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Hyrja

Gjuha dhe të folurit kanë funksionin e vet që në fëmijërinë e hershme dhe ndikojnë mbi zhvillimin e tërësishëm të 

fëmijëve. Ne, të rriturit, kemi për detyrë t'i ndihmojmë fëmijët që ta zhvillojnë të folurin e tyre dhe ta kuptojnë 

rëndësinë e zhvillimit të shkrim-leximit të vet gjuhësor dhe t'i nxitim që ta zbulojnë kënaqësinë e të lexuarit, sepse 

kështu e pasurojnë fjalorin e vet, i përmirësojnë shkathtësitë e komunikimit, shkathtësitë analitike dhe aftësinë që 

të fokusohen mbi punën që kryejnë.  

Pas doracakut “Hap pas hapi deri te shkrim-leximi gjuhësor – 50 aktivitete për përvetësim të shkathtësive 

gjuhësore”, para nesh është edhe një doracak i rëndësishëm me aktivitete të cilat mund të përdoren gjatë mësimit 

të shkrim-leximit gjuhësor të nxënësve në klasat e fillores. Edhe ky doracak është përgatitur në suazat e 

Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”, i cili gjatë viteve të kaluar ka zbatuar shumë aktivitete për 

fëmijë, për prindërit dhe për arsimtarët e tyre, me qëllim që nxënësit ta përmirësojnë shkrim-leximin gjuhësor 

dhe matematikor. Të gjitha aktivitetet në suazat e këtij projekti janë dizajnuar me kujdes që të përputhen me 

rekomandimet e studimit nacional për vlerësim të shkrim-leximit gjuhësor dhe matematikor te nxënësit e klasave 

të fillore, i cili është zbatuar në të gjitha shkollat fillore në Maqedoni në vitin 2016.  

Sipas këtij studimi, por edhe sipas studimeve të tjera relevante, “arsimtarët duhet të përdorin strategji që ta 

përmirësojnë shkrim-leximin gjuhësor, dhe sidomos që ta nxitin të lexuarin në klasë dhe t'i vendosin nxënësit në 

rolin e lexuesve aktivë dhe të angazhuar, nëpërmjet organizimit të këndeve për lexim dhe nëpërmjet nxitjes së 

leximit të pavarur dhe të përbashkët”. Te nxënësit e klasave të fillores pjesa më e madhe e kohës të kaluar në klasë 

duhet të përfshijë lexim, duke u mundësuar kështu kohë të mjaftueshme që ta ushtrojnë shkathtësinë e re të 

fituar dhe që të zmadhohet rrjedhshmëria dhe saktësia gjatë të leximit. Edhe një rekomandim i rëndësishëm nga ky 

studim është se që në moshë të hershme nxënësve duhet t'u bëhen pyetje të llojeve të ndryshme në lidhje me 

tekstin që u lexohet ose atë të lexojnë në mënyrë të pavarur, që të kenë mundësi të shprehin mendimin e vet 

nëpërmjet përgjigjeve, të japin interpretimin e vet mbi faktet apo të shprehin gjykimin e vet dhe në këtë mënyrë të 

zmadhojnë shkathtësitë e të kuptuarit. Arsimtarët këtë mund ta arrijnë nëse i përfshijnë nxënësit në diskutime, 

aktivitete të dramatizimit të pjesëve apo aktivitete të tjera artistike, dhe nëse u japin nxënësve të bëjnë hartime. 
  
Mandej, sipas një hulumtimi më të ri, leximin e përmirëson edhe empatia jonë, kështu që kur lexojmë një literaturë 

të mirë, mësojmë se si t'i kuptojmë njerëzit dhe të mëshirohemi me ta. 

Në doracakun “Hap pas hapi deri te shkrim-leximi gjuhësor – 50 aktivitete për përvetësim të shkathtësive 

gjuhësore” janë marrë parasysh të gjitha rekomandimet dhe njohuritë e studimeve dhe hulumtimeve shkencore që 



janë bërë vitet e fundit te ne dhe jashtë, dhe arsimtarëve u janë propozuar strategjitë, idetë dhe instruksionet 

për përdorim të mjeteve të ndryshme didaktike vizuale dhe manipulative për përvetësim të përmbajtjeve nga 

fusha e shkrim-leximit gjuhësor. Edhe pse në këtë doracak i është kushtuar një vëmendje e madhe të lexuarit si 

shkathtësia gjuhësore e cila përvetësohet në klasat e fillores, me një rëndësi të tillë, të njëjtë janë trajtuar edhe 

të gjitha fushat e tjetra të programit mësimor për gjuhë amtarë për tri klasat e para të fillores. Doracaku e ndjek 

formatin e doracakut të matematikës të cilin e përmendëm pak më sipër, kështu që edhe në këtë doracak në fillim 

të çdo aktiviteti të propozuar arsimtari ka mundësi të shikojë se për cilën fushë të programit mësimor mund të 

përdoret ky aktivitete. Janë përfshirë të gjitha fushat e mësimdhënies nga programi mësimor për gjuhë amtare 

për klasat e fillores: (1) Të dëgjuarit dhe të folurit; (2) Bazat e leximit dhe shkrimit; (3) Gjuha; (4) Letërsia; (5) Të 

shprehurit dhe krijimtaria dhe (6) Kultura e medies.

Për çdo aktivitet janë dhënë materialet e nevojshme, është dhënë përshkrim për të dhe janë dhënë drejtime të 

thjeshta të cilat mund ta ndihmojnë arsimtarin gjatë përgatitjes dhe realizimit të aktivitetit. Mënyra e përgatitjes 

së aktivitetit është e lehtë dhe e thjeshtë dhe e ilustruar me fotografi nëpërmjet të cilave duket se si duhet të 

veprohet gjatë përgatitjes së materialeve. Në të njëjtën kohë, çdo arsimtari kreativ i lihet hapësirë ta pasurojë 

apo ta ndryshojë aktivitetin me zgjidhjet e veta kreative. 

Të gjitha aktivitetet që gjenden në këtë doracak e nxitin të menduarit kritik te fëmijët, mundësojë integrim me 

lëndët dhe përmbajtjet e tjera mësimore dhe si bazë e kanë të mësuarin nëpërmjet lojës. Strategjitë dhe teknikat 

janë përshtatur edhe me materialin arsimor, nevojat e nxënësve, arsimtarëve, por edhe të prindërve, sepse disa 

aktivitete janë të përshtatshme për t'u realizuar edhe në shtëpi, kështu të gjithë të cilët dëshirojnë të krijojnë një 

atmosferë të  mbushur edhe me argëtim edhe me mësim, mund t'i përdorin këto aktivitete në shkollë dhe jashtë 

saj, si dhe ta ndjejnë gëzimin e fëmijëve gjatë mësimit të gjërave të reja.  

Besoj se ky doracak do të jetë një plotësim shtesë për spektrin e gjerë të aktiviteteve të cilat i realizoni me 

nxënësit Tuaj dhe do t'ju ndihmojë që t'i përmirësoni shkathtësitë e tyre gjuhësore, të cilat janë vendimtare për 

zhvillimin dhe suksesin e tyre të mëtejshëm. 

Kirill Barbareev  Барбареев
             Profesor në Fakultetin e Shkencave Arsimore – Shtip



Falënderim të madh për nxënësit e klasës 5b dhe arsimtaren e 

klasës Aleksandra Pavlovska nga ShF Hristijan Karposh – 

Kumanovë dhe nxënësit e klasës së 4a dhe arsimtaren e klasës 

Sandra Koleva nga ShF Tode Haxhi Tefov – Kavadarc, të cilat kanë 

kontribuar me pjesë të fotografive në këtë doracak.



Përgatit ja :

Prijeni njërën anë të kutisë prej kartoni dhe vendoseni vertikalisht që të ngjajë me një kabinë 
telefonike. Nëse nuk keni telefon të vjetër, në kuti lidhni një lidhëze, kurse në anën tjetër të lidhëzes 
lidhni një dëgjuese të bërë prej kartoni. Në pjesën e jashtme shkruani “Kabinë telefonike”. Përreth 
kabinës telefonike vendosni revista. Nëse keni mundësi krijoni më tepër foltore telefoni me qëllim që 
lojën ta luajnë njëkohësisht më tepër nxënës.

Ide + :

Shpjegohuni nxënësve se secili prej tyre do të ketë mundësi të flasë në telefon. Qëllimi i këtij aktiviteti 
është që nxënësit të mësojnë të përdorin të fjalorin gjatë vendosjeve të kontakteve të drejtpërdrejta 
dhe të mësojnë si të shprehen drejt gjatë bisedave telefonike. Çdo nxënës së pari i shqyrton revistat 
dhe pastaj përzgjedh një personazh nga revista me të cilin dëshiron të bisedojë në telefon. Bisedoni 
me nxënësit para se ta fillojnë aktivitetin. Pyetini pse e kanë përzgjedhur atë personazh dhe çfarë 
duan t'i tregojnë. Kujtojuni nxënësve si duhet të përshëndeten me personazhin me të cilin bisedojnë 
dhe si të prezantohen.

Kabinën telefonike mbajeni në klasë. Ajo mund t'ju ndihmojë kur do të bisedoni me nxënësit për disa 
tema më specifike ose probleme me të cilat ballafaqohen ata. Shpjegojuni se kabina telefonike është 
vend i sigurt dhe se gjithçka që thonë mbetet midis jush. Për shembull, nxënësi nuk mund të hyjë në 
ekipin e hendbollit. Mund të qëndroni më vete me të dhe t'i thoni që t'i telefonojë Kire Llazarovit  dhe 
t'ia shpjegojë situatën e vet. Në këtë mënyrë edhe ju do t'i merrni informacionet shtesë për përjetimin 
e nxënësit dhe do të mund ta ndihmoni të gjejë zgjidhje. Ky aktivitet është i përkryer për inkurajimin e 
nxënësve dhe përforcimin e vetëbesimit të tyre.

Aktiv itet :

Shënim :

Kabinë telefonike1.      

Ÿ Kuti e madhe prej kartoni

Ÿ Fllomasterë

Ÿ Letër

Ÿ Ngjitës

Ÿ Gërshërë

Ÿ Revista për fëmijë

Ÿ Lidhëz/spango

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :



1. Aktiviteti: Kabinë telefonike

1

2

4
3

TELEFON



Përgatit ja :

Në kartela prej letre shkruani situata të ndryshme problematike ku mund të gjenden fëmijët në klasën 
tuaj. P.sh.: 

Ÿ Topin tuaj e hodhët pa dashje në rrugë. Çfarë do të bësh?

Ÿ Një njeri i panjohur të thotë të shkosh me të me makinën e tij. Çfarë do të bësh?

Ÿ Në autobus hyn një gjyshe. Nuk ka vend ku të ulet. Çfarë do të bësh?

Ÿ Ke thyer një prej kavanozave me ngjyra në klasë. Çfarë do të bësh?

Ÿ Je në supermarket dhe nuk mund ta gjesh nënën e vet. Çfarë do të bësh?

Ky aktivitet është i përshtatshëm në grupe më të vogla. Uluni me një pjesë të nxënësve të vet në rreth. 
Çdo nxënës le të tërheqë nga një kartelë. Nxënësi i cili më afër jush, le ta lexojë i pari problemin dhe le të 
tregojë se çfarë do të bënte në një situatë të tillë. Ndihmojini nxënësit të gjejnë zgjidhje. Le të diskutojnë 
të gjithë. Pyetini a është gjendur ndonjë prej tyre në një situatë të tillë. Nxitini gjithmonë të shprehin 
ndjenjat që i kanë përjetuar kur u ka ndodhur kjo situatë. 

Aktiv itet :

Shënim :

Çfarë do të bësh?2.

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Ÿ Letër 

Ÿ Stilolaps

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



2. Aktivitet : Çfarë do të bësh?

2
Çfarë do të bësh?

Ke thyer një prej kavanozave me ngjyra në klasë.

1
Çfarë do të bësh?

Në autobus hyn një gjyshe. Nuk ka vend ku të ulet.



Përgatit ja :

Lusni çdo nxënës të sjellë nga shtëpia 3 objekte dhe një çantë. Ndajini nxënësit në çifte dhe çdo çift 
duhet t'i jepni nga një çantë. Kini kujdes të mos u bjerë e njëjta çantë të cilën e kanë sjellë ata. 
Shpjegohuni nxënësve se do të luajnë në çift dhe se njëri do të jetë “artisti”, kurse tjetrit do të jetë 
“rrëfyesi”. Rrëfyesit i lidhen sytë dhe i jepet torba me objekte, kurse artistit i jepet një letër dhe laps për të 
vizatuar.

Ide + :

Shpjegohuni nxënësve se rrëfyesi ka për detyrë artistit t'i shpjegojë në mënyrë të detajuar si janë 
objektet të cilat i prek në çantë (objektet nuk lejohet të nxirren jashtë çantës, por karakteristikat e tyre 
duhet të supozohen derisa janë brenda në çantë). Rrëfyesi i përshkruan objektet që i prek, kurse artisti 
atë që i është treguar e hedh në letër. Kur të përfundojnë me përshkrimin e të tri objekteve, rrëfyesi i hap 
sytë dhe së bashku e shikojnë vizatimin.   

Pastaj çdo çift para të tjerëve e prezanton vizatimin, kurse ata duhet të gjejnë se çfarë është vizatuar. 
Pasi grupi të mbarojë me supozimet, nxirren objektet nga çanta dhe shikohet çfarë ka pasur në të 
vërtetë në të. Pastaj aktiviteti mund të vazhdojë me zëvendësim të roleve, artisti të jetë rrëfyes, kurse 
rrëfyesi artist. 

