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Hyrje

Të nderuar mësuese e mësues,
Shtëpia Botuese ALBAS po sjell për ju librin e mësuesit Gjuha shqipe 2, hartuar mbi
programin e ri të MAS-it që mbështetet te kompetencat.
Libri i mësuesit është ndërtuar me dy ndarje:
I. Planifikimi lëndor, që përbëhet nga:
a. plani mësimor sintetik, sipas kërkesave të programit;
b. plani mësimor analitik, ndarë në tremujorë; sipas rubrikave që janë përcaktuar në
Udhëzimet e MAS-it;
c. rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç;
d. rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës (në program).
II. Planifikimi ditor për çdo njësi mësimore të trajtuar në tekstin mësimor.
Materiali që ju vihet në dispozicion është sugjerues.
Si në planet e sugjeruara, edhe në zbërthimin e tyre në planin ditor, është mbajtur parasysh
që të realizohen të gjitha kërkesat e programit.
Mësuesve u ofrohen si zgjidhjet metodike, arritjet e nxënësve, për çdo kompetencë,
modele mësimesh, ku paraqiten hapat që duhet të ndjekë mësuesi/ja për të realizuar
temën mësimore. Ushtrimet dhe kërkesat që ofron libri janë të studiuara që çdo çështje të
zbërthehet, duke e vënë nxënësin të punojë me laps në dorë, të thellohen në njohuritë e
marra dhe çdo orë të fitojnë njohuri të reja.
Teksti është i digjitalizuar. Në librin elektronik, që ju mund ta shkarkoni në kompjuter, me
kodin që ka çdo libër, ju do të keni tekstet e të dëgjuarit dhe materiale të tjetra, që do t’ju
ndihmojnë në punën tuaj.
Shpresojmë që me këtë botim të kemi ndihmuar sadopak për rritjen e cilësisë së
mësimdhënies së lëndës së gjuhës shqipe.
Mirëpresim çdo mendim dhe sugjerim nga ju.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Plani i lëndës Gjuha shqipe 2
35 javë x 8 orë = 280 orë
Kompetencat/
klasat

Të dëgjuarit
e teksteve
të ndryshme

Të folurit
për të komunikuar
dhe për të
mësuar

Të lexuarit
e teksteve
letrare dhe
joletrare

Të shkruarit
për qëllime
personale
dhe funksionale

Përdorimi
i drejtë i
gjuhës

Totali, orë

Klasa e
dytë

10

10

150

60

50

280 orë

Të lexuarit e teksteve letrare dhe joletrare
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi/ja:
• përdor strategjitë e duhura për të lexuar tekste të thjeshta, mëson fjalë të reja, dallon fjalën, fjalinë dhe
paragrafin;
• lexon me zë një tekst të shkurtër dhe tregon funksionin e pjesëve plotësuese të tekstit (p.sh., foto,vizatim,
pamje etj.);
• jep përshtypjet e veta në lidhje me një tekst të shkurtër letrar (poezi, përralla nga folklori, përralla nga
autorë të ndryshëm, tregime, fabula) dhe joletrar (si p.sh., kalendar, fjalor i thjeshtë).
Kompetenca: Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi/ja:
• shkruan për të komunikuar idetë e veta te të tjerët nëpërmjet fjalëve, fjalive etj.;
• shkruan tekste të thjeshta (urim, letër, kartolinë) sipas modeleve të dhëna.
Kompetenca: Përdorimi i drejtë i gjuhës
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi/ja:
• dallon dhe formon fjali të thjeshta dëftore dhe pyetëse, duke respektuar shenjat e pikësimit;
• dallon emra njerëzish, sendesh dhe kafshësh në numrin njëjës dhe shumës;
• zgjedhon folje të rregullta në kohën e tashme, sipas modeleve të dhëna;
• dallon mbiemrin si fjalë që tregon cilësi të emrit;
• gjen dhe formon fjali me përemra vetorë dhe me numërorë.
KOMPETENCA: Të dëgjuarit e teksteve të ndryshme
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi/ja:
• demonstron të kuptuarit e teksteve që dëgjon në situata të ndryshme;
• ritregon me fjalët e tij përmbajtjen ose informacionin kryesor të një bisede, poezie, përralle, tregimi,
rregulle praktike ose udhëzimi.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
KOMPETENCA: Të folurit për të komunikuar dhe për të mësuar
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi//ja:
• flet rrjedhshëm, kuptueshëm dhe me intonacionin e duhur, kur tregon një ngjarje, një përvojë të tijën ose kur
përshkruan diçka etj.;
• diskuton në grupe të vogla për tema që i interesojnë, bën pyetje dhe jep përgjigje të thjeshta;
• përgatit materiale për organizimin e shfaqjeve dhe ekspozitave në klasë;
• merr pjesë në lojë me role.
KOMPETENCA: Të lexuarit e teksteve letrare dhe joletrare
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi/ja:
• përdor strategjitë e duhura për të lexuar tekste të thjeshta, mëson fjalë të reja, dallon fjalën, fjalinë dhe
paragrafin;
• lexon me zë një tekst të shkurtër dhe tregon funksionin e pjesëve plotësuese të tekstit (p.sh., foto,vizatim,
pamje etj.);
• jep përshtypjet e veta në lidhje me një tekst të shkurtër letrar (poezi, përralla nga folklori, përralla nga
autorë të ndryshëm, tregime, fabula) dhe joletrar (si p.sh., kalendar, fjalor i thjeshtë).
Kompetenca: Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi/ja:
• shkruan për të komunikuar idetë e veta te të tjerët nëpërmjet fjalëve, fjalive etj.;
• shkruan tekste të thjeshta (urim, letër, kartolinë) sipas modeleve të dhëna.
Kompetenca: Përdorimi i drejtë i gjuhës
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi/ja:
• dallon dhe formon fjali të thjeshta dëftore dhe pyetëse, duke respektuar shenjat e pikësimit;
• dallon emra njerëzish, sendesh dhe kafshësh në numrin njëjës dhe shumës;
• zgjedhon folje të rregullta në kohën e tashme, sipas modeleve të dhëna;
• dallon mbiemrin si fjalë që tregon cilësi të emrit;
• gjen dhe formon fjali me përemra vetorë dhe me numërorë.
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Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Shkruajmë

14. Kujt i ngjan
Artini?
15. Ndarja e
fjalëve në fund
të rreshtit
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të rreshtit
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në shtëpi

11. Pema e
familjes
12. Kujt i ngjan
Artini?
13. Kujt i ngjan ti?

Flasim

Pema e
familjes

Lexojmë

9. Pema e
familjes
10. Familja ime

Lexojmë

8. Ditari im i
dashur

Tema
1. Përsëri në
shkollë
2. Pushimet e
verës
3. Përsëri në
shkollë
4. Kujtojmë
alfabetin
5. Çdo vit në
shtator
6. Çdo vit në
shtator
7. Një faqe ditari

Java 2

Shkruaj

Dëgjojmë

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Lexojmë

Kompet.
Lexojmë

Java
Java 1

Tremujori i parë

Java 17

Na ishin
njëherë

Java 16

Kafshë të
çuditshme

Java
Java 15.

13. Përshkruaj
dinozaurët
14. Përshkruaj
dinozaurët
15. Dragoi i
Liqenit blu
16. Dragoi i
Liqenit blu
17. Gjashtë
vëllezërit

Shkruajmë

Lexojmë
Lexojmë

Lexojmë

Shkruajmë

12. Numërori

Tema
1. Jam një
maçok
2. Jam një
maçok
3. Unë i dua
kafshët
4. Dallojmë
mbiemrin
5. Dallojmë
mbiemrin
6. Këshilla për
kafshët
7. Peshku i kuq
-tregim me
ilustrime
8. Peshku i kuq
-tregim me
ilustrime
9. Çapaçuli dhe
dinozaurët
10. Çapaçuli dhe
dinozaurët
11. Numërori

Java 28

Zhurmat

Java 27

Kam frikë

Java
Java 26

11. Zërat e natës kur
shtrihem në shtrat
12. Zërat e natës kur
shtrihem në shtrat
13. Bubullimat dhe
vetëtimat
14. Dje kisha. Nesër do të
kem
15. Dje kisha. Nesër do të
kem
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16. Zhurmat e qytetit
17. Qyteti dhe rregullat

Shkruajmë
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Gjuha jonë

Gjuha jonë

Dëgjojmë

Lexojmë

10. Qetësi

Lexojmë

9. Qetësi!

Lexojmë

6. Fantazma tmerruese

Lexojmë

8. Kështjella e frikës

5. Fantazma tmerruese

Lexojmë

Shkruajmë

4. Kam festë, kam festuar

Gjuha jonë

7. Kështjella e frikës

3. Kam festë, kam festuar

Gjuha jonë

Shkruajmë

2. Nata e përbindëshit

Lexojmë

Tema
1. Nata e përbindëshit

Tremujori i tretë
Kompet.
Lexojmë

Lënda: Gjuhë shqipe 2

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Shkruajmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Flasim

Lexojmë

Kompet.
Lexojmë

Tremujori i dytë

Plani vjetor tematik
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”

20. Libri i bebes

21. Atë ditë kur
humba në
panair
22. Atë ditë kur
humba në
panair
23. Nga fjalët te
fjalia
24. Nga fjalët te
fjalia
25. Gjyshërit e mi
janë të
veçantë
26. Fjalia me të
cilën tregojmë
27. Shkronja e
madhe dhe
pika
28. Gjyshërit e mi
janë të
veçantë
29. Edhe mami
punon
30. Edhe mami
punon
31. Përshkruaj
mamin dhe
babin
32. Përshkruaj

Shkruajmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjyshër dhe
prindër

Shkruajmë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

18. Ninullat
(këngët e
gjumit)
19. Bebushi erdhi
në shtëpi

Dëgjojmë

Java 4

Bebushi
erdhi

Në dimër

Java 18

Java e
teatrit

23. Përgatitemi
për shfaqje
24. Drejtshkrimi i
numërorëve
25. Ditë dimri

Shkruajmë

27. Dallojmë
foljen
28. Përshkruaj
dimrin
29. Përshkruaj
dimrin
30. Ku e gjejmë
ujin?
31. Ku e gjejmë
ujin?
32. Uji është

Gjuha jonë
Shkruajmë
Shkruajmë

Dëgjojmë

Lexojmë

Lexojmë

26. Ditë dimri

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

22. Përgatitemi
për shfaqje

peshkatarë
18. Gjashtë
vëllezërit
peshkatarë
19. Gjashtë
vëllezërit
peshkatarë
20. Në teatrin e
kukullave
21. Përgatitemi
për shfaqje

Shkruajmë

Shkruajmë

Flasim

Lexojmë

Lexojmë

Në cirk

Java 29

Qyteti dhe
rregullat

Lexojmë

Lexojmë

32. Arushët në cirk

29. Foljet me kuptim të
kundërt
30. Foljet me kuptim të
kundërt
31. Arushët në cirk

Gjuha jonë
Gjuha jonë

28. Në cirk

25. Loli dhe trau i ekuilibrit

Lexojmë

Shkruajmë

24. Lexim jashtë klase

Lexojmë

27. Në cirk

23. Shqisat tona

Shkruajmë

Shkruajmë

22. Vjershat e pyllit

Dëgjojmë

26. Loli dhe trau i ekuilibrit

21. Unë lexoj…Ti shkruan…
Ai pikturon

Gjuha jonë

Lexojmë

20. Të sigurt në rrugë

19. Të sigurt në rrugë

Shkruajmë
Shkruajmë

18. Qyteti dhe rregullat

Lexojmë
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Lexojmë

Miqtë e mi

Lexojmë

Të jesh i
turpshëm

46. Ramona
ngatërrestare
47. Ramona
ngatërrestare
48. Lexim jashtë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

45. Pyesim dhe
përgjigjemi

41. Kur je i
turpshëm
42. Kur je i
turpshëm
43. Trego një
ngjarje
44. Trego një
ngjarje

Gjuha jonë

Shkruajmë

Shkruajmë

Lexojmë

Java 6

Shkruajmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Lexojmë

Shkruajmë

Dëgjojmë

Lexojmë

Java 5

mamin dhe
babin
33. Rrugës për në
shkollë
34. Rrugës për në
shkollë
35. Miqtë e mi të
veçantë
36. Përshkruaj
shokun/shoqe
n
37. Vizatuesja e
vogël
38. Fjalitë janë të
ndryshme
39. Vizatuesja e
vogël
40. Piktura Shiu

Në botën e
përrallave

Java 20

Kafshët dhe
natyra

Java 19

35. Përralla dhe
filmi
36. Përralla dhe
filmi
37. Ushtrime për
foljen
38. Ushtrime për
foljen
39. Në Luginën e
Pishave
40. Lexim jashtë
klase
41. Pinoku mbjell
monedha
42. Pinoku mbjell
monedha
43. Përshkruajm
ë Pinokun
44. Dallojmë
përemrin.
Përemrat
vetorë
45. Dallojmë
përemrin.
Përemrat
vetorë
46. Princesha
mbi bizele
47. Princesha
mbi bizele
48. Si ndërtohet

Shkruajmë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Shkruajmë

34. Bambi

Lexojmë

Lexojmë

shumë i
rëndësishëm
33. Bambi

Ëndrrat e
së
ardhmes

Java 31

Udhëtime
fantastike

Java 30

35. Fluturim me balonë
36. Ajri
37. Mbiemrat me kuptim të
kundërt
38. Astropeshku
39. Astropeshku

Lexojmë
Shkruajmë
Gjuha jonë

Lexojmë

44. Të kesh mik një yll

45. Ëndrrat e mia

46. Zoeja dhe dy robotët
47. Zoeja dhe dy robotët

Shkruajmë

Shkruajmë

Lexojmë
Lexojmë

48. Tekstet janë të

43. Të kesh mik një yll

Shkruajmë

Dëgjojmë

42. Planeti i Gjelbër

41. Planeti i Gjelbër

Lexojmë
Lexojmë

40. Të fshehtat e natyrës

Flasim

Lexojmë

34. Fluturim me balonë

33. Fluturim me balonë

Lexojmë

Lexojmë
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Java 9

Mjedisi –
Erdhi
vjeshta

Java 8

Ata janë si
ne

Java 7

60. Fjalia më e
vogël
61. Fjalia më e
vogël

62. 3 R-të e
mjedisit
63. 3 R-të e
mjedisit
64. Të mbrojmë
mjedisin

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Flasim

Lexojmë

65. Libri

59. Përshkruaj
vjeshtën

Shkruajmë

Gjuha jonë

58. Vjeshta

52. Fjalët e
përshëndetjes
53. Fjalët e
përshëndetjes
54. Pika dhe
pikëpyetja
55. Vëllai im është
si ne
56. Vëllai im është
si ne
57. Vjeshta

klase
49. Dy shoqet
50. Dy shoqet
51. Si kuptohemi
me të tjerët?

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Shkruajmë

Lexojmë
Lexojmë
Flasim

54. Një dhuratë e
veçantë
55. Një dhuratë e
veçantë
56. A ke ndonjë
sekret?
57. Piktura më e
bukur
58. Nënës

Gjuha jonë
Lexojmë

Java 23

Lexojmë

Festa e
mamit dhe
mësueses

Lexojmë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Shkruajmë

Lexojmë

Flasim

59. Poezi për
mamin dhe
mësuesen
60. Te
luleshitësja
61. Unë jam
zgjuar herët
sot
62. Kush e solli
pranverën?
63. Kush e solli
pranverën?
64. Renditim
veprimet e
ngjarjes
65. Mësuesja e
madhe

53. Unë jam, ti je

Gjuha jonë

Lexojmë

përralla
49. Jam unë +
50. Jam unë +
51. Kush jam
unë përshkruaj
veten
52. Unë jam ti je

Lexojmë
Lexojmë
Shkruajmë

Java 22

Unë jam….

Java 21

53. Fjalët me kuptim të
kundërt - antonimet
54. Një fundjavë në Hënë
55. Një fundjavë në Hënë
56. Lexim jashtë klase
57. Keci me veshë të
mëdhenj
58. Keci me veshë të
mëdhenj
59. Veprimet e
personazheve

Gjuha jonë

Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë

Java 33
Tregime të
së
shkuarës

Java 34

62. Guri i Skënderbeut
63. Mësojmë për
Skënderbeun
64. Lexim jashtë klase
65. Festa e fëmijëve

Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë

Lexojmë

60. Fjalët me kuptim të afërt
- sinonimet
61. Guri i Skënderbeut

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

52. Uji , ajri, toka, zjarri

Shkruajmë

Hapësira
rreth nesh

ndryshme
49. Dielli, hëna, deti
50. Dielli, hëna, deti
51. Uji,ajri,toka, zjarri

Lexojmë
Lexojmë
Shkruajmë

Java 32

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”

13

14

Java 11

Lexojmë

Atdheu dhe
flamuri

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Dëgjojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

77. Ndryshojmë
vendin e
grupeve të
fjalëve
78. Ndryshojmë
vendin e
grupeve të
fjalëve
79. Sa të dua, o
Shqipëri
80. Sa të dua, o
Shqipëri
81. Lagjja e re

67. Një libër? Po,
faleminderit!
68. Librat që lexoj
unë
69. Shtojmë dhe
heqim fjalë
70. Kompjuteri
dhe stilolapsi
71. Kompjuteri
dhe stilolapsi
72. Lexim jashtë
klase
73. Alfabeti i
shqipes
74. Alfabeti i
shqipes
75. Vjershat e
stërgjyshërve
76. Shkruajmë për
Atdheun

Lexojmë

Shkruajmë

66. Një libër? Po,
faleminderit!

Lexojmë

Java 10

Java e librit

Java 25

Fabulat me
kafshë

Java 24

Erdhi
pranvera

79. Gjeli dhe
dhelpra
80. Shkruaj një
fabul
81. Në pishinë

Lexojmë

Lexojmë

Shkruajmë

78. Plani i punës

73. Gjinkalla dhe
milingona
74. Breshka dhe
lepuri
75. Breshka dhe
lepuri
76. Krahasojmë
kafshët e
fabulave
77. Dje isha…
nesër do të
jem…..

Natyrë
66. Mësuesja e
madhe
Natyrë
67. Para, tani,
pas
68. Përshkruaj
pranverën
69. Përshkruaj
pranverën
70. Magjia e
krijimit
71. Magjia e
krijimit
72. Flutura

Shkruajmë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Dëgjojmë

Lexojmë

lexojmë

Shkruajmë

Shkruajmë

Gjuha jonë

Lexojmë

Erdhi vera

Java 35

1 Qershori
67. Jemi vëllezër të një bote
68. Në ç’vend të botës jetoj
unë?
69. Në ç’vend të botës jetoj
unë
70. A mund të ketë qytet të
fëmijëve?
71. A mund të ketë qytet të
fëmijëve?
72. Vlerësim njohurish
73. Kushërira nga Kosova

Flasim
Shkruajmë

Lexojmë

76. Ardhja e verës

Lexojmë

78. Përralla që më ka
magjepsur
79. Të gjithë me pushime
80. Të gjithë me pushime

Lexojmë

Shkruajmë
Shkruajmë

77. Tregimi që më pëlqen
më shumë

75. Ardhja e verës

Lexojmë

Lexojmë

74. Kushërira nga Kosova

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Shkruajmë

66. Festa e fëmijëve

Lexojmë
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88. Dallojmë emrin

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Profesione
të bukura

Shkruajmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Lexojmë
Lexojmë
Flasim

89. Në fshat
90. Në fshat
91. Flasim për
fshatin
92. Dallojmë
emrat e
njerëzve dhe
kafshëve
93. Qyteti i
Mjeshtërive të
Vjetra
94. Qyteti i
Mjeshtërive të
Vjetra
95. Më pëlqen të
udhëtoj
96. Dallojmë
emrat e
vendeve
97. Kush banon
këtu pranë?
98. Kush banon
këtu pranë?
99. Profesione të
dobishme e të
bukura

85. Kush di të
rregullojë?
86. Kush di të
rregullojë?
87. Dallojmë emrin

Lexojmë

Lexojmë

82. Dhoma ime
83. Teksti
84. Teksti

Shkruajmë
Gjuha jonë
Gjuha jonë

Java 13

Në fshat

Java 12

Shtëpia ime
Fundjavë e
këndshme

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë
Shkruajmë
Gjuha jonë
82. Në pishinë
83. Pasioni im
84. Unë kam, ti
ke
85. Maksi
futbollist
86. Maksi
futbollist
87. Përshkruaj
personazhet
88. Vlerësim
njohurish
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Shkruajmë

Ja na erdhi
Viti i Ri

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Java 14

Lexojmë

Lexojmë

Dëgjojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

100. Dallojmë
gjininë e emrit
101.
Dallojmë
gjininë e emrit
102.
Vjersha
për tregun
103.
Gjyshi
kopshtar
104.
Gjyshi
kopshtar
105.
Letra e
babagjyshit
106.
Projekt:
Përgatitemi për
festën
107.
Letra,
kartolina
108.
Dallojmë
numrin e emrit
109.
Dallojmë
numrin e emrit
110.
Një Vit i
Ri ndryshe
111.
Një Vit i
Ri ndryshe
112.
Vlerësim
njohurish
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Nr.

Lexojmë

Flasim

Lexojmë

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Dëgjojmë

Shkruajmë

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kompetenca

Ditari im i
dashur

Një faqe ditari

Çdo vit në
shtator

Çdo vit në
shtator

Kujtojmë
alfabetin

Përsëri në
shkollë

Pushimet e
verës

Përsëri në
shkollë

Tema
mësimore

Bashkëbisedim për
shkrimin e ditarit

U paraqes nxënësve një
bllok në të cilin janë
shkruar ngjarje që ndodhin
gjatë një dite

Trego si të ndihmuan
prindërit për fillimin e vitit
të ri shkollor

Loja e fjalëve.
Grupohen fjalët në fjalë që
fillojnë me zanore,
bashkëtingëllore dhe
shkronja dyshe.
Tregoni si u përgatitët për
fillimin e shkollës

Lexim i vjershës i shkruar
nga Dreni

Paraqiten me videoprojektor foto nga vende
turistike të vendit tonë

Tregon gjërat më të
bukura që keni bërë që
keni bërë gjatë pushimeve

Situatat e
parashikuara të të nxënit

Punë e pavarur
diskutim

Dëgjim i drejtuar,
Pyetje e strukturuar,
Karrigia e autorit

Diskutim paraprak,
Grafik organizues:
Harta e ngjarjes

Pyetja e ditës, Lexim i
drejtuar, Shkrim i
drejtuar

Loja e fjalëve,
Manipulime me
shkronja, Rrokje, Fjalë,
Gushëkuqi rrethor

Karrigia e autorit, Dora
e pyetjeve, Shkrim i lirë

Loja e fishave,
Marrëdhëniet pyetjepërgjigje, Krijim i lirë

Metodologjia dhe
veprimtaritë e
nxënësve
Diskutim paraprak,
Diskutim, Lexim i
drejtuar, Turi i galerisë.

Nxënësit vlerësohen për
përgjigjet e dhëna, të
kuptuarin e tekstit, aftësitë
krijuese.
Nxënësit vlerësohen për
ritregimin e ngjarjes duke
u bazuar në grafikun
organizues, dëshirën për
të treguar ndjenjat e dhe
emocionet e tyre për
fillimin e vitit shkollor
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e tyre në përgjigjet
e dhëna gjatë dëgjimit,
pyetjet-përgjigjet në rolin e
autorit.
Vlerësimi sipas tabelës së
vlerësimit.

Nxënësit vlerësohen për
pyetjet e drejtuar dhe
përgjigjet e dhëna, aftësitë
e tyre krijuese.
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në lojë,
dëshirën për t’u shprehur.

Vlerësohen nxënësit për
diskutimet, ndarjen e
përvojave me të tjerët.

Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në diskutime,
ndarjen e përvojave me të
tjerët.

Vlerësimi i nxënësit

PLANIFIKIMI I LËNDËS PËR TREMUJORIN E PARË
(shtator- dhjetor)

Libri, kujtime të nxënësve,
ditar personal, e-libri

Libri i nxënësit, modele
ditarësh, tabela, fletë A4,
e-libri

Teksti i nxënësit, foto të
pjesëtarëve të familjes,
fletore klase, e-libri

Libri i nxënësit, fleta A4,
tabela, fisha me fjalë apo
shprehje kyç, e-libri

Libri i nxënësit, foto të
ndryshme të pushimeve,
laps, ngjyra, fleta me
ngjyra A4, e-libri (libri
digjital)
Teksti i nxënësit, foto nga
pushimet, video-projektor,
kartonë, lapustila, ngjitës,
e-libri.
Libri i nxënësit, foto të
ndryshme të pushimeve,
laps, ngjyra, fleta me
ngjyra A4, e-libri.
Teksti i nxënësit, fisha me
fjalë, alfabeti i ilustruar,
CD me këngën e alfabetit,
fleta A4, e-libri.

Burimet dhe materialet
didaktike
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Lexojmë

Flasim

Lexojmë

Lexojmë

Shkruajmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ndarja e
fjalëve
në fund të
rreshtit
Ndarja e
fjalëve
në fund të
rreshtit
Bebushi erdhi
në
shtëpi

Kujt i ngjan
Artini?

Kujt i ngjan ti?

Kujt i ngjan
Artini?

Pema e
familjes

Familja ime

Pema e
familjes

Dëgjim ninullash në
magneton.
Emocionet që na krijon
dëgjimi i saj.

Manipulim me rrokje për të
formuar fjalë njërrokëshe,
dyrrokëshe, trerrokëshe

Manipulim me rrokje për të
formuar fjalë njërrokëshe,
dyrrokëshe, trerrokëshe

Tregoni me kë ngjani ju.
Cilët kushërinj kanë
mbiemrin tënd?

Të nxënit hulumtues

Tregoni me kë ngjani ju.
Cilët kushërinj kanë
mbiemrin tënd?

Diskutojmë për gjyshërit
tanë

Shtëpia e fëmijës dhe
kujdesi për fëmijët që
jetojnë atje.

Flasim për pjesëtarët e
familjes

Loja e ninullës, Dëgjim i
drejtuar, Pesëvargësh

Loja e rrokjeve, Të
nxënit në bashkëpunim,
Tryezë e rrumbullakët.

Loja e rrokjeve, Të
nxënit në bashkëpunim,
Tryezë e rrumbullakët.

Analizë personazhi,
Dëgjim dhe shkrim i
drejtuar, Përshkrim i
drejtuar

Hamendësim, Mbledhja
e të dhënave

Shkrim i shpejtë,
Parashikim me anë të
titullit, Tabelë e koduar

Intervista ime,
Marrëdhëniet pyetjepërgjigje, Posteri
“familja ime”
Paraqitje e
skematizuar, Dëgjim i
drejtuar, Pesëvargësh

Diskutim paraprak,
Pema e familjes, Lexim
i drejtuar
Nxënësit vlerësohen për
diskutimet e tyre, dëshirën
për të ndarë me të tjerët
përshkrimin e anëtarëve të
familjes.
Vlerësohen nxënësit për
komunikimin lirshëm gjatë
intervistës, pjesëmarrjes
në përgatitjen e posterit.
Vlerësohen nxënësit për
strukturimin e përshkrimit,
aftësitë në të dëgjuar,
fjalët e zgjedhura për
krijimin e pesëvargëshit.
Nxënësit vlerësohen për
parashikimet e dhëna,
plotësimin e tabelës sipas
kodeve.
Vetëvlerësimi dhe
vlerësimi sipas modelit të
dhënë.
Vlerësohen nxënësit për
dallimin e tipareve dhe
cilësive, aftësitë krijuese
në përshkrim.
Nxënësit vetëvlerësojnë
njëri-tjetrin
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në lojë, të
kuptuarit e koncepteve
nëpërmjet lojës.
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në lojë, të
kuptuarit e koncepteve
nëpërmjet lojës.
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në
veprimtari, fjalët e
përdorura në krijimin e
pesëvargëshave.
Teksti i nxënësit, tabela,
fisha me rrokje, flipçart
(flipchart) me ndarje të
fjalëve në fund të rreshtit
Teksti i nxënësit, tabela,
fisha me rrokje, flipçart me
ndarje të fjalëve në fund të
rreshtit.
Libri i nxënësit, e-libri, CD
me këngë “Ninulla”, foto të
fëmijëve kur kanë qenë
bebusha, e-libri

Teksti i nxënësit, tabela,
fletë A4, e-libri

libri i nxënësit, foto të
pjesëtarëve të familjes dhe
të të afërmve, fletë A4,
lapustila, e-libri
Libri i nxënësit, kujtime
dhe fotografi të nxënësve.

libri i nxënësit, e-libri,
tabela, fleta A4 me pemën
e familjes,

Teksti i nxënësit, e-libri,
karton, foto nga pjesëtarët
e familjes, karton, ngjitës.

Libri i nxënësit, tabela,
fleta A4 me pemën e
familjes, e-libri
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Lexojmë

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Gjyshërit e mi
janë të veçantë

Nga fjalët te
fjalia

Nga fjalët te
fjalia

Atë ditë kur
humba në
panair

Atë ditë kur
humba në
panair

Libri i bebes

Bebushi erdhi
në
shtëpi

Bebushi erdhi
në
shtëpi

Ninullat
(këngët e
gjumit)

Sa mirë të kesh gjyshër
dhe stërgjyshër.

Manipulime etiketa me
fjalë për të formuar fjali

Manipulime etiketa me
fjalë për të formuar fjali

Kujt t’i drejtohemi kur
mund të humbasim?

Pse më pëlqen të shkoj në
një qendër tregtare

Kur isha bebe

Tabela e pyetjeve për
tregimin.

Tabela e pyetjeve për
tregimin.

Dëgjojmë ninulla në
magnetofon

Diskutim paraprak,
Lexim i drejtuar,
Paraqitje tabelare

Loja e fjalëve, Punë e
drejtuar, Shkrim i
drejtuar

Loja e fjalëve, Punë e
drejtuar, Shkrim i
drejtuar

Pyetja e ditës, Rrethi i
koncepteve, I ftuari i
ditës ( një punonjës
policie)

Parashikim me terma
paraprake, Tabela e
pesë pyetjeve,
Përmbledhja pohim
mbështetje
Imagjinatë e drejtuar,
Lexim i drejtuar,
Zinxhiri i shkaqeve

Tabela e pyetjeve,
Harta e ngjarjes, Koha
e pazëllit

Tabela e pyetjeve,
Harta e ngjarjes, Koha
e pazëllit

Dëgjim i drejtuar,
Hulumtim i tekstit për të
gjetur përgjigjet e sakta

Nxënësit vlerësohen për
emocionet e shprehura për
gjyshërit e tyre, aftësitë

Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e tyre në dallimin e
fjalive nga jofjalitë.

Nxënësit vlerësohen për
rrëfimin e historive
personale, emocionet që
iu shkaktojnë fotot dhe
kujtimet kur ishin bebe.
Vlerësohen nxënësit për
përgjigjet e dhëna,
parashikimet e tyre, gjetjen
e shkakut dhe pasojës së
ngjarjes.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e shprehura në
ritregimin e ngjarjes,
lirshmërinë e treguar në
komunikim.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e tyre në dallimin e
fjalive nga jofjalitë.

Nxënësit vlerësohen për
ndërtimin e pyetjeve,
plotësimin e hartës së
ngjarjes.

Nxënësit vlerësohen për
aftësitë hulumtuese në
tekst për të gjetur
përgjigjet e duhura.
Nxënësit vlerësohen për
ndërtimin e pyetjeve,
plotësimin e hartës së
ngjarjes.

Teksti i nxënësit, e-libri,
etiketa me fjalë, fjali, figura
të ndryshme, fletë A4,
lapsa
Teksti i nxënësit, e-libri,
etiketa me fjalë, fjali, figura
të ndryshme, fletë A4,
lapsa
Teksti i nxënësit, e-libri,
foto të gjyshërve/
stërgjyshërve tuaj, fletë

Teksti i nxënësit, skemë e
parapërgatitur, e-libri

Teksti i nxënësit, videoprojektor, fletë A4, foto të
qendrave tregtare dhe elibri

Libri i nxënësit, e-libri, CD
me këngë “Ninulla”, foto të
fëmijëve kur kanë qenë
bebusha, e-libri
Teksti i nxënësit, e-libri,
poster me foto të sjella
nga fëmijët, fletë a4 e
përgatitur për hartën e
ngjarjes dhe pazëlli.
Teksti i nxënësit, poster
me foto të sjella nga
fëmijët, fletë a4 e
përgatitur për hartën e
ngjarjes dhe pazëlli.
Libri i nxënësit, e-libri, libri
i bebes, kujtimet e
prindërve, foto
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Rrugës për në
shkollë

Përshkruaj
mamin dhe
babin
Rrugës për në
shkollë

Përshkruaj
mamin dhe
babin

Edhe mami
punon

Edhe mami
punon

Gjyshërit e mi
janë të veçantë

Fjalia me të
cilën
tregojmë
Shkronja e
madhe
dhe pika

Trego çastet
e më të bukura gjatë
rrugës për në shkollë.

Përshkruaj
rrugën që bën për të
ardhur në shkollë.

Kujt i ngjaj unë?

Për çfarë
kujdeset mami, kur nuk
shkon në punë?
Kujt i ngjaj unë?

Ku punon mami im?

Sa kënaqem kur luaj me
gjyshërit

Manipulime
me grupe fjalësh për të
formuar fjali.
Si duhet të shkruajmë.

Udhëtim imagjinar,
Piramida e ngjarjes,
Shkrimi i drejtuar

Rrjeta e merimangës,
Leximi i koduar
Vija e vlerës

Shkrim i lirë

Tabela e pyetjeve,
Ditari dypjesësh,
Përshkrim i lirë
Prezantim për prindërit,
Punë e drejtuar,
Vizatim i lirë

Rrjeta e merimangës,
Leximi i drejtuar, Vija e
vlerës

Karrigia e autorit, Grafik
për përmbajtjen,
Pesëvargësh

Harta e konceptit, Punë
e drejtuar, Shkrim i
drejtuar
Loja me fjalët, Punë e
drejtuar, Punë në
dyshe

parashikuese në
vazhdimin e tregimit.
Vetëvlerësojnë njëri-tjetrin
për punën e përbashkët.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë në dallimin e fjalive
me të cilat tregojmë.
Nxënësit vlerësohen për
dallimin dhe përdorimin e
shkronjës së madhe dhe
pikës.
Vlerësohen nxënësit për
komentet e dhëna rreth
tregimit, fjalët e përdorura
në krijimin e pesëvargësh.
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në lojë,
forcën bindëse të
argumentit të përdorur,
vetëvlerësimi i njëri-tjetrit.
Nxënësit vlerësohen për
komentet e fragmenteve
që iu pëlqejnë më shumë .
Nxënësit vlerësohen për
përshkrimin fizik të
prindërve, për shprehjen e
dëshirave në lidhje me
prindërit e tyre
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e tyre krijuese,
dëshirën për të shkruar.
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në lojë,
forcën bindëse të
argumentit të përdorur,
vetëvlerësimi i njëri-tjetrit.
Nxënësit vlerësohen për
imagjinatën e shprehur,
aftësitë e tyre në
paraqitjen e ngjarjes.
teksti i nxënësit, grafikë
organizues, tabela

Teksti i nxënësit, fletë
format A4, tabela, foto të
prindërve, e-libri
teksti i nxënësit, e-libri,
tabela

Teksti i nxënësit, fletë
format A4, tabela, foto të
prindërve, e-libri

Teksti i nxënësit, fletë
format A4, tabela, e-libri

Teksti i nxënësit, foto me
profesione të ndryshme

Teksti i nxënësit, grafik
organizues, fletë formati
A4, e-libri

teksti i nxënësit, fisha me
fjalë,
tabela, libri personal.
Teksti i nxënësit, e-libri,

format A4.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Trego një
ngjarje

Trego një
ngjarje

Kur je i
turpshëm

Kur je i
turpshëm

Piktura “Shiu”

Vizatuesja e
vogël

Fjalitë janë të
ndryshme

Vizatuesja e
vogël

Përshkruaj
shokun/shoqen

Miqtë e mi të
veçantë

Unë di të shkruaj një
ngjarje

Unë di të tregoj një ngjarje

Situata nga jeta e
nxënësve

Situata nga jeta e
nxënësve

Një ditë me shi

Trego cilat
ishin shqetësimet e vajzës.

Unë komunikoj në mënyra
të ndryshme.

Krijo një
situatë me temën
“Vizatuesja e vogël”

Përshkruajmë
shokun/shoqen pa i
treguar emrin.
Përshkruajmë
shokun/shoqen pa i
treguar emrin.

Shkrim i drejtuar,
Shkrim i lirë

Lojë me shenjat e
pikësimit, Koment dhe
plotësim, Punë e
drejtuar
Harta e mendjes,
Pyetja sjell pyetjen, Turi
i galerisë
Dramatizim
Koment i pikturës,
Marrëdhëniet pyetjepërgjigje,
Krijim artistik,
Përshkrim i një dite me
shi
Veprimtaria e leximit të
drejtuar, Marrëdhëniet
pyetje-përgjigje, Rrjet
diskutimi
Ritregim i ngjarjes
nëpërmjet dorës së
pyetjes
Hulumtim teksti
Lexim i fjalëve në
etiketa, Plotësimi i
fjalëve në tekst

Imagjinatë e drejtuar,
Lexim i drejtuar, Lexim
në role

Lojë enigmë, Dëgjim i
drejtuar, Përshkrim i
drejtuar
Lojë, Punë e drejtuar,
Vizatim i lirë

Nxënësit vlerësohen për
mendimet dhe idetë e
shprehura, përgjigjet e
dhëna.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë ritreguese duke u
mbështetur në
organizuesin grafik.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë ritreguese,
dhënien e hollësive për një
ngjarje të jetuar
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë përshkruese,

Nxënësit vlerësohen për
dallimin e llojeve të fjalive
sipas asaj që
komunikojnë.
Nxënësit vlerësohen për
pyetjet e përdorura,
aftësitë e tyre në
interpretim
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e tyre krijuese dhe
përshkruese, dallimin e
elementeve artistike në një
tablo të dhënë.

Nxënësit vlerësohen për
përshkrimin e
shokut/shoqes.
Nxënësit vlerësohen për
përshkrimin fizik të
shokut/shoqes, vlerësimin
për miqtë e tyre
Nxënësit vlerësohen për
imagjinatën e shprehur,
aftësitë e tyre në
paraqitjen e ngjarjes.

Teksti i nxënësit, e-libri

Teksti i nxënësit, e-libri

Teksti i nxënësit, e-libri

Teksti i nxënësit, e-libri

Teksti i nxënësit, fleta A4,
lapsa, ngjyra

Teksti i nxënësit, fleta A4,
lapsa, ngjyra

Teksti i nxënësit, vizatimet
e
përgatitura nga mësuesi,
fletë A4, figura kafshësh,
e- libri,
Teksti i nxënësit, etiketa
me lloje fjalish, e- libri,

Teksti i nxënësit, fletë
format A4, tabela, foto të
shokëve, e-libri

Teksti i nxënësit, grafikë
organizues, tabela.
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Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Flasim

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Si kuptohemi
me
të tjerët?

Dy shoqet

Dy shoqet

Lexim jashtë
klase

Ramona
ngatërrestare

Ramona
ngatërrestare

Pyesim dhe
përgjigjemi

Mënyrat e
ndryshme për t’i
komunikuar dikujt diçka

Përvoja personale të
miqësive të nxënësve me
njëri-tjetrin. Pse është e
rëndësishme të kesh një
shok/shoqe, pavarësisht
aftësive ndryshe të tyre.

Në varësi të
tregimit

Unë dhe
Ramona. Nxënësit gjejnë
të përbashkëtat dhe të
veçantat me Ramonën.

Përvoja të
nxënësve, kur kanë kaluar
situatat në të cilat janë
ndier keq.

Dialogë për tema të
caktuara

Vëzhgo-vepro, Punë
individuale, Punë në
grupe

Lexim individual i
tregimit,
Ritregimi i përmbajtjes
nëpërmjet pyetjepërgjigjeve

Lexim i tregimit nga
mësuesja, Zbulimi i
fjalëve të reja, Gjuha e
shenjave, Veprimtari në
dyshe

Diagram Veni, Dora e
pyetjeve, Hulumtim i
tekstit për të gjetur të
vërtetën dhe të
gabuarën,
Shkrim i drejtuar
Ritregimi i ngjarjes
përmes
grafikëve organizues,
Fragmenti-komenti

Parashikim nëpërmjet
Titullit, Veprimtaria e
leximit të drejtuar, Rrjet
diskutimi

Punë e drejtuar, Punë
në dyshe

Nxënësit vlerësohen për
leximin
sipas shenjave të
pikësimit, aftësisë për të
drejtuar pyetje
dhe për t’iu përgjigjur,
dëshirës për të
komunikuar lirshëm.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë krijuese dhe
interpretuese, për të

dhënien e hollësive për një
ngjarje të jetuar
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e tyre në krijimin e
pyetjeve dhe dhënien e
përgjigjeve.
Nxënësit vlerësohen për
parashikimet e dhëna, për
pjesëmarrjen në diskutime,
për ndarjen e përvojave të
tyre me të tjerët
Nxënësit vlerësohen për
leximin e tregimit,
krahasimin me
personazhin kryesor,
aftësinë për të hulumtuar
tekstin, krijimin e fjalive.
Nxënësit vlerësohen për
leximin, ritregimin,
renditjen e veprimeve të
ngjarjes, analizën
e personazheve në
mënyrë të thjeshtë.
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në
veprimtari, dëshirën për të
mësuar.

Teksti i nxënësit/ fletë me
ngjyra, lapustila

Teksti i nxënësit/es,

Teksti i nxënësit/es, foto
nga
interneti të disa prej
shenjave që përdorin ata
që nuk flasin.

Libra për fëmijë, që
nxënësve
u pëlqejnë ose janë
orientuar nga mësuesi/ja.

Teksti i nxënësit, e-libri,

Teksti i nxënësit, e-libri

Teksti i nxënësit, e-libri,
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

Vjeshta

Vëllai im është
si
ne

Vëllai im është
si
ne

Pika dhe
pikëpyetja

Fjalët e
përshëndetjes

Fjalët e
përshëndetjes

Përshkrim i
stinës së

Parashikim
nëpërmjet titullit

Pse duhen
shenjat e pikësimit?

Lojë me fjalë
përshëndetëse

Lojë me fjalë
përshëndetëse

Stuhi mendimesh,
Lexim i vjershës,

Lexim në paragrafë,
Ritregim i ngjarjes
përmes hartës së
ngjarjes,
Rrjet diskutimi

Vëzhgim i qëllimshëm,
Punë e drejtuar, Provoplotëso,
Loja: Kush jam unë?
(unë
jam një fjalë që
përdorem shumë në
fjali. Tregoj diçka. Kush
jam unë?)
Parashikim nëpërmjet
titullit, Veprimtaria e të
menduarit të drejtuar
Zbulimi i fjalëve të reja

Lojë, Shkrim i drejtuar

Lojë, Shkrim i drejtuar

Nxënësit vlerësohen për
parashikimet e dhëna,
dëshirën për të dëgjuar
dhe për të kuptuar fjalë
të reja.
Nxënësit vlerësohen për
leximin, ritregimin, ndarjen
e përvojave personale me
të tjerët, diskutimet në
lidhje me fëmijët që kanë
aftësi ndryshe.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë në dëgjim, dallimin

bashkëpunuar dhe për të
ndarë
me
të
tjerët
kënaqësinë e punës në
grup
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë krijuese dhe
interpretuese, dhe
përdorimin saktë të fjalëve
përshëndetëse dhe
përdorimin e shenjave të
pikësimit.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë krijuese dhe
interpretuese, dhe
përdorimin saktë të fjalëve
përshëndetëse dhe
përdorimin e shenjave të
pikësimit.
Nxënësit vlerësohen për
dallimin
e shenjave të pikësimit, të
kuptuarit e
domosdoshmërisë së
përdorimit të tyre.

Foto dhe peizazhe të
vjeshtës,

Teksti i nxënësit/es

Teksti i nxënësit, e- libri

Teksti i nxënësit/es,
paraqitja
grafike e shenjave të
pikësimit

Teksti i nxënësit fletë me
ngjyra, lapustila

Teksti i nxënësit/ fletë me
ngjyra, lapustila

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”

23

24

Lexojmë

Shkruajmë

Gjuha jonë
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Lexojmë

Lexojmë

Flasim

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Të mbrojmë

3 R-të e
mjedisit

3 R-të e
mjedisit

Fjalia më e
vogël

Fjalia më e
vogël

Përshkruaj
vjeshtën

Vjeshta

Foto të

Situata me
koshat e mbeturinave
sipas
materialit.

Krijim fjalish
me etiketa.

Krijimi i situatave duke
përdorur fjali të vogla dhe
fjali të zgjeruara.

Ngjyrat e vjeshtës

vjeshtës

Lexim i tregimit në
paragrafë,
Ritregim duke përdorur
grafikun e shkakut dhe
pasojës, Punë në
grupe, Krijime artistike
me
materiale të
riciklueshme
Dallo-trego,

Pyetja e ditës: Pse
njerëzit i ndajnë
mbeturinat në kosha të
ndryshëm?, Lexim me
paragrafë,
Zbulim i fjalëve të reja

Punë individuale, Punë
në dyshe, Punë në grup

Pyetje-përgjigje,
Krijim mbi bazën e
ilustrimeve,
Punë në dyshe

Analiza strukturore
(strofa, vargje), Zbulim i
fjalëve të reja
Lexim i vjershës në
strofa,
Hulumtim për të gjetur
përgjigjen,
Recitim i vjershës,
Panorama vjeshtore
Stuhi mendimesh për
stinën e vjeshtës,
Lexim dhe shkrim i
drejtuar

Nxënësit vlerësohen për

Nxënësit vlerësohen për
aftësitë përshkruese,
dallimin e ngjyrave dhe
përdorimin e mbiemrave
në përshkrim.
Nxënësit vlerësohen për
dallimin e fjalisë së vogël,
krijimin e fjalive të vogla
duke
u bazuar te ilustrimet.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë krijuese,
manipulimin me etiketa për
të formuar fjali.
Nxënësit vlerësohen për
komentin e ilustrimeve, të
kuptuarin e tekstit joletrar
bazuar në ilustrimet e
përdorura, mendimet e
dhëna në lidhje me
riciklimin.
Nxënësit vlerësohen për
leximin, idetë e shprehura
për 3 R-të e mjedisit,
aftësitë krijuese.

Nxënësit vlerësohen për
leximin e vjershës me
intonacion, interpretimin e
saj, krijimin artistik të një
panorame vjeshtore.

e strukturës së vjershës,
përshkrimin e stinës

Fletë me ngjyra, materiale

Materiale të riciklueshme

Kosha të ndryshëm për
hedhjen e mbeturinave

Teksti i nxënësit, Etiketa
me
fjalë për të formuar fjali

Teksti i nxënësit, e-libri,
Etiketa me
fjalë për të formuar fjali

Teksti i nxënësit, e-libri,
foto, video-projektor

Mjete dhe materiale të
nevojshme për të krijuar
një panoramë vjeshtore

gjethe të zverdhura.
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Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Shkruajmë

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Kompjuteri dhe

Kompjuteri dhe
stilolapsi

Shtojmë dhe
heqim fjalë

Librat që lexoj
unë

Një libër? Po,
faleminderit

Një libër? Po,
faleminderit

Libri

mjedisin

Të përbashkëtat

Manipulim
me etiketa për të zgjeruar
fjalinë
Parashikimi
nëpërmjet titullit

Leximi i një kopertine libri

Libri që më
ka pëlqyer më shumë.

Si e kalojmë
kohën e lirë?

Pse fëmijët
duhet të lexojnë libra?

mjediseve jo të pastra

Punë e drejtuar,
Veprimtari individuale,
Punë në grup
Koment i ilustrimit,
Parashikim nëpërmjet
titullit, Veprimtaria e
leximit të drejtuar,
Vëzhgim i një
kompjuteri
Lexim në role i tregimit,

Lexim dhe plotësim,
Lexim me zë të lartë,
Shkrim i drejtuar, Punë
në grupe për vizatimin
e një kopertine libri

Ritregim i ngjarjes,
Hulumtim i tekstit,
Përvoja personale

Anketë për kohën e lirë,
Veprimtaria e leximit të
drejtuar,
Fragmenti-komenti

Pyetja e ditës: Pse
fëmijët duhet të lexojnë
libra?, Lexim i vjershës,
Grafiku organizues:
Unë dhe libri

Diskutim fotosh,
Veprimtari praktike,
Kartolina mjedisore

Nxënësit vlerësohen për

idetë e dhëna,
propozimeve për nisma
mjedisore në mjediset e
shkollës.
Nxënësit vlerësohen për
mendimet e dhëna,
dallimin e strukturës së
vjershës, titullin, autorin,
numrin e strofave, numrin
e vargjeve.
Nxënësit vlerësohen për
përgjigjet e dhëna, për
dëshirën për të ndarë
opinionet e tyre me të
tjerët.
Nxënësit vlerësohen për
gjetjen
e përgjigjeve të sakta,
ndarjen e përvojave
personale rreth
kënaqësisë së të lexuarit
të
librave.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e tyre
bashkëpunuese,
vlerësimin e ndihmesës të
pjesëtarëve të grupit,
dallimin e elementeve të
një kopertine.
Nxënësit vlerësohen për
shtimin dhe heqjen e
fjalëve në fjali.
Nxënësit vlerësohen për
interesin e shfaqur në
vëzhgimin e kompjuterit,
dëshirën për të shprehur
mendimet rreth tregimit.
Pamje kompjuterash të

Etiketa me fjalë për të
formuar
fjali
Kompjuter

Teksti i nxënësit,
kopertina të librave për
fëmijë, e-libri

Teksti i nxënësit, Libra për
fëmijë, e-libri

Libra për fëmijë

Libra të ndryshëm për
fëmijë

të
riciklueshme për të krijuar
kartolina
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Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Dëgjojmë

Shkruajmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Ndryshojmë
vendin e
grupeve të
fjalëve
Ndryshojmë
vendin e
grupeve të
fjalëve
Sa të dua, o
Shqipëri

Shkruajmë për
atdheun

Vjershat e
stërgjyshërve

Alfabeti i
shqipes

Lexim jashtë
klase
Alfabeti i
shqipes

stilolapsi

Himni i
flamurit

Krijim fjalish
me etiketa duke iu
ndryshuar vendin

Krijim fjalish
me etiketa duke u
ndryshuar vendin

Atdheu është i shtrenjtë

Sa bukur
kanë shkruar vjersha
stërgjyshërit tanë!

Leximi në
role

Kënga e
alfabetit

dhe ndryshimet mes
stilolapsit dhe kompjuterit

Dëgjo- diskuto,
Lexim i vjershës nga
mësuesi/ja,
Shkrim i lirë: Si ndihem

Vëzhgo-kupto, Punë në
dyshe, Vepro-gjyko,

Vëzhgo-kupto, Punë në
dyshe, Vepro-gjyko

Kujtojmë alfabetin,
Lexim i tregimit nga
mësuesi/ja, Pyetjepërgjigje, Dëgjo-diskuto
Lexim me role,
Interpretim i vjershave,
Hulumtim i tekstit për të
gjetur përgjigjet e sakta
Veprimtaria e të
dëgjuarit
të drejtuar, Dëgjoplotëso,
Vjersha që më pëlqeu
më shumë
Dëgjimi dhe lexim i
drejtuar, Plotësim

Harta e ngjarjes,
Diagram
Veni/pesëvargësh

Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e hulumtimit në
tekst, për përgjigjet e
dhëna, për ndjenjat dhe
emocionet që u krijohen
gjatë leximit të vjershave.
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në
veprimtari, të kuptuarit
nëpërmjet veprimit.
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në
veprimtari, të kuptuarit
nëpërmjet veprimit.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e tyre në
shprehjen e
mendimeve, ndarjen e

Nxënësit vlerësohen për
përgjigjet e dhëna,
demonstrimin e të
kuptuarit të tekstit.
Nxënësit vlerësohen për
leximin në role, dallimin e
personazheve,
interpretimin e vjershave.
Nxënësit vlerësohen për
arsyet e pëlqimit të
vjershave, demonstrimin e
aftësive
dëgjuese.

leximin në role, dallimin e
të
përbashkëtave dhe
ndryshimeve, përvojave
personale të përdorimit të
kompjuterit.

Cd me Himnin e Flamurit,
lapsa, fletë me ngjyra,
bojëra.

Etiketa me fjalë të
ndryshme

Etiketa me fjalë të
ndryshme

Libri, vjersha për atdheun,
e-libri, CD

Libra me vjersha

Shkronjat e alfabetit, cd
me
këngë për alfabetin

Shkronjat e alfabetit, cd
me
këngë për alfabetin

llojeve
të ndryshme

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”

Lexojmë

Lexojmë

Shkruajmë
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Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Kush di të
rregullojë

Kush di të
rregullojë

Teksti

Teksti

Dhoma ime

Lagjja e re

Sa të dua, o
Shqipëri

Profesioni që
më pëlqen mua

Profesionet
dhe mjetet e punës

Dallimi i
fjalive nga jofjalitë
nëpërmjet kuptimit

Ilustrimi me
figura

Të nxënit bashkëveprues

Përshkruaj
lagjen time

Hulumtim i tekstit

Lidh profesionin me
mjetin e punës,
Lexim nga nxënësit,
Pyetje-përgjigje,
Shkrim i lirë: Profesioni
i
prindërve të mi
Lexim i tregimit, Punë e
drejtuar, Shkrim i lirë:
Profesioni që më
pëlqen mua.

unë kur dëgjoj Himnin e
Flamurit
Recitimi i vjershave nga
nxënësit,
Hulumtim i tekstit,
Vizatim i flamurit
Koment i ilustrimit,
Lexim i tregimit nga
nxënësit,
Lidh vendin me
funksionin që ka,
Përvoja personale në
lagjen ku banojnë
Bisedë për njohuritë
paraprake, Veprimtari e
të shkruarit dhe të
menduarit të drejtuar,
Rishikim në grup
Vëzhgo ilustriminkupto,
Punë në dyshe,
Renditje fjalish,
Shkrim i orientuar:
shtëpia ime
Punë e drejtuar,
Punë në dyshe,
Vëzhgim i thelluar

Nxënësit vlerësohen për
leximin e tregimit,
përshkrimin e
profesioneve, ndarjen e

Nxënësit vlerësohen për
dallimin e fjalive nga
jofjalitë, gjetjen e fjalëve të
duhura në fjali, vëzhgimin
e teksteve.
Nxënësit vlerësohen për
profesionet që njohin,
leximin e tregimit,
përgjigjet e dhëna.

Nxënësit vlerësohen për
komentet e dhëna, të
kuptuarit nëpërmjet
përshkrimit të bërë.

Vlerësimi i nxënësve sipas
tabelës së vlerësimit dhe
vetëvlerësimit

Nxënësit vlerësohen për
leximin e tregimit,
përshkrimin e lagjes,
dëshirës për ndarjen e
përvojave personale me të
tjerët.

ndjenjave dhe emocioneve
me të tjerët
Nxënësit vlerësohen për
analizën e vargjeve me
ndihmën e mësuesit/es.

Pamje të profesioneve dhe
mjeteve të punës.

Pamje të profesioneve dhe
mjeteve të punës.

Teksti i nxënësit/es e-libri,

Teksti i nxënësit/es e-libri,

Libri i nxënësit, e-libri, fletë
format A4,

Pamje nga lagje të
ndryshme

Cd me Himnin e Flamurit,
lapsa, fletë me ngjyra,
bojëra.
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Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Flasim

Gjuha jonë

Lexojmë

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Qyteti i
mjeshtërive të
mëdha

Dallojmë emrat
e
njerëzve dhe
kafshëve

Flasim për
fshatin

Në fshat

Në fshat

Dallojmë emrin

Dallojmë emrin

Mjeshtëri të
vjetra

Emrat e
kafshëve, lodrave me të
cilat luaj.

Situata të
pushimeve të
kaluara në fshat

Situata të
pushimeve të kaluara në
fshat

Situata të
pushimeve të kaluara në
fshat

Vëzhgim i
qëllimshëm i
tekstit

Vëzhgim i
qëllimshëm i tekstit

Pyetja e ditës: Pse
njerëzit, lodrat, kafshët
kanë emra?, Punë e
drejtuar
Punë në grupe,
Vetëkorrigjim
Veprimtaria e leximit të
drejtuar, Zbulim i fjalëve
të reja, Rrjet diskutimi
“A janë të nevojshme

Koment i ilustrimeve,
Veprimtaria e leximit të
drejtuar,
Zbulim i fjalëve të reja,
Fragmenti-komenti
Dallimi i personazheve,
i titullit dhe i autorit,
Ritregim me dorën e
pyetjeve,
Rrjet diskutimi
“A duhen marrë mjetet
elektronike kur shkojmë
për piknik?”
Pyetje-përgjigje,
Koment ilustrimesh,
Diskutime

Lexo-dallo, Punë e
drejtuar, Punë në dyshe

Lexo-dallo, Punë e
drejtuar, Punë në dyshe

Nxënësit vlerësohen për
përgjigjet
e
dhëna,
interesin dhe dëshirën e
treguar për të mësuar për

Nxënësit vlerësohen për
përgjigjet e dhëna,
dëshirës për të
komunikuar idetë me të
tjerët
Nxënësit vlerësohen për
dallimin e emrave në fjali
dhe tekste, aftësitë
korrigjuese të
shkrimit gabim të fjalëve.

dëshirave të tyre me të
tjerët
Nxënësit vlerësohen për
dallimin e emrave,
kategorizimin e tyre,
aftësitë për të plotësuar
ushtrimet e dhëna.
Nxënësit vlerësohen për
dallimin e emrave,
kategorizimin e tyre,
aftësitë për të plotësuar
ushtrimet e dhëna,.
Nxënësit vlerësohen për
komentet e ilustrimeve,
dëshirës për të ndarë
përvojat personale me të
tjerët, aftësive gjykuese.
Nxënësit vlerësohen
aftësitë
ritreguese, aftësitë në
dhënien e mendimeve
rreth pyetjeve të drejtuara.

Teksti i nxënës e-libri, it,

Shkrim me rregullat për
emrat
e përveçëm.

Pamje nga fshati, e-libri,
foto të
fëmijëve në fshat.

Pamje nga fshati, teksti, elibri, foto të
fëmijëve në fshat.

Pamje nga fshati, teksti, elibri, foto të
fëmijëve në fshat.

Teksti i nxënësit,
kategorizimi
i emrave

Teksti i nxënësit,
kategorizimi
i emrave
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Lexojmë
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96.

97.

98.

99.

Dallojmë
gjininë
e emrit

Dallojmë

102. Gjuha jonë

Kush banon
këtu
pranë?
Profesione të
dobishme e të
bukura

Kush banon
këtu
pranë?

Dallojmë emrat
e
vendeve

Më pëlqen të
udhëtoj

Qyteti i
mjeshtërive të
mëdha

101. Gjuha jonë

100. Shkruajmë

Lexojmë

95.

Vëzhgim i

Vëzhgim i
qëllimshëm i figurës

Profesionet janë të
dobishme dhe të bukura

foto profesionesh

Profesionet e
fqinjëve tanë

Vendet që
kam parë
kanë emra

Të nxënit bashkëveprues

Lojë në role

Shikim i organizuar,

Lojë në role, Lexim dhe
shkrim i drejtuar,
Interpretim dhe
diskutim
Shikim i organizuar,
Lexim i drejtuar,
Përshkrim i lirë

Trego-diskuto, Lexim
në role, Gjëegjëza

Stuhi mendimesh,
Lexim i imët me kodim
të tekstit, Shkrim i lirë

këto profesione?
Lojë në role – lexim i
shoqëruar me
interpretim, Gjëegjëza,
Me çfarë janë
zëvendësuar
mjeshtëritë e vjetra?
Bisedë për njohuritë
paraprake, Veprimtari e
të lexuarit dhe e të
menduarit të drejtuar,
Shkrim i shpejtë
Stuhi mendimesh:
emrat e vendeve ku
kam qenë,
Punë e drejtuar, Punë
në grupe, Vetëkorrigjim
Nxënësit vlerësohen për
dallimin e emrave në fjali
dhe
tekste, aftësitë korrigjuese
të shkrimit gabim të
fjalëve.
Nxënësit vlerësohen për
leximin e tregimit,
hulumtimin në tekst,
gatishmërinë për të ndarë
dëshirat e tyre në lidhje
me profesionet.
Nxënësit vlerësohen për
leximin e tregimit në role,
mendimet e shprehura.
Nxënësit vlerësohen për
interpretimin në role, për
plotësimin e saktë të
fjalive.
Nxënësit vlerësohen për
saktësinë në gjetjen e
emrave dhe dallimin e
gjinisë së tyre, për
lirshmërinë në komunikim,
pjesëmarrjen në grupe,
dëshirën dhe gatishmërinë
për të punuar.
Nxënësit vlerësohen për

Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e tyre sipas
tabelës së vetëvlerësimit
dhe vlerësimit.

mjeshtëritë e vjetra
Nxënësit vlerësohen për
leximin dhe interpretimin,
mendimet dhe opinionet e
shprehura.

Tabela me rregullat për

Tabela me rregullat për
dallimin e gjinisë së emrit.

Libri, e-libri, Pamje të
profesioneve

Libri, e-libri, Pamje të
profesioneve

Teksti i nxënësit, e-libri,
foto profesionesh

Shkrim me rregullat për
emrat
e përveçëm.

libri, imazhet nga kujtesa e
nxënësve, fotografi

Teksti i nxënësit
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Vjersha për
tregun

Gjyshi
kopshtar

Gjyshi
kopshtar

Letra e
babagjyshit

Projekt:
Përgatitemi për
festën

Letra, kartolina

103. Dëgjojmë

104. Lexojmë

105. Lexojmë

106. Lexojmë

107. Shkruajmë

108. Shkruajmë

gjininë
e emrit

Të nxënit bashkëveprues

Të nxënit e mbështetur në
situatë problemore

Dhuratat që presin fëmijët
nga Babagjyshi

Vëzhgim i
qëllimshëm i figurës

Parashikim
nëpërmjet titullit

Foto të
tregjeve të ndryshme

qëllimshëm i figurës

Orientimi i nxënësve në
lidhje me problemin,
Punë në grupe,
Hulumtimi individual
ose në grup, Reflektimi
rreth zgjidhjes së
problemit dhe punës së
bërë
Diskutim i drejtuar, Lojë
me role, Shkrim i
shpejtë

Shkrim i lirë,
Veprimtaria e të
menduarit të drejtuar,
rrjet diskutimi

Pyetje-përgjigje,
Lexim në role,
Fragmenti-komenti

Parashikim nëpërmjet
titullit, Lexim i drejtuar,
Përshkrim përvojash

Vëzhgo-komento,
Dëgjim i drejtuar,
Numëro-krahaso,
Lexim

Lexim i drejtuar, Punë
në grupe, Përshkrim i
lirë

Vlerësim për aftësitë
shkruese të letrave dhe
kartolinave për festë.

saktësinë në gjetjen e
emrave dhe dallimin e
gjinisë së tyre, për
lirshmërinë në komunikim,
pjesëmarrjen në grupe,
dëshirën dhe gatishmërinë
për të punuar.
Nxënësit vlerësohen për
kryerjen e veprimtarive,
vëmendjen e treguar gjatë
dëgjimit, leximit të vjershës
me intonacionin e duhur
dhe saktësinë e treguar në
shqiptimin e fjalëve.
Nxënësit vlerësohen për
parashikimet e dhëna,
ndarjen e përvojave me
personale me të tjerët.
Nxënësit vlerësohen për
komentet e figurës, leximit
dhe interpretimit të pjesës,
pjesëmarrjes në diskutime,
saktësinë në plotësimin e
rubrikave të dhëna.
Nxënësit vlerësohen për
përgjigjet e dhëna,
interesin e shfaqur gjatë
dëgjimit të tregimit, aftësitë
e tyre argumentuese.
Vlerësim për punën në
grup dhe realizimin e
projektit

Teksti i nxënësit/es,
kartonë me ngjyra, bojëra,
gërshërë, vizore, veshje të

Libri, fletë A4.

Teksti i nxënësit/es, fletë
me ngjyra, një shportë.

Teksti i nxënësit/es, e-libri

Teksti i nxënësit/es, e- libri

Teksti i nxënësit/es, foto
nga
tregje

dallimin e gjinisë së emrit.
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Dallojmë
numrin e emrit

Një Vit i Ri
ndryshe

Një Vit i Ri
ndryshe

Vlerësim
njohurish

109. Gjuha jonë

110. Lexojmë

111. Lexojmë

112. Test

Rregullat për zhvillimin
e
Testit, Zhvillim i testit,
Reflektim se si u ndien
gjatë zhvillimit të testit

Lexim-diskutim, Punë
në dyshe, Shkrim i lirë

Parashikim nëpërmjet
Titullit, Lexim i drejtuar
Dil rrotull, fol rrotull

Vepro-zbulo, Punë e
drejtuar, Punë në dyshe

Nxënësit vlerësohen për
saktësinë në plotësimin e
ushtrimeve, dallimin e
numrit të emrave të dhënë,
bashkëpunimin dhe
dëshirën për të punuar.
Nxënësit vlerësohen për
parashikimin e ngjarjes,
pjesëmarrjen në
veprimtari, mendimet dhe
idetë e dhëna.
Nxënësit vlerësohen për
ritregimin e përmbajtjes,
përshkrimin e
personazheve,
pjesëmarrjen në
veprimtari, mendimet dhe
idetë e dhëna.
Vlerësim i arritjeve

PLANIFIKIMI I LËNDËS PËR TREMUJORIN E DYTË

Përvoja të ndryshme nga
përgatitjet për festë.

Përgatitjet për festën e
fundvitit

Veprimtari praktike me
sende të numërueshme

Testet e nxënësve

Teksti i nxënësit/es

Teksti i nxënësit/es, e-libri

përshtatshme, sipas
mundësive, për rolin.
Teksti i nxënësit/es, fletë
me ngjyra, një shportë.
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Lexojmë

Lexojmë

Flasim

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kompetenca

1.

Nr.

Peshku i kuq –
tregim me
ilustrime

Peshku i kuq
tregim me
ilustrime

Këshilla për
kafshët

Dallojmë
mbiemrin

Dallojmë
mbiemrin

Unë i dua kafshët

Jam një maçok

Jam një maçok

Tema mësimore

Elementet
fantastike në tregim

Parashikim
nëpërmjet ilustrimeve

Të nxënit
bashkëpunues

Përshkrimi i veshjeve
duke përdorur
mbiemra.

Video të
fëmijëve me kafshët e
tyre shtëpiake/
përvoja personale me
kafshët shtëpiake.
Bisedë me
një veteriner
kafshësh. Përvoja
personale me kafshët
shtëpiake/
Vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve

Situatat e
parashikuara të të
nxënit
Si sillemi me kafshët.

Diskutim, Punë e
drejtuar,
Shkrim i lirë
Parashikim nëpërmjet
ilustrimeve, Lexim,
Marrëdhënie pyetjepërgjigje, Krahasim i
parashikimit të ngjarjes
Dallo-argumento,
Lexim-ritregim,
Fragmenti-komenti

Vëzhgo-përshkruaj,
Punë në dyshe, Punë
individuale

Vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve, Punë në
dyshe, Punë individuale

Vëzhgo-përzgjidh,
Plotëso-argumento,
Rrjet diskutimi, Vizatim i
lirë

Metodologjia dhe
veprimtaritë e
nxënësve
Koment ilustrimesh,
Lexim-diskutim,
Argumento-ndaj me të
tjerët
Diskutim, Leximritregim përmbajtjeje,
Analizë personazhesh

Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrje në veprimtari,
dëshirën për të punuar me të
tjerët, parashikimet e dhëna,
vlerësojnë njëri-tjetrin.
Nxënësit vlerësohen për
leximin e tregimit, tregimin e
përmbajtjes, vlerësojnë njëritjetrin, renditjen e radhës së
veprimeve.

Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në veprimtari,
dallimin e mbiemrave,
dëshirën për të dhënë
mendime dhe për të dëgjuar
të tjerët.
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrje në veprimtari,
dëshirën për të punuar me të
tjerët, vlerësojnë njëri-tjetrin.
Nxënësit vlerësohen sipas
tabelës së dhënë

Nxënësit vlerësohen për
mendimet dhe idetë e dhëna,
dëshirën për t’iu përgjigjur
pyetjeve.
Nxënësit vlerësohen për
mendimet dhe idetë e dhëna,
dëshirën për të lexuar dhe
treguar përmbajtjen, analizën
e personazheve
Nxënësit vlerësohen për
mendimet dhe idetë e dhëna,
pëlqimet e tyre në lidhje me
kafshët.

Vlerësimi i nxënësit

PLANIFIKIMI I LËNDËS PËR TREMUJORIN E DYTË

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
fotot e ilustrimeve

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
fotot e ilustrimeve

Foto me kafshë, album
kafshësh

Teksti i nxënësit/es, e-libri

Teksti i nxënësit/es, foto
kafshësh të ndryshme,
album me foto.
Foto nga qendrat e
kujdesit ndaj kafshëve
Teksti i nxënësit/es, e-libri,
fletë pune

Teksti i nxënësit, e-libri,
foto kafshësh të ndryshme,
fletë format A4, albume me
kafshë
Video të realizuara me
kafshët e
tyre shtëpiake Foto të
ndryshme

Burimet dhe materialet
didaktike
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Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dragoi i liqenit
blu

Dragoi i liqenit
blu

Përshkruaj
dinozaurët

Përshkruaj
dinozaurët

Numërori

Numërori

Çapaçuli dhe
dinozaurët

Çapaçuli dhe
dinozaurët

Lexim kuriozitetesh
për dragonj

Shikim i orientuar në
video-projektor i një
filmi të animuar për
fëmijë.

Të nxënit
bashkëvepruese

Të nxënit
bashkëveprues

Një pjesë nga filmi:
Harry ( Herri dhe
dinozaurët e tij), ose
filma të tjerë
vizatimorë për fëmijë/
diskutim fotosh
Problema dhe situata
me numra.

Pse nuk janë më
dinozaurët?

Lexim kuriozitetesh,
Lexim i imët me kodim,

Bisedë për njohuritë
paraprake, Veprimtari e
të lexuarit dhe e të
menduarit të drejtuar,
Reflektim vlerësim
Parashikim nga termat
paraprakë, Loja me
gjëegjëza,
libra, revista,
informacione nga
interneti
Shikim i organizuar,
veprimtaria e leximit të
drejtuar, Shkrim i
shpejtë

Puno-gjej gabimet,
Punë individuale

Lojë me gjëegjëza,
Punë e drejtuar, Punë
individuale

Shikim i
organizuar/diskutim
fotosh, Lexim-diskutim,
Lojë në role

Kllaster, Leximdiskutim, Kodim i tekstit

Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrje në veprimtari,
dëshirën për shprehur
mendimet e tyre, dëshirën për
t’iu përgjigjur pyetjeve,
interesin e shprehur për të
mësuar fjalë të reja.
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrje në veprimtari,

Nxënësit vlerësohen për
përshkrimet e realizuara sipas
tabelës së vlerësimit dhe
vetëvlerësimit.

Nxënësit vlerësojnë njëritjetrin, vlerësohen për
shkrimin e numërorëve,
dëshirën për të zgjidhur
situatat problemore.
Nxënësit vlerësojnë njëritjetrin, vetëvlerësohen për
gjetjen e gabimeve në
shkrimin e numërorëve.
Nxënësit vlerësohen për
përshkrimet e realizuara sipas
tabelës së vlerësimit dhe
vetëvlerësimit.

Nxënësit vlerësohen për
diskutimet e tyre në lidhje me
dinozaurët, dëshirën për të
dëgjuar njëri-tjetrin,
përshkrimet për dinozaurët.
Nxënësit vlerësohen për
leximin e tregimit, ritregimin,
lojën në role, dëshirën për të
dramatizuar tregimin.

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
kuriozitete për dragonjtë.

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
libër me përralla, film i
animuar për fëmijë me
dragua.

Libri, enciklopedia,

Libri, enciklopedia, libra,
revista, informacione nga
internet, fletë A4 me vija.

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
fletë pune

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
fisha me numërorë të
shkruar

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
enciklopedia për fëmijë,
imazhe të dinozaurëve

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
enciklopedia për fëmijë,
imazhe të dinozaurëve
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34

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Flasim

Shkruajmë

Shkruajmë

Shkruajmë

Gjuha jonë

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Drejtshkrimi i

Përgatitemi për
shfaqje

Përgatitemi për
shfaqje

Përgatitemi për
shfaqje

Në Teatrin e
Kukullave

Gjashtë vëllezërit
peshkatarë

Gjashtë vëllezërit
peshkatarë

Gjashtë vëllezërit
peshkatarë

Nxënësit plotësojnë
nevojat shpirtërore
dhe estetike të
komunitetit)
Tryeza e rrumbullakët

Të nxënit duke
shërbyer (në rastin e
projektit tonë)

Të nxënësit në
bashkëpunim

Foto
personazhesh
të teatrit të kukullave.

Dramatizimi i pjesës

Provat e dramatizimit
të pjesës.

Një fragment nga një
teatër kukullash.

Prezantimi i një
shfaqjeje para
anëtarëve të
komunitetit
Prezantimi i një
shfaqjeje para
anëtarëve të
komunitetit
Tryezë e rrumbullakët,

Shikim i organizuar,
Harta e mendimit, Punë
e drejtuar, Punë
individuale, Diskutim,
Koment ilustrimesh.
Diskutim i drejtuar, Lojë
me role, Shkrim i
shpejtë

Prezantim, Dramatizim,
Vlerësim

Punë në grupe, Prova
të interpretimit

Shikim i organizuar,
Lexim në role

Ritregim përmbajtjeje,
Pesëvargësh

Nxënësit vlerësojnë njëri-

Nxënësit vlerësohen për
interpretimin e tyre, aftësitë
bashkëpunuese.

