohet me punën e njerëzve në llojet e ndryshme të profesioneve;•	

formojë raport të drejtë ndaj punës – nxënësi ta kuptojë vlerën dhe rolin e punës së •	

njeriut;

zgjerojë njohuritë për procedurat hulumtuese;•	

aftësohet që njohuritë e tij t’i zbatojë në situata të reja;•	

zhvillojë këmbëngulësinë gjatë punës;•	

nxisë kreativitetin;•	

aftësohet që të jetë i përpiktë gjatë punës;•	

aftësohet për punë në grup.•	
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Çka nevojitet: 

fotografi;•	

hamer;•	

vegla për modelimin e deltinës;•	

vegla për qepje;•	

materiale për thurje;•	

materiale për gatimin e ëmbëlsirave;•	

enë deltine;•	

vegla për vizatim;•	

CD;•	

kasetofon.•	

Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësi të: 

dinë të numërojnë disa zeje;•	

dinë si quhen punëtorët që merren me zejtari, çfarë veglash përdorin dhe çfarë prodhime •	

prodhojnë në dyqanet e zejtarisë;

mund të përmendin shembuj për rëndësinë e zejeve të vjetra;•	

mund të punojnë me lloj të caktuar materiali që përdor ndonjë zeje;•	

dinë për traditat e popullit të tyre dhe të mund të marrin pjesë në realizimin e ndonjërit •	

nga ato;

dinë të tregojnë respekt ndaj punës së njerëzve;•	

respektojnë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë ndërmjet tyre.•	

 Nocione: zejtari, zeje të vjetra, vegla, materiale, tradita.

Metodat: lojërat didaktike, hulumtimi, dialogu, monologu, përshkrimi, metoda e 

demonstrimit dhe prezantimit.

Vendi i realizimit: klasa
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ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete paraprake

Javën e kaluar nxënësit ndoqën mësimin e integruar në temën “Zejet e vjetra janë tradita 

jonë”. Mësimdhënia qe më shumë hulumtuese. Nxënësit ishin për vizitë na disa dyqane 

të zejeve të vjetra në pjesën e vjetër të Tetovës. Vizituam: rrobaqepësin, litarpunuesin, 

argjendarin, jorganxhiun, këpucëtarin, ëmbëltorin, berberin. Gjithashtu nxënësit vizituan 

edhe vendbanimin Bllacë, me qëllim më afër të njihen me zejen e poçarisë dhe poçarinë si 

traditë familjare te ne. Vizita, vëzhgimet e kryera dhe bisedat me zejtarët do të na ndihmojnë 

për realizimin më të suksesshëm të orëve që do të vijojnë.  

Aktivitete hyrëse

Mësimdhënësi bisedon me nxënësit në lidhje me vizitat paraprake të dyqaneve të vjetra 

zejtare. Ai parashtron pyetje konkrete si për shembull: “Cilat dyqane zejtare i vizituam? Çka 

punonin mjeshtrit aty? Cilat vegla i përdornin? Çfarë prodhimesh prodhonin? Kush i blinte ato 

prodhime? Cilat zeje ju pëlqyen më shumë dhe pse?”.

Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies

Mësimdhënësi paralajmëron se do të hapen punëtori të vogla në klasë në të cilët do të 

punojnë nxënësit. Prandaj nxënësit ndahen në pesë grupe, të cilët marrin detyra (në 

shtojcën 1 janë dhënë fletët me detyrat).

Grupi i parë – piktorët

Ky grup duhet t’i dekorojë me veglat e vizatimit enët nga deltina të punuar në Bllacë.

Grupi i dytë – ëmbëltorë të shkathët 

Për shkak se afrohen festat, nxënësit e këtij grupi duhet të bëjnë tortë dhe ëmbëlsira.

Grupi i tretë – kreatorë të modës 

Për shkak se afrohen festat, nxënësit nga ky grup duhet të bëjnë kostume të bukura.
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Grupi i katërt – Poçarët nga Bllaca

Nxënësit nga ky grup duhet të punojnë tava nga deltina.

Grupi i pestë – Vejtësit tetovarë 

Në këtë grup nxënësit do të vejnë një qilim të bukur të Tetovës.

Nxënësit i marrin mjetet dhe materialet e përgatitura, merren vesh dhe fillojnë me punë. 