Pas prezantimit të vizatimeve filloni diskutimin me nxënësit dhe pyetini çfarë ka qenë më e vështirë për 
ta. Inkurajojini nxënësit dhe shpjegojuni se disa prej karakteristikave të objekteve nuk mund të 
përshkruhen me fjalë. Gjithashtu, nëpërmjet këtij aktiviteti nxënësit do të kuptojnë rëndësinë e mesazhit 
verbal që e dërgojnë dhe do të kuptojnë se nëse nuk janë të qartë sa duhet, fjalët e tyre mund ta çojnë 
dëgjuesin në drejtim të kundërt.

Këtë aktivitet mund ta përdorni nëse ekziston ndonjë konflikt apo keqkuptim midis nxënësve. Pasi ta 
përfundojnë aktivitetin mund të bisedoni se si një gjë e njëjtë mund të ketë kuptim të ndryshëm për 
dëgjuesin dhe si prej kësaj dalin shumë keqkuptime midis njerëzve. Në fund lidheni këtë edhe me 
keqkuptimet midis tyre dhe zbuloni pse nuk janë marrë vesh mirë.

Aktiv itet i :

Shënim :

Çanta sekrete3.

Ÿ Çanta

Ÿ Objekte të tjera

Ÿ Shami

Ÿ Laps

Ÿ Fletë letre

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



3. Aktiviteti: Çanta sekrete

1

3

2



Përgatit ja :

Ky aktivitet është mjaft i mirë për përfundimin e ditës dhe mund ta praktikoni përditë. Në këtë mënyrë 
nxënësit do ta përfundojnë ditën në mënyrë pozitive. Aktiviteti është gjithashtu i përkryer për zgjidhjen e 
konflikteve. Ulini fëmijët në rreth. Nëse në klasë ka pasur konflikt ata nxënës që kanë qenë pjesëmarrës 
ulini njëri pranë tjetrit.

Diçka e bukur4.

Ÿ Top

Shpjegohuni nxënësve se secili duhet të thotë diçka pozitive prej ditës së sotme për shokun pranë tij. 
Filloni ju dhe thoni një koment për fëmijën e parë pranë jush (p.sh. Sot vura re se si Zana e ndihmon 
Metinin gjatë zgjidhjes së ushtrimeve të matematikës. Të lumtë Zana. Gjithmonë është e rëndësishme 
të ndihmojmë shokët). Pastaj jepjani topin Janës dhe luteni atë të vazhdojë me një koment pozitiv për 
shokun pranë saj. Luajeni lojën derisa të kalojë i gjithë rrethi dhe topi të kthehet përsëri te ju.

Aktiv itet i :

Shënim :

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



1

3

4. Aktiviteti: Diçka e bukur

2



Përgatit ja :

Hapësirën ku do të kryhet aktiviteti organizojeni në disa grupe pune. Në çdo tryezë pune vendosni zar 
për jamb, fllomasterë ose pajisje për të shkruar dhe fletë të bardha për të shkruar.

Ide + : 

Nxënësit punojnë në disa grupe. Çdo nxënës në grup duhet të hedhë zarin për jamb (në të gjitha anët e 
zarit ka një numër të caktuar pikash nga një deri në gjashtë). Në varësi nga fakti se cili numër do t'i bjerë, 
nxënësi duhet të mendojë dhe të thotë një fjalë e cila përmban aq shkronja saç ka edhe pika në anën e 
zarit. Nxënësi e shkruan fjalën në fletën e përbashkët. Të njëjtën procedurë e përsëritin të gjithë 
nxënësit në grup nga dy herë. Pasi të shënohen të gjitha fjalët në fletë, nxënësit duhet të krijojnë një 
tregim prej fjalëve të shkruara. Ndonjë fjali e tregimit mund të përmbajë edhe më tepër se një fjalë prej 
fjalëve të shkruara, ndërsa fjalia tjetër mund të mos përmbajë asnjë fjalë prej fjalëve të shkruara, por 
është e rëndësishme për përmbajtjen e tregimit. Nxënësit vendosin vetë se sa i madh do të jetë tregimi i 
tyre dhe kanë kujdes që secila prej fjalëve të shkruara të përdoret në ndonjë prej fjalive. Në fund, luteni 
çdo grup të propozojë një përfaqësues, i cili do ta lexojë tregimin para klasës.

Për nxënësit e klasës së parë mund të përdorni zare me ilustrime për një temë të caktuar dhe nxënësit 
duhet ta përshkruajë me gojë ilustrimin i cili që do t'i “bjerë” gjatë hedhjes së zarit.

Aktiv itet i :

Shënim:

Jambi gjuhësor5.

Ÿ Zare për jamb (ose kub i 

përpunuar me ilustrime)

Ÿ Letër

Ÿ Fllomasterë

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



5. Aktiviteti: Jambi gjuhësor

3

1

gëzim

2



Përgatit ja :

Përgatisni letra ku do të shkruani ndjenja të ndryshme (p.sh. i/e lumtur, i/e mërzitur, i/e trembur, i/e 
zemëruar) dhe vendosini në një enë plastike.

Ide + :

Shpjegojuni nxënësve se secili prej enës plastike do të tërheqë nga një fletë dhe se duhet të njohë dhe 
duke përdorur pantomimë ta prezantojë ndjenjën që është shkruar në letër. Nxënësit e tjerë duhet të 
gjejnë se për kë ndjenjë bëhet fjalë. Në këtë mënyrë nxënësit do të përmirësojnë njohjen e ndjenjave 
dhe te vetvetja dhe te të tjerët.

Në pjesën e dytë të orës duhet t'i lusni nxënësit që secili të shkruajë një tregim të shkurtër për emocionin 
që e kanë tërhequr. Në tregim duhet të vendosen situata të cilat shkaktojnë këtë ndjenjë (p.sh. Jam e 
lumtur kur...).

Aktiv itet i :

Shënim:

Bisedojmë për ndjenjat6.

Ÿ Fletë letre

Ÿ Laps

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



6. Aktiviteti: Bisedojmë për ndjenjat
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3 4



Përgatit ja :

Përgatisni tekst të cilin do t'ua lexoni nxënësve. Tekstin mund ta përgatisni vetë ose ta gjeni në ndonjë 
revistë për fëmijë.

Ide + : 

Në këtë aktivitet, nxënësit kërkojnë zgjidhje për një problem të caktuar të prezantuar në tekst (si në 
shembullin e tregimit në faqen që vijon).

Ndajini nxënësit në grupe dhe shpjegohuni se ju do të lexoni një tekst dhe se detyra e tyre është në 
suazat e grupit të vet të gjejnë zgjidhje për problemin e vendosur. Lutini nxënësit t'ju dëgjojnë me 
vëmendja kur e lexoni tekstin. Pasi të përfundoni leximin e tekstit, lutini që në grupin e vet të bisedojnë 
për zgjidhjen e problemit. Shpjegohuni nxënësve se madje edhe problemet të cilat duket se nuk kanë 
zgjidhje, kanë zgjidhje. 

Luteni secilin grup të mendojë për zgjidhjen i cili është dhënë në këtë tregim dhe ta shkruajë mendimin e 
vet në një fletë letre. Bisedoni me nxënësit a u ka ndodhur dhe atyre një problem i ngjashëm.

Përzgjidhni ose krijoni një tekst i cili pasqyron ndonjë situatë ku janë gjetur nxënësit tuaj. Nëpërmjet këtij 
aktiviteti mund të punoni mbi zgjidhjen e problemeve në shkollë apo për tejkalimin e disa situatave 
specifike në të cilat janë gjetur nxënësit tuaj.

Aktiv itet i :

Shënim:

Së bashku drejt zgjidhjeve7.      

Ÿ Letër

Ÿ Laps

Ÿ Revistë për fëmijë

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



7. Aktiviteti: Së bashku drejt zgjidhjeve

Grupi 1

Zgjidhje të problemit...

Grupi 2
Zgjidhje të problemit...

Grupi 3

Zgjidhje
 të prob

lemit...

Shembull për tregim:

Ky është një rrëfim për një djalosh me emrin Driton. Dritoni ka 8 vjet dhe 
është në klasën e dytë. Një mëngjes dimri ai ishte vetë në shtëpi, sepse orët i 
fillojnë pasdite. Atë mëngjes pas mëngjesit i bëri detyrat e shtëpisë dhe 
meqenëse kishte kohë deri në fillim të orëve, ai e mori çantën dhe shkoi te shoku i 
tij Vetoni i cili jeton në të njëjtën mëhallë. Ai u gëzua shumë kur e pa Dritonin. 
Filluan të luajnë dhe ishin shumë të gëzuar. Loja i rrëmbeu dhe as nuk e panë 
orën. Menjëherë Dritoni bërtiti: “Obobo do të vonohem për në shkollë nëse nuk 
nisem menjëherë!” E mori me të shpejtë xhupin, kapelën dhe shallin dhe me vrap 
doli nga banesa e Vetonit. Rrugës e mbërtheu xhupin dhe e vuri kapelën. Kur 
arriti afër rrugës ku gjendej shkollë papritur tha: “Obobo e harrova çantën me 
libra dhe detyrat e shtëpisë te Vetoni, madje edhe shujtën e kam brenda, ç'të bëj 
tani, do të vonohem për në mësim.” U kthye me vrap në banesën e Vetonit i rra 
ziles në derë gjithë panik. Por askush nuk u përgjigj, dera ishte e mbyllur. 
Vetoni me siguri ka shkuar në shkollë, kurse prindërit e tij janë në punë. Në 
shtëpi nuk ishte askush.

Dritoni u gjet para një problemi të madh: Çanta e shkollës i mbeti e mbyllur në 

banesën e Vetonit, Vetoni është në shkollë, kurse prindërit e tij janë në punë, kurse 

ora e mësimit do të fillojë shumë shpejt. Pyetini nxënësit: Si ta ndihmojmë 

Dritonin? Çfarë duhet të bëjë ai sipas jush?



Përgatit ja :

Në çdo kartelë shkruani një fjalë dhe fjalët vendosini në një enë plastike. Ato duhet të jenë fjalë të cilat 
supozojmë se janë të panjohura për nxënësit. Për çdo fjalë që do të shkruani kontrollojini në fjalorin e 
gjuhës shqipe cili është shpjegimi për atë fjalë dhe a do ta kishin të qartë nxënësit.

Ky aktivitet është më mirë të realizohet në oborrin e shkollës. Ndajini nxënësit në grupe kështu që çdo grup 
do të ketë numër të njëjtë nxënësish. Thojuni nxënësve të merren vesh midis tyre se kush është numri një, 
kush është numri dy e kështu me radhë deri në numrin e fundit (në varësi nga numri i nxënësve në grup). 

Në oborrin e shkollës shënoni ku do të qëndrojnë ata të cilët në çdo grup janë numri 1, ku do të rrinë ata të 
numrit 2 etj. (është e rëndësishme numri i parë dhe i fundit të qëndrojnë afër jush d.m.th. të parët të 
përfaqësojnë nisjen, kurse numrat e tjerë të jenë larg njëri-tjetrit). 

Së bashku me nxënësit përzgjidhni një vend ku do të qëndrojë fjalori. Do të ishte shumë mirë të keni një 
fjalor për çdo grup, por nëse nuk keni, në atë rast do t'i lini kohë përfaqësuesit të çdo grupi ta kontrollojë fjalën 
që e ka tërhequr, pastaj kur të jepni shenjë ju do të fillojë aktiviteti. 

Aktiviteti fillon kur të gjithë ata që janë numri 1 në çdo grup tërheqin nga një fjalë nga ena plastike. 
Shpjegojuni se detyra e tyre është që me ndihmë të fjalorit të gjuhës shqipe ta zbulojnë kuptimin e fjalës dhe 
pastaj të vrapojë te përfaqësuesi i cili është në pozitën 2 dhe t'ia pëshpëritë fjalën dhe kuptimin e saj. 

Numri 2 pasi ta dëgjojë fjalën dhe shpjegimin vrapon te numri 3 dhe i thotë atë që ka kuptuar dhe ka mbajtur 
mend. Dhe kështu me radhë derisa informacioni të mbërrijë te anëtari i fundit i grupit të tyre. I fundit bërtet 
“Gati” dhe ia thotë mësuesit fjalën që ia kanë thënë dhe kuptimin e saj. Në këtë mënyrë nxënësit do ta 
pasurojnë fjalorin me fjalë të reja. 

Ky aktivitet do të jetë argëtues për nxënësit sidomos nëse ka gabime dhe keqkuptime gjatë përcjelljes së 
mesazhit, prandaj “vendi për kontroll të të sëmurëve” në vend të “ordinancës” tek anëtari i fundit i grupit do të 
mbërrijë si “organizatë”, kurse “thyerje” në vend të “frakturës” do të jetë “faturë”.

Aktiv itet i :

Shënim:

Fjali të lëvizshme8.      

Ÿ Fjalor të gjuhës shqipe

Ÿ Enë plastike

Ÿ Letër

Ÿ Fllomaster

Ÿ Kartela

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 
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1

4

2 FJALOR

TËRHEQ NJË FJALË

ÇFARË TË THASH?

ÇFARË DËGJOVE?

8. Aktiviteti: Fjali të lëvizshme



Përgatit ja :

Përgatisni një tabelë si në fotografinë në faqen që vijon. Të njëjtën vizatojeni në një fletë të madhe letre. 
Tabela përbëhet nga dy radhë dhe me nga 6 katrorë. Rrathët e kuq (zhetonët) bëhen nga kartoni i kuq 
dhe janë ngjitur në tabelë. Këtë tabelë vendoseni në një vend të dukshëm me shënim në pjesën e 
sipërme të tabelës që të jetë në dispozicion të nxënësve.