Nxënësit vlerësohen për
interpretimin e tyre, aftësitë
bashkëpunuese.

Nxënësit vlerësohen për
aktrimin e pjesës,
shkathtësinë dhe
interpretimin, shprehjes së
ndjenjave dhe emocioneve që
u shkaktoi kjo pjesë teatrore.
Nxënësit vlerësohen për
përshkrimet e pjesëve
teatrore,
mbresave që iu kanë lënë
shfaqjet në teatër.
Nxënësit vlerësohen për idetë
e dhëna për realizimin e
shfaqjes.

dëshirën për të treguar
përmbajtjen e përrallës,
vëmendjen e treguar gjatë
leximit.
Nxënësit vlerësohen për
dëshirën për të lexuar në role
pjesën, dallimin e
personazheve, dëshirën për
të qenë pjesë e grupit të
shfaqjes.
Nxënësit vlerësohen për
interpretimin e tyre,
vetëvlerësojnë njëri-tjetrin.

Teksti i nxënësit/es, e-libri,

Kostumet e shfaqjes,
skena e teatrit në shkollë.

Libri, kartonë me ngjyra,
bojëra, gërshërë, vizore,
veshje të përshtatshme
për rolin sipas mundësive.
Kostumet e shfaqjes,
skena e teatrit në shkollë.

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
grepat e peshkimit,
numërorët për bluzat,
peshq të krijuar me
plastelinë ose karton, një
kovë plastike.
Teksti i nxënësit/es, e-libri,
grepat e peshkimit,
numërorët për bluzat,
peshq të krijuar me
plastelinë ose karton, një
kovë plastike.
Teksti i nxënësit/es, e-libri,
foto të shfaqjeve teatrore,
Cd të një shfaqjeje, videoprojektor

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
një pjesë teatrore.
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Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

Dëgjojmë

Lexojmë

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Bambi

Uji është shumë i
rëndësishëm

Ku e gjejmë ujin?

Ku e gjejmë ujin?

Përshkruaj dimrin

Përshkruaj dimrin

Dallojmë foljen

Ditë dimri

Ditë dimri

numërorëve

Shikim i orientuar në
video-projektor i filmit
të animuar “Bambi“/
librit “Bambi”

vëzhgim fotosh

Lexim kuriozitetesh
për ujin dhe rëndësinë
e tij.

Parashikim nëpërmjet
titullit

Dimri dhe festat

Dimri dhe festat

Situata të
veprimeve në klasë

Çfarë na vjen ndër
mend kur themi
dimër?

Çfarë na vjen ndër
mend kur themi
dimër?

për shkrimin e
numërorëve

Shikim i organizuar,
Veprimtaria e leximit të
drejtuar, Fragmentikomenti

Vëzhgo-komento,
Dëgjim i drejtuar,
Përshkrim rasti

Lexim kuriozitetesh për
ujin, Lexim-recitim,
Shkrim këshillash

Parashikim nëpërmjet
titullit, Lexim strofash,
Pyetje-përgjigje, Rrjet
diskutimi

Diskutim paraprak,
Punë krijuese

Vepro-dallo, Punë në
dyshe, Veprimtari
plotësuese
Diskutim paraprak,
Punë krijuese

Lexim në strofa,
Interpretim i strofave,
Strofa-komenti

Imagjinatë e drejtuar,
Lexim-diskutim,
Numëro-ngjyros

Puno-korrigjo

tjetrin, vetëvlerësohen për
gjetjen e gabimeve në
shkrimin e numërorëve.
Vlerësohen nxënësit për
leximin, dallimin e elementeve
të poezisë, mendimet e
shprehura, dëshirën për t’iu
përgjigjur pyetjeve.
Nxënësit vlerësohen për
leximin e vjershës në strofa
dhe vargje, dallimin e titullit,
autorit, strofave, numrin e
tyre, gjetjen e fjalëve
përshkruese të natyrës.
Nxënësit vlerësohen për
dallimin e foljes, vendosjen si
duhet në fjali.
Nxënësit vlerësohen për
krijimin e tyre sipas tabelës së
vlerësimit dhe vetëvlerësimit.
Nxënësit vlerësohen për
krijimin e tyre sipas tabelës së
vlerësimit dhe vetëvlerësimit.
Nxënësit vlerësohen për
mendimet dhe idetë e
shprehura, respektimin e
ideve të dhëna, aftësinë për
të ndërtuar pyetje.
Nxënësit vlerësohen për
recitimin e vjershës,
mesazhet e dhëna për
kursimin e ujit.
Nxënësit vlerësohen për
kryerjen e veprimtarive,
vëmendjen e treguar gjatë
dëgjimit, përshkrimet e dhëna.
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrje në veprimtari,
dëshirën për shprehur
mendimet e tyre, dëshirën për
Teksti i nxënësit/es, e-libri,
libri me përralla ose film i
animuar“ Bambi“

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
foto nga mjedise pa ujë
ose mjedise të ndotura.

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
kuriozitete për ujin, fletë
format A4

Pamje nga stina e dimrit,
materiale për krijime të
panoramave dimërore.
Pamje nga stina e dimrit,
materiale për krijime të
panoramave dimërore.
Teksti i nxënësit/es, e-libri,
kuriozitete për ujin, fletë
format A4

Teksti i nxënësit/es

Pamje me ditë dimri

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
foto me pamje nga stina e
dimrit

fletë e përgatitur me numra
për secilin grup.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”

35

36

Lexojmë

Shkruajmë

Shkruajmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Pinoku mbjell

Lexim jashtë
klase
Pinoku mbjell
monedha

Në luginën e
pishave

Ushtrime për
foljen

Ushtrime për
foljen foljen

Përralla dhe filmi

Përralla dhe filmi

Bambi

ritregimi i ngjarjes

Libri për fëmijë
Pinoku/ filmi i animuar

Parashikim nëpërmjet
ilustrimit

Plotësim fjalish
ndihmuar nga
ilustrimet

Më pëlqen të lexoj
përralla dhe t’i shoh
film
Më pëlqen të lexoj
përralla dhe t’i shoh
film
Plotësim fjalish
ndihmuar nga
ilustrimet

Pjesë nga filmi
harta e ngjarjes

Përvijim i të menduarit,
Koment ilustrimesh,
Lexim me kodim, Lexim
me role, Mendoargumento
Tregim aventurash,

Parashikim nëpërmjet
ilustrimeve, Veprimtaria
e të menduarit të
drejtuar, Shkrim i lirë

Përvijim i të menduarit,
Punë në grupe, Alfabeti
i njëpasnjëshëm,
Vëzhgo-plotëso, Punë
në dyshe
Punë individuale, Punë
në dyshe, Pyetjepërgjigje.

Koment i ilustrimeve,
Shkrim i drejtuar

Koment i ilustrimeve,
Shkrim i drejtuar

Lapsat në mes,
Ritregim përmbajtjeje,
Nënvizo-diskuto

Nxënësit vlerësohen për

Nxënësit vlerësohen për
dëshirën e shfaqur në leximin
e përrallës, përshkrimin e
Pinokut, argumentet e dhëna.

t’iu përgjigjur pyetjeve,
aftësisë për të ndërtuar
pyetje.
Nxënësit vlerësohen për
leximin e përrallës,
përcaktimin e cilësive të
personazheve, mendimet dhe
idetë e shprehura për
mbrojtjen e kafshëve.
Vlerësimi i nxënësve sipas
tabelës së vlerësimit dhe
vetëvlerësimit
Vlerësimi i nxënësve sipas
tabelës së vlerësimit dhe
vetëvlerësimit
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në veprimtari,
dëshirën për të punuar me të
tjerët, aftësitë për të përdorur
foljet.
Nxënësit vlerësohen për
pjesë- marrjen në veprimtari,
dëshirën për të punuar me të
tjerët, aftësitë për të përdorur
foljet.
Nxënësit vlerësohen për
mendimet e dhëna, dallimin e
personazheve, përgjigjet për
pyetjet e drejtuara,
parashikimet për fundin e
tregimit, krahasimin e
personazheve.

Teksti i nxënësit/es, e-libri,

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
libri “Pinoku“

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
foto kuajsh

Teksti i nxënësit/es, e-libri

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
grafiku organizues i
alfabetit të njëpasnjëshëm

Libra me përralla, cd të
filmave vizatimorë

Libra me përralla, cd të
filmave vizatimorë

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
grafiku organizues i
ngjarjes, libri me përralla
ose film i animuar“ Bambi“
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Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Shkruajmë

lexojmë

Lexojmë

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Jam unë +

Jam unë +

Si ndërtohet
përralla

Princesha mbi
bizele

Princesha mbi
bizele

Dallojmë
përemrin.
Përemrat vetorë

Dallojmë
përemrin.
Përemrat vetorë

Përshkruajmë
Pinokun

monedha

Imagjinatë e drejtuar

Dëgjojmë përralla

Pse më
pëlqejnë përrallat?

Pse më
pëlqejnë përrallat?

Zëvendësimi i fjalëve
me ngjyra me
përemra.

manipulim
në fjali me fjalët unë,
ti, ai/ajo, ne, ju,
ata/ato

Recitim i vjershës,

Imagjinatë e drejtuar,
Lexim-koment i
poezisë, Shkrim
krahasues

Vëzhgim i qëllimshëm i
strukturës së përrallës,
Zbulimi i elementeve
fantastike dhe reale,
Shkrim i lirë

Mendo-diskuto, Rrjeta e
merimangës

Lexim, Koment
ilustrimesh, Mendodiskuto

Punë në grupe-gjej
ndryshimin, Vëzhgim i
qëllimshëm, Punë në
dyshe, Punë individuale

Lojë,
Veprimtari e orientuar,
Veprimtari e pavarur,
Situata gazmore

Punë individuale, Lojë
në role, Reflekto-nxirr
mesazhin
Koment i ilustrimeve,
Shkrim i drejtuar

Nxënësit vlerësohen për
imagjinatën e shprehur,
dëshirën për të lexuar dhe për
të ndarë me të tjerët
emocionet e tyre.
Nxënësit vlerësohen për

Vlerësimi i nxënësve sipas
tabelës së vlerësimit dhe
vetëvlerësimit
Vlerësimi i nxënësve për
pjesëmarrjen në veprimtaritë e
zhvilluara, gatishmërinë e
treguar në kryerjen e
ushtrimeve.
Mësuesi/ja vlerësojnë
nxënësit për pjesëmarrjen në
veprimtaritë e zhvilluara,
gatishmërinë e treguar në
kryerjen e ushtrimeve, aftësitë
e tyre vëzhguese.
Nxënësit vlerësohen për
komentet e ilustrimit, interesin
dhe vëmendjen e
demonstruar gjatë leximit të
përrallës, dëshirën për të
kuptuar fjalë të reja.
Nxënësit vlerësohen për
leximin dhe ritregimin e
përrallës, dallimin e
personazheve, mendimet e
dhëna për fundin e përrallës.
Nxënësit vlerësohen sipas
tabelës së vlerësimit dhe
vetëvlerësimit

aftësitë e tyre interpretuese,
dhënien e mesazhit.

Teksti i nxënësit/es, e-libri

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
letra format A4, lapsa me
ngjyra.

CD me përralla, libra me
përralla, fletë format A4,
lapsa me ngjyra.

Teksti i nxënësit, e-libri,
libri me përralla të Hans K.
Anderson

Teksti i nxënësit, e-libri,
libri me përralla të Hans K.
Anderson

Teksti i nxënësit, tabela,
fisha me fjali.

Teksti i nxënësit/es

maska të dhelprës,
maçokut, Pinokut, libri
“Pinoku”
Botime të Pinokut, CD të
filmit
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Shkruajmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Flasim

51.

52.

53.

54.

55.

56.

A ke ndonjë
sekret?

Një dhuratë e
veçantë

Një dhuratë e
veçantë

Unë jam këtu. Po
ti ku je?

Unë jam ti je

Kush jam unëpërshkruaj veten

Situata rasti

Foto nga ditëlindjet

Pamje në videoprojektor e një feste
ditëlindjeje

Lojë pyetje-përgjigje

Vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve

Prezantim i vetes

Kupto fjalët, Diskutim
situatash

Shikim i organizuar,
Lexim-ritregim-harta e
ngjarjes, Rrjet diskutimi

Shikim i organizuar,
Veprimtaria e leximit të
drejtuar, Përshkrim i lirë

Rikujtim njohurish, Lojë
pyetje-përgjigje, Punë
individuale, Punë në
dyshe, Koment
ilustrimesh

Vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve, Punë në
dyshe, Punë individuale

Punë e drejtuar,
Punë në dyshe

Diagram Veni Unë dhe
djali i vjershës

interpretimin e vjershës,
dallimin e të përbashkëtave
dhe ndryshimeve me
personazhin e vjershës,
komunikimin e lirshëm.
Nxënësit vlerësohen për
përshkrimin e vetes së tyre
duke cilësuar tiparet fizike
dhe të karakterit.
Mësuesi/ja vlerësojnë
nxënësit për pjesëmarrjen në
veprimtaritë e zhvilluara,
gatishmërinë e treguar në
kryerjen e ushtrimeve,aftësitë
e tyre vëzhguese.
Mësuesi/ja vlerësojnë
nxënësit për pjesëmarrjen në
veprimtaritë e zhvilluara,
gatishmërinë e treguar në
kryerjen e ushtrimeve, aftësitë
e tyre vëzhguese, komentet e
dhëna.
Nxënësit vlerësohen për
mendimet dhe opinionet e
shprehura, përshkrimet,
detajet e përdorura gjatë
përshkrimeve, dëshirës për të
marrë pjesë në diskutime,
elementet artistike të
përdorura.
Nxënësit vlerësohen për
mendimet dhe opinionet e
shprehura, përshkrimet,
detajet e përdorura gjatë
përshkrimeve, argumentet e
dhëna.
Nxënësit vlerësohen për
diskutimet e tyre, mendimet e
shprehura, gatishmërinë dhe
dëshirën për të kuptuar
Teksti i nxënësit/es

Teksti i nxënësit, foto
ditëlindjesh, cd me këngët
e ditëlindjes

Teksti i nxënësit, videoprojektor, cd me këngët e
ditëlindjes

Libri i nxënësit, tabelë me
zgjedhimin e foljes jam.

Teksti i nxënësit/es, tabelë
me zgjedhimin e foljes
jam.

Teksti i nxënësit/es, fletë
format A4, lapsa me ngjyra
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Mësuesja e

Mësuesja e
madhe natyrë

Renditim
veprimet e
ngjarjes

Kush e solli
pranverën?

Kush e solli
pranverën?

Unë jam zgjuar
herët sot

Te luleshitësja

Poezi për mamin
dhe mësuesen

Nënës

Piktura më e
bukur

Mesazhe për Natyrën

Stuhi mendimesh

Situatat e një ngjarje
të renditur gabim

Personazhi që më
pëlqen më shumë

Parashikim nëpërmjet
titullit

Vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve të dhëna

Lulet, dhurata më e
bukur

Mami dhe mësuesja
kanë festë

Letra ime për mamin
dhurata më e bukur.

Çfarë e gëzon më
shumë mësuesin/en?

Lexim i ngjarjes,
Punë në dyshe për
renditjen e veprimeve
të ngjarjes,
Shkrim i drejtuar
Parashikim me terma
paraprakë, Veprimtaria
e leximit të drejtuar,
Diskutim
Shkrime në formë

Parashikim nëpërmjet
titullit, Lexim me kodim,
Lexim në role, Harta e
personazheve
Diskuto-argumento,
Ritregim-dramatizim

Vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve, Lojë në
role, Punë individuale,
Krijo-shkruaj

Përshkrim i lirë, Leximkoment i poezisë, Punë
në grupe, Shkrim i
drejtuar
Diskutim për festat,
Vëzhgim i qëllimshëm,
Krijim i lirë
Koment i ilustrimit,
Shkrim i drejtuar,
Kuriozitete për lulet

Shkrim i lirë, Leximkoment i poezisë,
Shkrim argumentues

Nxënësit vlerësohen për
mendimet e dhëna,ritregimin
e përmbajtjes.
Nxënësit vlerësohen për
renditjen si duhet të
veprimeve dhe shkrimin e
ngjarjes sipas tabelës së
vlerësimit dhe vetëvlerësimit.
Nxënësit vlerësohen për
leximin e pjesës, ndërtimin e
pyetjeve dhe dhënien e
përgjigjeve.
Nxënësit vlerësohen për

mesazhin.
Nxënësit vlerësohen për
komentet e dhëna, ndarjen e
mendimeve dhe opinioneve të
tij/saj me të tjerët.
Nxënësit vlerësohen për
leximin, për pjesëmarrjen në
veprimtari, dëshirën për t’u
shprehur dhe për të shkruar.
Nxënësit vlerësohen
pozitivisht për iniciativat e tyre
në shkrimin e vjershave.
Nxënësit vlerësohen për
shkrimin saktë të emrave të
luleve, komenteve në lidhje
me kuriozitetet e treguara.
Mësuesi/ja vlerësojnë
nxënësit për pjesëmarrjen në
veprimtaritë e zhvilluara,
gatishmërinë e treguar në
kryerjen e ushtrimeve, aftësitë
e tyre vëzhguese, komentet e
dhëna.
Nxënësit vlerësohen për
leximin e pjesës, analizën e
personazheve.

Teksti i nxënësit, e-libri,

Teksti i nxënësit, e-libri,
letra format A4, lapsa me
ngjyra, foto

Teksti i nxënësit, e-libri,
letra format A4, lapsa me
ngjyra.
Teksti i nxënësit, fletë
format A4.

Teksti i nxënësit, e-libri,
letra format A4, lapsa me
ngjyra, foto

Libri i nxënësit, e-libri

Teksti i nxënësit, fletë
format A4, lapsa me
ngjyra.
Teksti i nxënësit, foto me
lloje të ndryshme lulesh,
libra me kuriozitete

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
letra format A4, lapsa me
ngjyra.

Teksti i nxënësit/es, e-libri,
letra format A4, lapsa me
ngjyra.
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Gjuha jonë

Shkruajmë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

Dëgjojmë

Lexojmë

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Gjinkalla dhe
milingona

Flutura

Magjia e krijimit

Magjia e krijimit

Përshkruaj
pranverën

Përshkruaj
pranverën

Para, tani, pas

madhe natyrë

Nëse i zoti je edhe
puno, edhe kërce.

Si lind një flutur?

Pamje në videoprojektor të natyrës,
botës nënujore,
gjithësisë

libri i nxënësit, e-libri,
fisha me fjalët më
parë, tani, më pas

Më pëlqen stina e
pranverës

Pranvera stina e
luleve

Plotësim në grup i
fjalive

Parashikim nëpërmjet
ilustrimit, Lexim, Lexim
në role, Diskuto-

Vëzhgo-komento,
Dëgjim i drejtuar,
Përshkrim

Stuhi mendimesh për
stinën e pranverës,
Përshkrim duke u
bazuar tek ilustrimet
dhe fjalët e dhëna,
Shkrim i lirë
Diskutim rreth
përvojave personale,
veprimtaria e dëgjimit të
drejtuar, Koment i
poezisë, Diskutim
Diskutim paraprak,
Marrëdhënie pyetjepërgjigje, Imagjinatë e
drejtuar

Punë e drejtuar,
Lexo fjalët-plotëso
interpreto

mesazhesh, Ritregimdramatizim, Shkrim i
drejtuar.
Punë në grupe, Punë
individuale, Punë në
dyshe, Lexo-plotëso

Mësuesi/ja vlerëson nxënësit
për interpretimin e vjershës,
mendimet e dhëna rreth
interpretimit të shokëve,
përgjigjet e dhëna rreth
pyetjeve, diskutimeve në
klasë, aftësitë e tyre
argumentuese
Nxënësit vlerësohen për
kryerjen e veprimtarive,
vëmendjen e treguar gjatë
dëgjimit, përshkrimet e dhëna.
Nxënësit vlerësohen për
mendimet e dhëna, dëshirën
për të lexuar fabulën dhe për

Nxënësit vlerësohen për
leximin e poezisë, komentet e
dhëna, krahasimet e bëra.

mendimet e dhëna,ritregimin
e përmbajtjes, mesazhet e
krijuara.
Mësuesi/ja vlerësojnë
nxënësit për pjesëmarrjen në
veprimtaritë e zhvilluara,
gatishmërinë e treguar në
kryerjen e ushtrimeve,
shkathtësinë dhe saktësinë
në dhënien e përgjigjeve.
Nxënësit vlerësohen
plotësimin e tekstit me fjalët
mungesore, të kuptuarit e
tekstit të plotësuar.
Nxënësit vlerësohen për
përshkrimet e stinës së
pranverës, fjalët e zgjedhura
në përshkrim.

Teksti i nxënësit, e-libri,
letra format A4, lapsa me
ngjyra.

Teksti i nxënësit, e-libri,
foto futurash

Teksti shkollor, videoprojektor, foto të natyrës

Teksti i nxënësit, e-libri,
letra format A4, lapsa me
ngjyra, foto nga natyra.

Teksti i nxënësit, fletë
formatA4, pamje nga stina
e pranverës

Teksti i nxënësit, etiketa
me fjalë.

Libri i nxënësit, e-libri,
fisha me fjalët më parë,
tani, më pas

letra format A4, lapsa me
ngjyra.
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Në pishinë

Shkruaj një fabul

Gjeli dhe dhelpra

Plani i punës

Dje isha… nesër
do të jem…..

Krahasojmë
kafshët e
fabulave

Breshka dhe
lepuri

Breshka dhe
lepuri

Foto të

Fabulat kanë një
mesazh

Nuk ka rëndësi sa i
vogël je. Rëndësi ka
sa i zgjuar je.

Plani ditor është i
dobishëm

Plotëso në grup fjalitë

Cilësitë e kafshëve në
fabula

Të përbashkëtat dhe
ndryshimet mes
breshkës dhe lepurit

Në gara fiton dhe
zgjuarsia

Lexim i fabulës,
Vëzhgim i qëllimshëm i
ndërtimit të saj,
Shkrim i drejtuar
Vëzhgo-diskuto,

Diskutim për planin
ditor,
Shkrim i drejtuar,
Rrjet diskutimi “A duhet
të kemi një plan ditor?
Pse?”
Parashikim nëpërmjet
ilustrimit, Lexim, Lexim
në role, Diskutoargumento

Rikujtojmë fabulat dhe
personazhet e tyre
Analizë e
personazheve të
fabulave, Ilustrim i
drejtuar
Vëzhgim i qëllimtë i
modeleve të dhëna,
Mendo-plotëso, Punë
individuale.

Parashikim nëpërmjet
ilustrimit, Lexim, Lexim
në Role, Diskutoargumento
Diagram Veni, Ritregim
përmbajtjeje, Lojë në
role, Lexim fabulash

argumento

Vlerësohen nxënësit për

Nxënësit vlerësohen për
mendimet e dhëna, dëshirën
për të lexuar fabulën dhe për
të dhënë ide rreth mesazhit të
fabulës.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e tyre krijuese dhe
saktësinë në shkrim.

Mësuesi/ja vlerësojnë
nxënësit për pjesëmarrjen në
veprimtaritë e zhvilluara,
gatishmërinë e treguar në
kryerjen e ushtrimeve, aftësitë
e tyre vëzhguese.
Nxënësit vlerësohen sipas
tabelës së vlerësimit dhe
vetëvlerësimit .

Nxënësit vlerësohen për
ritregimin e fabulës, gjetjen e
të përbashkëtave dhe
ndryshimeve mes dy
personazheve, vetëvlerësojnë
dhe vlerësojnë njëri-tjetrin.
Nxënësit vlerësohen për
ritregimin e fabulave, dallimin
e cilësive të personazheve,
pëlqyeshmërinë e tyre për
kafshët në fabula.

të shprehur mendimet e tyre
rreth mesazhit të saj.
parashikim nëpërmjet
ilustrimit, lexim, lexim në role,
diskuto-argumento

Foto të pajisjeve ndihmëse

Teksti i nxënësit, fletë
format A4, lapsa me ngjyra

Teksti i nxënësit, e-libri,
foto kafshësh, ilustrimi i
figurës

Libri i nxënësit, e-libri,
fisha me fjalët dje isha,
nesër do të jem, Tabelë
me zgjedhimin e foljes jam
në kohën e shkuar dhe në
kohën e ardhme.
Teksti i nxënësit, fletë
format A4, lapsa me ngjyra

Teksti i nxënësit, fletë
format A4, laps me ngjyra

Teksti i nxënësit, e-libri,
letra format A4, lapsa me
ngjyra.

Teksti i nxënësit, e-libri,
letra format A4, lapsa me
ngjyra.
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Shkruajmë
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Lexojmë

82.

83.

84.

85.

Maksi futbollist

Unë kam, ti ke

Pasioni im

Në pishinë

Diskutim i një
materiali të shkurtër
filmik për lojën e
futbollit.

Lojë me
foljen kam

Unë kam dëshirë t’i
realizoj pasionet e
mia

Foto të fëmijëve që
kanë dalë në plazh
ose pishina dhe
biseda me to se si e
kanë mësuar notin.

pajisjeve ndihmëse të
notimit të fëmijëve,
bisedë rreth tyre

Shikim i organizuar,
Marrëdhënie pyetjepërgjigje, Rrjeti i
diskutimit, Punë
individuale, Punë në
grup

Diskutim situatash,
Lexim i fjalëve,
Krijim me terma
paraprakë,
Zbulimi përgjigjeve të
duhura
Lojë: Rrjeta e
merimangës,
Shpjegim i përparuar,
Rishikim në dyshe,
Diskutim, Shkrim i
shpejtë

Vëzhgo-diskuto, Tryezë
e
rrumbullakët, Lexim me
kodim, Harta e
personazheve

Veprimtari e leximit të
drejtuar, Shkrim i
shpejtë

Vlerësohen nxënësit për
zgjedhimin e foljes kam në
kohën e tashme, përshtatjen e
foljes kam sipas vetës e
numrit në fjali, shkrimin e
saktë të foljeve kam e jam në
të gjitha vetat e numrit njëjës
e shumës në kohën e tashme,
gatishmërinë e treguar dhe
saktësinë në kryerjen e
ushtrimeve.
Mësuesi/ja vlerëson nxënësit
për leximin e tregimit, për
përgjigjet e dhëna, diskutimet
rreth preferencave të fëmijëve
për lojërat e ndryshme
sportive, aftësitë e tyre
argumentuese, saktësinë në
plotësimin e rubrikave të
dhëna.

leximin e rrjedhshëm të
tregimit, shpjegimin e fjalëve e
shprehjeve të reja, ndërtimin e
fjalive me to, përgjigjet e
dhëna rreth pyetjeve,
pjesëmarrjes në diskutime.
Vlerësohen nxënësit për
interpretimin në role të pjesës,
ritregimin e brendisë sipas
strukturës së tij, përgjigjet e
dhëna rreth pyetjeve të
drejtuara, gjykimet rreth
personazheve duke e ilustruar
me pjesë nga tregimi.
Nxënësit vlerësohen për
aftësitë e tyre krijuese,
ndarjen me të tjerët të
dëshirave të tyre.

Teksti shkollor, foto të
fëmijëve
duke lozur futboll, foto të
futbollistëve dhe
skuadrave të preferuara të
futbollit vendase
apo të huaja, mjete
sportive, material filmik,
video-projektor

Teksti shkollor, tabela e
zgjedhimit të foljes kam në
kohën e tashme, tabela,
fletore klase, fisha me
zgjedhimin e foljes kam në
kohën e tashme në veta të
ndryshme

Teksti i nxënësit, letër
format A4.

Foto të fëmijëve që kanë
dalë në
plazh ose pishina

të
notimit të fëmijëve, bisedë
rreth tyre
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Nata e
përbindëshit
Nata e
përbindëshit

Kompetenca

Lexojmë

Nr.

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Tema
mësimore
Tema
mësimore
Nata e
përbindëshit
Nata e
përbindëshit

Kompetenca

Përsëritje
Test
Përsëritje
Test

Përshkruaj
personazhet
Përshkruaj
personazhet

Nr.

Shkruajmë

86.

87.
88.
87.
88.

Shkruajmë

86.

Lexim i fjalëve të
dhëna,
Lexim
i fjalëve
të
Plotësim
i përshkrimeve
dhëna,
me fjalët e duhura,
Plotësim
i përshkrimeve
Lexim i përshkrimeve
me fjalët e duhura,
Lexim i përshkrimeve
Rregullat që duhet të
ndjekim kur zhvillojmë
Rregullat
që duhet
të
një
test, Zhvillimi
i testit,
ndjekim
kur
zhvillojmë
Reflektim për testin
një test, Zhvillimi i testit,
Reflektim për testin
Vlerësimi i njohurive të
nxënësve
Vlerësimi i njohurive të
nxënësve

Nxënësit vlerësohen për
përshkrimet e realizuara.
Nxënësit vlerësohen për
përshkrimet e realizuara.

Ndodhi nga jeta e
fëmijëve, kur ata janë
Ndodhitënga
jeta e
ndjerë
frikësuar.
fëmijëve, kur ata janë
ndjerë të frikësuar.

Situatat e
parashikuara të të
Situatat
nxënit e
parashikuara të të
Pamje në
nxënit
video-projektor të
Pamje
në
disa
sekuencave
video-projektor
të
nga
filmi për fëmijë
disa
sekuencave
“Përbindëshat
nga filmi për fëmijë
“Përbindëshat
Diskutim paraprak,
Pyetja sjell pyetjen.
Diskutimorganizues
paraprak,
Grafiku
Pyetjae sjell
pyetjen.
Dora
pyetjeve,
Lexim
Grafiku
organizues
i imët me kodim,
Dora e pyetjeve,
Argument,
Turi i Lexim
i imët mePunë
kodim,
galerisë,
në
Argument, Turi i
galerisë, Punë në

Metodologjia dhe
veprimtaritë e
Metodologjia
dhe
nxënësve
veprimtaritë e
Shikim i organizuar,
nxënësve
Veprimtari e të
Shikim i organizuar,
menduarit
të drejtuar,
Veprimtari
e të Punë
Rrjeti
i diskutimit,
menduarit
të
individuale, drejtuar,
Rrjeti i diskutimit, Punë
individuale,

Vlerësohen për mendimet
dhe opinionet e tyre,
Vlerësohen
për mendimet
leximin
rrjedhshëm
dhe me
dhe opinionet
etregimit,
tyre,
kuptim
të
leximin
rrjedhshëm
dhe
me
shpjegimin e fjalëve të reja
kuptim
të
tregimit,
dhe përdorimin e tyre në
shpjegimin
e fjalëve
të reja
fjali,
përgjigjet
e dhëna.
dhe përdorimin e tyre në
Vlerësohen nxënësit për
fjali, përgjigjet e dhëna.
përzgjedhjen e formës dhe
Vlerësohen
nxënësit për
gjuhës
së përshtatshme
përzgjedhjen
e formës dhe
për
të përcjellë
gjuhës
së
përshtatshme
informacionin, interpretimin
përrole,
të përcjellë
në
për gjykimet e
informacionin,
interpretimin
dhëna
rreth interpretimit
të
në role, për gjykimet e
dhëna rreth interpretimit të

Vlerësimi i nxënësit

Vlerësimi i nxënësit

PLANIFIKIMI I LËNDËS PËR TREMUJORIN E TRETË
(prill- maj-qershor)
PLANIFIKIMI
I LËNDËS
PËR
TREMUJORIN
E TRETË
PLANIFIKIMI
I LËNDËS
PËR
TREMUJORIN
E TRETË
(prillmaj-qershor)
(prillmaj-qershor)

Përshkrim
personazhesh
Përshkrim
personazhesh

Burimet dhe materialet
didaktike
Burimet dhe materialet
didaktike
Teksti shkollor, e-libri,
video-projektor, filmi
Teksti shkollor,Sh.p.k”,
e-libri,
“Përbindëshat
video-projektor,
libra
me përralla,filmi
foto të
“Përbindëshat Sh.p.k”,
personazheve
të filmave
libra përrallave
me përralla,
të
apo
të foto
frikshme
personazheve të filmave
apo përrallave të frikshme
Teksti shkollor, e-libri,
libra me përralla, foto me
Teksti shkollor,
e-libri,
personazhe
të filmave
libra përrallave
me përralla,
apo
të foto me
personazhe
të A4,
filmave
frikshme,
fletë
apo përrallave të
lapustila, tabak letre ku
frikshme, fletë A4,
është vizatuar Dora e
lapustila, tabak letre ku
është vizatuar Dora e

Testet e nxënësve

Testet e nxënësve

Teksti i nxënësit, fletë
format A4.
Teksti i nxënësit, fletë
format A4.
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Kam festë, kam
festuar

Kam festë, kam
festuar

Fantazma
tmerruese

Fantazma
tmerruese

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Diskutimi i fotos
së fantazmës
tmerruese dhe e
plakut Salivan

Diskutim i
pamjeve në videoprojektor të disa
sekuencave nga filmi
për fëmijë me
personazhe
fantazma
“Krishtlindjet e
Karolit”

Lojë: Rrjeta e
merimangës me
foljet: kam festë, kam
festuar

Pamje filmike,
foto, nga festat e
zhvilluara në klasë.

Stuhi mendimesh,
Marrëdhënie pyetjepërgjigje, Dramatizim,
Punë individuale, Punë
në grup

Shikim i organizuar,
Dëgjim i drejtuardramatizim,
Rrjeti i diskutimit, Turi i
galerisë, Punë
individuale, Punë në
grup

Lojë, Rishikim në
dyshe, Shkrim i lirë,
Punë individuale, Punë
në grup

Lojë, Shpjegim i
përparuar, Shkrim i lirë,
Punë individuale, Punë
në grup

grupe, Punë
individuale, Punë në
dyshe
shokëve, ritregimin e
përmbajtjes duke ruajtur
rrjedhën e zhvillimit të
ngjarjes, për përgjigjet për
pyetjet e drejtuara, për
përcjelljen e emocioneve.
Vlerësohen nxënësit për
zgjedhimin e foljes kam në
kohën e tashme në
mënyrë intuitive,
përshtatjen e foljes kam
sipas vetës e numrit në
fjali, dallimin e foljes kam
si folje ndihmëse dhe si
folje më vete.
Vlerësohen nxënësit për
zgjedhimin e foljes kam në
kohën e tashme në
mënyrë intuitive,
përshtatjen e foljes kam
sipas vetës e numrit në
fjali, dallimin e foljes kam
si folje ndihmëse dhe si
folje më vete.
Vlerëson nxënësit për
leximin në role të dramës,
përgjigjet për pyetjet e
bëra, përzgjedhjen e
gjuhës së përshtatshme
për të përcjellë emocionet
që i shkaktojnë
personazhet me veprimet
e tyre në dramë,
argumentet e dhëna në
diskutime.
Vlerësohen nxënësit për
përshkrimet e
personazheve në dramë
duke veçuar personazhin e
preferuar; për përzgjedhjen
Teksti shkollor, e-libri,
maska të personazheve
të dramës teksti shkollor,
maska të personazheve
të dramës

Teksti shkollor, videoprojektor, filmi për fëmijë
“Krishtlindjet e Karolit”,
pjesë teatrore të shkruara
për fëmijë, figura
fantazmash

Teksti shkollor, tabela e
zgjedhimit të foljes kam
në kohën e tashme dhe të
foljes festoj në kohën e
kryer, fisha, videoprojektor, foto të
nxënësve nga festa të
zhvilluara në klasë.

Teksti shkollor, e-libri,
tabela e zgjedhimit të
foljes kam në kohën e
tashme dhe të foljes
festoj në kohën e kryer,
fisha, video-projektor, foto
të nxënësve nga festa të
zhvilluara në klasë.

pyetjeve
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Lexojmë

Lexojmë

0.

.

Zërat e natës
kur shtrihem në

Qetësi

Kështjella e
frikës
Qetësi!

Shkruajmë

Lexojmë

Kështjella e
frikës

Shkruajmë

Bisedë: Zërat dhe
zhurmat e natës që

Diskutimi i
rëndësisë që ka
zbatimi i rregullores
së shkollës për
nxënësit

A ekzistojnë
kështjellat e frikës?
Diskutim me
nxënësit i një situate:
Një orë mësimi
përmes zhurmash në
korridor

A ekzistojnë
kështjellat e frikës?

Diskutim paraprak,
Dora e fshehtë, Lexim

Diskutim paraprak,
Marrëdhënie pyetjepërgjigje, Harta e
personazheve, Debat,
Argument, Punë në
individuale, Punë në
grup

Përshkrim i kështjellës,
Turi i galerisë
Diskutim paraprak,
Veprimtari e leximit të
drejtuar, Shkrim i
shpejtë, Punë
individuale, Punë në
grup

Diskutim,
Punë krijuese artistike
në grup

e formës dhe gjuhës së
përshtatshme për të
përcjellë idetë rreth
dramës, interpretimin e
pjesës teatrore; për
opinionet e shprehura rreth
interpretimit të shokëve e
shoqeve.
Nxënësit vlerësohen për
komunikimin lirshëm,
përshkrimin, punën në
grup, vlerësimin e
kontributit të secilit
Nxënësit vlerësojnë njëritjetrin.
Vlerësohen nxënësit për
parashikimet e bëra rreth
përmbajtjes së pjesës
duke u mbështetur te titulli,
ilustrimet, leximin e pjesës,
shpjegimi e fjalëve e
shprehjeve të reja,
përdorimin e tyre në fjali,
diskutimin dhe
interpretimin e tyre rreth
situatës komike.
Nxënësit vlerësohen për
interpretimin
në role të pjesës, për
përgjigjet e pyetjeve rreth
tregimit, analizën e
veprimeve të
personazheve, tregimin e
brendisë së tregimit,
përzgjedhjen e një gjuhe të
përshtatshme për të
treguar përjetimet e tyre në
lidhje me tregimin.
Mësuesi/ja vlerëson
nxënësit për
Teksti shkollor, vjersha

Teksti shkollor, postera
sensibilizues për mbajtjen
e
qetësisë në vende
publike, rregullorja e
shkollës

Teksti i nxënësit, fletë
format A4, e-libri,
Teksti shkollor, postera
sensibilizues për mbajtjen
e qetësisë në vende
publike, rregullorja e
shkollës

Teksti i nxënësit,
materiale për krijimin e
kështjellës
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Lexojmë

Dëgjojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

2.

3.

4.

5.

Dje kisha. Nesër

Dje kisha.
Nesër do të kem

Bubullimat dhe
vetëtimat

Zërat e natës
kur shtrihem në
shtrat

shtrat

lojë me foljen

Lojë me foljen
kisha, do të kem

Dëgjojmë në
magnetofon,
zhurmat e
bubullimave dhe të
stuhisë

Bisedë: Zërat dhe
zhurmat e natës që
më kanë trembur
dhe shqetësuar

dëgjoj kur
shtrihem për të fjetur

Lojë, Mendo, puno

Lojë, Shpjegim,
Diskutim, Shkrim i lirë,
Punë individuale, Punë
në grup

Veprimtari e dëgjimit
të drejtuar,
Diskutim, Lojë

Diskutim, Konkurs,
Punë individuale, Punë
në dyshe

dhe dëgjim i
drejtuar, Diskutim,
Punë individuale, Punë
në grup
leximin rrjedhshëm dhe me
shprehësi të vjershës,
saktësinë e treguar në
shqiptimin e fjalëve,
përgjigjet e pyetjeve rreth
poezisë, diskutimet gjatë
orës,
Mësuesi/ja vlerëson
nxënësit për recitimin e
vjershës me shprehësi,
përgjigjet e pyetjeve rreth
poezisë,
diskutimet gjatë orës,
saktësinë në plotësimin e
rubrikave, mendimet e
dhëna rreth interpretimeve
të shokëve.
Mësuesi/ja vlerëson
nxënësit për kryerjen e
veprimtarive, vëmendjen e
treguar gjatë dëgjimit,
diskutimet gjatë
orës.
Vlerësohen nxënësit për
zgjedhimin e foljes kam në
kohën e shkuar(të pakryer)
e të ardhme e në mënyrë
intuitive, përdorimin në fjali
të foljes kam në kohën e
shkuar (të pakryer) e të
ardhme duke u ndihmuar
edhe nga fjalët e treguesve
kohorë (dje,më parë,
nesër, më pas),
përshtatjen e foljes kam në
kohën e shkuar( të
pakryer) e të ardhme me
vetën dhe numrin në fjali,
shkrimin e saktë të saj.
Vlerësohen nxënësit për
Teksti shkollor, tabela e

Teksti shkollor, tabela e
zgjedhimit të foljes kam
në kohën e shkuar (të
pakryer), në kohën e
ardhme, fisha.

Teksti shkollor, CD,
magnetofon, videoprojektor, fletë A4, daulle
lodër, bateri,

Teksti shkollor, vjersha
për
fëmijë,

fëmijë, fisha me vargjet e
poezisë, fisha me vargje
të
poezisë, fletë A4, ngjitës
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Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

6.

7.

8.

Qyteti dhe
rregullat

Qyteti dhe
rregullat

Zhurmat e
qytetit

do të kem

Diskutim rreth
pamjes që mund të
ketë një qytet, ku për
një moment nuk
zbatohen rregullat

Diskutim rreth
rregullave që
nxënësit zbatojnë në
shkollë, klasë, rrugë

Zhurmat që
gjallërojnë qytetin

kisha, do të kem

Imagjinatë e
drejtuar,
Marrëdhënie pyetjepërgjigje, Diskutim,
Lidhje veprim- pasojë,
Argument

Lexim i fjalëve në
etiketa
Plotësim i tekstit me
fjalët që mungojnë,
Përshkrim i zhurmave
të qytetit
Diskutim paraprak,
Marrëdhënie
pyetjepërgjigje,
Diskutim,
Shkrim i shpejtë

në dyshe, Shkëmbe,
Diskutim, Shkrim i
lirë, Punë individuale,
Punë në grup

Nxënësit vlerësohen për
leximin e pjesës,
pjesëmarrjen në diskutim
rreth rëndësisë që ka
zbatimi i rregullave në
shkollë, në lojë, në rrugë,
etj dhe pasojat që ka
moszbatimi i tyre.
Nxënësit vlerësohen për
leximin e pjesës, përgjigjet
e pyetjeve rreth pjesës,
tregimin e brendisë së saj,
pjesëmarrjen në diskutimin
rreth rëndësisë që ka
zbatimi i rregullave në
shkollë, në lojë, në rrugë,
etj dhe pasojat që ka
moszbatimi i tyre.

zgjedhimin e foljes kam në
kohën e shkuar (të
pakryer) e të ardhme e në
mënyrë
Intuitive; përdorimin në fjali
të foljes kam në kohën e
shkuar (të pakryer) e të
ardhme duke u ndihmuar
edhe nga fjalët e treguesve
kohorë (dje, më parë,
nesër, më pas),
përshtatjen e foljes kam në
kohën e shkuar ( të
pakryer) e të ardhme me
vetën dhe numrin në fjali,
shkrimin e saktë të saj.
Nxënësit vlerësohen për
përshkrimet, plotësimin e
fjalive.

Teksti shkollor, rregullorja
e
shkollës, shenja të
qarkullimit rrugor të
vizatuara nga nxënësit

Teksti shkollor, rregullorja
e
shkollës, shenja të
qarkullimit rrugor të
vizatuara nga nxënësit

Teksti i nxënësit, etiketat
me fjalë.

zgjedhimit të foljes kam
në kohën e shkuar (të
pakryer),
në kohën e ardhme, fisha.
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Shkruajmë

Shkruajmë

Gjuha jonë

Dëgjojmë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

9.

0.

.

2.

3.

4.

5.

Lexim jashtë
klase
Loli dhe trau i
ekuilibrit

Shqisat tona

Vjershat e pyllit

Unë lexoj…Ti
shkruan… Ai
pikturon

Të sigurt në
rrugë

Të sigurt në
rrugë

Bisedë rreth një
situate
gjatë orës së
Edukimit fizik. Një
vajzë nuk ishte në
gjendje të
ekzekutonte një
ushtrim, dhe për t’iu
shmangur
manipulimit me

Ne orientohemi duke
përdorur shqisat

Pamje të pyjeve në
stinë të ndryshme,
foto të nxënësve të
bëra në shëtitjet e
tyre në pyll

Komunikoj mirë me
miqtë kur i përdor si
duhet foljet

Po të zbatojmë
rregullat jemi të
sigurt në rrugë

Po të zbatojmë
rregullat jemi të
sigurt në rrugë

Diskutim paraprak,
Veprimtari e leximit të
drejtuar, Ruaje fjalën e
fundit për mua,
Punë individuale,
Punë në grup

Situata gazmore me
lojëra,
Punë e drejtuar,
Punë në dyshe,

Situata gazmore me
përdorime jo të sakta të
foljeve,
Punë e drejtuar
Punë në dyshe.
Vëzhgo-komento,
Veprimtari e dëgjimit të
drejtuar,
Numëro-krahaso,
Diskutim, Turi i galerisë

Mendo-diskutoargumento,
Lexim i tregimit,
Lexim i vjershës dhe
komenti i saj
Lexim – diskutim,
Plotësim duke u bazuar
tek ilustrimet

Mësuesja vlerëson
nxënësit për leximin
e tekstit,shpjegimet për
fjalët e
shprehjet e reja, ndërtimin
e fjalive me to, përgjigjet e
dhëna për pyetjet e
drejtuara rreth përrallës,
ideve dhe gjykimeve të
dhëna rreth veprimeve të

Nxënësit vlerësohen për
kryerjen e
veprimtarive, vëmendjen e
treguar gjatë dëgjimit,
leximit të vjershës me
intonacionin e duhur dhe
saktësinë e treguar në
shqiptimin e fjalëve,
diskutimet në klasë.
Nxënësit vlerësohen për
pjesëmarrjen në lojë,
vlerësimin e kujdesit që
duhet të kemi për organet
e shqisave tona.

Nxënësit vlerësohen për
diskutimet e tyre dhe
plotësimin e fjalive me
fjalët e zgjedhura.
Nxënësit vlerësohen për
përdorimin dhe shkrimin si
duhet të foljeve dhe në
mënyrë intuitive.

Nxënësit vlerësohen për
argumentet e dhëna,
komentet për vjershën e
lexuar.

Teksti shkollor, pamje nga
cirku,
foto të nxënësve kur kanë
ndjekur një shfaqje cirku

Teksti i nxënësit, fletë
format A4, lapsa

Teksti shkollor, pamje të
pyjeve, foto të nxënësve
të bëra në pyll, vizatime të
thjeshta të nxënësve,
kuriozitete për pyjet, fletë
A4, lapustila

Teksti i nxënësit, etiketat
me folje

Teksti i nxënësit.

Teksti i nxënësit, tabela
me rregullat e qarkullimit
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Lexojmë

Shkruajmë

Shkruajmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

6.

7.

8.

9.

0.

Foljet me
kuptim të
kundërt

Foljet me
kuptim të
kundërt

Në cirk

Në cirk

Loli dhe trau i
ekuilibrit

Lexim i një teksti që
përmban folje më
kuptim të kundërt,
diskutim i tyre

Lojë me foljet me
kuptim të kundërt

Më pëlqejnë shfaqjet
në cirk (kjo orë mund
të zhvillohet në cirk
ose sugjerohet
shikimi në klasë i një
shfaqjeje
Mbresa nga shfaqja

rrethin gjimnastikor,
u shtir e sëmurë.
Diskutim rreth
personazhit të
përrallës, Lolit

Diskutim paraprak,
Rishikim në dyshe,
Shkrim i lirë, Punë
individuale, Punë në
grup

Udhëzime për
vëzhgimin e
qëllimshëm të një
shfaqjeje cirku,
Mbajtja e shënimeve
gjatë shfaqjes
Përshkrimi i shfaqjes,
Elementet më të
spikatura
Lojë,
Mendo, Puno në
dyshe, Shkëmbe, Punë
individuale, Punë në
grup, Shkrim i lirë

Stuhi mendimesh,
Marrëdhënie pyetjepërgjigje, Lexim i imët
me kodim, Argument,
Punë individuale, Punë
në dyshe, Punë në
grup

Vlerësohen nxënësit për
dallimin e foljeve me
kuptim të kundërt, gjetjen e
foljeve me kuptim të
kundërt me foljet e dhëna,
krijimin e fjalive me to,
gatishmërinë e treguar në
kryerjen e ushtrimeve,
saktësinë në plotësimin e
tyre.
Vlerësohen nxënësit për
dallimin e foljeve me
kuptim të kundërt,
përcaktimin e foljeve me
kuptim të kundërt me foljet
e dhëna, krijimin e fjalive
me to, gatishmërinë e

Nxënësit vlerësohen për
punën e tyre krijuese

Mësuesja vlerëson
nxënësit për leximin
duke respektuar shenjat e
pikësimit dhe tregimin e
brendisë së përrallës sipas
strukturës së saj, përgjigjet
e dhëna për pyetjet e
drejtuara rreth përrallës,
ideve dhe gjykimeve të
dhëna rreth veprimeve të
personazheve,
pjesëmarrjes në diskutime.
Nxënësit vlerësohen për
mbajtjen e shënimeve.

personazheve.

Teksti shkollor, fisha me
foljet me kuptim të
kundërt, tekst që përmban
folje me kuptim të kundërt

Teksti shkollor, e-libri,
fisha me foljet me kuptim
të kundërt

Letër format A4, lapsa me
ngjyra, foto nga shfaqja

Video-projektor, cd me
shfaqje cirku

Teksti shkollor, pamje nga
cirku, e-libri, foto të
nxënësve kur kanë
ndjekur një shfaqje cirku
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Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

.

2.

3.

4.

Fluturim në
balonë

Fluturim në
balonë

Arushët në cirk

Arushët në cirk

Nëpërmjet
imagjinatës së
drejtuar, nxënësit
imagjinojnë sikur
janë duke fluturuar
me balonë mbi male,

foto të balonave të
ndryshme, diskutim
rreth tyre.

Bisedë rreth një
ngjarje që mund t’i
ketë ndodhur ndonjë
fëmije kur ka dashur
t’i punojë ndonjë
rreng ndonjë shokut
të tij

Diskutim i pamjeve
nga një cirk, apo i
fotove të nxënësve
kur kanë ndjekur një
shfaqje cirku

Imagjinatë e drejtuar,
Përvijim i të menduarit,
Rishikim në dyshe,
Shkrim i shpejtë, Punë
individuale, Punë në
dyshe, Punë në grupe

Vëzhgo-komento,
Veprimtari e të
menduarit të drejtuar,
Turi i galerisë

Diskutim paraprak,
Marrëdhënie pyetjepërgjigje, Shkrim i
shpejtë, Punë
individuale, Punë në
grup

Stuhi mendimesh,
Veprimtari e leximit të
drejtuar, Ditari
dypjesësh, Punë
individuale,
Punë në grup

treguar në kryerjen e
ushtrimeve, saktësinë në
plotësimin e tyre.
Mësuesi/ja vlerëson
nxënësit për përshkrimet
dhe komentet rreth fotove
e pamjeve, figurës, leximin
duke respektuar shenjat e
pikësimit, shpjegimin e
fjalëve e shprehjeve të reja
dhe krijimin e fjalive me to,
përgjigjet e dhëna për
pyetjet e drejtuara rreth
përrallës.
Vlerësohen për leximin e
përrallës në role, tregimin
e brendisë sipas rrjedhës
së ngjarjes, për përgjigjet e
pyetjeve, për gjykimet ndaj
personazheve, saktësinë
në plotësimin e detyrave,
diskutimet gjatë orës.
Vlerësohen nxënësit për
komentet e bëra rreth
figurës, interesin e shfaqur
gjatë dëgjimit të tregimit,
për leximin e përrallës duke
respektuar shenjat e
pikësimit, përgjigjet për
pyetjet e bëra rreth
përrallës, tregimin e
brendisë së përrallës sipas
pyetjeve, pjesëmarrjes në
diskutime.
Vlerësohen nxënësit për
leximin e përrallës në role,
tregimin e brendisë sipas
strukturës së saj,
pjesëmarrjes në diskutime,
saktësinë në plotësimin e
Teksti shkollor, foto të
balonave, e-libri,
libri Aventurat e Din Pakut

Teksti shkollor, foto të
balonave, fletë A4,
lapostila, e-libri,

Teksti shkollor, pamje nga
cirku, foto të nxënësve
kur kanë ndjekur një
shfaqje cirku

Teksti shkollor, pamje nga
cirku, foto të nxënësve
kur kanë ndjekur një
shfaqje cirku, fletë A4
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Lexojmë

Shkruajmë

Gjuha jonë

Lexojmë

5.

6.

7.

8.

Astropeshku

Mbiemrat me
kuptim të
kundërt

Ajri

Fluturim në
balonë

Shikim i një
materiali filmik për
botën nënujore

Nëpërmjet
video-projektorit
nxënësit vërejnë
kafshë, shpendë,
peshq etj dhe bëjnë
krahasimin e tipareve
dhe cilësive të tyre

Më pëlqen udhëtimi
me balonë

Nëpërmjet
imagjinatës së
drejtuar, nxënësit
imagjinojnë sikur
janë duke fluturuar
me balonë mbi male,
fusha, lumenj, dete,
qytete, fshatra...

fusha, lumenj, dete,
qytete, fshatra...

Shikim i organizuar,
Stuhi mendimesh,
Veprimtari e dëgjimit
dhe e mendimit të
drejtuar, Diagrami i
Venit

Lexim i etiketave me
fjalë,
Plotësimi i tekstit me
fjalët e duhura, Lexim i
tekstit,
Imagjinatë e drejtuar
Shikim i organizuar,
Mendo, Puno në
dyshe, Shkëmbe, Lojë,
Punë individuale, Punë
në dyshe, Punë në
grupe

Imagjinatë e drejtuar,
Përvijim i të menduarit,
Rishikim në dyshe,
Shkrim i shpejtë, Punë
individuale, Punë në
dyshe, Punë në grupe

Vlerësohen nxënësit për
identifikimin e mbiemrave
me kuptim të kundërt,
shkrimin e mbiemrave me
kuptim të kundërt,
përdorimin e tyre në fjali,
gatishmërinë e treguar në
kryerjen e ushtrimeve,
saktësinë në plotësimin e
tyre.
Mësuesi/ja vlerëson
nxënësit për komentet e
bëra rreth figurës, dëgjimin
e vëmendshëm të tregimit
fantastik, leximin e tregimit
duke respektuar shenjat e
pikësimit, tregimin e
përmbajtjes mbi bazën e

rubrikave të dhëna,
shkrimin e një mbyllje tjetër
të përrallës.
Vlerësohen nxënësit për
leximin e përrallës në role,
tregimin e brendisë sipas
strukturës së saj,
pjesëmarrjes në diskutime,
saktësinë në plotësimin e
rubrikave të dhëna,
shpjegimin e krijimit të
emrave të përbërë të
dhënë në ushtrime,
emërtimin e figurave të
dhëna në ushtrime me anë
të fjalëve të përbëra.
Vlerësimi i nxënësve për
plotësimin e tekstit me
fjalët e duhura, imagjinatën
dhe fantazinë e tyre.

Teksti shkollor, pamje të
botës nënujore,
informacione për botën
nënujore, video-projektor,
material filmik për botën
nënujore

Teksti shkollor, videoprojektor,
materiali i filmik për disa
kafshë,shpendë, peshq,
fisha me mbiemra me
kuptim të kundërt.

Teksti shkollor, foto të
balonave,

Teksti shkollor, foto të
balonave, e-libri,
libri Aventurat e Din Pakut
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Lexojmë

Flasim

Lexojmë

Lexojmë

9.

0.

.

2.

Planeti i Gjelbër

Planeti i Gjelbër

Të fshehtat e
natyrës

Astropeshku

Foto të udhëtimeve
të tyre që kanë bërë
jashtë vendit.

Foto të udhëtimit
në hapësirës nga
astronauti i parë që
shkeli në kozmos,
Juri Gagarin, ose
nga astronautë të
tjerë, një material i
shkurtër filmik për
udhëtimet në
hapësirë

Shikim i një
materiali filmik për
hapësirën dhe botën
nënujore . Diskutim
rreth tij

Imagjinatë e drejtuar
e nxënësve
sikur janë duke
udhëtuar me
astroflluskë ose
astropeshk

Bashkëbisedim, Ditar
dypjesësh, Vija e
vlerës, Punë
individuale, Punë në
grup

Bashkëbisedim,
VLD, Harta e
personazheve, Punë
individuale, Punë në
grup

Shikim i organizuar,
Diskutim, Imagjinatë e
drejtuar, Turi i galerisë

Imagjinatë e drejtuar,
Marrëdhënie pyetjepërgjigje, Ditari
dypjesësh, Shkrim i
shpejtë

pyetjeve.
Vlerësohen nxënësit për
leximin
e
tregimit,
përgjigjet
e
pyetjeve,
përshkrimin e udhëtimit të
Alesios me astropeshk në
brendësi
të
deteve,
përgjigjet e dhëna për
pyetjet e drejtuara rreth
tregimit.
Mësuesi/ja vlerëson
nxënësit për të shprehurit
rrjedhshëm, pjesëmarrjen
në diskutime, komentet e
bëra rreth figurave,
përshkrimet e bëra nga
nxënësit për natyrën, për
mbresat dhe përjetimet që
kanë provuar gjatë
shëtitjeve në natyrë.
Vlerësohen nxënësit për
komentet e bëra rreth
materialit filmik, fotove dhe
figurës, leximin e tregimit
rrjedhshëm dhe duke
respektuar shenjat e
pikësimit, shpjegimi e
fjalëve e shprehjeve të
fjalorit përdorimin e tyre në
fjali, përgjigjet e dhëna për
pyetjet e drejtuara rreth
tregimit, analizën e
personazhit.
Vlerësohen nxënësit për
leximin e tregimit në role
dhe duke respektuar
shenjat e pikësimit,
përgjigjet e dhëna për
pyetjet e drejtuara rreth
tregimit, tregimin e brendisë
Teksti shkollor, e-libri,
foto të
udhëtimeve jashtë vendit
në vende të ndryshme,
pamje të
vendeve të ndryshme,
video-projektor

Teksti shkollor, e-libri,
foto të
astronautëve në hapësirë,
pamje të
jashtëtokësorëve,
materiale për udhëtimet
në kozmos, material
filmik, video-projektor

Teksti shkollor, pamje të
hapësirës dhe botës
nënujore, kuriozitete për
hapësirën, trupat qiellorë
dhe botën nënujore,
video-projektor, material
filmik rreth hapësirës dhe
botës nënujore,

Teksti shkollor, e-libri,
pamje të botës nënujore,
informacione për botën
nënujore, tregime të
ndryshme fantastike për
fëmijë
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Shkruajmë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

3.

4.

5.

6.

7.

Zoeja dhe dy
robotët

Zoeja dhe dy
robotët

Ëndrrat e mia

Të kesh mik një
yll

Të kesh mik një
yll

Nxënësit kanë
sjellë një lodër që
për të ka një vlerë të
veçantë. Diskutojnë
rreth saj.

Kjo orë sugjerohet të
realizohet sipas
dëshirës
Nxënësit kanë
sjellë robotë lodër,
foto robotësh,
lodra të tjera dhe
diskutojnë rreth tyre .

Më pëlqen të kem
mik një yll

Më pëlqen të kem
mik një yll

Diskutim paraprak,
Rrethi i koncepteve,
Harta e personazheve,
Turi i galerisë,
Punë individuale, Punë
në grup

Bashkëbisedim,
Lexim i drejtuar, Rrjeti i
diskutimit,
Argument, Punë
individuale, Punë në
grup

Imagjinatë e drejtuar,
Lexim i etiketave me
fjalë,
Plotësimi i tekstit me
fjalët e duhura, Lexim i
tekstit
Imagjinatë e drejtuar,
Lexim i etiketave me
fjalë,
Plotësimi i tekstit me
fjalët e duhura, Lexim i
tekstit

Vlerësohen nxënësit për
leximin e tregimit
rrjedhshëm dhe duke
respektuar shenjat e
pikësimit, për shpjegimin e
fjalëve e shprehjeve të
fjalorit, për përdorimin e
tyre në fjali, për përgjigjet e
dhëna për pyetjet e
drejtuara rreth tregimit,
diskutimet gjatë orës,
argumentimin e
mendimeve.
Mësuesi/ja vlerëson
nxënësit për të shprehurit
rrjedhshëm dhe
kuptueshëm në lidhje me
tekstin, tregimin e brendisë
sipas radhës së
veprimeve, gjykimet që
japin në lidhje me

Vlerësimi i nxënësve për
plotësimin e tekstit me
fjalët e duhura, imagjinatën
dhe fantazinë e tyre.

së pjesës sipas rrjedhës së
ngjarjes, argumentimin e
mendimeve të tyre,
formulimin e mesazhit.
Vlerësimi i nxënësve për
plotësimin e tekstit me
fjalët e duhura, imagjinatën
dhe fantazinë e tyre.

Teksti shkollor, e-libri,
lodra të
preferuara të nxënësve,
robotë lodër, fletë A4

Teksti shkollor, e-libri,
robot lodër,
foto robotësh, flete A4

Teksti shkollor, foto të
yjësive, lapsa, format A4.

Teksti shkollor,
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Dëgjojmë

Lexojmë

Lexojmë

Shkruajmë

Shkruajmë

8.

9.

0.

.

2.

Uji, ajri, toka,

Uji,ajri,toka,
zjarri

Dielli, hëna,
deti

Dielli, hëna,
deti

Tekstet janë të
ndryshme

Planeti ynë ka

Planeti ynë ka
nevojë për Tokën,
ujin, ajrin, zjarrin

Lexim dhe
diskutim i
kurioziteteve për
diellin, hënën, detin.

diskutim rreth
pamjeve të
ndryshme të
diellit, hënës dhe
detit.

Diskutojmë për
llojet e teksteve

Lexim i etiketave me
fjalë,
Plotësim me fjalët e
duhura,
Lexim i përshkrimeve
Lexim i etiketave me

Diskutim paraprak,
Harta e ngjarjes, Lojë
në role, Punë
individuale, Punë në
grup

Stuhi mendimesh,
Dëgjim i drejtuar,
Diskutim,Turi i
Galerisë, Punë
individuale, Punë në
grup

Diskutim për njohuritë
paraprake, Veprimtari e
dëgjimit të drejtuar,
Argument, Diskutim

Nxënësit vlerësohen për

personazhet dhe veprimet
e tyre, bashkëpunimin në
grup,
argumentimin e mendimit.
Mësuesja vlerëson
nxënësit për dëgjimin e
vëmendshëm të pjesëve,
identifikimin e llojeve të
ndryshme të teksteve,
përgjigjet e dhëna rreth
pyetjeve.
Mësuesi/ja
vlerëson
nxënësit për përzgjedhjen
e formës dhe gjuhës së
përshtatshme
për
të
përcjellë
informacionin,
parashikimet në lidhje me
përrallën,
leximin
dhe
tregimin e brendisë së
përrallës, përshtypjet në
lidhje me të.
Vlerësohen nxënësit për
përzgjedhjen e formës dhe
gjuhës së përshtatshme
për të përcjellë
informacionin, idetë,
mendimet në lidhje me
temën, tregimin e brendisë
së sipas strukturës së
përrallës, përshtypjet e
veta në lidhje me mitin për
vendosjen e hënës dhe
diellit lart në qiell,
interpretimin në role.
Nxënësit vlerësohen për
përshkrimet e kryera duke
përdorur fjalët e dhëna.
Teksti, enciklopedi për

Teksti, e-libri, enciklopedi
për fëmijë

Teksti, e-libri, enciklopedi
për fëmijë

Teksti shkollor, e-libri,
pamje të diellit, hënës
dhe detit, video-projektor,
fletë A4,

Teksti shkollor, fragmente
me
lloje të ndryshme
tekstesh, magnetofon
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Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

3.

4.

5.

6.

7.

Lexim jashtë
klase
Keci me veshë
të mëdhenj

Një fundjavë në
hënë

Një fundjavë në
hënë

Fjalët me
kuptim të
kundërtantonimet

zjarri

Foto të
kreshnikëve:

Nxënësit me sy
mbyllur imagjinojnë
veten në vend të
Lukasit.

Foto të planetëve,
një material i
shkurtër filmik për
hapësirën kozmike

Lexim i fragmenteve
nga përralla:
“Borëbardha dhe
shtatë xhuxhët”, ku
vihen re fjalë me
kuptim të kundërt,
diskutim rreth tyre.

nevojë për Tokën,
ujin, ajrin, zjarrin

Vëzhgo-komento,
Veprimtari e leximit të
drejtuar,

Përvijim i të
menduarit, Kubimi,
Shkrim i lirë, Punë
individuale, Punë në
grup

Shikim i organizuar,
Parashikimi me terma
paraprakë,
Veprimtari e leximit të
drejtuar, Turi i galerisë

fjalë,
Plotësim me fjalët e
duhura,
Lexim i përshkrimeve
Vëzhgo-komento,
Rishikim në dyshe,
Shkrim i shpejtë, Lojë,
Punë individuale, Punë
në dyshe

Vlerësohen nxënësit për
parashikimet rreth
përmbajtjes së pjesës,

Mësuesi/ja vlerëson
nxënësit për identifikimin e
fjalëve antonimike, gjetjen
e foljeve dhe mbiemrave
me kuptim të kundërt,
krijimin e fjalive me to,
gatishmërinë e treguar në
kryerjen e ushtrimeve,
saktësinë në plotësimin e
tyre.
Vlerësohen nxënësit për
përzgjedhjen e formës dhe
gjuhës së përshtatshme
për të përcjellë
informacionin, idetë dhe
përfytyrimet e tyre, për
leximin dhe tregim e
brendisë së tregimit,
përshtypjet në lidhje me
përmbajtjen e tekstit,
diskutimit rreth temës.
Mësuesja vlerëson
nxënësit për tregimin e
brendisë sipas radhës së
kryerjes së veprimeve të
personazheve,
përzgjedhjen e formës
dhe gjuhës së
përshtatshme për të
përshkruar personazhin e
Lukës dhe udhëtimin e tij.

përshkrimet e kryera duke
përdorur fjalët e dhëna.

Teksti shkollor, e-libri,
foto, piktura të
kreshnikëve: Mujit, Halilit,

Teksti shkollor, kub,
pamje të
hapësirës kozmike

Teksti shkollor, e-libri,
video-projektor, foto dhe
pamje nga hapësira
kozmike
dhe të trupave qiellorë,
flete A4

Teksti shkollor, përralla
“Borëbardha dhe shtatë
xhuxhët” ilustrime të
përrallës, tabela, fletore
klase, fisha me fjalë me
kuptim të kundërt

fëmijë
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Gjuha jonë

0.

Lexojmë

Shkruajmë

9.

.

Lexojmë

8.

Guri i
Skënderbeut

Fjalët me
kuptim të afërtsinonimet

Veprimet e
personazheve

Keci me veshë
të mëdhenj

Pamje me anë të
video-projektorit të
disa sekuencave të
filmit “Skënderbeu“,
ku paraqitet
Skënderbeu mbi
kalë, duke luftuar.

Diskutim rreth
figurës ku shfaqet një
natë me hënë dhe
yje

Personazhet dhe
veprimet e tyre

Kontributi që japin
fëmijët në familje.

Bisedë

Mujit, Halilit, Omerit,
diskutim rreth tyre

Shikim i organizuar,
Veprimtari e dëgjimit
dhe e mendimit të
drejtuar, Turi i galerisë

Vëzhgo-diskuto,
Punë e drejtuar,
Punë në dyshe
Vëzhgo-diskuto,
Rishikim në dyshe,
Lojë, Punë individuale,
Punë në dyshe

Diskutim paraprak,
Marrëdhënie
pyetjepërgjigje, Përvijim i të
menduarit,
Dramatizim

Pesëvargësh,
Punë individuale,
Punë në grup
leximin e pjesës duke
respektuar shenjat e
pikësimit, përzgjedhjen e
formës dhe gjuhës së
përshtatshme për të
përshkruar personazhin.
Vlerësohen nxënësit për
tregimin e brendisë sipas
strukturës së tekstit,
dramatizimin e pjesës, për
opinionet e shprehura rreth
interpretimit të shokëve e
shoqeve, përzgjedhjes së
gjuhës së përshtatshme
për të
përcjellë idetë dhe
mendimet e tyre rreth
personazhit.
Nxënësit vlerësohen për
përshkrimet e
personazheve.
Mësuesi/ja vlerëson
nxënësit për shpjegimin
me fjalët e tyre dhe
identifikimin e fjalëve
sinonimike, krijimin e fjalive
me to, gatishmërinë e
treguar në kryerjen e
ushtrimeve, saktësinë në
plotësimin e tyre.
Nxënësit vlerësohen për
kryerjen e
veprimtarisë, vëmendjen e
treguar gjatë
dëgjimit, leximit të pjesës
me intonacionin e duhur
dhe saktësinë e treguar në
shqiptimin e fjalëve, për
përzgjedhjen e gjuhës së
përshtatshme për të
teksti shkollor, e-libri, filmi
“Skënderbeu”, videoprojektor, vizatime, foto të
portretit të Skënderbeut,
histori të shkurtra për
Skënderbeun

teksti shkollor, pamje e
një nate më hënë dhe yje,
fisha

Teksti i nxënësit.

Mujit, Halilit, Omerit,
legjenda të tjera të
njohura

Teksti shkollor, foto të
kreshnikëve:

Omerit, legjenda të
njohura
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Lexojmë

dëgjojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

2.

3.

4.

5.

6.

Festa e fëmijëve

Lexim jashtë
klase
Festa e fëmijëve

Mësojmë për
Skënderbeun

Guri i
Skënderbeut

Diskutim i fotove të
fëmijëve ku kanë
dalë duke ngritur
balona

Diskutim i fotove
të nxënësve, ku
kanë dalë në festa të
ndryshme

Skënderbeu Heroi
ynë Kombëtar

Diskutim i fotove ku
paraqitet
Skënderbeu mbi
kalë, duke luftuar.

Diskutim paraprak,
Demonstrim, Turi i
galerisë, Lojë, Punë
në grup

Diskutim paraprak,
Pyetja sjell pyetjen,
Shkrim
i
shpejtë,
demonstrim,
Turi
i
galerisë, Punë në grup

Komenti i fotos,
Dëgjimi drejtuar,
Diskutim

Vëzhgo-komento,
Harta e ngjarjes,
Shkrim i shpejtë

Vlerësohen nxënësit për
përzgjedhjen e formës dhe
gjuhës së përshtatshme
për të përcjellë mbresat
dhe përjetimet e tij për
festën e 1 Qershorit, për
leximin e pjesës dhe
përgjigjet e dhëna,
shkrimin e dëshirave dhe
premtimeve të tyre në
ditën e festës së 1
Qershorit.
Vlerësohen nxënësit për
përzgjedhjen e formës dhe
gjuhës së përshtatshme
për të përcjellë mbresat
dhe përjetimet e tij për
festën e 1 Qershorit,
përshkrimet e bëra rreth
punës së tyre për
përgatitjen e balonave,
bashkëpunimin në grup.

përcjellë idetë dhe
mendimet e tyre rreth
figurës së Skënderbeut.
Mësuesi/ja vlerëson
nxënësit për leximin dhe
tregimin e brendisë së
pjesës, përzgjedhjen e
gjuhës së përshtatshme
për të përcjellë idetë dhe
mendimet e tyre rreth
figurës së Skënderbeut.
Nxënësit vlerësohen për
diskutimet e komentet e
ilustrimeve të dhëna.

Teksti shkollor, e-libri,
foto të
balonave të llojeve të
ndryshme, foto të
fëmijëve ku kanë dalë
duke ngritur balona, tabak
letre, shirita letrash me
ngjyra, penel, bojëra uji,
lapsa me ngjyra, kallama
ose shkopinj të hollë,
spango, vinovil shkopinj

Teksti shkollor, e-libri,
informacion për festën e
fëmijëve, foto të
nxënësve, tabak letre,
shirita letrash me ngjyra,
penel, bojëra uji,lapsa me
ngjyra, kallama ose
shkopinj të
hollë, spango, vinovil,
shkopinj

Fotot me pamje të
Skënderbeut

Teksti shkollor, foto ku
paraqitet
Skënderbeu mbi kalë,
duke luftuar.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”

57

58

Shkruajmë

Flasim

Lexojmë

9.

0.

.

3.

Lexojmë

Shkruajmë

8.

2.

Flasim

7.

Lexojmë tregime
duke këmbyer
librat
Vlerësim
njohurish
Kushërira nga
Kosova

A mund të ketë
qytet të
fëmijëve?

Në ç’vend të
botës jetoj unë

Në ç’vend të
botës jetoj unë?

Jemi vëllezër të
një bote

Bisedë: Shumë
fëmijë kosovarë
vijnë me prindërit e
tyre për të kaluar
pushimet në
bregdetin shqiptar

Foto të fëmijëve ku
kanë dalë duke lozur
në këndet e lodrave,
Diskutim rreth tyre

Unë dhe fëmijët në
botë

Unë dhe fëmijët në
botë

Bisedë rreth fotove
të fëmijëve nga
vende të ndryshme
të botës

Diskutim paraprak,
Veprimtari e të
menduarit të drejtuar,
Ditari dypjesësh, Punë
në dyshe

Realizimi i testit

Vëzhgo-diskuto
Punë e drejtuar
Punë në dyshe
Vëzhgo-diskuto
Punë e drejtuar
Punë në dyshe
Diskutim paraprak,
Stuhi mendimesh,
VMD
Diagrami i Venit

Diskutim paraprak,
Argument, Turi i
galerisë

Vlerësohen nxënësit për
komentin e figurës, leximin
e tregimit rrjedhshëm dhe
duke respektuar shenjat e
pikësimit, përgjigjet e
dhëna rreth pyetjeve,
përzgjedhjen e formës dhe

Vlerësimi i njohurive

Vlerësohen nxënësit për
përshkrimet e fotove të
fëmijëve të vendeve të
ndryshme të botës,
formulimin e mesazheve
që përcjellin vjershat,
mendimet dhe argumentet
e dhëna prej tyre rreth
temës, diskutimet.
Nxënësit vlerësohen për
mendimet dhe idetë e
dhëna.
Nxënësit vlerësohen për
mendimet dhe idetë e
dhëna.
Mësuesi/ja vlerëson
nxënësit për komentet
rreth fotove dhe figurave,
përzgjedhjen e një gjuhe të
përshtatshme për të
treguar mbresat
e tij gjatë lojës në këndet e
lodrave, përgjigjet e dhëna
rreth pyetjeve, për të
shprehurit rrjedhshëm dhe
kuptueshëm në lidhje me
tekstin, diskutimet gjatë
orës, argumentet e tyre.