Mësimdhënësi i ndjek, i nxit dhe u sqaron atë që se kanë të qartë nxënësve të grupeve.
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Aktivitete vlerësuese

Pas mbarimit të punës secili grup i prezanton punimet e tyre në një vend të caktuar të 

klasës.

Mësimdhënësi i pyet nxënësit: “Çka punuat sot? Çka mësuat sot? Kur e patët më vështirë? 

Ku mund ta zbatoni këtë që e mësuat?”.

Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Analiza e punimeve të nxënësve;•	

Lista evidentuese për ndjekjen e sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup;•	

Te nxënësit Agroni, Redoni, Arta dhe Thana do të ndiqet shkathtësia e modelimit, •	

kreativiteti, pedanteria gjatë punës.
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LISTA EVIDENTUESE

Me sukses A

Pjesërisht B

Me ndihmë C

aGRONI ReDONI aRTa THaNa

Aftësia për 
modelim A A A A

Aftësia për  
shprehje 
kreative

A A A A

Shkathtësia 
për punë me 
material të 

dhënë

B B A A

Pedanteria 
gjatë punës A A A A

Kujdeset për 
rendin e punës A A A A

është aktiv 
gjatë kryerjes 

së detyrës
B A A A

125



А

SHTOJCA NUMËR 1

PUNËTORIA NUMËR 1

Emri i grupit: piktorët

DETyRA:

Materialin e ofruar përdoreni për vizatimin e enëve nga deltina! •	

Përpiquni që enët nga deltina të duken bukur, do të na nevojiten për ta zbukuruar •	

shtëpinë – AFROHET FESTA! Do të kemi shumë mysafirë!

Puno me kujdes, krijo, bashkëpuno në grup.•	

Koha për punë në grup 25 minuta.•	

Prezantimi 5 minuta.•	

PUNËTORIA NUMËR 2

Emri i grupit: ëmbëltorë të shkathët

DETyRA:

Nga brumi duhet të përgatitni ëmbëlsira dhe torta për FESTË siç e bënin atë ëmbëltorët •	

tanë në Tetovë qysh në kohët e lashta.

Përpiqu që këtë ta bësh sa është e mundshme më mirë, më shijshëm dhe më bukur për •	

sy!

Puno me kujdes, krijo, bashkëpuno në grup.•	

Koha për punë në grup 25 minuta.•	

Prezantimi 5 minuta.•	

PUNËTORIA NUMËR 3

Emri i grupit: kreator të modës

DETyRA: 

Nga materialet duhet të qepni një kostum të bukur për festë!•	
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Përpiquni që të jenë gati me kohë që të blejmë edhe këpucë që do të shkojnë me •	

kostumin për festë.

Puno me kujdes me gjilpërat dhe gërshërët!•	

Krijo, bashkëpuno në grup.•	

Koha për punë në grup 25 minuta.•	

Prezantimi 5 minuta.                 •	

PUNËTORIA NUMËR 4

Emri i grupit: Poçarët nga Bllaca

DETyRA:

Nga deltina që e sollëm nga Bllaca do të duhet të përpiqemi të mbarojmë tava ashtu siç •	

i bënte xha Zhivkoja.

Përpiquni që të jenë të bukura dhe mos të krisen shpejt. Edhe diçka: nëse mund t’i •	

përgatisni më shpejt, se do të më duhen për të premten!

Puno me kujdes, krijo, bashkëpuno në grup.•	

Koha për punë në grup 25 minuta.•	

Prezantimi 5 minuta.•	

PUNËTORIA NUMËR 5

Emri i grupit: Vejtësit e Tetovës

 DETyRA:

Materialin e ofruar përdorni që të veni qilimin më të bukur të Tetovës.•	

Në atë ruaje folklorin nga Maqedonia.•	

Për këtë qëllim duhet t’i përdorësh ngjyrat përkatëse në vendin përkatës.•	

Puno me kujdes, krijo, bashkëpuno në grup.•	

Koha për punë në grup 25 minuta.•	

Prezantimi 5 minuta.•	

Slavica Qirovska
       SHF “Bratstvo-Migjeni”, Tetovë
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sHeMBullI I ORËs MËsIMORe
Matim