Ide + :

Para fillimit të aktivitetit gjashtë zhetonët vendosini në pjesën e poshtme të tabelës. Thërritni nxënësit 
një nga një dhe thojuni nga një fjalë e cila është e përbërë maksimum nga 6 tinguj. Luteni nxënësin të 
dëgjojë me vëmendje dhe të përsërisë tingujt e fjalës, dhe siç i shqipton një nga një shkronjat, për çdo 
shkronjë të shqiptuar merr nga një zheton dhe e vendos në fushat e radhës së sipërme të tabelës. Pasi 
t'i vendosë zhetonët në fusha, sipas tingujve të shqiptuar të fjalës, nxënësi i numëron dhe nxjerr 
përfundim nga sa tinguj është i përbërë fjala që e ka shqiptuar. Aktiviteti fillon me dhënien e fjalëve të 
thjeshta me një rrokje, për shembull: hundë, tren, bri, kripë etj., kurse pastaj numri i fjalëve zmadhohet 
shkallë-shkallë. 

Aktiviteti mund të realizohet në çifte. Çdo çift ka kartela me fjalë të shkruara, tabelën e vet dhe zhetonë. 
Një nxënës nga çifti tërheq një kartelë me një fjalë e lexon me zë, kurse nxënësi tjetër duhet të përsërisë 
tingujt e fjalës një nga një dhe të vendosë në radhën e sipërme të tabelës aq zhetonë saç ka dhe tinguj. 
Vetë nxënësit mund të përpilojnë tabelë në fletë letre, kurse si zhetonë të përdorin pllaka matematikore, 
kapakë me ngjyra, rrathë prej kartonit me ngjyrë. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Një shkronjë, një zheton9.

Ÿ Letër me dimensione 100 x 70 cm

Ÿ Karton me ngjyrë të kuqe

Ÿ Fllomasterë

Ÿ Dupllofan

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :



1

2

9. Aktiviteti: Një shkronjë, një zheton 

GËZIM



Ky aktivitet përdoret për periudhën kur nxënësit përgatiten të nisin me shkrim dhe lexim. Lutini nxënësit 
të rrinë ulur në formë rrethore. Shpjegojuni se kanë për detyre të thonë fjalë nga alfabeti sipas radhës 
duke filluar nga A-ja deri te Zh-ja. Çdo nxënës do të thotë nga një fjalë kur t'i hedhin topin. Fjalën e parë e 
thoni ju dhe pastaj ia hidhni topin nxënësit i cili duhet të thotë një fjalë me shkronjën B, kurse ai ia hedh 
ndonjë shoku të vet i cili duhet të thotë fjalë me shkronjën C, etj. Aktiviteti realizohet shpejtdhe prandaj 
theksojuni nxënësve se duhet të kenë kujdes vazhdimisht sepse nuk dihet kur do t'ua hedhin topin. 
Nëse ndonjë nxënës harron ndonjë shkronjë të alfabetit apo nuk arrin të kujtojë fjalë me shkronjën që 
vijon del nga rreth. Fitues janë 5 nxënësit e fundit të cilët do të mbeten në rreth. Ata fitojnë nga një yll si 
“kampionë të alfabetit” ose emrin e tyre mund ta shkruani në kalendarin e marrë nga projekti i USAID-it 
“Leximi ju bën udhëheqës”. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Përsëritje argëtuese e alfabetit10.      

Ÿ Top i butë pelushi Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :



10. Aktiviteti: Përsëritje argëtuese e alfabetit

1
2

3 5



Përgatit ja :

Përgatisni një lokomotivë prej kartoni dhe disa vagonë që t'i shkruani shkronjat e para të cilat do t'i 
mësoni. Për çdo shkronjë të ardhme do të caktoni një nxënës që të përgatisë vagon. Në këtë mënyrë do 
të keni vagon për çdo shkronjë, kurse treni do të jetë laraman dhe do të shprehë kreativitetin e të gjithë 
nxënësve të klasës suaj. 

Çdo vagon shënohet me shkronjën e vet dhe në të duhet të ngjitni në xhep të tejdukshëm (xhepin e 
tejdukshëm mund ta përgatisni nga dosjet e tejdukshme si në fotografi). 

Kini kujdes treni duhet të jetë i vendosur në mur në lartësi e cila do të përputhet me lartësinë e nxënësve. 

* Që ta prezantoni shkronjë mund të zgjidhni edhe ndonjë objekt tjetër apo mjet tjetër transporti. Më mirë 
është të zgjidhni diçka që u pëlqen nxënësve. 

Ide + : 

Treni i alfabetit ka përdorim të shumëfishtë. Kur të filloni të mësoni shkronjat në xhepat e tejdukshëm 
mund të vendosen figura (p.sh. figurë me kafshë, objekte, mjete të transportit, veprime etj.). Meqenëse 
çdo vagon përfaqëson një shkronjë të caktuar, figurat duhet të vendosen nëpër xhepa sipas shkronjës 
së parë me të cilën fillon fjala e cila është në figurë. Kur nxënësit të kenë mësuar më tepër shkronja 
mund t'i lutni të shkruajnë fjalë me ato shkronja dhe t'i vendosin në xhepat e tejdukshëm. Më vonë mund 
ta komplikoni aktivitetin duke i lutur nxënësit të shkruajnë fjalë të cilat nënkuptojnë 
veprime/emra/mbiemra etj. Nxënësit mund ta përdorin trenin edhe si vend ku do t'i shkruajnë fjalët e 
panjohura të cilat më vonë do t'ua zbuloni kuptimin së bashku. 

Ky tren mund të ketë zbatim gjatë të gjithë procesit të mësimit të shkrimit dhe është një mjet i cili mund të 
përdoret përditë. 

Në xhepa mund të vëni kartela me fotografi të nxënësve sipas shkronjës me të cilën u fillon emri apo 
mbiemri. Në këtë mënyrë nxënësit do t'i mbajnë mend shkronjat sepse ua kujtojnë shokët e tyre.

Aktiv itet i :

Shënim:

Treni i alfabetit

Ÿ Kartonë me ngjyra

Ÿ Ngjitës

Ÿ Fllomasterë

Ÿ Letër 

Ÿ Dosje të tejdukshme

11.      

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



11. Aktiviteti: Treni i alfabetit

3

QUMËSHT

TOP

PJATË

PEMË

1

2LULE



Përgatit ja :

Përgatisni karton për çdo fëmijë me madhësi 10 x 15 cm.Mbi të çdo fëmijë duhet të ngjitë një fletë të 
bardhë letre ku mund të vizatojë dhe të shkruajë.

Lutni çdo nxënës të vizatojë kafshën e adhuruar. Pasi nxënësit të përfundojnë me vizatimin lutini,secili 
prej tyre të shkruajë një fjali nën vizatim si në shembullin në vijim: Kafsha ime shoqërohet me tingullin 
________ sepse ka/është ___________________(fjalë e cila fillon me të njëjtën shkronjë).

Për shembull: Ariu im shoqërohet me shkronjën G sepse ka gëzof të bukur.  

  Panda ime shoqërohet me shkronjën А sepse është nga Azia.

  Elefanti im shoqërohet me shkronjën H sepse ka hundë të gjatë.

Ky aktivitet është i dobishëm për përcaktimin e shkronjës së parë të fjalës, kuptimin e elementit të 
shkronjës, zgjerimin e fjalorit dhe për mendimin logjik. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Kush me kë shoqërohet12.      

Ÿ Karton

Ÿ Letër

Ÿ Fllomasterë

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



12. Aktiviteti: Kush me kë shoqërohet

1

2

3
A

nga Azia.



Përgatit ja :

Përgatisni bingo me 15 shkronja për çdo nxënës. Gjithashtu, prisni kartela me të gjitha shkronjat dhe 
vendosini në enë plastike. Pasi ta bënë njëherë aktivitetin, në vend që t'i përgatisni ju kartelat, përgatisni 
skemë me fusha bosh dhe lutini nxënësit në kartelat e veta të shkruajnë 15 shkronja të ndryshme. 

Ide + : 

Çdo nxënës duhet të tërheqë nga një bingo. Pasi çdo nxënës do të marrë një bingo, filloni me tërheqjen 
e shkronjave. Nxënësit duhet të rrethojnë shkronjat të cilat do t'i lexoni ju. Fitimtar është ai i cili do t'i 
rrethojë i pari të gjitha shkronjat në bingon e vet dhe do të bërtasë “bingo”.  

Lojën mund ta komplikoni me shkronja të mëdha dhe të vogla, me shkronja shtypur ose dore,  mund të 
jenë fjalë të cilat janë më të thjeshta apo më të komplikuara, në varësi nga niveli se sa dinë të lexojnë 
fëmijët. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Bingo e alfabetit 

Ÿ Letër

Ÿ Gërshërë

Ÿ Lapsa

Ÿ Enë plastike

13.      

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



13. Aktiviteti: Bingo e alfabetit 
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Përgatit ja :

Përgatitni zarfe ku do të vendosni kartela me shkronja. Kur shkronjat e zarfeve janë vendosur sipas 
rendit të saktë ata do të prezantojnë nga një fjalë. Bëni zarfe me minimum 4 kartela, kurse maksimum 8. 
(p.sh. në zarfet keni 4 kartela ku do të kini shkronjat V, Z, O, A nxënësi duhet t'i renditë shkronjat dhe të 
formojë fjalën “vazo”).

Ide + : 

Çdo nxënësi i jepni zarf me 4 kartela. Kur nxënësi i vendos shkronjat saktësisht dhe e formon fjalën 
sekrete mësuesi i jep zarf me 5 kartela, kurse pastaj me 6, pastaj me 7 dhe në fund me 8 kartela. 
Nxënësi i cili do ta formojë i pari fjalën me 8 kartela do të jetë partner me arsimtarin radhës tjetër, kur të 
realizojnë aktivitetin dhe së bashku me të i përgatit kartelat. 

Kur nxënësit do ta përvetësojnë këtë aktivitet prej tyre mund të kërkoni që të përcaktojnë se a është fjala 
e formuar emër, mbiemër apo folje. Gjithashtu, nxënësit mund të formojnë fjali me fjalët e fituara dhe t'i 
analizojnë ato nga ana morfologjike. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Gjeje fjalën14.      

Ÿ Letër 

Ÿ Lapsa

Ÿ Zarf

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



14. Aktiviteti: Gjeje fjalën

3
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Përgatit ja :

Së bashku me nxënësit përpunojeni “Zonjushën nga A-ja deri në Zh” e cila në të vërtetë është kukull prej 
letre apo pëlhure. 

Ide + :

Zonjusha e ndryshon emrin sipas shkronjës e cila punohet në atë moment. Kur zonjusha quhet 
“Zonjusha M” atëherë në të vendosen kartela me fjalë të cilat fillojnë me “M”. Shpjegohuni nxënësve se 
ajo dëshiron vetëm gjëra që fillojnë me “M”. Me qëllim që ta argëtojnë Zonjushën M, nxënësit vizatojnë, 
shkruajnë dhe ngjitin rreth saj figura objektesh të cilat fillojnë me shkronjën “M”. Gjithashtu, mund të 
vendosin objekte (me madhësi përkatëse të kukullës). Pas një kohe, pasi nxënësit ta përvetësojnë këtë 
shkronjë “Zonjusha M” do të bëhet “Zonjusha N” dhe aktiviteti përsëritet në të njëjtën mënyrë. 

Së bashku me nxënësit përgatisni “Zotërinë nga 1 deri në 100”. Siç i mësojnë numrat, nxënësit le t'i 
ngjitin figurat të cilat e tregojnë atë numër, ose ekuacionet matematikore zgjidhja e të cilave do ta 
prezantojë numrin i cili është prezantuar me “Zotëria 1 deri në 100”. Lutini nxënësit ta shkruajnë me 
shkronja numrin me qëllim që të mësojnë si shkruhen numrat si duhet. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Zonjusha nga A-ja deri në Zh15.      

Ÿ Letër/pëlhurë

Ÿ Fllomasterë

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



15. Aktiviteti: Zonjusha nga A-ja deri në Zh
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Përgatit ja :

Përgatisni nga një libër me ilustrime për çdo grup. Në çdo libër me ilustrime mbuloni nga një shkronjë në 
20 fjalë (në fillim, në mes dhe në fund të fjalës). Ngjitini kartelat vetëngjitëse mbi fjalët kryesore të librit 
me ilustrime. “Për shembull, te libri “Dea dhe syzet” mbulojeni shkronjën “s”.

Shpjegojuni nxënësve se ky aktivitet do të realizohet në grupe dhe se bashkëpunimi tyre do të jetë me 
rëndësi për realizimin e shpejtë të aktivitetit.  

Ide + : 

Shpjegojuni nxënësve se detyra e tyre si grup është t'i zbulojnë fjalët të cilat kanë shkronja të mbuluara. 
Një përfaqësues i grupit e lexon librin me ilustrime, kurse një le t'i shkruajë përgjigjet e grupit. 
Shpjegojuni nxënësve se duhet t'i lexojnë të gjitha fjalitë në tërësi sepse kjo do t'i ndihmojë që të 
zbulojnë fjalën. Ai grup i cili do të përfundojë i pari është fitues.

Këtë aktivitet mund t'ua jepni edhe prindërve të nxënësve të klasës suaj. Nuk nevojitet përgatitje e 
madhe dhe prindërit mund ta realizojnë lehtë edhe në shtëpi me fëmijët e vet. Shfrytëzojini mbledhjet 
me prindër që t'ua jepni këtë aktivitet. Përfshijini në orën e mësimit. Bëjini prindërit të jenë partnerët tuaj. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Shkronja të fshehura16.      

Ÿ Libra me ilustrime me shkronja të 

mëdha të lexueshme (për çdo grup)

Ÿ Kartela vetëngjitëse

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



16. Aktiviteti: Shkronja të fshehura

1

2Do të grindeshim në kuzhinën. 

"Lejomë mua të marr ujë. Për gjyshin është”.

"Edhe uji im është për gjyshin".