Teksti shkollor, fotografi
të
familjes, harta e
Shqipërisë,
harta e Ballkanit

Testet e nxënësve

Teksti shkollor, e-libri,
foto të fëmijëve ku kanë
dalë duke
lozur në këndet e lodrave,
fletë A4, lapustila

Teksti i nxënësit, letër
format A4

Teksti i nxënësit, letër
format A4

Teksti shkollor, foto të
fëmijëve nga vende të
ndryshme të botës, glob,
fletë
A 4, lapustila
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Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

4.

5.

6.

7.

8.

Tregimi që më
pëlqen më
shumë
Përralla që më

Ardhja e verës

Ardhja e verës

Kushërira nga
Kosova

Diskutim i fotove
të nxënësve që kanë
dalë në plazh

Diskutim i
pamjeve nga natyra
në stinën e
pranverës dhe të
verës

Diskutim rreth
fotove
ku nxënësit kanë
dalë me kushërinjtë e
tyre që jetojnë në
vende të ndryshme
të botës.

Parashikim me
terma paraprakë,
Marrëdhënie pyetjepërgjigje, Argument,
Shkrim i shpejtë, Punë
individuale,
Punë në grup

Shikim i organizuar
Veprimtari e dëgjimit
dhe e
mendimit të drejtuar,
Diagrami i
Venit, Punë individuale,
Punë në grup

Vëzhgo-komento,
Kubimi, Bashkëbisedim

gjuhës së përshtatshme
për të përcjellë idetë rreth
personazheve të dy
vajzave, diskutimet dhe
komentet e bëra rreth
pjesës.
Vlerësohen nxënësit për
komentet e tyre rreth
fotove, leximin e
rrjedhshëm dhe tregimin e
brendisë së tregimit sipas
rrjedhës së ngjarjes,
formulimin e mesazhit,
diskutimet gjatë orës.
Vlerësohen nxënësit për
komentet e tyre rreth
pamjeve nga natyra,
leximin e rrjedhshëm dhe
duke respektuar shenjat e
pikësimit të tregimit,
përgjigjet e pyetjeve rreth
tregimit, përzgjedhjen e
formës dhe gjuhës së
përshtatshme për
të përcjellë mendimet e
tyre rreth stinës së verës,
diskutimet gjatë orës.
Vlerësohen nxënësit për
leximin e tregimit, përgjigjet
e dhëna rreth pyetjeve,
saktësinë në kryerjen e
ushtrimeve, përzgjedhjen e
formës dhe gjuhës së
përshtatshme për të
përcjellë mendimet e tyre
rreth stinës së verës
Teksti shkollor, pamje
nga
natyra në stinën e
pranverës dhe të verës,
CD, magnetofon

Teksti shkollor, pamje
nga
Natyra në stinën e
pranverës dhe të verës,
cd,
Magnetofon

Teksti shkollor, harta e
Shqipërisë, harta e
Ballkanit, fletë A4
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Shkruajmë

Shkruajmë

9.

0.

Të gjithë me
pushime

ka magjepsur
Të gjithë me
pushime
Erdhën pushimet

Erdhën pushimet

Përshkrime të vendeve
ku do të kalojmë
pushimet, Kartolina
urimi për njëri-tjetrin
Përshkrime të vendeve
ku do të kalojmë
pushimet
Kartolina urimi për
pushime të bukura.
Nxënësit vlerësojnë njëritjetrin.

Nxënësit vlerësojnë njëritjetrin.
Letër format A4, lapsa me
ngjyra.

Letër format A4, lapsa me
ngjyra.
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Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Tema mësimore: Përsëri në shkollë (ora I)
Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• lexon saktë e rrjedhshëm tekstin;
•

nënvizon gjatë leximit fjalët kyç dhe pjesët më
të rëndësishme;

•

tregon shkurtimisht me fjalët e veta përmbajtjen;

•

lidh pjesën që lexon me pushimet që ka kaluar
gjatë verës.

Burimet: libri i nxënësit, foto të ndryshme të
pushimeve, laps, ngjyra, fleta me ngjyra A4,
e-librin

Klasa 2

Data:_________

Situata e të nxënit: Tregoni gjërat më të
bukura që keni bërë gjatë pushimeve.
Fjalët kyç:
Pushime verore
Shkollë
Mësime

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë shqipe,
Artet, Matematika

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim paraprak, lexim i drejtuar, turi i galerisë
Organizimi i orës së mësimit
1.

Diskutim paraprak: Secili nxënës ka sjellë foto ku tregon pushimet e verës, si p.sh., vizatime,
objekte, libra dhe koleksione të ndryshme. Pushimet verore paraqiten në ditë ose në javë.
Diskutohet rreth tyre. Çdo nxënës tregon ngjarjet me mbresëlënëse gjatë pushimeve (qoftë edhe
një lojë e mësuar).

2. Lexim i drejtuar: Njihen nxënësit me temën e re të mësimit “Përsëri në shkollë”. Lexohet pjesa me
ndalesa. Për çdo ndalesë nxënësve u drejtohen pyetje si më poshtë:
Ndalesa 1. Unë jam Klea...
− Ku kishte qenë Klea?
− Pse ndihej e lumtur?
− Po ti di të ecësh mbi kalë?
− Të pëlqen fshati? Pse?
Ndalesa 2. Unë jam Andi...
− Çfarë i ka ndodhur Andit gjatë verës?
− Si i thotë mami?
− Si vazhdon të jetë ai?
− Si e ka mbajtur kapelën gjatë verës? Pse?
− Po ti ç’ndryshime ke bërë gjatë verës?
Ndalesa 3. Unë jam Dreni...
− Ku i kaloi pushimet Dreni?
− Ç’bëri ai gjatë pushimeve?
− Ç’lloj librash lexoi ai?
− Ç’mësoi ai për fëmijët në kohën e lashtë?
− Si mendoni e ka shkruar vjershën?
Ndalesa 4. Unë jam Alba...
− Ku e kaloi Alba verën?
− Çfarë mësoi ajo gjatë pushimeve?
− Pse mami i bleu një palë syze noti?
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− Çfarë pa ajo në thellësi të detit?
− Po ti je zhytur thellë në det?
Shpjegohen fjalët e fjalorit dhe ndonjë fjalë qe nxënësit nuk e kuptojnë.
Leximi zinxhir nga nxënësit e klasës.
Leximi me paragrafë nga grupe nxënësish.
Përmblidhja e çdo paragrafi me një fjali kyç.
1. Klea i kaloi pushimet ne fshat.
2. Andi gjatë pushimeve ishte zgjatur dhe holluar shumë.
3. Dreni lexoi libra që tregonin për njerëzit e lashtë.
4. Alba mësoi notin zhyt.
Zgjidh paragrafin që i ngjason pushimeve të tua.
3.Turi i galerisë.
Nxënësit paraqitin me vizatim diçka të bukur, mbresëlënëse në një fletë A4. Vendosen vizatimet e nxënësve
në ekspozitën e klasës. Nxënësit i shohin dhe i komentojnë me njëri-tjetrin punimet e tyre.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Lexoni pjesën dhe shkruani shkurt rreth pushimeve tuaja.

Fusha: Gjuhë dhe Komunikim Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Përsëri në shkollë (Ora II)

Situata e të nxënit: Leximi i vjershës shkruar
nga Dreni

Rezultatet e të nxënit.
Nxënësi/ja:
• lexon me saktësi e intonacion pjesën;

Fjalët kyç:
trego,
krahaso,
pushime verore,
vjershë.

•

tregon përmbajtjen duke përdorur
grafik organizues;

•

krahason veten me fëmijët
parahistorikë, duke shkruar në tekst
ndryshimin.

•

shkruan 4 fjali rreth pushimeve
verore.

Burimet: teksti i nxënësit, tabela, fletë A4,
stilolaps, e-libri

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe, Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: karrigia e autorit, dora e pyetjeve, shkrim i lirë.
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Organizimi i orës së mësimit
1. Karrikja e autorit.
Një nxënës ulet në një karrike para klasës dhe lexon vjershën e Drenit për fëmijët parahistorikë.
Pyeten nxënësit:
− Ç’ju pëlqen nga vjersha?
− Do të donit të ishit një fëmijë parahistorik? Pse?
2. Dora e pyetjeve:
Lexohet pjesa me paragrafë nga nxënësit.
Kujdes! Leximi të jetë i rrjedhshëm, me intonacion dhe i kuptueshëm.
Për të treguar përmbajtjen e pjesës, mësuesja ka përgatitur në një fletë A4 Dorën e pyetjeve për
secilin nxënës. Në secilin gisht nxënësit vendosin pyetjet e dhëna në aparatin pedagogjik.
Gishti 1àPyetja 1; Gishti 2àPyetja 2; Gishti 3àPyetja 3; Gishti 4à Pyetja 4; Gishti 5à Pyetja 6;
Përgjigjet e pyetjeve plotësohen sipas numrit në gishta.
1. Ku i kalove pushimet verore?
2. Cilat ishin lojërat më të bukura për ty?
3. A zure miq të rinj? Fol për ta.
4. Të ka shkuar mendja te shokët e shkollës?
5. Ke lexuar libra gjatë pushimeve verore? Cilët?
6. Të ka marrë malli për mësuesen/in?

2

3

1

4
5

6
1. Ada i kaloi pushimet në fshat. Ajo atje mësoi të kalërojë.
2. Andi nuk e ha spinaqin e ishte zgjatur dhe holluar shumë.
3. Për Albën besoj që mami i ka blerë syze noti, nuk besoj se është zhytur si polombare.
4. Fëmijët parahistorikë nuk shkonin në shkollë.
5. Fëmijët u kënaqën ditë e parë të shkollës, pasi i kishte marrë malli shumë për njëri-tjetrin.
6. Fëmijët thonë lirshëm mendimin e tyre.

Mesazhi: Gjatë pushimeve argëtohemi dhe mësojmë gjëra të bukura.
- Plotësohen me laps në libër ndryshimet që keni ju nga fëmijët parahistorikë.
...bëj detyra,
...ha me lugë, pirun, thikë,
...laj dhëmbët 3 herë në ditë,
...shkoj në shkollë,
...kam pushime verore.
Lexohen shkrimet e plotësuara nga nxënësit e klasës.
3. Shkrim i lirë.
Secili nxënës shkruan 4 fjali rreth pushimeve verore.
Nxënësve u kërkohet të shprehen lirshëm, ashtu siç mendojnë, pa vënë theksin shumë në rregullat
drejtshkrimore. Secili nxënës del para klase dhe lexon çfarë ka shkruar. Ndonjë nxënës mund ta
shoqërojë përshkrimin dhe me një vizatim të thjeshtë.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Shkruaj nga një fjali për secilin nxënës, Andin, Klean, Albën dhe Drenin.
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Fusha: Gjuhë dhe Komunikim Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Pushimet e verës (Flasim)

Situata e të nxënit: Paraqiten në videoprojektor foto nga vendet turistike të vendit
tonë (Vlora, Llogaraja, Durrësi, Divjaka etj.)

Rezultatet e të nxënit.
Nxënësi/ja:
• flet rrjedhshëm kur tregon për pushimeve
verore;
• bën pyetje dhe jep përgjigje të thjeshta;
• përgatit një poster me fotot e bëra gjatë
pushimeve;
• shoqëron të folurit me shprehjen e duhur të
fytyrës dhe gjeste të përshtatshme.

Fjalët kyç:
vende turistike,
pushime verore,
video-projektor,

Burimet: teksti i nxënësit, foto nga pushimet, videoprojektor, karton, lapustila, ngjitës, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuha Shqipe, Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Loja e fishave, Marrëdhëniet pyetje-përgjigje, Krijim i
lirë.
Organizimi i orës së mësimit

1. Loja e fishave.
Paraqiten para nxënësve 3 fisha me fjalët:

det

mal

liqen

Grupohen nxënësit sipas fishës që zgjedhin.
Grupi 1. detià (fëmijët thonë fjalë të tjera që lidhen me fjalën det).
(deti, rëra, shezlong, çadra, noti, dallgët, anija...)
Grupi 2. malià(gjelbërim, lëndina me lule, kafshë të ndryshme, freski, ajër i pastër...)
Grupi 3. liqenià (ujë i ëmbël, vozitje me varkë, peshq, shezlong, çadra, bimësi të ndryshme...)
U kërkohet nxënësve të flasin shkurt rreth vendeve që kanë parë., sipas grupoeve. Të tjerët plotësojnë
nga përvoja e tyre.
2. Marrëdhëniet pyetje-përgjigje.
U paraqiten nxënësve në video-projektor pamje nga vende turistike të Shqipërisë. Më pas kalohet në
M-P-P.
− Ku i kalove pushimet verore?
− Cilat ishin lojërat më të bukura për ty?
− Fol për miqtë e rinj.
− Të mori malli për shokët dhe mësuesen?
− Ç’libra keni lexuar?
Secili nxënës ka sjellë foto nga pushimet verore. Ia tregojnë njëri-tjetrit duke sjellë ndërmend
çaste që u kujtohen nga ajo pamje.

64

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
3.Krijimi i lirë.
Në një fletë A4 secili nxënës krijon një poster me fotot e sjella në klasë. Pasi nxënësit i ngjitin me
kujdes, poshtë çdo fotoje shkruajnë vendin dhe muajin kur kanë dalë. Ekspozohen posterat e
përfunduara para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.

Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Çdo vit në shtator (ora I)
(të lexuarit)

Situata e të nxënit: Tregoni si u përgatitët ju për
fillimin e shkollës.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• lexon pjesën saktë e rrjedhshëm;
• shpjegon fjalët apo shprehjet e reja;
• ritregon përmbajtjen me anë të pyetjeve;
• dallon mesazhin e çdo paragrafi.

Fjalët kyç:
sistemoj,
shkollë,
sirtarë personalë,
t’ia dalësh vetë

Burimet: libri i nxënësit, fleta A4, tabela, fisha me fjalë
apo shprehje kyç, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhe Shqipe, Edukata
qytetare, Matematika

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Pyetja e ditës, Lexim i drejtuar, Shkrim i drejtuar

Organizimi i orës së mësimit
1. Pyetja e ditës. Shkruhet në tabelë pyetja: “Si u përgatitët ju për fillimin e shkollës?”
Secili nxënës mendon dhe lihet të shprehet sa më lirshëm rreth pyetjes së dhënë.
Paraqiten para nxënësve fisha me fjalët dhe grupet e fjalëve:
t’ia dalësh vetë
sistemoj
sirtarë
−

Ç’ju sjellin në mendje këto fjalë?

2. Lexim i drejtuar. Njihen nxënësit me titullin e pjesës “Çdo vit në shtator.”
Lexohet pjesa me paragrafë. Për çdo paragraf nxënësve u drejtohen pyetje parashikuese dhe kërkohet
mendimi i tyre.
Paragrafi i parë: Çdo vit... e verës.
− Çfarë ka në familjen Mero çdo vit në mes të shtatorit?
− Ç’punë bën mami?
− Ku i vendos rrobat e verës ajo?
− Si mendoni ju, ç’punë bëjnë pjesëtarët e tjerë të familjes?
Paragrafi i dytë: Të dyja... të tjera.
− Çfarë sistemojnë dy motra?
− Ku i vendosin ato?
− Po ju si veproni?
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Paragrafi i tretë: Babi....mësim.
− Kush përgatit rafte të reja librash?
− Për kë i përgatit ai?
− Çfarë do të ketë secila nga vajzat?
− Pse është e rëndësishme t’i kesh gjërat në rregull kur fillon shkolla?
Paragrafi i katërt: Sot... vetë.
− Për çfare përgatiten dy motrat?
− Në ç’klasë shkon Erdeta?Po Mela?
− Çfarë bën Mela?
− Pse është e rëndësishme t’ia dalësh vetë?
Paragrafi i pestë: Në shtëpi...shtëpia.
− Ç’aromë vjen në shtëpi?
− Kur është ngritur gjyshja?
− Çfarë ka gatuar ajo?Pse?
− Pse është e rëndësishme të marrësh një copë kek nga shtëpia?
•
•
•
•

Shpjegimi i fjalëve të reja nga nxënësit.
Leximi zinxhir i pjesës.
Veçohen mesazhet e çdo paragrafi, duke vënë në dukje rëndësinë e tyre.
Lexohen mesazhe nga nxënës të ndryshëm.

Shkrim i drejtuar.
Udhëzohen nxënësit të shkruajnë në një fletë A4 të modeluar nga mësuesja. U drejtohen disa
pyetje:
− Ku ndryshon përgatitja juaj nga përgatitja e motrave të familjes Mero?
− Sa pjesëtarë ka familja Mero? Po familja juaj?
Unë dhe pjesëtarët e familjes
sime

Pjesëtarët e familjes Mero

Rezultatet

Përgatitin çantat

Emocione

Vishen vetë

Kënaqësi

Mami sistemon rrobat

Entuziazëm

Babi përgatit rafte të reja

Gjallëri

Gjyshja përgatit kekun
•

Lexohen fletët e plotësuara nga nxënës të ndryshëm.

Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Lexoni disa herë pjesën dhe mësoni mesazhet e çdo paragrafi përmendsh.
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Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Çdo vit në shtator (Ora II)

Situata e të nxënit: Trego si të ndihmuan
prindërit për fillimin e vitit të ri shkollor.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• lexon me intonacion dhe me kuptim pjesën;
• tregon përmbajtjen e pjesës me fjalët e veta;
• rendit punët që bëjnë pjesëtarët e familjes Mero;
• shkruan fjali që tregojnë mesazhin e pjesës;
• lidh pjesën që lexon me përvoja personale.

Fjalët kyç:
vit shkollor,
prindër,
mesazh,
përgatitje

Burimet: teksti i nxënësit, fletore klase, foto të
pjesëtarëve

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Edukata Qytetare

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodat: diskutim paraprak, grafik organizues, harta e ngjarjes.
Organizimi i orës së mësimit
1.
Veprimtaria e parë.
−
Cilët janë pjesëtarët a familjes Mero?
−
Ç’veprime kryen secili?
−
A ndodh e njëjta gjë në familjen tuaj?
−
Tregoni se si ju ndihmuan prindërit për fillimin e vitit të ri shkollor.
(Secili nxënës tregon lirshëm ashtu siç mendon.)
2. Veprimtaria e dytë.
Lexohet pjesa me paragrafë nga nxënës të ndryshëm. Thuhet nga nxënësit përmbajtja me fjalët e
tyre për çdo paragraf dhe mesazhi i tij.
Paraqitet përmbajtja e pjesës sipas hartës së ngjarjes të përgatitur më parë nga mësuesja në një
fletë A4.
Çfarë ndodhi?
Në familjen Mero ka
shumë lëvizje.

Ku ndodhi ngjarja?
Në familjen Mero.

Harta e ngjarjes

Pse ndodhi? Viti i Ri
shkollor sapo kishte filluar.

Kur ndodhi?
Në mes të shtatorit.

Cilët u përfshinë në ngjarje?
Prindërit, motrat, gjyshja.

Lexohen përgjigjet e hartës së ngjarjeve nga nxënës të ndryshëm.
•
Punohen kërkesat e aparatit pedagogjik.
a) Përgjigju pyetjeve
b) Po ti?
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Veprimtaria e tretë.
Gjej fjalitë që tregojnë mesazhin e paragrafëve, nënvizoji në tekst dhe plotësoji fjalitë me laps.
1.
... gjërat gati për mësim.
2.
... është e rëndësishme t’ia dalësh vetë.
3.
... në shkollë është e rëndësishme të marrësh me vete ushqime të shëndetshme nga shtëpia.
Leximi i fjalive të plotësuara nga nxënësit
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Formoni fjali me fjalën dhe shprehjen: sistemoj dhe ia dal vetë.

Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Kujtojmë alfabetin

Situata e të nxënit: Loja e fjalëve. Grupohen
fjalët në fjalë që fillojnë me zanore, me
bashkë- tingëllore dhe shkronja dyshe.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• thonë përmendsh alfabetin e gjuhës shqipe;
• dallon zanoret dhe bashkëtingëlloret
• ndan në rrokje fjalë të dhëna, duke u mbështetur te
zanoret e çdo fjale.
• dallon shkronjat dyshe nga shkronjat e thjeshta.
• ndryshon shkronjën e parë duke gjetur fjalë të reja.
• shkruan fjalë që fillojnë me zanore, bashkëtingëllore dhe shkronja dyshe.

Fjalët kyç:
alfabeti,
zanore,
bashkëtingëllore,
shkronja dyshe (ll,dh,sh...),
rrokje.

Burimet: teksti i nxënësit, fisha me fjalë, alfabeti i
ilustruar, CD me këngën e alfabetit, fleta A4

Lidhja me fushat e tjera: Gjuha Shqipe,
Matematikë

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodat: Loja e fjalëve, Manipulime me shkronja, Rrokje, Fjalë, Gushëkuqi rrethor
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria e parë. Nxënësit dëgjojnë në magnetofon këngën “Alfabeti ynë”.
Më pas ata thonë përmendsh alfabetin e gjuhës shqipe. Pyeten:
− Sa shkronja ka alfabeti ynë?
− Sa zanore?
− Sa bashkëtingëllore?
Veprimtaria e dytë. Secili nxënës paraqet të shkruar në fisha fjalë të ndryshme.
− Me çfarë fillon fjala që shkruat?
− Sa rrokje ka kjo fjalë?
− Si do të renditeni ju, duke u vendosur sipas alfabetit të shkronjave të para të fjalëve që
menduat?
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P.sh.: klasa, topi, ariu, çanta, shkolla, mësuesja... (Ariu, çanta, klasa, mësuesja, shkolla, topi)
Veprimtaria e tretë. Hapet teksti i gjuhës shqipe në f. 19.
Lexohet alfabeti dhe u kërkohet nxënësve të dallojnë cila shkronjë nuk është në rendin e duhur (shkronja
Y nuk është në rendin e duhur). Gjithashtu u kërkohet ta vendosin aty ku duhet.
Veprimtaria e katërt. Lexohet situata e dhënë në krye të tekstit dhe nxënësit do të shkruajnë titujt e librave
të dhënë në tekst.
Ushtrimi 1. Shkruaj sipas alfabetit titujt e librave të dhënë.
Borëbardha, Hajdi, Mami im, Odiseja, Piter Pan, Sirena e vogël, Tarzani.
Ushtrimi 2. Nxënësit do të dallojnë sa zanore dhe bashkëtingëllore kanë fjalët e dhëna:p.sh. :
Shkolla
Klasa
Stilolapsi
z2

b4

z2

b3

z4

b6

Ushtrimi 3. Nxënësit plotësojnë fjalët me shkronja dyshe (në tekst me laps).
gjashtë, gjethe, akullore, shtatë, xhupi, është, trashë, është, madhe, kokrra, rrushit, është, rrumbullake,
xhungël, shumë, kafshë.
Veprimtaria e pestë. Ndahen nxënësit në grupe të vogla prej 4-5 vetash.
Çdo grupi i jepet një fletë A4 ku nxënësit duke kaluar fletën dorë më dorë do të shkruajnë fjalë sipas
kërkesës së dhënë.
Grupi 1 - Shkruani fjalë që fillojnë me zanore.
Grupi 2 - Shkruani fjalë që fillojnë me bashkëtingëllore.
Grupi 3 - Shkruani fjalë që fillojnë me shkronja dyshe.
Nxënësit i shkruajnë fjalët në fletë me ngjyra të ndryshme dhe më pas e palosin fletën në formë
fizarmonike.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.
Detyrë: Ushtrimi i tekstit.
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Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Një faqe ditari (të dëgjuarit)

Situata e të nxënit: U paraqes nxënësve
një bllok në të cilin janë shkruar ngjarjet
që kanë ndodhur gjatë çdo dite. Si quhet
ndryshe ky ditar?

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje një faqe ditari;
• dallon të vërtetat nga të gabuarat e alternativave të dhëna;
• lexon pjesë nga ditari i tij;
• shpreh pëlqim dhe interes ndaj asaj që dëgjon.

Fjalët kyç:
ditar,
sekret,
rregulla,
shënime.

Burimet: libri i nxënësit, modele ditarësh, tabela, fleta A4.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Edukata qytetare

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: dëgjim i drejtuar, pyetje e strukturuar, karrigia e autorit.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria e parë. Pyeten nxënësit për ditarin.
− Ç’është ditari?
− Ju pëlqen të mbani ditar?
U tregohen nxënësve disa fletë ditari.
− Çfarë të bie në sy kur shikon një fletë ditari?
− Cili prej jush mban ditar?
Veprimtaria e dytë. Nxënësit dëgjojnë me vëmendje pjesë nga ditari i një djali.
Leximi bëhet nga vetë mësuesja. Gjatë dëgjimit, nxënësve u tërhiqet vëmendja te gjërat që ka shkruar
djali në ditar dhe tek ana strukturore.
Nxënësit plotësojnë me shenjat V e vërtetë dhe X e gabuar, për alternativat e dhëna në tekst.
Veprimtaria e tretë. Paraqitet e strukturuar një fletë ditari.
Me çfarë mbyllet?

Kujt i drejtohet?
Fletë ditari

Me çfarë fillon?

Çfarë të ka ndodhur?

Pra, elementet e strukturës së një ditari shkruhen në tabelë: Shkrimi i datës, emri kujt i drejtohet, ngjarja
e ndodhur, mbyllja e ditarit.
Veprimtaria e katërt. Karrigia e autorit.
Nxënësit që kanë dëshirë, ulen në karrigen e autorit dhe lexojnë pjesë nga ditari i tyre nëse kanë.
Nëse nuk kanë, ata lexojnë fletë nga ditarë të ndryshëm të përgatitur nga vetë mësuesja. Secili fëmijë
është mirë që ndodhitë më interesante të ditës t’i shkruajë në një ditar.
Ditari është personal, ai të përket vetëm ty. Pa leje askush nuk mund ta lexojë.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Përgatit një fletë ditari ose merr me vete një fletore ditari.
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Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Tema : Ditari im i dashur (të shkruarit)

Klasa 2
Data _____________

Situtata e të nxënit: Bashkëbisedim për shkrimin e ditarit

Kompetencat e fushës
Nxënësi/ja:
• studion modele të gatshme të shkrimit të
një flete ditari duke mbajtur shënime;
• shkruan një fletë ditari bazuar në një
model të dhënë;
• përdor shkrimin e ditarit si një mënyrë
për të shprehur idetë, emocionet,
përjetimet; ngjarjet personale.
Burimet: libri, kujtime të nxënësve, ditarë
personalë.

Fjalë kyç:
ditar,
emocione,
kujtime,
ngjarje,
sekrete,
histori e jetës.
Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë shqipe, Artet

Metodologjia dhe Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat): punë e pavarur, diskutim

Organizimi i orës së mësimit
Orientimi i nxënësve në lidhje me problemin
Mësuesi u drejtohet nxënësve me pyetjen:
− Me kë i ndani ju kujtimet, ndjenjat, mendimet?
− Po nëse ju nuk do të kishit askënd për t’ia thënë atë, çfarë do të bënit?
Organizimi i nxënësve për studim
Nxënësit shprehin mendimet e tyre, të cilat shkruhen në tabelë. Poshtë tyre shkruhet argumenti, pas
pyetjes Pse?
P.sh.: Unë do ta shkruaja në ditar. Pse? Sepse… Pasi arrihet te ditari, mësuesja shkruan temën në tabelë
dhe u shpjegon nxënësve se çfarë do të bëjnë ata gjatë orës së mësimit.
Hulumtimi individual ose në grup
Nxënësit studiojnë modelin e gatshëm të ditarit në libër. Emërtojnë pjesët e strukturës së tij, tregojnë
qëllimin për të cilin është shkruar ai ditar: për të përshkruar, për të treguar një ngjarje, për të informuar apo
për të bindur. Më pas shkruajnë vetë në fletore një copë ditar sipas modelit të dhënë. Më pas nxënës të
ndryshëm e lexojnë me zë tekstin e shkruar.
Reflektimi rreth zgjidhjes së problemit dhe punës së bërë
Nxënësit pasi mbarojnë shkrimin e ditarit sipas modelit të dhënë dalin në përfundim duke reflektuar që
ditari shkruhet jo vetëm kur nuk ke dikë për t’i shprehur ndjenjat dhe përjetimet, por edhe kur duan t’i
ruajnë ato nga rreziku i harresës, kur duan të shohin se si kanë ndryshuar ata gjatë viteve në mendimet
dhe sjelljen e tyre, pra për të shkruar një historik të jetës së tyre.
Detyrë shtëpie: Të shkruajnë një fletë ditari për të treguar një ngjarje apo përshkruar diçka.
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Vlerësimi
Nota

1

2

3

4

5

Kriteri

S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej.

Ka shkruar
një fletë ditari
me më shumë
se 6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës.

Ka shkruar një
fletë ditari sipas
strukturës së
modelit me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

Ka shkruar një
fletë ditari sipas
strukturës së
modelit dhe
me 3-4 gabime
drejtshkrimore.

Ka shkruar një
fletë ditari sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Pema e familjes (ora I) (Të lexuarit)

Situata e të nxënit: Familja përbëhet nga
këta pjesëtarë: prindërit, motra, vëllai,
gjyshërit. Cilët janë pjesëtarët e familjes
tënde?

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me kuptim pjesën;
• shpjegon fjalët e reja dhe formon fjali me to;
• ritregon shkurt përmbajtjen e pjesës;
• flet për familjen e Artinit duke e krahasuar me familjen
e tij/saj.

Fjalët kyç:
familje,
prindër,
stërgjysh,
paraardhës,
pemë e familjes

Burimet: libri i nxënësit , tabela, fleta A4 me pemën e
familjes, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Artet, Matematika

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodat: diskutim paraprak, pema e familjes, lexim i drejtuar.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria e parë. Familja ime përbëhet nga:
Trego pjesëtarët e familjes tënde me numër.
Veprimtaria e dytë. U paraqitet nxënësve në një tabak letre pema e familjes.
Kjo quhet pema e familjes sime, pasi në degët e saj ka emra ose foto nga lidhjet e birësisë së kësaj familje.
Veprimtaria e tretë.
Bëhet leximi i pjesës me ndalesa. Për çdo ndalesë nxënësve u drejtohen pyetje duke e lidhur dhe me
shpjegimin e fotos së tekstit.
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Ndalesa 1.Shiko... së tij.
Pse pema është fantastike?
E kujt është kjo pemë e veçantë?
Çfarë mund të shihni në degët e saj?
Ju pëlqen kjo lloj peme? Pse?
Ndalesa 2.Gjyshi i Artinit... zjarrëfikës.
Si quhet gjyshja e Artinit nga babi?
Kë takoi në Shkodër?
Pse u martuan ata me njëri-tjetrin?
Sa fëmijë lindën ata?
Ç’profesion kishin gjyshërit e Artinit nga ana e mamit?
Ndalesa 3. Një ditë... e donte.
Ç’ndodhi një ditë në dyqanin e bukës?
Sa fëmijë lindën gjyshërit e Artinit nga ana e mamit?
Si e kujton Artini gjyshe Shpresën?
Pse ndihet i mërzitur kur e kujton atë?
Po ju i doni gjyshërit tuaj? Pse?
Ndalesa 4. Në pemë... të pemës.
Çfarë mund të shihni tjetër në pemën e Artinit?
Çfarë i pëlqen shumë Artinit?
Ku qëndron Artini në pemën e familjes?
Vështroni pemën e familjes së Artinit dhe thoni pjesëtarët.
-Shpjegimi i fjalëve stërgjysh, paraardhës sipas fjalorit.
-Leximi zinxhir i pjesës nga nxënësit.
-Mesazhi: Familja është shumë e çmuar. Ajo të dhuron në çdo moment ngrohtësi, dashuri dhe
bashkëpunim.
- Leximi i pjesës me ndalesa nga grupe nxënësish.
Veprimtaria e katërt. Secilit nxënës i jepet një fletë A4 me vizatimin e pemës së familjes (Gjenealogjia
e familjes). Vendosin në vendet e boshatisura pjesëtarët e familjes së tyre. Në trungun e pemës
vendosin veten e tyre (motër, vëlla nëse kanë) mamin, babin, gjyshërit e mamit, gjyshërit e babit.
Plotësimi i pemës së familjes nis në klasë dhe përfundohet në shtëpi.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Lexoni pjesën dhe mësoni përmbajtjen e saj.
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Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Pema e familjes (Ora II)
(Të lexuarit)

Situata e të nxënit: Familja përbëhet
nga këta pjesëtarë: prindërit,motra, vëllai,
gjyshërit.Cilët janë pjesëtarët e familjes
tënde?

Rezultatet e të nxënit:
lexon me intonacion dhe me kuptim pjesën;
tregon përmbajtjen e pjesës me fjalët e veta;
dallon përgjigjet e sakta nga ato të gabuarat;
paraqet në mënyre skematike familjen e Artinit.
krijon pesëvargësh për familjen.

Fjalët kyç:
familje,
pemë e familjes,
pjesëtarë të familjes,
alternativë,
pesëvargësh,
përmbajtje.

Burimet: teksti i nxënësit, tabela, fletë A4, pema e
familjes, e-libri

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodat: paraqitje e skematizuar, dëgjim i drejtuar, pesëvargësh
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria e parë. Secili nxënës ka përgatitur dhe vendos mbi bankë pemën e familjes së tij/saj. Në
dyshe nxënësit i tregojnë njëri-tjetrit pemën e familjes. Paraqitet në mënyrë të skematizuar familja e Artinit.
Veprimtaria e dytë.
Lexohet pjesa me paragrafë nga nxënës të ndryshëm. Thuhet nga nxënësit përmbajtja me fjalët e tyre për
çdo paragraf. Më pas lexohen pyetjet e dhëna në aparatin pedagogjik dhe për çdo pyetje nxënësit japin
përgjigje të plota. Theksi vihet te pyetja:
Po ti, a di ndonjë histori për gjyshërit e tu?
Për këtë pyetje nxënësit janë porositur orën paraardhëse të pyesin gjyshërit e tyre. Nëse krijohet mundësia
ftohen në klasë gjyshër që tregojnë histori nga jeta e tyre dhe e prindërve të tyre.
Plotësojnë me Vàpërgjigjen e saktë dhe me Xàpërgjigjen e gabuar.
		E saktë							
E gabuar
Gjyshja e Artinit nga babi quhet Margarita.
Pemët e vërteta kanë fotografi të varura nëpër degë.
Gjyshja e Artinit nga mami ishte bukëpjekës.
Artini ka dy daja, dy teze, një hallë, një xhaxha.
Në pemën e Artinit janë vetëm fotografitë e gjyshërve dhe familjes së tij.
Lexohen fjalitë e sakta nga nxënës të ndryshëm.
Veprimtaria e tretë. Shkruhet fjala kyç e pjesës në tabelë “Familja”.
Me këtë fjalë krijohet një pesëvargësh (me ndihmën e mësueses.)
Familja
E rëndësishme e dashur (Siështë?)
edukon mëson
argëton (Ç’bën?)
Familja është shumë e shtrenjtë. (Fjali me 4 fjalë)
Prindër +Fëmijë (sinonim)
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-Lexohen krijimet nga nxënësit.
-Mund të modelohet familja nga nxënësit me plastelinë.
Vlerësimi i nxënësvedhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Shkruani në fletore emrat e pjesëtarëve të familjes suaj.

Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Familja ime (Flasim)

Situata e të nxënit: Keni dëgjuar për
Shtëpinë e Fëmijëve? Cilët fëmijë shkojnë
aty? Ç’kujdes tregohet për ta? Në klasë ftohet
një punonjëse e shtëpisë së Fëmijëve ose
fëmijë që është rritur në këtë shtëpi.

Rezultatet e të nxënit:
Tregon rreth familjes së tij/saj.
Flet për profesionet e prindërve dhe gjyshërve të tij/saj.
Krijon posterin familja ime.

Fjalët kyç:
familja ime,
mami,
babi,
motër,
vëlla,
gjyshër,
profesion.

Burimet: teksti i nxënësit,karton,foto nga pjesëtarët e
familjes, ngjitës.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuha Shqipe,
Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: intervista ime, marrëdhëniet pyetje-përgjigje, posteri “Familja ime”.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria e parë. Që kjo orë të realizohet e të ketë frytshmërinë e saj është mirë që në klasë të ftohet
një punonjëse e shtëpisë së Fëmijëve, ose fëmijë që është rritur në këtë shtëpi. Pasi ata flasin rreth jetës,
aktivitetit dhe punës së bërë, nxënësit u drejtojnë pyetje të ndryshme.
Intervista me fëmijën jetim		
Si quhen prindërit e tu?			
Ke motër ose vëlla?			
Çfarë di ti për prindërit e tu?		
Pse ke jetuar në shtëpinë e fëmijës?
I njeh tani prindërit e tu?
Kush u kujdes për rritjen tënde? etj..

Intervista me punonjësen
Ç’punë bëni në shtëpinë e fëmijës?
Sa fëmijë ka në shtëpinë tuaj?
Si kujdeseni për këta fëmijë?
A e ndiejnë këta fëmijë mungesën e prindërve? etj...
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Veprimtaria e dytë. Lexohen pyetjet e dhëna në tekst. Nxënësit u përgjigjen me fjali të plota.
anëtarë ____, motër____, vëlla.
Familja ime
Marrëdhëniet
me motrën_____, vëllanë_____.
Gjyshërit
njohja e tyre me njëri-tjetrin __________.
Profesionet
mami_____, babi_______,gjyshi_____, gjyshja______.
Stërgjyshërit
Si quheshin? Ç’mund të thoni për ta?
P.sh Stërgjyshi im quhej Sakip. Ai ka qenë tregtar. Punonte shumë pasi, stërgjyshja ime Hatixheja nuk
punonte, po merrej me punët e shtëpisë dhe me rritjen e 3 fëmijëve të saj Sofisë, Lumturisë dhe Imajetit.
Ka qenë shumë i dashur, simpatik dhe shumë serioz.
- Komentohen figurat e tekstit:
Fig.1. Familje e vogël (prindër, fëmijë).
Fig.2. Familje e madhe (prindër, fëmijë, gjyshër).
Veprimtaria e tretë. Çdo fëmijët krijon një poster me fotot e pjesëtarëve të familjes së tij. Në një karton
të madh ngjiten fotot e familjes dhe poshtë çdo fotoje shkruhet emri i pjesëtarit.
			
					
Familja ime
_____
_______
________
_________

		

______

_______

Paraqiten para klase posterat me fotot e familjes (prindër, motër, vëlla, gjyshër, hallë, teze, daja, xhaxha.)
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi
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Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Kujt i ngjan Artini? (ora I)
Kompetenca: të lexuarit

Situata e të nxënit: Tregoni me kë ngjani ju?
Cilët kushërinj kanë mbiemrin tënd? Pse?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
• Lexon rrjedhshëm e me intonacion pjesën.
• Ritregon shkurt përmbajtjen e pjesës.
• Dallon kushurinjtë e Artinit edhe pse s’kanë
mbiemër të njëjtë.
• Tregon kujt i ngjan Artini në vese dhe tipare.

Fjalët kyç:
vëlla,
motër,
prindër,
kushërinj,
profesion

Burimet: libri i nxënësit, foto të familjes dhe kushërinjve,
fleta A4, lapustila

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe, Dituri
Natyre

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: shkrimi i shpejtë, parashikim me anë të titullit, tabelë e
koduar
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë.
Tregoni me kë ngjani. Në çfarë ngjason në tipare fizike apo sjellje?
Shkruani në një fletë A4 emrat e kushërinjve tuaj.
- Cilët kushërinj mbajnë mbiemrin tuaj?
Veço kushëririn apo kushërirën më të dashur ty. Pse e veçove?

Veprimtaria e dytë.
Shkruhet tema e mësimit në tabelë “Kujt i ngjan Artini?”
Parashikojnë nxënësit sipas titullit se kujt i ngjan Artini:
- mamit
- babit
- motrës
- vëllait
- kushërinjve?
- Lexohet pjesa me intonacionin e duhur nga mësuesja.
- Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja nga mësuesja.
- Leximi zinxhir i tregimit nga nxënësit.
- Kujt i ngjan Artini? (mamit në qeshje, babit në sy,motrës e vëllait në sjellje)
Pyeten nxënësit të përgjigjen me fjali të plota:
- Si është Artini?
- Çfarë u thotë prindërve Artini?
- Ku ngjason Artini me motrën? Po me vëllanë?
- Ç’bëjnë kushërinjtë e Artinit?
Veprimtaria e tretë.
Nënvizo në tekst tiparet dhe veset e Artinit. Vizatohet një tabelë e koduar dhe shkruhen tiparet dhe veset e
Artinit T→ Tiparet dhe V→ Veset
Artini
T

V

Sytë e babit

Qesh, i çrregullt

Ecja e babit

I zgjuar, zemërgjerë

Flokët, formën e fytyrës ndryshe

Mistrec, pisanjos

-Lexohen tabelat e koduara nga nxënës të ndryshëm
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Lexoni pjesën dhe mësoni përmbajtjen e saj.
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Fusha:Gjuhë Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa2

Data:__________

Tema mësimore: Kujt i ngjan Artini? (Ora II)
Kompetenca: Të lexuarit

Situata e të nxënit: Tregoni me kë ngjani ju? Cilët
kushërinj kanë mbiemrin tënd? Pse?

Rezultatet e të nxënit:
• - Lexon me intonacion dhe me
kuptim pjesën.
• - Dallon tiparet dhe sjelljet e Artinit.
• - Krahason sjelljen e tij/saj me
Artinin.
• - Shkruan sipas modelit fjalët e
përbëra.
• - Shkruan fjalën e duhur në fjalitë
që flasin për kushërinjtë e Artinit.

Fjalët kyç:
kushërinj,
personazh,
Artini,
profesion,
dëshirë.

Burimet: teksti i nxënësit, tabela, fletë A4

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: analizë personazhi,dëgjim e shkrim i drejtuar, përshkrim i
drejtuar
Organizimi i mësimit
1. Veprimtaria e parë.
- Cili është personazhi kryesor i pjesës?
- Si është ai?
zemërgjërë
pisanjos

I qeshur
Artini

mistrec
-Ku ngjason ti me Artinin?

I zgjuar

Me sy si babi
I çrregullt

Veprimtaria e dytë.
Dëgjim e shkrim i drejtuar
Lexohet pjesa nga nxënës të ndryshëm rrjedhshëm e me intonacion. Pyeten nxënësit të përgjigjen me fjali
të plota:
- Me kë ngjason Artini?
- Ku dallon ai prej prindërve?
- Ç’cilësi të përbashkëta ka ai me motrën?
- Kur ngjan Artini me vëllanë?
- Pse me disa kushërinj ka të njëjtin mbiemër dhe me të tjerë jo?
2.

Shkruani fjalën e duhur në para fjalëve të dhëna:
a) ................... astronaut
b) ....................qentë
c) ...... .............aktorë
d) ...... .............violinat
e) .....................pelenat
78

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Nxënësit nënvizoni fjalët e gjetura dhe te teksti më lart.
Shkruaj sipas modelit fjalët:
zemërgjerë = zemër + gjerë
sykaltër = sy + kaltër
flokëkuq = flokë + kuq
kokëfortë = kokë + fortë
Veprimtaria e tretë. Përshkruani me 3 fjali me cilin ngjasoni ju.
Unë ngjasoj me _________________. Sytë i kam si të ______________. Jam i ____________ ,
____________ , si _____________ .
Lexohen përshkrimet e nxënësve para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Gruponi emrat e kushërinjve sipas mbiemrave( mamit, babit)

Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Tema mësimore: Kujt i ngjan ti? (ora I)
Kompetenca: Shkruajmë

Klasa 2

Data:_________

Situata e të nxënit: Të nxënët
hulumtues

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
-Planifikon të shkruarin e një teksti përshkrues bazuar në një
model të dhënë.
-Organizon idetë duke shkruar një tekst rreth një faqe për një
temë të caktuar.
-Bën qortime të thjeshta drejtshkrimore me ndihmën e mësueses.

Fjalët kyç:
përshkrim,
tipare fizike,
veshja,
karakteri,
interesat.
hamendësim,

Burimet: libri i nxënësit, imazhet e nxënësve, fotografitë, e-librin

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: hamendësimi, mbledhja e të dhënave,

Sqarime paraprake për mësuesin
Kjo temë do të zhvillohet në dy orë mësimi. Gjatë orës së parë do të punohet për planifikimin dhe
organizimin e ideve, që do të thotë: Për të bërë planifikimin , do të mësohen nxënësit se si të grumbullojnë
dhe paraqesin idetë e tyre, të cilat do t’i duhen si lëndë e parë për shkrimin e tekstit të kërkuar më pas,
gjatë fazës së organizimit ata do të rendisin fjalitë sipas një rendi të kërkuar, me gojë. Shkrimi i tekstit
të organizuar do të bëhet si detyrë në shtëpi. Nxënësit do të nxiten të rishikojnë dhe redaktojnë tekstin e
shkruar në shtëpi sipas një tabele vetëvlerësimi të cilën ata duhet ta kenë me vete për të kontrolluar punën.
(Modeli i tabelës është më poshtë)
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Formulimi i hipotezës (hamendësimit) (10 min)
Mësuesi shkruan temën në tabelë dhe u drejtohet nxënësve duke e lexuar atë me zë:
- Kujt i ngjaj unë? Kjo është tema e mësimit të sotëm. Më thoni nxënës, kujt mendoni se i ngjani ju
dhe në cilat tipare?
Pasi nxënësit përgjigjen në lidhje me pyetjen, mësuesja i drejton të lexojnë kërkesën e ushtrimit 1 në libër:
- Shkruaj me dy –tri fjali se në çfarë ngjan dhe në çfarë nuk ngjan ti me mamin.
Mësuesja u drejtohet nxënësve me zë;
- Për të shkruar këtë tekst na duhet të përcaktojmë mirë cilat janë ato tiparet që keni ju, pastaj ato
të mamit dhe më pas t’i krahasojmë dhe të gjejmë se në cilat i keni të ngjashme dhe cilat nuk i
ngjani ju asaj.
Le të organizojmë një plan për ta kryer këtë detyrë sa më thjesht dhe sa më saktë. Nga mendoni se duhet
ta fillojmë punën? Mësuesi/ja i orienton nxënësit drejt këtij plani:
1. Përcaktimi i hamendësimit në lidhje me ngjashmërinë me mamin (Çdo nxënës do të bëjë
hamendësimin e vet. P.sh.: Unë ngjaj me mamin tim ose Unë nuk ngjaj fare me mamin.
2. Përcaktimi i burimeve të informacionit. (foto, imazhe)
3. Mbledhja dhe shkrimi i të dhënave (tabela të gatshme sipas modelit)
4. Krahasimi i të dhënave (me gojë)
5. Shkrimi i përfundimeve të gjetura (me shkrim në shtëpi)
Mbledhja e të dhënave për të testuar hipotezat (15 min )
Nxënësit do ta zhvillojnë këtë punë duke parë fotografinë e vet dhe atë të mamit dhe duke hedhur të
dhënat në një fletë të gatshme A4 sipas këtij modeli:
Grupet e cilësive

Cilësitë e mia

Cilësitë e mamit

Të dhënat personale

Emri, mosha, datëlindja,
vendlindja

Emri, mosha, datëlindja,
vendlindja

Tiparet fizike

I gjatë, i shëndoshë

Mesatare, e dobët

Tiparet e karakterit

Zemërgjerë, i shkathët

Punëtore, e urtë

Veshja

Sportive

klasike

Interesat (hobet, pëlqimet)

Futbolli, shahu, filmat vizatimorë

Filmat komedi, shëtitjet në ajër të
pastër

Nxjerrja e përfundimeve (10 min )
Nxënësit pasi kanë shkruar të dhënat në tabelë i krahasojnë ato me gojë dhe nxjerrin përfundimin duke
e vërtetuar ose hedhur posht hamendësimin që bënë në fillim. I këshilloni nxënësit që të ndjekin rradhën
e renditjes së cilësive ashtu sic është në tabelë. Psh.Të mos thonë cilësi të karakterit në mes të cilësive
fizike e pastaj t’ia nisin përsëri me cilësi fizike. Ҫohen disa nxënës dhe prezantojnë me zë përfundimet
e arritura. Një model prezantimi mund të ishte teksti më posht:
Varianti I
Kujt i ngjaj unë?
Unë jam Albi, ndërsa mamin tim e quajnë Lina. Unë i ngjaj shumë mamit tim, sepse kemi shumë gjëra të
përbashkëta.
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Ne kemi të njëjtin mbiemër dhe kemi lindur në të njëjtin muaj të vitit. Si unë, ashtu edhe mami e kemi trupin
të gjatë dhe të hollë. Lëkurën mami e ka pak më të errët se unë, por ngjajmë shumë nga sytë, sepse i
kemi të dy të gjelbër. Gjithashtu flokët i kemi të dy të zinj. Mami im është shumë zemërgjerë e gjithashtu
dhe unë. Unë jam pak më i ndrojtur se mami. Mamit i pëlqen të vishet me rroba sportive e po ashtu edhe
mua më pëlqejnë rrobat e rehatshme sportive. Mamit në kohë të lirë i pëlqen të pikturojë, ndërsa mua më
pëlqen të fotografoj natyrën.
Siç e shikoni dhe ju, unë ngjaj shumë me mamin tim.
Varianti II
Kujt i ngjaj unë?
Unë jam Albi, ndërsa mamin tim e quajnë Lina. Unë nuk i ngjaj mamit tim, sepse ne nuk kemi shumë
tipare të përbashkëta.
Ne nuk kemi të njëjtin mbiemër dhe kemi lindur në muaj të ndryshëm të vitit. Unë kam një trup të hollë,
ndërsa mami ka qenë gjithmonë e shëndoshë. Lëkurën e kemi të dy shumë të bardhë, ndërsa sytë me
ngjyra të ndryshme. Unë i kam kafe, ndërsa ajo blu. Mami im është shumë zemërgjerë, ndërsa unë dua
ta kem çdo gjë për vete. Unë jam pak më i ndrojtur se mami. Mamit i pëlqen të vishet me rroba sportive e
po ashtu edhe mua më pëlqejnë rrobat e rehatshme sportive. Mamit në kohë të lirë i pëlqen të pikturojë,
ndërsa mua më pëlqen të fotografoj natyrën.
Siç e shikoni dhe ju, unë nuk ngjaj shumë me mamin tim.
Reflektimi dhe vlerësimi i punës ( 5 min)
Mësuesja pyet nxënësit:
- Nxënës a mund të më thoni se çfarë veprimtarie bëmë ne sot?
- Ne sot krahasuam cilësitë tona me ato të mamit për të gjetur nëse kemi ngjashmëri apo jo të dy së
bashku.
- Ҫfarë rruge ndoqëm ne për ta bërë këtë punë?
- Planifikuam punën, përcaktuam hamendësimin tonë, mblodhëm të dhënat dhe i hodhëm ato në tabelë,
prezantuam përfundimin tonë më gojë.
- Ҫfarë ju pëlqeu më shumë nga puna që bëmë?
Detyrë shtëpie (5 min)
Ushtrimi 1 në f. 29
Nxënësit do të shkruajnë përfundimet e nxjerra në fletore, sipas modelit të prezantimit në klasë.
Nxënësit duhet ta marrin tabelën në të cilën punuan në klasë me vete për t’u orientuar në punën që do të
bëjnë.
Kujdes! Nxënësit duhet t’i ndajnë fjalitë në tri grupe dhe t’i shkruajnë në tre paragrafë: fjalitë e hyrjes,
fjalitë përshkruese, fjalitë e mbylljes. Shkrimi i tekstit me paragrafë është një proces i gjatë që kërkon
kohë, derisa të zotërohet plotësisht nga nxënësit. Mësuesi do të ketë durimin të presë dhe të mbështesë
nxënësin derisa të arrijë të zhvillohet tek ata kjo zotësi.
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Tabela e vetëvlerësimit të shkrimit
Cilësitë e tekstit bindës

Shëno √ pasi ke kontrolluar
tekstin e shkruar

Shkrimi fillon me shprehjen e mendimit tënd rreth temës dhe jep një
informacion të shkurtër.
Paragrafi i dytë përmban të dhëna që sqarojnë mendimin që ke ti
rreth temës, për lexuesit.
Paragrafi i tretë përmban përfundimin në të cilin ke arritur ti.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës së
kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.
Kujtohu!
Nxënësve u kërkohet të sjellin fotografi të vëllait, motrës ose një kushëriri të cilin do ta përshkruajnë orën e
dytë të shkrimit.
Vlerësimi
Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

2
Ka shkruar
shumë pak cilësi
sipas modelit
>6 gabime
drejtshkrimore

3

4

5

Ka shkruar
disa cilësi sipas
modelit me
5-6 gabime
drejtshkrimi

Ka shkruar
cilësitë sipas
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

Ka shkruar
shumë cilësi
sipas modelit
me 1-2 gabime
drejtshkrimore.

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Kujt i ngjan ti? (ora II)
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Të nxënët
bashkëveprues

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• Planifikon të shkruarin e një teksti përshkrues
bazuar në një model të dhënë.

Fjalët kyç:
përshkrim,
tipare fizike,
veshja,
karakteri,
interesat.

•

Organizon idetë duke shkruar një tekst rreth një
faqe për një temë të caktuar.

•

Bën qortime të thjeshta drejtshkrimore me
ndihmën e mësueses.

Burimet: libri i nxënësit, imazhet e nxënësve,
fotografitë, e-librin

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutimi i njohurive paraprake, marrëdhënie pyetjepërgjigje, shkrim i shpejtë
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Veprimtari paraprake
Klasa do të ndahet në grupe sipas personit që ata kanë vendosur të përshkruajnë. Nxënësit kanë qenë të
lajmëruar një orë më parë që duhet të bënin zgjedhjen e personit që do të përshkruanin dhe do të merrnin
me vete foto për të bërë një përshkrim sa më të saktë.
Diskutim i njohurive paraprake (5 min)
Mësuesja prezanton dhe shkruan veprimtarinë që do të bëjnë nxënësit në tabelë:
Përshkruajmë një njeri të familjes (motrën, vëllanë ose një nga kushërinjtë).
Në këtë moment fillon faza e planifikimit të shkrimit të tekstit përshkrues. Ajo i drejtohet nxënësve me
pyetjen:
- Cilin nga këta njerëz të familjes do të dëshironit ju të përshkruanit dhe pse keni bërë këtë zgjedhje?
Nxënësit përgjigjen lirshëm dhe pas kësaj mësuesja i pyet:
- A e mbani mend nga ora e kaluar radhën me të cilën do të rendisim tiparet e njerëzve që do të
përshkruajmë?
-Të dhënat personale, cilësitë fizike, cilësitë e karakterit, të veshjes dhe interesat e tyre.
Nxënësit japin shembuj konkret për secilin grupim, p.sh. : Të dhënat personale përmbajnë: emrin, moshën,
shkollën etj.
Marrëdhënie pyetje- përgjigje ( 10 min)
Mësuesja u drejtohet nxënësve:
Shikoni me kujdes në libër tek ushtrimi 2. Përshkrimin që keni zgjedhur të bëni do ta bazoni në pyetjet që
janë në libër. Para se të filloni t’u përgjigjeni pyetjeve, do të bëjmë një veprimtari. Merrni një laps në dorë
dhe më ndiqni:
- Lexoni grupin e parë të pyetjeve. Ҫfarë përgjigje kërkojnë ato?
- Të dhënat personale.
- Qarkojini dhe shënoni jashtë qarkimit pikërisht këtë emërtim, të dhënat personale.
- Grupi i dytë i pyetjeve ç’lloj të dhënash kërkon?
- Cilësitë fizike.
- Qarkojini dhe shënoni jashtë qarkimit, cilësitë fizike.
- Grupi i katërt ç’lloj të dhënash kërkon? Lexojini.
- Interesat e personit.
- Shumë mirë qarkojini dhe shkruajeni jashtë, interesat.
- Grupi i katërt, ç’lloj informacioni kërkon? Lexoni me kujdes.
- Cilësitë e sjelljes dhe karakterit.
- Shumë mirë qarkoni dhe shkruani jashtë, karakteri.
- A mungon ndonjë nga grupet që keni mësuar?
- Po, veshja e personit.
- Ҫfarë pyetje mendoni se do shkonte mirë për këtë?
- Ҫfarë vesh zakonisht motra ose vëllai juaj?
- Sh bukur shtojeni në libër, qarkojeni dhe shkruani jashtë, veshja.
Shkrim i shpejtë ( 20 min)
Nxënësve do t’u kërkohet që t’u përgjigjen me shkrim pyetjeve që kanë në libër në lidhje me personin
që kanë zgjedhur të përshkruajnë. Ata thjesht do t’u përgjigjen pyetjeve me shkrim në fletore nuk do të
hartojnë tekst me përgjigjet. Kjo është faza e organizimit të ideve. Ndahen detyrat e nxënësve në grup,
si: nxitësi, lexuesi, kontrolluesi, raportuesi.
Lexuesi lexon pyetjet të cilave u përgjigjet gjithsecili personalisht në fletore. Nxitësi i nxit nxënësit të
punojnë pa shkëputje të vëmendjes. Kontrolluesi duhet të ketë aftësi shumë të mira shkruese, ai
kontrollon shkrimin në fund. Raportuesi, jep informacion te mësuesja në lidhje me realizimin e detyrës
dhe vështirësitë që u kaluan.
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Reflektim vlerësim ( 10 min)
Prezantohen disa përshkrime me gojë. Vlerësohen nxënësit sipas kritereve të tabelës. Raportohen arritjet
dhe vështirësitë.
Jepen detyrat e shtëpisë
Shkruani një tekst përshkrues me fjalitë që shkruat sot në lidhje me personin që zgjodhët të përshkruani .
Teksti do të ketë tre paragrafë: hyrjen ku do prezantoni personin, zhvillimin ku do jepni karakteristikat e tij,
mbylljen ku do të shkruani ndjenjën që keni ju ndaj personit që zgjodhët të përshkruani.
Tabela e vetëvlerësimit për tekstin përshkrues
Cilësitë e tekstit përshkrues

√

X

Paragrafi i parë prezanton objektin e përshkrimit.
Pragrafi i dytë jep detaje në lidhje me objektin.
Paragrafi i tretë jep qëndrimin tënd ndaj objektit që po
përshkruan.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas rradhës
së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Ndarja e fjalëve në fund te rreshtit.
Kompetenca: njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Manipulime me
rrokje për të formuar fjalë njërrokëshe,
dyrrokëshe, trerrokëshe.

Rezultatet e të nxënit:

Fjalët kyç:
fjalë dyshe,
rrokje,
zanore,
njërrokëshe,
bashkëtingëllore

- Dallon rrokjet në një fjalë.
- Ndan fjalët në fund të rreshtit sipas rregullave gjuhësore.
- Ndan fjalët në fund të rreshtit në mënyra të ndryshme.
Burimet: teksti i nxënësit, tabela, fisha me fjalë, fisha me
rrokje, flipchart me ndarje të fjalëve në fund të rreshtit.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuha Shqipe,
Matematika

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: loja e rrokjeve, të nxënët në bashkëpunim, tryezë e
rrumbullakët.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë.
Disa nxënës imitojnë robotin duke thënë fjalët: vizore, xixëllonja
Shkruhen në tabelë fjalët e thëna nga roboti.
Roboti 1→ vi-zo-re → Sa rrokje ka fjala? Pse?
Roboti 2→ xi-xë-llo-nja → Sa rrokje ka fjala? Pse?
Në çdo fjalë veçohen me shkumësa me ngjyra zanoret dhe bashkëtingëlloret dhe shkronjat dyshe
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Veprimtaria e dytë. Loja e rrokjeve.
Njëri nxënës thotë një rrokje, nxënësi tjetër formon fjalë duke thënë rrokjen tjetër.
P.sh.: bu→ka li→bri shi→u dre→ri fsha→ti gru→ri
U paraqiten nxënësve në fisha fjalë të ndara në rrokje:
mi-k, drit-are, e-ra, shkol-la, qa-u, gu-r
-Cilat fjalë janë ndarë gabim? Pse?
Fjalët ndahen në rrokje sipas numrit të zanoreve. Nuk ndahet një bashkëtingëllore e vetme apo dy
zanore në një rrokje.
Kujdes! Fjalët e-ra, qa-u janë ndarë saktë në rrokje, por s’ndahen në fund të rreshtit.
Veprimtaria e tretë.
U paraqitet nxënësve një flipchart ku është shkruar një tekst ku disa fjalë janë ndarë në fund të rreshtit.
Veçohen fjalët që janë ndarë në fund të rreshtit: vog-ël, mak-inën, lodr-at, qa-n, vël-lai.
-Si janë ndarë këto fjalë në fund të rreshtit? Këto fjalë janë ndarë gabim, pasi fjalët në fund të
rreshtit ndahen:
- sipas rrokjeve
- nuk lihet një shkronjë e vetme në fund apo fillim të rreshtit
- nuk ndahen shkronjat dyshe
- nuk ndahen fjalët njërrokëshe
Këto rregulla është mirë që mësuesja t’i paraqesë me fisha.
Veprimtaria e katërt.
Hapet teksti i gjuhës ne f.30
Lexohen tekstet e dhëna në figurën 1 dhe 2.
- Si i kanë ndarë fjalët vëllai dhe motra gjatë përshkrimit të njëri-tjetrit?
Ngjyros fjalën e ndarë mirë (ka-llam, grinda-vece)
Ndarë gabim (pr-apë, gur-ë, s-i, pë-r, quk-a, kuq-e, zj-arr)
Si do t’i ndihmoje ti këtë motër e vëlla?
pra-pë, gu-rë, qu-ka, ku-qe (sipas rrokjeve)
për, si, zjarrà nuk ndahen pasi janë fjalë njërrokëshe.
Lexohen rregullat e ndarjes së fjalëve në fund të rreshtit nga nxënësit,shoqëruar dhe me shembuj të tjerë.
Veprimtaria e pestë.
Ushtrimi 1 synon të përsërisë njohuritë që kanë nxënësit për rrokjen.
shku-mës, pe-ma, pe-shku ose pesh-ku, ku-kull, li-si, bre-shka.
Ushtrimi 2 synon të ushtrojë nxënësit të ndajë në fund të rreshtit fjalë me më shumë se dy rrokje dhe
mënyra të ndryshme.
Përrallë→ pë-rrallë, përra-llë
Tekniku → tek-niku, tekni-ku
Ushtrimi 3 synon të ushtrojë nxënësit të ndajnë në fund të rreshtit fjalë me 4 rrokje në mënyra të
ndryshme.
Xixëllonja→ xi-xëllonja, xixë-llonja, xixëll-nja
Portokalli → por-tokalli, porto-kalli, portoka-lli
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Ushtrimi 4 synon që nxënësi të dallojë fjalët e ndara mirë apo gabim në fund të rreshtit.
Saktë → li-moni, shko-lla, lo-pata, më-suesi
Gabim→ pël-lumbi, shar-ra, sheg-a
Ndaji siç duhen në fletore fjalët:
Uraà s’ndahet në fund të rreshtit
Pë-llumbi, pëllu-mbi, sha-rra, she-ga.
Ushtrimi 5 është ushtrim ndërtues-zbatues. Nxënësit do të formojnë fjalët duke vendosur në kutizë numrin
e rrokjeve:
2 Ma-mi

		

3 ba-na-ne

4 xi-xë-llo-nja

2 Do-ra

		

3 ma-ki-në

4 mi-li-ngo-na

2 Mje-ku

		

3 fla-mu-ri

4 te-le-fo-ni

Veprimtaria e gjashtë. Ndahen nxënësit në grupe. Secilit grup i jepet fleta me fjalët e dhëna. Ndani në
mënyra të ndryshme fjalët. Fleta kalon dorë më dorë te pjesëtarët e grupit.
Grupi 1: matematika, mësuesi
Grupi 2: frigoriferi, shamia
Grupi 3: fizkultura, shtëpia
Grupi 4: reflektori, qershia
Secili grup prezanton punën e vet para klase. Shpallet grupi fitues.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.
Detyrë: Ndaj në fund të rreshtit fjalët: aeroplani, gorrilla, shqiponja, enciklopedia, lis

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Bebushi erdhi në shtëpi (ora I)
Kompetenca: të lexuarit

Situata e të nxënit: Dëgjohet në
magnetofon një ninullë. Ç’ju kujton kjo
ninullë?

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• Lexon rrjedhshëm e me kuptim pjesën.
• Ritregon përmbajtjen e pjesës me anë të pyetjeve.
• Tregon ninullat që i ka kënduar mami kur ka qenë
bebush.
• Përmbledh veprimet kryesore të bebushit në shtëpi.

Fjalët kyç:
bebush,
ninullë,
argëtohem,
trazovaç,
biberon.

Burimet: libri i nxënësit, CD me këngë “Ninulla”, foto të
fëmijëve kur kanë qenë bebusha, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: loja e ninullës, dëgjim i drejtuar, pesëvargësh.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë.
Dëgjohet në magnetofon një ninullë.
- Ç’ju sjell në mendje kjo ninullë? (Kur kemi qenë bebusha, këngët që na këndonte mami për të na vënë
në gjumë.)
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Nxënësit nxjerrin mbi bankë fotot kur kanë qenë bebusha dhe tregojnë në karrigen e autorit ninullën që
u ka kënduar mamaja e tyre, kur kanë qenë të vegjël
p.sh.: Fli e mbylli sytë, o flori,
që të rritesh si selvi,
të më rritesh ti shpejt-o,
trëndafil i bukur-o.
Veprimtaria e dytë.
Njihen nxënësit me temën e re të tregimit “Bebushi erdhi në shtëpi”.
Leximi i pjesës në heshtje nga nxënësit, me laps në dorë shënojnë fjalët apo shprehjet që s’i kuptojnë.
-Veçohet personazhi kryesor i pjesës dhe plotësohet me nxënësit në tabelë.

I dashur
I ëmbël

Bebushi

qesh
E frikësojnë tingujt
e zhurmshëm

Ushqehet me
biberon

I vockël
E kënaqin tingujt e ëmbël
Fle shumë

Leximi i pjesës zinxhir nga nxënësit e klasës.
-Pse janë të gëzuar pjesëtarët e familjes?
-Çfarë gjërash do t’i mësojë motra bebushit kur të rritet?
-Ke ndonjë bebush që ti e pëlqen shumë? Përshkruaje atë.
-U kërkohet nxënësve të përgjigjen me fjali të plota.
Lexohet pjesa rrjedhshëm nga disa nxënës.
Komentohet figura e tregimit.
Babai kujdeset për bebushin. Ai e ushqen atë me biberon. Mamaja gatuan për familjen. Motra luan me
kukullën e saj.
Veprimtaria e tretë: Me personazhin kryesor “Bebushi” krijohet një pesëvargësh.
Bebushi
I vockël i bukur
ushqehet qan qesh
Bebushi ushqehet me biberon.
Fëmijë i porsalindur.
Lexohen krijimet e nxënësve para klase.

Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Mësoni përmendsh paragrafin e fundit. Mami... deri në fund.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë Shqipe

Tema mësimore: Bebushi erdhi në shtëpi (Ora II)
Kompetenca: të lexuarit

Klasa2

Data:__________

Situata e të nxënit: Në një flipchart
shkruhen pyetje që flasin rreth pjesës
“Bebushi erdhi në shtëpi”.

Rezultatet e të nxënit:
Fjalët kyç: fjali pyetëse, bebush, ninullë,
Nxënësi/ja:
motër, vëlla.
• - Lexon tekstin me intonacionin e duhur.
• - Tregon përmbajtjen e pjesës me fjalët e
veta.
• - Shkruan fjalët e duhura në fjalitë e
shkëputura nga tregimi.
• -Tregon për bebushin që pëlqen më shumë.
Burimet: teksti i nxënësit, poster me foto kur ka qenë
bebush, fletë A4 e përgatitur për hartën e ngjarjes dhe
puzzle.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: tabela e pyetjeve, harta e ngjarjes, koha e puzzle.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë.
Në flipchart e vendosur para klase, nxënësit dalin dhe shkruajnë pyetje rreth mësimit “Bebushi erdhi në
shtëpi”.
P.sh.: - Çfarë është bebushi që erdhi në shtëpi
- Ç’bënte në fillim ai kur ishte shumë i vockël?
- Me çfarë e ushqenin atë?
- Nga cilat trembej ai?
- Ç’bënte motra për t’i kthyer buzëqeshjen?
- Po mami çfarë i këndon bebushit? etj.
2. Veprimtaria e dytë
Lexohet pjesa me intonacion nga nxënësit e klasës. Thonë përmbajtjen e pjesës me fjalët e tyre dhe më
pas e paraqesin atë sipas hartës së ngjarjes.
Harta e ngjarjes
-Si mbyllet ngjarja?
Shumë e gëzuar. Të
gjithë ndihen të lumtur.
-Cila është muzika më e
dashur për bebushin?
Ninulla që i këndon mami.

-Ku ndodhi ngjarja?
Në familje
Titulli i pjesës
“Bebushi erdhi në shtëpi”

-Cilët përfshihen në
ngjarje?
Babi, mami, motra
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-Çfarë do t’i mësojë motra
bebushit?
Shumë gjëra, shumë këngë
që do t’i këndojnë bashkë.

-Cilat zhurma e trembin
bebushin?
Zhurmat e forta e frikësojnë.
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Nxënësit plotësojnë fjalitë me fjalët e duhura (me laps në tekst).
(shumë, qesh, të argëtohesh, trazovaç, gabime)
Lexohen fjalitë nga nxënës të ndryshëm.
3.

Veprimtaria e tretë. Koha e puzzle.

Mësuesja ka përgatitur skemën e një puzzle për çdo nxënës. Lodra e parë që tërheq bebushin është
një raketake (apo diçka tjetër). Ngjyrose me kujdes. Prit pjesët me kujdes. Shkëmbeji me shokët dhe
rindërto figurën.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Shkruani emrat e pjesëtarëve të familjes suaj.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Libri i bebes (Ora I)
Kompetenca: të shkruarit

Situata e të nxënit: Të nxënët
bashkëveprues

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
- Pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të shkruajë;
- Rrëfen histori e përvoja personale duke u ndihmuar nga
pyetjet: Kush? Kur? Ku? Cili? Çfarë? Si?
-Shkruan një tekst të shkurtër për një temë të caktuar.
- Dëgjon me vëmendje prezantimin e tjetrit dhe merr pjesë
me komente , sqarime, pyetje.

Fjalët kyç:
rrëfim i një historie personale,
maternitet,
të dhëna personale.

Burimet: libri i nxënësit, libri i bebes, kujtimet e
prindërve, foto. e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe, Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: parashikim me terma paraprakë, tabela e pesë pyetjeve,
Përmbledhja pohim- mbështetje
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaritë e të nxënit ( strategjia, teknikat)
Nxënësit janë porositur një orë më parë që të plotësojnë me prindërit faqen e librit me të dhënat nga libri i
bebes dhe të sjellin disa foto, objekte apo rroba qe i kanë pasur kur kanë qenë bebe.
Parashikim me terma paraprakë (5 min)
Mësuesja shkruan temën në tabelë dhe disa nga fjalët kyç që do të përdoren gjatë rrëfimit.
Tema: Kur unë isha bebe
Rrëfimi i një historie personale
Pyet nxënësit:
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- Duke lexuar këtë grup fjalësh “rrëfimi i një historie personale”, çfarë kuptoni?
Sqarohet termi nga ana kuptimore duke përfunduar në kuptimin që ka të bëjmë me një lloj teksti tjetër nga
përshkrimi apo teksti bindës, kemi të bëjmë me një tekst rrëfyes. Pra nxënësit gjatë kësaj ore do të rrëfejnë
historinë e ardhjes së tyre në jetë, si një nga ngjarjet më të bukura në jetën e tyre.
Tabela e pesë pyetjeve (15 min)
Mësuesja mund t’u japë nxënësve një tabelë sipas modelit ose nxënësit mund ta vizatojnë atë në fletore.
Ajo i udhëzon se si do të plotësohet ajo dhe çfarë burimesh do të përdorin nxënësit për plotësimin e saj.
Tabela do të plotësohet me fjalë jo me fjali. Nxënësit e zhvillojnë punën në grupe të ndarë me role: lexuesi,
nxitësi, kontrolluesi, raportuesi.
Në këtë moment jemi në fazën e planifikimit të shkrimit dhe nxënësit do të hedhin sa më shumë fakte
që i quajnë të rëndësishme për rrëfimin e tyre në tabelë.
Kush? (jam unë)

Kur? (linda)

Ku? (linda)

Ҫfarë? (peshe,
Si? (ndihem)
gjatësie kisha
veshur, më kishin
blerë )

Anisa Kraja

11.04. 2010

Tiranë

Paliçeta, fustan,
biberon , karrocë
etj

E lumtur

Përmbledhja pohim- mbështetje (20 min)
Kjo është faza e organizimit të ideve. Mësuesja u kërkon nxënësve të tregojnë me gojë, historinë e
ardhjes së tyre në jetë duke u bazuar në faktet që i kanë plotësuar në tabelë duke i ilustruar me fotot dhe
objektet që kanë sjellë.
Modeli i rrëfimit do të jetë pak a shumë i tillë.
Titulli: Kur unë isha bebe
Unë quhem Anisa Kraja.
Kam lindur në datën ……………, në Tiranë. Kur unë linda peshoja …..kile dhe isha e gjatë……cm. Rrobat
e mia të para kanë qenë një fustan, një kapuç, një palë geta dhe një palë papuçe të gjitha ngjyrë rozë.
Mami ishte kujdesur që unë të kisha gjithashtu biberonin tim, karrocën dhe krevatin tim të vogël për bebe.
Unë kam qenë një bebe e qetë dhe, siç thotë, mami qaja shumë rrallë. Mesa duket më pëlqenin njerëzit,
sepse u qeshja të gjithë atyre që më flisnin dhe më përkëdhelnin.
Kam qenë shumë llupëse dhe shpejt u shëndosha dhe u bëra topolake e bukur siç duket edhe këtu në
foto. Sapo u rrita pak fillova të loz me lodrat që mami kishte varur në krevatin tim.
Nga kujtimet e prindërve të mi dhe fotot unë kuptoj që ardhja ime në jetë ka qenë një moment i
mrekullueshëm për të gjithë familjen time. Unë ndihem e lumtur që jetoj në një familje ku më duan shumë
të gjithë.
Reflektim vlerësim (5 min)
Nxënësit reflektojnë mbi punën e bërë dhe vlerësojnë njëri-tjetrin, për vëmendjen, pjesëmarrjen,
pasurinë e fakteve dhe fjalorit që sollën.
Detyrë shtëpie
Nxënësit shkruajnë tekstin rrëfyes sipas rrëfimit që bënë me gojë në klasë. Udhëzohen nxënësit që teksti
të ketë fjali hyrëse prezantuese, zhvillim me fjali që kanë fakte dhe mbyllje që shpreh mënyrën si ndihen
ata rreth kësaj ngjarje.
90

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Tabela e vlerësimit
Nota

1

2

3

4

5

Kriteri

S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Ka shkruar
shumë pak
fakte me
>6 gabime
drejtshkrimore

Ka shkruar
disa fakte sipas
kërkesës me
5-6 gabime
drejtshkrimi

Ka shkruar
shumë fakte
sipas kërkesës
me 3-4 gabime
drejtshkrimore.