Lënda: Matematikë

Klasa: e tretë 

Kohëzgjatja: një orë mësimore

Qëllimet: nxënësi/nxënësja të: 

aftësohet të bëjë vlerësimin e masës në gramë dhe kilogramë dhe me matje ta kontrollojë •	

vlerësimin e tij;

aftësohet të matë peshë në kilogramë me anë të peshores;•	

aftësohet të lexojë dhe të paraqesë të dhëna në mënyrë tabelore, grafike dhe me •	

relacion dhe të mund t’i prezantojë të dhënat;

nxitet që njohuritë e fituara t’i zbatojë në situata të reja;•	

zhvillojë të menduarit logjik;•	

aftësohet për punë në grup.•	

Çka nevojitet: 

peshorja;•	

perime (lakër);•	

fletë pune;•	

hamer;•	

libri mësimor;•	

vegla të nxënësve.•	
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Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit/të: 

zbatojnë njohuritë e tyre për njësitë matëse në zgjidhjen e situatave problemore, •	

vlerësimin dhe matjen;

njohin njësitë matëse themelore;•	

dinë t’i vlerësojnë dhe t’i kontrollojnë me matje;•	

dinë të mbledhin, seleksionojnë, klasifikojnë dhe të fusin të dhënat e thjeshta në •	

tabela;

mund të bëjnë paraqitje grafike të të dhënave;•	

dinë të lexojnë të dhëna nga paraqitje të ilustruara, tabela dhe grafikë si dhe t’i •	

interpretojnë të njëjtat;

respektojnë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë ndërmjet vete.•	

Nocione: vlerësimi, matja, pesha, kilogrami, grami.

Metodat: lojëra didaktike, puna me tekst, dialogu, monologu, analiza, sinteza, përshkrimi, 

metoda e demonstrimit dhe e prezantimit.

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete paraprake

Ditën paraprake nxënësit së bashku me mësimdhënësin ishin në vizitë në treg me qëllim 

që ta shohin mënyrën e matjes, llojet e peshoreve dhe peshave për matjen e peshës. Nga 

nxënësit u bënë përpjekje të maten prodhime konkrete dhe ta përcaktojnë peshën e saktë të 

atij prodhimi. U përpoqën ta vlerësojnë peshën e pastaj me matje në peshore e kontrollonin 

vlerësimin e tyre. Nxënësit arritën në përfundim se më lehtë e caktojnë peshën e prodhimit 

me matje në peshore, kurse më vështirë e kanë vetë ta vlerësojnë peshën e tyre.

Aktivitete hyrëse

Mësimdhënësi bisedon me nxënësit në lidhje me vizitën që ia kanë bërë tregut, lidhur me 

mënyrën e matjes së prodhimeve, kërkon t’i përshkruajnë llojet e peshoreve që i panë, llojet e 

peshave, çfarë bisede bënte shitësi me blerësit derisa i shiste mollët në qese.
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Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies

Lakrat që janë blerë në treg tani ndahen në dy pjesë. Nxënësit ndahen në disa grupe dhe 

çdo grup merr detyrën e tij.

Grupi I – bën vlerësimin e masës  në kilogramë dhe gramë të tërë lakrës dhe të dy pjesëve 

të ndara. Të dhënat i mbledh në fletoren e punës. Të dhënat nga vlerësimi i lirë i peshës së 

lakrës i paraqet në hamer dhe përgatit paraqitje tabelore nga të dhënat e mbledhura.

Grupi II – bën matjen e tërë lakrës, si dhe të dy pjesëve të prera me ndihmën e peshores 

(mbledh të dhëna nga matja e saktë me njësi matëse standarde). I rregullon të dhënat e fituara 

në kilogramë dhe gramë dhe përpilon paraqitje grafike të të dhënave të mbledhura.

Grupi III – mbledh të dhëna me matje të saktë të peshës dhe përpiqet atë ta paraqesë me 

relacion (ku do të mund të shihet dallimi i saktë mes peshës se pjesës së lakrës dhe tërë 

lakrës). Relacionin nga të dhënat e mbledhura e paraqet në hamer.

Derisa nxënësit punojnë, mësimdhënësi i ndjek, i nxit, u ndihmon, u sqaron nëse ajo është 

e nevojshme. Në shtojcën numër 1 janë të paraqitura detyrat e punuara të nxënësve në të 

tre grupet.