Askush s'e merrte dot guximin t'i thotë gjyshit diçka, si 
bie fjala: "Shko e merr vet ujë”!

E dinim se bënte punë të mundimshme, të kontrollojë 
dyzet deri më gjashtëdhjetë pacientë në ditë. Kur 
kthehej në shtëpi meritonte që të tjerët ta shërbejnë. 

Kur nuk donim t'i ndihmojmë gjyshit, shkonim në majë 
të gishtave të mos vërë re.



Përgatit ja :

Në një enë plastike vendosni shkronja të mëdha shtypi. Shkronjat mund të përsëriten edhe nga disa 
herë (në një enë vendosini shkronjat që janë më pak frekuente: (Gj, Q, Xh, Nj). Vendosni një orë muri në 
një vend të dukshëm në hapësirë. Për çdo nxënës përgatisni fletë pune “Emra të shpejtë” (si në 
fotografinë në vijim). 

Ide + : 

Çdo nxënës tërheq nga një shkronjë nga kavanozi me shkronja. Pasi ta marrë shkronjën, nxënësi 
plotëson një radhë në tabelë me fjalë që fillojnë me shkronjën e tërhequr. Nxënësi ka të drejtë që ndonjë 
fushë ta lërë bosh. Pasi t'i shkruani fjalët e kërkuara, shkon përsëri te kavanozi dhe tërheq një shkronjë 
të re, me të cilën e përsërit të njëjtën procedurë. Përmenduni nxënësve se ky aktivitet do të vazhdojë 15 
minuta dhe duhet të kenë kujdes për kohën që e tregon ora e murit. Pasi të kalojë koha e paraparë, çdo 
nxënës i lexon fjalët e shkruara dhe së bashku me të tjerët në grup vendosin pikë (gjatë vendosjes së 
pikëve duhet të kihet parasysh se a janë shkruar fjalët saktë, përkatësisht a janë shkruar me shkronjë të 
madhe apo të vogël. Në fund mblidhet numri i përgjithshëm i pikëve për çdo nxënës në grup, por edhe i 
të gjithë grupit. Grupi që ka mbledhur më tepër pikë është fitues.  

Ky aktivitet mund të adaptohet edhe për nxënësit e klasës së parë, por paraprakisht hiqen kategoritë e 
shtyllës së parafundit dhe të fundit, kurse fushat e tjera do t'i plotësojnë duke i ilustruar me fjalë, kurse 
gjatë dhënies së pikëve i shqiptojnë fjalët e ilustruara.

Aktiv itet i :

Shënim: 

Emra të shpejtë17.      

Ÿ Enë plastike

Ÿ Orë muri

Ÿ Kartela me numra

Ÿ Letër

Ÿ Laps

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



17. Aktiviteti: Emra të shpejtë

32
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Përgatit ja :

Përgatisni fjalë të cilat fillojnë me ndonjë shkronjë (nga A-ja deri te Zh-ja) për çdo grup. Fjalët prijini 
duke qenë çdo fjalë në fletë të veçantë. Në tavolinën e çdo grupi vendosini fjalët e prera, një fletë të 
madhe letre, ngjitës dhe fllomasterë. 

Ndajini nxënësit në 4 grupe. Shpjegojuni se detyra e tyre është së pari fjalët e prera t'i renditin njëra 
nën tjetrën (vertikalisht) duke filluar nga A-ja deri te Zh-ja. Pasi t'i renditin fjalët, shpjegohuni se duhet 
pranë çdo fjale të shkruajnë nga një fjali me atë fjalë. Këto fjali do të jenë të thjeshta kur fëmijët janë 
më të vegjël, por aktiviteti do të jetë i dobishëm edhe për klasat më lart, ku mund të vendosni fjalë të 
reja nga tema aktuale të cilën e mësoni. Nëpërmjet fjalisë që do ta shkruajnë nxënësit, do të kuptoni 
se a e kanë përvetësuar kuptimin e fjalës së re. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Fjalë pas fjale, nga A-ja deri te Zh-ja 18.      

Ÿ Letër

Ÿ Fllomaster

Ÿ Letër me dimensione 100 x 70 cm

Ÿ Ngjitës

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



18. Aktiviteti: Fjalë pas fjale, nga A-ja deri te Zh-ja 

3Motra ime do të hajë akullore në verë.

1

Në rrugën për në fshtin githmonë 
ka shumë bretkosa.
Në cirkun ka klloun dhe shumë kafshe.

2



Përgatit ja :

Përgatisni një fletë pune me disa fjali për çdo grup. Në fjali duhet të ndryshoni nga një ose dy fjalë si te 
shembujt e dhëna në faqen tjetër.

Ndajini nxënësit në grupe dhe shpjegohuni se detyra e tyre është t'i gjejnë fjalët në fjali të cilat e 
ndryshojnë përmbajtjen e tyre dhe i bëjnë të palogjikshme. Pasi t'i gjejnë ato fjalë, nxënësit duhet të 
mendojnë se cilat fjalë do të ishin më të mira për këto fjali. Ata që do të përfundojnë të parët do të jenë 
fitimtarë dhe do të kenë për detyrë radhës tjetër të krijojnë fjali jo të logjikshme të cilat nxënësit e tjerë do 
të duhet t'i deshifrojnë.  

Kuptimi i këtij aktivitetit është nxënësit ta kuptojnë rëndësinë e fjalëve dhe sesi ato ndonjëherë ta bëjnë 
fjalinë të palogjikshme, por se edhe konteksti do t'i ndihmojë ta zbulojnë kuptimin e vërtetë. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Kur peshku do të quhej zog19.      

Ÿ Letër

Ÿ Stilolaps

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



19.Aktiviteti: Kur peshku do të quhej zog
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Përgatit ja :

Përgatisni kartela ku do të ketë shpjegim nga fjalori për një fjalë. Në pjesën e poshtme të kartelës është 
shkruar fjala, por me shkronja të përziera (si në shembullin e faqes tjetër). 

Ide + : 

Çdo nxënësi i jepet nga një kartelë dhe ka për detyrë të zbulojë fjalën me shkronja të përziera e cila 
është shkruar në këndin poshtë.  Kështu nëpërmjet lojës, nxënësit do ta pasurojnë fjalorin e vet dhe do 
t'i përvetësojnë fjalët e reja. Fjalët të cilat ua jepni që t'i formojnë, mund t'i lidhni me temën të cilën e 
punoni momentalisht. 

Ky aktivitet është i përkryer që të mbani vëmendjen e nxënësve. 

Kur ta realizoni aktivitetin me klasat më lart, në vend që të jepni fjalën me shkronja të përziera, mund të 
thoni se sa shkronja ka fjala që kërkohet.

Aktiv itet i :

Shënim:

Fjalë e re20.      

Ÿ Fjalor i gjuhës shqipe

Ÿ Letër 

Ÿ Stilolaps

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



20. Aktiviteti: Fjalë e re

2

1



Përgatit ja :

Përgatisni kartela për çdo grup. Duhet të ketë më tepër kartela sesa nxënës në grup sepse çdo nxënës 
duhet të tërheqë nga një kartelë. Kartelat për çdo grup mund të jenë ose të ndryshme ose të njëjta. 
Propozimet tona për kartelat janë dhënë në faqen tjetër. 

Ide + : 

Shpjegohuni nxënësve se secili prej tyre do të tërheqë nga një kartelë dhe ka për detyrë të lexojë atë që 
është shkruar dhe ta vizatojë. Pasi çdo nxënës do të përfundojë vizatimin ai ka për detyrë t'u tregojë të 
tjerëve se çfarë ka vizatuar. 

Çdo nxënës dëshiron të jetë i vlerësuar, kur të përfundojë aktiviteti vendosini vizatimet me kapëse në një 
spango të cilën do ta vendosni nga njëra anë deri në anën tjetër të klasës. Gjithashtu, nga vizatimet 
mund të krijoni një libër të përbashkët të klasë dhe në atë mënyrë t'i ekspozoni punimet e fëmijëve. 

Aktiv itet i :

Lexo që të vizatosh dhe trego çfarë ke vizatuar21.      

Ÿ Letër

Ÿ Gërshërë

Ÿ Ngjyra

Ÿ Ngjitës

Ÿ Kuti e vogël

Shënim:

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



21. Aktiviteti: Lexo që të vizatosh dhe trego çfarë ke vizatuar

a) Vizatoni një flutur. Vizatojini 
krahët dhe ngjyrosini. Vizatojini 
linjat e trupit të fluturës. Vizato re 
dhe diell përreth fluturës. 

1

b) Vizatoni një njeri. Vizatoni 
kapele mbi kokën e njeriut. 
Vizatojini pallto dhe pantallona. 
Ngjyrosini pantallonat me dy 
ngjyra. Njërën këpucë bëjeni të 
zezë, kurse tjetrën të gjelbër. 
Vizatojini në njërën dorë një 
bastun të gjatë të zi.

c) Vizatoni së pari planetin Tokë. 
Pastaj vizatojeni hënën, kurse 
pastaj të gjithë planetët e sistemit 
tonë diellor. 

ç) Vizatoni një rreth të madh me 
X në mes. Katër fundet e X 
duhet të prekin perimetrin e 
rrethit. Në njërën pjesë të rrethit 
vizato dikë që të pëlqen. Në 
pjesën tjetër vizato kafshën 
tënde të preferuar. Ushqimin 
tënd të preferuar vizatoje në 
pjesën e tretë të rrethit. Vizatoje 
veten në pjesën e fundit të 
rrethit.

d) Vizato një katror të madh. Në 
pjesën e sipërme të tij, vizato një 
katror të vogël. Vizato dy 
drejtkëndësha  të gjatë të cilët e 
prekin brinjën e poshtme të 
katrorit të madh. A vure re se po 
vizaton robot? Vizatoji gojë dhe 
sy. Vizato dhe detaje të tjera që 
roboti tënd të jetë unik. 

dh) Bëju kreativ dhe krijo çfarë 
të duash! 

2 3

4
5 6



Përgatit ja :

Përgatisni 3 fletë të mëdha prej letre në të cilat do të shkruani një fjali të parë të njëjtë dhe një fjali të fundit 
të njëjtë. 

Ky aktivitet mund të realizohet në oborrin e shkollës. Ndajini nxënësit në tri grupe dhe në njërin murr në 
oborr vendosni tri fletë letre. Çdo grup duhet qëndrojë në radhë dhe duhet të jetë në të njëjtën largësi 
nga letrat.   

Shpjegojuni nxënësve se kanë 10 minuta në dispozicion që të shkruajnë së bashku një tregim i cili fillon 
dhe përfundon me fjalitë të cilat janë dhënë. Nxënësit kanë 2 minuta ta krijojnë tregimin. Pasi të kalojnë 2 
minuta, kur të jepet shenja nxënësi i parë i çdo grupi vrapon deri te fleta dhe e fillon shkrimin e tregimit. 
Nxënësi i parë, shkruan një fjalë, kthehet në vend me vrap te shoku i vet dhe ia jep markerin dhe pastaj ai 
vrapon dhe e shkruan fjalën e dytë etj. Kujtojini nxënësit se duhet të kenë kujdes drejtshkrimin, shenjat e 
pikësimit dhe gramatikën  si edhe përmbajtjen e tregimit.  

Pasi të përfundojnë 10 minuta, filloni me dhënien e pikëve. Gjatë dhënies së pikëve kini kujdes që 
tregimi të jetë i përfunduar dhe të jetë një tërësi logjike me fjalinë e parë dhe të fundit, a ndiqen rregullat 
drejtshrkimorë dhe gramatikorë, a është tregimi interesant dhe kreativ dhe si kanë bashkëpunuar 
nxënësit dhe e kanë ndihmuar njëri-tjetrin në grup.

Aktiv itet i :

Shënim:

Fjalë pas fjale të bëhet tregim 22.      

Ÿ Letër me dimensione 100 x 70 cm

Ÿ Markerë

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



1

22. Aktiviteti: Fjalë pas fjale të bëhet tregim
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Përgatit ja :

Përgatisni pyetje dhe përgjigjet e tyre. Mund të jenë pyetje lidhur me temën që mësoni, me ndonjë libër 
jashtëshkollor, por mund të jenë edhe pyetje për njohuri të përgjithshme. 

Shpjegojuni nxënësve se ky aktivitet do të realizohet në grup dhe se të drejtë që të përgjigjet do të ketë ai 
grup i cili do të paraqitet i pari. Ju do të lexoni një përgjigje, kurse ata do të kenë detyrë të bëjnë pyetje që 
përputhet me atë përgjigje. Theksojuni se pyetjet mund t'i bëjnë në forma të ndryshme dhe nxitini që të 
jenë kreativë. Ky aktivitet është i mirë për përsëritjen e ndonjë përmbajtjeje në mënyrë interesante dhe 
nëpërmjet lojës. 

Thojuni nxënësve se në këtë aktivitet përveç njohurive vlerësohet edhe shpejtësia dhe puna në grup.

Për çdo pyetje e cila përputhet me përgjigjen e dhënë fitohet një pikë. Në fund mblidhen pikët dhe 
fitimtar është ai grup i cili ka më tepër pikë. Kur ta realizoni herës tjetër këtë aktivitet, grupit që ka fituar 
jepini detyrë të përpilojë përgjigjet. 

Kini kujdes që çdo herë përgjigje të thonë nxënës të ndryshëm të grupit, kështu që çdo anëtar i grupit do 
të ketë mundësi të japë përgjigje. 

Aktiv itet i :

Përgjigje, pastaj pyetje 23.      

Ÿ Letër

Ÿ Laps

Shënim:

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



2

1
23. Aktiviteti: Përgjigje, pastaj pyetje 

х



Përgatit ja :

Përgatisni nga dy telegrame për çdo çift.