Ka shkruar
shumë fakte
sipas kërkesës
me 1-2 gabime
drejtshkrimore.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Libri i bebes (Ora II)
Kompetenca: të shkruarit

Situata e të nxënit: Të nxënët bashkëveprues

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
- Pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të shkruajë;
- Shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar
nga përvoja personale duke u ndihmuar nga pyetjet:
Kush? Kur? Ku? Cili? Çfarë? Si?
- bën qortime të thjeshta drejtshkrimore me ndihmën e
mësueses.

Fjalët kyç:
rrëfim i një historie personale,
shtëpi lindjeje,
të dhëna personale.

Burimet: libri i nxënësit, ditarët personale, kujtimet
e nxënësve, foto të fëmijëve kur kanë qenë bebusha,
e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim për njohuritë paraprake, rishikim në dyshe
Organizimi i orës së mësimit
Diskutim për njohuritë paraprake (5 min)
Prezantohet tema e mësimit, njihen nxënësit me veprimtarinë që do të bëjnë.
- Ju sot do të bëni vetëvlerësimin e tekstit që keni shkruar në shtëpi. Për këtë do të përdorni një mjet pune.
Para se të fillojmë me vetëvlerësimin e tekstit që keni shkruar, kujtojmë disa nga kërkesat të cilat duhej t’i
kishit parasysh për të shkruar tekstin.
Teksti duhej të fillonte me prezantimin e personit që merr pjesë në rrëfenjë, vendin dhe kohën kur ndodhi.
Paragrafi i dytë përmban ngjarjet e renditura sipas rrjedhës nga e para tek e fundit. Paragrafi i tretë
përmban ndjenjën tënde ndaj kësaj ngjarje që po tregon.
Rishikim në dyshe (15 min)
-Këto kërkesa në lidhje me shkrimin e tekstit i keni në këtë tabelën. (mësuesja i tregon tabelën e
vetëvlerësimit). Do të keni të gjithë nga një të tillë për të bërë vetëvlerësimin e tekstit të shkruar. Si fillim do
të lexoni kërkesën në tabelë e pastaj do të lexoni tekstin që keni shkruar për të parë nëse e keni realizuar.
Nëse e keni realizuar do të vendosni një grep në kolonën tjetër nëse jo do të vendosni një kryq. Pasi të
rishikoni të gjithë tekstin do të bëni redaktimin e tij , pra do ta rishkruani duke iu përgjigjur kërkesave në
tabelë.
-Le të bëjmë një provë së bashku. Mësuesja i kërkon njërit prej nxënësve të lexojë kërkesën e parë të
tabelës dhe më pas të lexojë tekstin. Mësuesja e vizaton tabelën në dërrasën e zezë. Ai do të thotë nëse
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e ka plotësuar atë apo jo. Nxënësit e tjerë ndihmojnë me sugjerime. Pasi mbaron nxënësi , fillojnë nga puna
e rishikimit një herë vetëm e pastaj ia japin shokut të bankës të bëjë të njëjtën punë. Mësuesja i ndihmon
nxënësit për të bërë redaktimin saktë.
Tabela e vetëvlerësimit për tekstin e rrëfimeve personale
Cilësitë e tekstit përshkrues

√

X

Paragrafi i parë prezanton personin, vendin dhe kohën e ngjarjes
Paragrafi i dytë përmban ngjarjet sipas rrjedhës kohore të tyre
Paragrafi i tretë tregon si ndihesh ti ndaj ngjarjes që po tregon.
Fjalitë dhe paragrafët janë renditur sipas rendit të kërkuar.
Fjalët janë shkruar pa gabime drejtshkrimore.
Shkrim i shpejtë (15 min)
Nxënësit rishkruajnë edhe një herë tekstin të redaktuar sipas kërkesave të tabelës.
Reflektim vlerësim (10 min)
Nxënësit reflektojnë mi të gjithë proçesin e shkrimit të tekstit rrëfyes. Ata emërtojnë katër hapat që bënë
gjatë shkrimit: Planifikim, organizim, rishikim dhe redaktim.
Detyrë shtëpie
Shkruani një histori të shkurtër personale sipas dëshirës, duke u bazuar në kërkesat e shkrimit të kësaj
historie.
Vlerësimi
Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

2
Ka shkruar
një tekst
përshkrues
me shumë
gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës
së modelit.

4

5

Ka shkruar
një tekst
përshkrues
sipas strukturës
së modelit me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

Ka shkruar
një tekst
përshkrues
sipas strukturës
së modelit së
modelit dhe
me 3-4 gabime
drejtshkrimore.

Ka shkruar
një tekst
përshkrues
sipas strukturës
së modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Lënda: Gjuha Shqipe

Tema mësimore: Atë ditë kur humba në panair (ora I)
Kompetenca: Të lexuarit
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Klasa 2

Data:__________

Situata e të nxënit: bashkëbisedohet
për qendrat tregtare që njohin. Mund
t’u paraqiten nxënësve pamje në videoprojektor ose foto të zmadhuara të tyre.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Rezultatet e të nxënit:
Nxënësi/ja:
- Lexon saktë, me kuptim e rrjedhshëm pjesën
- Ritregon përmbajtjen shkurt,me anë të pyetjeve
- Shpjegon fjalët e fjalorit duke i përdorur në fjali.
- Tregon zinxhirin e shkaqeve të ngjarjes në panair.

Fjalët kyç:
panair,
stemë,
polic,
vëlla,
motër,
arushi Panda,
prindër

Burimet: teksti i nxënësit,video-projtor, fletë A4, foto të
qendrave tregtare, e-libri

Lidhja me fushat e tjera: Gjuha Shqipe,
Edukatë Qytetare

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: imagjinatë e drejtuar, lexim i drejtuar, zinxhiri i shkaqeve.
					 Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria e parë.
Nxënësit shohin në video-projektor ose foto nga qendrat tregtare.
- Në cilat prej tyre keni qenë?
Veprimtaria e dytë. Imagjinatë e drejtuar
Imagjinoni sikur jeni në një panair. Aty ka shumë njerëz. Gjërat e bukura që po shoh më larguan nga
prindërit. Papritur humbas mes turmës. S’po i gjej më prindërit e mi. Tani mendo se si do të veprosh...
Tregoni se si do të vepronit.
Veprimtaria e tretë. Lexim i drejtuar
Njihen nxënësit me titullin e pjesës “Atë ditë kur humba në panair”.
Lexohet pjesa me ndalesa. Për çdo ndalesë u drejtohen nxënësve pyetje parashikuese dhe si mendon ti.
Ndalesa e parë: Ti....atje.
- Sa vjeç është vëllaçkoja?
- Cila është detyra e motrës së tij?
- Ku e çuan prindërit motrën?
- Çfarë do t’i tregojë motra për arushin Panda?
Ndalesa e dytë: Të....babin.
- Çfarë kishte në panair? Si dukej ai?
- Çfarë vuri re vajza?
- Pse u shkëput nga mami?
- Ç’bëri kur nuk e pa mamin pranë?
- Cili u afrua pranë?
- Nga e kuptoi që ishte xhaxhi polici?
- Çfarë i tha ajo vajzës?
- Si mendoni, do ta ndihmojë polici vajzën? Si?
Ndalesa e tretë: Ai.....nga gëzimi.
- Për çfarë e pyeti xhaxhi polici?
- Pse mendoi se kishte humbur përgjithmonë?
- Ku e çoi xhaxhi polici?
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- Çfarë i dha ai?
- Kur u ndje e lumtur vajza?
-Ju pëlqen mbyllja? Pse?
• Shpjegimi i fjalorit në tabelë: panair; stemë.
• Leximi zinxhir nga nxënësit e klasës.(me fjali njëra pas tjetrës)
Mesazhi i pjesës:
Mos u shkëput nga më të rriturit kur shkon në panair. Mbaj mend nr e telefonit të prindërve dhe adresën e
shtëpisë.
Veprimtaria e katërt: Zinxhiri i shkaqeve
Shkaku
					

Shkaku

Pasojat
1		

2		

3		

4		

5

Humbja e vajzës në panair.

Pasojat:
1. Vajza ulet të lidhë lidhësen e këpucës.
2. Thërret fort dhe nis të qajë.
3. Nuk dinte nr e telefonit dhe adresën e shtëpisë.
4. Arushi Panda e pushoi së qari.
5. Mami, babi, vajza qanë nga gëzimi.
Këto plotësohen me ndihmën e mësueses në fletën A4 të skematizuar si më lart.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.
Detyrë:Lexim me intonacion dhe nënvizo pjesën që të pëlqen më shumë

Fusha:Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Atë ditë kur humba në panair (ora II) Situata e të nxënit:Trego një rast që ke humbur
dhe ndihmën që të është dhënë nga polici ose
nga një njeri i panjohur..
Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
- Lexon bukur e me intonacion pjesën.
- Ritregon përmbajtjen shkurt,me fjalët e veta.
- Paraqet përmbajtjen në rrethin e koncepteve.
-Tregon raste të ngjashme që u ka ndodhur në panaire
apo vende të tjera publike.
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Fjalët kyç:
panair,
polic,
ndihmë,
adresë.
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Burimet: teksti i nxënësit, polic i ftuar në klasë, fletë
A4 e skematizuar, foto të qendrave tregëtare

Lidhja me fushat e tjera: Gjuha Shqipe, Edukatë
Qytetare

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: pyetja e ditës, rrethi i koncepteve, i ftuari i ditës.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria e parë. Pyetja e ditës
Mësuesja shkruan në tabelë pyetjen:
- Kujt ia tregon historinë vajza? Pse?
Nxënësit shprehen lirshëm rreth argumentit të pyetjes.
Veprimtaria e dytë. Rrethi i koncepteve
Leximi i pjesës me intonacion nga grupe nxënësish. Thuhet përmbajtja e pjesës e përmbledhur me fjalët e
veta.
Lexohen pyetjet e aparatit pedagogjik dhe nxënësit përgjigjen me fjali të plota.
(Nxënësit mundësisht nënvizojnë në tekst fjalitë që tregojnë përgjigjet e pyetjeve)
Tregoni raste të ngjashme që të ka ndodhur ty ose dikujt tjetër. U shpërndahet nxënësve fleta A4 e
skematizuar për të paraqitur “Rrethin e koncepteve”.
Mami babi vajza filluan të qanin
Mami, babi, vajza filluan
të qanin nga gëzimi.
Si mbyllet kjo ngjarja?
Me çfarë e qetësoi
xhaxhi polici?
Xhaxhi polici i
dha arushin e
mrekullueshëm panda

Kush e tregon
ngjarjen?
(Titulli)
Atë ditë kur humba
në panair
Kush e ndihmoi vajzën?
Xhaxhi polici e çoi në
një vend ku mbaheshin
fëmijët e lumtur

Motra e madhe kur
ishte 5 vjeç

Çfarë i ndodhi asaj?
Ajo u shkëput nga dora e mamit,
për të lidhur lidhëzën e këpucës

Ku ndodhi ngjarja?

Në panair

Pasi nxënësit e plotësojnë e lexojnë para klase.
Veprimtaria e tretë. I ftuari i ditës.
Për këto orë mësimi është mirë që të ftohet një polic rajoni. Polici i tregon nxënësve ngjarje të ndryshme
që u ka ndodhur fëmijëve në rrugë, qendra tregëtare dhe mjedise publike. Theksi vihet në mënyrën se si
fëmijët duhet të veprojnë në raste kur humbin rrugën etj. Falenderimi nga mësuesja dhe nxënësit.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.
Detyrë: Shkruaj 5 fjali përmbledhëse rreth pjesës.
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Lënda: Gjuhë Shqipe

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Nga fjalët te fjalia
Kompetenca: njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Manipulime me
fjalë për të formuar fjali. Fjalët janë të
shkruara në fisha.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• - Dallon fjalinë si grup fjalësh që lidhen me njëratjetrën sipas kuptimit.

Fjalët kyç:
fjalë,
fjali,
rendit,
dallo,
formo.

•

- Dallon fjalinë nga jo-fjalia

•

- Formon fjali duke bashkuar fjalët sipas kuptimit.

•

- Krijon duke luajtur me etiketa fjalësh.

Burimet: teksti i nxënësit, fisha me fjalë, fjali, figura të ndryshme,
fleta A4, laps.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë
Shqipe, Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: loja e fjalëve, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar.
Organizimi i orës së mësimit

		
1.

Veprimtaria e parë. Loja e fjalëve me fisha.

Ndahet klasa me grupe. Çdo grup tërheq mbi tavolinën e mësueses zarfin me fishat e fjalëve. Me këto
fisha nxënësit ndërtojnë fjalinë:
Blemë

Shumë

Për

Ne

Fëmijë

Libra

Çdo grup lexon fjalinë e ndërtuar:
Ne blemë shumë libra për fëmijë
Fjalia përbëhet nga dy ose më shumë fjalë. Fjalët lidhen me njëra-tjetrën sipas kuptimit.
2. Veprimtaria e dytë. Punë e drejtuar
Lexohen fjalitë e dhëna në tekst. Dallo fjalinë e pasaktë në tekstin e dhënë, pasi e lexon me vëmendje
atë. Nënvizoje dhe shkruaje të saktë në libër me laps. Lexohet rregulli gjuhësor nga disa nxënës. Kalohet
në shembujt e tekstit. Bashko fjalët për të formuar fjali. Ky ushtrim punohet me fishafjalësh në tabelë nga
mësuesja.
Bretkosat luanin me kërpudha.
Kërpudha i mbrojti bretkosat nga shiu.
Renditen si duhen në trenin e fjalëve, fjalët:
I vogël; Një; djathin; mi; hëngri; e shijshëm.
Një

mi

i

vogël

hëngri

Nxënësit shkruajnë me laps në libër vagonët e fjalëve.
Kujdes! Edhe i, e do të shkruhen në vagonë të veçantë fjalësh.
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djathin

e

shijshëm
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3. Veprimtaria e tretë. Shkrimi i drejtuar
Kalohet në rubrikën “Ushtrohuni.”
Ushtrimi 1: Synon që nxënësi të dallojë fjalitë nga jo-fjalitë.
Jo fjalitë shkruaji si duhet në fletoren e klasës.
Fjali
Ishte e dielë.
Diana me prindërit shkuan në panair.
Polici i fali Dianës një arush.
Prindërit e gjetën Dianën.
Jo-fjali
Në panair shumë njerëz. àNë panair ka shumë njerëz.
Humbi mes Diana njerëzve. à Diana humbi mes njerëzve.
Ushtrimi 2: Formoni fjali duke i lidhur grupet e fjalëve me njëra tjetrën.
Arushi është lodra më e dashur për Dianën.
Këtë histori Diana ia tregoi vëllait.
Polici pyeti për emrat e prindërve.
Diana nuk dinte numrin e telefonit të mamit.
Polici u telefonoi prindërve të Dianës.
Ushtrimi 3: Bashko etiketat me njëra-tjetrën për të lidhur fjali.
Mësuesja ka përgatitur etiketa me ngjyra si në libër. Ndahen nxënësit në 5 grupe. Secili grup e formon
fjalinë me fishat e fjalëve dhe e shkruan në një fletë A4. Renditen fjalitë e formuara të çdo grupi para klase,
duke ekspozuar edhe shkrimin e tyre.
1. Tani është vjeshtë.
2. Mua më pëlqen shumë kjo stinë.
3. Shirat e vjeshtës më mërzisin.
4. Vjeshta ka ngjyra të bukura.
5. Cilat janë ato?
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Shkruani fjalitë e punuara me fisha në fletore(në formën e një teksti). Përgjigju fjalisë së fundit me
shkrim.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Gjyshërit e mi janë të veçantë. (ora I)
Kompetenca: të lexuarit

Situata e të nxënit:Shkruani në një fletë
emrat e gjyshërve tuaj. Cili prej jush ka
stërgjysh/e? Thoni një të veçantë për
gjyshërit tuaj.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
-Lexon me kuptim e rrjedhshëm pjesën
-Shpjegon fjalët dhe shprehjet e reja.
-Diskuton për situata të ngjashme me ato të tregimit.
-Ritregon përmbajtjen e pjesës duke iu pëgjigjur pyetjeve..

Fjalët kyç:
gjyshër,
stërgjysh, t
raditë familjare.
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Burimet: teksti i nxënësit,foto të gjyshërve/stërgjyshërve,
fletë A4 e modeluar.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuha Shqipe,
Edukatë Qytetare

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim paraprak, lexim i drejtuar, paraqitje tabelare.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Diskutim paraprak.
Prezantojnë nxënësit të veçantën e gjyshërve të tyre (të dashur, gatuan shumë më mirë, lojëra të
ndryshme...)
Lihen nxënësit të lirshëm të tregojnë të veçantën e gjyshërve të tyre, para klase (në një kënd të klasës).
Çdo familje ka traditën e saj familjare. Kjo traditë trashëgohet nga stërgjyshërit duke u ruajtur nga familjet
e reja.
- Cila është tradita e familjes suaj?
(Dreka e së dielës bashkë me gjyshërit, ditëlindja e gjyshërve në formë feste, respekti i të moshuarve.)
Veprimtaria e dytë: Leximi i drejtuar.
Njohja me titullin e pjesës “Gjyshërit e mi janë të veçantë.” Lexohet pjesa me ndalesa. Për çdo ndalesë
nxënësve u drejtohen pyetje parashikuese.
Ndalesa 1. Gjyshërit... na duartroket.
-Si janë gjyshërit e tij?
-Kur shkojnë në shtëpinë e gjyshërve?
-Sa vjeç është stërgjyshja?
-Pse është e veçantë stërgjyshja?
-Si duket në foto stërgjyshja kur ka qënë e re?
-Po tani si duket ajo?
-Po gjyshërit e djalit si do jenë?
Ndalesa 2. Gjyshërit ... gjyshja.
-A janë aq të vjetër gjyshërit?
-Ç’lojëra luan me gjyshin dhe gjyshen?
-Ç’do të ndodhë pas disa vitesh?
-Cila është tradita e re familjare?
-Ç’do të bëjë fëmija dhe mamaja?
-Ç’traditë ruan familja juaj?
Ndalesa 3. Sado... për mua.
-Ç’do të ndodhë kur gjyshërit të plaken?
-Si do të mbeten ata për fëmijët?
-Ju pëlqeu mbyllja e tregimit? Pse?
Shpjegimi i fjalëve apo shprehjeve nga mësuesja në tabelë.
Leximi zinxhir i pjesës nga nxënësit.
Mesazhi i pjesës: T’i respektojmë të moshuarit, t’u dhurojmë buzëqeshje dhe t’i ndihmojmë kur kanë
nevojë.
Veprimtaria e tretë: Paraqitje tabelare.
Paraqitet në tabelë një flipchart i ndarë në dy pjesë. Shkruani fjali që i përkasin stërgjyshes dhe gjyshes
të marra nga teksti.
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Stërgjyshërit

Gjyshërit

Feston 90-vjetorin e lindjes

Gjyshërit janë shumë të veçantë

Është e veçantë, na bën për të qeshur

Çdo të dielë shkojmë te shtëpia e tyre.

Veshja e saj shumë e bukur

Me gjyshin garoj me biçikletë, luaj shah.

Qirinj në tortën e saj

Me gjyshen luaj lojën me balona.

Flokët e bardha
Këmbët e lodhura, të sëmura
Ecën me shkop
Duartroket për lojërat tona
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.
Detyrë:Leximi i pjesës, përmbajtja e pjesës.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Gjyshërit e mi janë të veçantë (ora II)

Situata e të nxënit:Trego lojërat që bëni ju
me gjyshërit tuaj.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësit:
-Lexon saktë, qartë e me intonacion pjesën.
-Ritregon pjesën shkurt,me fjalët e veta
-Krahason gjyshërit e tij me ato të pjesës së lexuar.
-Përshkruan një ditë të veçantë me gjyshërit e tij.

Fjalët kyç:
gjyshër,
stërgjysh,
familje,
lojëra,
traditë familjare.

Burimet: teksti i nxënësit, grafikë organizues, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuha Shqipe,
Edukatë Qytetare

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: karrigia e autorit, grafik për përmbajtjen e drejtuar, pesëvargësh
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria e parë. Nxënësit ulen në karrigen e autorit dhe tregojnë për lojërat që luajnë me gjyshërit
apo gjyshet e tyre.
• Lojëra me domino
• Lojëra me letra
• Lojëra me gur shahu
Nxënësit lihen të shprehen lirshëm rreth lojërave me gjyshërit e tyre.
Veprimtaria e dytë. Trego traditën familjare të familjes tënde
• Gatimi i gjyshes
• Festimi i festave fetare
• Festimi i përvjetorëve

99

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Veprimtaria e tretë: Grafikë organizues. Lexohet tregimi me intonacion nga disa nxënës. Thuhet përmbajtja
e pjesës sipas grafikut organizues të përgatitur në fletën A4 nga mësuesja.
Vendi dhe
koha kur
ndodh ngjarja
_____________
_____________
_____________
__________

Çfarë ndodhi?
_____________
_____________
_____________
__________

Çfarë do të
ndodhë pas disa
vitesh
_____________
_____________
_____________
__________

Personazhet
_____________
_____________
_____________
_____________
__________

Plotësohen përgjigjet me alternativa në tekst/ me laps
Bisedohet me nxënësit: Ç’ndodh me njerëzit kur plaken? (shikimi, dëgjimi, qëndrimi dobësohen...)
Krahasohen nga nxënësit gjyshërit e tyre me ato të tregimit.
• Të dashur
• Argëtues
• Të vjetër

Të moshuar

• Jo shumë të vjetër
• Gara me biçikletë
• Luaj me shah e balona

Thuhet përmbajtja e pjesës me fjalët e tyre duke u ndalur te pjesa që flet për stërgjyshen.
Veprimtaria e katërt: Me ndihmën e mësueses krijohet një pesëvargësh me fjalën kyç “Gjyshërit”.
Gjyshërit
Të dashur zemërgjerë(si janë)
Punojnë edukojnë argëtojnë (ç’bëjnë)
Gjyshërit e mi i dua shumë (fjali me 4 fjalë)
Të moshuar (sinonim)
Lexohen krijimet e nxënësve para klase
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.
Detyrë:Përshkruaj një nga gjyshërit e tu ose stërgjyshen tënde (nëse ke).

Fusha: Gjuhët dhe komunikimit
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Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Fjalia me të cilën tregojmë (ora I, II)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:Manipulime me
grupe fjalësh për të formuar fjali.

Rezultatet e të nxënit:
-Dallon fjalinë me të cilën tregojmë për diçka.
-Përdor ku duhet pikën dhe shkronjën e madhe në fjalitë dëftore.
-Përcakton ku fillon e mbaron fjalia, duke grupuar fjalët sipas
kuptimit.
-Formon fjali me të cilat tregojmë.

Fjalët kyç:
fjalë,
fjali,
pikë,
shkronjë e madhe,
fjali me të cilën tregojmë.

Burimet: teksti i nxënësit, fisha me fjalë, tabela, libri personal.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuha
Shqipe, Matematika

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: harta e konceptit, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar.
		

Organizimi i orës së mësimit

Veprimtaria e parë: Harta e konceptit.
Mbi tryezën e mësueses ndodhe fisha me fjalë. Nxjerr nxënësit të marrin nga një fishë. P.sh.:
Gjyshi

Një pemë

im

mbolli

qershie

Ç’fjali formohet? Gjyshi im mbolli një pemë qershie. Renditen nxënësit sipas vendit që zënë fjalët në fjali.
Vështroni me kujdes fjalinë
-Me se fillon fjalia?
-Me se mbaron ajo?
Kjo fjali tregon se çfarë po bën gjyshi.
Përdoret për të
treguar diçka
Mbaron me pikë

Fjalia

Fjalët renditen
sipas kuptimit

Fillon me shkronjë
të madhe

Përbëhet nga fjalë

Veprimtaria e dytë: Punë me tekstin.
Lexohen shembujt e dhënë në tekst. Më pas kalohet në rregullën gjuhësore ku vihet theksi te pika. Shkronja
e madhe dhe fjalitë që na tregojnë për diçka(Dëftore)
Ushtrimi 1.Vështro figurat dhe më pas plotëso me laps në libër fjalitë:
Fëmijët po vrapojnë.
Vajza vrau këmbën.
Ajo e ndërpreu lojën.

}

Fjalitë me të cilat tregojmë, fillojnë me shkronjë të
madhe e mbarojnë me pikë.

Ushtrimi 2. Vështro Aladinin me llampën magjike në dorë. Me 4 fjali trego 4 dëshirat që do t’i kërkoje
llampës magjike. P.sh.:
Dëshiroj që prindërit të më blejnë një qenush
Dëshiroj të bëhem një mjeke e zonja kur të rritem.
Dëshiroj një biçikletë me dy rrota.
Dëshiroj një top futbolli.
Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”
Ushtrimi1. Synon që nxënësit të nënvizojnë shkronjën e madhe dhe pikën. P.sh Unë po luaj me kukulla.
Ushtrimi 2.Synon që nxënësit të vendosin shkronjën e madhe dhe pikën aty ku duhet.
Tiku tani e ka ndryshuar sjelljen. Ai nuk bërtet më për gjërat e tij. Një ditë mamaja i solli një çokollatë të
madhe. Ai nuk e hëngri. Tiku e futi atë në çantë. Në pushimin e madh e ndau me shokët,
Ushtrimi 3. Synon që fjalitë e tekstit të shkruhen si duhet duke vendosur shkronjën e madhe dhe pikën aty
ku duhet. Shkalla e vështirësisë është pak më e madhe në këtë ushtrim, pasi nxënësit duhet të grupojnë
fjalët sipas kuptimit më pas të vendosin pikën dhe pas pike të fillojnë me shkronjë të madhe.
Ishte një kohë e keqe. Lumi oshëtinte fort. Papritur ai doli nga shtrati. Lumi përmbyste gjithçka. Njerëzit
vrapuan të tmerruar.
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Kur pika nuk vihet në vendin e duhur teksti dhe fjalitë nuk kuptohen fare.
Kjo lidhet me figurën e dhënë poshtë ushtrimit ku lumi del nga shtrati dhe shkatërron gjithçka.
Veprimtaria e tretë: Nxënësit shkruajnë në fletë të bardha disa fjali me anë të të cilave tregojmë diçka.
Kujdes pikën dhe shkronjën e madhe.
Lexohen fjalitë e krijuar nga nxënësit.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.
Detyrë:Nga libri personal nënvizoni 5 fjali që tregojnë dhe i shkruani në fletore.
Shënim: Libri personal është libri jashtëshkollor që mban nxënësit në dosjen vetjake për të nënvizuar
sipas kërkesave të mësueses (sipas njohurive gjuhësore që mëson)

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi
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Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Edhe mami punon (ora I)
Kompetenca: Të lexuarit

Situata e të nxënit: Tregoni për punën që
bën mamaja juaj. Pse punon mamaja juaj?

Rezultatet e të nxënit:
• - Lexon rrjedhshëm e me kuptim pjesën.
• -Shpjegon dhe përdor fjalët apo shprehjet e
reja të pjesës
• -Tregon përmbajtjen me anë të pyetjeve
• -Tregon punën që bën mamaja e tij/e saj.

Fjalët kyç:
punë,
mami,
mësuese,
sekret,
sigurojmë.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Burimet: teksti i nxënësit, foto me profesione të grave.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Rrjeta e merimangës, lexim i drejtuar, vija e vlerës.
Organizimi i mësimit

			
1.

Veprimtaria e parë: Rrjeta e merimangës

Nxënësit të vendosur në formë rrethi ia hedhin lëmshin e perit. Hidhet lëmshi i perit nga njëri-tjetri duke
formuar rrjetën e merimangës.
Mësuesja në tabelë plotëson kllasterin:

Mamaja ime punon

Ju pëlqen që mami shkon në punë? Pse?
2. Veprimtaria e dytë: Lexim i drejtuar
Njihen nxënësit me temën e mësimit “ Edhe mami punon”. Lexohet tregimi me ndalesa. Për çdo ndalesë
u drejtohen nxënësve pyetje parashikuese edhe si mendoni ju.
Ndalesa 1. Unë quhem....punën e saj.
-Si quhej vajza? Sa vjeçe është?
-Përse i pyeti mësuesja?
-Pse e ngriti dorën Era?
-Çfarë i tregoi mami Erës?
-Ç’do të thotë të jesh mama?
-Si mund të vazhdoj ngjarja?
Ndalesa 2. Njëri...të dy bashkë.
-Për çfarë e pyeti mësuesen njëri nga fëmijët?
-Çfarë u tha mësuesja fëmijëve?
-Me kë jeton Arti?
-Pse punon çdo ditë mami i Artit?
-Si mund të vazhdojë tregimi?
Ndalesa 3. A mund... më kështu.
-Cili është sekreti i Erës?
-Si mendonte kur ishte e vogël Era?
-Po tani si mendon?
-Ju pëlqen mendimi i Erës?
-Cila ka vepruar si Era?
-Ju pëlqen mbyllja? Pse?
Shpjegimi i fjalëve apo shprehjeve të pjesës.
Leximi zinxhir i pjesës nga nxënësit.
Leximi me ndalesa nga nxënës të ndryshëm të klasës.
3.

Veprimtaria e tretë: Vija e vlerës
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Shtrohet nga mësuesja pyetja:
- A është mirë që mami të shkoj në punë?
		

PO

JO

Në bazë të mendimeve të kundërta, klasa ndahet në 2 grupe.
Gr.1- ata që mendojnë se mami duhet të punojë.
Gr.2 - ata që mendojnë se mami nuk duhet të punojë.
Nxënësit ndahen sipas mendimit që kanë, duke e argumentuar atë.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Lexoni pjesën, mësoni përmbajtjen.

Fusha: Gjuhë dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Edhe mami punon (ora II)
Kompetenca: Të lexuarit

Situata e të nxënit: Për çfarë
kujdeset mami kur nuk shkon në
punë?

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
-Lexon saktë, me intonacion e qartë pjesën.
-Tregon përmbajtjen me fjalët e veta.
-Nxjerr mesazhin e pjesës.
-Shkruan shkurt punën që bën mami tij/saj

Fjalët kyç:
punë,
shtëpi,
komento.

Burimet: teksti i nxënësit, fletë A4, tabela, shkumës.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuha
Shqipe, Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: tabela e pyetjeve, ditari dypjesësh, përshkrim i lirë.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Tabela e pyetjeve.
Dalin nxënësit dhe shkruajnë pyetje rreth tregimit “ Edhe mami punon”.
-Për çfarë e pyetën fëmijët mësuesen?
-Ç’farë kishte bërë mami i Erës,kur kishte lindur ajo?
-Pse mami i Artit duhej të punonte më shumë se mamatë e tjera?
-Pse Ema qante kur shkonte në punë?
Veprimtaria e dytë: Ditari dypjesësh.
Kjo metodë i nxit nxënësit të lexojnë në mënyrë të qëllimshme, lidhin ngushtë materialin e tekstit me
zbërthimin e kuptimit të tij.
Për të realizuar këtë nxënësit plotësojnë tabelën dypjesëshe. Citati (fjalia) dhe komenti.
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Fjalia (Citati)

Komenti

Mësuesja na pyeti nëse mamatë tona shkonin në Çfarë mësojmë për mamatë tona? Shumicës së
punë në mëngjes
fëmijëve mamatë u shkonin në punë. Secila e
donte punën e saj, përveçse detyrimit që kishin
si mama.
Njëri fëmijë e pyeti mësuesen pse duhet të puno- Si përgjigjet mësuesja? Prindërit duhet të punonin prindërit ?
jnë për t’i siguruar fëmijëve kushte më të mira
jetese(ushqim,lodra,shtëpi)
Artit i punon mami çdo ditë.

Pse punon mami Artit shumë?
Arti jeton vetëm me mamin, kështu që duhet t’i
sigurojë atij çdo gjë që i duhet.

Era tregon sekretin e saj.

Pse qante kur ishte e vogël? Ajo nuk e kuptonte
rëndësinë e punës që bënte mamaja e saj. Mendonte se ajo donte më shumë punën. Tani nuk
mendon më si më pare
Veprimtaria e tretë: Përshkrimi i lirë
Përshkruani me 3 fjali punën që bën mami yt dhe në rastet kur nuk punon.
a. Kur punon
Mami im punon rrobaqepëse. Ajo qep veshje të ndryshme për vajza e gra. Sa bukur i qep mami im
fustanet dhe bluzat!
b. Kur nuk punon
Mami im nuk punon jashtë shtëpisë. Por edhe pse nuk shkon në punë ajo punon në shtëpi. Kujdeset për
fëmijët, gjyshen time dhe merret me punët e shtëpisë.
Lexohen përshkrimet nga nxënësit para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.
Detyrë:Plotëso: Prindërit punojnë sepse:___________________

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Përshkruaj mamin dhe babin
Kompetenca: të shkruarit

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
- Shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar.
-Planifikon të shkruarin e një teksti përshkrues bazuar në një
model të dhënë.
-Organizon idetë duke shkruar një tekst rreth një faqe për një
temë të caktuar.
-Bën qortime të thjeshta drejtshkrimore me ndihmën e
mësueses.

Fjalët kyç:
përshkrim,
tipare fizike,
veshja,
karakteri,
interesat.

Burimet: libri i nxënësit, e-libri, imazhet e nxënësve,
fotografitë.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Të nxënët bashkëveprues,
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Organizimi i orës së mësimit
Diskutim i njohurive paraprake (5 min)
Mësuesja prezanton dhe shkruan veprimtarinë që do të bëjnë nxënësit në tabelë:
					Përshkruajmë mamin dhe babin
Në këtë moment fillon faza e planifikimit të shkrimit të tekstit përshkrues. Ajo i drejtohet nxënësve me pyetjen:
- A e mbani mend nga ora e kaluar radhën me të cilën do të rendisim tiparet e njerëzve që do të përshkruajmë?
- Të dhënat personale, cilësitë fizike, cilësitë e karkterit, të veshjes dhe interesat e tyre.
Nxënësit japin shembuj konkret për secilin grupim, p.sh.: Të dhënat personale përmbajnë: emrin, moshën,
shkollën etj.
Marrëdhënie pyetje- përgjigje ( 10 min)
Mësuesja i drejtohet nxënësve: Shikoni me kujdes në libër tek ushtrimet. Përshkrimin që keni zgjedhur
të bëni do ta bazoni në pyetjet që janë në libër. Para se të filloni t’i përgjigjeni pyetjeve do të bëjmë një
veprimtari. Merrni një laps në dorë dhe më ndiqni.
- Lexoni grupin e parë të pyetjeve. Ҫfarë lloj informacioni kërkojnë ato?
- Të dhënat personale.
- Qarkojini dhe shënoni jashtë qarkimit pikërisht këtë emërtim, të dhënat personale.
- Grupi i dytë i pyetjeve ç’lloj të dhënash kërkon?
- Cilësitë fizike.
- Qarkojini dhe shënoni jashtë qarkimit, cilësitë fizike.
- Grupi i tretë ç’lloj të dhënash kërkon? Lexojini.
- Veprimtaritë apo interesat e përbashkëta.
- Shumë mirë qarkojini dhe shkruajeni jashtë , interesat.
- A mungon ndonjë nga grupet që keni mësuar?
- Po, karakteri.
- Ҫ’pyetje mund të përdorim për këtë grup cilësish?
- Si sillet zakonisht babi dhe mami?
- Shumë mirë shkruajeni, qarkojeni dhe shënoni karakteri.
- Tjetër çfarë mungon?
- Veshja.
- Ҫfarë pyetje do të bëni?
- Si vishet zakonisht mami dhe babi?
- Sh bukur shkruajeni në libër , qarkojeni dhe shkruani jashtë, veshja.
Shkrim i shpejtë ( 20 min)
Nxënësve do t’u kërkohet që t’i përgjigjen me shkrim pyetjeve që kanë në libër në lidhje me babin sepse për
mamin kanë shkruar në mësimin më parë. Kjo është faza e organizimit të ideve. Në këtë fazë shkruhen
thjesht përgjigjet e pyetjeve të renditura pas njëra tjetrës pa krijuar tekst. Ndahen detyrat e nxënësve në
grup si : nxitësi, lexuesi, kontrolluesi, raportuesi.
Lexuesi lexon pyetjet të cilave u përgjigjet gjithsecili personalisht në fletore. Nxitësi i nxit nxënësit të punojnë
pa shkëputje të vëmendjes. Kontrolluesi duhet të ketë aftësi shumë të mira shkruese , ai kontrollon shkrimin në
fund.Raportuesi, jep informacion tek mësuesja në lidhje me realizimin e detyrës dhe vështirësitë që u kaluan.
Reflektim vlerësim (10 min) Prezantohen disa përshkrime me gojë. Vlerësohen nxënësit sipas kritereve
të tabelës. Raportohen arritjet dhe vështirësitë.
Jepen detyrat e shtëpisë
Shkruani një tekst përshkrues me fjalitë që shkruat sot në klasë për babin. Teksti do të ketë tre paragrafë:
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hyrjen ku do prezantoni personin, zhvillimin ku do jepni karakteristikat e tij, mbylljen ku do të shkruani
ndjenjën që keni ju ndaj personit që zgjodhët të përshkruani.
Vlerësimi
Nota

1

2

3

4

5

Kriteri

S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Ka shkruar
një fletë ditari
me gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas rradhës
së modelit.

Ka shkruar një
fletë ditari sipas
strukturës së
modelit me
disa gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

Ka shkruar një
fletë ditari sipas
strukturës së
modelit dhe me
pak gabime
drejtshkrimore.

Ka shkruar një
fletë ditari sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Rrugës për në shkollë (ora I)
Kompetenca: të lexuarit

Situata e të nxënit: Përshkruaj rrugën
që bën për të ardhur në shkollë.

Rezultatet e të nxënit:
-Lexon rrjedhshëm e me kuptim pjesën.
-Tregon përmbajtjen me anë të pyetjeve.
-Tregon rrugën që bëjnë Elisa dhe Roza për në shkollë.

Fjalët kyç:
Shkollë,
rrugë, shtëpi,
kafshatë,
çokollatë,
gllënjkë,
briosh.

Burimet: teksti i nxënësit,tabela.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuha
Shqipe, Shkencat e natyrës.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: rrjeta e merimangës, leximi i koduar, vija e vlerës.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria e parë: Rrjeta e merimangës.
Ndahet klasa në 3 grupe. Këto grupe vendosen në mënyrë rrethore. Çdo grup ka një lëmsh. Nxënësi i
parë i secilit grup, hedh lëmshin dhe pyet nxënësit:
-Në ç’orë nisesh për në shkollë?
-Me çfarë vjen në shkollë?
-Për sa minuta e bën rrugën deri në shkollë?
-Çfarë objektesh kalon rrugës deri në shkollë?
-Ndalon rrugës? Pse?
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Nxënësit që i përgjigjen njërës pyetje e hedh lëmshin duke pyetur nxënësin tjetër. Kjo veprimtari aktivizon
të gjithë nxënësit dhe i argëton ata.

Veprimtaria e dytë: Leximi i koduar
Lexim i tekstit me anë të kodimit. Njihen nxënësit me temën e mësimit “Rrugës për në shkollë”
Për çdo pyetje që mësuesja drejton,nxënësit vendosin nga një shenjë të caktuar.
-Ç’bëjnë Elisa dhe Roza? (shenja +)
-Në ç’orë nisen vajzat? (shenja x)
-Ç’bëjnë vajzat në oborr? (shenja )
-Ç’ndodh në pastiçeri? (shenja )
-Cili është veprimi i Elisës? (shenja )
Më pas shpjegohen fjalët e reja të pjesës.
pastiçeri
çokollatë e nxehtë

gllënjkë

Fjalia

bujarisht

briosh

kafshatë

-Leximi i pjesës zinxhir nga nxënësit e klasës.
-Mesazhi i pjesës:
Rruga për në shkollë bëhet me qetësi, kur del nga shtëpia në kohën e duhur.
Veprimtaria e tretë: Vija e vlerës.
Në qendër të tabelës shkruhet pyetja:
A bëjnë mirë vajzat që e marrin rrugën me qetësi? Pse?
Po

Jo

Nxënësit shfaqin mendimet e tyre dhe grupohen sipas përgjigjeve që kanë dhënë duke replikuar me njëritjetrin.
Në fund shkruhet në tabelë përfundimi që lidhet me mesazhin e pjesës.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.
Detyrë: Lexo pjesën dhe mëso të tregosh përmbajtjen.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Rrugës për në shkollë (ora II)

Situata e të nxënit: Trego çastet e më të
bukura gjatë rrugës për në shkollë.

Rezultatet e të nxënit:
• - Lexon qartë dhe me intonacion pjesën.
• -Tregon me fjalët e veta përmbajtjen e pjesës dhe
grafikët organizues
• -Krahason rrugën e tij/ saj me rrugën e personazheve
kryesorë.
• -Dallon fjalinë me humor duke e argumentuar atë.

Fjalët kyç:
rrugë,
imagjinatë,
piramidë e ngjarjes.

Burimet: teksti i nxënësit, grafikë organizues, tabela.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Edukatë Qytetare

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Udhëtim imagjinar, piramida e ngjarjes,shkrimi i drejtuar.

Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Secili nxënës mbyll sytë dhe bën një udhëtim imagjinar “Rrugës për në shkollë”.
P.sh. Sapo zbres në katin e parë të pallatit shoh supermarketin “........” . Më pas kaloj në trotuar
ku anash tyre ka dyqane fruta perimesh, dyqane veshjesh, kancelari, furrë buke, gjimnazin “Sami
Frashëri”, lokale të ndryshme...
Shikoni mirë! Tregoni çastet më të bukura gjatë rrugës për në shkollë.
Veprimtaria e dytë: Piramida e ngjarjes
Lexohet pjesa me intonacion nga nxënësit. Nënvizoni fjalinë që ju bën për të qeshur.Pse? Thuhet
përmbajtja me fjalët e tyre. Më pas paraqet ngjarjen e pjesës në një piramidë ngjarjesh.

Një fjalë
Dy fjalë
Tre fjalë
Katër fjalë
Pesë fjalë
Gjashtë fjalë
Shtatë fjalë
Tetëfjalë

1.Mëngjes
2.Elisa dhe Roza
3.Rruga për në shkollë
4.Vajzat luajnë në oborrin e shkollës
5.Roza ha mënjesin në pastiçeri.
6.Elisa ha mëngjesin në shtëpinë e saj.
7.Elisës i pëlqen të shijojë mënjesin me shoqen e saj
8.Me mustaqe ngjyrë kafe, vajzat vazhdojnë rrugën për në shkollë

Kujdes! Piramida e ngjarjes fillon me një fjalë dhe përfundon me fjali me tetë fjalë.
Lexohen fjalitë e renditura në piramidën e ngjarjes.
-U përgjigjen nxënësit pyetjeve me fjali të plota.
Veprimtaria e tretë: Plotëso me fjali të plota, skedinën “Rruga ime për në shkollë” me laps me libër.
Kujdes! Fillo përgjigjet me shkronjë të madhe dhe vendos pikën në fund të tyre.
Lexohet skedina nga nxënës të ndryshëm.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Shkruaj 5 fjali rreth pjesës.
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Fusha:Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Miqtë e mi të veçantë
Kompetenca: Të dëgjuarit

Situata e të nxënit: Përshkruani shokun apo
shoqen tuaj të klasës pa ia zbuluar emrin.

Rezultatet e të nxënit:
-Lexon rrjedhshëm përshkrimet e dhëna.
-Dëgjon me vëmendje, për të zbuluar cilësitë kryesore
të dy fëmijëve.
-Përshkruan personazhet nga pamja fizike, veshja,
sjellja.

Fjalët kyç:
përshkrim,
paraqitje fizike,
veshje,
sjellje.

Burimet: teksti i nxënësit, fletë A4, tabela, stilolaps.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuha Shqipe, Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: loja enigmë, dëgjim i drejtuar, përshkrim i drejtuar.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria e parë: Loja enigmë,
Përshkruaj shokun apo shoqen e klasës.
Nxënësit e klasës në bazë të përshkrimit gjejnë emrin e tij/saj.

gazmor
miqësor

karakteri

I shkathët
grindavec

pantallona

I shkurtër

Paraqitja
fizike

Përshkrimi

veshja

I gjatë

flokët

sytë

I dobët

bluzë

atlete

I shëndoshë

fustan

Veprimtaria e dytë: Dëgjim i drejtuar
Lexohet me intonacion pjesa nga mësuesja. Dëgjojnë me vëmendje pjesën “Bledi, Erisa”. Pas dëgjimit
nxënësit në një fishë të përgatitur nga mësuesja plotësojnë portretin e Bledit dhe Erisës.

Lidhëse të zgjidhura
Xhinse të ngrëna

Dhembë të shtrembër
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interesant

Bledi

Hundë si patate

Bluzë të pistë
bjond

Sy jeshilë
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gazmore
Gërsheta të verdha

Sytë gri

Erisa

E shkathët

Syze të kuqe

miqësore

Pasi lexohen nga disa nxënës, hapet teksti dhe plotësohen edhe në tekst përshkrimet e Bledit dhe
Erisës. Lexohen përshkrimet disa herë nga nxënësit në tekst.
Veprimtaria e tretë: Përshkrim i drejtuar
Përshkruaj shokun apo shoqen tënde.
Shoqja ime e veçantë quhet Xhoi. Ajo ka sy kafë, flokë kaçurrela dhe ngjyrë gruri. Është shumë e
qeshur dhe gazmore. Flet shumë bukur dhe me shumë mirësjellje. Është këmbëngulëse dhe shumë
pasionante...
Lexohen përshkrimet e nxënësve para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.
Detyrë:Përshkruaj me humor shokun apo shoqen tënde.

Fusha:Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Përshkruaj shokun/shoqen

Situata e të nxënit: Përshkruani shokun apo
shoqen tuaj të klasës, pa ia zbuluar emrin.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm përshkrimet e dhëna;
• dëgjon me vëmendje, për të zbuluar cilësitë
kryesore të dy fëmijëve;
• përshkruan personazhet nga pamja fizike, veshja,
sjellja.

Fjalët kyç:
përshkrim,
paraqitje fizike,
veshje,
sjellje.

Burimet: teksti i nxënësit, fletë A4, tabela, stilolaps.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuha Shqipe,
Artet.

111

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: loja enigmë, dëgjim i drejtuar, përshkrim i drejtuar.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Loja enigmë
Përshkruaj shokun apo shoqen e klasës.
Nxënësit e klasës në bazë të përshkrimit gjejnë emrin e tij/saj.
Veprimtaria e dytë: Dëgjim i drejtuar
Lexohet me intonacion pjesa nga mësuesja. Dëgjojnë me vëmendje pjesën “Bledi, Erisa”. Pas
dëgjimit, nxënësit në një fishë të përgatitur nga mësuesja plotësojnë portretin e Bledit dhe Erisës.
Pasi lexohen nga disa nxënës, hapet teksti dhe plotësohen edhe në tekst përshkrimet e Bledit dhe
Erisës. Lexohen përshkrimet disa herë nga nxënësit në tekst.
Veprimtaria e tretë: Përshkrim i drejtuar
Përshkruaj shokun apo shoqen tënde.
Shoqja ime e veçantë quhet Xhoi. Ajo ka sy kafe, flokë kaçurrela dhe ngjyrë gruri. Është shumë e
qeshur dhe gazmore. Flet shumë bukur dhe me shumë mirësjellje. Është këmbëngulëse dhe shumë
pasionante...
Lexohen përshkrimet e nxënësve para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.

Detyrë: Përshkruaj me humor shokun apo shoqen tënde.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Vizatuesja e vogël (ora I)
Kompetenca: të lexuarit

Situata e të nxënit: Krijo një situatë me
temën “Vizatuesja e vogël”

Rezultatet e të nxënit

Fjalët kyç:
Mamaja,
vajza,
vizatim,
zog,
mace,
ujk,
qengj,
bar,
çerdhe.

Nxënësi/ja:
-Lexon bukur, rrjedhshëm e me kuptim pjesën.
-Përdor fjalët e reja në fjali.
-Dallon dialogun që përdoret në tekst.
-Analizon personazhet e bashkëbiseduesve.
-Lexon me role pjesën.

Burimet: teksti i nxënësit, vizatimet e përgatitura nga mësuesi, Lidhja me fushat e tjera: Gjuha Shqipe,
letër A4, figura kafshësh.
Shkencat e natyrës.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: imagjinatë e drejtuar, lexim i drejtuar, lexim në role.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria e parë: Imagjinata e drejtuar
U paraqiten nxënësve vizatimet e kafshëve, zog, mace, ujk, qengj. Krijoni me imagjinatë ç’ndodh nëse
këto kafshë i qëndrojnë pranë e pranë? Secili shpreh lirshëm atë që imagjinoi.
-Çfarë duhet t’i vizatoni pranë secilës kafshë?
Veprimtaria e dytë: Lexim i drejtuar
Shkruhet tema e mësimit në tabelë: Lexohet pjesa me ndalesa.
Ndalesa 1: Mami...shumë.
-Çfarë do të vizatojë tani vajza?
-A do t’i pëlqejë mamasë?
Ndalesa 2: Po tani?...bjer e fli.
-A do të vazhdojë vajza të vizatojë?
-Apo do të flejë? Pse?
Ndalesa 3: Në çerdhe...deri në fund.
-E mbaroi vajza vizatimin?Pse?
-Ju pëlqeu mbyllja e pjesës?
-Po ti si do të veproje?
-Leximi i pjesës zinxhir nga nxënësit.
-Shpjegimi i fjalëve të fjalorit.
-Leximi me role i pjesës: vajza, mamaja.
Veprimtaria e tretë: Dallohen personazhet e pjesës nga nxënësit.
E qetë

këmbëngulëse

vajza

vizatuese
E shqetësuar
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mamaja

ndihmuese

E dashur

këshilluese
Lexohen cilësitë e personazheve nga nxënës të ndryshëm.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.
Detyrë: Lexoni dhe mësoni përmbajtjen.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Vizatuesja e vogël (ora II)
Kompetenca: Të lexuarit

Situata e të nxënit: Trego cilat ishin
shqetësimet e vajzës.

Rezultatet e të nxënit:
• - Lexon me intonacion e në mënyrë të
dramatizuar pjesën.
• -Tregon pjesën duke e kthyer dialogun në vetën
e tretë
• -Diskuton rreth shqetësimeve të vajzës.
• -Dallon fjalinë me humor duke e argumentuar
atë.

Fjalët kyç:
vajza,
nëna,
vizaton,
gërshërë.

Burimet: teksti i nxënësit, fleta A4, lapsa, ngjyra.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë
Shqipe, Edukatë Qytetare

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: harta e mëndjes, pyetja sjell pyetjen, truri i galerisë,
dramatizim.
Organizimi i orës së mësimit

		

Veprimtaria e parë: Shkruaj në tabelë: Vajza vizatoi dhe pyes: Çfarë vizatoi vajza?
ujk
bar

Vajza
vizatoi

qengj
çerdhe

zog
mace

-Sa prej jush dinë t’i vizatojnë këto kafshë? Cilat ishin shqetësimet e vajzës?
Veprimtaria e dytë: Ngrihet këndi i piktorëve të vegjël që vizatojnë një maskë ujku, zogu,qengji.
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Veprimtaria e tretë: Pyetja sjell pyetjen.
- Lexohet tregimi me intonacion në mënyrë të dramatizuar në dyshe.
Pyeten nxënësit:
- Cilët janë personazhet e tregimit?
- Cili personazh ju mbeti në mendje? Pse?
- Cila është fjalia kryesore e tregimit? Vajza vizaton.
- Çfarë vizatoi vajza?
- Si e vizatoi ujkun?Po zogun?
- Pse shqetësohet para se të flejë?
- Çfarë i kërkoi mamasë?
Mësuesja përqëndrohet në lidhjen logjike që kanë kafshët dhe dialogun mes tyre:
Macja ha zogun (Prandaj pret fletën)
Ujku ha qengjin.
Çerdhen e vizaton për zogun.
Barin e vizaton për qengjin.
-Punohet me nxënësit rubrika “Gjej fjalitë e vërteta” duke shënuar me V fjalitë e vërteta dhe X fjalitë jo të
vërteta.
- Thuhet përmbajtja e pjesës duke e kthyer në vetën e tretë dialogun.
Veprimtaria e katërt: Me maskat e krijuara në grupin e piktorëve të klasës dramatizohet pjesa para klase
me dyshe nxënësish (vajza, mamaja)
Dallohet grupi që dramatizon më bukur, duke u shpallur aktorët e ardhshëm.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Shkruaj 5 fjali rreth tregimit

Fusha: Gjuhë shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Fjalitë janë të ndryshme (ora I)

Situata e të nxënit: Manipulime me fjali duke
përdorur intonacionin dhe shenjat e pikësimit.

Rezultatet e të nxënit:
-Njeh fjalitë me të cilat tregojmë, pyesim, habitemi.
-Dallojnë llojet e fjalive nga intonacioni dhe shenjat
e pikësimit.
-Përdor saktë shenjat e pikësimit .,?,!
-Krijon fjali dëftore, pyetëse dhe çuditëse.

Fjalët kyç:
fjali,
shenja pikësimi .,?,!,
fjali dëftore,
fjali pyetëse,
fjali çuditëse.

Burimet: teksti i nxënësit, fisha me fjalë, kartolina
me shenjat e pikësimit.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuha Shqipe, Artet.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: loja e fishave, punë e drejtuar, krijim i drejtuar.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: loja e fishave.
Mbi tryezën e mësuese janë disa fisha me fjalë. Me ndihmën edhe të mësueses krijohen fjalitë:
‒ Mira po lexon (fjali me të cilën tregojmë).
‒ Çfarë po lexon Mira? (fjali me të cilën pyesim)
‒ Ua, sa libër i bukur! (fjali me të cilën shprehim habi)
Vihen re me kujdes shenja e pikësimit, në fund të çdo fjalie dhe intonacioni i duhur kur lexohen. Pra, e njëjta
fjali, mori kuptime të ndryshme: tregoj diçka, pyeti për diçka, çuditemi për diçka. Kur i shkruajmë fjalitë, rolin
e intonacionit e luajnë shenjat e pikësimit(.,?,!).
Veprimtaria e dytë: punë e drejtuar.
Paraqiten nga mësuesja kartolinat me shenjat e pikësimit .,?,!
Paraqiten me fisha disa fjali.
‒ Ç’lloj fjalish janë?
‒ Çfarë shenje pikësimi duan në fund?
Këmbëngulet që nxënësit t’i dallojnë llojet e fjalive nga intonacioni dhe shenjat e pikësimit, pasi në klasat më
larta do të përdoren termat gjuhësorë: fjali dëftore, pyetëse apo thirrmore.
Veprimtaria e tretë: krijim i drejtuar.
Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë. Tërhiqet vëmendja te shenjat e pikësimit dhe ç’tregon
secila fjali (tregon, pyet, çuditemi).
Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”.
Ushtrimi 1: Synon që nxënësi/ja të lidhë figurat me fjalitë dhe të vendosë shenjat e pikësimit.
Djali u zgjua nga gjumi.
Me fig. e dytë
Ua, paska dalë dielli!
Sa vajti ora?
Me fig. e tretë
Ora është 7.
Ua, sa jam vonuar!
Me fig. e parë
Mami, a do të arrij në orar në shkollë?
Ushtrimi 2: Vendos shenjat e pikësimit në fjalitë e tekstit. Trego llojin e fjalive.
Dielli sapo ka lindur. (Tregojmë)
Një gjel ka hipur mbi gardh. (Tregojmë)
Ua, sa i bukur është! (Çuditemi)
Sa bukur këndon! (Kënaqësi)
Çdo mëngjes ne dëgjojmë këngën e tij. (Tregojmë)
Ndonjëherë unë mërzitem me të. (Tregojmë)
E dini pse?(Pyesim)
Ai më zgjon herët dhe në ditët e pushimeve. (Tregojmë)
Veprimtaria e katërt:
Krijoni fjali me të cilën tregojmë, pyesim, çuditemi.
Klasa jonë është e bukur.
Iii,ç’autobuz i prishur qenka!
Pse erdhe me vonesë?
Lexohen fjalitë nga nxënësit para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit.
Detyrë: Krijo një fjali me të cilën tregojmë, një fjali që pyesim dhe një fjali që çuditemi.
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Fusha: Gjuhë shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Kur je i turpshëm (ora I)

Klasa 2

Data:__________

Situata e të nxënit: Trego ç’do të thotë të jesh fëmijë i
turpshëm.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me kuptim pjesën;
• shpjegon fjalët apo shprehjet e reja;
• ritregon përmbajtjen me fjalët e veta;

Fjalët kyç:
i turpshëm,
ndjenjë,
spektator,
kloun,
për të mos rënë fare në sy.

• flet për fëmijët e turpshëm të pjesës, duke
theksuar se çdo fëmijë duhet të shprehë
ndjenjat pa frikë.
Burimet: teksti i nxënësit, fletë A4, tabela.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe, Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: harta e mendjes, lexim i drejtuar, vija e vlerës.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: harta e mendjes
Mësuesi/ja shkruan në tabelë: Ç’do të thotë të jesh i turpshëm? Idetë e nxënësve paraqiten në tabelë.
‒ Pse duhet ta luftojmë ndjenjën e turpit?
Veprimtaria e dytë: lexim i drejtuar
Njihen nxënësit me titullin e pjesës “Kur je i turpshëm”. Lexohet pjesa me ndalesa. Për çdo ndalesë,
nxënësve u drejtohen pyetje parashikuese dhe u kërkohet mendimi.
Ndalesa 1: Dea... të të gjithëve.
‒ Si është Dea?
‒ Ç’ndodh kur mësuesja i kërkon të lexojë me zë të lartë?
‒ Si ndihet ajo?
‒ Si vepron mësuesja?
‒ Si do ta ndihmonit ju Dean?
Ndalesa 2: Marku... të vërtetën.
‒ Çfarë e ka të vështirë ta thotë Marku?
‒ Ç’ndodh kur ha në pushimin e drekës?
‒ Pse Marku e ka të vështirë të thotë jo?
‒ Si do ta ndihmonit ju Markun?
Ndalesa 3: Një ditë... me ty.
‒ Ç’bëri në cirk një kloun?
‒ Si ishte djali që hipi në skenë?
‒ Po fëmijët që po shihnin cirkun, ç’filluan të bëjnë?
‒ Si reagoi djali?
‒ Si do të ishte më mirë të vepronte klouni?
117

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Ndalesa 4: Fëmijët... nga pak.
‒ Kur ndihen mirë fëmijët e turpshëm?
‒ Me kë ngjasojnë fëmijët e turpshëm?
‒ Çfarë është e rëndësishme për fëmijët?
‒ Ju pëlqen mbyllja e tregimit? Pse?
Shpjegimi i fjalorit nga mësuesja.
Leximi zinxhir i pjesës nga nxënësit.
Mesazhi i pjesës: S’ka rëndësi nëse flet me zë të ulët apo skuqesh, rëndësi ka të flasësh duke shprehur
ndjenjat e tua pa frikë.
Veprimtaria e tretë: vija e vlerës
Shkruaj në qendër të tabelës pyetjen
Po

		

					

Jo

A duhet të tallemi me ata që janë të turpshëm?

Argumentojnë nxënësit mendimin e tyre. Grupohen nxënësit sipas mendimit. Në klasë do të ketë debate,
pasi secili grup do të përpiqet të mbrojë idetë e tij.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Lexo pjesën dhe përgjigju me shkrim pyetjes: Pse është e rëndësishme të flasësh?

Fusha: Gjuhë Shqipe
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Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Kur je i turpshëm (ora II)

Situata e të nxënit:
Trego pse është e rëndësishme të flasësh.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
lexon rrjedhshëm dhe me intonacion pjesën;
veçon personazhet e pjesës duke i analizuar ato sipas
cilësive që kanë;
tregon përmbajtjen të përmbledhur me fjalët e veta;
tregon rëndësinë e të shprehurit pa frikë.

Fjalët kyç:
skuqet,
dridhet,
fëmijët e turpshëm,
ndjenja e turpit,
zhduket.

Burimet: libri i nxënësit, fleta A4, stilolaps.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhë shqipe,
Edukatë qytetare

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: pyetja e ditës, pyetja sjell pyetjen.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: pyetja e ditës.
Shkruhet në tabelë pyetja:
‒ Pse është e rëndësishme të flasësh?
Secili nxënës jep mendimin e tij/saj sa më lirshëm.
Veprimtaria e dytë: pyetja sjell pyetjen.
Lexohet pjesa me intonacion nga nxënësit. Së bashku me pyetjet e aparatit pedagogjik, mësuesja ka
parapërgatitur dhe pyetje të tjera me “Pse?”.
‒ Pse skuqet Dea?
‒ Pse lexon me zë të ulët ajo?
‒ Pse Marku e ka të vështirë të thotë jo?
‒ Pse klouni nuk veproi mirë?
‒ Pse askush s’duhet të qeshë me fëmijët e turpshëm?
‒ Pse duhet të shprehim ndjenjat tona pa frikë?
Pasi e kanë zbërthyer pjesën, nxënësit e përmbledhin përmbajtjen me fjalët e veta.
Plotësohen fjalitë me fjalët e duhura (me laps në libër).
Dea skuqet si një domate dhe dridhet si një gjethe.
Fëmijët e turpshëm ndihen si breshka në zhguallin e vet.
Ndryshe nga breshkat, ne mund të flasim me njëri-tjetrin.
Veprimtaria e tretë:
Veçohen personazhet e pjesës, Dea, Marku, djali. Analizohen personazhet duke vënë në dukje cilësitë apo
veprimet e tyre. Veçohet cilësia e tyre e përbashkët.
Askush s’duhet të qeshë me fëmijë të turpshëm, por të këmbëngulë që ato të shfaqin ndjenjat e tyre pa
frikë fare.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.

Detyrë: Shkruani të përmbledhur përmbajtjen e pjesës.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla1

Tema: Trego një ngjarje (Ora I)

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes: Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar.
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e
një teme të dhënë.
Identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të
panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar, duke
përdorur teknika të ndryshme (p.sh. duke i shënuar me shenja
të ndryshme);
Kompetenca e të menduarit:
• paraqet argumente pro dhe kundër për një mendim, qëndrim,
sjellje të manifestuar nga një apo më shumë persona (në
klasë/shkollë apo jashtë saj).

Nxënësi/ja:
− pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do
të shkruajë;
- studion modele të gatshme të punëve
me shkrim;
- shkruan një tekst të shkurtër për një
temë të caktuar.

Fjalë kyç: personazh kryesor, ngjarje, vendi, koha e ngjarjes,
tregim, problem, zgjidhje problem, planifikim, organizim,
rishikim, redaktim.

Burimet: libri, kujtimet e nxënësve

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit e mbështetur në situatë problemore

Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Formimi i situatës problemore
Mësuesi shkruan temën në tabelë dhe i drejtohet nxënësve me pyetjen:
A ju ka ndodhur ndonjëherë që në shtëpinë tuaj të vijnë miq dhe prindërit t’ju kenë kërkuar të recitoni apo
këndoni para tyre? Si keni vepruar ju?
Shtrimi dhe argumentimi:
Mësuesja pyet nxënësit :
‒ Cili është problemi në një situatë të tillë? (turpi që ndiejnë fëmijët para të panjohurve)
‒ Si mund ta zgjidhni ju një situatë të tillë?
Nxënësit shprehin mendimet e tyre, të cilat shkruhen në tabelë. Poshtë tyre shkruhet argumenti, pas
pyetjes Pse? P.sh.: Unë do ta zgjidhja kështu….. Pse? Sepse………. Pasi rreshtohen argumentet kalohet
në situatën në libër.
Nxjerrja e përfundimeve dhe punimi i materialit sipas modelit
Mësuesi/ja, pasi u ka kërkuar nxënësve të hapin librin te tregimi, u shpjegon atyre që të njëjtin problem
ka pasur edhe personazhi i tregimit në libër, Jona. Ajo u kërkon nxënësve që të lexojnë në heshtje tekstin
dhe fjalët me të cilat do ta plotësojnë atë. Më pas plotësojnë me laps në libër. Nxënësve u kërkohet që të
gjejnë një titull për tekstin tregues dhe e shkruajnë në krye të tregimit. Nxënësit plotësojnë ushtrimin 2 në
libër. Disa nxënës e lexojnë tekstin dhe ushtrimin të plotësuar.
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Reflektimi rreth zgjidhjes së problemit dhe punës së bërë
Nxënësit pasi mbarojnë plotësimin e tekstit dhe të fjalive, ku tregojnë se ku i bënë gabimet prindërit e
Jonës, argumentojnë përgjigjet e veta dhe japin variante të reja të mënyrës se si mund të ishin sjellë
ndryshe prindërit e Jonës, në mënyrë që të mos mërzitej vajza.

Detyrë shtëpie:
Të ritregojnë përmbajtjen duke iu përgjigjur me një fjali këtyre pyetjeve:
Kush është personazhi kryesor i ngjarjes?
Ku ndodhi ngjarja?
Kur ndodhi ngjarja?
Çfarë ndodhi në fillim?
Po pastaj si vazhdoi ngjarja?
Cili qe problemi?
Si u zgjidh problemi? (në rastin e këtij tregimi problemi u rëndua edhe më shumë, nuk u zgjidh)
Si përfundoi ngjarja?
Kjo detyrë është e qëllimshme, pasi jepet për të krijuar në mendjen e nxënësit, strukturën e ndërtimit të
një tregimi. Mbi këtë strukturë ai do të bazohet për të krijuar vetë një tregim me një situatë të ngjashme në
orën e dytë të shkrimit.
Vlerësimi
Nota 1
2
3
4
5
Kriteri S’ka shkruar asgjë nga ajo që kërkohej. Ka shkruar një tekst me gabime drejtshkrimore dhe nuk i ka
renditur pjesët e strukturës sipas radhës së modelit. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit me disa
gabime drejtshkrimi apo gramatikore. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit dhe me pak gabime
drejtshkrimore. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit me 1-2 gabime drejtshkrimore.

Fusha: Gjuhë shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Pyesim dhe përgjigjemi

Situata e të nxënit: Krijohen situata me nxënësit
në çifte, me pyetje dhe përgjigje.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• dallon pyetjen nga përgjigja;
• krahason fjalinë me të cilën pyesim (fjali pyetëse)
me fjalinë me të cilën përgjigjemi (fjali dëftore);
• formon fjali me të cilat pyesin dhe përgjigjen.

Fjalët kyç:
pyetje,
përgjigje,
dialog,
çfarë, me çfarë?,
sa?,
kush?,
si?

Burimet: teksti i nxënësit, tabela, fleta A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhë shqipe.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: rrjeta e merimangës, kubimi (i thjeshtë), krijimi i lirë.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: rrjeta e merimangës.
Vendosen nxënësit në rreth. Njëri nxënës mban lëmshin e perit në dorë. Mendon pyetjen dhe ia hedh
lëmshin shokut që dëshiron të përgjigjet. Disa nga pyetjet mund të jenë:
‒ Si quhesh?
‒ Në çfarë klase je?
‒ Sa vjeç je?
‒ Sa pjesëtarë ka familja juaj?
‒ Si quhet mësuesja jote?
‒ Ku janë ulur nxënësit? Etj.
Fjalitë që pyesim, mbarojnë me pikëpyetje dhe janë fjali pyetëse. Ato fillojnë me fjalëzat: Kush? Çfarë?
Kur? Ku? Sa? Si?
Fjalitë që përgjigjemi mbarojnë me pikë dhe tregojnë përgjigjen e pyetjes.
Veprimtaria e dytë: kubimi (i thjeshtë).
Në një kub të madh ngjiten fjalët pyetëse:
Klasa ndahet në dy grupe. Mësuesja hedh kubin.
Gr.1: Nxënësit lexojnë fjalën pyetëse te faqja e kubit dhe krijojnë fjali pyetëse me të.
Gr.2: Nxënësit duhet t’i përgjigjen fjalisë pyetëse.
Veprimtaria e tretë: krijimi i lirë.
Hapet teksti i gjuhës. Lexohet situata e dhënë në tekst. Joana pyet. Arlindi përgjigjet. Në pyetje-përgjigje
duhet patjetër të marrin pjesë më shumë se dy veta (pra kemi dialog).
Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”.
Ushtrimi 1: Synon që nxënësi të kthejë përgjigjen e pyetjeve të dhëna (me laps në libër).
Ushtrimi 2: Synon që nxënësi, në bazë të përgjigjeve, të formulojë pyetje duke u ndihmuar nga fjalët
pyetëse: Kush? Çfarë? Ku? Si? (me laps në libër).
‒ Kush është kjo? (Mësuesi/ja sqaron se kur pyesim për njerëz, është mirë të përdorim fjalën kush?)
‒ Çfarë po bën Diana?
‒ Ku po këndon Diana?
‒ Si po këndon Diana?
Ushtrimi 3: Synon që nxënësi të përgjigjet duke përdorur fjalëzat po ose jo. Kujdes! Kur përdoren në
përgjigje, këto fjalëza shkruhen me presje, p.sh.:
Jo, unë nuk jam në klasën e dytë.
Po, unë luaj me top etj.
Veprimtaria e katërt: Nxënësit krijojnë fjali pyetëse dhe u përgjigjen atyre (me shkrim) ose në dyshe
krijojnë dialogë të ndryshëm. Dëgjohen para klase punët e nxënësve.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë: Shkruaj 4 pyetje dhe përgjigjet e tyre.
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Fusha: Gjuhë Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa2

Data:__________

Tema mësimore: Ramona ngatërrestare (ora I)

Situata e të nxënit: Ju ka ndodhur
që në klasë nuk jeni ndier mirë nga
ana shëndetësore? Si keni vepruar?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe me intonacionin e duhur pjesën;
• tregon përmbajtjen e pjesës duke iu përgjigjur pyetjeve të tekstit;
• dallon personazhet e pjesës, duke i përshkruar me dy cilësi secilin;
• nxjerr mesazhin e pjesës;
• lexon me role pjesën.

Fjalët kyç:
ngatërrestare,
neveri në stomak,
volli,
mesazh,
personazhe.

Burimet: teksti i nxënësit, informacione nga jeta e përditshme.

Lidhja me fushat e tjera: Artet,
Shoqëria dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Diskutim i drejtuar, Lexim i drejtuar, Harta e personazheve.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Diskutim i drejtuar
‒ Si keni vepruar kur në klasë keni pasur shqetësime shëndetësore? (dhimbje koke, temperaturë, dhimbje
stomaku etj). Lihen nxënësit të flasin lirshëm rreth situatës së dhënë.
Veprimtaria e dytë: Lexim i drejtuar
Njihen nxënësit me titullin e pjesës “Ramona ngatërrestare”. Lexohet pjesa me ndalesa. Për çdo ndalesë
nxënësit nënvizojnë fjalët apo shprehjet që nuk i kuptojnë. U përgjigjen pyetjeve rreth përmbajtjes dhe
bëjnë parashikime për pjesën në vazhdim. Mësuesja kërkon të argumentojë në parashikimin e bërë.
Shpjegohen fjalët apo shprehjet e nënvizuara.
Lexim zinxhir i pjesës nga nxënësit e klasës.
Në fund bisedojnë rreth fundit të pjesës dhe lidhjes së saj me jetën reale.
Mesazhi i pjesës: nëse nuk ndihemi mirë nga ana shëndetësore, duhet të tregojmë menjëherë.
Veprimtaria e tretë: Harta e personazheve
Personazhet
Mjekja
E dashur

Ramona
E kujdesshme

Mësuesja

Zemërngushtë

E sëmurë

E shqetësuar

Urdhëruese

Bëhet leximi me role nga grupe nxënësish. Dallohet grupi që lexojnë më bukur.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës. Nxënësit vlerësohen për parashikimet e dhëna, për
pjesëmarrjen në diskutime, për ndarjen e përvojave të tyre me të tjerët.
Detyrë: Shkruani tri fjali për Ramonën.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Ramona ngatërrestare (ora II)

Situata e të nxënit: Histori nga jeta e tyre, që
lidhet me mesazhin e pjesës.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me saktësi dhe kuptim pjesën;
• tregon përmbajtjen me fjalët e veta;
• krahason sjelljen e mësueses me atë të mjekes;
• dallon fjalitë e sakta nga ato të gabuarat;
• lidh pjesë me përvoja nga jeta e tij/saj;
• jep gjykimin e vet në lidhje me problemin që trajton pjesa.