Aktivitete vlerësuese

Në fund të orës secili nga grupet bën prezantimin e asaj që ka punuar. Grupi i parë vjen në 

përfundim se vlerësimi i tyre i peshës së tërë lakrës si dhe dy pjesëve të saj nuk është i saktë.

Mësimdhënësi të gjithë nxënësve u parashtron pyetje: “Si ndjeheshit derisa punonit në grupet 

tuaja? Çka mendoni, këtë që mësuat a mund ta zbatoni në jetën e përditshme? Ku dhe si mund 

ta zbatoni atë?”. 
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Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Analiza e fletoreve të punës dhe i deklaratave të nxënësve;•	

Te nxënësit Bardhyl B. dhe Merita do të ndiqet aftësia për vlerësim të lirë të peshës •	

së tërë lakrës si dhe të dy pjesëve të prera të saj, si dhe mënyra se si ata i mbledhin të 

dhënat;

Te nxënësit Vardon T. dhe Besnik L. do të ndiqet  saktësia me të cilën do t’i rregullojnë •	

të dhënat me ndihmën e paraqitjes grafike.
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SHTOJCA NUMËR 1

Hulumtimi
   

LËNDA: Krahasimi i masës së të dy pjesëve të lakrës së ndarë

PyETJA: 

1.Si do ta bëni matjen?1. 

2.Sa peshon secila pjesë veç e veç?2. 

3.Cila pjesë ka masë më të madhe?3. 

4.Sa peshojnë të dy pjesët të peshuara së bashku në peshore?4. 

HIPOTEZA: Një pjesë peshon 500g, kurse pjesa tjetër peshon 700g.

ECURIA E HULUMTIMIT: I vështrojmë të dy pjesët dhe me vlerësim të lirë përfunduam se 
pjesa më e vogël peshon 500g, kurse pjesa më e madhe peshon 700g. Duke i matur në 
peshore, kuptuam se pjesa më e vogël peshon 600g, kurse pjesa më e madhe peshon 800g.

MJETET: Peshorja

PARAQITJA GRAFIKE:

                                                                 V                      M                     L134
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LEGJENDA: 

 pjesa e vogël (V)

 pjesa e madhe (M)

 lakra e tërë (L)

PARAQITJE TABELARE:

V      

M        

L

RELACIONE:

DETyRË: Njëra pjesë e lakrës peshon 500g, kurse tërë lakra 1200g. Sa peshon pjesa 
tjetër?

Pjesa tjetër peshon __________________________________________________________.

PËRFUNDIM: Nga matja e bërë kuptuam se vlerësimi jonë nuk është i saktë.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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GRUPI I PARË – TEKNIKA “DRITARJA”

Grupi bën vlerësim të lirë të lakrës së fituar!•	

Të gjithë në grup u përpoqëm ta vlerësojmë tërë lakrën. Kur e bëmë këtë punë, u morëm •	

vesh se ajo ka një masë prej 1400g.

Pastaj ne në grup, me ndihmën e mësimdhënësit, e premë lakrën dhe fituam një pjesë •	

më të vogël dhe një pjesë më të madhe. U përpoqëm ta vlerësojmë masën. Pjesa më e 

vogël peshon 300g, kurse pjesa më e madhe peshon 1100g.

Pastaj grupi ynë duhej të përpilonte paraqitje grafike të vlerësimit të lirë dhe ta prezan-•	

tojë para grupeve tjera.

SHFAQJA GRAFIKE E VLERËSIMIT TË LIRË

                       V                          M                            L136
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GRUPI I DyTË – TEKNIKA “DRITARJA”

Grupi bënë matjen e saktë (me peshore) të lakrës së fituar!•	

Në fillim i matëm pjesët – pjesa më e vogël e lakrës peshonte 400g, kurse pjesa më e •	

madhe e lakrës peshon 900g.

Lakra e tërë, gjegjësisht të dy pjesët e lakrës në peshore gjithsej peshonin 1kg e 300g.•	

Pastaj grupi ynë duhej të përpilonte paraqitje tabelore të masës së saktë të lakrës dhe të •	

prezantojë para të tjerëve në grup.