Shpjegojuni nxënësve se aktivitetin do ta realizojnë në çifte. Herën e parë njëri nxënës do ta lexojë 
telegramin, kurse tjetri do të jetë telegrafist, kurse pastaj e kundërta. Telegrafisti ka për detyrë ta shkruajë 
mesazhin, por rrokjet duhet të ndahen me vizë. Gjithashtu, duhet të kihet kujdes edhe për vendet bosh 
dhe për shenjat e pikësimit.

Për shembull: I-nde-ru-a-ri Buj-ar Me-xhi-ti mo-riçmim. Bra-vo për Buj-ar Me-xhi-tin!

Nëpërmjet këtij aktiviteti do të mund t'i njihni nxënësit me mjetet e komunikimit në të kaluarën dhe të bëni 
krahasim me mjetet për komunikim sot. 

Aktiv itet i :

Telegrafistë24.      

Ÿ Letër

Ÿ Stilolaps

Shënim:

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



24. Aktiviteti: Telegrafistë
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Përgatit ja :

Përgatisni gurë dominoje prej letre në këtë mënyrë: kartela është në formë drejtkëndëshi me linjë 
vertikale të ndarë në dy pjesë të barabarta. Në kartelë dhe në anën e majtë dhe në anën e djathtë 
shkruhen rrokje të ndryshme. 

Përgatisni minimum 20 kartela dominoje për çdo grup. Kartelat për çdo grup duhet të jenë të njëjta që të 
shihet qasja e çdo grupi me kartela të njëjta (çdo grup do të arrijë zgjidhje të ndryshme). 

Shpjegojuni nxënësve se do të punojnë në grup dhe se çdo grupi do t'i jepen kartela dominoje. Detyra e 
tyre është të formojnë fjalë me dy rrokje dhe me shumë rrokje. Çdo rrokje nga njëra kartelë  duhet të 
gjejë çift në kartelën tjetër. Rekomandimi ynë është të shkruani rrokje me të cilat nxënësit mund të bëjnë 
kombinime të ndryshme (p.sh. nëse kartela i keni nga disa herë rrokjet do, ra, la, re, mi, do të formojnë 
dora, Dorela, Mirela.

Pasi nxënësit të përfundojnë punën, luteni çdo grup në një listë të caktuar të shkruajë fjalë të cilat janë 
pjesë të dominosë së tyre. Pastaj nxënësit duhet të shënojnë ku bie theksi mbi çdo fjalë. Pas kontrollimit 
e shpallni fituesin me më shumë fjalë të theksuara si duhet. 

Aktiv itet i :

Domino me rrokje25.      

Ÿ Letër

Ÿ Stilolaps

Shënim:

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



25. Aktiviteti: Domino me rrokje
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Përgatit ja :

Në shirita letre shkruani 5 fjali (çdo fjali të shkruhet me fllomaster me ngjyrë të ndryshme). Kini kujdes të 
keni fjali të cilat janë dëftore (pohore dhe mohore), pyetëse dhe dëshirore. Ndajini fjalitë  në pjesë 
kështu që çdo fjalë dhe shenjë pikësimi të jenë të prera veçmas. 

Ide + : 

Vendosini të gjitha pjesët në një enë dhe lutini nxënësit të tërheqin nga një fletë. Lutini të grupohen sipas 
ngjyrës së fllomasterit. Shpjegojuni se duhet të vendosin të gjitha fjalët dhe shenjat e pikësimit në 
mënyrë të tillë që fjalia të ketë rrjedhe logjike. Në fillim fjalitë do të jenë me më pak fjalë, por mandej mund 
ta zmadhoni numrin e fjalëve dhe shenjave të pikësimit. Përpiquni të jepni fjali ku vendi i shenjës së 
pikësimit do ta ndryshojë edhe kuptimin e fjalisë që të vërejnë rëndësinë e shenjave të pikësimit. (për 
shembull: Meso, si babai Gomar mos u be! Meso si babai, Gomar mos u be!)

Këtë aktivitet mund ta realizoni edhe në oborrin e shkollës. Shenjat e pikësimit dhe fjalët shkruajini në 
karton, kurse nxënësit ndajini në dy grupe. Në njërën atë të qëndrojnë shenjat e pikësimit, kurse nga 
ana tjetër nxënësit me kartonë me fjalë. Së pari duhet të grupohen së bashku ata nxënës të cilët kanë 
kartonë me fjalë që të mund të formojnë fjali. Kur të thonë “Gati!”, grupi me shenja të pikësimit thërrasin: 
“A doni shenjë”? kurse i pari përgjigjet se dëshiron. Pas marrjes së përgjigjes, “shenjat” bien dakord se 
cili prej tyre do të qëndrojë në vendin përkatës në fjalinë e krijuar nga nxënësit të cilët përfaqësojnë 
“fjalë”.  

Aktiv itet i :

Shënim: 

Thërras, tregoj, pyes dhe numëroj26.      

Ÿ Letër

Ÿ Fllomasterë

Ÿ Kuti plastike

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



26. Aktiviteti: Thërras, tregoj, pyes dhe numëroj
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Shpjegojuni nxënësve se ky aktivitet do të realizohet në çifte. Çdo nxënës duhet të përfytyrojë një objekt 
i cili gjendet në klasën tuaj. Pastaj, çdo nxënës në një fletë letre duhet të shkruajë 3 mbiemra të cilët e 
përshkruajnë objektin e përfytyruar (për shembull nëse nxënësi e përfytyron fjalën “laps” mund të 
shkruajë mbiemrat: i drunjtë, i mprehtë, i gjelbër). 

Pastaj nxënësit i shkëmbejnë fletët dhe secili duhet të gjejë se cili është objekti i përfytyruar i shokut të tij 
në bazë të mbiemrave të shkruara. Çifti merr pikë atëherë kur, edhe të dy nxënësit e çiftit e gjejnë fjalën e 
shokut të vet.

Ky aktivitet do t'i ndihmojë nxënësit të ushtrojnë emra dhe mbiemra, por edhe të fokusohen te detaje 
dhe tek ato karakteristika të cilat i përshkruajnë më mirë objektet, me qëllim që shoku ta gjejë më lehtë 
dhe më shpejt se fjalën e përfytyruar. Mandej ky aktivitet i ndihmon nxënësit të përmirësojnë 
shkathtësitë e tyre për ritregim dhe për krijim të fjalive më të gjata dhe më të përbëra.   

Aktiv itet i :

Shënim:

Gjeje objektin 27.      

Ÿ Letër

Ÿ Laps

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



1

27. Aktiviteti: Gjeje objektin 

I FTOHTË 
I BARDHË 
TË PARRAFSHTË

E DRURIT 

KOMODE 

E KAFTË

E PLOTË 

E GJERË  

E RRAFSH
ËT
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E GJELBËRT 
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NGJYRË HINËT 

TË PËRLYERA 

TË LAGËTA

х



Përgatit ja :

Organizojeni hapësirën për punë në grupe. Në fletë të mëdha letre vizatoni një tabelë me aq shtylla, saç 
kini formuar edhe grupe. Letrën vendoseni në një vend të dukshëm dhe në të shkruajini pikët e grupeve. 

Shpjegojuni nxënësve se do të punojnë në grupe dhe se ju do t'u thonë një folje, kurse ata kanë 60 
sekonda kohë të thonë sa më tepër emra të cilat krijojnë tërësi logjike me foljen që ua keni dhënë (për 
shembull, ju do të thoni foljen “pi”, kurs nxënësit do të shkruajnë pi ujë, pi kafe, pi qumësht, ose foljen 
Mbyll”, kurs nxënësit do të shkruajnë mbyll derën, mbyll shishen etj.). Dhënia e pikëve duhet të jetë në 
përputhje me numrin e emrave të shkruar (1 emër = 1 pikë). 

Aktiv itet i :

Çfarë mund...?28.      

Ÿ Letër

Ÿ Letër me dimensione 100 x 70 cm

Ÿ Fllomasterë

Shënim:

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



28. Aktiviteti: Çfarë mund ...?

MISH

PEMA

ËMBËLSIRA

MOLLA

ÇOKOLLATË

KËPUCË

PANTALLONA

PULOVËR

KAMION

VETURA

KOMBI

AUTOBUS

2

1
Ha Vesh Vozit

Ha Vesh Vozit
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Përgatit ja :

Përgatisni 3 kuti për çdo grup. Në kutinë e parë shkruani “emra”, në të dytën shkruani “folje”, kurse në të 
tretën “mbiemra”. Përgatisni nga 10 fjali për çdo grup. Fjalitë shkruajini në shirita letre. 

Ndajini nxënësit në grupe. Jepini çdo grupi nga 10 shirita letre ku janë shkruar fjalitë. Shpjegojuni 
nxënësve se detyra e tyre është t'i presin emrat, fjalitë dhe mbiemrat në fjalitë e shkruara në shiritin e 
letrës dhe t'i vendosin në kutitë përkatëse. Pastaj lutni çdo nxënës në grup të tërheqë nga një fletë nga 
çdo kuti dhe të krijojë fjali me fjalët të cilat do t'i tërheqë. Pastaj së bashku me nxënësit lexojini fjalitë e 
shkruara. Duke pasur parasysh se ndonjëherë fjalët e tërhequra janë të vështira që të krijohen fjali, 
prandaj përshëndetini gjithmonë koment pozitiv zgjidhjet kreative të nxënësve.

Aktiv itet i :

Kuti me emra, folje dhe mbiemra 29.      

Ÿ Letër

Ÿ Fllomasterë

Ÿ Kuti

Shënim:

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



29. Aktiviteti: Kuti me emra, folje dhe mbiemra 

EMRA

MBIEMRA

FOLJE
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Përgatit ja :

Aktiviteti mund të kryhet në oborrin e shkollës, sallën e fizkulturës ose në klasë. 

Ndajini nxënësit në tri grupe dhe lutini të renditen në kolona. Para çdo kolone me nxënës, duhet të ketë 
një rrugë të caktuar të shënuar ku duhet të lëvizë çdo nxënës i grupit. Në rrugën ku lëvizin nxënësit, në 
një largësi të caktuar, vendosni nga tri rekuizita sportive. Në pozicionin e nisjes  të çdo grupi është 
vendosur një fletë e madhe letre (mund ta ngjitni edhe në mur ose në tabelë). Në letër duhet të vizatoni 3 
shtylla, e para për emra, e dyta për mbiemra dhe e treta për folje. Në fund të çdo rruge është vendosur 
një kuti kartoni ku ka shumë kartela ku është shkruar nga një shkronjë. 

Lutini nxënësit të qëndrojnë njëri pas tjetrit. I pari në radhë merr një marker i cili përveç se për të shkruar 
do të ketë funksion të stafetës. Shpjegohuni se detyra e tyre është të lëvizur nëpër rrugën me terpentina 
(rreth rekuizitave sportive) dhe nga kutia në fund të marrin një kartelë me një shkronjë. Pastaj kthehen 
dhe në letër shkruajnë një emër, një mbiemër dhe një folje në shtyllën përkatëse të cilat fillojnë me 
shkronjën të cilën e kanë tërhequr. Pastaj markerin ia jep nxënësit i cili është i pari në radhë dhe ai e 
përsërit procedurën. Fitimtar është ai grup i cili do të përfundojë për një kohë të shkurtër dhe i cili do të 
ketë më tepër fjalë të sakta të shkruara në tabelë. 

Aktiv itet i :

Stafeta gjuhësore30.      

Ÿ Markerë për çdo grup

Ÿ Rekuizita sportive (kone ose varkë)

Ÿ Kuti kartoni

Ÿ Letër me dimensione 100 x 70 cm

Ÿ Letër

Shënim:

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



30. Aktiviteti: Stafeta gjuhësore
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Përgatit ja :

Ndajeni fletën e letrës në copa të vogla dhe në to shkruani titullin e një libri me ilustrime. Shkruajini 
titujt e librave me ilustrime të cilat fëmijët i njohin (për këtë aktivitet mund të përdorni libra me 
ilustrime nga “Biblioteka jonë e parë” . Fletushkat vendosini në një enë plastike.  

Ide + : 

Ndajini nxënësit në grupe dhe shpjegohuni se kanë 10 minuta për realizim të këtij aktiviteti. Së pari, 
një përfaqësues i grupit duhet të vijë dhe të tërheqë një fletushkë. Shpjegohuni nxënësve se çdo 
herë duhet të vijë e të tërheqë fletushkë një nxënës i ndryshëm. Pastaj nëpërmjet pantonimës ai 
duhet t'u shpjegojë nxënësve të tjerë se për cilin libër me ilustrime bëhet fjalë. Ai grup që do ta 
përfundojë i pari ushtrimin fiton një pikë. Pastaj vjen një nxënës tjetër dhe tërheq një fletë të re dhe ai 
shpjegon me pantonimë se për cilin libër me tregime bëhet fjalë. Grupi me më tepër pikë është fitues.   

Aktivitetet me pantonima janë të përkryera që të nxiten nxënësit t'i shprehin ndjenjat e tyre apo 
zgjidhjen e konflikteve verbalisht. 

Shpërndajeni ueb-faqen e bibliotekës digjitale të Fondacioni “Hap pas hapi” me prindërit dhe 
nxënësit. Nxitini ta përdorin dhe të lexojnë me fëmijët e vet. Fondacioni hap pas hapi” dhe projekti i 
USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës rekomandon që prindërit të lexojnë së bashku me fëmijët e vet 
minimum 20 minuta çdo ditë. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Pantonima31.      

Ÿ Letër

Ÿ Laps

Ÿ Enë plastike

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



1

3

31.Aktiviteti: Pantonima
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Përgatit ja :

Lutini nxënësit që të sjellë secili nga shtëpia librin e tij të preferuar. 