Fjalët kyç:
mjeke,
mësuese,
shqetësim,
ndiej neveri në stomak,
ngatërrestare.

Burimet: teksti i nxënësit, fletë A5, mjete shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera: Arte, Shoqëria dhe
mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Bisedë, Punë dyshe, Lexim në role
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Tregoni në rast se ju ka ndodhur një rast i ngjashëm me tregimin.
‒ Si janë sjellë me ty?
Lihen nxënësit të shprehen sa më lirshëm.
Veprimtaria e dytë: Lexim në role
Lexohen pjesa me role: Mësuesja, Mara, mjekja, autori, (interpretohet sipas roleve).
Veprimtaria e tretë: Punë dyshe
Ftohen nxënësit t’i drejtojnë pyetje njëri-tjetrit në dyshe rreth përmbajtjes së pjesës.
Shënoni me shenjat përkatëse fjalitë e dhëna: të sakta V, të gabuara X.
V Ramona është e sëmurë.
V Ramona bëri gabim që nuk tregoi që ndihej keq.
V Shokët dhe shoqet bënë gabim që zunë hundën me dorë.
X Ramona është ngatërrestare.
Veprimtaria e katërt:
Shkruani katër-pesë fjali rreth përmbajtjes së pjesës.
1. Ramona volli para të gjithëve.
2. Fytyrat e shtrembëruara të shokëve, ia shtuan më shume shqetësimin.
3. Urdhrat e mësueses e bënë që të ndihej akoma dhe më keq.
4. Mara, shoqja e klasës, shkoi me vrap të lajmëronte mjeken.
5. Mjekja e ndihmoi Ramonën.
Veprimtaria e pestë: Krahasoni dy personazhet e pjesës.
Mësuesja à urdhëruese, më dashamirëse, autoritare.
Mjekjaà ndihmuese, e dashur, humanitare, e qetë.
Mjekja u soll mjaft mirë, pasi e qetësoi Ramonën, e pastroi, e shtriu në krevatin e vizitës dhe lajmëroi
mamanë e Ramonës në telefon.
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Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit: Nxënësit vlerësohen për leximin e tregimit,
krahasimin me personazhin kryesor, aftësinë për të hulumtuar tekstin, krijimin e fjalive.
Detyrë: Shkruani tri fjali për ndihmën që i dha mjekja Ramonës.

Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuha Shqipe

Tema mësimore: Dy shoqet (ora I)

Klasa 2

Data:_________

Situata e të nxënit: Imitoni me gjeste
dhe veprime të ndryshme para klase. Si i
kuptoni gjestet me veprimet e shokëve tuaj?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
gishta,
Nxënësi/ja:
shenja,
• lexon me intonacion pjesën;
komunikim.
• tregon mënyra të ndryshme komunikimi;
• ritregon pjesën duke iu përgjigjur pyetjeve;
• krijon vargje për shoqen e saj/tij.
Burimet: teksti i nxënësit, video-projektor, fleta A4,mjete
shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria
dhe mjedisi, TIK-u.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Punë në grup, Dëgjim i drejtuar, Diskuto në dyshe, Pesëvargësh.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Punë në grup
Ndahen nxënësit në grupe. Secili grup nxjerr anëtarët e tij për të imituar me gjeste, veprime të ndryshme.
Grupet e tjera gjejnë se ç’do të thotë anëtari i grupit me gjestet e tij.
‒ Po ju a shkëmbeni gjeste me shokët tuaj?
Tregoni raste kur keni ndihmuar fëmijë që kanë nevojë.
Veprimtaria e dytë: Dëgjim i drejtuar
Shkruhet tema e mësimit në tabelë. Lexohet pjesa me intonacion nga mësuesi/ja.
Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja nga mësuesi/ja.
Lexohet tregimi zinxhir nga nxënësit.
Pyeten nxënësit:
‒ Çfarë janë Tina dhe Nasta?
‒ Pse Nasta mësoi gjuhën e shenjave?
‒ Cilat ishin shenjat që mësoi Nasta?
Mesazhi i pjesës: Të shoqërohemi dhe të ndihmojmë gjithmonë fëmijët me aftësi ndryshe.
Veprimtaria e tretë: Diskuto në dyshe
Vështrohen me kujdes shenjat e duarve në video-projektor. Diskutohet në dyshe se çfarë i thonë shoqet
njëra-tjetrës me këto shenja të duarve. (Mund të ftohet në klasë një mjek që tregon rreth shenjave që
përdoren te fëmijët që nuk flasin dhe nuk dëgjojnë.)
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Veprimtaria e katërt: Pesëvargësh
Krijohet një pesëvargësh me fjalën shoqe.
Shoqja
E dashur
e mirë (Si është?)
Luan
bisedon
zgjidh (Ç’bën?)
Shoqja ime është Irena. (fjali me 4 fjalë).
Mikja (sinonim)
Ndonjë nxënës mund të paraqesë me vizatim shokun apo shoqen e tij të ngushtë.
Lexohen krijimet e nxënësve, duke veçuar më të mirat para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrjen në veprimtari,
dëshirën për të mësuar.
Detyrë: Shkruani shkurt përmbajtjen e pjesës.

Fusha: Gjuhë shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Dy shoqet (ora II)

Situata e të nxënit: Shfletohet fjalori i shenjave që
përdorin personat që nuk dëgjojnë (shurdhmemecët)

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
fushës sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• tregon përmbajtje duke plotësuar organizuesin
grafik (dora e pyetjeve);
• imiton shenjat që përdor Tina dhe Nasta;
• nxjerr disa mësime nga pjesa e leximit;
• lidh pjesën me përvoja nga jeta e vet.

Fjalët kyç:
gjuha e shenjave,
shurdhmemec,
mesazh.

Burimet: teksti i nxënësit, fjalori i shenjave, grafiku Lidhja me fushat e tjera: Shoqëria dhe mjedisi, Artet,
“Dora e pyetjeve”, mjete shkrimi, video-projektor.
bashkëjetesa paqësore, të drejtat e njeriut.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Rrjeta diskutim, Dora e pyetjeve, Shkrim i lirë.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Rrjeta diskutim
Pasi nxënësit e kanë shfletuar fjalorin e shenjave, paraqiten disa prej tyre në video-projektor dhe mësohen
domethëniet e tyre.
‒ Çfarë tregon shenja e parë? E dytë? E tretë?
‒ Ku përdoren më shumë këto shenja?
Veprimtaria e dytë: Dora e pyetjeve
Lexohet tregimi me pjesë nga disa nxënës. Ritregohet pjesa duke plotësuar “Dorën e pyetjeve”
1. Cilat janë personazhet kryesore?		
2. Çfarë janë Tina dhe Nasta?
3. Kur flasin me gjuhën e shenjave?		
4. Ku jetojnë ato?
5. Pse Nasta e mësoi gjuhën e shenjave?
6. Si merren vesh shoqet me njëra-tjetrën?
Imitohen shenjat dhe lëvizjet që përdorin Tina dhe Nasta për t’u marrë vesh me njëra-tjetrën.
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Veprimtaria e tretë: Shkrim i lirë
Shkruani disa mësime nga pjesa:
a) Të ndihmojmë fëmijët me aftësi ndryshe.
b) Asnjëherë nuk duhet të përbuzim fëmijët me aftësi ndryshe.
c) Të pranojmë në shoqërinë tonë këta fëmijë.
ç)Të luajmë së bashku lojëra të ndryshme.
Lexohen shkrimet nga disa nxënës para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për leximin sipas shenjave të
pikësimit,aftësisë për të drejtuar pyetje dhe për t’u përgjigjur, dëshirës për të komunikuar lirshëm.
Detyrë: Shpjego me shkrim shenjat e dhëna në tekst.
Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Si kuptohemi me të tjerët? (flasim)

Situata e të nxënit: Njerëzit
komunikojnë me njëri-tjetrin me
mënyra të ndryshme. Si mund
t’ia urojmë ditëlindjen një njeriu të
dashur?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon mënyra të ndryshme që përdoren për të komunikuar me të
tjerët;
• demonstron një mënyrë komunikimi për të uruar shokun e tij;
• përcakton mënyrën më të mirë për të komunikuar me njerëzit.

Fjalët kyç:
komunikim,
gjeste,
gishta,
shprehje e fytyrës.

Burimet: teksti i nxënësit, tabela, magnetofon, kartolinë, piktura, fleta
A4, pamje të komunikimit me mënyra të ndryshme, video-projektor.

Lidhja me fushat e tjera: Artet,
Teknologji dhe TIK.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Diskutim paraprak, Punë e drejtuar, Punë në dyshe, Turi i galerisë.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Diskutim paraprak
Si mund të uroni ditëlindjen e një pjesëtari të familjes?
- me dhuratë			
- me kartolinë urimi ose vizatim.
- me buqetë me lule.		
- me fjalët “U bëfsh 100 vjeç!”
- me përqafim			
- me këngë
Nxënësit argumentojnë zgjidhjen e mënyrës së urimit.
Veprimtaria e dytë: Punë e drejtuar
Hapet teksti në f. 58.
Lexohen situatat e dhëna në tekst dhe nxënësit shfaqin mendimet e tyre.
Djali dëshiron t’i thotë vajzës se ajo është shoqja më e mirë.
- me zë				
- me shkrim
- me lëvizje të dorës		
- me pikturë
- me këmbë
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Lidhni me shigjetë për të formuar grupet e fjalëve:
- pikturojmë me ngjyra
- bëjmë shenja me gishta
- flasim me fjalë
- këndojmë me tinguj Veprimtaria e tretë: Nxënësit në dyshe
urojnë në mënyra të ndryshme për raste festash, si:
- Viti i Ri
- Festa e Nënës
- Festa e Mësueses
- Nxënës i dalluar
Nxënësit mund t’i paraqesin me vizatim, me shkrim, me këngë këto urime.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për aftësitë krijuese dhe
interpretuese, aftësitë për të bashkëpunuar dhe për të ndarë me te tjerët kënaqësinë e punës në grup.
Detyrë: Shkruani se si kuptoheni me prindërit tuaj.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Tema mësimore: Fjalët e përshëndetjes (Ora I)

Klasa 2

Data:_________

Situata e të nxënit:

Kompetenca: të shkruarit
Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
Shkruan përshëndetjet sipas rregullave të drejtshkrimit.
-Bën qortime të thjeshta drejtshkrimore me ndihmën e
mësueses.

Fjalët kyç:
përshëndetje,
pikëçuditje.

Burimet: libri i nxënësit, mantel i Kësulëkuqes, shportë,
fruta, perime, ushqime sipas përrallës në librin e mësuesit,
maskë për ujkun, rroba për gjyshen e Kësulëkuqes, rroba
për mamin e Kësulëkuqes, kujtimet e nxënësve, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Të nxënët bashkëveprues
Organzimi i orës së mësimit
Lojë me role (20 min)
Mësuesja shkruan në tabelë temën dhe u propozon fëmijëve që të luajnë me role përrallën e
Kësulëkuqes. Ajo u ka thënë më parë nxënësve që të marrin një shportë, një maskë ujku, një mantel
dhe fruta e perime të vërteta ose plastike.
Mësuesja lexon përrallën dhe nxënësit do ta interpretojnë me lëvizjet e trupit. Udhëzohen nxënësit
që në kohën kur mësuesja do të ndalë rrëfimin ata do të gjejnë dhe do të thonë përshëndetjen që i
përshtatet situatës. Një nxënës do të shkruajë në tabelë përshëndetjet që do të dëgjojë gjatë lojës me
role.
Fillon rrëfimin mësuesja, katër nxënës janë gati për lojën.
Na ishte njëherë një vajzë e vogël që quhej Kësulëkuqe. Një mëngjes, pasi u zgjua nga gjumi , ajo
përshëndeti mamin e vet:
– Mirëmëngjesi, mami! (E thonë edhe nxënësit, një nxënës e shkruan në tabelë.)
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Mami i ktheu përshëndetjen Kësulëkuqes:
– Mirëmëngjesi, bija ime! (E thonë edhe nxënësit, një nxënës e shkruan në tabelë)
Sot do të shkosh tek gjyshja që t’i çosh disa ushqime sepse ka qenë e sëmurë kohët e fundit.
Kësulëkuqja mori shportën me ushqime dhe përshëndeti mamin:
– Mirë u pafshim, mami! (e thonë nxënësit, një nxënës e shkruan në tabelë)
Mami e uroi Kësulëkuqen që të kishte një udhëtim të mbarë:
– Rruga e mbarë, Kësulëkuqe! (e thonë nxënësit, një nxënës e shkruan në tabelë)
Kur dielli u ngrit në kupën e qiellit dhe dreka kishte ardhur, Kësulëkuqja takoi ujkun në pyll.
Ai e përshëndeti Kësulëkuqen:
– Mirëdita, moj Kësulëkuqe! (e thonë nxënësit, një nxënës e shkruan në tabelë)
Kësulëkuqja ia ktheu gjithë mosbesim:
– Mirëdita, more ujk! (e thonë nxënësit, një nxënës e shkruan në tabelë)
– Ku po shkon kështu?- e pyeti ujku.
– Tek gjyshja, e kam të sëmurë, – u përgjigj Kësulëkuqja.
– A shumë mirë po bën, – foli ujku dhe iku me vrap nga rruga e shkurtër.
Duke vrapuar ktheu kokën pas dhe përshëndeti Kësulëkuqen:
– Ditën e mirë, Kësulëkuqe! (e thonë nxënësit, një nxënës e shkruan në tabelë)
Kur mbërriti në shtëpinë e gjyshes, ujku nuk e gjeti gjyshen aty. Ajo e kishte parë dhe që futur në
dollap.
Kësulëkuqja hyri te shtëpia e gjyshes, dhe, meqë ishte drekë, ajo e përshëndeti gjyshen:
– Mirëdita, gjyshe! (e thonë nxënësit, një nxënës e shkruan në tabelë)
Ujku i maskuar si gjyshja i uroi mirëseardhjen:
– Mirë se na erdhe, moj Kësulëkuqe! (e thonë nxënësit, një nxënës e shkruan në tabelë)
Kësulkuqja e njohu ujkun, por bëri sikur u gënjye.
– Do ca biskota? – i tha Kësulëkuqja ujkut!
Ujku shqeu sytë nga çudia e madhe:
– Jo, moj jo, të ka lënë mëndja?! Ku i ha biskotat unë!?
– Po ca luleshtrydhe? – shtoi kësulëkuqja.
– Hëmmmm, – hungëriti ujku nga inati, pastaj tha me inat: Jo, faleminderit!
Kësulëkuqja u mendua ca dhe shtoi:
– Po sallatë jeshile? Po byrek? Po kos? Po kastravec? Po patëllxhanë? Po patate?
Ujku u çmend fare që Kësulëkuqja nuk po nuk po e pyeste për hundën, sytë dhe gojën e madhe. Ai u
çua nga krevati, shqeu gjithë inat rrobat e nënës që kishte veshur për maskim, doli jashtë dhe hooopa
e bëlldum u zhyt gjithë tërbim në ujërat e lumit që kalonte aty pranë.
Kësulëkuqja e gëzuar që ia kishte dalë të mposhte ujkun e keq, shkoi në dollap dhe përshëndeti
nënën gjithë gëzim:
– Mirëmbrëma, nëna! (e thonë nxënësit, një nxënës e shkruan në tabelë)
Nëna u gëzua që pa Kësulëkuqen dhe e përshëndeti:
– Mirëmbrëma, mbesa ime e shtrenjtë! (e thonë nxënësit, një nxënës e shkruan në tabelë)
Pas darkës së shijshme që hëngri, Kësulëkuqja që doli në dritare dhe përshëndeti me dorë që nga
lumi duke u larguar prej andej dhe ia ktheu përshëndetjen gjithë gëzim:
– Natën e mirë ujku! Gjumë të ëmbël! (e thonë nxënësit, një nxënës e shkruan në tabelë)
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Shënime mbi shënime (15 min)
Nxënësit udhëzohen të hapin fletoret dhe librat. Mësuesja i udhëzon për punën.
- Shikoni me kujdes përshëndetjet që kanë shkruar nxënësit në tabelë. I kontrolloni ato me
përshëndetjet që janë shkruar në libër . Nëse janë shkruar siç duhet i shkruani edhe ju në fletore, nëse
jo, i korrigjojmë më parë në tabelë e pastaj i shkruani saktë në fletore. Fillojmë me të parën.
Kështu nxënësit shkruajnë saktë të gjitha përshëndetjet në fletore.
Reflektim vlerësim (10 min)
Mësuesja pyet nxënësit:
Nga puna që bëmë çfarë kuptimi krijuat për përshëndetjet? Ҫfarë janë përshëndetjet?
− Fjalë me të cilat urojmë dikë kur e takojmë ose ndahemi prej tij.
− Më çfarë shkronjë fillon përshëndetja?
− Me shkronjë të madhe.
− Ҫfarë shenje pikësimi vendosim në fund të përshëndetjes?
− Pikëçuditje.
Jepen detyrat e shtëpisë
Ushtrimet 1,2,3,4 në libër.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Tema mësimore: Fjalët e përshëndetjes (Ora II)

Klasa 2

Data:_________

Situata e të nxënit:

Kompetenca: të shkruarit
Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
-Shkruan përshëndetjet sipas rregullave të drejtshkrimit.
-Bën qortime të thjeshta drejtshkrimore me ndihmën e
mësueses.

Fjalët kyç:
përshëndetje,
shenja pikësimi
pikëçuditja.

Burimet: libri i nxënësit, vjersha “Mysafirët”, 6 fletë A4 me
vjershën të shkruar në të kujtimet e nxënësve, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve ( strategjia, teknikat): Të nxënët bashkëveprues
Organizimi i orës së mësimit
Harta e konceptit ( 10 min)
Mësuesja prezanton temën e mësimit, e shkruan në tabelë dhe u drejtohet nxënësve:
- Sot do të ushtrohemi përsëri me përshëndetjet. Duke kujtuar ato që mësuam orën e kaluar, le të
plotësojmë së bashku në tabelë hartën e konceptit për përshëndetjen.
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Nxënësit do të shkruajnë në një fletë A4, e cila mund të ruhet në dosjen personale më pas.
Përdoren:
Kur takohemi
Kur ndahemi

Fjalë urimi

PËRSHËNDTJET
Fillojnë
me shkronjë të madhe

Mbarojnë
me pikëçudije!
Natën e mirë!
……………………….
………………………

Të nxënët me këmbime (25 min)
Punë me grupe me nga gjashtë nxënës.
Para se të fillojë puna me grupe mësuesja i drejtohet nxënësve:
Sot do të mësojmë një vjershë të bukur së bashku. Titulli i vjershës është Mysafirët dhe autori Rifat
Kukaj. Në këtë vjershë është përdorur një prej përshëndetjeve më të bukura që ne përdorim në të folurin
tonë: Mirë se na erdhët! Në këtë vjershë do të gjeni shumë dashuri për të gjithë njerëzit e familjes dhe
gëzimin që ka një fëmijë si ju, kur ata i vijnë në shtëpi për vizitë. Dëgjojeni si fillim vjershën dhe më pas
do ta mësoni ta recitoni nga një strofë secili.
MYSAFIRËT
Mirë se na erdhe teze,
porsi hëna me rreze!
Mirë se na erdhe, gjyshe,
gushë dallëndyshe!
Mirë se na erdhe, dajë,
porsi ylli në majë!
Mirë se na erdhe kushërirë,
porsi ëmbëlsirë!
Mirë se na erdhe hallë, mysafire e rrallë!
Sa herë e hapni këtë derë ,
dimri bëhet verë.
Mësuesja i vendos nga një numër secilit nxënës nga 1-6 dhe i jep secilit strofën e vet për ta mësuar.
Secili nxënës do të mësojë vetëm një strofë nga vjersha .Mësuesja i thotë njëshave të bashkohen
bashkë e kështu deri tek gjashta. Grupet ushtrohen për të mësuar vetëm 1 strofë përmendësh Më pas
secili kthehet në grupin e vet dhe ushtrohen t’i thonë strofat me radhë nga 1-6, secili atë që ka mësuar.
Në fund nxënësit e recitojnë vjershën para klasës përsëri në grup nga 1-6.
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Reflektim vlerësim ( 10 min)
Reflektohet mbi përshëndetjet , shkrimin dhe përdorimin e tyre në jetën e përditshme. Vlerësohen nxënësit
(grupet) për bashkëpunimin, intonacionin dhe emocionin që përcollën gjatë recitimit
dhe shkrimin e përshëndetjeve.
Jepen detyrat e shtëpisë
Ushtrimi 5 në libër.

Fusha:Gjuhë Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Tema mësimore: Pika dhe pikëpyetja

Klasa 2

Data:__________

Situata e të nxënit: Leximi i fjalive dëftore dhe
pyetëse në fishat e përgatitura nga mësuesja.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës Fjalët kyç: pikë,pikëpyetje, fjali pyetëse, fjali
sipas temës mësimore
dëftore, shenja pikësimi.
Nxënësi/ja:
· • dallon pikën dhe pikëpyetjen si
shenja pikësimi;
· • shpjegon rastet kur vendoset pikë
dhe kur vendoset pikëpyetje;
· •përdor shkronjën e madhe në fillim
të fjalisë;
· •përdor pikën në fjalinë dëftore dhe
pikëpyetjen në fjalinë pyetëse;
Burimet: teksti i nxënësit, mjete shkrimi, fisha me
fjali, kartolina me shenjat e pikësimit .,?

Lidhja me fushat e tjera:
Artet Shoqëria dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Lapsat në mes, Loja e shenjave të pikësimit, Punë e drejtuar, Shkrim i drejtuar.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Lapsat në mes
Vendosen nxënësit në formë rrethore. Në dorë ka lapsa të ndryshëm. Në mes të rrethit vendoset një
tavolinë.
Nxënësit që pyesin, vendosin lapsin në mes të tavolinës.
Nxënësit që përgjigjen, vendosin lapsin e tyre në mes të tavolinës.
Disa fisha me fjali vendosen para nxënësve dhe lexohen.
‒ Si është koha sot?
‒ Koha sot është me re.
‒ Sa vjeç je?
‒ Unë jam 8 vjeç.
Vini re ç’shenja pikësimi janë përdorur në secilën fjali.
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Veprimtaria e dytë: Loja e shenjave të pikësimit
Mësuesja ka parapërgatitur fisha, ku janë shkruar fjali të ndryshme (dëftore, pyetëse). Lexohen fjalitë nga
nxënës të ndryshëm dhe vendosin në fund të tyre kartolinën me shenjën përkatëse (.,?).
Loja vazhdon me të gjitha fjalitë e fishave.
Nxënësit që gabojnë ulen dhe mendojnë të rregullojnë gabimin.
Veprimtaria e tretë: Punë e drejtuar
Hapet teksti në f. 61.
Lexohen fjalitë e dhëna duke treguar ku është vendosur pika dhe pikëpyetja.
Pika dhe pikëpyetja shërbejnë për të treguar se fjalia ka mbaruar.
Kalohet në rubrikën Ushtrohu.
Ushtrimi 1. Synon që nxënësi të vendosë shkronjën e madhe, pikën ose pikëpyetjen në fjalitë e dhëna aty
ku duhet. Plotësohet me laps në libër.
Ushtrimi 2. Synon që nxënësi të vendosë shkronjën e madhe, pikën ose pikëpyetjen në fjalitë e dhëna.
Kujdes! Fjalia gjithmonë fillon me shkronjë të madhe.
Veprimtaria e katërt: Shkrim i drejtuar
Shkruani fjali pyetëse me fjalët e dhëna.
1. U, zëmërua, me Arlën, pse, Blerta
2. E këshilloi, si, nëna, Blertën.
Shkruani fjali dëftore me fjalët e dhëna
shkuan, në, Djemtë, sportiv, këndin
e shtëpisë, nënën, Teuta, në, ndihmon, punët.
Kujdes! Mos harroni pikën dhe pikëpyetjen në fund të fjalive.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për dallimin e shenjave të pikësimit,
të kuptuarit e domosdoshmërisë së përdorimit të tyre.
Detyrë: Shkruani 3 fjali dëftore dhe 3 fjali pyetëse.

Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Vëllai im është si ne (ora I)

Situata e të nxënit: A njeh dikë që ka shqetësime
në komunikim dhe e ka të vështirë të zërë shokë e të
luaj me të?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe saktë pjesën;
• pyet për t’u sqaruar rreth përmbajtjes së tekstit
ose rreth fjalëve të panjohura për të;
• rilexon tekstin për ta kuptuar më mirë pjesën;
• lidh pjesën që lexon me përvoja nga jeta e tyre.

Fjalët kyç:
autizëm,
mensë,
daulle,
bandë muzikore,
sjellje.

Burimet: libri i nxënësit, fleta A4, video-projektor,
fletë A4

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria dhe
mjedisi, të drejtat e njeriut.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Pamje filmike e organizuar, Lexim me ndalesa, Vija e vlerës
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Pamje filmike e organizuar
Shihen në video-projektor fëmijë që kanë shqetësime në komunikim.
Shkruhet në tabelë fjala “Autizëm”, jepet shpjegimi i fjalës sipas sqarimit në libër. Ndaj fëmijëve me
autizëm duhet të sillemi me shumë durim dhe dashuri.
Veprimtaria e dytë: Lexim me ndalesa
Shkruaj në tabelë titullin e pjesës: “Vëllai im është si ne”
Bëhet leximi me ndalesa.
Ndalesa 1: Unë kam... asaj rrëmuje.
‒ Si ia kalojnë dy vëllezërit me njëri-tjetrin?
‒ Çfarë nuk i pëlqen Arditit te vëllai i tij Beni?
‒ Ç’bëri Beni një ditë në mensën e shkollës?
‒ Pse reagoi ashtu Beni?
‒ Si veproi vëllai i Benit?
‒ Si mendoni ju ku shkoi Arditit?
Ndalesa 2: Vrapova... të shkollës së tij.
‒ Çfarë i tha mësuesja Arditit?
‒ Ç’po bënin mësuese Saemira dhe disa fëmijë?
‒ Te cila foto i mbetën sytë Arditit?
‒ Çfarë tregojnë fotot që vendosi mësuesja në muret e klasës?
‒ Si vazhdon tregimi?
Ndalesa 3: Gjithë... e mrekullueshme.
‒ Ç’do të bëjë Beni kur të rritet? Pse?
‒ Çfarë do t’i japë Beni të vëllait?
‒ Si do të ishte për Arditin?
‒ Të pëlqen mbyllja e tregimit?Pse?
Shpjegohen fjalët apo shprehjet që nxënësit nuk i kuptojnë.
Leximi i pjesës zinxhir nga nxënësit e klasës.
Mesazhi: T’u falim shumë dashuri, durim dhe përkushtim fëmijëve me autizëm.
Veprimtaria e tretë: Në qendër të një flete A4 mësuesja ka shkruar pyetjen:
Po

Jo
A do të veproje ti si Arditi?

Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Nxënësit vlerësohen për parashikimet e dhëna, dëshirën.
Detyrë: Lexoni pjesën disa herë dhe mësoni përmbajtjen.
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Fusha: Gjuhë shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Vëllai im është si ne (ora II)

Situata e të nxënit: Në klasë ftohet psikologia
e shkollës dhe u flet fëmijëve rreth autizmit.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me intonacion dhe kuptim pjesën;
• tregon përmbajtjen e pjesës me fjalët e veta;
• dallon përgjigjen e saktë nga e gabuara;
• tregon përvoja lidhur me ngjarjen e pjesës;
• shkruan tri fjali ku përshkruhen fotot e ngjitura në mure.

Fjalët kyç:
psikologe,
autizëm,
alternativë.

Burimet: teksti i nxënësit, fleta A4, mjete shkrimi, foto me
pamje nga punët e fëmijëve me autizëm.

Lidhja me fushat e tjera:
Artet, Shoqëria dhe mjedisi, Të drejtat e
njeriut.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Bisedë, Dëgjim i drejtuar, Shkrim i drejtuar.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Bisedë
Në klasë ftohet psikologia e shkollës. Ajo zhvillon me nxënësit një bisedë rreth fëmijëve me
autizëm.
Nxënësit i drejtojnë pyetje të ndryshme psikologes rreth gjërave të paqarta që ata kanë.
Veprimtaria e dytë: Dëgjim i drejtuar
Lexohet pjesa me intonacion nga nxënësit.
Thuhet nga nxënësit përmbajtja me fjalët e tyre. Veçohen personazhet: Beni, Arditi, mësuesja.
Benià fëmija me autizëm
Arditià vëllai i Benit.
Mësuese Saemiraà ndihmon Arditin për t’i kaluar turpi.
Kalohet në rubrikën “Po ti”?
Për çdo pyetje nxënësit japin përgjigje ashtu si e mendojnë.
Plotësohen përgjigjet me alternativa, e saktë V, e gabuar X.
Kur shoku ia mori biskotën, Beni ulëriti fort.
Vëllai i Benit e la Benin vetëm.
Veprimtaria e tretë: Shkrim i drejtuar
Shkruani 3 fjali ku të përshkruani fotot që vendosi në mur mësuese Saemira.
Një djalë po i bie pianos.
Një vajzë po pikturon një flutur.
Një djalë që kishte bërë koshin fitues.
Lexohen fjalitë nga nxënësit para klase.
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Veprimtaria e katërt: Plotëso hartën e fjalës autizëm.

Luajnë vetë

Komunikojnë pak
autizëm

Janë të vetmuar

Përsëritin disa veprime

Aftësi të ndryshme në komunikim
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për leximin, ritregimin, ndarjen e
përvojave personale me të tjerët, diskutimet në lidhje me fëmijët që kanë aftësi ndryshe.
Detyrë: Shkruaj 3 fjali për personazhet e pjesës.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Vjeshta (ora I)

Klasa 2

Data:_________

Situata e të nxënit: Përshkrimi i stinës së
vjeshtës duke u mbështetur në disa pamje.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës Fjalët kyç:
sipas temës mësimore
stinë,
Nxënësi/ja:
vjeshtë,
• lexon rrjedhshëm vjershën;
vargje,
• dallon vargjet dhe strofat e një vjershe;
strofë,
• përshkruan stinën e vjeshtës, sipas kuptimit të
brymë,
vargjeve;
vresht,
• krijon vargje për vjeshtën.
si nga mot,
lëroj arën.
Burimet: teksti i nxënësit, foto me peizazhe vjeshte,
fleta A4, mjete shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera:
Artet, Shoqëria dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Harta e mendimit, Lexim i drejtuar, Loja e frutave, Turi i galerisë.

Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Harta e mendimit
Ç’dini për stinët?
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Stinët

pranvera

vera

vjeshta

e rënduar
nga frutat

qilimin
e gjetheve
e artë

dimri

e praruar

Tërhiqet vëmendja e nxënësit te stina e vjeshtës.
‒ Ç’tipare ka kjo stinë?
U paraqiten nxënësve dhe peizazhe nga stina e vjeshtës, me të cilat krijohet një poster para klase.
Veprimtaria e dytë: Lexim i drejtuar
Lexohet vjersha me strofa. Për çdo strofë, nxënësve u drejtohen pyetjet përkatëse:
Strofa 1. ‒ Cila u zhduk?
‒ Cili s’këndon më?
‒ Me çfarë erdhi vjeshta?
‒ Si mendoni ç’sjell vjeshta tjetër?
Strofa 2. ‒ Ç’ndodh me pemët në vjeshtë?
‒ Çfarë s’kanë më mali dhe fusha?
‒ Si vazhdon përshkrimi i vjeshtës?
Strofa 3. ‒ Cilat janë zhdukur?
‒ Çfarë bie shumë në këtë stinë?
‒ Çfarë ndryshon në këtë stinë?
‒ A është e mirë vjeshta? Pse?
Strofa 4. ‒ Ç’bën gjithmonë bujku?
‒ Ç’fruta vilen në stinën e vjeshtës?
‒ Ju pëlqeu vjersha?
‒ Ç’vargje do t’i shtonit ju kësaj vjershe?
Shpjegohen fjalët apo shprehjet e vështira.
Leximi i vjershës me strofa nga nxënësit.
Veprimtaria e tretë: Loja e frutave
Përshkruani një frutë pa ia thënë emrin. Shokët thonë për cilën frutë është fjala. P.sh.:
Kuqalashe rrumbullake
E ëmbël si sheqer
Sa vjen vjeshta
thërret nga dega
Eja, eja më merr
E këput e kafshon
Mot më shumë
Të uron
(molla)

I bardhë dhe i zi,
Kokërr-kokërr si qershi,
Korrat rrinë gjithnjë tok,
Ngjeshur kokë më kokë
Kur e ha çfarë thua ti?
Dua dua përsëri.
(rrushi)
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Mësuesja ka shkruar në fletushka gjëegjëza të shkurtra, pa u shkruar emrin në fund të tyre.
Nxënësit shkruajnë ermin e tyre. Vizatoni disa lloje frutash.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për aftësitë në dëgjim, dallimin e
strukturës së vjershës, përshkrimin e stinës.
Detyrë: Mësoni përmendsh vjershën (sa strofa të mundni).

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Vjeshta (ora II)

Klasa 2

Data:_________

Situata e të nxënit: Krijohet një situatë
imagjinare për vjeshtën.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
vjeshtë,
Nxënësi/ja:
vjershë ose poezi,
• reciton bukur vjershën;
imagjinatë,
• tregon me fjalët e veta për stinën e vjeshtës;
vargje,
• dallon alternativat e sakta;
strofë.
• shkruan fjali për vjeshtën sipas imagjinatës;
• krijon një pesëvargësh për vjeshtën.
Burimet: libri i nxënësit, fleta A4, mjete shkrimi , peizazhe
vjeshte.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria
dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Imagjinatë e drejtuar, Dëgjim i drejtuar, Punë në grupe, Pesëvargësh.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Imagjinatë e drejtuar
Nxënës mbyllni sytë dhe mendoni se jeni në një lëndinë të mbushur me gjethe të arta. Dëshironi të
mblidhni sa më shumë gjethe të arta. Hapni sytë dhe tregoni ç’doni të blini me këto gjethe të arta.
Veprimtaria e dytë: Dëgjim i drejtuar
Recitohet vjersha nga nxënësit bukur dhe me intonacion.
‒ Gjeni përgjigjet e sakta: Si erdhi vjeshta?
Vjeshta erdhi me shi,me gjethe të vyshkura. Mali dhe fusha nuk janë më të gjelbëruara.
Plotësohen në tekst fjalitë me fjalët e duhura.
Vjeshta është e mirë, sepse moti freskohet.
Vjeshta është e mirë, sepse bujku vjel vreshtin.
Vjeshta është e mirë, sepse bujku lëron arat.
Krijohen me pamjet e sjella nga nxënësit postera për vjeshtën (nxënësit ndahen në grupe).
Ekspozohen posterat para klase.
138

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Veprimtaria e tretë: Punë në grupe
Krijoni një pesëvargësh me fjalën vjeshta.
Vjeshta
e artë

e freskët

vjelim ( frutat), mrekullon, gostit
Vjeshta sjell shumëllojshmëri frutash
stinë e artë
Lexohen krijimet e nxënësve para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës. Nxënësit vlerësohen për leximin e vjershës me intonacion,
interpretimin e saj, krijimin artistik të një panorame vjeshte.
Detyrë: Paraqit me vizatim vjeshtën e artë.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Përshkruaj vjeshtën (ora I)
Kompetenca: të shkruarit

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• përshkruan me fjalët e tij si e kupton një pikturë, një pamje
apo një fotografi;
• studion modele të gatshme të punëve me shkrim;
• bën planifikimin e shkrimit të një teksti, bazuar në modelin
e dhënë.

Fjalët kyç:
përshkrim,
shqisa,
vjeshta.

Burimet: libri i nxënësit, kujtime të nxënësve, fletë A4 për
secilin nxënës, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Të nxënët bashkëveprues
Organizimi i mësimit
Diskutim i njohurive paraprake (5 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan veprimtarinë që do të bëjnë nxënësit në tabelë:
Përshkruajmë vjeshtën
Ajo u drejtohet nxënësve:
‒ Sot do të përshkruajmë stinën e vjeshtës me gojë dhe me shkrim. Para se të fillojmë, a mund të më
thoni duke kujtuar veprimtaritë e përshkrimeve që kemi bërë më parë, se çfarë do të thotë të përshkruash
diçka? Si e marrim ne informacionin për të përshkruar më pas diçka? E marrim nga pesë shqisat tona:
sytë, veshët, gjuha, hunda, lëkura.
Shkruhen në tabelë konceptet përshkruaj dhe shqisë.
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PËRSHKRUAJ
Jepet informacioni në lidhje me një objekt
Organet e shqisave
sytë

veshët

gjuha

hunda

lëkura

shqisat
të parit

të dëgjuarit

të shijuarit

të nuhaturit

të prekurit

Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (15 min.)
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të përshkruajnë stinën e vjeshtës, duke përdorur informacionin që marrin
nga pesë shqisat. Ata do t’u referohen imazheve të kujtesës së tyre, si dhe pamjeve të figurës në libër.
Fjalët që nxënësit do t’i përdorin për të përshkruar vjeshtën, do t’i shkruajnë në një fletë A4 sipas modelit
të mëposhtëm, të cilën më pas do ta ruajnë në dosje. Kjo është faza e planifikimit të shkrimit të tekstit. U
thuhet nxënësve që ata po planifikojnë të përshkruajnë vjeshtën.
Shkruajnë titullin: Përshkruajmë vjeshtën.
Në formë kolonë shkruhen:
Sytë:
ngjyrat, e kuqe, e verdhë, kafe, e kuqërremtë
Veshët: kërcitja e gjetheve të rëna, zhurma e shiut që bie.
Gjuha: shija e ëmbël e frutave, e rrushit, e mollëve, e dardhave
Hunda: aroma e mrekullueshme e frutave, aroma e gjetheve të rëna
Lëkura: freskia e ajrit
Rishikim në dyshe (15 min.)
Nxënësit plotësojnë tekstin në libër me fjalët që mungojnë. Si fillim e plotësojnë vetë, e pastaj i shkëmbejnë
librat me shokun për t’i kontrolluar.
Dy-tre nxënës lexojnë me zë ushtrimin e plotësuar.
Reflektim vlerësim (10 min.)
Nxënësit rikujtojnë edhe një herë shqisat, si organet prej të cilave marrin informacion nga bota që i rrethon,
informacion të cilin e përdorin për të përshkruar një objekt që i kërkohet. Përsëriten edhe një herë shqisat
duke i treguar me gisht dhe duke i emërtuar.
Jepen detyrat e shtëpisë
Nxënësit do të shkruajnë pesë fjali për vjeshtën. Kjo është faza e organizimit të ideve. Nxënësve u
thuhet që ata do t’i shkruajnë fjalitë sipas radhës me të cilën punuan te fleta e bardhë në klasë. Pra do të
shkruajnë nga një fjali me informacionin e marrë nga çdo shqisë. Rekomandohet që ta marrin fletën A4
me vete. Këshillohen nxënësit që t’i sjellin përsëri fletët në klasë të nesërmen, pasi do t’i fusin në dosje.
Vlerësimi sipas tabelës së vlerësimit
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Përshkruajmë vjeshtën (ora II)
Kompetenca: të shkruarit

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• bën planifikimin e shkrimit të një teksti, bazuar në modelin
e dhënë;
• organizon idetë duke shkruar një tekst rreth një faqe për
një temë të caktuar;
• bën qortime të thjeshta drejtshkrimore me ndihmën e
mësueses.

Fjalët kyç:
përshkrim,
shqisa,
vjeshta,
planifikim,
organizim,
rishikim,
redaktim.

Burimet: libri i nxënësit, fletë A4 për secilin nxënës, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe, Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat): Të nxënit bashkëveprues

Organizimi i orës së mësimit
Diskutim i njohurive paraprake (10 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan veprimtarinë që do të bëjnë nxënësit në tabelë: Përshkruajmë vjeshtën
Ai/ajo u drejtohet nxënësve:
‒ Sot do të përdorim fjalitë që keni krijuar në shtëpi për vjeshtën dhe me to do të bëjmë një tekst përshkrues.
Kush ka dëshirë të lexojë fjalitë që ka shkruar në shtëpi?
Nxënës të ndryshëm lexojnë fjalitë dhe mësuesja vë në dukjet mbiemrat më të spikatur, me të cilat kanë
përshkruar vjeshtën.
Veprimtari e të shkruarit dhe e të menduarit të drejtuar (20 min.)
Punë në grup
Mësuesja u kërkon nxënësve të krijojnë tekst me fjalitë me të cilat kanë përshkruar vjeshtën. Ajo i udhëzon
nxënësit që në paragrafin e parë të prezantojnë objektin e përshkrimit. Disa nxënës japin shembuj të
ndryshëm për këtë.
Në paragrafin e dytë ajo i këshillon të shkruajnë fjalitë me të cilat kanë përshkruar vjeshtën në shtëpi.
Ndërsa në paragrafin e fundit të paraqesin një ndjesi të vetën në lidhje me vjeshtën, pra si ndihen ata
në këtë stinë.
Shembull i një përshkrimi do të ishte:
Stina e vjeshtës
Ka ardhur stina e vjeshtës.
Gjethet e pemëve janë ngjyrosur me lloj-lloj ngjyrash, të verdha, të kuqe, kafe, portokalli. Shumë fruta
të shijshme, si rrushi, molla, dardha janë pjekur e lëshojnë një aromë të mrekullueshme. Është pak
freskët dhe shpesh dëgjohen bubullimat dhe zhurma e shiut të rrëmbyer.
Mua më pëlqen shumë stina e vjeshtës, për frutat, shiun dhe gjethet me ngjyra të mrekullueshme.
Rishikim në grup (10 min.)
Në këtë fazë nxënësit do të rishikojnë dhe do të redaktojnë tekstin që kanë shkruar me ndihmën e
tabelës së vlerësimit edhe mësueses.
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Vlerësimi:

Tabela e vetëvlerësimit për tekstin përshkrues
Cilësitë e tekstit përshkrues
√
X
Paragrafi i parë prezanton objektin e përshkrimit.
Paragrafi i dytë jep detaje në lidhje me objektin.
Paragrafi i tretë jep qëndrimin tënd ndaj objektit që po
përshkruan.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas
radhës së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do ta rishkruajnë tekstin në shtëpi pas korrigjimeve në fazën e rishikimit.

Fusha: Gjuhë shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Fjalia më e vogël.

Situata e të nxënit: Loja me etiketa me fjalët
kryesore (kryefjalë, kallëzues).

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon fjalinë e vogël me dy fjalë (kryefjalë,kallëzues);
• formon fjali me dy fjalë me etiketat e dhëna;
• shkruan fjali të vogla me dy fjalë.

Fjalët kyç:
fjali,
vepruesi (kryefjala),
veprimi (kallëzuesi),
fjalë.

Burimet: teksti i nxënësit, etiketa me fjalë, mjete shkrimi,
fisha me fjali të vogla.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria dhe
mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Loja e fjalëve, Punë e drejtuar, Shkrim i drejtuar.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Loja e fjalëve
Mbi tryezën e mësuesit/es janë vendosur etiketa me fjalë. Nxirren nxënësit duke marrë 2 etiketa për të
formuar fjali.
Fjalitë paraqiten para klase.
Aldo lexon.
Mira reciton.
Xhoi shkruan.
Klajdi punon.
‒ Cilat fjalë tregojnë vepruesin në fjali?(Aldo, Mira, Xhoi, Klajdi)
‒ Cilat fjalë tregojnë veprimin në fjali?(lexon, reciton, shkruan, punon)
Këto fjali janë formuar nga dy fjalë, prandaj do të quhen fjali të vogla.
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Veprimtaria e dytë: Punë e drejtuar
Shkruhet në qendër të tabelës fjala Erta, duke kërkuar që nxënësit të formojnë fjali të vogla.

qan
pikturon

punon
Erta
luan

këndon

qesh

Kujdes! Fjalia ta ketë kuptimin e plotë.
Rastet: Erta është, Erta bën, nuk janë fjali.
Veprimtaria e tretë: Shkrim i drejtuar
Hapet teksti në f. 68.
Lexohen shembujt e dhënë në tekst.
‒ Sa fjalë ka secila fjali?
‒ Çfarë tregojnë ato?(vepruesin, veprimin)
Kalohet në ushtrimet e tekstit 1-4, të cilat plotësohen me laps në tekst.
Ushtrimi 1: Synon që nëpërmjet figurave të krijojë fjali me dy fjalë:
1. Fëmijët luajnë.
2. Vajza fle.
3. Peshqit notojnë.
Ushtrimi 2. Synon që nxënësit të lidhin me shigjetë fjalët dhe më pas të shkruajnë fjalitë më të vogla.
1. Motra lahet.
2. Tullumbacja fluturon
3. Fëmijët vrapojnë
Ushtrimi 3. Synon që nxënësit të dallojnë fjalitë nga jofjalitë.
Jofjalià Beni dërgon, Nëna bën, Mira është, Zana shkon
Fjali à Macja mjaullin. Qeni leh. Këngëtari këndon. Piktori pikturon.
Formoni fjali me grupin e fjalëve që ngjyrose (jofjalitë)
Beni dërgon letër. Nëna bën drekën. Zana shkon në punë. Mira është e dalluar.
Ushtrimi 4. Krijoni fjali me dy fjalë sipas modelit të dhënë.
Aeroplani fluturon. Flutura fluturon.
Veprimtaria e katërt:Krijoni fjali me 2 fjalë.(3-4 fjali).
Nxënësit mund ti shkruajnë dhe në fisha.
Lexohen fjalitë e nxënësve para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për dallimin e fjalisë së vogël,
krijimin e fjalive të vogla duke u bazuar tek ilustrimet.
Detyrë: Ushtrimi 5. Shkruani fjalitë e vogla në fletore.
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Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: 3 R-të e mjedisit (ora I)

Situata e të nxënit: Paraqitja në fisha fjalët:
Ripërdorim, Reduktim, Riciklim.
‒ Ç’keni dëgjuar për këto tri fjalë?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm pjesën, nënvizon fjalët dhe
shprehjet që i pëlqejnë më shumë;
• tregon përmbajtjen e tekstit sipas paragrafëve;
• shpjegon me shembuj fjalët ripërdorim, reduktim,
riciklim;
• nxjerr mesazhin e pjesës.

Fjalët kyç:
mjedis,
ripërdorim,
reduktim,
riciklim,
mesazh,
tregim.

Burimet: libri i nxënësit, fisha me fjalë, mjete shkrimi,
pamje nga mjedisi.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria dhe
mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Parashikimi me anë të titullit, Lexim i drejtuar, Shkrim i drejtuar.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Parashikimi me anë të titullit
U paraqiten nxënësve në fisha fjalët:

Ripërdorim

Të përdorësh gjërat që
janë në gjendje të mirë,
p.sh., bluza e vëllait
fustani i motrës

Reduktim

		
		
		
		

të pakësosh sasinë e gjërave
që hidhen,
		
p.sh., qeset plastike,
gota plastike etj.

Riciklim

të përftosh gjëra të reja
duke përdorur gjërat e
vjetra,
p.sh., krijime artistike
me letra, penj etj.

- Të tria këto fjalë kanë lidhje me mjedisin.
- Të tria këto fjalë fillojnë me shkronjën R.
Veprimtaria e dytë: Lexim i drejtuar
Shkruhet titulli i pjesës në tabelë “3 R-të e mjedisit”
Lexohet tregimi me ndalesa. Për çdo ndalesë u drejtohen pyetje parashikuese dhe si mendoni ju.
Ndalesa 1: Në shtëpinë... gjërat
‒ Ç’ndodh në familjen e Dritanit?
‒ Çfarë vesh Dritani?
‒ Po motra e tij me çfarë shëtit?
‒ Pra, ç’do të thotë kjo që ndodh në familjen e Dritanit? (Ripërdorim)
‒ Po në familjen tuaj ndodh ripërdorimi?
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Ndalesa 2. Kur Valbona... për kafshët
‒ Çfarë marrin Valbona dhe mami kur shkojnë për të blerë?
‒ Pse përdorin çanta prej rrobe?
‒ Ç’do të thotë kjo për mamin dhe Valbonën?( Reduktim)
‒ A duhet dhe ne t’i eliminojmë qeset e plastmasës?
Ndalesa 3. Në shkollën... të bukur
‒ Ç’ndodh në shkollën e Erës?
‒ Për çfarë i përdorin kanoçet e bojërave në shkollën e Erës?
‒ Ç’do të thotë kjo për Erën?( Riciklim)
Ndalesa 4. Nëse bëjmë...gjelbërim
‒ Ç’ndodh nëse bëjmë më pak mbeturina?
‒ Cilat ndoten në mjedisin që na rrethon? (ajri, toka, uji)
‒ Ju pëlqen mbyllja e tregimit? Pse?
Leximi i pjesës zinxhir nga nxënësit e klasës.
Shpjegimi i fjalëve apo i shprehjeve të reja dhe nënvizimi i fjalëve, i shprehjeve apo i fjalive që u pëlqen.
Mesazhi i pjesës: Të mbajmë një mjedis sa më të pastër,duke bërë sa më pak mbeturina që të jetojmë më
shëndetshëm në planetin Tokë.
Veprimtaria e tretë: Shkrim i drejtuar
Shkruani nga një fjali për çdo paragraf.
1. Në familjen e Dritanit të gjithë i përdorin gjërat e njëri-tjetrit.
2. Valbona dhe mami për të blerë përdorin çanta prej rrobe.
3. Në shkollën e Erës një send e përdorin disa herë.
4. Sa më pak mbeturina,aq më mirë jetohet në planetin Tokë.
Leximi i fjalive nga nxënësit.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Pyetja e ditës: Pse njerëzit i ndajnë mbeturinat në kosha të
ndryshëm?
Detyrë: Lexoni disa herë pjesën.

Fusha:Gjuhë Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa2

Data:__________

Tema mësimore: 3 R-të e mjedisit (ora II)

Situata e të nxënit: Përdorimi i kazanave të
veçantë për hedhjen e mbeturinave në lagje.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me intonacion dhe kuptim pjesën;
• shpreh ndjenjat dhe mendimet personale rreth
pjesës që lexon;
• tregon përmbajtjen duke iu përgjigjur pyetjeve të
tekstit dhe me fjalët e veta;
• krijon objekte me mjete të riciklueshme

Fjalët kyç:
mjedis, lagje,
shkollë,
familje,
dyqan,
riciklim,
reduktim,
ripërdorim,
krijim.

Burimet: teksti i nxënësit, mjete riciklimi, mjete
shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria dhe
mjedisi.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Pyetja e ditës, Dëgjim i drejtuar, Krijim i lirë, Punë në grupe, Zinxhiri i shkaqeve.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Pyetja e ditës
Mësuesi/ja shkruan në tabelë pyetjen:
“Pse njerëzit i ndajnë mbeturinat në kosha të ndryshëm?”
Lihen nxënësit të përgjigjen lirshëm ashtu siç mendojnë (është më i lehtë procesi i riciklimit që ndodh
me mbeturinat).
Veprimtaria e dytë: Dëgjim i drejtuar
Në lagjet tuaja ka kosha të veçantë për hedhjen e mbeturinave? Trego për to. Çdo lagje është mirë të
ketë kosha të veçantë.
Kosha për objektet prej qelqi
Kosha për mbeturinat prej letre
Kosha për mbetje plastike
Kosha për objektet metalike
Kosha për mbeturinat ushqimore
Veprimtaria e tretë: Krijim i lirë
Leximi me intonacion i pjesës nga disa nxënës.
Nxënësit u përgjigjen pyetjeve të dhëna në aparatin pedagogjik (1-4 pyetje).
Thuhet përmbajtja e pjesës me fjalët e tyre.
‒ Tregoni cila pjesë ju pëlqen më shumë. Pse?
‒ Cili proces të pëlqen më shumë?
‒ Cilin përdor më shumë ti?
Krijohet zinxhiri i shkaqeve.
Pasojat

Shkaku

Mbeturinat plastike, letrat

ndotin ujin

gjelbërimin

ajrin

mjedisin

Veprimtaria e katërt: Punë në grupe
Ndahen nxënësit në grupe. Krijohen objekte të ndryshme me materiale të riciklueshme.
P.sh.: lule me prefësen e lapsave me ngjyra
kukulla me fije akriliku, lecka
macja me gazetë e spango
dielli me ngjitje topthash letre të bëra shuk.
Paraqitja e modeleve të krijuara me materiale të riciklueshme para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës. Nxënësit vlerësohen për leximin, idetë e shprehura për
3 R-të e mjedisit, aftësitë krijuese
Detyrë: Krijim artistik me materiale të riciklueshme.
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Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Të mbrojmë mjedisin (flasim)

Situata e të nxënit: Shikohen në video-projektor
pamje nga mjedise të ndotura dhe mjedise të pastra.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon sendet e ripërdorura nga ato të konsumit;
• tregon rëndësinë e mbajtjes së mjedisit sa më
pastër;
• tregon raste të ndotjes së mjedisit në klasë, lagje
e familje;
• shkruan fjali për vjeshtën sipas imagjinatës;
• krijon një pesëvargësh për vjeshtën.

Fjalët kyç:
mjedis,
ripërdorim,
pastër,
ndotje.

Burimet: libri i nxënësit, gota nga mjedise të pastra
dhe te ndotura, mjete shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera:
Artet, Shoqëria dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Shkrim i organizuar, Pyetje-përgjigje, Punë në grupe.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Paraqiten në video-projektor pamje nga mjedise të ndotura. Pyeten më pas
nxënësit:
‒ Çfarë bëjnë fëmijët?
‒ Si i grupojnë ato? Pse?
Paraqiten pamje edhe nga mjediset e pastra. Pyes nxënësit:
‒ Pse duhet ta mbajmë pastër natyrën?
‒ Ç’të mira sjell një mjedis i pastër?
Veprimtaria e dytë:Secili nxënës nxjerr mbi bankë foto që flasin për mjedise të pastra. Ndahen
nxënësit në grupe dhe me fotot e tyre krijojnë postera.
Gr. 1 à Posteri “Mjedis i ndotur”
Gr. 2 à Posteri “Mjedis i pastër”
Gr. 3 à Mesazhe rreth mbajtjes së mjedisit pastër të shkruara në fisha.
Prezantohen punët e nxënësve para klase.
Hapet teksti në f. 72
Situata 1. Qarko sendet që mund të përdoren ose ripërdoren disa herë (kanoçe,shishe
plastike,gazetë,letër)
Situata 2.
Foto(a) à Fëmijët ndihmojnë për të pastruar bregdetin.
Foto(b) à Fëmijët ripërdorin shishet plastike për objekte të riciklueshme.
Foto(c) à Fëmijët lyejnë me gëlqere trungjet e pemëve.
Diskutohet me nxënësit:
‒ Pse është e rëndësishme ta mbajmë pastër mjedisin? (Nxënësit lihen të shprehin lirshëm mendimet
e tyre.)
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Veprimtaria e tretë:
Tregoni raste se si e mbani pastër mjedisin në klasë dhe në shkollë. Nxënësit sjellin shembuj pastërtie
shembullore nga klasa e tyre të cilat lidhen me:
- pastrimin e klasës;
- pastrimin e mjeteve (personale dhe të klasës);
- mirëmbajtjen e orendive;
Krijojmë dialogë rreth situatave të ndryshme p.sh.,:
Mira qëron një portokall dhe lëkurat i hedh përtokë. Shoqja e qorton.
‒ Mira,nuk veprove mirë. Nuk hidhen lëkurat përdhe.
‒ E mo,se s’ka gjë. Lëkurë portokalli janë.
‒ Bëre gabim...

Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për idetë e dhëna, propozimet për
nisma mjedisore në mjediset e shkollës.

Fusha: Gjuhë Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Libri

Situata e të nxënit: Renditja e vjershës sipas
vargjeve dhe strofave të shkruara në fisha.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
•lexon me intonacion vjershën;
•tregon rreth librave që ka lexuar;
•dallon strofat dhe vargjet e vjershës;
•nxjerr mesazhin e pjesës.

Fjalët kyç:
libër,
shok,
durim,
pa përtim,
strofë,
vargje,
titull,
vjershë.

Burimet: teksti i nxënësit,mjete shkrimi, fisha me
vargje, fleta A4.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria dhe
mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Dora e fshehtë, Dëgjim i drejtuar, Pesëvargësh, Shkrim i lirë.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Dora e fshehtë
Ndahen nxënësit në grupe me 5-6 nxënës. Çdo grupi i jepen fisha, ku janë shkruar vargjet e njërës prej
strofave të vjershës.
Nxënësit renditin vargjet siç duhet duke i ngjitur në një fletë formati.
Fiton grupi që ka renditur më saktë vargjet e vjershës.
-Si mund të titullohet vjersha?
Japin nxënësit mendime nga më të ndryshmet.
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Veprimtaria e dytë: Dëgjim i drejtuar
Shkruhet titulli i vjershës në tabelë.
Lexohet vjersha me intonacion nga 3-4 nxënës.
Pyeten nxënësit:
‒ Sa strofa ka vjersha?
‒ Sa vargje ka secila vjershë?
‒ Si quhet shoku që ka vajza?
‒ Çfarë i tregon libri asaj?
‒ Pse vajza nuk mërzitet duke lexuar?
‒ Po ti mërzitesh kur lexon libra?
Shpjegimi i fjalëve apo shprehjeve të reja.
Lexim zinxhir i vargjeve nga nxënësit
Mesazhi i vjershës: Libri ndriçon mendjen, mendja ndriçon botën.
Tregoni rreth librave që keni lexuar.
Veprimtaria e tretë: Pesëvargësh
Krijohet një pesëvargësh me fjalën libër:
Libri
i çmuar
i dashur
tregon
zbavit
mëson
Libri është burim dijesh
Dituri
Veprimtaria e katërt: Shkrim i lirë
Shkruani në një fletë A4 titujt e librave që keni lexuar. Stimulohet nxënësi që ka lexuar më shumë libra.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për mendimet e dhëna, dallimin e
strukturës së vjershës, titullin, autorin, numrin e strofave, numrin e vargjeve.
Detyrë: Mësoni vjershën përmendsh

Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore Një libër? Po, faleminderit!
(ora II)

Situata e të nxënit: Tregoni librin që ju ka pëlqyer
më shumë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me intonacion dhe kuptim pjesën.
përshkruan me fjalët e veta personazhin kryesor të
tregimit;
•tregon përmbajtjen me fjalët e veta;
•dallon përgjigjet e sakta nga të gabuarat;
•tregon përvoja personale lidhur me tregimin.

Fjalët kyç:
tregim,
Marini,
libër i parapëlqyer,
biblioteka e klasës

Burimet: libri i nxënësit, mjete shkrimi, libri i
parapëlqyer.

Lidhja me fushat e tjera:
Artet, Shoqëria dhe mjedisi.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Shkrim i shpejtë, Harta e ngjarjes, Karrigia e autorit.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Shkrim i shpejtë
Secili nxënës nga biblioteka e tij personale ka sjellë në klasë librin që ka pëlqyer më shumë. Mësuesi/
ja u thotë:
‒ Shkruani shpejt dhe shkurt pse ju ka pëlqyer libri.
Veprimtaria e dytë: Harta e ngjarjes
Lexohet pjesa me intonacion nga disa nxënës. Përshkruani me fjalët tuaja personazhin kryesor të
tregimit.

Filloi ta tërhiqte libri
Lexon pa dëshirë

U fut në botën e ngjarjes
Marini

Zgjodhi librin me pak faqe

Nuk ndihej rehat kur lexonte
U kënaq shumë së lexuari

Kush u përfshi në ngjarje?
Si përfundon tregimi?

Marini

Kur e lexoi librin?
Ku e lexoi librin?

Pse Marini nuk e kuptoi si i iku ora?
Çfarë ndodhi gjatë leximit?

Secili nxënës plotëson hartën e ngjarjes të skematizuar në një fletë A4 nga mësuesi/ja.
Shënohen me V përgjigjet e sakta dhe me X përgjigjet e gabuara.
Pyeten nxënësit:
‒ Çfarë ndieni kur lexoni një libër të bukur? A ju duket sikur bëheni pjesë e ngjarjes?
Veprimtaria e tretë: Karrigia e autorit
Nxënësit ulen në karrigen e autorit dhe tregojnë për librin e tyre më të parapëlqyer.
Dëgjohen nxënësit me vëmendje.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për gjetjen e përgjigjeve të sakta,
ndarjen e përvojave personale rreth kënaqësisë së të lexuarit të librave.
Detyrë: Dhuro një libër për bibliotekën e klasës.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla1

Tema : Librat që lexoj unë (Ora I)

Klasa II

Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shpreh përjetimet që e kanë shoqëruar gjatë leximit të
një libri në njërën nga format shprehëse (me gojë, me
shkrim, vizatim, mimikë, lëvizje etj.);
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për
përgatitjen e një teme të dhënë;
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato
të panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar,
duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh. duke i shënuar
me shenja të ndryshme);
Kompetenca e të menduarit:
• paraqet argumente pro dhe kundër për një mendim,
qëndrim, sjellje të manifestuar nga një apo më shumë
persona (në klasë/shkollë apo jashtë saj).

Nxënësi/ja:
• përshkruan me fjalët e tij një objekt të dhënë
për përshkrim;
• studion modele të gatshme të punëve me
shkrim;
• plotëson një skedë të thjeshtë libri duke u
bazuar te modeli në libër.

Fjalë kyç:
përshkrim,
bibliotekë,
libër,
rafte,
librari.

Burimet: libri, imazhet e memories së
nxënësve.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues

Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Parashikim me termat paraprakë (15 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan temën në tabelë:
Librat që lexoj unë
Më pas shkruan në tabelë termat: librari, bibliotekë, libra, rafte.
Ai/ajo u drejtohet nxënësve:
‒ Duke lexuar temën e mësimit dhe fjalët që kam shkruar, a mund ta gjeni se për çfarë do të flasim sot?
Nxënësit bëjnë parashikimet e tyre.
Mësuesi/ja u kërkon atyre të thonë ku dallon fjala librari nga bibliotekë. Më pas nxënësit tregojnë përvojat e
tyre për libraritë që kanë vizituar dhe si i janë dukur ato, çfarë kanë parë atje, si ka qenë shërbimi i librareve
dhe a kanë gjetur gjithmonë librin që kanë dashur. Gjatë përshkrimit të librarive që kanë vizituar nxënësit,
mësuesja e cilëson llojin e tekstit që ata po krijojnë me gojë, pra një përshkrim dhe i kërkon atyre të ndjekin
dhe të mbajnë një radhë gjatë përshkrimit, p.sh .nga lart-poshtë, apo nga e përgjithshmja te detajet.
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Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (20 min.)
Punë me grupe
Nxënësit do të plotësojnë fjalët që mungojnë në tekstin përshkrues në libër. Mësuesja i udhëzon për punën
që do të bëjnë, ndan rolet: lexuesi, kontrolluesi, nxitësi, raportuesi.
Nxënësit mbarojnë punën në grup dhe një pjesëtar i grupi raportuesi e lexon atë me zë.
Hulumtim i përmbajtjes (5 min.)
Mësuesi/ja i pyet nxënësit se ç’lloj teksti ishte ai që plotësuan (tekst përshkrues). Ajo u kërkon atyre të gjejnë
paragrafin që prezanton objektin e përshkrimit, paragrafët që japin detaje nga objekti dhe paragrafin që e
mbyll duke dhënë një ndjesi personale në lidhje me objektin që po përshkruhet.
Detyrat e shtëpisë (5 min.)
Mësuesi/ja u tërheq vëmendjen nxënësve në ushtrimin 2, ku janë emërtuar disa karakteristika të një libri.
Ajo i thotë nxënësve që duke u bazuar në këtë model të plotësojnë të dhënat për një libër të cilin ata e kanë
lexuar dhe e kanë në shtëpi. Mësuesja i porosit nxënësit që orën tjetër të sjellin librin që u ka pëlqyer më
shumë nga të gjithë librat që kanë lexuar.
Vlerësimi
Nota 1
2
3
4
5
Kriteri S’ka shkruar asgjë nga ajo që kërkohej. Ka plotësuar detyrën me >6 gabime drejtshkrimore dhe nuk i
ka renditur pjesët e strukturës sipas radhës së modelit. Ka plotësuar detyrën me 5-6 gabime drejtshkrimi apo
gramatikore. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit me 3-4 gabime drejtshkrimore. Ka plotësuar
detyrën me 1-2 gabime drejtshkrimore.

Lënda: Gjuhë shqipe
Tema : Librat që lexoj unë

Shkalla1
Ora II

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
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Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shpreh përjetimet që e kanë shoqëruar gjatë leximit të një libri në njërën nga
format shprehëse (me gojë, me shkrim, vizatim, mimikë, lëvizje etj.);
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e një teme të
dhënë;
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të panjohura për një
temë, çështje apo ngjarje të caktuar, duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh.
duke i shënuar me shenja të ndryshme);
Kompetenca e të menduarit:
• paraqet argumente pro dhe kundër për një mendim, qëndrim, sjellje të
manifestuar nga një apo më shumë persona (në klasë/shkollë apo jashtë saj).

Nxënësi/ja:
• përshkruan me fjalët e
tij një objekt të dhënë për
përshkrim;
• studion modele të gatshme
të punëve me shkrim;
• bën planifikimin e shkrimit
të një teksti, bazuar në
modelin e dhënë.
• organizon idetë në fjali
sipas kuptimit dhe radhës
logjike.

Fjalë kyç: përshkrim, libër, personazh, mesazh.

Burimet: libri, imazhet e
memories së nxënësve,
libra të përzgjedhur prej
nxënësve.
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Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Mendo, krijo, diskuto (15 min.)
Mësuesja prezanton dhe shkruan temën në tabelë:
Librat që lexoj unë
Ai/ajo u drejtohet nxënësve:
Sot do të përshkruani librin që ju ka pëlqyer më shumë dhe do të shpjegoni se përse ju ka pëlqyer kaq
shumë. Le të fillojmë me planifikimin e shkrimit.
Puna do zhvillohet në grupe. Nxënësit do të punojnë në fetë A4. Ndahen rolet dhe mësuesja lehtëson punën
e nxënësve me pyetjet:
‒ Si quhet libri që ju ka pëlqyer më shumë? Shkruajeni titullin e tij në mes të fletës. Cili është autori i këtij
libri? Shkruajeni mbi titullin. Cili ishte personazhi kryesor i këtij libri? Shkruajeni në të djathtë të titullit. Çfarë
problem hasi ai? Shkruajeni poshtë titullit. Si e zgjidhi? Shkruajeni në të majtë të titullit? Cili ishte mesazhi i
historisë? Shkruaje lart pranë autorit të librit.
Autori
Titulli
Zgjidhja

Personazhi kryesor
Mesazhi
Problemi

Shënime mbi shënime (20 min.)
Punë me grupe
Nxënësit pas planifikimit të shkrimit do të kalojnë në organizimin e ideve. Në këtë fazë ata do të krijojnë
fjali me fjalët kyç që shkruan te planifikimi. Këto fjali nuk quhen tekst, janë thjesht fjali të renditura, të cilat
më pas do të formojnë tekst.
Një model i fjalive të organizuara mund të ishte kështu:
1. Libri që më ka pëlqyer më shumë titullohet “Borëbardha dhe shtatë xhuxhët”.
2. Autori i këtij libri është populli.
3. Personazhi kryesor është Borëbardha.
4. Borëbardha kishte një problem të madh, njerkën e saj e cila donte ta vriste sepse ishte xheloze.
5. Ajo shpëtoi nga xhuxhët dhe puthja e princit
6. Mesazhi i kësaj përralle është që dashuria fiton edhe mbi ligësinë e shpirtit të njeriut.
Pohim-mbështetje (10 min.)
Nxënësit do të mbështesin zgjedhjen e librit të parapëlqyer, duke treguar pse i ka pëlqyer aq shumë apo
pse është ai një libër i rëndësishëm për ta. Ata do të udhëzohen nga mësuesja të mbështeten te mesazhi
që nxorën nga leximi i librit.
Detyrat e shtëpisë
Nxënësit do të shkruajnë një tekst përshkrues me fjalitë që krijuan në klasë, kështu ata duhet ta kenë
me vete punën që bënë. Nxënësit udhëzohen ta shoqërojnë përshkrimin me një vizatim ilustrues. Fleta e
punës do të ruhet në dosje.
Një model teksti mund të ishte ky:
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Libri që më ka pëlqyer më shumë
Libri që më ka pëlqyer më shumë është Borëbardha dhe shtatë xhuxhët. Autori i këtij libri nuk njihet,
kështu në këto raste thuhet që është populli.
Personazhi kryesor i këtij libri është princesha e bukur Borëbardha. Ajo kishte një armike shumë të
madhe. Armikja ishte njerka e saj që donte ta vriste, sepse ishte shumë xheloze. Mirëpo Borëbardhën e
mirë e shpëtuan xhuxhët së bashku me princin e saj.
Ky libër më pëlqeu shumë, sepse më mësoi se ligësia e njeriut të keq humbet përballë dashurisë së
njerëzve të mirë.
Vlerësimi
Nota 1
2
3
4
5
Kriteri S’ka shkruar asgjë nga ajo që kërkohej. Ka shkruar një fletë ditari me >6 gabime drejtshkrimore
dhe nuk i ka renditur pjesët e strukturës sipas radhës së modelit. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së
modelit me 5-6 gabime drejtshkrimi apo gramatikore. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit me
3-4 gabime drejtshkrimore. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit me 1-2 gabime drejtshkrimore.

Fusha: Gjuhë Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Tema mësimore: Shtojmë dhe heqim fjalë në fjali

Klasa 2

Data:__________

Situata e të nxënit: Manipulime me etiketa
për të zgjeruar dhe zvogëluar fjalinë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç: fjalë, fjali,fjali e vogël,shtoj
temës mësimore
fjalë, heq fjalë.
Nxënësi/ja:
• dallon fjalinë më të vogël;
• shton fjalinë e vogël duke e zgjeruar atë me anë të pyetjeve;
• heq fjalë nga fjalia derisa ajo të mos e prishë kuptimin
(zvogëlon fjalinë).
Burimet: teksti i nxënësit, etiketa me fjalë, mjete shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria
dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Loja e etiketave, Parashikim me terma paraprakë, Shkrim i drejtuar.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Loja e etiketave
Jepen situata me anë të etiketave.
Situata 1:
Nxënësi
‒ Çfarë shkruan? (Detyrat)
‒ Ku shkruan? (Në fletore)
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‒ Me se shkruan? (Me stilolaps)		

Nxënësi shkruan detyrat me stilolaps në fletore.

Situata 2: Vajza fle. (fjalia e vogël)
‒ Me kë fle? Me kukullën
‒ Ku fle? Në shtrat
‒ Kur fle? Në mbrëmje			
Vajza fle me kukullën në shtrat në mbrëmje.
‒ Çfarë u bëmë fjalive të vogla? (i zgjeruam)
‒ Me ndihmën e kujt i zgjeruam? (pyetjeve)
Veprimtaria e dytë: Parashikim me terma paraprakë
Paraqiten para klase disa foto:
a) një djalë që vizaton;
b) një vajzë që këndon.
Nxënësit formojnë fillimisht fjalitë e vogla.
a) Djali vizaton.
b) Vajza këndon.
Mësuesja nxjerr tabelën e pyetjeve dhe pyet:
‒ Me se pikturon? Me penel.
‒ Ku pikturon? Në fletë.
‒ Çfarë pikturon? Një lule.
Formohet fjalia e zgjeruar:

				

Djali pikturon një penel në fletë

Po kështu veprohet dhe për figurën e dytë.
‒ Ku këndon vajza? Në koncert.
‒ Me kë këndon? Me shoqet e klasës
‒ Çfarë këndon? Një këngë popullore.
Formohet fjalia e zgjeruar:

		

Vajza këndon në koncert një këngë popullore me shoqet e klasës.

Veprimtaria e tretë: Shkrim i drejtuar
Hapet teksti në f. 77.
Lexohet shembulli i dhënë në tekst.
Fjalia më e vogël na mëson diçka.
Shkrimtari shkruan.
Fjalia e zgjeruar na mëson më shumë gjëra. Shkrimtari shkruan librin me kompjuter në studio.
Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”
Ushtrimi 1. Synon që nxënësi me ndihmën e pyetjeve të kalojnë nga fjalia e vogël te fjalia e zgjeruar,
me ndihmën edhe të figurës.
Ushtrimi 2. Synon që nxënësi nga fjalia e zgjeruar të kalojë në fjalinë më të vogël, duke ndjekur
shembullin e tekstit.
Veprimtaria e katërt:Shkruani fjalitë më të vogla tek 4 fjalitë e dhëna.
a) Fëmijët pastrojnë kopshtin nga gjethet. à Fëmijët pastrojnë.
b) Flutura fluturon në mëngjes mbi lule. à Flutura fluturon.
c) Djali pikturon një kalë me lapsa me ngjyra. à Djali pikturon.
d) Vajza shkruan ushtrimin me shkumës në dërrasë. à Vajza shkruan.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për shtimin dhe heqjen e fjalëve në fjali.
Detyrë: Shkruani 3 fjali të vogla. Zgjerojini ato me ndihmën e pyetjeve.
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Fusha: Gjuha Shqipe Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Kompjuteri dhe stilolapsi (ora I)

Situata e të nxënit:
‒ A dini ta përdorni kompjuterin?
‒ Për çfarë e përdorni kompjuterin?
‒ Sa kohë kaloni para kompjuterit?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm pjesën;
• tregon brendinë e pjesës me anë të pyetjeve;
• dallon personazhet e përrallës duke i krahasuar ato;
• jep parashikimet e veta në lidhje me titullin;
• shpreh pëlqimet e tij/saj duke e ilustruar me pjesë
nga teksti i përrallës.

Fjalët kyç:
kompjuter,
stilolaps,
dorëshkrim,
tastierë,
maus,
ekran.