LEGJENDA: 

 pjesa e vogël (V)

 pjesa e madhe (M)

 lakra e tërë (L)

SHFAQJA TABELARE TË MATJES SË SAKTË

V    

M         

L             
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GRUPI I TRETË – TEKNIKA “DRITARJA”

Grupi bën mbledhjen e të dhënave për peshën e saktë të lakrës.•	

Bashkëpunojmë me dy grupet tjera dhe bëjmë analizë të të dhënave që ato i kanë fituar •	

nga vlerësimi apo nga matja e saktë e lakrës.

Analizën e bëjmë nëpërmjet paraqitjeve tabelore dhe grafike.•	

Rezultatet e dhëna do t’i paraqesim me relacion të cilin e fituam dhe një nga grupi ynë •	

do të bëjë prezantim para grupeve tjera.

RELACIONI:
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Në fund grupi ynë e zgjidh detyrën vijuese:

DETyRË: Një pjesë e lakrës peshon 500g, kurse e tërë lakra peshon 1200g. Sa peshon pjesa 
tjetër?

Pjesa tjetër peshon___________________________________________________________.

PËRFUNDIM: Nga matja e bërë kuptuam se vlerësimi ynë nuk ka qenë i saktë.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Slavica Qirovska
       SHF “Bratstvo-Migjeni”, Tetovë
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sHeMBullI I ORËs MËsIMORe
Mbledhja dhe zbritja pa kalim

Lënda: Matematikë

Klasa: e tretë 

Kohëzgjatja: një orë mësimore

Qëllimet: nxënësi/nxënësja të: 

përforcojë, të thellojë njohuritë e fituara për mbledhje dhe zbritje pa kalim;•	

zhvillojë të menduarit logjik;•	

aftësohet për punë në grup.•	

Çka nevojitet: 

kartonë numra të shënuar;•	

lapsa, goma;•	

fletë pune, •	

tri fotografi me përmbajtje të ndryshme (një dru vjeshte me gjethe të zverdhura të •	

rëna, lule të venitura, një njeri që mbledh mollë në kopsht).

Çka pritet të arrijnë nxënësit:

Nxënësit të: 

dinë të mbledhin dhe të zbresin pa kalim;•	

respektojnë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë mes vet.•	

Metodat: lojëra didaktike, hulumtimi, përshkrimi, metoda e demonstrimit, puna me tekst.
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ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Nxënësit ulen në grupe. Në fillim zhvillohet biseda për obligimet e secilit grup. Në këtë 

pjesë të orës luhet loja e quajtur “Matematika e shpejtë”. Secili nga nxënësit merr karton 

në të cilin është i shënuar një numër. Nxënësi e lexon numrin, kurse pastaj e lexon për sa 

zvogëlohet apo zmadhohet numri i dhënë (për shembull: unë jam 35, kurse ti je për 30 

më i madh se unë). Shumën ose dallimin e tregon një nxënës tjetër numri i të cilit është 

shënuar në fletë dhe kështu loja vazhdon deri në fund (deri te nxënësi i fundit në fletën e 

të cilit është shënuar 0). 

Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies 

Nxënësit ndahen në pesë grupe. Secili grup merr një fletë të ndryshme pune, kurse 

mësimdhënësi u jep orientime nxënësve për mënyrat e mundshme të zgjidhjes së detyrave. 

Ai gjithashtu tregon për sa kohë duhet të zgjidhen detyrat. Nxënësit fillojnë me punë në 

grupet e tyre, kurse mësimdhënësi e ndjek punën e tyre dhe me udhëzime plotësuese 

ndihmon atje ku ka nevojë.

Vijojnë detyrat të cilat i kanë marrë nxënësit në grupet e tyre.

GRUPI 

Njehso dhe plotëso. Në fushat e zbrazëta shëno shkronjën që i përgjigjet dallimit ose 1. 

shumës së fituar. 

43    34   87    26   89   97    73   42  
+12 - 13 -25 +13 -16 -54 +24 +31 

 
L Z O  A  L N  T  S

39 62 21 73 55 97 43 55

       

Zbulo shenjën dhe numrin që fshihet në makinën matematikore.2. 

  56

     56   45

     92   81

     43   32
  45           
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Lidhi numrat çift të dhjetëshes së shtatë dhe zbulo figurën.3. 