Ide + : 

Shpjegojuni nxënësve se secili prej tyre duhet të vizatojë personazhe nga libri i vet i preferuar, por jo më 
tepër se tri personazhe. Pastaj çdo nxënës prezanton para të tjerëve se cili është libri i tij i preferuar, cila 
personazhe i ka vizatuar dhe pse mendon se ata janë të rëndësishëm për librin, çfarë ka mësuar nga 
libri dhe pse është ky libri i tij i preferuar. Këtë aktivitet mund ta përdorni gjatë përpunimit të librave 
jashtëshkollorë ku nxënësit nëpërmjet vizatimit mund të prezantojnë personazhet ose ndonjë skenë të 
preferuar prej librit. Në këtë mënyrë do të bëni një përpunim interesant dhe jostandard të librit. 

Me nxënësit e klasës së parë mund të bëni adaptim të këtij aktiviteti duke kërkuar prej tyre të shkruajnë 
në një fletë letre pjesën e preferuar nga libri i tyre i preferuar me ilustrime. Lutini në vend të disa fjalëve të 
vizatojnë (si rebus). Shpjegojuni se mjafton të ketë dy vizatime në një fjali, me qëllim që të mund të 
zbulohet kuptimi i fjalisë. Pas përfundimit të punës, çdo nxënës duhet shkurtimisht të prezantojë pse ky 
është libri i tyre i preferuar. Punimet e nxënësve mund t'i ekspozoni në klasë që çdo nxënës të lexojë 
pjesën e preferuar të librit me ilustrime të cilin e pëlqen shoku i tij.  

Aktiv itet i :

Shënim:

Vizatojini personazhet32.      

Ÿ Libër/Libër me ilustrime për 

çdo nxënës

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



32. Aktiviteti: Vizatojini personazhet

1



Përgatit ja :

Përgatitni një shembull paraprakisht për çdo nxënës i cili do të ketë 3 shtylla: në shtyllën e parë (më e 
vogla) do të shkruani “Fjalë”; tek e dyta “Çfarë mendoj e është kuptimi i kësaj fjale në bazë të asaj se si 
është përdorur në tekst?”dhe “Çfarë zbulova se do të thotë kjo fjalë në fjalor/duke biseduar me 
mësuesin”. Përgatisni libra me ilustrime/tekste prej revistave për çdo nxënës. 

Ide + : 

Shpjegojuni nxënësve se secili duhet të lexojë në vete librin apo tekstet e revistave për fëmijë që ua keni 
dhënë. Çdo nxënës duhet të shkruajë në një fletë fjalët për kuptimin e të cilave nuk janë të sigurt. Siç i 
gjejnë fjalët e panjohura për kuptimin e të cilave nuk janë të sigurt le t'i shkruajnë në shtyllën e parë. 
Pastaj le të mundohen të gjejnë cili është kuptimi i fjalës, nëpërmjet kuptimit të asaj fjalie apo pasusi 
(kuptimi i fjalisë apo pasusit). Pastaj lutini nxënësit të kontrollojnë në fjalor ose së bashku me mësuesin 
ta zbulojnë kuptimin e fjalës së panjohur. Ato fjalë të cilat nuk i njohin pjesa më e madhe e nxënësve 
mund t'i shkruani në murin e fjalëve.  

Në një mur të klasës mund të bëni mur të fjalëve. Këtu mund të shkruhen fjalët e panjohura ose fjalët që 
lidhen me temën të cilën e punoni në atë moment. Në këtë mënyrë nxënësit do ta kenë më të lehtë të 
pasurojnë fjalorin e tyre. Murin mund ta përdoreshe gjatë mësimit të kategorive gramatikore, kurse në të 
të shkruani vetëm fjalë të cilat tregojnë veprime ose emra, mbiemra etj. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Detektiv i fjalëve33.      

Ÿ Letër

Ÿ Laps

Ÿ Libër me ilustrime apo 

ndonjë tekst tjetër  

Ÿ Fjalor i gjuhës shqipe

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



33. Aktiviteti: Detektiv i fjalëve

Fjalë

1

Çfarë mendoj unë se 
kjo fjalë do të thotë?

Çfarë zbulova se kjo 
fjalë do të thotë me 
kërkim në fjalor/ në 

bisedë me arsimtarin?

Fjalë

LABORATOR

AMBICION

AKACIE

RIKTHIM

Qen me ngjyrë të verdhë. 
Njëri që punon në 
laboratori , teknik 
i laboratorit.

Dëshirë e fo�ë për 
të bërë, për të arritur 
diçka.

Druri gjeterënës me 
trung të hollë dhe 
lule me ngjyrë të 
bardhë dhe roze 
me erë të fo�ë.

Përsëritje e veprimit 
të njëjtë.

Çfarë mendoj unë se 
kjo fjalë do të thotë?

Çfarë zbulova se kjo 
fjalë do të thotë me 
kërkim në fjalor/ në 

bisedë me arsimtarin?

2
Nuk e di!

Dru 

Diçka që qëndron në derë.



Përgatit ja :

Bëni pikado prej stiroporit ose letrës së zezë (ose bezes). Në pikado shënoni fushat ku do të shkruani 
numrat nga dy deri në tetë.  

Shpjegojuni nxënësve se së pari secili prej tyre duhet të gjuajë me laps në pikado dhe në këtë mënyrë 
çdo nxënës do të marrë një numër. Shpjegojuni se duhet të thonë një fjalë e cila ka aq shkronja sa dhe 
numri që e kanë gjuajtur në pikado dhe secili prej tyre të thotë edhe një fjalë që krijon rimë me fjalën e 
parë. (Për shembull një nxënës ka gjuajtur numrin pesë dhe thotë fjalën: mësoj, kurse pastaj shkruan 
fjalën lexoj¸ që krijon rimë me fjalën mësoj). Secili duhet t'i shkruajë në shiritin e letrës të dyja fjalët.  Pasi 
nxënësit të përfundojnë detyrën individuale, ndajini në grupe dhe lutini të krijojnë një vjershë. Rregulli 
është, të  teta fjalët e shkruara në shiritin e letrës të jenë pjesë e vjershës. Nxitini të punojnë së bashku 
dhe të bashkëpunojnë. Pasi të gjitha grupet të kenë përfunduar me punën shpjegojuni se çdo grup 
duhet të lexojë vjershën kështu që të gjitha grupet do të marrin pjesë në prezantim. Nxënësit do të bien 
dakord midis tyre se kush do ta lexojë strofën e parë, kurse kush të dytën. Lutini të mendojnë në mënyrë 
kreative dhe nxitini që prezantimi të mos jetë vetëm një lexim i thjeshtë i vjershës.  

Pasi çdo grup të përgatitet, lutini të qëndrojnë të gjithë në rreth, kurse grupi i cili lexon në mes. 
Shfrytëzojeni këtë shans që t'i mësoni nxënësit si të sillen kur janë në një lexim poetik ose në teatër. 
Shpjegojuni se kur dëgjohet dhe kur duartrokitet. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Pikado gjuhësore34.      

Ÿ Stiropor

Ÿ Beze të zezë ose letër 

Ÿ Shkumësa me ngjyra

Ÿ Letër

Ÿ Pajisje për të shkruar

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



34. Aktiviteti: Pikado gjuhësore

1 MERR
TERRLETËR

KETËRKUPTOJ
TREGOJ



Përgatit ja :

Gjeni disa tekste interesante për fëmijë. Sipas mundësisë tekstet le të jenë nga mitologjia, fantastiko-
shkencore etj. Bëni kopje të teksteve për çdo nxënës, por tek ato mungon fillimi i rrëfimit, kurse te dikush 
fundi. 

Shpjegojuni nxënësve se secili do të punojë tekst më vete dhe se detyra e tyre është ta 
fillojnë/përfundojnë tregimin. Lutini secili të supozojë çfarë ka ndodhur d.m.th. çfarë do të ndodhë  në 
tregim. Duke pasur parasysh se një pjesë e nxënësve punojnë me të njëjtin tekst, por do t'ju mungojnë 
pjesë të ndryshme, do ta kenë shumë interesante  në fund secili të lexojë tekstin e vet. Qasjet dhe 
versionet e ndryshme do të jenë shumë interesante për nxënësit. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Filloje/ mbaroje tregimin 35.      

Ÿ Letër

Ÿ Laps

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



35. Aktiviteti: Filloje/ mbaroje tregimin

Nxënësi 2Nxënësi 1 Nxënësi 3

- Sa i bukur është qielli natën! Të gjitha këto yje, të mëdha e të vogla, duken 

si qelqe të panumërta të imta që bëjnë dritë. Eh, sikur të kisha mundur t'i 

shoh për së afërmi! – psherëtiu Beni dhe i mbylli sytë duke dashur 

sinqerisht të arrijë te secili yll.

Çfarë po ndodh? – pëshpëriti i shqetësuar çuni. 

- Mos ki frikë! – buzëqeshi kolltuku në të cilin ishte rehatuar mirë. Unë e 

plotësoj dëshirën tënde dhe të çoj në një udhëtim magjik nëpër gjithësi!

Kolltuku fluturoi me shpejtësi të madhe. Ata kaluan në afërsi të 

aeroplanit dhe udhëtarët e tij përshëndesnin Benin. Hëna u bënte gjithnjë 

më e madhe dhe Beni vërejti gropa që dukeshin sikur të ishin sytë dhe 

goja e hënës. Papritmas hëna buzëqeshi dhe tha: "Tung!"..

Supozimi im për 

fundin e tregimit...

Si do ta kisha mbaruar tregimin...
Propo

zimi im
 për 

fundin e tre
gimit...



Përgatit ja :

Bëni një rrotë të cilën do ta ndani në 5 fusha dhe në to do të shkruani fjalët: Kush? Çfarë? Ku? Kur? dhe 
Pse? Në mes të rrotës vendosni një bashkuese. Drejtojeni njërën anë të bashkueses dhe përthyejeni 
pjesën e poshtme që të mos bjerë. Pjesa tjetër e bashkueses do të shërbejë si shigjetë në anën e parme 
të rrotës e cila do të shënojë se mbi cilën fjalë ka qëndruar rrota. 

Ide + : 

Rrotën mund të përdorni kur të përpunoni një tekst të caktuar ose një libër jashtëshkollor. Që të njihen 
nxënësit me këtë aktivitet rrotullojeni rrotën dhe bëjuni pyetje nxënësve e cila fillon me përemrin pyetës 
ku ka qëndruar rrota. Pasi nxënësit ta zotërojnë këtë aktivitet lutini ta rrotullojnë rrotën dhe t'u bëjnë 
pyetje nxënësve. Kështu do t'i motivoni nxënësit të bëjnë pyetje dhe të japin përgjigje. 

Rrotën mund ta bëni prej stiropori dhe me dimensione më të madha që të jetë e dukshme për nxënësit.  

Aktiv itet i :

Shënim:

Rrota e fatit 36.      

Ÿ Karton/ stiropor

Ÿ Fllomasterë

Ÿ Letër

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



36. Aktiviteti: Rrota e fatit

1
?titirteP e ajlimaf itirp ërafÇ          

        Pse u zemërua Petrit kur lindi vëllau i tij?

 të Pje at jti ir mp it?ërim rëp itirteP ititagrëp ërafÇ  

et e q no ënh ëss ? nëhdre ruk ihdodn ërafÇ        

 ?esp ehd nitirteP iotroq e hsuK       

?tirëzellëv naurfa u ruK         Petritit kur doe  tt ë ë rrik tet?o  hs em imitjaP ëjaul ët od ërafÇ       



Përgatit ja :

Ky aktivitet do t'ju ndihmojë kur të punoni me nxënësit të cilëve dëshironi që t'u nxitni interesin për 
leximin. Përgatisni një fletë me pyetje për çdo nxënës. Pyetjet duhet të bëhen sikur nxënësi është 
personazh i librit/librit me ilustrime (siç në shembullin në faqen tjetër).

Lutini nxënësit të mendojnë cili është personazhi më interesant i librit me ilustrime/librit/librit jashtëshkollor 
që e kanë lexuar. Shpjegojuni se detyra e tyre është t'u përgjigjen pyetjeve të cilat i keni përgatitur në emër 
të personazhit i cili është më interesant për ta. Nxitini nxënësit që të zgjedhin gjithmonë personazhe të 
ndryshme (një herë le të jenë Kësulëkuqja, pastaj ujku, gjuetari etj.). Në këtë mënyrë nxënësit do të kenë 
mundësi të mësojnë se ekzistojnë gjithmonë perspektiva të ndryshme. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Bëju pjesë e tregimit37.      

Ÿ Libër/libër me ilustrime

Ÿ Letër

Ÿ Stilolaps

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



37. Aktiviteti: Bëju pjesë e tregimit

Si quhesh?

Quhem Bubi. Unë jam qen i madh dhe i zi.

Cilët janë shokët tënd në këtë libër/libër me ilustrime? 

Unë kam një mike. Emri i saj është Skizi. Vazhimisht jemi së bashku dhe 

luajmë.

Çfarë të gëzon dhe çfarë të hidhëron? Si je me humorin sot? Pse?

Jam i lumtur kur luaj me Skizin . Isha i pikëlluar kur u zemëruam. 

Njëherë Skizi ma vodhi kockën edhe pse ajo e di se sa shumë unë dua 

kockat. Dhe unë u zemërova shumë. Atëherë bëra diçka të keqe dhe e 

kafshova Skizin në vesh. Pastaj isha shumë i pikëlluar. Të nesërmen nuk 

luajtëm së bashku. Kjo ka qenë një ditë shumë të bezdishëm!

Cila ngjarje është më interesante në këtë libër me ilustrime? Si jeni ndjerë 

gjatë ndodhisë? Pse veprove në atë mënyrë?