Burimet: teksti i nxënësit, mjete shkrimi,
minikompjuter, informacione nga interneti.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria dhe
mjedisi, Teknologji dhe TIK

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Harta e kompjuterit, Parashikim nëpërmjet titullit, Diagrami i Venit, Pesëvargësh, Lexim i koduar.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Harta e kompjuterit
‒ Ç’dini për kompjuterin?

truri
ekran

printer

kompjuteri

maus

Tastierë kompjuteri
Pajisje inteligjente

‒ Sa nxënës dinë ta përdorin kompjuterin?
‒ Çfarë shkruani në kompjuter?
‒ A e humbisni kohën para kompjuterit?
Mësuesja ka sjellë në klasë një minikompjuter.
Nxënësit demonstrojnë gjërat që dinë në kompjuter.
Veprimtaria e dytë: Parashikim nëpërmjet titullit
Shkruaj në tabelë titullin e pjesës: “Kompjuteri dhe stilolapsi”
U kërkoj nxënësve të formojnë një ngjarje, duke u mbështetur te titulli i pjesës dhe imagjinata e tyre
(disa fjali shkurt)
Dëgjohen nxënësit me vëmendje nga mësuesja.
Lexohet përralla me intonacion nga mësuesja.
Nxënësit tregojnë personazhet e përrallës.
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Ermira

kompjuteri

personazhet

stilolapsi

Gjyshja e Ermirës

‒ Si thoni ju, kush ka të drejtë kompjuteri apo stilolapsi?
Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja.
Lexohet pjesa zinxhir nga nxënësit e klasës.
Nënvizoni sipas kodeve fjalët e gjyshes→gj, Ermirës→E, Kompjuterit→k, Stilolapsit→s.
Veprimtaria e tretë: Diagrami i Venit
Krahasohet me diagramin e Venit kompjuteri dhe stilolapsi.
Kompjuteri

·

objekt

·

i shpejtë

·

jep informacione

Stilolapsi

Mjete
shkrimi

·

send

·

dorëshkrime

·

shkruan në fletore

Veprimtaria e katërt: Pesëvargësh
Krijohet një pesëvargësh me fjalën “Kompjuter”
Kompjuter
i shpejtë
i saktë
informon
punon
ndihmon
Kompjuteri të informon për shumë gjëra
pajisje inteligjente
Lexohen krijimet e nxënësve para klase.

Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për leximin e rrjedhshëm të pjesës, parashikimit nëpërmjet titullit,
dëshirën për të shprehur mendimin rreth përrallës.
Detyrë: Lexoni pjesën, mësoni fjalët e personazheve përmendsh.
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Fusha: Gjuha Shqipe Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Kompjuteri dhe stilolapsi (ora II)

Situata e të nxënit: Libri para se të shkojë në
shtypshkronjë, shkruhet në kompjuter, pastaj
hidhet në CD ose flash dhe më pas kalon në
makinën ku do të shtypet.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me intonacion dhe me role pjesën;
• tregon brendinë sipas strukturës së tekstit;
• jep gjykimin dhe mendimin e tij/saj rreth personazheve
kryesore të përrallës;
• dramatizon pjesën duke e luajtur në role atë.

Fjalët kyç:
kompjuter,
shtypshkronjë,
personazh,
dramatizim.

Burimet: teksti i nxënësit, salla e kompjuterave,
informacione që nxënësit i kanë shkruar në kompjuter,
mjete shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera:
Artet, Teknologjia dhe TIK, Shoqëria dhe
mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Krijim i lirë, Lojë në role, Të dëgjuarit, Punë në grupe.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Krijim i lirë
Nxënësit kanë përgatitur modele ose shkrime nga kompjuteri i tyre në shtëpi. Reklamohet krijimet e
nxënësve para klase. Secili tregon shkurt si e ka bërë dhe sa kohë i është dashur ta bëjë.
Veprimtaria e dytë: Lojë në role
Lexohet përralla me role nga grupe nxënësish. Thuhet brendia e pjesës sipas strukturës së përrallës.
1. Kompjuteri në shtëpinë e Ermirës.
2. Gjyshja dëgjon bisedën e kompjuterit me stilolapsin.
3. Gjyshja shkroi me stilolaps bisedën e tyre.
4. Mendimi i gjyshes.
Plotësohen fjalitë e dhëna me fjalët e stilolapsit. Për kompjuterin (sytë, pa mësuar, stilolapsi nuk është...)
U përgjigjen pyetjeve në aparatin pedagogjik dhe në rubrikën “Po ti?”.
Mesazhi i pjesës: Dorëshkrimet dhe puna në kompjuter janë shumë të çmuara për çdo njeri.
Veprimtaria e tretë: Të dëgjuarit
Dramatizohet pjesa me role para klase (gjyshja, stilolapsi, kompjuteri).
Shpallet grupi fitues (Ai që aktron më mirë).
Veprimtaria e katërt: Punë në grupe
Nëse shkolla ka sallë informatike (me kompjutera) mësuesja është mirë t’i çojë nxënësit në fund të
orës dhe secili prej tyre të tregojë se ç’mund të bëjë me kompjuter.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni: Vlerësohen nxënësit për leximin në role, dallimin e
kompjuterit nga stilolapsi, rëndësia e tyre, përvoja personale e përdorimit të kompjuterave.
Detyrë: Paraqit punën që dëshiron me shkrim dhe kompjuter.
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Fusha: Gjuhë Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Alfabeti i shqipes (ora I)

Situata e të nxënit: Imagjinatë e drejtuar rreth fotos
së tekstit, e cila është zmadhuar nga mësuesja.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon për të marrë informacion;
• ritregon përmbajtjen e pjesës;
• njeh disa nga shkrimtarët e shquar shqiptar;
• krahason librin e erës me librin e gjyshit duke
gjetur të përbashkëtat e tyre.

Fjalët kyç:
alfabeti i gjuhës shqipe,
Era,
gjyshi,
libër i vjetër,
i ri,
shkrimtarë

Burimet: teksti i nxënësit, foto e zmadhuar e tekstit, Lidhja me fushat e tjera: Shoqëria dhe mjedisi,
informacione nga shkrimtarë patriotë, fleta A4.
Artet
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Imagjinatë e drejtuar, Lexim i drejtuar, Diagrami i Venit.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Imagjinatë e drejtuar
Duke parë foton e tekstit të zmadhuar dhe duke u njohur me titullin e pjesës, nxënësit pyeten nëse
mund të krijojnë një tregim.
‒ Si mund të jetë tregimi?
Krijimin e tyre nxënësit përpiqen ta krijojnë në bazë të fotografisë, madje mund ta kenë me një
imagjinatë fantastike krejt ndryshe nga tregimi. Mësuesja u drejton imagjinatën, p.sh., ngjarja zhvillohet
në ditët tona, por fotografia ka lidhje me gjyshin e Erës.
Mirëpritet çdo krijim.
Veprimtaria e dytë: Lexim i drejtuar
Lexohet pjesa me ndalesa:
Ndalesa 1. Stërgjyshi i Erës...të pëlqen?
‒ Çfarë përgjigjeje i ka thënë gjyshi?
‒ A do të çuditet Era? Pse?
Ndalesa 2. Moj bijë ... abetares sate.
‒ Cilët janë këta burra në foto?
‒ Kur e krijuan alfabetin ata?
‒ A jetojnë ata në ditët tona?
Ndalesa 3. Si quhen... gjuhën shqipe.
‒ A i njeh Era ata burra të mençur?
‒ A ka mësuar në shkollë për ata?
‒ A e di ajo se çfarë kanë bërë ata?
Ndalesa 4. Gjysh... deri në fund.
‒ A e prisnit këtë mbyllje?
‒ A mund të gjeni një mbyllje tjetër?
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Shpjegohen fjalët e vështira të pjesës.
Lexohet pjesa zinxhir nga nxënësit.
Gjatë leximit, mësuesi/ja vë në sfond këngën “Alfabeti shqip”nëse është e mundur.
Mesazhi: Libri vlerën e ka në faqet e tij. Alfabeti i gjuhës shqipe u krijua nga patriotët shqiptarë.
Veprimtaria e tretë: Diagrami i Venit
Krahasoni një libër të vjetër me një libër të ri.

-Është me kapak të hollë
-Pa ngjyra

- Janë libra
- Mësojmë gjëra të reja

-Është i vjetër

- Është me kapak të trashë
- Brenda ka figura me ngjyra
- Është i ri

Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni: Vlerësohen nxënësit për leximin e pjesës, përgjigjet e dhëna,
demonstrimet e të kuptuarit të tekstit, ndryshimet dhe të përbashkëtat e librave të rinj dhe atyre të vjetër.
Detyrë: Mësoni përmendsh vargjet për gjuhën shqipe.

Fusha: Gjuha Shqipe Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Alfabeti i shqipes (ora II)

Situata e të nxënit: Bisedohet rreth
pjesës duke u drejtuar nxënësve pyetje të
hartuara nga mësuesja.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• tregon kohën kur zhvillohet ngjarja;
• dallon personazhet e pjesës dhe personazhet për të cilat flasin;
• kodon sipas kërkesës;
• plotëson duke zgjedhur sipas kodit të pjesës së fjalisë;
• lexon në role pjesën.
• reciton bukur vjershat për gjuhën shqipe.

Fjalët kyç:
vjersha,
burra të mençur,
gjuha shqipe.

Burimet: teksti i nxënësit, informacione rreth personazheve në
foto, libra të vjetër, libra të rinj, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Teknologjia
dhe TIK, Shoqëria dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Bisedë, Përvijim i të menduarit, Karrigia e autorit, Lojë në role.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Bisedë
Bisedohet me nxënësit:
‒ Çfarë mësoi Era nga gjyshi?
‒ Ç’ndodhi në qytetin e Manastirit?
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‒ Kush mori pjesë atje?
‒ Cilat vargje për gjuhën shqipe mësoi Era?
‒ Kush i reciton më bukur?(minikonkurs)
Nxënësit recitojnë vargjet për gjuhën shqipe dhe mësuesja shpall “Recituesit e vegjël”.
Veprimtaria e dytë: Përvijim i të menduarit
Për të kontrolluar përvetësimin e tregimit, mësuesi/ja hap pas hapi dhe nëpërmjet pyetjeve të
njëpasnjëshme, ndërton së bashku me nxënësit grafikun organizues “Rrjedha e ngjarjes”.

Era e pa gjyshin që po lexonte.
Ai po lexonte një libër të vjetër.
Libri tregonte shumë gjëra interesante.
Era pa në foto disa burra fisnikë.
Ata ishin patriotë shqiptarë.
Këta burra të shquar krijuan alfabetin e gjuhës shqipe
Qyteti ku u miratua alfabeti i gjuhës shqipe quhej Manastir.
Pyetjet e tekstit përdoren për të plotësuar grafikun e mësipërm.
Krahaso duke plotësuar fjalitë me fjalët e dhëna (pa ngjyra, të vjetër; me ngjyra, të ri)
Plotësohen me kodim fjalitë e dhëna me pjesët e zgjedhura nga teksti.
1.....tregon historinë e familjes.
2.....është krijim nga gjyshi i tij.
3.....tregon historinë e alfabetit të gjuhës shqipe.
Veprimtaria e tretë: Lojë në role
Nxënësit ndahen në role, gjyshi, Era, autori.
Veprimtaria përsëritet disa herë, duke aktivizuar nxënës të ndryshëm.
Ora e mësimit mbyllet me vargjet e Naimit duke i thënë të gjithë me një gojë:
		
			Gjuha jonë sa e mirë
			
Sa e ëmbël, sa e dlirë...
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni: Vlerësohen nxënësit për leximin në role, dallimin e
personazheve, interpretimin e vjershave, përgjigjet e pyetjeve rreth pjesës.
Detyrë: Gjeni vargje kushtuar gjuhës sonë të bukur shqipe.
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Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Vjershat e stërgjyshërve.

Situata e të nxënit: Dëgjimi në video-projektor të poezive
kushtuar Atdheut tonë nga aktorë të shquar shqiptarë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
fushës sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dëgjon vjershat e stërgjyshërve tanë;
• tregon ndryshimet që kanë fjalët e përdorura
nga poetët në vargjet kushtuar atdheut tonë;
• shpreh emocionet dhe përjetimet që i kanë
shoqëruar gjatë dëgjimit të poezive;
• shkruani titullin dhe autorin për çdo vjershë.

Fjalët kyç:
stërgjysh,
vargje,
Shqipëri,
Naim Frashëri,
Hilë Mosi,
Ndre Mjeda,
Gjergj Fishta.

Burimet: teksti i nxënësit,videoprojektor,vjersha kushtuar Atdheut, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria dhe mjedisi,
Teknologjia dhe TIK.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Dëgjim i drejtuar, Diskutim, Minikonkurs, Karrigia e autorit.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Dëgjim i drejtuar
Nxënësit dëgjojnë në video-projektor vargje kushtuar Atdheut tonë nga aktorët tanë shqiptarë. Në klasë
krijohet një mjedis emocional. Më pas paraqiten foto nga poetët tanë shumë të shquar, si: Naim Frashëri,
Hilë Mosi, Ndre Mjeda, Gjergj Fishta. Këta poetë kanë shkruar shumë libra me vlerë edhe për kohën e
sotme. Në librat e tyre gjuha shqipe ka pak ndryshime nga ajo që përdorim ne sot. Secili poet ka shkruar
sipas dialektit të tij. Sot poetët shkruajnë në gjuhë letrare.
Veprimtaria e dytë: Diskutim
Njihen nxënësit me temën e mësimit “Vjershat e stërgjyshërve”. Lexohen vjershat e 4 poetëve me
emocion nga mësuesja dhe nxënësit dëgjojnë me interes.
Gjuha e mëmës (Naim Frashëri); Drita (Hilë Mosi); Fëmija dhe zogu (Ndre Mjeda); Shqipnia (Gjergj Fishta)
Shpjegohen fjalët dialektore të përdorura nga poetët.
Lexohen vjershat nga nxënësit e klasës.
Mesazhi: Dashuria për Atdheun është e madhe dhe e shenjtë.
Veprimtaria e tretë: Minikonkurs
Nxënësit dëgjojnë poezitë nga mësuesja dhe ato në fisha shkruajnë titullin dhe autorin. Shpallet fitues
nxënësi që nuk ka gabuar në përcaktimin e titujve dhe autorëve.
Veprimtaria e katërt: Karrigia e autorit
Nxënësit lexojnë vargjet kushtuar Atdheut në karrigen e autorit. (Marrë nga librat e tyre personalë.)
Shkruani si del Atdheu ne vargjet që dëgjuat.

I thuren këngë
mëmëdhe
vendlindja

Shqipëria
I dashur

Atdheu
I bukur

Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni: Vlerësohen nxënësit për arsyet e pëlqimit të vjershave,
demonstrimin e aftësive dëgjuese.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema mësimore: Shkruajmë për atdheun (ora I)

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shpreh përjetimet që e kanë shoqëruar gjatë leximit të një
libri në njërën nga format shprehëse (me gojë, me shkrim,
vizatim, mimikë, lëvizje etj.);
Kompetenca e të nxënit:
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato
të panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar,
duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh., duke i shënuar me
shenja të ndryshme);
Kompetenca e të menduarit:
• paraqet argumente pro dhe kundër për një mendim,
qëndrim, sjellje të manifestuar nga një apo më shumë
persona (në klasë/shkollë apo jashtë saj).

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet,
ndjenjat dhe emocionet e tij, si dhe
diskuton në grupe të vogla për tema që i
interesojnë (kryesisht brenda klasës);
• pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të
shkruajë;
• plotëson me shkrim pjesët që u
mungojnë fjalive.

Fjalë kyç:
atdheu,
poezia,
Shqipëria.

Burimet: libri, fjalori i gjuhës shqipe,
materiale biografike për autorët e vjershave
dhe fotografi të tyre, fotografi që ilustrojnë
lisat, çukat, brinjat, gërxhet, kodrat.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Diskutim i njohurive paraprake (10 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan temën në tabelë:
Shkruajmë për atdheun
Ai/ajo u drejtohet nxënësve:
Orën e kaluar ne mësuam disa vjersha për atdheun tonë, Shqipërinë, dhe folëm shumë për dashurinë e
poetëve, dashuri të cilën e kanë shprehur në poezitë e tyre për Shqipërinë. A mund të recitoni ju ndonjë
nga ato vjersha?
Para se të fillojmë do të themi diçka për poetët që i kanë shkruar, Asdrenin dhe Naim Frashërin. Mësuesi/ja
lexon disa materiale biografike të përshtatshme për nxënësit në lidhje me autorët dhe tregon fotografi të tyre.
Mbajtja e strukturuar e shënimeve (25 min.)
Mësuesja u thotë nxënësve se do të lexojmë dy poezi të tjera përsëri për atdheun dhe do të mundohemi
t’i kuptojmë ato.
Gjatë leximit nxënësit duhet të mbajnë shënime. Do të shënojnë me vijë poshtë fjalët të cilat nuk i kuptojnë.
Pasi mësuesi/ja do të mbarojë leximin, do të shpjegohet kuptimi i tyre.
Mësuesja lexon poezitë, ndërsa nxënësit mbajnë shënime. Shpjegohen me hollësi fjalët e pakuptueshme,
duke përdorur edhe fjalorin e gjuhës shqipe dhe shpjegohet edhe kuptimi i së tërës nga nxënësit dhe
mësuesi/ja.
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Gjatë shpjegimit të fjalëve, nxënësit hapin fletoren e fjalorit ku shënojnë fjalët që shpjegohen. Mirë është që
nxënësit të kenë një fletore të veçantë për fjalorin. Zgjerimi i fjalorit të nxënësve gjatë arsimit fillor është një
nga përparësitë e mësimdhënies.
Nxënësit pikturojnë çukat, kodrat, brinjat, gërxhet duke u bazuar në fotot që ka sjellë mësuesja.
Rishikim në dyshe (10 min.)
Punë me dyshe
Nxënësit do të plotësojnë fjalët që mungojnë në ushtrimin 1 në libër. Mësuesja i udhëzon për punën që do
të bëjnë. Si fillim do të punojnë vetë e pastaj do t’ia japin shokut për korrigjim. Nxënësit mbarojnë punën dhe
disa prej tyre lexojnë ushtrimin me zë.
Detyrat e shtëpisë
Kopjoni njërën nga vjershat dhe mësojeni atë përmendësh.
Vlerësimi
Nota 1
2
3
4
5
Kriteri S’ka shkruar asgjë nga ajo që kërkohej. Ka plotësuar detyrën me >6 gabime drejtshkrimore dhe nuk
i ka renditur pjesët e strukturës sipas radhës së modelit. Ka plotësuar detyrën me 5-6 gabime drejtshkrimi
apo gramatikore. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit me 3-4 gabime drejtshkrimore.
Ka plotësuar detyrën me 1-2 gabime drejtshkrimore.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema: Shkruajmë për atdheun (ora II)

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shpreh përjetimet që e kanë shoqëruar gjatë leximit të
një libri në njërën nga format shprehëse (me gojë, me
shkrim, vizatim, mimikë, lëvizje etj.);
Kompetenca e të nxënit:
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato
të panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar,
duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh. duke i shënuar
me shenja të ndryshme);
Kompetenca e të menduarit:
• paraqet argumente pro dhe kundër për një mendim,
qëndrim, sjellje të manifestuar nga një apo më shumë
persona (në klasë/shkollë apo jashtë saj).

Nxënësi/ja:
- pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të
shkruajë;
- plotëson me shkrim pjesët që u mungojnë
fjalive;
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat
dhe emocionet e tij/saj, si dhe diskuton në
grupe të vogla për tema që i interesojnë
(kryesisht brenda klasës).

Fjalë kyç:
atdheu,
poezia,
Shqipëria.

Burimet: libri, fjalori i gjuhës shqipe, material
biografike për autorët e vjershave dhe fotografi
të tyre.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
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Veprimtaritë e të nxënit( strategjia, teknikat)
Marrëdhënie pyetje-përgjigje (10 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan temën në tabelë:
Shkruajmë për atdheun
Ai/jo u drejtohet nxënësve me pyetjen:
‒ Ne shprehëm dashurinë për atdheun tonë Shqipërinë me poezi dhe shkrime, por a mund të më thoni se
përse është në zemrat tona kjo ndjenjë dashurie kaq e madhe?
Nxënësit përgjigjen dhe shkruhen në tabelë përgjigjet e tyre
E dua Shqipërinë sepse
Kam lindur këtu

kam familjen

flas gjuhën e nënës

kam shkollën

kam shokët

kam kujtimet

Mbajtja e strukturuar e shënimeve (25 min)
Mësuesi/ja u thotë nxënësve se do të lexojnë dy poezi të tjera përsëri për atdheun dhe do të përpiqemi t’i
kuptojmë ato. Poezitë duhet të shkruhen në tabelë dhe do të nënvizohen disa nga fjalët që do t’u duhen
nxënësve për të plotësuar ushtrimin 3 në libër.
Gjatë leximit nxënësit duhet të mbajnë shënime. Do të shënojnë me vijë poshtë fjalët të cilat nuk i kuptojnë.
Pasi mësuesi/ja do të mbarojë leximin do të shpjegohet kuptimi i tyre.
Gjuha jonë
Gjuha jonë sa e mirë,
sa e ëmbël, sa e gjerë,
sa e lehtë, sa e d’lirë,
sa e bukur, sa e vlerë...
Naim Frashëri

Gjuha shqype
Porsi kanga e zogut t’verës,
qi vallzon n’blerim të prillit;
porsi i ambli flladi i erës,
qi lmon gjit e drandofillit;
porsi vala e bregut t’detit,
porsi gjâma e rrfès zhgjetare,
porsi ushtima e nji tërmetit,
ngjashtu â’ gjuha e jonë shqyptare.
Gjergj Fishta

Mësuesja lexon poezitë, ndërsa nxënësit mbajnë shënime. Shpjegohen me hollësi fjalët që nuk i kuptojnë,
duke përdorur edhe fjalorin e gjuhës shqipe dhe shpjegohet edhe kuptimi i së tërës nga nxënësit dhe mësuesja.
Gjatë shpjegimit të fjalëve, nxënësit hapin fletoren e fjalorit ku shënojnë fjalët që shpjegohen. Mirë është që
nxënësit të kenë një fletore të veçantë për fjalorin. Zgjerimi i fjalorit të nxënësve gjatë arsimit fillor është një
nga prioritetet e mësimdhënies.
Rishikim në dyshe (10 min.)
Punë me dyshe
Nxënësit do të plotësojnë fjalët që mungojnë në ushtrimin 3 në libër. Mësuesja i udhëzon për punën që do
të bëjnë. Në rreshtin e parë do të shkruajnë disa nga mbiemrat që ka përdorur Naim Frashëri në poezinë e
tij, në rreshtin e dytë disa nga krahasimet që ka përdorur Gjergj Fishta. Si fillim do të punojnë vetë e pastaj
do t’ia japin shokut për korrigjim.
Nxënësit mbarojnë punën dhe disa prej tyre lexojnë ushtrimin me zë.
Detyrat e shtëpisë
Plotësimi me të dhëna i ushtrimit 2 në libër.
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Fusha: Gjuhë Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Ndryshojmë vendin e grupeve të fjalëve (ora I)

Situata e të nxënit: Krijim fjalish me
etiketa duke ua ndryshuar vendin, pa
prishur kuptimin e fjalisë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon grupet e fjalëve me ndihmën e pyetjeve përkatëse;
• ndryshon vendin e grupeve të fjalëve pa prishur kuptimin e fjalisë;
• formon fjali me fjalët e dhëna në disa variante pa prishur kuptimin
e fjalisë.

Fjalët kyç:
fjali,
grupe fjalësh,
ndrysho.

Burimet: teksti i nxënësit, etiketa me fjalë, mjete shkrimi, fleta A4,
ngjitës.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë
Shqipe, Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Lojë, Manipulime me etiketa fjalësh, Punë me grupe, Shkëmbe një problem.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Lojë
Mësimi fillon me një lojë. Ndryshojini vendet objekteve të klasës. P.sh., vendosin çantat mbi tavolina,
karriget mbi tryezë, banka në vende të ndryshme...etj
‒ Cilat objekte, pasi ua ndryshuat vendin, mund të përdoren si më parë?
‒ Cilat objekte lëvizen së bashku? (çanta me librat, tryeza me vazon me lule etj.)
Nëpërmjet lojës, nxënësit tregojnë se për të kryer një funksion të caktuar lëvizjet bëhen si grup.
P.sh. -banka-karrigia së bashku; -tavolina-vazoja me lule; -çantat-librat
Imagjinoni sikur vazoja me lule të rrinte mbi dërrasën e zezë, apo librat mbi dysheme etj.
Veprimtaria e dytë: Manipulime me etiketa fjalësh
Mësuesi/ja ka përgatitur etiketa me fjalë

Shila e vogël

me lapsa me ngjyra

po vizaton

Nxënësit lexojnë etiketat me fjalë dhe përpiqen të formojnë fjali. Mësuesja i shkruan fjalitë në tabelë.
Vendosen etiketat sipas rendit të duhur: 1-2-3
Shila e vogël→ Kush vizaton?
Po vizaton→ Ç’po bën Shila?
Me lapsa me ngjyra→ Me se?
‒ Cila është fjalia më e vogël? Shila vizaton.
‒ Cilat fjalë i japin kuptim më të zgjuar fjalisë?(e vogël,po, me lapsa me ngjyra)
Shila e vogël, me lapsa me ngjyra janë grupe fjalësh.
Grupi i fjalëve lëviz në fjali pa u ndarë, ndryshe fjalia e humb kuptimin e saj.
Veprimtaria e tretë: Punë me grupe
Hapet teksti i gjuhës në f. 85.
Vëzhgohen shembujt e dhënë në tekst, për të kuptuar edhe më mirë ndryshimin e grupeve të fjalëve në
fjali. Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”.
Ushtrimi 1 synon që nxënësi të fusë në etiketa fjalët dhe grupet e fjalëve që nuk ndahen në fjalitë e dhëna.
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Diana dhe Drini

vendosin

lodrat

në kuti

Cilët?

Ç’bëjnë?

Çfarë?

Ku?

Drini
Kush?

Diana
Kush?

po rregullon

tryezën e punës

Ç’bën?

Cilën?

sistemoi

librat

në raftet e bibliotekës kuti

Ç’bën?

Cilat?

Ku?

Ushtrimi 2. Synon që nxënësit të ndryshojnë vendet e fjalëve dhe grupeve të fjalëve në ushtrimin 1
pa prishur kuptimin e fjalive.
p.sh 1-2-3-4; 1-4-2-3; 1-2-4-3; 4-1-2-3
Fjalia e dytë: Fjalët e grupet e fjalëve nuk lëvizin pasi fjalitë s’kanë kuptim.
1-2-3-4; 1-4-2-3; 1-2-4-3; 4-1-2-3
Veprimtaria e katërt: Jepen etiketat me fjalët:

Gjatë orëve të nxehta

fshihen

nën gjethe

kërmijtë

Kujdes! Përdor pyetjet për çdo fjalë apo grup fjalësh.
Formo fjali pa prishur kuptimin e fjalëve.
Lexohen fjalitë para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konluzioni: Vlerësohen nxënësit për dallimin e grupeve të fjalëve me
ndihmën e pyetjeve, të kuptuarit nëpërmjet veprimit.
Detyrë: Formo fjali me etiketa fjalësh.

Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Ndryshojmë vendin e grupeve të
fjalëve (ora II)

Situata e të nxënit: Dallimi i fjalëve dhe grupeve
të fjalëve në fjali. Ndryshimi i fjalëve në fjali pa
prishur kuptimin e fjalisë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• ndryshon fjalët apo grupet e fjalëve në fjali pa
prishur kuptimin e fjalëve;
• paraqet saktë mendimet e tij;
• demonstron siguri në arritjen e rezultateve;
• formon fjali me fjalët dhe grupet e fjalëve të dhëna.

Fjalët kyç:
fjalë,
grup fjalësh,
ndryshim,
kuptim i fjalisë.

Burimet: teksti i nxënësit, etiketa me fjalë apo grupe
fjalësh, fletë A4, mjete shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera: Artet,Shoqëria dhe
mjedisi.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Punë në çifte, Manipulime me fjalë apo grupe fjalësh, Shkrim i drejtuar.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Punë në çifte
Mësuesja mbi tavolinë e saj ka vendosur etiketa me fjalë apo grupe fjalësh (ose shfrytëzohen etiketat e
përgatitura më parë në shtëpi).
Çdo çift merr etiketat dhe formon fjali në variante të ndryshme pa prishur kuptimin e fjalisë:
P.sh.: vëllai im/ po ujit/luledelet/në kopsht/.
1
2
3
4
4-1-2-3; 1-4-2-3; 1-2-4-3
Veprimtaria e dytë: Manipulime me fjalë apo grupe fjalësh
Nxënësit ndahen në dy grupe të mëdha. Grupi 1 shkruan një fjali në një fletë A4 dhe ia jep grupit 2 dhe
anasjelltas.
Çdo grup punon me fjalinë e vet. Ata gjejnë fjalët apo grupet e fjalëve në fjali dhe i lëvizin ato, në
mënyrë të tillë që fjalia të ketë kuptim. Kjo punë kryhet brenda një kohe të caktuar.
Çdo grup prezanton punën e tij para klase.
Veprimtaria e tretë: Shkrim i drejtuar
Hapet teksti në f. 86. Shkruaj si duhet fjalët brenda çdo grupi fjalësh (në fletën A4).

dal nga shkolla

pemë e vogël

fëmijë të sjellshëm

piktor i famshëm

rrugë të gjata

flas në telefon

shkoj në shtëpi

këndoj një këngë

Ushtrimi 1: Synon që nxënësit të ndryshojnë grupet e fjalëve në fjalitë e dhëna sipas shembullit të dhënë.
Shoqja e Linditës/jeton/me prindërit/ në Itali./
Kush?

4-1-2-3;

Ç’bën?

Me kë?

1-4-2-3;

Ku?

1-2-4-3

Sara/e/flet/shumë mirë/gjuhën shqipe./
Kush?Kë? Ç’bën? Si?

Cilën?

1-2-3-4-5
Ushtrimi 2: Synon që fjalët e dhëna në të djathtë t’i vendosë në vendet e duhura në fjali.
Vajza e vogël..........
.........pikturoi një fole zogu.
.........macen bardhoshe.
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Më pas vajza...........
.........ujkut gjakatar.
Atë natë vajza.........
Lexohen fjalitë e shkruara në fletën A4 nga nxënësit.
Veprimtaria e katërt: Formoni fjali me fjalët ose grupet e fjalëve të dhëna në etiketa.
Të gjithë fëmijët e pëlqejnë shumë shqiponjën. Ata e pikturojnë shqiponjën bukur në flamur. Fëmijët
ngjyrosën flamurin në orën e vizatimit. Disa fëmijë fituan çmime në konkursin e vizatimit.
Kujdes! Vendosni shkronjën e madhe dhe pikën aty ku duhet.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës së mësimit: Vlerësohen nxënësit për dallimin e grupeve
të fjalëve me ndihmën e pyetjeve, të kuptuarit nëpërmjet veprimit.
Detyrë: Formo fjali me grupet e fjalëve:

xhamat

nga era

dridhen

lulet

kopshtin

zbukurojnë

Duken

kodrat

nga dritarja

Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Sa të dua, o Shqipëri (ora I)

Situata e të nxënit: Pamje në videoprojektor të bukurive natyrore të vendit tonë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e bukur vjershat;
• zbulon dashurinë dhe mallin për atdheun në vargjet e poezisë;
• tregon dhe shkruan dëshirat e poetit për atdheun;
• krijon vargje të thjeshta për atdheun.

Fjalët kyç:
Shqipëri,
mall,
Atdhe,
vyer,
shpirtin,
Asdreni.

Burimet: teksti i nxënësit, video-projektor, mjete shkrimi, foto
nga Asdreni.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria
dhe mjedisi, Teknologjia dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Vëzhgim i organizuar, Pyetja sjell pyetjen, Dora e fshehtë, Pesëvargësh, Punë në grupe.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Vëzhgim i organizuar
Shikohen në video-projektor pamje nga bukuritë natyrore të vendit tonë.
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Më pas plotësohet kllasteri.

male
lumenj

bimë

Kodra

Shqipëria

kafshë

liqene

fusha
pyje

dete

Veprimtaria e dytë: Pyetja sjell pyetjen, Punë në grupe
Ndahet klasa në grupe. Njihen nxënësit me titullin e poezisë “Sa të dua, O Shqipëri”. Në fletushka
shkruhen vargjet e strofës së parë dhe të dytë.
Nxënësit renditin vargjet sipas radhës së duhur. Shpallen fituese grupet që kanë renditur më saktë
vargjet e poezisë.
Lexohet poezia nga nxënësit me vargje dhe strofa. (Në sfond gjatë leximit dëgjohen këngë të ndryshme
për Atdheun.)
Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja të poezisë.
Kalohet në rubrikën “Kupto tekstin”
‒ Me kë e krahason poeti Atdheun? (nënvizo vargjet)
‒ Ku tregon se autori ndien mall për vendin e tij ? (gazin, dashuria, dëshira)
‒ Cilat janë disa nga dëshirat e poetit për Atdheun? (malli, dashuria, gazi, lule e vyer.)
Veprimtaria e tretë: Pesëvargësh
Krijohet një pesëvargësh për Atdheun.
Atdheu
i bukur

i dashur

ndërtohet zbukurohet

lulëzon

Unë e dua shumë Atdheun
Shqipëria

Lexohen krijimet e nxënësve para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për leximin rrjedhshëm të vjershës
në shprehjen e mendimeve, ndarja e ndjenjave dhe emocioneve me të tjerët.
Detyrë: Mësoni vjershën përmendsh.
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Fusha: Gjuhë Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Sa të dua, o Shqipëri! (ora II)

Situata e të nxënit: Dëgjimi i Himnit të Flamurit
në magnetofon.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• reciton me ndjenjë e intonacion vargjet për flamurin;
• tregon ngjyrat e flamurit tonë kombëtar;
• flet për festën e flamurit si ditë e rëndësishme në
historinë e popullit tonë;
• përshkruan flamurin kombëtar me fjalë apo vizatim.

Fjalët kyç:
Himn i Flamurit,
përbashkuar,
besë,
tradhtarë,
dëshmor.

Burimet: teksti i nxënësit, flamuri shqiptar, fletë A4,
mjete shkrimi, veshje festive për ditën e flamurit, CD,
magnetofon.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria dhe
mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Punë në çifte, Dora e fshehtë, Dëgjim i drejtuar, Bisedë, Turi i galerisë, Punë në grupe,
Pesëvargësh.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Punë në çifte
Klasa është kthyer në një mjedis festiv (zbukuruar me flamuj). Nxënësit janë veshur si për rast feste (me
bluza me flamur, shall me flamur etj.). Dëgjohet në CD kënga “Himni i Flamurit”. Gjatë këndimit nxënësit
ngrihen në këmbë. Më pas, në çifte, nxënësit shkruajnë idetë e tyre rreth flamurit.

I kuq

festë

luftë
Emër njeriu

Flamur

Me shqiponjë

simbol

Veprimtaria e dytë: Dora e fshehtë, Dëgjim i drejtuar, Bisedë
Vargjet e “Himnit të Flamurit” janë shkruar në fisha.
U jepen nxënësve për t’i renditur siç duhet.
Lexohen vargjet e renditura qartë para klase, duke shpallur dhe grupin më të mirë.
Hapet teksti dhe lexohen vargjet zinxhir nga nxënësit.
Shpjegohen fjalët e reja të vjershës.
Plotësohen fjalitë e dhëna në tekst.
- kuq e zi
- 29 Nëntor 1944à Festa e Çlirimit
- 28 Nëntor 1912à Festa e Flamurit
Bisedohet me nxënësit rreth festave të Nëntorit si dy festa me shumë rëndësi në historinë e popullit
tonë (Pavarësia dhe Çlirimi i Shqipërisë).
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Veprimtaria e tretë: Pesëvargësh
Krijohen vargje për flamurin duke krijuar një pesëvargësh.
Flamur
i kuq krenar
nderohet valëvitet gjakosur
Flamuri është simbol i kombit.
Gjak
Lexohen krijimet nga nxënësit para klase.
Veprimtaria e katërt: Paraqitet me vizatim flamuri ynë kombëtar. Vizatimet e nxënësve ngjiten në
muret e klasës. Gjatë punës nxënësit dëgjojnë në sfond këngë të ndryshme për flamurin.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për recitimin e vjershës, mënyrën
e bashkëpunimit, në grup, ndarjen e emocioneve me të tjerët.
Detyrë: Mësoni vjershën përmendsh.

Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Lagjja e re

Situata e të nxënit: U paraqiten
nxënësve foto me pamje nga një lagje
qyteti. Bisedohet rreth pamjes.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm, me intonacion dhe për ta kuptuar pjesën;
• tregon përmbajtjen e tregimit me anë të pyetjeve;
• dallon supermarketin nga dyqani;
• tregon objektet që ndodhen në lagjen e tij dhe funksionin e tyre.

Fjalët kyç:
lagje,
arkitekt,
ambulancë,
supermarket.

Burimet: teksti i nxënësit, foto me pamje të lagjeve të qytetit,
pamje nga supermarketi.

Lidhja me fushat e tjera: Artet,
Shoqëria dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Bisedë paraprake, Dëgjim i drejtuar, Diagrami i Venit.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Bisedë paraprake
Në bazë të fotove të vëzhguara nga nxënësit plotësohet kllasteri.

Për të luajtur
Për t’u çlodhur
Kënd lojërash
parqe
postë
Për të postuar
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supermarket
Për të blerë

shkollë

Për të mësuar

bibliotekë

Për t’u vizituar
Për t’u mjekuar
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Veprimtaria e dytë: Dëgjim i drejtuar
Shkruhet titulli i pjesës në tabelë “Lagjja e re”. Lexohet me intonacion nga mësuesja.
U drejtohen nxënësve pyetje rreth tekstit të dëgjuar.
‒ Ku banojnë Era dhe Adriatiku?
‒ Çfarë janë Era dhe Adriatiku?
‒ Cila është gjëja e parë që mësuan ata?
‒ Po prindërit e tyre ç’gjëra të para njohën në lagje?
‒ Kush e ka babanë arkitekt?
‒ A i njohin tani më lehtë vendet e lagjes Era dhe Tiku?
(Është mirë që nxënësit ta lexojnë përgjigjen në tekst.)
Shpjegohen fjalët të cilat i kanë nënvizuar në tekst, gjatë leximit nga mësuesja.
Leximi zinxhir nga nxënësit e klasës.
Plotësohen ushtrimet e faqes “Kupto tekstin (1-4)”.
Veprimtaria e tretë: Diagrami i Venit
Nxënësit paraqesin me Diagram Veni, ku ndryshon dhe ku ngjason supermarketi nga dyqani.

·

Hapësirë e madhe

·

Hapësirë më e vogël

·

Shumëllojshmëri mallrash

·

Një ose disa shitës

·

S’ka shitës

·

Blerësi i merr mallrat nga shitësi

·

Blerësi e zgjedh vetë mallin

·

Pak ose shumë mallra

·

Paguan në arkë

·

Paguan te shitësi

Vend ku
shiten
mallra

Lexohen nga nxënësit diagramet e plotësuara

Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Nxënësit vlerësohen për leximin e tregimit, përshkrimin e
lagjes,dëshirës për ndarjen e përvojave personale me të tjerët.
Detyrë: Lexoni pjesën disa herë. Me ndihmën e prindërve bëni një skicë të ladjes ku jetoni.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla1

Tema : Dhoma ime (Ora I)

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për
përgatitjen e një teme të dhënë;
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato
të panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar,
duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh. duke i shënuar
me shenja të ndryshme);
Kompetenca e të menduarit:
• paraqet argumente pro dhe kundër për një mendim,
qëndrim, sjellje të manifestuar nga një apo më shumë
persona (në klasë/shkollë apo jashtë saj).

Nxënësi/ja:
• pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat
dhe emocionet e tij, si dhe diskuton në grupe të
vogla për tema që i interesojnë (kryesisht brenda
klasës);
• studion modele të gatshme të punëve me
shkrim;
• plotëson një tekst me fjalët që mungojnë duke
u bazuar te kuptimi i fjalisë.

Fjalë kyç: përshkrim,dhoma ime, rrëmujë, rregull.

Burimet: libri, imazhet e memories së nxënësve

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënët bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Bisedë për njohuritë paraprake (10 min.)
Mësuesja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë:
Dhoma ime
Ajo i drejtohet nxënësve:
‒ A keni ju një dhomë tuajën në shtëpi? Nëse jo, në cilën dhomë të shtëpisë rrini dhe keni vendosur sendet
tuaja? Kush kujdeset për rregullimin dhe pastrimin e vendit ku jetoni? Po ju çfarë bëni për ta mbajtur të
rregullt vendin ku jetoni?
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (20 min.)
Punë me grupe (lexuesi, nxitësi, kontrolluesi, raportuesi)
Nxënësit do të lexojnë vjershën “Dhoma ime”, që është në libër dhe fjalët që janë të shpërndara jashtë saj.
Më pas ata do të shkruajnë fjalët në vendin e duhur . Raportuesi i secilit grup do të lexojë me zë të lartë
vjershën me fjalët e plotësuara sipas kuptimit.
Reflektim vlerësim (10 min.)
Mësuesja i pyet nxënësit se çfarë ndjenjash u shkaktoi vjersha teksa po e lexonin? A ngjajnë ata me
personazhin e vjershës në mbajtjen e dhomës së tyre? Përse është e rëndësishme që ta mbajnë dhomën
dhe sendet personale në rregull? Çfarë problemesh shkakton mosmbajtja në rregull e tyre.
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Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të bëjnë një planifikim ditor se çfarë punësh do të bëjnë çdo ditë, në mënyrë që dhoma apo
vendi ku jetojnë të mos jetë asnjëherë rrëmujë. Një kopje të këtij planifikimi, ata do ta vendosin në një vend
të dukshëm në dhomën e tyre.
E hënë
E martë
E mërkurë
E enjte
E premte
E shtunë
E diel
						
Vlerësimi
Nota 1
2
3
4
5
Kriteri S’ka shkruar asgjë nga ajo që kërkohej Ka plotësuar detyrën me >6 gabime drejtshkrimore
dhe nuk i ka renditur pjesët e strukturës sipas radhës së modelit. Ka plotësuar detyrën me 5-6 gabime
drejtshkrimore apo gramatikore. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit me 3-4 gabime
drejtshkrimore. Ka plotësuar detyrën me 1-2 gabime drejtshkrimore.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Dhoma ime (ora II)

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e
një teme të dhënë;
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të
panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar, duke
përdorur teknika të ndryshme (p.sh., duke i shënuar me shenja të
ndryshme);
Kompetenca personale:
• bashkëpunon në mënyrë aktive me të gjithë moshatarët.

Nxënësi/ja:
- bën planifikimin e shkrimit të një
teksti, bazuar në modelin e dhënë;
- organizon idetë duke shkruar një
tekst rreth një faqe për një temë të
caktuar;
- bën qortime të thjeshta drejtshkrimore
me ndihmën e mësueses.

Fjalë kyç:
përshkrim,
shqisa,
vjeshta,
planifikim,
organizim,
rishikim,
redaktim.

Burimet: libri, imazhet e memories së
nxënësve, fletë A4 për secilin nxënës.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
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Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Bisedë për njohuritë paraprake (10 min.)
Mësuesja prezanton dhe shkruan veprimtarinë që do të bëjnë nxënësit në tabelë:
Përshkruaj dhomën time
Ajo i drejtohet nxënësve:
Sot ju do të përshkruani dhomën tuaj, nëse ju nuk keni një tuajën do të përshkruani dhomën ku
flini zakonisht dhe ku mbani sendet tuaja personale. Duke kujtuar çfarë meni mësuar më parë për
përshkrimin le të kujtojmë disa gjëra kryesore që do të kemi parasysh gjatë përshrimit. Le të bëjmë një
planifikim të thjeshtë të fjalëve dhe rendit që do të përdorni në përshkrim.
Dhoma ime
Renditja nga afër –larg e objekteve që do të tregohen
Përdorimi i fjalëve që tregojnë vendodhjen e objekteve në dhomë: mbi, nën, afër, larg, përpara, pas, në të
djathtë, në të majtë, në krah, përballë.
Veprimtari e të shkruarit dhe e të menduarit të drejtuar (25 min)
Punë në grup
Në këtë fazë nxënësit do të bëjnë organizimin e ideve , pra do të krijojnë fjali të renditura sipas radhës në
lidhje me përshkrimin e dhomës.
Një shembull i renditjes mund të ishte:
Dhoma ime
Dhoma ime është e këndshme.
Në të majtë ndodhet tavolina e shkrimit.
Në të djathtë ndodhet krevati im.
Krevatin e mbulon një mbulesë shumëngjyrëshe.
Mbi kokën e krevatit është një raft ku kam vendosur shumë libra.
Lodrat janë brenda një koshi të madh.
Pranë dritares ndodhet dollapi i rrobave.
Dritarja është e madhe dhe plot dritë.
Në parvazin e saj ka shumë vazo me lule.
Raportuesi i çdo grupi lexon fjalitë e renditura me zë. Nxënësit vënë re elementet interesante dhe të
veçanta që kanë sjellë grupet e ndryshme.
Rishikim në grup (10 min)
Në këtë fazë nxënësit do të ripërsëritin rregullat e shkrimit të një përshkrimi. Nëse nuk kanë, atyre do
t’u jepet një tabelë vetëvlerësimi, në mënyrë që të bëjnë vetëkorrigjim të tekstit në shtëpi.
Detyrë shtëpie do të jepet shkrimi i tekstit me tre paragrafë me titull “Dhoma ime”. Detyra do të bazohet
në punimin që u bë në klasë, kështu nxënësit duhet të kenë punën që bënë me vete. Disa nxënës duke
u bazuar në punën që bënë në klasë e ndërtojnë me gojë tekstin në klasë, si shembull për detyrën e
shtëpisë.
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Një model teksti mund të ishte:
Dhoma ime
Dhoma ime është shumë e këndshme.
Sapo hyn në të majtë ndodhet tavolina e shkrimit, ndërsa në të djathtë ndodhet krevati im. Krevatin e
mbulon një kuvertë e bukur shumëngjyrëshe. Mbi kokën e krevatit ndodhet një raft i mbushur plot me
librat e mi të parapëlqyer. Lodrat i kam vendosur brenda një koshi të madh. Pranë dritares ndodhet një
dollap i madh për rrobat e mia. Dritarja e dhomës sime është e madhe dhe në parvazin e saj ndodhen
shumë vazo me lule.
Dhoma ku jetoj unë ka gjithçka që më nevojitet mua dhe unë brenda saj ndihem i lumtur.
Tabela e vetëvlerësimit për tekstin përshkrues
Cilësitë e tekstit përshkrues
√
X
Paragrafi i parë prezanton objektin e përshkrimit.		
Paragrafi i dytë jep detaje në lidhje me objektin.		
Paragrafi i tretë jep qëndrimin tënd ndaj objektit që po përshkruan.		
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës së kërkuar.		
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.
Vlerësimi
Nota 1
2
3
4
5
Kriteri S’ka shkruar asgjë nga ajo që kërkohej. Ka shkruar një fletë ditari me 6 gabime drejtshkrimore
dhe nuk i ka renditur pjesët e strukturës sipas radhës së modelit. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së
modelit me 5-6 gabime drejtshkrimi apo gramatikore. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit me
3-4 gabime drejtshkrimore. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit me 1-2 gabime drejtshkrimore.

Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Teksti (ora I)

Situata e të nxënit:Parashikime me manipulime
fjalësh e fjalish, për të formuar fjali në tekst.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
•dallon një tekst;
• dallon tekstin nga fjalia;
• formon një tekst duke u mbështetur në figurën e tekstit;
• dallon fjalitë që formojnë një tekst të plotë.

Fjalët kyç:
tekst,
fjalë,
fjali,
rendit,
formo.

Burimet: teksti i nxënësit, fisha me fjalë, fjali, mjete
shkrimi, fletë A4, ngjitës.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria dhe
mjedisi.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Parashikim me fisha, Marrëdhëniet pyetje-përgjigje, Punë në grupe.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Parashikim me fisha
Mësuesi/ja u tregon fishat e përgatitura nxënësve.
‒ Çfarë janë shkruar në këto fisha? (fjalë)
‒ A mund të krijojmë një fjali me këto fjalë?
Shtëpia ime është me dy kate.
‒ Çfarë tregon fjalia?
(Fjalë që lidhen sipas kuptimit me njëra-tjetrën)
Veprimtaria e dytë: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja shkruan në tabelë dy fjali.
Flutura fluturon. Në katin e dytë janë dy dritare.
‒ Cila nga këto fjali ka lidhje me fjalinë që krijuam me fisha? (fjalia e dytë)
‒ Pse? (Tregon si është shtëpia. Nuk tregon për fluturat.)
Veprimtaria e tretë: Punë me tekstin
Hapet teksti në f. 91. Lexohet teksti i dhënë në rubrikën “Gjuha jonë”
U shpjegohen nxënësve lidhjet e fjalive me figurat.
Fjali+fjali+fjali...= tekst

Fjalitë që lidhen me njëra-tjetrën sipas kuptimit formojnë një tekst
Për ta dhënë më të qartë konceptin e tekstit, mësuesja kërkon nga nxënësit të lexojnë figurat e dhëna, pa
lexuar fjalitë nën to.
Për figurën e parë mund të thuhet vetëm një fjali.
Për figurën e fundit mund të thuhen disa fjali, të cilat formojnë tekstin që lidhet me përshkrimin e shtëpisë
nga ana e jashtme.
Lexohen nga nxënësit fjalitë që janë nën figurat.
Veprimtaria e tretë: Punë në grupe
Ndahet klasa në grupe. Secilit grup i jepen 4-5 fisha me fjali dhe u kërkohet të ndërtojnë me fjalitë e fishave
nga një tekst.
‒ A ka fjali në fisha që nuk janë pjesë e tekstit? Pse?
Çdo grup prezanton para klase punën e tij, duke lexuar tekstet e formuara.
Pra, me fjalitë e fishave ju keni formuar tekst, sepse i keni renditur sipas kuptimit.
Keni përjashtuar fjalinë që s’është pjesë e tekstit.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për dallimin e tekstit nga joteksti, përdorimi i fjalive sipas kuptimit me
njëra-tjetrën, për formimin e tekstit sipas fjalive me fisha.
Detyrë: Shkruaj në fletore tekstin e dhënë në ushtrimin përkatës. Kujdes! Renditi fjalitë sipas kuptimit.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Teksti (ora II)

Situata e të nxënit: Loja “Lëviz, ndalo, krijo dyshe” për
krijimin e fjalive, e miniteksteve mbi një fjalë të dhënë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
fushës sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon fjalitë nga jofjalitë;
• rendit sipas kuptimit fjalitë, për të formuar një
tekst të saktë;
• formon tekste, duke ndarë fjalitë për të formuar
një tekst të saktë;
• plotëson fjalitë e një teksti me fjalët e dhëna.

Fjalët kyç:
tekst,
fjalë,
fjali.

Burimet: teksti i nxënësit, mjete shkrimi, fletë A4

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Loja “Lëviz, ndalo,krijo dyshe”, Punë me tekstin, Studim në dyshe.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Loja “Lëviz, ndalo, krijo dyshe”
Nxënësit lëvizin nëpër klasë dhe kur mësuesi/ja përplas duart një herë, ata ndalojnë dhe formojnë
dyshe me shokun që kanë afër.
Nx. 1→ thotë një fjali
Nx. 2→ thotë një fjali që ka lidhje me fjalinë e parë.
Nxënësit orientohen duke u thënë nxënësve fjalën bazë për krijimin e fjalive. P.sh.: Mëngjes, Drekë,
Darkë (Këto fjalë shkruhen në tabelë)
Nx. 1→ Në mëngjes unë ngrihem në orën 6:30.
Nx. 2→ Lahem, krihem, vishem dhe nisem për në shkollë.
Veprimtaria e dytë: Punë me tekstin
Hapet teksti në f. 92
Rikujtohen me nxënësit rregulla për formimin e fjalisë dhe formimin e tekstit.
Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”
Ushtrimi 1: Synon që nxënësit të dallojnë fjalitë nga jofjalitë. Ky ushtrim plotësohet me laps në tekst.
Fjali
jo fjali
Gjyshja gaboi V
Supa me perime ishte. X
Perimet janë të mira për shëndetin V 		
Diana e pëlqen me perime X
Ushtrimi 2: Synon që nxënësit të krijojnë një tekst duke renditur sipas kuptimit fjalitë e dhëna.
Plotësohet me laps në tekst duke vendosur numrin përkatës në kutiza.
(1-2-3-4-5-6)→ fjalitë e dhëna
(2-4-5-3-6-1)→ renditja e saktë e fjalive për të formuar tekstin.
Ushtrimi 3: Synon që nxënësit të plotësojnë fjalitë e tekstit me fjalët që janë në etiketa.
1...(Krujë çdo ditë, ditëlindjen, e uroi, shumë)
Ushtrimi plotësohet me laps në libër.
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Veprimtaria e tretë: Studim në dyshe
Në ushtrimin 4 janë përzier dy tekste. Ato ndahen duke i shkruar në një fletë A4 në dyshe.
Teksti i parë:
Ana lexon shumë libra. (1-3-4-6-8)
Teksti i dytë:
Agimi ka një mace të bukur. (2-5-7-9)
Lexohen tekstet 1 dhe 2 nga çifte nxënësish.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për dallimin e fjalive nga jofjalitë, gjetjen e fjalëve të duhura në fjali,
formimin e teksteve të ndërthurura.
Detyrë: Krijo një tekst me 4-5 fjali me titull “Në klasë”.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Kush di të rregullojë? (ora I)

Situata e të nxënit: Imagjinatë e
nxënësve me anë të pyetjes: “Kush di
të rregullojë?”

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me intonacion pjesën e parë të tregimit;
• ritregon përmbajtjen duke iu përgjigjur pyetjeve dhe me fjalët e
veta duke e kthyer në vetën e tretë;
• përdor në fjali fjalët e reja;
• dallon veprimet e personazheve në ngjarje duke i rigrupuar ato.

Fjalët kyç:
hidraulik,
çelës papagall,
tubi i lavamanit,
rregulloj.

Burimet: teksti i nxënësit, fletë A4, mjete që përdor hidrauliku,
flipçart, mjete shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera: Shoqëria dhe
mjedisi, Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Imagjinatë e drejtuar, Lexim me kodim teksti, Plotëso-lexo.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Imagjinatë e drejtuar
Mësuesi/ja nxit imagjinatën e nxënësve me titullin e pjesës “Kush di të rregullojë?” dhe fjalët rregulloj,
hidraulik, çelës papagall, tub i lavamanit. Mendohen nxënësit 2-3 minuta dhe më pas tregojnë imagjinatën
e tyre ashtu siç e kanë fantazuar.
Veprimtaria e dytë: Lexim me kodim teksti
Mësuesja lexon tekstin. Më pas nxënësit e lexojnë në heshtje pjesën duke vendosur shenjat përkatëse për
përgjigjen e pyetjeve. Pyetjet mësuesi/ja i ka shkruar në një flipçart.
‒ Kur ndodh ngjarja? → +
‒ Çfarë bën Era? → ‒ Çfarë bën Tiku? →
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‒ Kë lajmëruan fëmijët? →
‒ Ç’profesion kishte xhaxhi? → X
‒ Ç’bëri xhaxhi hidraulik me çelësin papagall? →
Ngrihen 3-4 nxënës të lexojnë fjalitë ku kanë vendosur shenjat. Ritregohet brendia e pjesës duke e kthyer
atë në vetën e tretë.
Veprimtaria e tretë: Plotëso-lexo
Ndahet klasa në dy grupe
Gr. 1→ Plotëson tekstin me 4 fjalitë e para.
Gr. 2 → Plotëson tekstin me 4 fjalitë e dyta.
Lexohen tekstet e plotësuara me fjalët ndihmuese të dhëna në ushtrimin e tekstit.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për leximin e tregimit rrjedhshëm e me intonacion, përgjigjet e sakta,
veprimin e personazheve në ngjarje.
Detyrë: Lexo pjesën. Shkruaj profesionin e prindërve dhe njerëzve të afërt.

Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Kush di të rregullojë (ora II)

Situata e të nxënit: Paraqiten në fisha
profesione të ndryshme. Ç’punë bëjnë
njerëzit që kanë këto profesione.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me intonacion pjesën e dytë të ngjarjes;
• tregon brendinë me anë të pyetjeve dhe fjalëve të veta;
• emërton dhe analizon personazhet;
• dallon profesionet dhe punën që bën secili;
• flet për profesionet që njeh.

Fjalët kyç:
makina,
mekanik,
vegla pune,
Era,
babai.

Burimet: teksti i nxënësit, fletë A4, pamje nga profesione të
ndryshme, lëmsh peri.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria
dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Diskutim paraprak, Lista, Pyetja sjell pyetjen, Harta e personazheve, Punë në grupe.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Diskutim paraprak
U paraqiten nxënësve foto me pamje nga profesione të ndryshme. Listo në një fletë A4 emra profesionesh
të ndryshme.
‒ Ç’punë bëjnë ato?
‒ Ç’profesion kanë prindërit tuaj?
‒ Po ju ç’lloj profesioni ju pëlqen?
Paraqiten fishat me emra profesionesh para klase.
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Veprimtaria e dytë: Pyetja sjell pyetjen
Nxënësit lexojnë disa herë pjesën e dytë. Ata duhet të kuptojnë vazhdimësinë e pjesës dhe të personazheve.
Mësuesja ka përgatitur pyetje me në qendër Pse?.
‒ Pse u mërzit babai Erës?
‒ Pse i telefonoi një mekaniku?
‒ Pse erdhi shpejt mekaniku?
‒ Pse nxori nga çanta vegla të ndryshme pune?
‒ Pse e rregulloi shpejt makinën ai
‒ Pse nuk u vonua babi për në punë?
Pasi u janë përgjigjur saktë edhe pyetjeve të aparatit pedagogjik, nxënësit tregojnë brendinë duke e kthyer
në vetën e tretë.
Veprimtaria e tretë: Harta e personazheve
Analizohen personazhet e dy pjesëve të tregimit.

Falënderuese

Punëtor

E shqetësuar
Era

Punëtore

Tiku
Ndihmuese

Ndihmues

Xhaxhai i Erës dhe i Tikut

I shpejtë

Hidrauliku

Lajmëtar

Specialist

Falënderues

Specialist

I shpejtë

Mekaniku

Rregullues

Veprimtaria e katërt: Punë në grupe
Ndahet klasa në 3 grupe, të cilat vendosen në formë rrethore. Çdo grup ka nga një lëmsh peri. Nxënësi i
parë i secilit grup që hedh lëmshin, pyet nxënësit se çfarë pune bën mekaniku, elektriku etj.
Nxënësit përgjigjen dhe ia hedh lëmshin një nxënësi tjetër, duke e pyetur për punën e një profesioni tjetër.
Kjo veprimtari aktivizon dhe argëton të gjithë nxënësit.
Në fund nxënësit ulen dhe plotësojnë ushtrimin 6 të f. 94 të tekstit.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për leximin e tregimit, përshkrimin e profesioneve, ndarjen e dëshirave
midis tyre.
Detyrë: Shkruaj me 4-5 fjali profesionin që ju pëlqen dhe pse.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Dallojmë emrin (ora I)

Situata e të nxënit: Paraqitet në një
flipçart teksti i dhënë në libër.
– Çfarë tregojnë fjalët e nënvizuara?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon emrat si fjalë që tregojnë njerëz, kafshë, sende, vende;
• grupon emrat sipas kategorive: njerëz,kafshë,sende,vende;
• krijon fjali duke përdorur emra të ndryshëm;
• demonstron besim dhe vullnet në arritjen e rezultateve.

Fjalët kyç:
emër,
njerëz,
kafshë,
sende,
vende

Burimet: teksti i nxënësit, fisha me emra, flipçart, mjete shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera: Artet,
Shoqëria dhe mjedisi,

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Diskutim paraprak, Punë e drejtuar, Shkrim i drejtuar.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Diskutim paraprak
Në një flipçart (tabak i bardhë letre) është shkruar teksti i dhënë në f. 95. Lexohet teksti dhe vëmendja
tërhiqet te fjalët e nënvizuara.
‒ Si mendoni, ç’tregojnë fjalët e nënvizuara?
Motra, shokët, mësuesja → tregojnë njerëz
Qeni → tregon kafshë
Çanta → tregon send
Oborri, shkolla, shtëpia → tregojnë vende
		
Fjalët që tregojnë njerëz, kafshë, sende dhe vende quhen emra.
Veprimtaria e dytë: Punë e drejtuar
Hapet teksti në f. 95.
Lexohen shembujt e dhënë në tekst dhe rregulla gjuhësore për emrin.
Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”.
Ushtrimi 1 është me karakter klasifikues. Nxënësit dallojnë emrat që tregojnë njerëz, kafshë,sende,vende,
duke përforcuar kështu njohuritë e marra për emrin.
U bëhet e qartë nxënësve se emra janë edhe fjalët që tregojnë profesione të ndryshme(mjek, mësues,
mekanik...). Ushtrimi plotësohet me laps në libër.
Ushtrimi 2 është me karakter kërkues zbatues. Nxënësit lidhin me shigjetë emrat me kategoritë e tyre.
Krijohen 4 fjali duke zgjedhur emra për çdo kategori (babai-nj, deti-v, fletorja-s, lepuri-k)
Ushtrimi plotësohet me laps në tekst.
Ushtrimi 3 synon që nxënësit të gjejnë vendet e emrave të dhëna. Ushtrimi plotësohet me laps në tekst
(fëmijët, pemë, oborrin, e shkollës, djemtë, tokën, bel, karrocën, fidanin, gropë). Lexohet teksti i plotësuar
nga nxënësit.
Veprimtaria e tretë: Shkrim i drejtuar
Formoni fjali me emra që tregojnë njerëz, kafshë, sende, vende.
Lexohen fjalitë para klase.
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Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për dallimin e emrave, kategorizimin e tyre, aftësitë për të plotësuar
ushtrimet e dhëna.
Detyrë: Grupo emrat e fjalive:
Mamaja ime quhet Sofi.		
Lapsi im është i mprehtë.

Fusha: Gjuhë Shqipe

Dhelpra është kafshë dinake.
Qyteti im ka shumë parqe.

Klasa
2

Lënda: Gjuhë Shqipe

Data:__________

Tema mësimore: Dallojmë emrin (ora II)

Situata e të nxënit: Paraqitje
e hartës së emrit në fletën A4.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon emrat sipas kuptimit, pra si fjalë që tregojnë njerëz, kafshë, sende,
vende;
• shkruan emra që tregojnë profesione të ndryshme sende, kafshë,vende;
• shkruan qartë e saktë duke zbatuar rregullat gjuhësore;
• respekton përpjekjet individuale dhe në grup;
• paraqet dhe komunikon lirshëm e saktë mendimet e tij/saj.

Fjalët kyç:
emër,
tekst,
njerëz,
profesion,
kafshë,
sende,
vende.

Burimet: teksti i nxënësit, fleta A4, mjete shkrimi, fisha me emra.

Lidhja me fushat e tjera:
Artet, Shoqëria dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Harta e emrit, Punë me tekstin, Gushëkuqi rrethor.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Harta e emrit
Mësuesi/ja shkruan në tabelë:
‒ Ç’dini për emrin?
Secili nxënës në mënyrë individuale plotëson në fletën A4 fjalë që tregojnë njerëz, kafshë, sende, vende.

Kleo
mal

djalë
vende

njerëz

liqen

motër

emri
bluzë
kuletë

sende

Përgjigjet e nxënësve shkruhen në tabelë.
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kafshë

luan
dem
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Veprimtaria e dytë: Puna me tekstin
Hapet teksti në f. 96
Kalohet në rubrikën “Ushtrime për emrin”.
Ushtrimi 1: Synon që nxënësi të kategorizojë emrat e dhënë në retë e vizatuara. Plotësohet me laps në
tekst.

Njerëz

Kafshë,

Sende

Vende

Mësuesja...

ujku...

Gota...

Ndërtesa...

Ushtrimi 2: Synon që nxënësi të plotësojë tekstin me emrat e dhënë (shkolla, kate, klasa, mure, nxënës,
vizatimet, vazo, lule, mëngjes).
Plotësohet ushtrimi me laps në tekst.
Ushtrimi 3: Synon që nxënësi të shkruajë fjalë që tregojnë
- emra profesionesh:		
rrobaqepës
sportist
- emra sendesh që
gjenden në çantën tuaj:		
libër
kuletë
- emra kafshësh:		
luan
tigër
- emra vendesh:		
det
fushë		

shofer

pilot

fletore
dhelpër
qytet

laps
mace
lagje

Veprimtaria e tretë: Gushëkuqi rrethor
Ndahet klasa në grupe (5-6 nxënës). Çdo grupi i jepet detyra përkatëse, e cila plotësohet në një fletë
A4, e cila kalohet dorë më dorë, duke e palosur në formë fizarmonike.
Gr. 1 → emra njerëzish
Gr. 2 → emra kafshësh
Gr. 3 → emra sendesh
Gr. 4 → emra vendesh
Përgjegjësit e grupeve lexojnë punën e grupit para klase. Shpallet grupi fitues.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për dallimin e emrave, kategorizimin e tyre, aftësitë për të plotësuar
ushtrimet e dhëna.
Detyrë: Formo një tekst me emrat: nxënës, klasë, mësuese, dritare, matematikë.
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Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Në fshat (ora I)

Data:__________

Situata e të nxënit: Kur shkoni te
gjyshja apo të afërmit tuaj, a merrni me
vete pajisje elektronike? Pse nuk është
mirë t’i merrni me vete?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm tekstin;
• mban shënime për fjalët e reja dhe gjërat interesante të pjesës;
• tregon brendinë duke iu përgjigjur pyetjeve;
• lidh pjesën që lexon me përvoja nga jeta e vet.

Fjalët kyç:
kajmak,
paso,
pajisje elektronike,
fshat,
ushqime bio.

Burimet: teksti i nxënësit, mjete shkrimi, fletë A4, foto nga
fshati, video-projektor.

Lidhja me fushat e tjera: Artet,
Shoqëria dhe Mjedisi, Teknologji dhe
TIK, shkencat e natyrës.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Diskutim paraprak, Lexim i drejtuar, Lexim në role, Rrjeti i diskutimit.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Diskutim paraprak
Nxënësve u paraqiten pamje nga fshati me foto ose video-projektor.
‒ A ju pëlqen fshati? Pse?
‒ Si quhet fshati yt ose fshati që ke parë?
‒ Me ç’punë merren njerëzit në fshat?
‒ A merrni me vete pajisje elektronike kur shkoni në fshat? Pse nuk është mirë t’i merrni me vete?
Veprimtaria e dytë: Lexim i drejtuar
Njihen nxënësit me titullin e pjesës “Në fshat”.
Bëhet leximi me ndalesa.
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Ndalesa 1: Miri, Arta... shëtitje
‒ Ku po shkonin Miri dhe Arta?
‒ Për çfarë i porositi mamaja?
‒ Pse u mërzitën Miri dhe Arta?
‒ Cili ishte më i gëzuari? Pse?
‒ Si mund të vazhdojë ngjarja?

Ndalesa 2: U desh vetëm... makinën
‒ Sa kohë u desh të bëheshin gati?
‒ Ku u ulën fëmijët me Bajamkën e tyre?
‒ Ç’bënte Bajamka?
‒ Kush e ngiste makinën?
‒ A do të gëzohen gjyshi dhe gjyshja?

Ndalesa 3: Sapo makina... si prush
‒ Ç’ndodhi sapo makina hyri në oborr?
‒ Cili ishte më i gëzuari?
‒ Ç’bënte ai?
‒ Pse po kënaqeshin motër e vëlla?
‒ Si mbyllet tregimi?

Ndalesa 4: Nga brenda... nga gjyshja
‒ Çfarë kishte përgatitur gjyshja?
‒ Me çfarë ishte mbushur tryeza e ngrënies?
‒ A mundet të quhet ushqim i shëndetshëm? Pse?
‒ Ju pëlqen mbyllja e tregimit?
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Mësuesi/ja shpjegon fjalët e reja, të cilat nxënësit i kanë nënvizuar.
Leximi zinxhir i pjesës nga nxënësit.
Mesazhi: Fshati sjell të mira për njerëzit e kafshët.
Veprimtaria e tretë: Lexohet në role pjesa duke i ndarë nxënësit në grupe: mami, Arta, Miri, autori.
Shpallet grupi që lexon më bukur në role.
Veprimtaria e katërt: Shkruhet në qendër të tabelës pyetja:
Po
				

Jo

A kaluan bukur në fshat?

Pse?
Argumentojnë nxënësit, duke shkruar te po-ja ose jo-ja.
Grupohen nxënësit sipas argumenteve të dhëna.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për leximin e tregimit, dëshirën për të ndarë përvojat personale me të
tjerët, aftësitë gjykuese.
Detyrë: Leximi i pjesës, mësimi i brendisë.

Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Në fshat (ora II)

Situata e të nxënit: Paraqitet para nxënësve
një situatë imagjinare.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me intonacion dhe kuptim pjesën;
• tregon brendinë duke respektuar strukturën e tekstit;
• përshkruan me fjalë të thjeshta personazhet;
• lidh pjesën me përvoja nga jeta e vet ose me imagjinatë.

Fjalët kyç:
fshat,
imagjinatë,
pemë,
kafshë,
perime.

Burimet: teksti i nxënësit, mjete shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria dhe
mjedisi, Shkencat e Natyrës.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Përshkrimi i imagjinuar, Dëgjim i drejtuar, Harta e personazheve, Rrjeti i diskutimit.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Përshkrimi i imagjinuar
U paraqes nxënësve një situatë imagjinare:
‒ Zana me shkopin magjik e çon shtëpinë tuaj në fshat. Si do të jetë shtëpia juaj atje?
Lihen nxënësit të shprehen lirshëm ashtu siç e mendojnë.
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Veprimtaria e dytë: Dëgjim i drejtuar
Leximi i pjesës me intonacion nga nxënësit.
Tregon brendinë duke u mbështetur te fjalitë:
‒ Miri me Artën do të nisen për në fshat.
‒ Motër e vëlla mërziten nga porosia e mamit.
‒ Takimi i gjyshërve me nipin dhe mbesën.
‒ Kënaqësia e Mirit dhe Artës me gjyshin dhe gjyshen.
Nxënësit u përgjigjen pyetjeve të aparatit pedagogjik.
Argumento rreth pyetjes:
Po

				

Jo

A duhen marrë
mjete elektronike kur
dalim shëtitje ose piknik?
Pse?

Veprimtaria e tretë: Harta e personazheve
Veçohen personazhet e pjesës:

E gëzuar
Të dashur
Mikpritës

Gjyshi dhe
gjyshja

Bajamka (qeni)

Babi

Personazhet

Miri

Të gëzuar

I kënaqur
I mërzitur

Mami
Këshilluese

I gëzuar

Arta
E gëzuar

E kënaqur
E mërzitur

Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për leximin me intonacion të tregimit, aftësitë ritreguese, aftësitë në
dhënien e mendimeve rreth pyetjeve të drejtuara, analizimin e personazheve.
Detyrë: Gjej foto nga fshati.
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Fusha: Gjuhë Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Dallojmë emrat e njerëzve, kafshëve.

Situata e të nxënit: Krijohet harta e
emrit duke e konkretizuar me shembuj
përkatës.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon emrat e njerëzve dhe kafshëve;
• drejtshkruan me shkronjë të madhe emrat e njerëzve dhe
kafshëve (emrat e përveçëm);
• grupon emrat e njerëzve të veçantë nga ata jo të veçantë;
• paraqet dhe komunikon lirshëm mendimet e tij/saj;
• demonstron besim dhe vullnet në arritjen e rezultateve.

Fjalët kyç:
emër,
emra njerëzish,
emra kafshësh,
të përveçëm,
të përgjithshëm.

Burimet: teksti i nxënësit, fisha me emra njerëzish dhe
kafshësh të veçantë e të përgjithshëm, mjete shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria
dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Harta e emrit, Punë e drejtuar individuale dhe në grup, Punë me tekstin, Shkrim i drejtuar.

Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Kujtoni: Ç’dini për emrin?

Vend (qytet Tiranë, Mali i Dajtit)

Sende (celular Samsung, laps HB)

Fjalë që tregojnë njerëz, sende, kafshë, vende

Emri

Njerëz (mami, Ilda, mjeke, Xhoi)

Kafshë (macja Pisika, qeni Lesi)
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Tërhiqet vëmendja e nxënësve tek emrat e njerëzve dhe kafshëve.
Veprimtaria e dytë: Punë e drejtuar individuale dhe në grup
U ndahen nxënësve fisha, ku janë shkruar emra të përgjithshëm njerëzish dhe kafshësh. U kërkoj
nxënësve që t’i lidhin me emra të përveçëm. P.sh.:
Emra njerëzish
Emra kafshësh
Vëlla
Klajdi
Derrkuci
Çufo
Teto
Erta
Qeni
Balo
Dajë
Keli
Pula
Laroshe
Xhaxha
Aldo
Kali
Kuqosh
Gjysh
Myfiti
Ariu
Panda
‒ Vini re ndonjë ndryshim tek emrat e njerëzve dhe emrat e kafshëve? (Shkronjën e madhe)
‒ Cili është emër i përveçëm?
‒ Nga dallon emri i përveçëm?
Emrat e përveçëm i dallojnë njerëzit ose kafshët midis tyre.
Emrat e përveçëm shkruhen me shkronjë të madhe.
Veprimtaria e tretë: Punë me tekstin
Hapet teksti në f. 100-101.
Lexohen shembujt e dhënë dhe rregulli gjuhësor për emrat e përveçëm.
Vajza → Anisa 		
macja → Lusi 		
arushi → Tedi
Kalohet në rubrikën “Ushtrohemi”
Ushtrimi 1: Synon që nxënësit t’u përgjigjen me shkrim pyetjeve të dhëna. Ky ushtrim plotësohet me laps
në tekst.
Kujdes! Emrat e përveçëm fillojnë me shkronjë të madhe.
Ushtrimi 2: Synon që nxënësit të grupojnë sipas modelit emrat e tekstit të dhënë. Ky ushtrim plotësohet
në fletën A4.
xhaxhi → Joni
motër → Ermira
mami → Linda
kukull → Barbi
mace → Pupi
vëlla → Andi
motër → Lina
karamele → Zana
arushi → Tedi
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Ushtrimi 3: Synon që nxënësi të shkruajë 4 emra të përveçëm (me laps në tekst)
Ushtrimi 5: Shkruani emrat e përveçëm poshtë çdo figure.
Ushtrimi 6: Dalloni emrat e njerëzve dhe kafshëve duke përdorur dy ngjyrat kuqe, blu
Ushtrimi 7: Vendos emrat e dhënë në bashkësitë e dhëna sipas modelit të dhënë (me laps në tekst).
Ushtrimi 8: Plotëso vendet bosh me emrat përkatës. Kujdes kur të shkruash emrat e përveçëm (me laps
në tekst).
Veprimtaria e katërt: Shkrim i drejtuar
Shkruaj si duhet grupet e fjalëve:
Inxhinier artani → inxhinier Artani
Mësues Flamuri → mësues Flamuri
qeni bianka → qeni Bianka
arush ubi → arush Ubi
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për dallimin e emrave në fjali, grupe fjalësh,tekste; dallimin e emrave të
përveçëm, aftësitë korrigjuese të shkrimit gabim të fjalëve.