   .73 .66 
  .72
         . 63
  .64         . 68
     . 65 
       . 82               . 70
       . 62  . 69
         .51

GRUPI II

Njehso dhe plotëso. Në fushat e zbrazëta shkruaje shkronjën i përgjigjet dallimit ose 1. 

shumës së fituar.
 

   76    52   68   95   87   46         55  23 98  
  -14 +27 -17 -43 -16       +42      +44      +55       -66

  R    P    T   N    I   S   G   T   A
 79  62  52  88  51  78  99  71  32 

         

Zbulo shenjën dhe numrin që fshihet në makinën matematikore.2. 

  

     71   94

     65   88

     15   38
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Lidhi numrat tek nga dhjetëshja e katërt dhe e pestë dhe zbulo figurën që fshihet:3. 

             .39
                                         .52       
 
    .38    .37     .58      .41
 
         .35          .57       .43
                                     .46
               .36                     .45 
                     .33      .69           .56  
              .40 .31                   

        .31       . 40       .47   

GRUPI III

Njehso dhe plotëso. Në fushat e zbrazëta shëno shkronjën që i përgjigjet dallimit ose 1. 

shumës së fituar. 

       22    66    46        96  78  53
 +45 +33 +42 -42 -25       -20

 
   A   E            S            E           N            T
  33  88  99  67         54  53

      

1.Zbuloje shenjën dhe numrin që fshihen në makinën matematikore.2. 

     96  74

     85  62

     35  13
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Lidhi numrat çift të dhjetëshes së tetë dhe të nëntë dhe zbulo figurën që fshihet.3. 

   .80
                        .71  
                             . 78               .82
   .73       . 85
                                                   .84
                         .76                 . 88
                                                          .81
                       . 63                                                                                                               
   .74      .79       .86
                                 .61                    

                                     . 72        . 90      .88

GRUPI IV

Njehso dhe plotëso. Në fushat e zbrazëta shëno shkronjën që i përgjigjet dallimit ose 1. 

shumës së fituar.

  98    53  88  66  54    81    34  78  95   75  53
 -71 +26 -54 -22 -42 +18 +63 -51 -73 - 53 -41

  O  V  D   I   T  R  N  A  V  G  A
 79 27 99 97 22 44 27 12 44 34 97

 
 

          

Zbuloje shenjën dhe numrin që fshihen në makinën matematikore.2. 

     87  55

     66  34

     53  21
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Lidhi numrat çift nga dhjetëshja e tetë dhe e nëntë dhe zbulo figurën që fshihet.3. 

                                         .54           .56
              .55 
           .61
      .53       .49                .57
                                    . 48       .56
                        .42
                                    .52                            .58
                                                           
                                           .51                 .59  
                                                       .60 
      

GRUPI V

Njehso dhe plotëso. Në fushat e zbrazëta shëno shkronjën që i përgjigjet dallimit ose 1. 
shumës së fituar.

   78   66   87  98    51    74
  -36 -23 -54 -83 +28 +25

    J   O   A    I     K     Ç
   79  43  99  15           42    33

  
 

          

Zbuloje shenjën dhe numrin që fshihen në makinën matematikore.2. 

     25  68

     54  97

     15  58
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Lidhi numrat çift të dhjetëshes së tetë dhe nëntë dhe zbulo figurën e cila fshihet.3. 

    .32           .22               .48

                                     .30       .21               .23          .24     
                                                     .33                            .9
            .38      
                                        .29                               .25          .24
                                                     .30                                  .36
            .19    .44        .26
                                 .19      
                                                             .28           .26
                                         .31            .27
                                                  .52            .43

Aktivitete vlerësuese 

Secili nga grupet i prezanton zgjidhjet e detyrave  nga fletët punuese. Zgjidhjet nga secili 

grup shënohen në tabelë. Me aktivitetin e përbashkët nxënësit nga fjalët e dhëna përpilojnë 

fjali.  

GRUPI I  NGJyRË ARI   -11

GRUPI II  ARRITI   +23

 

GRUPI III  VJESHTA   -22

GRUPI IV  NË KOPSHT   -32

GRUPI V  ME KARROCË   +43

148



B

ME KARROCË NGJyRË ARI ARRITI VJESHTA NË KOPSHT

Me këtë fjali fillestare nxënësit përpilojnë një tregim sipas fotografive të dhëna në tabelë 

(për shembull: Vjeshta në kopsht erdhi me karrocë ngjyrë ari. Gjethet zverdhen. Drurët 

ngadalë ndahen nga gjethet, të cilat krijojnë një qilim të verdhë. Lulet vyshken dhe vajtojnë 

për diellin. Kopshtari nga kopshti i vjel mollët e pjekura e të shijshme).