Ngjarja më interesante për mua ishte kur e shtyva pjatën me kockën time 

kah Skizi për t'u qetësuar. Miqësia është shumë e rëndësishme dhe prandaj 

duhet të japim dhe të kërkojmë falje. Unë e dua Skizin , ajo është miqja ime 

dhe nuk do të lejoj që asgjë të qëndron mes nesh.



Përgatit ja :

Vendosini në tavolinë librat e preferuar të nxënësve dhe 3 kartela me ngjyrë të ndryshëm për çdo 
nxënës. Lutini nxënësit në kartelën e par të shkruajnë “Në fillim”, në kartelën e dytë “Pastaj” dhe në të 
tretën “Në fund”.

Ide + : 

Shpjegojuni nxënësve se do t'u lexoni një tregim dhe ata duhet ta ritregojnë me fjalët e veta. Kur nxënësi 
fillon ta tregojë tregimin, fjalia e para duhet t'i fillojë me “Në fillim”, kurse pastaj të të shkruajë pjesën tjetër 
fjalisë në kartelën e parë. Fjalia e dytë duhet të shkruhet në kartelën e dytë dhe duhet të fillojë me 
“Pastaj”. Në kartelën e fundit duhet të shkruani fjalinë e fundit e cila fillon me “Në fund”. Pasi t'i plotësojë 
të tri fjalitë thotë “Gati”. Mblidhini kartelat dhe lexojini të gjitha me radhë. Shikoni a ka tregimi logjikë dhe a 
ka hyrje, ngjarje dhe përfundim. Nëse rrjedha e tregimit është logjike bëni disa vrima në kartelat dhe 
jepjani nxënësit që ta ilustrojë tregimin. Mund të vizatojë në pjesën e pastër të kartelës i cili e reflekton 
tekstin. Nëse fëmija është i kënaqur me punimin e vet, bëjeni si gjerdan dhe që ta varë në qafë dhe t'u 
rrëfejë të tjerëve. Nëse në tregim duhet të shtohet apo të ndryshohet diçka, ndihmojeni fëmijën të 
zbulojë çfarë mund të ndryshojë, shtojë apo fshijë. Bëjini pyetje: “Kjo ka ndodhur në fillim apo pastaj?”, 
“Çfarë ka ndodhur ndërmjet këtyre të dyjave?” 

Ky aktivitet jo vetë  që do të japë mundësi që të bisedoni mbi përmbajtjen e librave, por edhe do t'i nxitë 
nxënësit të kenë kujdes se çfarë është më e rëndësishmja në një tregim dhe ta mbajnë mend për më 
vonë. Gjithashtu këta gjerdanë janë simpatikë të vendosur në mur, kurse mund të përdoren edhe si 
lojëra dramaturgjike ose të lira. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Gjerdani i tregimit38.      

Ÿ Letër me ngjyra

Ÿ Lidhëz (spango)

Ÿ Gërshërë

Ÿ Fllomaster

Ÿ Stilolaps

Ÿ Libër me ilustrime

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



38. Aktiviteti: Gjerdani i tregimit

1
PASTAJ...

SË FUNDI...

SË
 PARI...

1

2

3



Përgatit ja :

Në kavanoz në çdo grup vendosni nga një fletë me fjali të cilat mund të jenë fillimi i rrëfimit. Fjalitë duhet 
ta nxitin fantazinë e nxënësve kështu që mund të jenë edhe pak joreale. 

Lutni një nxënës të grupit të tërheqë një fletushkë nga ena dhe ta lexojë me zë para grupit. Qëllimi është 
të krijohet tregim i cili fillon me atë fjali. Nxënësit, njëri pas tjetrit, thonë nga një fjali e cila duhet të lidhet 
me fjalitë e mëparshme. Një e shkruan tregimin kurse të tjerët e krijojnë.  Në fund, lutni çdo grup ta lexojë 
tregimin e vet para grupeve të tjera. Çdo grup voton për tregimin më kreativ dhe grupi me më tepër pikë 
është fituesi. Grupi fitues do të ketë mundësi herën tjetër kur të realizohet ky aktivitet të përpilojë fjalitë të 
cilat i tërheqin nxënësit e tyre.  

Aktiv itet i :

Shënim:

Tregim në qyp39.      

Ÿ Letër

Ÿ Fllomasterë

Ÿ Kavanoz/ enë të tejdukshme 

për çdo grup

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



39. Aktiviteti: Tregim në qyp

1
.etsifl ëq neq ëjn ethsik ilic i irejn ëjn ethsI        

   Dje, udhëtova deri në Hënë.

.  emhsijgam e nëtob ën hsyh ët dnu
m ,e

mis së

mohd e nëred rëpëN

.hsëdnibrëp ëjn notej tijniqf e ënipëths ëN

e 292 fëmijë. mjeilmaf ëjn hsetiv ëmuhs arap rautej aK



Përgatit ja :

Këtë aktivitet mund ta realizoni në oborrin e shkollës. Ndajini nxënësit në dy grupe. Në murin e shkollës 
ngjitini dy letra të madha. 

Ide + : 

Shpjegojuni nxënësve se aktivitetin do ta realizojnë të ndarë në dy grupe. Të dyja grupet duhet të 
renditen në radhë. Në fillim ju shkruani një fjalë të njëjtë në letrën e të dy grupeve. Pastaj, radha e parë 
lexon dhe shkruan një fjalë që fillon me shkronjën e fundit të fjalës të cilën e keni shkruar ju, nxënësi 
tjetër shkruan fjalë që fillon me shkronjën e fundit të fjalës që e ka shkruar  nxënësi para tij (p.sh. nëse ju 
keni shkruar fjalën tryeza. Nxënësi i dytë e merr shkronjën e fundit të fjalës suaj dhe e shkruan fjalën 
aeroplan, kurse ai pas tij e shkruan fjalën nënë etj.). Shpjegojuni nxënësve se radha e nxënësve 
përfundon atëherë kur edhe nxënësi i fundit shkruan fjalë në letrën e ngjitur në mur. Pastaj grupi ka për 
detyrë të shkruajë një tregim i cili i përmban të gjitha fjalët e shkruara në fletën e letrës (p.sh. Tryezën e 
kishte rregulluar shumë bukur. Aeroplani nga Parisi vinte për dy orë. Nëna mezi priste ta shihte birin e 
vet. etj. ). Fitues do të jetë ai grup i cili do ta përfundojë detyrën i pari. 

Pasi të ktheheni në klasë mund t'i lutni nxënësit ta analizojnë morfologjikisht tregimin që e kanë shkruar.   

Aktiv itet i :

Shënim:

Shkronjë, fjalë, tregim40.      

Fusha e programit :

Aktiviteti :

Ÿ Letër me dimensione 100 x 70 cm

Ÿ Marker

Materia let e nevojshme :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



40. Aktiviteti: Shkronjë, fjalë, tregim
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Përgatit ja :

Përgatisni fjali të cilat do t'i shkruani në shirit letre. Këto fjali duhet të lidhen me ju, një pjesë e tyre duhet 
të kenë informacione të sakta për ju, kurse të tjerat të rreme.

Ide + :

Filloni aktivitetin duke lexuar fjalitë të cilat i keni përgatitur. Pastaj lutini nxënësit të përgatisin dy 
deklarata për vete, një të saktë, kurse tjetra jo. Lutini nxënësit nëpërmjet deklaratave të zbulojnë diçka 
për vete që nuk është e dukshme. Nxitini të shkruajnë deklarata kreative dhe gazmore. Përveç dy 
fjalive, nxënësit duhet ta shkruajnë edhe emrin e vet dhe të shkruajnë se cila deklaratë është e saktë, 
kurse cila është e rreme. 

Pastaj çdo nxënës i vendos fjalitë e veta në enën plastike që gjendet në tavolinën tuaj. Pasi të gjithë 
nxënësit të kenë vendosur deklaratat e veta në kavanoz, filloni me tërheqjen dhe lexojini fjalitë. E lexoni 
emrin e nxënësit dhe fjalitë, kurse të tjerët e gjejnë a është e saktë apo e rreme.

Ky aktivitet është i përkryer nëse dëshironi të kontrolloni disa fakte për shkencat e natyrës. Mund të 
përgatisni pohime të cilat janë të vërteta dhe të rreme ose mit dhe kështu do të kontrolloni njohuritë e 
nxënësve ose a i ka interesuar tema të cilën e mësojnë.

Aktiv itet i :

Shënim:

E vërtetë ose e rreme41.      

Ÿ Letër

Ÿ Fllomasterë

Ÿ Enë plastike

Ÿ Stilolaps

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



41. Aktiviteti: E vërtetë ose e rreme

1 Ÿ Unë kam një m�ër.                                                              

Ÿ Unë mund ta kaloj pishinën me n� 10 herë. 

2Ÿ Kam kërcyer me parashutë.

Ÿ Gjyshja ime mbushi 100 vjet.

3Ÿ Papagalli im mund të flasë. 

Ÿ Babai im punon jashtë vendit. 

4 Ÿ Ndonjëherë unë ec në gjumë. 

Ÿ Vëllau im luan tenis. 

Marija

Arben

Miroslav

Lejla



Përgatit ja :

Përgatisni fletushka me fjalë të cilat tregojnë antonime (p.sh. i vogël dhe i madh; i bardhë dhe i zi; i cekët 
dhe i thellë etj.). Fletushkat vendosini në enë prej ku mund t'i tërheqin. Kur aktivitetin ta realizoni me 
nxënës të klasës së parë ndajini në grupe më të vogla, kurse me klasat më të larta aktivitetin mund ta 
realizoni me të gjithë klasën njëkohësisht. 

Ide + : 

Aktivitetin e fillon një nxënës i cili tërheq një fletushkë dhe ka për detyrë të krijojë fjali e cila i përmban të 
dy antonimet. Çdo nxënës tërheq fletushkë të re, por fjalinë që do ta formojë të lidhet me fjalinë e 
mëparshme (p.sh. Nxënësi i para tërheq fletushkë ku shkruhet “i vogël dhe i madh” dhe e shkruan këtë 
fjali: Mbi një kodër të madhe u shfaq një re e vogël. Nxënësi në vijim e tërheq fletushkën “i cekët dhe i 
thellë” dhe e shkruan fjalinë në vijim: “Në rrëzë të kodrës rridhte një lumë i thellë, i cili nga drita e diellit 
dukej sikur ishte i cekët.”). 

Në këtë mënyrë nxënësit do të ushtrojnë fantazinë e vet, shkathtësitë për t'u shprehur dhe për të krijuar, 
kurse në të njëjtën kohë punojnë të gjithë se bashku të krijojnë një tregim të përbashkët. 

Kini parasysh se loja duhet të zhvillohet në mënyrë dinamike dhe nuk është e rëndësishme arritja 
individuale, por tërësia e lojës. Nëse ndonjë prej nxënësve nuk mund ta vazhdojë lojën, ju mund ta 
ndihmoni.  

Shkruajeni tregimin në një fletë të madhe. Shkruajeni tregimin së bashku me nxënësit dhe ilustrojeni në 
orën e vizatimit. Nga ilustrimet do të dalë një libër i bukur me ilustrime në përgatitjen e të cilit ka marrë 
pjesë e gjithë klasa. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Të tregoj një tregim me antonime  42.      

Ÿ Letër

Ÿ Laps

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



42. Aktiviteti: Të tregoj një tregim me antonime  
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Përgatit ja :

Përgatisni një kuti poste dhe në marrëveshje me nxënësit vendosini në një vend të caktuar në klasë. 

Ide + : 

Shpjegojuni nxënësve se kutinë e postës do ta shfrytëzoni për më tepër qëllime. Në të do të vendosni 
kartolina, ftesa, urime, deklarata për respektimin e ndërsjellë, mesazhe të vogla me shaka etj. Ky 
aktivitet mund të përdoret vazhdimisht dhe kështu do t'i shënoni momentet, evenimentet e veçanta 
(ditëlindje, festa, festimin e ndonjë suksesi etj.). Për këtë aktivitet së bashku me nxënësit vendosni 
rregulla të vogla për shkrimin dhe hapjen e postës. 

Nxënësit e zgjedhin në mënyrë të pavarur përmbajtjen dhe materialin.  

Pasi çdo nxënës të shkruajë mesazhin, atë e vendos në kutinë e postës, kurse ju pastaj duhet t'ua 
shpërndani nxënësve. (Kini parasysh që aktiviteti të përpilohet në mënyrë të tillë që të ketë për çdo 
nxënës të ketë mesazh). 

Përmbajtjet e mesazheve në fillim mund të jenë vetëm vizatim me nënshkrim, kolazhe, mesazhe në 
formë të një sëre fotografish dhe mesazhesh me shkrim.  

Aktiv itet i :

Shënim:

Posta laramane43.      

Ÿ Letër

Ÿ Letër me ngjyra

Ÿ Fllomasterë

Ÿ Kuti kartoni

Ÿ Ngjitës

Ÿ Gërshërë

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



43. Aktiviteti: Posta laramane
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Përgatit ja :

Ju nevojitet nga një libër me ilustrime për çdo grup. Librat me ilustrime të cilat do t'i përzgjidhni duhet të 
mos jenë të panjohur për nxënësit. Për këtë aktivitet mund t'i përdorni librat me ilustrime të “Biblioteka 
jonë e parë” sepse kanë edhe audioversionin e vet. Me shirita prej letre duhet ta mbuloni tekstin e çdo 
libri me ilustrime që e keni zgjedhur. Kujdes mos e dëmtoni librin duke i ngjitur dhe duke i hequr shiritat 
prej letre.