Fusha: Gjuha Shqipe

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Qyteti i Mjeshtërive të Vjetra (ora I)

Situata e të nxënit: U flitet
nxënësve rreth mjeshtërive të
vjetra që kanë ushtruar njerëzit
vite më parë. U paraqiten
nxënësve frekuenca filmike në
video-projektor, për t’i kuptuar
më mirë këto lloj mjeshtërish të
vjetra (si zejtari, tellall etj.)

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm pjesën;
• mban shënime për fjalët që s’i kupton dhe gjërat që i duken interesante;
• tregon se si ndikojnë ilustrimet për të kuptuar mirë tekstin;
• u përgjigjet pyetjeve rreth brendisë së pjesës ose rreth fjalëve të
panjohura për të;
• dallon mjeshtëritë që marrin pjesë në qytetin e mjeshtërive të vjetra.

Fjalët kyç:
papafingo,
mjeshtër,
mjeshtëri,
Qyteti i Mjeshtërive të Vjetra.

Burimet: libri i nxënësit, mjete shkrimi, pamje në video-projektor.

Lidhja me fushat e tjera: Artet,
Shoqëria dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Shikim i organizuar, Dëgjim i drejtuar, Harta e mjeshtërive.
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Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Shikim i organizuar
Shikohen në mënyrë të organizuar pamje në video-projektor, që flasin për zanatet e vjetra të njerëzve
në kohë shumë të hershme.
‒ A i njihnit këto zanate më parë? Njihni mjeshtër që kanë ruajtur këtë lloj zanati pa e moderuar atë?
‒ Sot do të njiheni me Qytetin e Mjeshtërive të Vjetra. Ç’ndodh në këtë qytet?
Veprimtaria e dytë: Dëgjim i drejtuar
Lexohet pjesa me intonacion nga mësuesja. Nxënësit dëgjojnë dhe nënvizojnë fjalët apo gjërat që s’i
kanë të qarta.
Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja.
Lexohet pjesa zinxhir
U drejtohen nxënësve pyetjet:
‒ Çfarë gjetën fëmijët në papafingo?
‒ Ku u gjendën papritur fëmijët me qenin e tyre?
‒ Me çfarë u njohën fëmijët?
‒ Pse sot nuk ka më qymyrbërës?
‒ Me çfarë lëviz makina sot? Po më parë e dini me ç’lëvizte? (qymyr, avull)
‒ Nga kush i merrnin dikur njerëzit lajmet?
‒ Po rrugët me çfarë ndriçoheshin?
Çdo zanati është i bukur, kur e bën atë me pasion.
Veprimtaria e tretë: Harta e mjeshtërive
Krijoni hartën e mjeshtërive në Qytetin e Mjeshtërive të Vjetra.

Tellall

Këpucëbërësi

Mjeshtëritë
Qymyrbërësi

Fenerndezësi

‒ Me çfarë janë zëvendësuar sot këto mjeshtëri?
Tellalli → Gazetari që jep lajmet
Qymyrbërësi → prodhim i lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike.
Këpucëbërësi → Fabrikë këpucësh, ekziston ende si zanat, por me mjete më moderne.
Fenerndezësi → Ndriçim i qytetit me llamba neoni.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës: Vlerësohen nxënësit për leximin e pjesës me intonacion,
përgjigjet e dhëna, interesim dhe dëshirë e treguar për të mësuar për mjeshtëritë e vjetra.
Detyrë: Mësoni me role pjesët e caktuara nga mësuesja.
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Fusha: Gjuhë Shqipe

Lënda: Gjuhë Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Qyteti i Mjeshtërive të Vjetra (ora II)

Situata e të nxënit: Jepen përshkrime të
mjeshtërive dhe nxënësit gjejnë për çfarë
mjeshtërie bëhet fjalë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me role pjesën;
• dramatizon pjesën në role, duke shpallur grupin më të mirë;
• shpreh përjetimet dhe emocionet që e kanë shoqëruar gjatë
mësimit të pjesës.
• veçon detaje interesante nga pjesa;
• tregon se cilat janë zanatet e preferuara të tij/saj;
• respekton dhe dëgjon mendimin e të tjerëve.

Fjalët kyç:
fjalë,
fjali,
fjali e vogël,
shtoj fjalë,
heq fjalë.

Burimet: teksti i nxënësit, pamje nga mjeshtëri të ndryshme,
mjete shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria
dhe mjedisi.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Pyetja e ditës, Dramatizim i pjesës, Punë në grupe, Loja gjëzë.
Organizimi i mësimit

Veprimtaria e parë: Pyetja e ditës
Shkruaj në tabelë pyetjen: ‒ Cili është zanati që të pëlqen më shumë?
Dëgjohen nxënësit me vëmendje kur veçojnë një nga zanatet që pëlqen dhe argumenti pse e pëlqen.
Veprimtaria e dytë: Dramatizim i pjesës
Orën e kaluar nxënësve iu dha si detyrë të mësonin pjesë nga mjeshtëritë e dhëna në tregim. Nxënësit
ndahen në grupe dhe dramatizojnë pjesën në role: qymyrbërësi, këpucëbërësi, fener ndezësi, tellalli, autori.
Shpallet grupi që dramatizon më bukur.
Veprimtaria e tretë: Loja gjëzë
Mundohuni të gjeni!
1. Lajmëroja të gjithë njerëzinë duke përdorur tërë fuqinë (tellalli).
2. Me dëshirë merrja porosinë, qepja këpucë, që bukur njerëzve t’u rrinë (këpucëbërësi).
3. Prisja dru, që njerëzit me ta shumë punë të bënin, me qymyr, trena dhe anije të punonin (qymyrbërësi).
4. Me vaj i mbushja përherë, ndizja e fikja fenerë( Fenerndezësi).
Pasi nxënësit i gjejnë gjëzat e drejtuara nga mësuesja, hapin librat dhe plotësojnë emrin e çdo mjeshtri
sipas përshkrimeve të dhëna.
Veprimtaria e katërt: Pesëvargësh
Krijohet një pesëvargësh me fjalën mjeshtër.

Mjeshtër
				
i zoti
i shpejtë
				
punon
ndërton
krijon
			
Mjeshtri krijon gjëra të mira
			
Specialist
Lexohen krijimet e nxënësve para klase.
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës. Nxënësit vlerësohen për leximin dhe interpretimin e
mendimeve apo opinioneve të shprehura.
Detyrë: Shkruani nga një fjali për çdo mjeshtëri të tregimit.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Më pëlqen të udhëtoj

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes
Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e një teme të
dhënë;
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të panjohura për
një temë, çështje apo ngjarje të caktuar, duke përdorur teknika të ndryshme
(p.sh. duke i shënuar me shenja të ndryshme);
Kompetenca e të menduarit:
• paraqet argumente pro dhe kundër për një mendim, qëndrim, sjellje të
manifestuar nga një apo më shumë persona (në klasë/shkollë apo jashtë saj).

Nxënësi/ja:
• pyet, përgjigjet, shpreh
mendimet, ndjenjat dhe
emocionet e tij/saj, si dhe
diskuton në grupe të vogla
për tema që i interesojnë
(kryesisht brenda klasës);
• studion modele të gatshme
të punëve me shkrim;
• plotëson një tekst me fjalët
që mungojnë duke u bazuar
te kuptimi i fjalisë.

Fjalë kyç: mjete udhëtimi, vende pushimi

Burimet: libri, imazhet e
memories së nxënësve,
fotografi

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Bisedë për njohuritë paraprake (10 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë: Më pëlqen të udhëtoj.
Ai/ajo u drejtohet nxënësve:
Sot do të flasim e shkruajmë për udhëtimet dhe mjetet me të cilat udhëtojmë. A ju pëlqen juve të udhëtoni?
Ku keni shkuar? Me çfarë keni udhëtuar ? Si ka qenë udhëtimi?Ҫfarë keni parë rrugës?
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (20 min.)
Punë me grupe. (lexuesi, nxitësi, kontrolluesi, raportuesi)
Nxënësit punojnë në grup ushtrimet 1,2,3. Lexohen ushtrimet nga raportuesi i grupit. Korrigjohen me zë.
Punohet ushtrimi 4. Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të ndajnë fjalitë e hyrjes me një vijë vertikale, më pas të
vendosin një vijë vertikale para dy fjalive të mbylljes. Lexojnë tekstin me fjalët e plotësuara me zë.
Shkrim i shpejtë (10 min.)
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të shkruajnë tekstin të ndarë në paragrafë, ashtu siç e punuan në libër.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min)
Nxënësit do të bëjnë një shkrim argumentues në lidhje me vendin ku do të donin të pushonin , duke u
bazuar në modelin e librit. Në paragrafin e parë duhet të prezantohet vendi. Në të dytin cilësi dhe përshkrim
i vendit. Në të tretin: Për këto arsye do të doja të kaloja pushimet në një vend…………..
Vlerësimi
Nota 1
2
3
4
5
Kriteri S’ka shkruar asgjë nga ajo që kërkohej. Ka plotësuar detyrën me 6 gabime drejtshkrimore dhe nuk
i ka renditur pjesët e strukturës sipas radhës së modelit. Ka plotësuar detyrën me 5-6 gabime drejtshkrimi
apo gramatikore. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit me 3-4 gabime drejtshkrimore.
Ka plotësuar detyrën me 1-2 gabime drejtshkrimore.
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Fusha: Gjuha Shqipe Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:__________

Tema mësimore: Dallojmë emrat e vendeve

Situata e të nxënit: Krijohet një alfabet i
njëpasnjëshëm me emra që tregojnë vende
të veçanta (të përveçëm)

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon emrat e vendeve në fjali apo tekste të dhëna;
• drejtshkruan pa gabime emrat e përveçëm të vendeve;
• përcakton fjalët e shkruara gabim duke i korrigjuar ato;
• paraqet dhe komunikon lirshëm e saktë mendimin e tij/saj;
• demonstron pavarësi në mendime dhe veprime.

Fjalët kyç:
emër,
vendi,
i përveçëm,
shkronjë e madhe.

Burimet: teksti i nxënësit, mjete shkrimi, fisha me emra
vendesh, grafiku “Alfabeti i njëpasnjëshëm”.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Shoqëria
dhe mjedisi, Shkencat e natyrës.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Alfabeti i njëpasnjëshëm, Puna me tekstin, Zbatim i njohurive të marra, Shkrim i diskutuar.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Alfabeti i njëpasnjëshëm
Ndahet klasa në grupe me 5-6 veta. Çdo grupi i jepet grafiku me alfabetin e njëpasnjëshëm. U kërkohet që
për çdo shkronjë të alfabetit të shkruajnë një emër vendi( qoftë i përveçëm apo i përgjithshëm).
Gr 1
Gr 2
Gr 3

A

B

C

Ç

D

Dh

E

Amerikë

Burrel

Cërrik

Çamëri

Dajt

Dhërmi

Elbasan

G

Gj

H

I

J

K

L

LL

M

Gramsh

Gjirokastër

Himarë

Itali

Jalë

Kala

Lumë

Llogora

Mal

N

NJ

O

P

Q

R

RR

S

Sh

Nikël
Gr 4

Ë

F
Fier

Ohër

Pishinë

Qytet

Reps

Rrugë

Skrapar

Shkodër

T

Th

U

V

X

Xh

Y

Z

Zh

Tiranë

Theth

Urë

Velipojë

Xibrakë

Xhami

Yzberisht

Zvërnec

Zhamë

Secili grup prezanton punën para klase sipas shkronjave që ka pasur.
Mësuesja i shkruan në grafikun e zmadhuar të vendosur para klase.
‒ Pse disa emra vendesh i shkrove me shkronjë të madhe dhe disa me të vogël?
Veprimtaria e dytë: Puna me tekstin
Hapet teksti në f. 105. Lexohen shembujt e dhënë në tekst dhe rregulla gjuhësore për emrat e përveçëm
të vendeve.
‒ Çfarë tregojnë emrat me shkronja të zeza?
Lexohen grupet e fjalëve në tekst
qyteti i Shkodrës .................
‒ Cili është ndryshimi në këto grupe fjalësh?
1. emrat e parë tregojnë çdo vend
2. emrat e dytë tregojnë sende të veçanta (të përveçëm)
Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”.
Lexohet teksti a.
Janë shkruar saktë disa nga fjalët e tekstit? Pse? I korrigjojmë (Pogradecit, Elbasanit, Shkumbin,
Librazhdit, Ohrit.)
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Veprimtaria e tretë: Zbatim i njohurive të marraàshkrim i diskutuar.
Teksti b shkruhet me të diktuar nga mësuesi/ja në fletore të klasës.
Kujdes! Emrat e përveçëm të njerëzve,kafshëve, vendeve shkruhen me shkronjë të madhe. (Tiranë, Ilirin,
Balo, Popi, Baloja, Popit, Dajtit)
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për dallimin e emrave të vendeve në fjali dhe tekste, aftësive korrigjuese
të shkrimit gabim të fjalëve, drejtshkrimin e saktë të emrave të përveçëm të vendeve.
Detyrë: Shkruani 5 emra vendesh të përveçëm. Formoni fjali me to.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Kush banon këtu pranë (ora I)

Situata e të nxënit: profesionet e fqinjëve tanë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• demonstron të kuptuarin e tregimit nëpërmjet
përgjigjeve të dhëna;
• jep kuptimin e fjalëve të reja;
• hulumton në tekst me një qëllim të caktuar;
• shkruan dëshirat e tij/saj në lidhje me profesionet.

Fjalët kyç:
fqinj,
profesion,
zjarrfikës,
kuzhinier,
futbollist,
doktor,
pianiste

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, foto profesionesh

Lidhja me fushat e tjera: Arte

Data:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: stuhi mendimesh, Lexim i imët me kodim të tekstit, shkrim i lirë
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi: stuhi mendimesh
Mësuesi/ja fton nxënësit të tregojnë për profesionet që ata njohin.
Ndërtimi i njohurive. Lexim i imët me kodim të tekstit.
Mësuesi/ja fton nxënësit ta ndjekin në lexim. Ata duhet të jenë të vëmendshëm të përdorin një kod sa herë
që lexojnë një profesion. Nxënësit lihen të lirë të vendosin kodin që duan.
Lexohet tregimi nga mësuesi/ja dhe më pas nxënësit lexojnë profesionet që ata kanë dalluar në tregim.
Mësuesi/ja i nxit të shpjegojnë secilin nga profesionet.
Punohet rubrika e fjalëve të reja.
Punohet rubrika Përgjigju pyetjeve.
Lexohet teksti nga nxënës të ndryshëm në paragrafë.
Përforcimi: shkrim i lirë. Profesioni që më pëlqen mua dhe pse më pëlqen.
Nxënësit shkruajnë me katër fjali dhe më pas i ekspozojnë punimet e tyre në një tur galerish.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për leximin e tregimit, hulumtimin në tekst, gatishmërinë për të ndarë
dëshirat e tyre në lidhje me profesionet.
Detyrë: Lexim i tregimit. Pyetni prindërit për profesionet e fqinjëve të tu.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Kush banon këtu pranë (ora II)

Situata e të nxënit: foto profesionesh

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
profesion
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin rrjedhshëm në role;
• diskuton për profesionet;
• demonstron të kuptuarin e tekstit në gjetjen e fjalive të
sakta.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book,foto profesionesh,

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: trego-diskuto, lexim në role, gjëegjëza
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi: trego-diskuto
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë dhe diskutojnë për profesionet e fqinjëve të tyre.
Ndërtim i njohurive: lexim në role
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë në role tregimin, të ritregojnë me fjalët e tyre përmbajtjen.
Punohet rubrika Shëno me V përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar. Mësuesi/ja orienton
nxënësit të lexojnë në tekst nëse kanë dyshime.
Përforcimi: Gjëegjëza e profesioneve
Nxënësit dhe mësuesja improvizojnë gjëegjëza.
p.sh., Ku na dhemb barku shkojmë te ___________
Kur na dhemb dhëmbi shkojmë te ___________.
Një gjellë të shijshme e gatuan_______________.
Një shtëpi të bukur e projekton_______________.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për leximin e tregimit në role, mendimet e shprehura.
Detyrë: Shkruaj për profesionet e prindërve të tu.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Tema mësimore: Profesione të dobishme dhe të bukura
Ora I

Data:_________

Klasa 2

Situata e të nxënit: Profesionet

Kompetenca: të shkruarit
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat dhe
emocionet e tij,
- diskuton në grupe të vogla për tema që i interesojnë
(kryesisht brenda klasës).
- pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të shkruajë;
- plotëson me shkrim pjesët që u mungojnë fjalive.

Fjalët kyç:
profesion,
veteriner,
shofer,
murator,
shitëse,
piloti i avionit,
piktor

Burimet: libri i nxënësit, fjalori i gjuhës shqipe, kompleti
plastik i lojërave të doktorit, shoferit, muratorit, shitëses,
avionë lodër, makina lodra, telajo për pikturë, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe, Artet.

Organizimi i ores së mësimit
Grafiku u fjalorit (10 min)
Mësuesja prezanton dhe shkruan temën në tabelë:
Profesione te dobishme dhe te bukura
Ajo u drejtohet nxënësve:
Sot do të flasim dhe shkruajmë për profesionet. A e dini ju se çfarë do të thotë profesion?
Profesioni është veprimtaria kryesore e njeriut në një fushë ta caktuar
shërbim

kulturë
Profesion

Veprimtari
Zanat

prodhim
mjeshtri

Mbajtja e strukturuar e shënimeve (25 min)
Klasa ndahet në gjashtë grupe. Secili grup do të punojë në lidhje me një nga profesionet që është në
libër: veteriner, shofer, murator, shitëse, piloti i avionit, piktor.
Nxënësit do të plotësojnë fjalinë me fjalët që mungojnë dhe do të paraqesin një pikturë, apo punim me
plastelinë, apo një lojë me role të profesionit për të cilin do të punojnë.
Më pas do të prezantojnë punën para shokëve. Nëpërmjet pikturës, këngës, punimit me plastelinë, lojës
me role do të synohet shpjegimi i konceptit profesion.
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Rrjeti i diskutimit (10 min)
Mësuesja shkruan në tabelë:
A ka profesione të rëndësishme dhe të parëndësishme ?
Po

pse?

Jo

pse?

Detyrat e shtëpisë
Të plotësojnë me shkrim, vendet bosh të fjalive për të gjitha profesionet e tjera.
Vlerësimi
Nota

1

2

3

4

5

Kriteri

S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Ka plotësuar
detyrën me
>6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës
së modelit. Ka
marrë pjesë
në diskutim
duke paraqitur
mendime por
pa dhënë
argumente.

Ka plotësuar
detyrën me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.
Ka marrë pjesë
në diskutim
duke paraqitur
mendime
dhe shtruar
argument.

Ka shkruar një tekst
sipas strukturës
së modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.
Ka marrë pjesë
në diskutim duke
paraqitur mendime
dhe shtruar
argument.

Ka plotësuar detyrën
me 1-2 gabime
drejtshkrimore.
Ka marrë pjesë
në diskutim duke
paraqitur mendime
dhe shtruar
argument.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Tema mësimore: Profesione të dobishme dhe të bukura
(Ora II)

Klasa 2

Data:_________

Situata e të nxënit:

Kompetenca: të shkruarit
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat dhe emocionet
e tij, si dhe diskuton në grupe të vogla për tema që i
interesojnë (kryesisht brenda klasës).
-pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të shkruajë;
-shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të dhënë.

Fjalët kyç:
profesion,
veteriner,
shofer,
murator,
shitëse,
piloti i avionit,
piktor

Burimet: libri i nxënësit, fletë A4, tabela të vetëvlerësimit të
tekstit të shkruar, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
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Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Përmbledhje pohim mbështetje (15 min)
Mësuesja prezanton dhe shkruan temën në tabelë:
Profesioni që më pëlqen më shumë
Ajo i drejtohet nxënësve:
Sot do të shkruani për profesionin që ju pëlqen më shumë. Mund të zgjidhni nga profesionet për të cilat
folëm orën e kaluar ose për ndonjë profesion tjetër që juve ju pëlqen.
Para se të fillojmë të shkruajmë le të flasim me njëri tjetrin. Pra cili profesion ju pëlqen më shumë dhe pse?
Nxënësit shprehin me zë preferencat e tyre. Mësuesja e drejton shprehjen e mendimit sipas kësaj
strukture.
Profesioni që më pëlqen më shumë
Mua më pëlqen më shumë profesioni i veterinerit.
Ai kujdeset për kafshët. I shëron kur janë të sëmura ose i vaksionon që t’i mbrojë nga sëmundjet.
Unë i dua shumë kafshët dhe dua që ato të jenë të shëndetshme dhe të lumtura. Për këtë më pëlqen
profesioni i veterinerit.
Mësuesja e shkruan në tabelë këtë model.
Mendo puno në dyshe shkëmbe mendime (15 min)
Nxënësit do të fillojnë planifikimin për shkrimin e profesionit që do të zgjedhin duke diskutuar në dyshe.
Do të shtrojnë mendimet dhe faktet që ato dinë rreth profesionit. Shoku duke e dëgjuar e ndihmon për
pasurimin e informacionit dhe fakteve rreth atij profesioni. Në një letër A4 bëjnë planifikimin duke shënuar
fjalë kyç që do t’i përdorin për shkrimin e vet.
Profesion
viziton kafshët

VETERINER

shëron kafshët e sëmura

vaksinon
Shkrim i shpejtë (10 min)
Duke u bazuar tek modeli në tabelë dhe tek planifikimi nxënësit shkruajnë tekstin me temë “Profesioni që
më pëlqen më shumë”
Pasi e mbarojnë disa nxënës e lexojnë me zë tekstin e shkruar.
Detyrat e shtëpisë (5 min)
Të vetëvlerësojnë tekstin e shkruar në shtëpi duke u bazuar tek tabela dh eta rishkruajnë të redaktuar.
Vetëvlerësimi i tekstit bindës
Cilësitë e një teksti bindës
Shkrimi fillon me shprehjen e mendimit tënd rreth temës dhe
jep një informacion të shkurtër.
Paragrafi i dytë përmban të dhëna që sqarojnë mendimin që
ke ti rreth temës, për lexuesit.
Paragrafi i tretë përmban përfundimin në të cilin ke arritur ti.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas rradhës
së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.
Vlerësimi
Sipas tabelës së vlerësimit
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha: gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Tema mësimore: Dallojmë gjininë e emrit
Kompetenca: njohuri gjuhësore

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: vëzhgim
i qëllimshëm i figurës

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Fjalët kyç:
• dallon emrat e gjinisë mashkullore nga ato femërore ( në mënyrë intuitive);
gjini,
• paraqet dhe komunikon lirshëm dhe saktë mendimet e tij.
gjini mashkullore,
gjini femërore
Burimet: teksti i nxënësit,

Lidhja me fushat e tjera:,
matematika, arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: shikim i organizuar, lexim i drejtuar, përshkrim i lirë
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Vëzhgim dhe përshkrim i figurës
Komentimi i figurës së dhënë në tekst. Një ditë në fermë.
Mësuesja orienton nxënësit të shohin figurën e dhënë në tekst. I nxit ata të flasin rreth figurës së dhënë.
‒ Çfarë shohim në figurë?
‒ Si mendoni ju ku ndodhen djali dhe vajza?
‒ Cilat kafshë ndodhen aty?
‒ Sa kafshë janë?
‒ Sa njerëz janë?
‒ Sa sende janë?
‒ Po ju keni qenë në fermë? Çfarë keni parë atje?
Ndërtim i njohurive: Punë e drejtuar. Vëzhgo- qarko
Pasi përshkruajnë figurën, mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë tekstin e shkurtër. Më pas ata lexojnë rubrikën
Mëso.
Pasi lexojnë këtë rubrikë mësuesja i orienton nxënësit të kthehen te teksti dhe të qarkojnë emrat që mbarojnë
me shkronjën i dhe u dhe emrat që mbarojnë me shkronjën a. Nxënësit do të qarkojnë emrat pula, gjeli, rosa,
rosaku, vëllai, motra. Pra, emrat që mbarojnë me a janë në gjininë femërore dhe emrat që mbarojnë me i
ose u janë në gjininë mashkullore.
Nxënësit orientohen të lexojnë dy kolonat e dhëna me emrat në gjininë femërore dhe në gjininë mashkullore.
Më pas njihen intuitivisht me gjininë dhe numrin e emrave të sendeve dhe të emrave të vendeve.
Në tekst ata plotësojnë në dyshe nga dy emra për secilin rast. Mësuesja i fton nxënësit të lexojnë emrat e gjetur.
Mësuesja i orienton nxënësit të shohin dhe një herë tekstin dhe të jenë të vëmendshëm nëse ka dhe emra të
tjerë. Inkurajohen nxënësit të cilët gjejnë dhe emrat e tjerë në tekst dhe me ndihmën e mësueses, i grupojnë
ata sipas gjinisë. Për emrat në numrin shumës, fëmijët orientohen t’i kthejnë fillimisht në numrin njëjës. Ky
ushtrim mund të rezultojë i vështirë, por është mirë që nxënësit të mësohen të hulumtojnë vetë tekstin.
Përforcimi: Punë në grupe
Mësuesja ndan nxënësit në grupe. Puna e grupit përqendrohet në gjetjen e sa më shumë emrave që ata
do të dëgjojnë në këngën Festivali i kafshëve. Më pas do të qarkojnë me ngjyrë të kuqe emrat në gjininë
femërore dhe me ngjyrë blu emrat në gjininë mashkullore.
Pasi mbarojnë punën, mësuesja vendos fletët e secilit grup në tabelë dhe drejtuesit prezantojnë. Vlerësimin
maksimal e merr grupi që ka gjetur më shumë emra dhe i ka ndarë si duhet sipas gjinisë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë në gjetjen e emrave dhe dallimin e gjinisë së tyre, për
lirshmërinë në komunikim, pjesëmarrjen në grupe, dëshirën dhe gatishmërinë për të punuar.
Detyrë: Shkruaj pesë emra në gjininë femërore dhe pesë emra në gjininë mashkullore.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha: gjuhët dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Tema mësimore: Gjuha jonë: Dallojmë gjininë e emrit
(Ora II)

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon emrat e gjinisë mashkullore nga ato
femërore (në mënyrë intuitive);
• grupon emrat e dhënë sipas gjinisë;
• krijon fjali duke përdorur fjalët e dhëna.

Fjalët kyç:
gjini,
gjini mashkullore,
gjini femërore.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book

Lidhja me fushat e tjera: Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar, Lexim i drejtuar, Përshkrim i lirë
Veprimtaritë e nxënësve:
Hapi I. Mësuesi/ja fton nxënësit të emërtojnë objektet në klasë duke i shkruar në një fletë.
Më pas i fton të qarkojnë me ngjyrë të kuqe emrat në gjininë mashkullore dhe me ngjyrë blu emrat në gjininë
mashkullore.
Hapi II. Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin në çantën e tyre dhe të emërtojnë sendet që ata kanë aty. Më pas
të ngjyrosin emrat sipas gjinisë.
Hapi III. Mësuesja i orienton nxënësit të shohin ushtrimin 3 në tekst. Nxënësit orientohen të lexojnë tekstin
dhe të jenë të vëmendshëm nëse ka dhe emra të tjerë . Inkurajohen nxënësit të cilët gjejnë dhe emrat e tjerë
në tekst dhe me ndihmën e mësuesit/es ata i grupojnë sipas gjinisë. Për emrat në numrin shumës, nxënësit
orientohen t’i kthejnë fillimisht në numrin njëjës. Ky ushtrim mund të rezultojë i vështirë, por është mirë që
nxënësit të mësohen të hulumtojnë vetë tekstin.
Hapi IV. Mësuesi/ja fton nxënësit të krijojnë një tekst duke përdorur emrat: deti, noti kamerdare, dielli.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë në gjetjen e emrave dhe dallimin e gjinisë së tyre, për
lirshmërinë në komunikim, aftësitë e tyre hulumtuese, dëshirën dhe gatishmërinë për të punuar.
Detyrë: Shkruaj dy fjali ku të përdorësh emrat që ti dëshiron.

Fusha: gjuha dhe komunikimi
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Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Vjersha për tregun
Kompetenca: të dëgjuarit

Situata e të nxënit: foto të tregjeve të
ndryshme

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• ndjek me vëmendje tekstin që dëgjon;
• shkruan fjalë pas dëgjimit të tekstit;
• demonstron të dëgjuar të qëllimshëm në kryerjen e
detyrave.

Fjalët kyç:
treg,
përshkrim,
gjëra.

Burimet: teksti i nxënësit, foto nga tregje të ndryshme.

Lidhja me fushat e tjera: arte, shkencat e
natyrës, matematika

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgo-komento, dëgjim i drejtuar, numëro-krahaso, lexim
Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: vëzhgo-komento
Paraqiten fotot e sjella nga nxënësit.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të komentojnë fotot e sjella. Nxënësit inkurajohen të komentojnë dhe përvoja
të tyre personale, kur ata kanë vizituar tregjet e qytetit bashkë me prindërit, për të blerë produkte të
ndryshme.
Ndërtim i njohurive: dëgjim i drejtuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të dëgjojnë me vëmendje vjershën për tregun. Sa më të vëmendshëm që të
tregohen, aq më shumë do të mbajnë mend fjalët që përshkruajnë tregun.
Mësuesi/ja lexon vjershën me intonacionin e duhur, duke respektuar shenjat e pikësimit.
I orienton nxënësit të mbulojnë vjershën me një fletë të bardhë. Pasi të shkruajnë fjalët të shkruajnë përbri
me numër sesa fjalë kanë shkruar.
Pas leximit të parë, nxënësit shkruajnë çfarë përmenden nga gjërat e tregut.
Gozhdë, sheqer, qirinj, kopsa, tiganë, pjepra, letra, pe. Nxënësit shkruajnë aq sa mbajnë mend.
Mësuesi/ja e rilexon vjershën.
Nxënësit orientohen të shkruajnë sendet sipas ngjyrave të dhëna
Mësuesi/ja e rilexon përsëri vjershën.
Nxënësit orientohen të shkruajnë fjalët që tregojnë zhurma dhe fjalë që tregojnë shije.
Pasi përfundojnë shkrimin e fjalëve, mësuesi/ja i orienton nxënësit të heqin fletën me të cilën mbuluan
vjershën. Ata ftohen të lexojnë vjershën. Numërojnë sendet në dy vargjet e para dhe krahasojnë me ato
që kanë gjetur.
Numërojnë sendet sipas ngjyrave në vargjet 3, 4, 5, 6 dhe krahasojnë me ato që kanë shkruar.
Numërojnë fjalët që tregojnë tinguj dhe aroma në vargun e 7-të dhe të 8-të dhe e krahasojnë me ato që
kanë shkruar.
Mësuesi/ja i fton të kuptojnë se nëse i kanë shkruar të gjitha fjalët pa i parë, do të thotë se ata janë dëgjues
të shkëlqyer.
Nëse kanë shkruar 2 ose 3 fjalë më pak ata janë dëgjues shumë të mirë.
Nëse kanë shkruar 5-6 fjalë më pak ata janë dëgjues të mirë.
Nëse kanë shkruar 10 fjalë më pak, ata kanë nevojë të jenë më të vëmendshëm në dëgjim.
Përforcimi: Lexim me zë të lartë
Më pas nxënësit ftohen të lexojnë me zë të lartë vjershën. Ata duhet të kenë kujdes në shqiptimin saktë
të fjalëve të gjata që kanë shumë rrokje.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për kryerjen e veprimtarive, për vëmendjen e treguar gjatë dëgjimit,
leximit të vjershës me intonacionin e duhur dhe saktësinë e treguar në shqiptimin e fjalëve.
Detyrë: Shiko figurën në tekst dhe shkruaj 4 fjali.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Gjyshi kopshtar (ora I)

Situata e të nxënit: Parashikim nëpërmjet titullit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• jep parashikimet e veta në lidhje me tekstin;
• lexon tekstin rrjedhshëm;
• Mëson fjalë të reja;
• tregon përvoja vetjake që kanë lidhje me temën.

Fjalët kyç:
gjysh,
kopshtar,
kompjuter,
projekton,
informacion.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book

Lidhja me fushat e tjera: Arte, Teknologji dhe Tik,
Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: parashikim nëpërmjet titullit, lexim i drejtuar, përshkrim përvojash
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi: Parashikojmë nëpërmjet titullit
Mësuesi/ja paraqet në tabelë titullin e tregimit:“Gjyshi kopshtar“
Ai/ajo i fton nxënësit të japin idetë e tyre në lidhje me tregimin, nisur nga titulli.
– Si e kuptoni fjalën kopshtar?
– A është profesion kopshtari apo është thjesht pasion të merresh me kopshtari.
- Si mendoni ju çfarë do të na tregojë ky gjyshi kopshtar?
Nxënësit japin idetë e tyre dhe mësuesi/ja i shkruan shkurt në tabelë.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtaria e leximit të drejtuar
Mësuesi/ja u drejtohet nxënësve me fjalët:
– Tani le ta lexojmë dhe të zbulojmë nëse parashikimet tona ishin të sakta apo jo.
Lexohet pjesa me paragrafë.
Paragrafi I. Mbrëmë Marku............. shumë të vegjël.
– Ku fjeti Marku?
– Për çfarë e pyeti ai gjyshin?
– Po babi i Markut si i kishte thënë për kompjuterat?
– Si iu përgjigj gjyshi?
– Si mendoni për çfarë kompjuterash e ka fjalën gjyshi?
Paragrafi II. Gjyshi shkoi me Markun ...... u ndie i zhgënjyer.
– Ku shkoi gjyshi me Markun?
– Çfarë bëri ai?
– Çfarë i tregoi ai Markut?
– Pse u ndie i zhgënjyer Marku?
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Paragrafi III. Brenda kësaj fare....... në fund
– Çfarë kishte brenda farës?
– Me kë e krahasoi Marku farën e lules? Pse?
– Çfarë programonte fara?
– Çfarë bëri gjyshi?
– Po ju a e kuptuat gjyshin e Markut?Si?
Tani le të rikthehemi te parashikimet tuaja. A përputhen ato pasi e lexuam tregimin?
Mësuesi/ja i inkurajon nxënësit për parashikimet e tyre.
Më pas ai/ajo i fton nxënësit të lexojnë tekstin duke respektuar shenjat e pikësimit, për të qenë të
vëmendshëm te presja, pika, pikëpyetja, pikëçuditja. Ndërkohë i fton nxënësit të nënvizojnë fjalë të reja,
të cilave nuk ua dinë kuptimin.
Pas leximit nga disa nxënës mësuesi/ja bashkë me nxënësit zbulojnë fjalët e reja. Sugjerojmë që mësuesi/
ja të nxitë nxënësit të gjejnë kuptimin e fjalëve dhe pasi vëren se nxënësit kanë vështirësi i shpjegon ai/ajo.
Përforcimi: Diskutim
Nxënësit tregojnë përvoja të tyre të qëndrimit në fshat, tregojnë rreth punëve që kryejnë bujqit, kopshteve
që kanë parë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për leximin e tregimit, të kuptuarit nëpërmjet përgjigjeve të pyetjeve,
ndarjes së përvojave personale me të tjerët.
Detyrë: Leximi i tregimit. Vizatimi i një kopshti me lule.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Tema mësimore: Gjyshi kopshtar (ora II)

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: Vëzhgim i qëllimtë i
figurës

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore

gjysh,

Nxënësi/ja:

kopshtar,

• lexon tregimin në role duke respektuar shenjat e pikësimit; kompjuter,
• diskuton në grup duke u bazuar në pikat kryesore;

projekton,

• gjen në tekst fjalët e duhura për të plotësuar kuptimin e informacion.
fjalive;
• pranon dhe tregon respekt ndaj ideve të të tjerëve për
tekstet që lexojnë.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, pamje të kompjuterave.

Lidhja me fushat e tjera: Arte, Teknologji
dhe Tik, Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: koment i figurës, lexim në role, punë në grup, fragmenti-komenti
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Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi: Koment i figurës
Mësuesi/ja i orienton nxënësit të shohin figurën në tekst dhe ta komentojnë atë. Ai/ajo përdorin pyetje
orientuese, për t’i lehtësuar nxënësit në këtë proces.
– Çfarë shohim në figurë?
– Ku ndodhet ai?
– Çfarë vëreni tjetër në figurë?
– Pse Marku i ka mbyllur sytë?
Mirëpriten të gjitha mendimet që japin nxënësit.
Ndërtimi i njohurive: Lexim në role
Nxënësit lexojnë tekstin në role. Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për shpejtësinë dhe saktësinë në lexim, si
dhe interpretimin në role të pjesës.
Të ndarë në grupe nxënësit diskutojnë për pikat e rubrikës Bisedë në grup.
Individualisht plotësojnë rubrikën: Gjej fjalën e duhur në tekst dhe plotëso fjalitë.
Përforcimi: fragmenti-komenti
Zgjidh një pjesë nga tregimi dhe shkruaj pse të pëlqen.
Pasi nxënësit mbarojnë detyrën, mësuesi/ja i fton ata ta lexojnë detyrën.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për komentet e figurës, leximit dhe interpretimit të pjesës, pjesëmarrjes
në diskutime, saktësinë në plotësimin e rubrikave të dhëna.
Detyrë: Shkruaj se çfarë të mrekullon kur je jashtë në natyrë.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi
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Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Letra e Babagjyshit (ora I)
Kompetenca: të lexuarit

Situata e të nxënit: Dhuratat që presin
fëmijët nga Babagjyshi

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar;
• kupton tekstin nëpërmjet pyetjeve;
• demonstron vëmendje gjatë dhënies së përgjigjeve rreth
tregimit;
• shpreh pëlqimet e tij/saj rreth mbylljes së tregimit.

Fjalët kyç:
Babagjyshi i Vitit të Ri,
letër,
dhuratë,
bredh

Burimet: teksti i nxënësit, fletë me ngjyra, një shportë.

Lidhja me fushat e tjera: Arte
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Shkrim i lirë , Veprimtaria e të menduarit të drejtuar, rrjet diskutimi
Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Shkrim i lirë
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shkruajnë në një fletë me ngjyra dhuratën që ata duan nga Babagjyshi i Vitit
të Ri. Pasi nxënësit shkruajnë dëshirën e tyre, të gjitha letrat mblidhen në një shportë.
Ndërtimi i njohurive. Veprimtaria e të menduarit të drejtuar.
Sot do të lexojmë një tregim të bukur. Ju do të më dëgjoni me vëmendje për ta kuptuar sa më mirë ngjarjen.
Nxënësit mbyllin librat dhe dëgjojnë mësuesin/en.
Tani le ta lexojmë dhe të zbulojmë nëse parashikimet tona ishin të sakta apo jo.
Lexohet pjesa me paragrafë
Paragrafi I. Sofia po priste ............ shumë të vegjël.
‒ Pse Sofia gëzohej për çdo ditë të dhjetorit?
‒ Pse shokët dhe shoqet e tallnin atë?
‒ Si mendoni ju a vepronin mirë ata?
‒ Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
Paragrafi II. Kur kthehej nga shkolla.............. fliste përgjumësh Sofia.
‒ Me kë fliste Sofia kur kthehej në shtëpi?
‒ Çfarë i thoshte ajo mikut të saj?
‒ Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
Paragrafi III. Ndërkohë në mes të natës ...........filloi të lexonte letrën.
− Çfarë bëri lepurushi Tili?
− Për çfarë I lute jai Babagjyshit?
− Çfarë u solli postieri?
− Pse lepurushi uli kokën?
− Si firmosi lepurushi Tili?
− Si mendoni çfarë mund të kishte shkruar Babagjyshi në letër?
Paragrafi IV. Të dashur vogëlushë……….. me dashuri Babagjyshi I Vitit të Ri.
‒ Çfarë duhet të besonin fëmijët?
‒ Çfarë bënte çdo natë Babagjyshi?
‒ Kujt i drejtohej letra e Babagjyshit?
Paragrafi V. Ah, paskam parë ëndërr………. Në fund
‒ Çfarë ishte duke parë Sofia?
‒ Çfarë gjeti ajo në dhomën e ndenjes?
Mësuesja fton nxënësit të lexojnë tregimin dhe të mbajnë shënim fjalët e reja. Bashkë me nxënësit nxjerrin
kuptimin e fjalëve.
Përforcimi: rrjet diskutimi. ‒ A ju pëlqen mbyllja e tregimit? Pse? Jo
Përfundimi:______________________________________________________________
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për përgjigjet e dhëna, interesin e shfaqur gjatë dëgjimit të tregimit,
aftësitë e tyre argumentuese.
Detyrë: Lexim i tekstit. Ritregimi i përmbajtjes.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Letra e Babagjyshit (ora II)
Kompetenca: të lexuarit

Situata e të nxënit: Leximi i letrës nga
Babagjyshi

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• ritregon përmbajtjen duke ndjekur radhën e
veprimeve;
• diskuton dhe ndan përvojat e tij/saj;
• dallon dhe përshkruan personazhet e tregimit;
• ndan me të tjerët përvojat e tij/saj rreth leximit.

Fjalët kyç:
Babagjyshi i Vitit të Ri,
letër,
dhuratë,
bredh

Burimet: teksti i nxënësit, fletë me ngjyra, një shportë.

Lidhja me fushat e tjera: Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lexim-diskutim, Punë në dyshe, Shkrim i lirë
Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: lexim-diskutim
‒ Nëse ju kujtohet, në këtë shportë kemi të shkruara dhuratat që ju prisni nga Babagjyshi.
Nëse ju keni dëshirë ne sot mund t’i lexojmë ato. Në orët në vazhdim ju do të mësoni t’i shkruani një letër
Babagjyshit. Këtë letër tregojuani dhe prindërve tuaj dhe më pas bashkë me ta, postojeni. Në internet me
siguri ju do të gjeni adresë e Babagjyshit. Unë do t’ju ndihmoj. Më pas një nxënës ftohet të hapë letrat
dhe të lexojë disa nga dëshirat e nxënësve.
Ndërtimi i njohurive. Punë në dyshe
Lexohet tregimi nga disa fëmijë. Njëri nga nxënësit i veshur si Babagjysh lexon letrën. Nxënësit ritregojnë
përmbajtjen me fjalët e tyre.
Mësuesi/ja i orienton t’u përgjigjen pyetjeve në rubrikën Po ti.
Në këtë rubrikë nxiten nxënësit të diskutojnë pa droje dhe të japin idetë e tyre. Mirëpriten dhe vlerësohen
përgjigjet e nxënësve.
Punë në dyshe. Punohet rubrika Gjej fjalët e duhura dhe plotëso.
Përforcimi: Mësuesja vë në sfond këngën “Ja na erdhi Viti i Ri”
Shkrim i lirë: nxënësit të ndarë në grupe përshkruajnë një nga personazhet e tregimit:
Sofinë, Tilin, babagjyshin, postierin.
Lexohet puna e kryer nga nxënësit
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për ritregimin e përmbajtjes, përshkrimin e personazheve, pjesëmarrjen
në veprimtari, mendimet dhe idetë e dhëna.
Detyrë: Vizato një Babagjysh.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Përgatitemi për festën
Kompetenca: të shkruarit

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
- Studion modele të gatshme të shkrimit të një letre duke
mbajtur shënime.
- Shkruan një letër bazuar në një model të dhënë.
- Përdor shkrimin e letrës si një mënyrë për të shprehur
idetë, emocionet, përjetimet, ngjarjet personale.

Fjalët kyç:
festë,
emocione,
dëshira,
kërkesa.

Burimet: libri i nxënësit, fletë A4.e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Të nxënët e mbështetur në situatë problemore
Veprimtaritë e të nxënit
Orientimi i nxënësve në lidhje me problemin
Mësuesi/ja u drejtohet nxënësve me pyetjen:
- - Po vjen festa e Vitit të Ri. A keni menduar se çfarë dhurate dëshironi të merrni?
Mësuesja lexon vjershën në libër.
Më pas pyet nxënësit:
− Po ju kujt do t’ia kërkoni dhuratën?
− Ҫfarë mënyre do të përdorni për të kërkuar dhuratën?
− A dini ju si të shkruani një letër drejtuar personit që do t’i kërkoni dhuratën?
Organizimi i nxënësve për studim
Punë në grupe
Nxënësit, pasi ndajnë rolet, fillojnë punën sipas detyrave. Letrën nxënësit do ta shkruajnë në fletë A4, sipas
strukturës së librit. Shpërndahen fletët.
Hulumtimi individual ose në grup
Studiojnë strukturën e letrës të dhënë në libër. Përcaktojnë qëllimin për të cilin do të dërgojnë letrën. Qëllimi
i letrës është për t’i kërkuar diçka dikujt.
Reflektimi rreth zgjidhjes së problemit dhe punës së bërë
Një model letre e shkruar nga nxënësit mund të ishte ky:
I dashur babagjysh,
Të dielën e kaluar, isha tek dyqani i lodrave me mamin. Atje pash një kështjellë të ndërtuar me Lego. Ishte
e mrekullueshme. Nuk rri dot asnjë minutë pa e menduar atë kështjellë me aq shumë pjesë Lego. Do të
dëshiroja shumë të merrja këtë dhuratë për Vitin e Ri. Të lutem shumë , të ma plotësosh këtë dëshirë.
									Me shumë dashuri,
									Ergi.
Lexohet nga raportuesi i grupit letra që kanë shkruar pjesëtarët e grupit.
Vlerësohen punimet e grupeve dhe vlerësohen shkrimet apo detajet e veçanta të letrave. Vlerësohet
struktura e letrës dhe rrjedha e shkrimit të fjalive sipas kuptimit logjik.
Detyrë shtëpie: Të shkruajnë letrën në fletoren e detyrave të shtëpisë të korrigjuar dhe redaktuar.
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Vlerësimi
Nota

1

2

3

4

5

Kriteri

S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Ka shkruar
një letër me
>6 gabime
drejtshkrimore dhe
nuk i ka renditur
pjesët e strukturës
sipas radhës së
modelit.

Ka shkruar
një letër sipas
strukturës së
modelit me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

Ka shkruar
një letër sipas
strukturës së
modelit dhe
me 3-4 gabime
drejtshkrimore.

Ka shkruar
një letër sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Përgatitemi për shfaqje (projekt)
Kompetenca: të shkruarit

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
-shpreh emocione dhe ndjesi të ndryshme me anë të
pantomimes;
-bashkëpunon në grup për kryerjen e një detyre;
-vlerëson me gojë punët e të tjerëve.

Fjalët kyç:
shfaqje,
aktor,
rol,
interpretim.

Data:_________

Burimet: libri i nxënësit, kostumet e shfaqjes, skena e teatrit Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
në shkollë, e-libri.
Artet.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Të nxënët duke shërbyer (në rastin e projektit tonë,
nxënësit plotësojnë nevojat shpirtërore dhe estetike të komunitetit)
Projekti , “Përgatitemi për shfaqje” do të finalizohet me një shfaqje të prezantuar para anëtarëve të
komunitetit, të cilët janë të lajmëruar për këtë, nëpërmjet ftesave të shpërndara nga nxënësit.
Kjo situatë të nxëni apo metodologji garanton edukimin moral dhe shoqëror të nxënësit nëpërmjet
veprimtarive të përbashkëta dhe të natyrshme që ai zhvillon në dobi të komunitetit.
Për këtë veprimtari mësuesi duhet të ketë parasysh që:
1. Këto lloj veprimtarish në bashkëpunim me komunitetin duhet të jenë të vazhdueshme dhe jo
sporadike;
2. Të shikojë mundësinë e lajmërimit virtual, për të siguruar sa më shumë pjesëmarrje;
3. Të sigurohet që nxënësi do të jetë në qendër të procesit;
4. Të sigurohet që shërbimi të vërë në punë talentet dhe aftësitë e nxënësve;
5. Të sigurohet që projekti të jetë gjithëpërfshirës (për të gjitha kategoritë, grupet sociale dhe
etnike në klasë.
Në fund bëhet vlerësimi i projektit ku prindër, nxënës dhe mësues, ndajnë me njëri tjetrin përjetimet,
eksperiencat, vlerat e projektit. Theksi vihet mbi arritjet dhe dobitë e projektit.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Klasa II

Tema: Kartolina

Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes: Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një gjysmë faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e
një teme të dhënë;
Kompetenca personale:
• bashkëpunon në mënyrë aktive me të gjithë moshatarët
(pavarësisht prejardhjes së tyre, aftësive dhe nevojave të
veçanta) drejt arritjes së një qëllimi të përbashkët (projekti/
aktiviteti në bazë klase /shkolle apo jashtë saj).

Nxënësi/ja:
• studion modele të gatshme të shkrimit
të një kartoline duke mbajtur shënime;
• shkruan një kartolinë bazuar në një
model të dhënë;
• përdor shkrimin e kartolinës si
një mënyrë për të shprehur idetë,
emocionet e veta.

Fjalë kyç: kartolinë, emocione, urim, shenja pikësimi.

Burimet: libri, karton, bojëra, ngjitës,
gërshërë.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Mësimdhënia e ndërsjellë
Veprimtaritë e të nxënit ( strategjia, teknikat)
Vëzhgimi i modelit
Mësuesja shkruan temën dhe u kërkon nxënësve që të bëjnë gati mjetet që u ka kërkuar një orë më parë,
për të nisur me përgatitjen e një kartoline urimi për Vitin e Ri. Nxënësit do ta bëjnë vetë kartolinën në klasë
e më pas do të shkruajnë një urim mbi të, për një shok të klasës apo një njeri tjetër të dashur për ta.
Mësuesja tregon hapat për përgatitjen e një kartoline, duke shërbyer si model për punën e nxënësve.
Veprimtaria e mbështetur
Nxënësit fillojnë përgatitjen e kartolinës, duke marrë udhëzime të njëpasnjëshme nga mësuesja, gjatë
gjithë fazave të përgatitjes së kartolinës.
Veprimtaria e mbikëqyrur
Nxënësit vazhdojnë të punojnë me kartolinën për zbukurimin e saj sipas shijeve personale, me mbikëqyrjen
e mësuesit. Nxënësi lihet të punojë i pavarur.
Veprimtaria e pavarur
Nxënësit plotësojnë kartolinën duke u bazuar në modelin e librit, të pavarur.
Reflektimi dhe vlerësimi
Nxënësit reflektojnë mbi punën që kryen duke treguar hapat dhe vështirësitë që hasën. Vlerësojnë njëritjetrin duke u bazuar në modelin e dhënë.
Detyrë. Nxënësit do të punojnë në shtëpi pemën e Viti të Ri sipas modelit në libër.
Vlerësimi
Nota 1
2
3
4
5
Kriteri S’ka shkruar asgjë nga ajo që kërkohej. Ka shkruar një kartolinë me >6 gabime drejtshkrimore dhe nuk
i ka renditur pjesët e strukturës sipas radhës së modelit. Ka shkruar një kartolinë sipas strukturës së modelit
me 5-6 gabime drejtshkrimi apo gramatikore. Ka shkruar një kartolinë sipas strukturës së modelit dhe me 3-4
gabime drejtshkrimore. Ka shkruar një kartolinë sipas strukturës së modelit me 1-2 gabime drejtshkrimore.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Gjuha jonë: Dallojmë numrin e emrit

Situata e të nxënit:

Data:

Veprimtari praktike me
sende të numërueshme
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore Fjalët kyç:
Nxënësi/ja:

emër,

• dallon emrin në numrin njëjës dhe në numrin shumës (në mënyrë numri njëjës,
intuitive);

numri shumës,

• respekton përpjekjet individuale dhe ato në grup.

një,
shumë,
disa.

Burimet: teksti i nxënësit, fletë me ngjyra, një shportë.

Lidhja me fushat e tjera:
Matematika

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vepro-zbulo, Punë e drejtuar, punë në dyshe.
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi: Vepro-zbulo
Në një shportë mësuesja ka futur disa lapsa
I kërkon një nxënësi/je të tërheqë një laps. Më pas e pyet se sa lapsa tërhoqi ai/ajo.
Shkruan fjalinë në tabelë: Andi/Ela mori një laps
Fton një nxënës/e tjetër. I kërkon atij/asaj të tërheqë disa lapsa.
– Çfarë mori Andi/Ela?
Shkruan në tabelë: Andi/Ela mori disa lapsa.
Qarkon fjalët një laps dhe disa lapsa. U kërkon nxënësve të dallojnë ndryshimin.
– Një laps tregon vetëm një dhe disa tregojnë shumë. A ka ndryshuar emri që vjen pas?
– Po ka ndryshuar.
– Ne sot do të mësojmë që emri, përveç gjinisë, ka dhe numrin e tij.
Ndërtimi i njohurive: Punë e drejtuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin figurën.
– Ku janë fëmijët?
– Çfarë po bëjnë ata?
Lexohet teksti nga mësuesi/ja. Nxënësve u tërhiqet vëmendja te fjalët me shkronja të zeza.
Lexohet pyetjet dhe përgjigjet e dhëna.
Lexohet rregulli për numrin e emrit.
Nxënësit orientohen të punojnë në rubrikën Ushtrohu.
Në ushtrimin 1 ata do të ngjyrosin me të kuqe emrat në numrin njëjës dhe me blu emrat në numrin
shumës. Mësuesi/ja i orienton nxënësit se në rastin e përdorimit të numërorit tre, kur emri është në gjininë
femërore thuhet tri. Pra jo tre dhelpra, por tri dhelpra.
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Në ushtrimin 2 nxënësit do të vërejnë figurën dhe do të plotësojnë.
Një yll
Një diell
Një varkë, dy shtroje, tri çadra, një lopatë, një kovë.
Përforcimi: Punë në dyshe
Ndaje fletën në dy kolona. Në njërën kolonë shkruaj emra në njëjës. Shoku plotëson kolonën e dytë.
Ushtrohuni me radhë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë në plotësimin e ushtrimeve, dallimin e numrit të emrave të
dhënë, bashkëpunimin dhe dëshirën për të punuar.
Detyrë: Numëro sendet që ke në çantën tënde. Më pas shkruaji ato duke treguar numrin e tyre.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Gjuha jonë: Dallojmë numrin e emrit (Ora II)

Situata e të nxënit :

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore

Fjalët kyç:

Nxënësi/ja:
• dallon emrin në numrin njëjës dhe në numrin shumës (në
mënyrë intuitive);

Data:

emër,
numri njëjës,
numri shumës,

• shndërron emrat nga numri njëjës në numrin shumës dhe një,
anasjelltas ( në mënyrë intuitive);
shumë,
• merr pjesë në veprimtari duke demonstruar gatishmëri dhe disa.
dëshirë.
Burimet: Teksti i nxënësit

Lidhja me fushat e tjera: Matematika,
Shkencat e natyrës
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaritë e nxënësve:
Hapi I. Mësuesi fton nxënësit të punojnë ushtrimet në tekst.
Në ushtrimin 4 nxënësit duhet të lidhin emrin në numrin njëjës me emrin në numrin shumës. Lexohet nga
nxënësit.
Hapi II. Punohet ushtrimi 5. Në tabelën e dhënë nxënësit duhet të shkruajnë emrat sipas numrit.
Hapi III. Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 6. Ata duhet të shkruajnë NJ për numrin njëjës dhe
SH për numrin shumës.
Pasi nxënësit plotësojnë ushtrimin, mësuesi/ja i nxit që nxënësit të tregojnë se çfarë shprehin emrat e
dhënë në ushtrim. Nxënësit do të dallojnë se emrat e dhënë tregojnë pjesë të trupit të njeriut.
Hapi IV. Punë në dyshe. Mësuesi/ja fton nxënësit të gjejnë numrin njëjës ose shumës të emrave të dhënë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë në plotësimin e ushtrimeve, dallimin e numrit të emrave të
dhënë, bashkëpunimin dhe dëshirën për të punuar.
Detyrë: Ushtrimi 8. Nxënësit do të plotësojnë në tekst duke vendosur në numrin njëjës emrat në kllapa.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Një vit i Ri ndryshe (ora I)

Situata e të nxënit: Përgatitjet për festën e
fundvitit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• parashikon përmbajtjen e tekstit duke u mbështetur
te titulli, ilustrimet dhe fjalët kyç të tekstit;
• lexon tekstin duke respektuar shenjat e pikësimit;
• ndan përvoja të tij/saj në lidhje me temën e trajtuar
në tregim.

Fjalët kyç:
Viti i Ri,
darka e festës,
bredh.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, foto nga festa e fundvitit Lidhja me fushat e tjera:
Edukim fizik, Sporte dhe shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: parashikim nëpërmjet titullit, veprimtaria e leximit të drejtuar.
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi: Parashikim nëpërmjet titullit
Mësuesi/ja paraqet në tabelë titullin e tregimit.
Një vit i Ri ndryshe.
– Ne sot do të lexojmë një tregim që titullohet: Një vit i Ri ndryshe.
Unë kam dëshirë që të ndajmë së bashku idetë dhe parashikimet tona se si mund të jetë një Vit i Ri
ndryshe.
Nxënësit shprehin idetë e tyre. Mësuesi/ja i përmbledh këto ide në tabelë.
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Ndërtim njohurish: Veprimtaria e leximit të drejtuar
Ndalesa e parë: Ishte pasditja e 31 dhjetorit ............ ishte mbyllur.
– Kur zhvillohet ngjarja?
– Çfarë ju kujton kjo datë?
– Ku punonte mami?
– Çfarë vuri re ajo kur vajti te stacioni i autobusit?
– Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
Ndalesa e dytë: Prapëseprapë............. Marini i ra tavolinës
– Si e festuan Vitin e ri?
– Çfarë bëri mami, babi, Stela dhe Marini?
Ndalesa e tretë. Kur kaloi ora .............. deri në fund
– Çfarë i sugjeroi mami Marinit për shokun e tij?
– Si mendoni pse familja e Marinit dhe Stelës ia kaluan bukur?
– A ju pëlqejnë fjalët e babit ? Pse?
Rikthehemi në parashikimet e fëmijëve. Mësuesi/ja qarkon ato që i janë përafruar më shumë tregimit dhe
inkurajon dhe falënderon të gjithë fëmijët për idetë e dhëna.
Përforcimi: Dil rrotull, fol
Nxënësit ngrihen nga vendi i tyre dhe fillojnë të lëvizin në klasë. Në momentin që mësuesi/ja bën një
sinjal dhe nxënësit ndalojnë dhe diskutojnë me shokun që kanë pranë se si po përgatiten për të festuar
festën e fundvitit. Mësuesi/ja duhet të jetë e kujdesshme që nxënësit të mos krijojnë rrëmujë dhe zhurmë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për parashikimin e ngjarjes, pjesëmarrjen në veprimtari, mendimet dhe
idetë e dhëna.
Detyrë: Lexim i tregimit, mësimi i përmbajtjes nëpërmjet pyetjeve.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Një vit i Ri ndryshe (ora II)

Situata e të nxënit: përvoja të ndryshme
nga përgatitjet për festë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• ritregon përmbajtjen duke ndjekur radhën e veprimeve;
• diskuton dhe ndan përvojat e tij/saj.
dallon dhe përshkruan personazhet e tregimit;
• ndan me të tjerët përvojat e tij/saj rreth leximit.

Fjalët kyç:
Vit i Ri,
festë,
përgatitje,
dhurata

Burimet: teksti i nxënësit, dora e pyetjeve

Lidhja me fushat e tjera:
Arte

Data:
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Lexim-diskutim, Punë në dyshe, Shkrim i lirë:
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi: Nxënësit tregojnë rreth përgatitjeve të tyre për festat e fundvitit, duke i ndarë këto përvoja me
gjithë klasën.
Ndërtimi i njohurive. Lexim, ritregim i përmbajtjes
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë tregimin në paragrafë. I fton ata të nënvizojnë personazhet e tregimit.
Lexohet tregimi në role. Ftohen nxënësit të plotësojnë dorën e pyetjeve dhe të ritregojnë përmbajtjen duke u
bazuar në këtë organizues grafik.
Mësuesi/ja fton nxënësit të plotësojnë rubrikën Shëno me v përgjigjen e saktë dhe X përgjigjen e gabuar.
Përforcimi: Mendo-diskuto
Mësuesi/ja fton nxënësit të plotësojnë rubrikën Po ti?.
Nxënësit përzgjedhin alternativën që ata duan dhe argumentojnë pse?
Mësuesi/ja fton nxënësit të mendojnë për një projekt: Një dhuratë për mikun /miken time në nevojë. Nxënësit
së bashku me prindërit mbledhin ndihma ushqimore për fëmijët që janë në vështirësi. Ky projekt ndikon në
zhvillimin e solidaritetit dhe, çka është më e rëndësishme, emocionet pozitive që ndiejnë fëmijët kur bëjnë
një punë të dobishme.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për ritregimin e përmbajtjes, përshkrimin e personazheve, pjesëmarrjen në
veprimtari, mendimet dhe idetë e dhëna.
Detyrë: Diskutoni me prindërit për projektin.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Jam një maçok (ora I)

Situata e të nxënit:
Si sillemi me kafshët?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin duke respektuar shenjat e pikësimit;
• dallon personazhet e tregimit;
• u përgjigjet pyetjeve duke ilustruar me fjali nga teksti.

Fjalët kyç:
maçok,
luaj,
mërzitem,
bëhem i padukshëm.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, foto kafshësh të
ndryshme, fletë format A4

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Koment ilustrimesh, Lexim-diskutim, Argumento-ndaj me të tjerët
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Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi: Mësuesi/ja i fton nxënësit të shohin ilustrimet në tekst. Më pas i fton të bëjnë pyetje rreth
ilustrimit ose i ndihmon me pyetjet e tij/saj.
– Çfarë shohim në figurë? (Një djalë dhe një maçok).
– Çfarë po bën djali?
– Si mendoni a i pëlqen maçokut në figurë që ta krehin? Si e kuptoni këtë?
Ndërtimi i njohurive: Lexim-diskutim
Mësuesja i fton nxënësit ta ndjekin në leximin e tregimit.
– Sot ne do të mësojmë se si Tomasi /Tomka sillet me maçokun e tij RON-RON.
Lexohet tregimi nga mësuesi/ja. Ndërkohë nxënësit nënvizojnë fjalët që nuk i kuptojnë.
Pas leximit mësuesja i fton nxënësit të pyesin rreth fjalëve të reja që ata nuk i kuptojnë.
Sugjerim. Është e rëndësishme të kuptojmë si mësues që jo të gjitha përgjigjet i japim ne. Le t’i lëmë
nxënësit të japin idetë e tyre mbi kuptimin e fjalëve. Pozitiv do të ishte dhe përdorimi i një fjalori ose
gjetja elektronikisht e kuptimit të fjalëve në gjuhën shqipe, nëse ka mundësi. Pra, ne duhet t’i orientojmë
nxënësit rreth mënyrave të ndryshme të gjetjeve të informacioneve. Në këtë mënyrë ne zhvillojmë tek
ata aftësi të rëndësishme.
Jo pa qëllim, autorët e tekstit në rubrikën e fjalorit u kanë kërkuar nxënësve ta japin vetë shpjegimin e
fjalëve.
Mësuesi/ja i fton nxënësit t’u përgjigjen pyetjeve të dhëna duke ilustruar me fjali nga teksti.
Përforcimi: Argumento-ndaj me të tjerët
Mësuesi/ja fton nxënësit të plotësojnë rubrikën Po ti.
Në një fletë të bardhë i fton të shkruajnë me dy fjali mendimin e tyre, se pse nuk është mirë të sillemi
me kafshën sikur të ishte një lodër. Nxënësit i shkruajnë mendimet e tyre dhe mësuesi/ja i fton t’i ngjitin
në një kënd të klasës.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për mendimet dhe idetë e dhëna, dëshirën për t’iu përgjigjur pyetjeve.
Detyrë: Lexim i tregimit, ritregimi i përmbajtjes.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Jam një maçok (ora II)

Situata e të nxënit: Përvoja personale me
kafshët shtëpiake

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç: ritregim, kujdes, kafshë
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• ritregon përmbajtjen me fjalët e tij/saj;
• dallon personazhet e tregimit;
• ofron një titull tjetër për tregimin bazuar në ngjarjen e
lexuar;
• ndan idetë e tij/saj rreth kujdesit për kafshët.
Burimet: teksti i nxënësit, foto kafshësh të ndryshme

Lidhja me fushat e tjera:
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim, Lexim-ritregim përmbajtjeje, Analizë personazhesh.
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: tregim përvojash
Mësuesi/ja i fton nxënësit të tregojnë përvoja të tyre me kafshët shtëpiake, si kujdesen, si sillen me to.
Veprimtaria e dytë: Lexim-ritregim
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë dhe të ritregojnë përmbajtjen e tregimit.
Nëse nxënësit shfaqin vështirësi në ritregimin e përmbajtjes, mësuesi/ja i ndihmon me pyetje.
Veprimtaria e tretë: Punohet rubrika Plotëso dhe shkruaj.
Ron-Ron , hajde të luajmë kukafshehthi!
Mos luaj Ron-Ron se po të kreh!
Ron-Ron, hidhu këtu lart!
Ron-Ron , zbrit shpejt poshtë!
Pasi nxënësit plotësojnë rubrikën, mësuesi/ja i fton të dallojnë shenjën e pikësimit në fund të fjalisë dhe u
kujton atyre llojin e fjalive. Në fjalitë e mësipërme Tomka e fton maçokun e tij të luajë, e nxit atë të zbresë etj.
Veprimtaria e katërt: Mësuesja i fton nxënësit të diskutojnë sesi Ron-Roni bëhet i padukshëm. Mirëpriten
të gjitha idetë e nxënësve. Në fakt ai bëhej i padukshëm duke u larguar nga Tomka që e bezdiste.
Veprimtaria e pestë: Punë në dyshe. Analizë e personazheve
Tomka

Ron-Roni

Fëmijë

Maçok

I pëlqen ta krehë, të luajë.

I pëlqen miqësia me Tomasin

Ndonjëherë e bezdis dhe e mërzit Ron-Ronin

Ka dëshirë të rrijë vetëm, bëhet i padukshëm

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për mendimet dhe idetë e dhëna, dëshirën për të lexuar dhe treguar
përmbajtjen, analizën e personazheve.
Detyrë: Nxënësit shkruajnë titullin e pjesës.
Më pas ata mendojnë dhe shkruajnë një titull tjetër për pjesën. P.sh., maçoku i padukshëm, Djali dhe
maçoku i tij etj.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Flasim: Unë i dua kafshët

Situata e të nxënit: Përvoja personale me
kafshët shtëpiake

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• shpreh pëlqimet e tij/saj në lidhje me kafshët shtëpiake;
• argumenton arsyet e përzgjedhjes;
• diskuton për kafshët bazuar në figurat e dhëna.

Fjalët kyç:
kafshë,
kujdes,
pëlqej.

Burimet: teksti i nxënësit, foto kafshësh të ndryshme, album Lidhja me fushat e tjera:
me foto.
Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-përzgjidh, Plotëso-argumento, Rrjet diskutimi, Vizatim i lirë
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Vëzhgo-përzgjidh.
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë rubrikën 1, ku ata duhet të zgjedhin ndërmjet kafshëve dhe shpendëve
të dhënë dhe të tregojnë arsyen e përzgjedhjes.
Veprimtaria e dytë: Plotëso-argumento
Nxënësit punojnë rubrikën 2, ku duhet të lidhin me shigjetë fjalët e dy shtyllave dhe të tregojnë arsyen e
lidhjes.
Veprimtaria e tretë: Rrjet diskutimi
PO A duhet t’i veshim kafshët me veshje. JO
Përfundimi: Jo, nuk duhet t’i veshim, sepse në natyrë ata nuk vishen dhe ia dalin mbanë.
Veprimtaria e katërt: Mësuesja i fton nxënësit të shohin figurat dhe t’u përgjigjen pyetjeve.
a-Kafshët na kënaqin shumë. Thuaj pse?
b- Kafshët ndonjëherë na zemërojnë. Thuaj pse?
c- Kafshët ndonjëherë na lodhin. Thuaj pse?
Veprimtaria e pestë: Vizatim i lirë
Mësuesi/ja i fton nxënësit të vizatojnë kafshën që kanë në shtëpi ose që u pëlqen ta kenë. Ai/ajo i kujton ata
që të mos harrojnë emrin që i kanë vënë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për mendimet dhe idetë e dhëna, pëlqimet e tyre në lidhje me kafshët.
Detyrë: Punë në grup. Krijoni një poster me kafshë shtëpiake.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Gjuha jonë: Dallojmë mbiemrin (ora I)

Situata e të nxënit: vëzhgim i
qëllimtë i ilustrimeve

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon fjalët që tregojnë cilësi të emrit (me ndihmën e mësuesit);
paraqet dhe komunikon lirshëm dhe saktë mendimet e tij.

Fjalët kyç: mbiemër, cilësi

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, fletë pune.

Lidhja me fushat e tjera:
Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgim i qëllimtë i ilustrimeve, Punë në dyshe, Punë individuale
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Vëzhgim i qëllimtë i ilustrimeve
Mësuesi/ja fton nxënësit të vëzhgojnë ilustrimin e dhënë.
Lexohet situata. Orientohen nxënësit të lidhin vijat e ndërprera, duke e shoqëruar me lexim.
Mësuesi/ja lexon etiketën në lidhje me mbiemrin.
– Pra, për të përshkruar se si është papagalli ne përdorëm mbiemrat.
Veprimtaria e dytë: Nxënësit punojnë në dyshe situatën e parë. Pasi lexojnë, shkruajnë mbiemrat pranë
emrave. Pasi përfundon puna, mësuesi/ja shkruan në tabelë për të qartësuar të gjithë nxënësit që mund
të kenë pasur vështirësi.
Veprimtaria e tretë: Punë individuale
Mësuesja u shpërndan nxënësve një fletë për të punuar ushtrimin 1.
Mendojmë se do të ishte një punim i mirë për në dosjen e nxënësve. Nxënësit duhet të nënvizojnë mbiemrat
dhe më pas grupet e fjalëve t’i grupojnë në bashkësitë përkatëse.
Fletë pune
Emri/mbiemri __________________ Data________________________

Njerëz

Kafshë

Sende-vende

________________________
________________________
________________________
_____________________

_______________________
_______________________
_______________________
___________

_______________________
_______________________
_______________________
___________

Vizato brenda drejtkëndorit sipas dëshirës njërin nga grupet e fjalës.
Veprimtaria e katërt: Nxënësit punojnë ushtrimin 2 duke shkruar emrin e duhur pranë mbiemrit të dhënë.
Veprimtaria e pestë: Mësuesi/ja i fton nxënësit të punojnë në ushtrimin 3. Në këtë ushtrim nxënësit
duhet të lidhin me shigjetë grupet e fjalëve duke përdorur konceptin e numrit. Mësuesi/ja në mënyrë
intuitive mund t’i orientojë nxënësit të shohin ndryshimet që ndodhin te fjalët.
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Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrjen në veprimtari, dallimin e mbiemrave, dëshirën për të
dhënë mendime dhe për të dëgjuar të tjerët.
Detyrë: Ushtrimi nr 4.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Gjuha jonë: Dallojmë mbiemrin (ora II )

Situata e të nxënit: Përshkrimi i veshjeve duke
përdorur mbiemra.

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
mbiemër,
Nxënësi/ja:
cilësi
• dallon fjalët që tregojnë cilësi të emrit (me ndihmën e
mësuesit);
• lidhin mbiemrat me emrat duke i përshtatur intuitivisht në
numër dhe gjini;
• paraqet dhe komunikon lirshëm dhe saktë mendimet e tij.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book

Lidhja me fushat e tjera:
Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-përshkruaj, Punë në dyshe, Punë individuale
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Vëzhgo-përshkruaj
Mësuesi/ja fton nxënësit të kryejnë një veprimtari. Ai/ajo nxjerr dy nxënës para klasës dhe u kërkon të
përshkruajnë veshjen e njëri-tjetrit, duke përdorur mbiemra. Ndërkohë ai/ajo shkruan në tabelë grupet e
fjalëve. Më pas fton nxënës të tjerë të nënvizojnë mbiemrat në grupet e fjalëve të shkruara.
Veprimtaria e dytë: Punë në dyshe
Nxënësit punojnë ushtrimin 5. Nxënësit duhet të dallojnë mbiemrat dhe më pas t’i ngjyrosin me ngjyrat që
duan.
Ftohen nxënësit të lexojnë mbiemrat e gjetur.
Veprimtaria e tretë: Punë individuale
Mësuesi/ja i fton të punojnë ushtrimin 6. Nxënësit do të lidhin mbiemrat me emrat e dhënë sipas dëshirës.
Veprimtaria e katërt: Punë në dyshe
Nxënësit punojnë ushtrimin 7. Ata ngjyrosin mbiemrat në tekstin e dhënë dhe tregojnë se çfarë shprehin ato.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrje në veprimtari, dëshirën për të punuar me të tjerët, vlerësimit
të punës së shokut/shoqes.
Detyrë: Ushtrimi nr 8. Nxënësit duhet të krijojnë tri fjali, ku të përdorin mbiemrat: i pastër, e bukur, i kuq.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data:_________

Tema mësimore: Këshilla për kafshët
Kompetenca: të shkruarit

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat dhe emocionet
e tij, si dhe diskuton në grupe të vogla për tema që i
interesojnë (kryesisht brenda klasës).
-pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të shkruajë;
- plotëson me shkrim pjesët që u mungojnë fjalive;

Fjalët kyç:
kafshë,
mirëmbajtje,
pëkujdesje.