Si të ndiqet dhe si të bëhet notimi?

Analiza e fletëve të punës;•	

Lista evidentuese për ndjekje dhe vlerësim të sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup.•	

Vera Ilijoska
        SHF “Kire Gavriloski”, Prilep

?
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sHeMBull I ORËs MËsIMORe 
Pozita e ndërsjellë e sendeve – brenda, jashtë, mbi

Lënda: Matematikë

Klasa:  e parë

Kohëzgjatja: një orë mësimore

Qëllimet: nxënësi/nxënësja të:

njihet me nocionet: brenda, jashtë, mbi;•	

nxitet ta caktojë dhe gojarisht ta tregojë pozitën e sendeve dhe raportin e tyre të •	

ndërsjellë me zbatimin e terminologjisë përkatëse;

nxiten njohuritë e fituara paraprakisht t’i zbatojë në situata të reja;•	

zhvillojë të menduarit kritik;•	

aftësohet të punojë në grup.•	

Çka nevojitet: 

një litar;•	

disa kularë; •	

aplikacione: një dru, një mace, disa harabela, një mollë, një karotë, një dardhë, një pjatë, •	

një fëmijë, një zog;

fletë pune;•	

fletë të bardha, ngjyra druri;•	

kartonë për qafë: disa harabela, një mace, një çerdhe, disa pula, vezë të larme, një flutur;•	

figura gjeometrike;•	

një strajcë;•	

një lule;•	

një libër i ilustruar;•	

ngjitëse;•	

një kamion i vogël, një automobil, një kuti – garazh;•	

një pe, makarona;•	

një shportë.•	
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Çka pritet të arrijnë nxënësit:

t’i dinë nocionet: brenda, jashtë, mbi;•	

të dinë ta caktojnë dhe ta tregojnë me fjalë vendin e sendeve dhe raportin ndërmjet •	

tyre me përdorimin e terminologjisë përkatëse;

t’i respektojnë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë mes vetes.•	

Nocione: brenda, jashtë, mbi.

Metodat: loja didaktike, dialogu, monologu, analiza, metoda përshkruese, metoda për 

demonstrim dhe prezantim.

Vendi i realizimit: klasa

ECURIA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Ora fillon me lojën “Harabelat dhe macja”. Nxënësit ndahen në grupe nga katër. Secili 

grup merr një kular (çerdhe) dhe një litar (degë druri), kartonë me foto të harabelave dhe 

të maceve. Me thirrjen e mësimdhënësit: “ Harabelat brenda në çerdhe, macet jashtë!”, 

nxënësit – harabela fluturojnë brenda në çerdhe, kurse nxënësit – mace ngelin jashtë. Me 

thirrjen e mësimdhënësit: “Harabelat jashtë, macet brenda!” – harabelat fluturojnë jashtë, 

kurse macet futen brenda në çerdhe (lëvizjet përsëriten 2-3 herë) Gjatë lojës mësimdhënësi 

i përdor shprehjet: harabelat në degë, macet brenda në çerdhe, harabelat brenda, macet në 

tokë; harabelat në degë, macet jashtë.

Nëpërmjet luajtjes së lojës “Harabelat dhe macja”, mësimdhënësi i heton para njohuritë e 

nxënësve për nocionet brenda, jashtë, mbi.
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Aktivitete të mësimit dhe të mësimdhënies

Nxënësit ndahen në grupe. Secili grup merr një komplet të aplikacioneve (dru, çerdhe, 

harabela, mace, shtëpi, thërrmija nga ushqimi). Mësimdhënësi i njofton nxënësit se do 

të dëgjojnë një përrallë, por se ata duhet të kenë kujdes dhe të veprojnë sipas përrallës. 