Ndajini nxënësit në grupe. Në tavolinën e çdo grupi duhet të vendosni një libër me ilustrime me tekstin e 
mbuluar. Lutini nxënësit sipas ilustrimeve të supozojnë çfarë teksti është dhe ta shkruajnë në shiritat e 
bardhë të ngjitura në librin me ilustrime. Nxitini të jenë kreativë dhe të përdorin fantazinë e vet. Pasi 
nxënësit të përfundojnë aktivitetin, lëshojini audiverzionet që të shikojnë se si e ka krijuar tekstin autori. 
Përgëzojini nxënësit për kreativitetin e tyre dhe theksojuni se nëpërmjet këtij aktiviteti kanë dëshmuar 
se nuk është e vështirë edhe ata vetë të krijojnë libra me ilustrime. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Tekst për libër me ilustrime44.      

Ÿ Libra me ilustrime

Ÿ Lenta prej letre

Ÿ Laps

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



44. Aktiviteti: Tekst për libër me ilustrime
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Përgatit ja :

Përgatisni kartela në të cilat do të shkruani kafshë dhe objekte të ndryshme (p.sh. shqiponjë, milingonë, 
usta, tren) dhe situatën ku gjenden (p.sh. kërkon ushqim, rinovon shtëpinë, vonesë në stacionin e 
trenit). Kartelat vendosini  në një enë plastike.

Ide + : 

Çdo nxënës tërheq nga ena plastike një kartelë. Lutini nxënësit të vendosen në rolin e kafshës apo 
objektit që është shkruar në kartelë dhe të shkruajnë një tregim nga perspektiva e kafshës apo objektit. 
Nxitini nxënësit ta çlirojnë fantazinë dhe t'u japin karakteristika të njerëzve kafshëve dhe objekteve. 
Nëpërmjet këtij aktiviteti nxënësit do të Zhvillojnë shkathtësitë e tyre për shkrim kreativ, por do të 
mësojnë edhe të vendosen në rolin e dikujt tjetër dhe ta shohin botën nëpërmjet perspektivës së tjetrit.

Kur ta realizoni aktivitetin me nxënësit e klasave më të larta, mund t'i lutni të tregojnë së pari 
karakteristikat e kafshës/objektit në rolin e të cilëve janë vendosur (p.sh. Milingona është shumë 
punëtore dhe arrin shumë kur punon në ekip me milingona të tjera). Në këtë mënyrë do të nxitni 
shkathtësitë e hulumtimit te nxënësit, kurse nëpërmjet karakteristikave të kafshëve/objekteve në rolin e 
të cilëve janë vendosur ata do të marrin njohuri dhe shkathtësi të reja. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Rrëfe tregim në perspektivën e...45.      

Ÿ Letër 

Ÿ Laps

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



2

45. Aktiviteti: Rrëfe tregim në perspektivën e ...
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Përgatit ja :

Për këtë aktivitet ju nevojiten veshje të vjetra. Mënyra më e mirë që të keni veshje të vjetra të cilat mund 
t'i përdorni gjatë orës së mësimit është në mbledhjet me prindërit t'i lutni prindërit të japin veshje të vjetra, 
por të pasta. Me ndihmën e tyre mund t'i rregulloni që t'u bëjnë nxënësve.  

Ide + : 

Veshjet e vjetra vërini në një thes. Lutni çdo nxënës të vijë dhe të zgjedhë tre veshje nga thesi me veshje. 
Pasta nxënësit duhet të veshin veshjen e zgjedhur dhe të vendosin një emër për personazhin e vet. 
Ndajini nxënësit në grupe me nga 5 pjesëmarrës dhe lutini të krijojnë 5 rrëfime të shkurtra për 5 
personazhet  e tyre. Pastaj lutini nxënësit në bazë të tekstit të bëjnë dramatizim. Çdo grup duhet ta 
prezantojë dramatizimin para të gjithë nxënësve të tjerë. Në fund çdo pjesëmarrës do të votojë për 
dramatizimin më të mirë. Rrëfimin e grupit që do të fitojë mund ta përpunoni dhe së bashku me nxënësit 
e të gjithë klasës ta prezantoni në shfaqjen përmbyllëse para prindërve. Në këtë mënyrë edhe nxënësit 
do të përfshihen në përgatitjen e shfaqjes përmbyllëse sepse ata kanë marrë pjesë në sigurimin e 
kostumeve.  

Mund t'i ndani prindërit dhe nxënësit në grupe të ndryshme dhe çdo grup të ketë për detyrë të zhvillojë 
një pjesë të shfaqjes (disa do të kenë për detyrë koreografinë, të tjerët kostumet, disa të tjerë skenarin 
etj.). Kërkoni nga prindërit që ata t'ju thonë se në cilin sektor ndjehen më mirë dhe ku mund të 
kontribuojnë më tepër. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Thes plot me veshje46.      

Ÿ Veshje të vjetra

Ÿ Thasë

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



46.Aktiviteti: Thes plot me veshje
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Përgatit ja :

Përzgjidhni ndonjë libër me ilustrime ose libër të shkurtër për të cilin ka shfaqje teatrale në teatrin e 
fëmijëve (Momentalsiht në Teatrin për Fëmijë dhe të Rinj në repertor janë: Maçoku me çizme, Hirushja, 
Mogli, Pipi Çorapegjata, Patoku i shëmtuar etj.).  

Ide + :

Lutini nxënësit të dëgjojnë me kujdes kur e lexoni librin me ilustrime. Lexojeni me intonacion dhe 
vendosni elementë drame që të jetë interesante për nxënësit. Pasi të përfundoni me leximin, bisedoni 
me nxënësit për atë që e keni lexuar, flisni për personazhet dhe për ngjarjet e përshkruar në librin me 
ilustrime.  

Organizoni një vizitë në teatër në shfaqjen e cila është bërë në bazë të veprës letrare të cilën ua keni 
lexuar nxënësve. Pasi ta ndiqni shfaqjen, bisedoni përsëri me nxënësit për personazhet. Nxitini të bëjnë 
krahasim midis veprës letrare dhe shfaqjes në teatër.  

Së bashku me nxënësit zgjidhni një libër me ilustrime të cilin ju do ta jepni shfaqje në fund të vitit shkollor. 
Nëse keni mundësi thërrisni ndonjë aktor që t'u jepni këshilla artistike nxënësve. Ata do të gëzohen 
shumë nëse njihen dhe shoqërohen me një personazh të njohur dhe kjo do t'i motivojë që të lexojnë dhe 
të shkojnë në teatër. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Vizitë në teatër47.      

Ÿ Libër/libër me ilustrime

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



47. Aktiviteti: Vizitë në teatër
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Përgatit ja :
Për çdo nxënës në klasë është e nevojshme të bëni një valixhe prej kartoni. Në përgatitje mund t'ju ndihmojnë 
edhe prindërit dhe t'i lusni që të bëjnë valixhe prej kartoni sipas skemës që do t'jua jepni ju. Gjithashtu, nëse kanë, 
fëmijët mund të përdorin edhe ndonjë valixhe të vjetër që e kanë gjetur në shtëpi ose e kanë marrë hua nga 
dikush tjetër. 

Shpjegojuni nxënësve se këtë aktivitet do ta realizoni gjithë javën, kurse prezantimet për çdo destinacion do të 
realizohen çdo mëngjes derisa t'i kalojë radha çdo nxënësi. Thojuni se aktiviteti do të realizohet në 4 hapa: 

1. Kërkim dhe përgatitje e valixhes

2. Orë me gazetar

3. Përgatitja artikullit gazetaresk

4. Prezantimi

Së pari nxënësit kanë për detyrë ta dekorojnë valixhen me foto dhe vizatime nga qyteti/shteti ku duan të 
udhëtojnë më shumë. Thojuni se që të fitojnë më tepër informacione për destinacionin e dëshiruar mund t'i 
shfrytëzoni kompjuterët dhe librat të cilët i keni në shkollë ose në shtëpi. Shpjegojuni nxënësve se pasi të 
përfundojnë me zbukurimin e valixhes, duhet të përgatisin një artikull gazetaresk për shtetin që është prezantuar 
në valixhe. Nëse në klasën tuaj ka fëmijë prindi i të cilit është gazetar luteni të vijë dhe të mbajë një mësim të 
shkurtës se çfarë duhet të mbajë një artikull gazetaresk ku prezantohet një destinacion turistik. Nëse nuk ka 
prindër gazetar, kërkoni gazetar në bashkësinë tuaj dhe ftojeni të vijë në orë tuaj të mësimit. 

Pasi të përfundojë mësimi, nxënësit mund të fillojnë me përgatitjen e artikullit të vet gazetaresk, duke ndjekur 
rekomandimet e mysafirit ligjërues. Para se të fillojnë me punë secili prej tyre duhet të zgjedhë një medie për të 
cilin do ta përgatisë artikullin (radio, televizion, gazetë, internet portale etj.). Shpjegojuni nxënësve se secili ka 5 
minuta për prezantimin e vet, i cili në vetvete nuk duhet të përmbajë emrin e destinacionit. 

Pasi të përfundoni të gjithë përgatitjen mund të filloni me prezantimet. Çdo ditë do të filloni orën me një nxënës i cili 
do ta prezantojë destinacionin. Do të tregojë valixhen e vet dhe do ta prezantojë artikullin e vet gazetaresk. Që të 
duket e gjithë kjo më e besueshme, mund të bëni një mikrofon, kamerë për xhirim etj. prej kartoni ose materiali 
tjetër dhe çdo nxënës ta prezantojë destinacionin e vet si gazetar i vërtetë. Pas prezantimit, nxënësit duhet të 
gjejnë se për kë qytet/shtet bëhet fjalë. Nëpërmjet këtyre prezantimeve do të mësojnë gjëra të reja për shtet të 
cilat janë prezantuar, por do të njihen edhe me interesat e shokëve të tyre. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Ku do të udhëtojmë?48.      

Ÿ Karton

Ÿ Fllomasterë

Ÿ Ngjyra druri

Ÿ Gërshërë

Ÿ Fotografi revistash  

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



48. Aktiviteti: Ku do të udhëtojmë?
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1.  Kërkim dhe përgatitje 

   e va
lixhes

2.  Orë me gazetar

3.  Përgatitja a�ikullit 

    ga
zetaresk

4.  Prezantimi



Përgatit ja :

Ndajini nxënësit në katër grupe. Jepuni nxënësve të çdo grupi detyrë shtëpie që të shikojnë një film 
vizatimor.

Shpjegojuni nxënësve se në suazat e grupit të tyre së pari duhet të bisedojnë për përmbajtjen e filmit 
vizatimor të cilin e ka pasur për detyrë shtëpie. Pastaj përmbajtjen duhet ta ndani në tërësi logjike, dhe 
çdo tërësi logjike duhet ta prezantojë me një figurë stripi të cilin duhet ta përpunojnë. Lejojini nxënësit të 
bien dakord vetë se cilat detyra do t'i përfundojnë. Një pjesë e tyre do të shkruajnë fjalët në balona, një 
pjesë do të ilustrojnë ngjarje, një pjesë do ta ngjyrosin, një pjesë do ta lexojnë tekstin, kurse një pjesë do 
ta dramatizojnë. Pasi do të përfundojnë me detyrat e dhëna, kërkoni prej tyre t'i bashkojnë pjesët dhe ta 
kompletojnë strupin. Çdo grup e prezanton punën e vet nëpërmjet leximit dramatik të fjalimit të 
personazheve dhe nëpërmjet prezantimit të ilustrimeve. Nga të tjerët pritet të gjejnë se për cili film 
vizatimor bëhet fjalë.

Stripat e përpunuar vendosini së pari në tabelën e klasës suaj, që të mund ta shohin prindërit ose ata të 
cilët do ta vizitojnë klasën tuaj, kurse pastaj, me ta do të pasurohet biblioteka e shkollës suaj.  

Aktiv itet i :

Shënim: 

Strip sipas filmit vizatimor  49.      

Ÿ Letër

Ÿ Laps

Ÿ Shpuese për letra

Ÿ Ngjitës

Ÿ Gërshërë

Ÿ Lidhëza

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



49. Aktiviteti: Strip sipas filmit vizatimor  
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Është shumë e rëndësishme që t'i nxitni fëmijët të ritregojnë. Mund të shfrytëzoni ngjarje në të cilat keni 
marrë pjesë dhe le t'i tregojnë në mënyrën e vet. Për shembull bisedoni për orën e shkencave të natyrës 
të cilën e keni mbajtur një ditë më parë. Shpjegojuni nxënësve se do të përgatisni së bashku artikull për 
mediat për atë orë. Shpjegohuni se secili që do ta lexojë artikullin tuaj të fitojë ide se çfarë kini bërë 
saktësisht. Shpjegojini se do të punojnë në grupe dhe se çdo grup ka për detyrë ta përgatisni 
raportin/artikullin për atë eveniment. Raporti duhet të jetë i shkurtër (një paragraf) dhe ta shkruajnë në 
letër. Pastaj të gjitha raportet mund t'i vendosni në tabelën kryesore dhe të diskutoni për anët e forta dhe 
të dobëta të këtij raporti. Shpjegojini nxënësve çfarë është e rëndësishme të theksohet, cilat 
informacione duhet t'i përmbajë një raport për mediat etj. 

Aktiv itet i :

Shënim:

Përjetojmë-tregojmë50.      

Ÿ Letër me dimensione 100 x 70 cm

Ÿ Fllomasterë

Ide + : 

Modifikojini ushtrimet për media të ndryshme. Kur të përgatitet artikulli për gazetë, herë tjetër nxitini të 
përgatisin artikull për radio apo televizion. Nxënësit mund të luajnë role, një të bëjë intervistë, një tjetër 
jep intervistë, një i tretë është redaktor gjuhësor, i katërti informon nga terreni etj. 

Materia let e nevojshme : Fusha e programit :

Aktiviteti :

Të dëgjuarit dhe të folurit 

Bazat e leximit dhe shkrimit 

Gjuhë 

Letërsi

Të shprehurit dhe krijimtaria 

Kultura e medies 



50. Aktiviteti: Përjetojmë-tregojmë
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