Mësimdhënësi e tregon përrallën: “Një ditë vjeshte harabelat fluturuan deri te çerdhja 

(nxënësit i vendosin aplikacionet me harabela brenda në çerdhe). Një nga harabelat ka dalë 

jashtë çerdhes (një aplikacion i harabelit nxirret jashtë çerdhes) dhe ka vërejtur thërrmija 

në tokë (vihen thërrmija në tokë). Ai i ftoi harabelat tjerë të dalin jashtë çerdhes. Të gjithë 

harabelat zbritën në tokë (harabelat vendosen në tokë). Harabelat me gëzim kërcenin në 

oborr dhe i hanin thërrmijat. Në kulmin e shtëpisë qëndronte një mace (vendoset macja 

në kulmin e shtëpisë) dhe i vështronte harabelat. “Ah sa do të ishte mirë ta zë një harabel!”. 

Përnjëherë macja mjaulloi “mjau” dhe kërceu në tokë (macja zë vend në tokë). Harabelat u 

frikuan dhe fluturuan brenda në çerdhe (harabelat futen brenda në çerdhe). Pas tregimit të 

përrallës parashtrohen pyetje nga përralla dhe theksohen nocionet: brenda, jashtë, mbi.

Në pjesën e dytë të orës nxënësit ndahen në grupe nga tre dhe kanë për detyrë t’i vendosin 

sendet në një pozitë të caktuar (brenda, jashtë, mbi). Nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur 

dhe në fund çdo grup e prezanton detyrën dhe zgjidhjen e saj. Derisa grupi prezanton, 

nxënësit tjerë ndjekin me kujdes dhe tregojnë se detyra a është zgjidhur saktësisht apo 

gabimisht. 

Detyra I: Jashtë nga litari vini një trekëndësh, brenda një katror, e mbi litar një rreth.

Detyra II: Brenda në çerdhe vini vezët e larme, mbi çerdhe një flutur, kurse zogjtë vëni 

jashtë.

Detyra III: Mbi strajcë ngjitni lule, brenda në strajcë vini ngjyrat, kurse jashtë strajcës – 

librin e ilustruar.

Detyra IV: Në fletë ngjitni një pjatë. Brenda në pjatë ngjitni karotat, jashtë pjatës mollën, 

kurse mbi pjatë ngjitni dardhën.

Detyra V: Në fletë ngjitni një shtëpi. Brenda në shtëpi ngjitni një fëmijë, jashtë një dru, 

kurse mbi pjatë – një zog.

Detyra VI: Jashtë garazhit vini kamionin, brenda automobilin, kurse mbi garazh vini 

reklamën.

Detyra VII: Vargoni një gjerdan me makarona.
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Pas mbarimit të detyrës “vargimi i gjerdanit nga makaronat”, parashtrohet pyetja: “Ku 

ishin makaronat? (brenda në shportë). Në çka i vargojmë? (Në pe). Ku e vini perin? (Brenda 

në makarona). Ku do ta vini gjerdanin? (Në qafë)”.

Aktivitete vlerësuese

Në fund të orës mësimdhënësi kontrollon sa kanë mësuar nxënësit. Për këtë qëllim nxënësve 

u jepen fletë pune (shtojca nr. 1). Detyrat në fletën e punës janë parashtruar në tri nivele. 

Nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur. 
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SHTOJCA NR. 1

Caktoni vendndodhjen e sendeve
BRENDA, JASHTË, MBI

Ngjyrosni frutat që gjenden jashtë. 

                 
Ngjyrose lulen që është brenda.

Ngjyrose formën që gjendet mbi.
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Jashtë kutisë ngjite topin.
Brenda në kuti ngjite një kukull.
Mbi kuti ngjite një lule.

Vizatoje një rreth. Brenda në rreth vizatoje zemrën. Mbi rreth vizatoje një lule të kaltër. 
Jashtë rrethit vizatoje një tullumbace të kuqe.
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            Niveli i parë         Niveli i dytë               Niveli i tretë   

Shtojca për nivelin e dytë

AFTëSI PëR MODELIM PO PjesËRIsHT jO

   E cakton pozitën e sendeve

   a) brenda 
   b) jashtë
   c) mbi

   Pas kërkesës verbale, mund të    
   vendosë (vizatojë) një objekt  
   në pozitën e caktuar

   Rekomandim për përmirësim
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Shtojca për detyrën e 3, 4 dhe 5

Aleksandra Mitrovska
SHF “Kliment Ohridski”, f. Draçevë, Shkup
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