Burimet: libri i nxënësit, informacione nga internet, revistat,
librat ose enciklopeditë për kafshë, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera: Gjuhë Shqipe,
Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit
Diskutim për njohuritë paraprake (10 min)
Mësuesja shkruan në tabelë temën e mësimit dhe i drejtohet nxënësve:
- Siç e shikoni sot do të flasim për kafshët ose më saktë do të lexojmë dhe japim këshilla për
kafshët. A kemi ne nevojë të japim e marrim këshilla për kafshët? Pse? Ku mund të gjemë ne
këshilla për kafshët? (enciklopedi, internet, libra, revista)
Mësuesja i kërkon nxënësve të lexojnë nga aterialet që kanë sjellë në klasë për kafshën e vet të preferuar.
Mbajtja e strukturuar e shënimeve (20 min)
Klasa ndahet në grupe dhe secilit grup i caktohen rolet e nxënësve. Lexuesi do të lexojë me zë kërkesën
. Lehtësuesi do të shpjegojë punën që do të bëjnë nxënësit. Mbështetësi do të ndihmojë nxënësit gjatë
punës në grup dhe raportuesi do të lexojë me zë të lartë punën para klasës.
Zhvillohet puna sipas kërkesës.
Reflektim vlerësim (10 min)
Nxënësit vlerësojnë punën e njëri tjetrit. Reflektojnë mbi dobitë e orës së mësimit. Mësuesja i pyet së
ku mund të gjejnë nxënësit burime informacioni nëse do të kenë nevojë në lidhje me mirëmbajtjen e
kafshëve. Nxënësit emërtojnë burimet të cilat përdorën për orën e mësimit.
Detyrat e shtëpisë (5 min)
Të shkruajnë disa këshilla për mirëmbajtjen e maces ose të qenit në stinën e verës. Një model shkrimi
mund të jetë:
Macet në verë
Stina e verës është e vështirë për macet. Ndryshe nga njerëzit, macet nuk djersitin, kështu ato mund të
vuajnë shumë nga temperaturat e larta. Që macet të mos vuajnë nga i nxehti, ne do të shkruajmë dhe do
të mbajmë mend disa këshilla.
- Macet nuk duhet t’i lëmë të dalin në diell.
- Macet duhet të pinë shumë ujë.
Kuptohet këto këshilla vlejnë për macet shtëpiake, ndërsa macet e tjera kujdesen vet për shëndetin e tyre.
Vlerësimi. Sipas tabelës së vlerësimit
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Peshku i vogël (ora I) tregim
me ilustrime

Situata e të nxënit: Parashikim nëpërmjet
ilustrimeve

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• parashikon ngjarjen bazuar në ilustrime.
lexon pjesën duke respektuar shenjat e pikësimit;
• shpreh pëlqimin e tij/saj për ngjarjen e lexuar

Fjalët kyç:
peshk,
ushqim,
zmadhim,
ndihmë,
tregim fantastik

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, fotot e ilustrimeve

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shkencat e natyrës

Data:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Parashikim nëpërmjet ilustrimeve, Lexim, Marrëdhënie pyetje-përgjigje, Krahasim i
parashikimit të ngjarjes
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi: Parashikim nëpërmjet ilustrimeve
Mësuesi/ja ka përgatitur fotot e ilustrimeve. Ndan nxënësit në 8 grupe. Secilit grup i jep nga një foto dhe u
kërkon të përshkruajnë me një fjali ilustrimin e dhënë. Më pas fotot bashkë me përshkrimin vendosen në
dërrasë. Lexohen përshkrimet dhe së bashku nxënësit vendosin dhe renditjen e fotove. Mësuesi/ja i fton
nxënësit që në fund të orës të shohin nëse parashikimi i tyre ngjason me atë të librit.
Ndërtimi i njohurive: Lexim, marrëdhënie pyetje-përgjigje
Lexim i tekstit nga disa nxënës.
Nxënësit orientohen të shohin tekstin dhe më pas ftohen të lexojnë njëri-pas tjetrit sipas ilustrimeve.
Nxënësve u drejtohen pyetje për të kuptuar përmbajtjen e tregimit.
– Cilat janë personazhet?
– Çfarë bleu djali?
– Cila ishte porosia që i dha zoti Oto?
– Si veproi ai?
– Çfarë ndodhi më tej?
– Si u zgjidh situata?
– Si mendoni, kjo është një ngjarje reale apo fantastike?
Përforcimi: Krahasim i parashikimit të ngjarjes.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të rishohin ngjarjen që ata parashikuan nëpërmjet ilustrimeve me ngjarjen që
lexuan.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrje në veprimtari, dëshirën për të punuar me të tjerët,
parashikimet e dhëna, vlerësimit të punës së shokut/shoqes.
Detyrë: Lexim i tregimit, ritregimi i përmbajtjes nëpërmjet hartës së ngjarjes. Mësuesi/ja u jep nxënësve
grafikun organizues të ngjarjes për ta plotësuar.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Peshku i vogël (ora II) tregim
me ilustrime

Situata e të nxënit: Elementet fantastike në
tregim

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• ritregon ngjarjen rrjedhshëm, kuptueshëm dhe me
intonacionin e duhur;
• rendit ngjarjen sipas radhës së veprimeve;
• flet me gjeste kur tregon ngjarjen;
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar;

Fjalët kyç:
ilustrim,
ngjarje,
rendit,
ritregon

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, fotot e ilustrimeve

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Dallo-argumento, Lexim-ritregim, Fragmenti-komenti
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Dallo-argumento elementet fantastike në tregim.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të tregojnë se cilat elemente nuk janë reale në këtë tregim, pra që nuk ndodhin në
të vërtetë.
(zmadhimi i peshkut, kthimi në akuarium ashtu siç ishte në fillim.)
Nxënësit diskutojnë dhe të gjitha mendimet e tyre pranohen.
Ndërtimi i njohurive: Lexim i tekstit dhe ritregim i përmbajtjes
Mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë tekstin dhe të ritregojnë përmbajtjen duke u bazuar te harta e ngjarjes.
Kalohet në rubrikën e kuptimit të tekstit. Nxënësit duhet të vendosin numrat në fjali dhe të lexojnë më pas
tregimin sipas radhës së veprimeve.
Përforcimi: Fragmenti-komenti
Mësuesi/ja i fton nxënësit të zgjedhin një nga pjesët që iu pëlqen në tregim dhe ta shkruajnë komentin për të.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për leximin e tregimit, tregimin e përmbajtjes, vlerësimit të punës së shokut/
shoqes.
Detyrë: Vizato njërin nga ilustrimet e dhëna.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Çapaçuli dhe dinozaurët (ora I)

Situata e të nxënit: Pse nuk janë më dinozaurët?

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
dinozaur,
Nxënësi/ja:
kafshë të çuditshme,
• lexon tregimin rrjedhshëm dhe me intonacion;
fosile,
• demonstron kuptimin e përmbajtjes nëpërmjet
zbulim.
përgjigjeve;
• pranon dhe tregon respekt ndaj ideve të të tjerëve për
tekstet që lexojnë.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, enciklopedia për fëmijë, Lidhja me fushat e tjera: arte , shkencat e
imazhe të dinozaurëve
natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Kllaster, Lexim-diskutim, Kodim i tekstit
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive. Kllaster
- Kur kanë jetuar dinozaurët? - Me se ushqeheshin? - Çfarë llojesh njihni?
- Ku kanë jetuar? - Pse nuk jetojnë më?
Ndërtimi i njohurive: Lexim - diskutim
Mësuesi/ja u prezanton nxënësve titullin e tregimit.
Ai/jo i njeh me personazhin e Çapaçulit, si një personazh gazmor që na bën për të qeshur me veprimet dhe
fjalët e tij.
Lexohet tregimi nga mësuesi/ja. Nxënësve u sugjerohet të mbajnë shënim fjalët që nuk jua dinë kuptimin.
Pas leximit mësuesi/ja i fton nxënësit të diskutojnë dhe të shpjegojnë kuptimin e fjalëve të reja.
Punohet rubrika Përgjigju pyetjeve.
Përforcimi: lexim me kodim i tekstit
Mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë dhe të nënvizojnë fjalitë me një kodim të thjeshtë, p.sh., një për ato që
dinin për dinozaurët dhe një për ato që nuk dinin. Më pas, në dyshe, nxënësit diskutojnë për ato që mësuan.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për diskutimet e tyre në lidhje me dinozaurët, dëshirën për të dëgjuar njëritjetrin.
Detyrë: lexim dhe ritregim i përmbajtjes së pjesës.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Çapaçuli dhe dinozaurët (ora II)

Situata e të nxënit: një pjesë nga filmi: Harry
(Herri dhe dinozaurët e tij), ose filma të tjerë
vizatimorë për fëmijë/ diskutim fotosh.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin në role;
• ritregon përmbajtjen e pjesës;
• dallon situatat gazmore në ngjarje.

Fjalët kyç:
dinozaur,
kafshë të çuditshme,
fosile,
zbulim.

Data:

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, enciklopedia për fëmijë, Lidhja me fushat e tjera:
imazhe të dinozaurëve.
Arte, Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar/diskutim fotosh, Lexim-diskutim, Lojë në role
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Shikim i organizuar/diskutim fotosh
Paraqitja e një pjese nga një film vizatimor ose thjesht foto të dinozaurëve. Diskutim për to.
Ndërtimi i njohurive: Lexim – diskutim
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë tekstin në role. Më pas nxënësit paraqesin përmbajtjen nëpërmjet dorës
së pyetjeve.
– Çfarë po bisedon Çapaçuli me babin?
– Ku janë gjetur fosilet e dinozaurëve?
– Kur kanë jetuar dinozaurët?
– Si ishin dinozaurët?
– Pse ato e kishin kokën e vogël?
Punohet rubrika Shëno me √ përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar.
Përforcimi: Lojë në role
Mësuesja fton nxënësit të luajnë në role bisedën mes babit dhe Çapaçulit.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për leximin e tregimit, ritregimin, lojën në role, dëshirën për të dramatizuar
tregimin.
Detyrë: Gjej fjalitë që të bëjnë për të qeshur dhe shkruaji në fletore.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Gjuha jonë: Numërori (ora I)

Situata e të nxënit: Problema dhe situata me
numra.

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës Fjalët kyç:
sipas temës mësimore
numëror,
Nxënësi/ja:
drejtshkrim
• krijon situata duke përdorur numërorë;
• shkruan numërorët sipas rregullave drejtshkrimore.
Burimet: teksti i nxënësit , e-book, fisha me numërorë të Lidhja me fushat e tjera: matematika
shkruar
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Lojë me gjëegjëza, Punë e drejtuar, Punë individuale
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Lojë me gjëegjëza
Mësuesi/ja fton nxënësit të zhvillojnë një veprimtari në formë gjëegjëze. Ai/ajo do të përmendë një ngjarje
ose një numër dhe nxënësit do të thonë se çfarë u vjen në mend.
28 Nëntor - Dita e Pavarësisë
Festa e mësuesit/es - 7 Mars
Janë gjithsej 36 - Shkronjat e alfabetit tonë.
Janë gjithsej 12 - Muajt e vitit
Numri 1 - 1 Qershori, 1 Janari
Veprimtaria mund të zhvillohet dhe me vjersha për numrat në formën e situatave problemore.
Janë dhjetë vajza. Kanë secila nga dy kotele, të cilat kanë në qafë nga një kordele. A e gjeni dot sa janë
gjithsej vajza, kotele dhe kordele ?
Pasi mësuesi/ja e paraqet në tabelë, fton fëmijët ta zgjidhin duke nënvizuar të dhënat, të cilat nuk janë më
me numra, por me fjalë. Nuk ka rëndësi se sa saktë do ta zgjidhin nxënësit, e rëndësishme është që ata të
kuptojnë që numrat shkruhen dhe me fjalë.
Veprimtaria e dytë: Punë e drejtuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin gjurmët e dinozaurëve dhe t’i numërojnë ato. Më pas ai/ajo u lexon
rregullën e shkrimit të numërorëve. Sigurisht që nxënësve do t’u duhet kohë për të përvetësuar drejtshkrimin
e numërorëve.
Veprimtaria e tretë: Punë individuale
Nxënësit punojnë ushtrimin 1, ku ata duhet të shkruajnë me fjalë numrin e motrave, vëllezërve, kushërinjve,
djemve dhe vajzave në klasën e tyre.
Veprimtaria e katërt. Nxënësit punojnë ushtrimin 2, ku duhet të lidhin numrin me numërorin.
Veprimtaria e pestë: Mësuesi/ja fton nxënësit të krijojnë situata duke përdorur numra.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin, vlerësohen për shkrimin e numërorëve, dëshirën për të zgjidhur
situatat problemore.
Detyrë: Ushtrimi nr. 3.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Gjuha jonë: Numërori (ora II)

Situata e të nxënit:

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës Fjalët kyç:
sipas temës mësimore
numëror,
Nxënësi/ja:
drejtshkrim.
• krijon situata duke përdorur numërorë;
• shkruan numërorët sipas rregullave drejtshkrimore.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, fletë pune

Lidhja me fushat e tjera: matematika

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Puno-gjej gabimet, Punë individuale
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Puno-gjej gabimet
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 4 dhe të korrigjojnë njëri-tjetrin për punën e kryer.
Veprimtaria e dytë: Puno-gjej gabimet
Nxënësit punojnë ushtrimin 5 dhe përsëri mësuesi/ja i fton të korrigjojnë njëri-tjetrin.
Veprimtaria e tretë: Punë individuale
Nxënësit punojnë ushtrimin 6 . Ata duhet të shkruajnë një tekst të shkurtër duke parë figurën ku të përdorin
numërorë. Nxënësit lexojnë tekstin dhe inkurajohen për punën e tyre.
Veprimtaria IV: Punë individuale
Mësuesja u shpërndan nxënësve një fletë pune.
Fletë pune
Emri mbiemri____________________ Data____________________
Tema: Unë di të shkruaj numërorët.
Gjej gabimet.
Një orë ka gjashtëdhjet minuta.
Një ditë dhe një natë ka njëzet e katër orë.
Një javë ka shtatë ditë.
Një muaj ka tridhjet ose tridhjetë e një ditë.
Një vit ka dymbëdhjetë muaj.
Shkruaj me numërorë ditën kur ke lindur
Unë kam lindur më ___________________________.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin, vetvlerësohen për gjetjen e gabimeve në shkrimin e numërorëve.
Detyrë: Shkruaj me numërorë datëlindjen e prindërve të tu.
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Lënda: Gjuhë shqipe
Tema mësimore: Përshkruajmë dinozaurët

Shkalla 1
Ora I

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes: Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për
përgatitjen e një teme të dhënë;
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato
të panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar,
duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh. duke i shënuar
me shenja të ndryshme);
Kompetenca e të menduarit:
• paraqet argumente pro dhe kundër për një mendim,
qëndrim, sjellje të manifestuar nga një apo më shumë
persona (në klasë/shkollë apo jashtë saj).
Kompetenca digjitale:
• organizon dhe komunikon informacionin, duke përdorur
mjetet e duhura të komunikimit teknologjik për të mbledhur
informacion dhe për të komunikuar me të tjerët.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat
dhe emocionet e tij/saj, si dhe diskuton në
grupe të vogla për tema që i interesojnë
(kryesisht brenda klasës);
- planifikon të shkruarin duke u bazuar në
informacionin që ka;
- përshkruan me fjalët e veta me shkrim një
kafshë të dashur për të.

Fjalë kyç:
dinozaur, përshkrim

Burimet: libri, enciklopedia, libra, revista,
informacione nga internet, fletë A4 me vija.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues

Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Bisedë për njohuritë paraprake (10 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë:
Përshkruajmë dinozaurët
Më pas i pyet nxënësit nëse ata kanë dëgjuar për dinozaurët dhe çfarë janë ata. Nxënësit bazohen në
materialet që kanë sjellë nga burimet e ndryshme të informacionit, pasi janë porositur një orë më parë.
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (25 min)
Punë me grupe (lexuesi, nxitësi, kontrolluesi, raportuesi)
Nxënësit do të ndahen në grupe dhe secili grup do të punojë për përshkrimin e vetëm një prej dinozaurëve
në faqen e parë të temës. Sipas roleve që janë përcaktuar, ata lexojnë informacionin në libër. Nënvizojnë
cilësitë fizike dhe të sjelljes së dinozaurit dhe i pasurojnë me ndonjë të dhënë tjetër, që e kanë marrë nga
burime të tjera informacioni.
Një model përshkrimi në fletë do të ishte:
Stergozauri
Stergozauri ka qenë një kafshë gjigante, që ka jetuar në Tokë, miliona vite më parë. Ai jetonte nëpër pyje
dhe ushqehej me bimë.
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Stergozauri kishte një trup të madh, qafë të gjatë dhe kokë të vogël në krahasim me trupin. Ky dinozaur
ka pasur pllaka në kurriz. Ato ishin kockore. Ndërsa në bisht kishte disa maja të mprehta për t’u mbrojtur
nga armiqtë.
Stergozauri më pëlqen, sepse nuk ishte një dinozaur që sulmonte të tjerët për t’i ngrënë.
Nxënësit pikturojnë dinozaurin në fletën ku bënë përshkrimin.
Reflektim vlerësim (5 min.)
Nxënësit pasi kanë dëgjuar leximet e përshkrimeve, vlerësojnë përshrimin , sipas kritereve të vendosura.
Ata vlerësojnë si shumë të rëndësishme burimet e ndryshme nga të cilat morën informacion për dinozaurët.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të përshkruajnë sipas modelit të punës që bënë në klasë një nga dinozaurët e tjerë që janë
në libër.
Tabela e vetëvlerësimit për tekstin përshkrues
Cilësitë e tekstit përshkrues					
√			
Paragrafi i parë prezanton objektin e përshkrimit.		
Paragrafi i dytë jep detaje në lidhje me objektin.		
Paragrafi i tretë jep qëndrimin tënd ndaj objektit që po përshkruan.		
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës së kërkuar.		
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.		
Vlerësimi
Nota 1

2

3

4

X

5

Kriteri S’ka shkruar asgjë nga ajo që kërkohej. Ka shkruar një fletë ditari me 6 gabime drejtshkrimore
dhe nuk i ka renditur pjesët e strukturës sipas radhës së modelit. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së
modelit me 5-6 gabime drejtshkrimi apo gramatikore. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit me 3-4
gabime drejtshkrimore. Ka shkruar një tekst sipas strukturës së modelit me 1-2 gabime drejtshkrimore.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Dragoi i Liqenit Blu (ora I)

Situata e të nxënit: shikim i orientuar në
videoprojektor i një filmi të animuar për
fëmijë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon përrallën duke respektuar shenjat e pikësimit;
• dallon personazhet e përrallës;
• shfaq besim dhe vullnet në forcat vetjake për të fituar
rrjedhshmërinë e duhur gjatë leximit;
• shpreh opinionet e tij/saj rreth personazheve të përrallës.

Fjalët kyç:
dragua i tmerrshëm,
liqen,
gur magjik,
dritë e shndritshme,
greminë,
festë

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, libër me përralla, film i Lidhja me fushat e tjera: Arte, Teknologji
animuar për fëmijë me dragua.
dhe TIK
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar, Veprimtaria e leximit të drejtuar, Shkrim i shpejtë
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: shikim i organizuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin një film vizatimor me personazhin e dragoit.
Më pas nxënësit ftohen të tregojnë se çfarë dinë ata rreth dragonjve. Mësuesi/ja ndan me nxënësit njohuritë
që ai/ajo kanë për këtë personazh përrallash të krijuar nga njerëzit.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtaria e leximit të drejtuar
Lexohet teksti me ndalesa. Mësuesi/ja i orienton nxënësit të mbajnë shënim fjalët të cilave nuk ua dinë
kuptimin.
Ndalesa e parë: Na ishte njëherë... deri ...nuk kthehej më në shtëpi.
– Me cilat fjalë fillon teksti?
– Çfarë teksti është?
– Ku ndodhej qyteti në përrallë?
– Pse njerëzit nuk i afroheshin liqenit?
– Si sillej dragoi me njerëzit?
– Si mendoni çfarë do të ndodhë më pas?
Ndalesa e dytë: Një ditë... u sul të kapte djaloshin.
– Si quhet djali në përrallë?
– Ku shkoi të luante ai?
– Çfarë po mblidhte ai?
– Pse u habit ai?
– Çfarë ndodhi kur Redoni po fuste gurin në xhep?
– Si mendoni se do të vazhdojë përralla?
Ndalesa e tretë. Redoni iku... ra brenda në të.
– Si ishte guri blu?
– Si veproi Redoni?
– Çfarë ndodhi me dragoin?
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Ndalesa e katërt. Redoni u kthye........... në fund.
– Çfarë u tregoi ai banorëve të qytetit?
– Pse nuk e besuan ata?
– Si ua vërtetoi ai?
– Çfarë organizuan banorët e qytetit?
– Lexoni fjalinë që mbyll përrallën. Si është fundi i saj?
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë fjalët që nuk ua dinë kuptimin dhe së bashku zbërthejnë kuptimet e
fjalëve të reja.
Në varësi të kohës fton nxënësit të lexojnë tekstin në paragrafë. Më pas nxënësit punojnë rubrikën Plotëso.
Nxënësit duhet të vendosin një + në alternativën e saktë në lidhje me vendin, personazhet dhe veprimet.
Përforcimi: Shkrim i shpejtë Pse nuk më pëlqen dragoi i përrallës?
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë jo më pak se tri fjali rreth temës së dhënë. Punimet e nxënësve
ngjiten në një kënd të klasës dhe lexohen prej tyre në formën e turit të galerisë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrje në veprimtari, dëshirën për shprehur mendimet e tyre,
dëshirën për t’iu përgjigjur pyetjeve.
Detyrë: Lexim i tekstit, ritregimi i përmbajtjes, kuriozitete për dragonj.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Dragoi i Liqenit Blu (ora II)

Situata e të nxënit:
lexim kuriozitetesh për dragonj

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore:
kuriozitete,
• lexon përrallën duke respektuar shenjat e pikësimit;
ritregim përmbajtjeje
• tregon përmbajtjen e tregimit me fjalët e tij/saj;
• analizon personazhet e përrallës.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, kuriozitete për
dragonjtë.

Lidhja me fushat e tjera:
arte, matematikë, teknologji dhe TIK

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Lexim kuriozitetesh, Lexim i imët me kodim, Ritregim përmbajtjeje, Pesëvargësh
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: lexim kuriozitetesh
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë kuriozitetet për dragonjtë që ata kanë gjetur me ndihmën e prindërve.
Mësuesi/ja i falënderon për punën që ata kanë kryer.
Ndërtimi i njohurive: Lexim i imët me kodim, Ritregim përmbajtjeje
Mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë tekstin me paragrafë dhe të nënvizojnë fjalën dragua.
Në fund nxënësit i tregojnë njëri-tjetrit se sa herë e hasën në tekst këtë fjalë.
Nxënësit ftohen të plotësojnë rubrikën Shkruajmë përmbledhjen e përrallës, sipas pyetjeve të dhëna.
Pas kësaj veprimtarie nxënësit ftohen të ritregojnë përmbajtjen me fjalët e tyre.
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Përforcimi: pesëvargësh
			
Djali i përrallës
				Trim i zgjuar
			
Ndihmoi shkatërroi, fitoi
		
Djali vrau dragoin e tmerrshëm
			
Shpëtimtar
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrje në veprimtari, dëshirën për të treguar përmbajtjen e
përrallës, vëmendjen e treguar gjatë leximit.
Detyrë: Vizato një dragua me lapsa ose krijo me materiale të riciklueshme.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Gjashtë vëllezërit peshkatarë
(ora I)

Situata e të nxënit: një fragment nga
një teatër kukullash. (Në klasat e gjashta
zhvillohet ora e dramës. Mësuesit mund
të bashkëpunojnë dhe t’i ftojnë nxënësit
këtyre klasave për të demonstruar shfaqjen
e tyre. Në këtë mënyrë ata kuptojnë se si
interpretohet një pjesë në role.)

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• dallon personazhet e tregimit duke u bazuar në ilustrime;
• lexon tregimin në role;
• demonstron të kuptuarit e tregimit duke iu përgjigjur pyetjeve
të dhëna.

Fjalët kyç:
gjashtë vëllezër,
peshkatarë,
numëroj,
autori,
skena.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, një pjesë teatrale.

Lidhja me fushat e tjera: arte , teknologji
dhe TIK

Data:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar, lexim në role
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Shikim i organizuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shohin një pjesë nga teatri i kukullave. Shumë e këndshme do të ishte dhe
shikimi i një pjese teatrore të përgatitur nga klasat e gjashta në orën e dramës.
Veprimtaria e dytë: Lexim i tregimit në role
Mësuesi/ja i orienton nxënësit të përqendrohen në titullin e tregimit, fjalët e shkruara me shkronja të mëdha.
Gjithashtu i orienton të shohin ilustrimet e dhëna.
Pasi lexojnë fjalët me shkronja të mëdha, mësuesi/ja i shkruan në tabelë.
Cakton nxënësit që do të lexojnë në role. Mësuesi/ja do të lexojë fjalët e autorit.
Lexohet tregimi me role nga një grup. Më pas mësuesi/ja fton dhe një grup të dytë për të lexuar.
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Veprimtaria e tretë: punohet rubrika Kupto tekstin.
Në këtë rubrikë nxënësit do t‘u përgjigjen pyetjeve të dhëna.
Veprimtaria IV. Ndahet klasa në grupe për t’u përgatitur për dramatizimin e tregimit humoristik. Secili grup
zgjedh drejtuesin e tij. Nëse nxënësit e kanë të vështirë, mësuesi/ja i orienton të përdorin procedurën e
votimit si një nga format demokratike të zgjedhjes.
Mësuesi/ja cakton nxënësit që do të përgatitin mjetet ndihmëse për pjesën: grepat e peshkimit, numërorët
që do të ngjiten në bluzat e secilit nga vëllezërit, peshqit.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për dëshirën për të lexuar në role pjesën, dallimin e personazheve, dëshirën
për të qenë pjesë e grupit të shfaqjes.
Detyrë: lexim i tregimit, mësimi i fjalëve të personazhit.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Gjashtë vëllezërit peshkatarë Situata e të nxënit: provat e dramatizimit të
(ora II)
pjesës.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore:
• interpreton rolin e tij duke lexuar ose duke recituar
përmendësh;
• vlerëson interpretimin e tij/saj dhe të të tjerëve.

Fjalët kyç:
interpretim,
skenë,
rol,
autor

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, grepat e peshkimit, Lidhja me fushat e tjera: arte , teknologji dhe
numërorët për bluzat, peshq të krijuar me plastelinë ose TIK
karton, një kovë plastike.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Punë në grupe, Prova të interpretimit
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Punë në grupe
Mësuesi/ja i fton nxënësit të ndahen sipas grupeve të tyre. I pyet nëse kanë hasur ndonjë vështirësi.
Veprimtaria e dytë: Prova të interpretimit
Mësuesi/ja fton grupin që është gati dhe nxënësit e tjerë të dëgjojnë. Nxënësit pajisen me mjetet e duhura.
Nxënësit që kanë vështirësi në lexim, i orienton ta lexojnë tekstin aty ku kanë pasiguri. Kështu vazhdohet
veprimtaria me të gjitha grupet gjatë gjithë orës.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për interpretimin e tyre, për vlerësimin që i bëjnë njëri-tjetrit.
Detyrë: Përgatitje në grup për prezantimin e shfaqjes.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Gjashtë vëllezërit peshkatarë Situata e të nxënit: Dramatizimi i pjesës
(ora III )
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
• interpreton në grup pjesën teatrale;
• ndan me të tjerët kënaqësinë e punës në grup;
• vlerëson interpretimin e tij/saj dhe të të tjerëve.

Fjalët kyç:
interpretim,
skenë,
rol,
autor.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, grepat e peshkimit, Lidhja me fushat e tjera: Arte, Teknologji dhe
numërorët për bluzat, peshq të krijuar me plastelinë ose TIK
karton, një kovë plastike.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Prezantim, Dramatizim, Vlerësim
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Prezantim
Mësuesi/ja falënderon prindërit për ndihmën e dhënë dhe pjesëmarrjen e tyre në këtë veprimtari. Pa humbur
kohë fillon me shfaqjen teatrale.
Veprimtaria e dytë: Dramatizim
Secili grup del dhe bën prezantimin e tij. Në fund të interpretimit të secilit grup, mësuesi/ja bën kujdes që
të prezantojë secilin nxënës me emrin e tij, duke mirëpritur dhe duartrokitjen e pjesëmarrësve. Në sfond
kujdeset që të ketë një muzikë festive pas prezantimit të çdo grupi.
Veprimtaria e tretë: Vlerësim
Falënderimi i nxënësve dhe, pse jo, pajisja me nga një certifikatë vlerësuese për secilin nxënës.
Ftohen dhe prindërit të japin komentet e tyre rreth shfaqjes. E gjithë kjo veprimtari filmohet dhe bëhet pjesë
e arkivit të klasës.
Vlerësimi: Vlerësim për interpretimin nga vetë nxënësit dhe prindërit.
Detyrë: Një detyrë mund të jetë: Shkruaj me tre fjali se si u ndjeve gjatë shfaqjes.
Një detyrë tjetër mund të jetë: Ëndërroj të bëhem aktor.
Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Flasim: Në teatrin e kukullave

Situata e të nxënit: përvoja personale nga teatri
i kukullave/shikim i organizuar i një pjese teatrore

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• diskuton për shfaqjet në teatrin e kukullave;
• ndan përvojat e tij/saj me të tjerët;
• shfaq pëlqimet e tij/saj për shfaqjet teatrore;
• shoqëron të folurin me shprehjen e duhur të fytyrës
dhe gjestet e përshtatshme.

Fjalët kyç:
teatër,
kukulla,
aktorë,
maska,
veshje.

Data:

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, foto të shfaqjeve Lidhja me fushat e tjera:
teatrore, Cd të një shfaqjeje, video-projektor
Arte, Teknologji dhe TIK
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar, Harta e mendimit, Punë e drejtuar, Punë individuale, Diskutim, Koment
ilustrimesh.
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Shikim i organizuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin një fragment nga një shfaqje e teatrit të kukullave.
Veprimtaria e dytë: Harta e mendimit
Nxënësit orientohen të punojnë një hartë mendimi për teatrin e kukullave.

Aktorët veshin kostume
sipas personazheve

Ka një skenë të
bukur me drita
Teatri i kukullave
Shohim përralla,
fabula

Aktorët vënë maska

Veprimtaria e tretë: Punë e drejtuar
Mësuesi/ja lexon rubrikën e futur në kuadrat ku jepet një shpjegim për teatrin e kukullave.
Veprimtaria e katërt: Punë individuale
Mësuesja i fton nxënësit të punojnë rubrikën 1.
Veprimtaria e pestë: Komento ilustrimet
Mësuesi/ja i fton nxënësit të punojnë rubrikën 2, ku nxënësit do të komentojnë ilustrimet me foto nga teatri
i kukullave.
Veprimtaria e pestë: Diskutim
Mësuesi/ja fton nxënësit të tregojnë përvojat e tyre rreth shfaqjeve që kanë parë në teatrin e kukullave.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për diskutimet e tyre në lidhje me teatrin, mbresat që i kanë lënë shfaqjet
teatrore.
Detyrë: Vizato një personazh të teatrit të kukullave që të pëlqen më shumë: Pinoku, Borëbardha, Hirushja etj

Sugjerim për mësuesit. Kjo orë mësimi mund të zhvillohet në teatrin e kukullave. Duhet thjesht pak organizim. Të
parit nga afër e një shfaqje në teatrin e kukullave vlen sa një mijë fjalë që mund të themi në klasë. Nxënësit janë në
klasë të dytë. Shumë prej tyre kanë të zhvilluar stilin pamor, dëgjimor të të nxënit. Ne duhet t’ju krijojmë mundësi
nxënësve të prekin nga afër realitetet, sidomos kur qyteti ka një teatër kukullash. Kjo është një nga mënyrat për t’u
treguar atyre se ne kujdesemi për to dhe edukimin artistik shumë të nevojshëm për mirërritjen e tyre. Nëse ne të
rriturit kemi humbur për shumë arsye ndjekjen e veprimtarive artistike, me fëmijët nuk duhet të ndodhë kurrsesi. Pra,
le të përpiqemi maksimalisht brenda mundësive t’ua bëjmë shkollën më të bukur dhe më miqësore nxënësve tanë,
duke u ofruar aktivitete të tilla.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Lënda: Gjuhë shqipe
Tema : Përgatitemi për shfaqje (projekt, ora II)

Shkalla 1

Klasa II

Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes: Nxënësi/ja:
• merr pjesë në organizimin e një shfaqjeje artistike duke
përdorur forma të ndryshme të të shprehurit;
Kompetenca e personale:
• bashkëpunon në mënyrë aktive me të gjithë moshatarët
(pavarësisht prejardhjes së tyre, aftësive dhe nevojave të
veçanta) drejt arritjes së një qëllimi të përbashkët. (projekti/
aktiviteti në bazë klase /shkolle apo jashtë saj);
Kompetenca qytetare :
• shpreh, dëgjon dhe respekton mendimin e secilit anëtar
dhe vendos për mënyrat e përfundimit të një aktiviteti të
përbashkët

Nxënësi/ja:
• shpreh emocione dhe ndjesi të ndryshme
me anë të pantomimës;
• bashkëpunon në grup për kryerjen e një
detyre;
• vlerëson me gojë punët e të tjerëve.

Fjalë kyç: shfaqje, aktor, rol, interpretim.

Burimet: kostumet e shfaqjes, skena e
teatrit në shkollë.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit duke shërbyer (në rastin e projektit tonë, nxënësit
plotësojnë nevojat shpirtërore dhe estetike të komunitetit)
Projekti “Përgatitemi për shfaqje” do të finalizohet me një shfaqje të prezantuar para anëtarëve të
komunitetit, të cilët janë të lajmëruar për këtë, nëpërmjet ftesave të shpërndara nga nxënësit.
Kjo situatë të nxëni apo metodologji garanton edukimin moral dhe shoqëror të nxënësit nëpërmjet
veprimtarive të përbashkëta dhe të natyrshme që ai zhvillon në dobi të komunitetit.
Për këtë veprimtari mësuesi duhet të ketë parasysh që:
Këto lloj veprimtarish në bashkëpunim me komunitetin duhet të jenë të vazhdueshme dhe jo sporadike;
Të shikojë mundësinë e lajmërimit virtual, për të siguruar sa më shumë pjesëmarrje;
Të sigurohet që nxënësi do të jetë në qendër të procesit;
Të sigurohet që shërbimi të vërë në punë talentet dhe aftësitë e nxënësve;
Të sigurohet që projekti të jetë gjithëpërfshirës (për të gjitha kategoritë, grupet sociale dhe etnike në klasë).
Në fund bëhet vlerësimi i projektit, ku prindër, nxënës dhe mësues, ndajnë me njëri-tjetrin përjetimet,
përvojat, vlerat e projektit. Theksi vihet mbi arritjet dhe dobitë e projektit.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Tema mësimore: Gjuha jonë: Drejtshkrimi i numërorëve

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: Tryeza e rrumbullakët për
shkrimin e numërorëve.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
numëror,
Nxënësi/ja:
drejtshkrim i saktë.
• u përgjigjet pyetjeve duke përdorur numërorët;
• shkruan numërorët sipas rregullave drejtshkrimore.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, fletë e përgatitur me Lidhja me fushat e tjera: matematika, edukim
numra për secilin grup.
fizik, sporte dhe shëndet
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Tryeza e rrumbullakët, Puno-korrigjo
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Tryeza e rrumbullakët
Mësuesi/ja fton nxënësit të ulen në grupe në formë rrethore dhe u shpërndan një fletë, ku ka shkruar aq
numra sa nxënës ka grupi. Nxënësit fillojnë dhe shkruajnë. Secili nxënës shkruan një numëror dhe më pas
ia kalon shokut. Në fund grupet këmbejnë me njëri-tjetrin fletët dhe gjejnë gabimet e njëri-tjetrit. Mësuesi/ja
vlerëson grupet dhe këshillon nxënësit të jënë të kujdesshëm në shkrimin e numërorëve. Mendojmë se nuk
ka vend për të shpallur grupin më të mirë sepse, sipas psikologëve, garat në formën e konkurseve në klasat
e ciklit fillor nuk janë të rekomandueshme.
Veprimtaria e dytë: Puno-korrigjo
Mësuesja fton nxënësit të hapin librat dhe të fillojnë plotësimin e rubrikës Përgjigju me shkrim pyetjeve. Kjo
rubrikë është konceptuar në disa nëndarje.
Pasi nxënësit plotësojnë me shkrim, mësuesi/ja i fton të korrigjojnë njëri-tjetrin.
Në fund të rubrikës, nxënësit duhet të plotësojnë me shkrim se sa të gjatë janë. Nëse ata nuk e dinë,
mësuesi/ja i ndihmon duke parë në regjistër shënimet e kryera nga mësuesi/ja e edukimit fizik ose mund të
zhvillojë veprimtari matjeje, duke krijuar një atmosferë pak të zhurmshme, por që ka efekt çlodhës te fëmijët.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin, vetëvlerësohen për gjetjen e gabimeve në shkrimin e numërorëve.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Ditë dimri (ora I)

Situata e të nxënit:
Çfarë na vjen ndër mend kur themi dimër.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
• lexon vjershën me intonacionin e duhur;
• dallon strofat, vargjet dhe rimat në poezi;
• diskuton për stinën e dimrit;
• jep përshtypjet e veta në lidhje me poezinë.

Fjalët kyç:
ditë dimri,
erë,
dëborë,
fryn,
lot (loz),
mugëtirë.

Data:

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, foto me pamje nga stina Lidhja me fushat e tjera: Arte, Teknologji dhe
e dimrit
TIK, Shoqëria dhe mjedisi, Matematikë
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Imagjinatë e drejtuar, Lexim-diskutim, Numëro-ngjyros
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: imagjinatë e drejtuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të mbyllin sytë dhe të imagjinojnë një ditë dimri me dëborë.
Më pas i pyet të diskutojnë për atë çka imagjinuan.
Një veprimtari tjetër mund të jetë dhe një stuhi mendimesh, se çfarë u vjen ndër mend kur përmendim
fjalën dimër.
Bie dëborë në male

Bën ftohtë

Na pëlqen të bëjmë plak bore		

Vishemi trashë

Dimër
Fryn erë			
Errësohet shpejt

Pemët pa gjethe

Ndezim ngrohëset

Ndërtimi i njohurive: Lexim i vjershës dhe diskutim
Mësuesi/ja u prezanton nxënësve poezinë që autorët e tekstit kanë paraqitur. I fton të dëgjojnë me
vëmendje leximin e poezisë. Lexohet poezia me intonacionin e duhur. Kjo poezi kërkon një ton të qetë
zëri . Pas leximit të poezisë, mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë në fund dhe emrin e autorit, i cili është
një shkrimtar shqiptar që ka shkruar shumë libra për fëmijë. Gjithashtu mësuesi/ja i fton nxënësit të shohin
ilustrimet dhe t’i komentojnë ato.
Ftohen nxënësit të lexojnë edhe ata sipas strofave.
Shpjegohen fjalët të cilave nxënësit nuk ua dinë kuptimin.
Punohet rubrika Plotëso dhe shkruaj.
Nxënësit duhet të dallojnë numrin e strofave, të plotësojnë se cilës strofë i përkasin vargjet e dhëna.
Përforcimi: numëro-ngjyros. Nxënësit punojnë rubrikën ku duhet të rrethojnë ose ngjyrosin fjalën që
përsëritet më shumë në këtë vjershë, pasi ta kenë numëruar në poezi.
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për leximin, dallimin e elementeve të poezisë, mendimet e shprehura,
dëshirën për t’iu përgjigjur pyetjeve.
Detyrë: Mëso të recitosh bukur vjershën. Shqipto bukur rimat që i japin melodi vjershës.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Ditë dimri (ora II)

Situata e të nxënit: imagjinatë e drejtuar për një
ditë me dëborë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon vjershën me intonacionin e duhur;
• dallon strofat, vargjet dhe rimat në poezi;
• diskuton për stinën e dimrit;
• jep përshtypjet e veta në lidhje me poezinë.

Fjalët kyç:
ditë dimri,
erë,
dëborë,
fryn,
lot (loz),
mugëtirë.

Data:

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, libër me përralla, Lidhja me fushat e tjera: Arte , Teknologji dhe TIK,
film i animuar për fëmijë me dragua.
Shkencat e natyrës, Matematikë
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Imagjinatë e drejtuar, Dora e fshehtë, Lexim i imët me kodim
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Imagjinatë e drejtuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të mbyllin sytë dhe të imagjinojnë një ditë dimri me dëborë.
Më pas i pyet të diskutojnë për atë që imagjinuan.
Ndërtimi i njohurive: Punë në grupe. Dora e fshehtë
Mësuesi/ja ndan klasën në grup. Secilit grup i jep nga një strofë me vargje të ngatërruara dhe u kërkon
nxënësve të sistemojnë vargjet si duhet. U tërheq vëmendjen për të parë fjalët që rimojnë me njëra-tjetrën.
Pasi përfundojnë punën, secili grup lexon strofën e rregulluar dhe bën krahasimin me poezinë në tekst.
Shpjegohen fjalët të cilave nxënësit nuk ua dinë kuptimin.
Punohet rubrika Plotëso dhe shkruaj.
Nxënësit duhet të dallojnë numrin e strofave, të plotësojnë se cilës strofë i përkasin vargjet e dhëna.
Përforcimi: Lexim i imët me kodim, Numëro-ngjyros.
Nxënësit punojnë rubrikën ku duhet të rrethojnë ose të ngjyrosin fjalën që përsëritet më shumë në këtë
vjershë, pasi ta kenë numëruar në poezi.
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për mendimet e tyre, dëshirën për t’iu përgjigjur pyetjeve.
Detyrë: Mëso të recitosh bukur vjershën. Shqipto bukur rimat që i japin melodi vjershës.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Gjuha jonë: Dallojmë foljen (ora I)

Situata e të nxënit: Komenti i
ilustrimeve të dhëna.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon fjalët që tregojnë veprim (foljen) (me ndihmën e mësuesit);
• vendos foljet që mungojnë në fjalitë e dhëna;
• demonstron besim dhe vullnet në arritjen e rezultateve.

Fjalët kyç:
fjalë që tregojnë veprime,
folje,
plotësim.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book,

Lidhja me fushat e tjera: Arte

Data:

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Koment ilustrimesh, Punë e drejtuar, Punë individuale, Krijim situatash
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Koment ilustrimesh
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin ilustrimet në tekst.
– Çfarë shohim në ilustrimin e parë? (Një djalë i cili ka vënë kapuç në kokë dhe pa na tregon se po bie borë.)
– Çfarë shohim në ilustrimin e dytë? (Një djalë që po rrëshqet me ski.)
– Çfarë shohim në ilustrimin e tretë? (Një vajzë që po bën një plak bore.)
– Shohim me vëmendje fjalitë poshtë figurave. Autorët kanë shkruar me shkronja më të errëta njërën nga fjalët.
Bie borë.
Djali rrëshqet me ski.
Vajza bën plak bore.
Të gjitha fjalët me ngjyrë të errët që na tregojnë se çfarë bën bora, djali, vajza janë folje dhe tregojnë veprime.
Veprimtaria e dytë: Punë e drejtuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë kërkesën e rubrikës. Vendos foljet luajnë, vrapojnë, këndojnë në
fjalinë e duhur.
Atletët vrapojnë.
Fëmijët këndojnë.
Djali dhe vajza luajnë.
Ftohen nxënësit të lexojnë fjalitë e plotësuara.
Veprimtaria e tretë: Punë individuale
Nxënësit punojnë ushtrimin 1, ku ata duhet të gjejnë fjalën që tregon veprim në fjali dhe ta ngjyrosin.
Makina ndalon te semafori.
Vajza ecën në vijat e bardha.
Djali gabon.
Veprimtaria e katërt: Krijim situatash
Mësuesi/ja fton nxënësit të krijojnë situata, duke përdorur fjalë që tregojnë veprime të kafshëve.
- Zogu cicërin.			
- Macja mjaullin.
- Qeni leh.				
- Gjinkalla këndon.
- Kali vrapon.
Ose mund të zhvillohet një veprimtari tjetër gazmore. Vjersha shkruhet në tabelë ashtu si duhet dhe nxënësit
bashkë me mësuesin/en gjejnë foljet.
Lopa bëri qengj bardhosh
Delja bëri viç larosh.
Dhia shytë ngrohu vezë dhe na nxori dhjetë shpezë.
Pula klloçkë bëri kec, kec të vogël grindavec.
Fjalët kur u shkruan na u ngatërruan
Ju kur t’i lexoni shpejt i rregulloni.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin, vlerësohen për gjetjen e foljeve, plotësimin e fjalive me foljet e
duhura.
Detyrë: Shkruaj dy fjali ku të përdorësh foljet: luaj, mësoj.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Gjuha jonë: Dallojmë foljen (ora II) Situata e të nxënit:
Veprimtaritë e ndryshme gjatë orës.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës Fjalët kyç:
sipas temës mësimore
folje,
Nxënësi/ja:
veprim.
• dallon foljet në fjali;
• përdor foljet në fjali.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, fletë pune

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Lexo-vlerëso, Mendo-plotëso, Punë individuale
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Lexo-vlerëso
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë detyrën e shtëpisë.
Veprimtaria e dytë: Mendo-plotëso
Mësuesi/ja orienton nxënësit të punojnë në ushtrimin nr. 2. Nxënësit do të shkruajnë foljen që duhet.
Macja fle mbi divan.
Qengji pi qumësht.
Ana shkruan në kompjuter.
Lulet zbukurojnë kopshtin.
Veprimtaria e tretë: Punë individuale
Nxënësit punojnë ushtrimin nr. 3 . Ata duhet të vendosin foljet e dhëna në vendin e duhur.
Jashtë bie shi. Era fryn me tërbim. Gjethet bien nga pemët. Një kalorifer i madh ngroh dhomën. Fëmijët
qëndrojnë pranë gjyshes. Ajo u tregon një përrallë të bukur. Fëmijët e pëlqejnë shumë përrallën. Lexohet
ushtrimi nga nxënësit.
Veprimtaria e pestë: Mësuesja u shpërndan nxënësve një fletë pune

Fletë pune
Emri/mbiemri________________________________ 		
Tema: Dalloj foljen.
1. Nënvizo foljet në fjalitë e dhëna.
Miri ujit lulet.
Babi po gatuan drekën.
Lira po fshin oborrin.
Mami po hekuros rrobat.
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2. Plotëso me foljen që duhet. (lundron, qep, kap, ruan)
Rrobaqepësi_____________ rroba.
Rojtari _____________ pyllin.
Peshkatari__________ peshq.
Marinari ___________ me anije.
3. Krijo dy fjali ku të përdorësh foljet dëgjoj, lexoj.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Përgëzime! Ti tani di ta dallosh foljen dhe ta përdorësh atë në fjali.

Sugjerim. Kjo fletë pune mund të bëhet pjesë e portofolit të nxënësit.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin, vetëvlerësohen për punën e kryer.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema: Përshkruajmë dimrin (Ora I)

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të
caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për
përgatitjen e një teme të dhënë.
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura
me ato të panjohura për një temë, çështje apo ngjarje
të caktuar, duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh.
duke i shënuar me shenja të ndryshme).
Kompetenca digjitale: Nxënësi organizon dhe
komunikon informacionin, duke përdorur mjetet e
duhura të komunikimit teknologjik për të mbledhur
informacion dhe për të komunikuar me të tjerët.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat dhe
emocionet e tij, si dhe diskuton në grupe të vogla
për temën e dimrit;
- shkruan një përrallë duke u nisur nga figurat e
dhëna;
- plotëson me shkrim pjesët që u mungojnë fjalive;

Fjalë kyç: përshkrim, dimri, gjumi i dimrit.

Burimet: libri, enciklopedia, libra, revista,
informacione nga interneti në lidhje me kafshët që
flenë gjumë në dimër.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit ndërveprues
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Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Bisedë për njohuritë paraprake (10 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë: Përshkruajmë dimrin
Mësuesja bën një grafik në tabelë duke e ndarë dimrin në tri aspekte: Natyra, kafshët, njerëzit.
DIMRI

Natyra

Njerëzit

Kafshët

Nxënësit sjellin informacione të ndryshme në lidhje me këto tri aspekte të jetës. Duhet ndalur në mënyrë të
veçantë te kafshët që e kalojnë dimrin në gjumë. Cilat janë dhe si jetojnë ato duke fjetur gjumë gjatë gjithë
dimrit? Kur flenë e kur zgjohen?
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (15 min.)
Punë me grupe (lexuesi, nxitësi, kontrolluesi, prezantuesi)
Nxënësit do të lexojnë përrallën në libër. Pasi ta lexojnë do të vendosin nga një numër për secilin paragraf
duke i renditur ngjarjet sipas rrjedhë logjike. Në fund prezantuesi i grupit do të lexojë përrallën sipas
renditjes që i kanë bërë nxënësit.
Shkrim i shpejtë (15 min.)
Nxënësit shkruajnë nga një fjali për secilën figurë të renditur sipas rendit kronologjik të ngjarjes në fletore.
Detyra zhvillohet përsëri ne grup.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të shkruajnë përrallën në fletore sipas renditjes së rregullt që i bënë në klasë.

Vlerësimi
Nota
Kriteri
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1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

2
Ka plotësuar
detyrën me
>6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka plotësuar
detyrën me 5-6
gabime drejtshkrimi apo
gramatikore.

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.
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Lënda: Gjuhë shqipe
Tema : Përshkruajmë dimrin

Shkalla 1

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Ora II
Rezultatet e të nxënit

Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjes
Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e një
teme të dhënë;
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të
panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar, duke përdorur
teknika të ndryshme (p.sh., duke i shënuar me shenja të ndryshme);
Kompetenca digjitale:
• organizon dhe komunikon informacionin, duke përdorur mjetet e
duhura të komunikimit teknologjik për të mbledhur informacion dhe
për të komunikuar me të tjerët.

Nxënësi/ja:
• pyet, përgjigjet, shpreh
mendimet, ndjenjat dhe emocionet
e tij/saj në grupe të vogla për
temën që do të shkruajë.
• planifikon të shkruarin duke u
bazuar në informacionin që ka.
• organizon të shkruarin duke u
bazuar në planifikimin e bërë më
parë;
• përshkruan me shkrim stinën e
dimrit duke u bazuar në një model
të dhënë.

Fjalë kyç:
përshkrim, dimër, planifikim, organizim.

Burimet: libri, enciklopedia, libra,
revista, informacione nga interneti,
fletë A4 me vija.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit ( strategjia, teknikat)
Imagjinatë e drejtuar (10 min.)
Mësuesi/ja pasi shkruan temën në tabelë u thotë nxënësve që në atë orë do të përshkruajnë me shkrim
stinën e dimrit. Para se të nisin nga puna, ajo u kërkon atyre që të mbyllin sytë dhe të imagjinojnë natyrën
në stinën e dimrit, sipas përshkrimit që ajo do të bëjë. Përshkrimi duhet të ketë një renditje nga lart-poshtë
të objekteve që do të përshkruhen p.sh., fillohet me qiellin, pastaj pemët e në fund me tokën, kafshët e
njerëzit. Mësuesi/ja duhet të përdorë sa më shumë mbiemra gjatë përshkrimit.
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (25 min.)
Punë me grupe (lexuesi, nxitësi, kontrolluesi, prezantuesi)
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të përshkruajnë stinën e dimrit, duke përdorur informacionin që marrin nga
pesë shqisat. Ata do t’u referohen imazheve të tyre të kujtesës, si dhe pamjeve të figurës në libër. Fjalët
që nxënësit do t’i përdorin për të përshkruar dimrin, do t’i gjejnë dhe do t’i qarkojnë në libër te tri kolonat
me emra, mbiemra dhe folje. Kjo është faza e planifikimit të shkrimit të tekstit. U thuhet nxënësve që ata
po planifikojnë të shkruajnë përshkrimin e dimrit.
Pas fazës së planifikimit, shkrimi hyn në fazën e organizimit. Nxënësit shkruajnë fjali të renditura sipas
radhës me fjalët që nënvizuan dhe zgjodhën nga kolonat e fjalëve në libër.
Shkruajnë titullin:
Përshkruajmë dimrin
Stina e dimrit është një stinë e ftohtë.
Qielli është gjithmonë ngjyrë gri.
Në vendet malore bie shpesh borë e kristaltë.
Bredhat e gjelbër mbulohen nga bora e bardhë.
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Fëmijëve u pëlqen të rrëshqasin mbi sipërfaqen e ngrirë.
Brenda shtëpive bubulon zjarri i ngrohtë.
Sa e bukur është stina e dimrit!
Reflektim vlerësim (5 min.)
Nxënësit pasi kanë dëgjuar leximet e përshkrimeve, vlerësojnë përshkrimin, sipas kritereve të vendosura.
Ata vlerësojnë si shumë të rëndësishme burimet e ndryshme nga të cilat morën informacion për stinën e
dimrit.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të krijojnë një tekst me tre paragrafë në shtëpi, me fjalitë që krijuan në klasë për stinën e dimrit.

Tabela e vetëvlerësimit për tekstin përshkrues
Cilësitë e tekstit përshkrues
Paragrafi i parë prezanton objektin e përshkrimit.
Paragrafi i dytë jep detaje në lidhje me objektin.
Paragrafi i tretë jep qëndrimin tënd ndaj objektit që po përshkruan.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.

√

X

Vlerësimi

Nota
Kriteri
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1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

2
Ka shkruar një
fletë ditari
me >6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Ku e gjejmë ujin? (ora I)

Situata e të nxënit: parashikim nëpërmjet titullit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
• parashikon përmbajtjen e poezisë nëpërmjet titullit;
• dallon numrin e strofave në poezi;
• diskuton për ujin dhe rëndësinë e tij.

Fjalët kyç:
ujë,
shije,
erë,
ujëvarë,
lumë,
pus,
përrua,
trup,
lan.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, kuriozitete për ujin, Lidhja me fushat e tjera: Shkencat e natyrës,
fletë format A4
Arte, Matematikë
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Parashikim nëpërmjet titullit,Lexim strofash, Pyetje-përgjigje, Rrjet diskutimi
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Parashikim nëpërmjet titullit.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të parashikojnë duke u nisur nga titulli i poezisë.
Ku e gjejmë ujin?
Nxënësit shkruajnë në një fletë të bardhë përgjigjet e tyre shkurt.
Ndërtimi i njohurive: lexim strofash-pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja lexon strofën e parë dhe fton nxënësit të bëjnë pyetje.
– A ka uji shije?
– A ka uji erë?
– A ka uji ngjyrë?
– Pse është i rëndësishëm?
Lexohet strofa e dytë.
– Ku e gjejmë ujin? (Në ujëvarë, në lumë, në pus, përrua, në detin me valë dhe shkumë.)
Lexohet strofa e tretë.
– Ku e gjejmë tjetër ujin?
(Te malet në formë akulli, në pole, në burime, kur bie në formën e shiut dhe në liqen.)
Lexohet strofa e katërt.
– Ku e gjejmë tjetër ujin?
(Kur lajmë fytyrën, në faqe dhe në vesh.)
Lexohet strofa e pestë.
– Ku e gjejmë tjetër ujin?
(Në trupin tonë, rreth shtatëdhjetë për qind.) Koncepti i përqindjes është i vështirë për nxënësit. Ata duhet
të mësojnë faktin se pjesa më e madhe e trupit tonë përmban ujë.
Mësuesi/ja i orienton nxënësit të shohin ilustrimet.
Në ilustrimin e parë është dhënë planeti Tokë, i cili quhet ndryshe Planeti Blu për shkak të pranisë së
madhe të ujit në të.
Në ilustrimin e dytë një lule në vazo duke e ujitur, në mënyrë që të rritet se ndryshe do të vyshket.
Në ilustrimin e tretë një vajzë që po pi ujë. Ne nuk mund të jetojmë pa ujë.
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Përforcimi: Rrjet diskutimi
- A duhet ta kursejmë ujin? Pse?
Përfundimi: Ujin duhet ta kursejmë, sepse pa ujë nuk do të kishte jetë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për mendimet dhe idetë e shprehura, respektimin e ideve të dhëna,
aftësinë për të ndërtuar pyetje.
Detyrë: Lexo dhe mëso përmendësh vjershën. Nëse ke vështirësi mëso dy strofa të saj.
Bashkë me prindërit gjej kuriozitet për ujin dhe rëndësinë e tij.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Ku e gjejmë ujin? (ora II)

Situata e të nxënit: lexim kuriozitetesh për ujin
dhe rëndësinë e tij.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon poezinë me intonacionin e duhur;
• reciton poezinë me dëshirë;
• demonstron të kuptuarin e brendisë së poezisë.

Fjalët kyç:
poezi,
strofa,
ujë,
rëndësi.

Data:

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, kuriozitete për ujin, Lidhja me fushat e tjera: Shkencat e natyrës,
fletë format A4
Arte, Matematikë
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Lexim kuriozitetesh për ujin, Lexim-recitim, Shkrim këshillash
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: lexim kuriozitetesh për ujin.
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë kuriozitete për ujin dhe rëndësinë e përdorimit të tij.
Ai/ajo i falënderon nxënësit për angazhimin e treguar.
Ndërtimi i njohurive: lexim dhe recitim i vjershës.
Mësuesi/ja fton nxënësit të recitojnë vjershën, por paraprakisht i orienton të lexojnë në heshtje për ta kujtuar
atë. Për nxënësit që shfaqin vështirësi në recitim, i fton ta lexojnë poezinë.
Ora e mësimit vijon me punimin e rubrikës Plotëso dhe shkruaj. Nxënësit plotësojnë fjalitë me fjalët e duhura.
Përforcimi: Këshilla për kursimin e ujit
Shkruaj dy këshilla për kursimin e ujit.
• Mos e lini rubinetin e çezmës hapur.
• Mos e derdhni ujin kot.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për recitimin e vjershës, mesazhet e dhëna për kursimin e ujit.
Detyrë: Krijo dhe ti një ilustrim për ujin.
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Fusha: gjuha jonë

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Dëgjojmë: Uji është shumë i rëndësishëm. Situata e të nxënit: vëzhgim fotosh
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• ndjek me vëmendje tekstin që dëgjon;
• shkruan fjalë pas dëgjimit të tekstit;
• demonstron të dëgjuar të qëllimshëm në kryerjen e
detyrave.

Fjalët kyç:
ujë,
verë,
lan dhëmbët,
ndotje,
ujit.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, foto nga mjedise pa ujë Lidhja me fushat e tjera: Arte, Shkencat e
ose mjedise të ndotura.
natyrës, Matematikë.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-komento, Dëgjim i drejtuar, Përshkrim rasti
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi: Vëzhgo-komento
Paraqiten fotot e sjella nga nxënësit.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të komentojnë fotot e shfaqura në video-projektor ose foto të printuara . Inkurajohen
nxënësit të japin mendimet e tyre pa droje.
Ndërtim i njohurive: Dëgjim i drejtuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të dëgjojnë me vëmendje pjesën me titull “Uji është shumë i rëndësishëm“. Sa
më të vëmendshëm që të tregohen, aq më shumë do të jenë në gjendje të plotësojnë këshillat me fjalët e
duhura.
Mësuesi/ja lexon pjesën me intonacionin e duhur ose vë CD-në ta dëgjojnë nxënësit në magnetofon.
Pas dëgjimit të parë i fton nxënësit të plotësojnë këshillat me fjalët e duhura.
Përforcimi: Përshkrim rasti
Përshkruaj një ditë kur në shtëpi ka munguar uji. Çfarë ka ndodhur?
Nxënësit përshkruajnë me fjalë se e gjithë familja është shqetësuar. Nuk laheshin dot, nuk mund të laje as
enët, as rrobat, anëtarët e familjes bëheshin nervozë.
Në këtë etapë të orës së mësimit mund të zhvillohet dhe aktiviteti i dhënë në tekst. Në një nga lavamanët e
shkollës vendosim një gotë dhe e hapim rubinetin sa të pikojë. Matim me orë numrin e minutave që i duhet
gotës për t’u mbushur dhe pse uji pikon pikë-pikë.
Ky aktivitet synon të sensibilizojë nxënësit për kursimin e ujit, sepse dhe kur ne mendojmë se pikat e ujit nuk
janë ndonjë gjë e madhe, në të vërtetë uji harxhohet kot.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për kryerjen e veprimtarive, vëmendjen e treguar gjatë dëgjimit, përshkrimet
e dhëna.
Detyrë: Pyet prindërit e tu se sa litra ujë në ditë konsumon familja juaj afërsisht. Krahasoje me shokët e tu
të klasës.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Bambi (ora I)

Situata e të nxënit: Shikim i orientuar në videoprojektor i filmit vizatimor/librit “Bambi”

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon përrallën duke respektuar shenjat e pikësimit;
• dallon personazhet e përrallës.
• shfaq besim dhe vullnet në forcat vetjake, për të fituar
rrjedhshmërinë e duhur gjatë leximit;
• shpreh opinionet e tij/saj rreth personazheve të
përrallës.

Fjalët kyç:
Bambi,
dre,
drenushë,
pyll,
zjarr,
guxim,
kujdes,
të lumtur.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, libri me përralla ose film Lidhja me fushat e tjera: arte , teknologji dhe
i animuar “Bambi“
TIK, shkencat e natyrës
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar, veprimtaria e leximit të drejtuar, fragmenti-komenti
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Shikim i organizuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin një fragment nga filmi i animuar “Bambi“. Nëse nuk ka këtë mundësi u
tregon nxënësve ilustrime nga libri.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtaria e leximit të drejtuar
Lexohet teksti me ndalesa. Mësuesi/ja i orienton nxënësit të mbajnë shënim fjalët të cilave nuk ua dinë
kuptimin. Ndoshta në këtë fazë të vitit shkollor, nxënësit edhe mund të fillojnë të krijojnë pyetje. Mësuesi/
ja i fton dhe i ndihmon në krijimin e pyetjeve.
Ndalesa e parë: Na ishte njëherë............. deri kur rrinin bashkë.
– Me cilat fjalë fillon teksti?
– Çfarë teksti është ?
– Kë solli në jetë nëna drenushë?
– Si silleshin kafshët e pyllit me Bambin?
– Kë takoi në përroin e vogël?
– Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
Ndalesa e dytë: Erdhi dimri .................. një jetë e re.
– Cila stinë erdhi në pyll?
– Çfarë i ndodhi mamit të Bambit?
– Çfarë i mësoi dreri i madh Bambit?
– Si mendoni se do të vazhdojë përralla?
Ndalesa e tretë. Erdhi pranvera ................... pylli mori flakë
– Cila stinë erdhi në pyll?
– Kë takoi Bambi?
– Çfarë vendosën ata të dy.
– Çfarë ndodhi në një mëngjes vere?
– Si mendoni se do të vazhdojë përralla?
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Ndalesa e katërt. Bambi vrapoi ........... në fund.
– Si veproi Bambi?
– Pse u gëzua dreri i moshuar?
– Lexoni fjalinë që mbyll përrallën. Si është fundi i saj?
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë fjalët që nuk ua dinë kuptimin dhe së bashku zbërthejnë kuptimet e
fjalëve të reja.
Lexohet teksti në paragrafë.
Përforcimi: Pjesa që më pëlqen dhe pse më pëlqen.
Nxënësit nënvizojnë në tekst pjesën që u pëlqen dhe tregojnë arsyen pse u pëlqen.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrje në veprimtari, dëshirën për shprehur mendimet e tyre,
dëshirën për t’iu përgjigjur pyetjeve, aftësisë për të ndërtuar pyetje.
Detyrë: Lexim i tekstit, ritregimi i përmbajtjes.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Bambi (ora II)

Situata e të nxënit: Harta e ngjarjes

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon përrallën me intonacion dhe dëshirë;
• ritregon përrallën me fjalët e veta ose duke u ndihmuar
nga grafiku organizues;
• respekton të tjerët kur lexojnë dhe flasin.

Fjalët kyç:
Bambi,
dre,
drenushë,
pyll,
zjarr,
guxim,
kujdes,
të lumtur.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, grafiku organizues i Lidhja me fushat e tjera: arte , teknologji dhe
ngjarjes, libri me përralla ose filmi vizatimor “Bambi”
TIK, shoqëria dhe mjedisi
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Lapsat në mes, Ritregim përmbajtjeje, Nënvizo-diskuto
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: lapsat në mes (punë në grupe)
Mësuesi/ja fton nxënësit të krijojnë grupet e punës. Iu shpërndan nga një fletë të bardhë dhe secili nga
anëtarët e grupit duhet të shkruajë një titull përralle duke e lënë lapsin në mes pasi mbaron punën. Fletët
e çdo grupi vendosen në tabelë dhe mësuesi/ja përgëzon nxënësit që njohin kaq shumë përralla dhe i fton
të vazhdojnë leximin e tyre.
Ndërtimi i njohurive: ritregim përmbajtjeje
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë përrallën në paragrafë. Më pas iu kërkon t’i përgjigjen pyetjeve në
rubrikën Përgjigju pyetjeve.
Fton nxënësit të ritregojnë përmbajtjen me fjalët e tyre dhe i përgëzon nxënësit për aftësitë e tyre rrëfyese.
Nxënësit që shfaqin vështirësi i fton të plotësojnë hartën e ngjarjes.
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Mësuesi/ja fton nxënësit të nxjerrin një mesazh për përrrallën. Nëse ata kanë vështirësi ai/ajo i orienton
për të arritur në përfundimin:
			
Kur ndihmon miqtë e tu ndihesh i lumtur.
Nxënësit orientohen të shohin ilustrimin dhe të numërojnë kafshët në figurë. Sa ketra ka?
Sa lepuj? Sa drerë? Sa bufa? Sa flutura? Sa qelbës janë? Sa kafshë janë gjithsej?
Përforcimi: Nënvizo-diskuto
Nxënësit orientohen të punojnë rubrikën Nënvizo. Ata duhet të nënvizojnë në tekst fjalitë që tregojnë për
gjuetinë dhe zjarrin në pyll dhe të diskutojnë se si njerëzit mund të parandalojnë këto rreziqe.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për aftësitë e tyre rrëfyese, mendimet e dhëna, dëshirën për të dëgjuar
dhe respektuar mendimin e shokëve.
Detyrë: Vizato Bambin dhe ngjyrose.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema: Përralla dhe filmi (Ora I)

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shpreh përjetimet që e kanë shoqëruar gjatë shikimit
dhe dëgjimit të një filmi, me disa nga format shprehëse
(me gojë, me shkrim, vizatim, mimikë, lëvizje etj.);
Kompetenca e të nxënit:
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me
ato të panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të
caktuar, duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh.,
duke i shënuar me shenja të ndryshme).

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat dhe
emocionet e tij/saj, si dhe diskuton në grupe të
vogla për temën e përrallës që është bërë film;
- shkruan një përrallë që është bërë film duke u
nisur nga figurat e dhëna;

Fjalë kyç:
film,
renditje veprimesh,
personazhe,
vend i ngjarjes,
koha e ngjarjes,
problem,
zgjidhja,
përfundimi.

Burimet: libri, libri “Mbreti luan”, libra të përrallave
të cilat janë bërë filma, lapsa me ngjyra.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit ndërveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Bisedë për njohuritë paraprake (15 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë: Përralla dhe filmi
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Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të gjejnë se çfarë lidhje ka mes përrallës dhe filmit. Ata përmendin disa tituj
përrallash të cilat janë bërë filma. I tregojnë ato konkretisht me librat që kanë sjellë në klasë.
Mësuesja i pyet se si janë ndier ata kur kanë parë në televizor një film të cilin e kanë lexuar më parë në
libër ose anasjelltas. Si u ka pëlqyer ngjarja më shumë, në film apo në libër dhe pse.
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (20 min.)
Punë me grupe (lexuesi, nxitësi, kontrolluesi, prezantuesi)
Nxënësit do të lexojnë fjalitë e përrallës në libër. Pasi t’i lexojnë do të vendosin nga një numër për secilin
fjali, duke i renditur ngjarjet sipas rrjedhës kronologjike. Në fund prezantuesi i grupit do të lexojë përrallën
sipas renditjes që i kanë bërë nxënësit. Nxënësit do t’i vendosin nga një numër sipas renditjes së veprimeve
edhe figurave në libër dhe, kur të lexojnë përrallën, do ta ilustrojnë duke i shoqëruar me fotot përkatëse.
Sipas dëshirës nxënësit mund ta ilustrojnë përrallën me vizatime të personazheve të saj.
Tabela e gjashtë pyetjeve (5 min.)
Mësuesi/ja vizaton në dërrasë Tabelën e gjashtë pyetjeve. Ajo u drejton pyetjet e shkruara në tabelë
nxënësve dhe përgjigjet i shkruan poshtë pyetjeve. Kjo i ndihmon nxënësit për të kuptuar ngjarjen dhe
renditjen strukturore të saj.

Kush?

Ku?

Kur?

(personazhet
kryesore)

(ndodhi)

(ndodhi)

Çfarë? (ndodhi)

Pse?

Si?

(ndodhi)

(përfundoi)

Jepen detyrat e shtëpisë (5 min)
Nxënësit do të shkruajnë përrallën në fletore sipas renditjes së rregullt që i bënë në klasë të paraqitur në
tre paragrafë: hyrje, brendi, mbyllje.

Tabela e vetëvlerësimit për përrallën
Cilësitë e shkrimit të një përralle
Paragrafi i parë prezanton personazhin, vendin dhe kohën e ngjarjes.
Paragrafi i dytë paraqet ngjarjen që çoi në zhvillimin e problemit.
Paragrafi i tretë jep zgjidhjen e problemit dhe përfundimin e historisë.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.

√

X

Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

2
Ka plotësuar
detyrën me
>6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët e
strukturës sipas
radhës së modelit.

3
Ka plotësuar
detyrën me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema: Përralla dhe filmi (Ora II)

Klasa II

Tematika: Shkruajmë
Rezultatet e të nxënit

Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shpreh përjetimet që e kanë shoqëruar gjatë shikimit dhe
dëgjimit të një filmi me disa nga format shprehëse (me gojë, me
shkrim, vizatim, mimikë, lëvizje etj.);
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• nxënësi identifikon dhe krahason informacionet e njohura me
ato të panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar,
duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh., duke i shënuar me
shenja të ndryshme);
Kompetenca qytetare:
• shpreh, dëgjon dhe respekton mendimin e secilit anëtar dhe
vendos për mënyrat e përfundimit të një aktiviteti të përbashkët.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet,
ndjenjat dhe emocionet e tij/saj, si dhe
diskuton në grupe të vogla për temën e
përrallës që është bërë film;
- planifikon të shkruarin duke u bazuar
në informacionin që ka;
- organizon të shkruarin duke u bazuar
në planifikimin e bërë më parë.

Fjalë kyç:
film,
renditje veprimesh,
personazhe,
vendi i ngjarjes,
koha e ngjarjes,
problem,
zgjidhja,
përfundimi.

Burimet: libri, libra të përrallave të
cilat janë bërë filma, fletë me tabelën e
gjashtë pyetjeve për çdo nxënës, lapsa
me ngjyra.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit ndërveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Parashikim nga termat (5 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë:
Përralla dhe filmi
Më pas vizaton tabelën e gjashtë pyetjeve dhe pyet nxënësit se çfarë i kujton ajo tabelë dhe përse
shërben.

Kush?

Ku?

Kur?

Çfarë?

Pse?

Si?

(personazhet kryesore)

(ndodhi)

(ndodhi)

(ndodhi)

(ndodhi)

(përfundoi)

Pasi nxënësit shpjegojnë kuptimin dhe punën e tabelës, mësuesja u shpërndan tabela të tilla në fletë
A4 të gjithëve dhe u kërkon të parashikojnë së çfarë veprimtarie do të kryejnë ata, duke u bazuar në atë
tabelë. Arrihet në përfundimin që do të shkruajnë një përrallë nga ato që janë bërë filma duke u bazuar
në tabelën e gjashtë pyetjeve.
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Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (20 min.)
Punë me grupe (lexuesi, nxitësi, kontrolluesi, prezantuesi)
Faza e parë, planifikimi:
Nxënësit do të diskutojnë për të zgjedhur njërën nga përrallat, e cila është bërë edhe film. Ata do të kenë
librin me ilustrime mbi tavolinë në mënyrë që të ndihmohen në përzgjedhjen e saj.
Faza e dytë, organizimi:
Pasi të zgjedhin përrallën do t’i përgjigjen me shkrim pyetjeve të tabelës, duke plotësuar secili pas
diskutimit në grup, tabelën e vet.
Nxënësit sipas dëshirës pikturojnë tek fleta e tabelës njërin nga personazhet e preferuara të përrallës.
Reflektim vlerësim (15 min.)
Nxënësit dëgjojnë prezantimin e punës së të gjithë grupeve dhe bëjnë vlerësimin e punës.
Mësues/ja vizaton në dërrasë, Tabelën e gjashtë pyetjeve. Ajo i drejton pyetjet e shkruara në tabelë
nxënësve dhe përgjigjet i shkruan poshtë pyetjeve. Kjo i ndihmon nxënësit për të kuptuar ngjarjen dhe
renditjen strukturore të saj.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të shkruajnë përrallën në fletore sipas renditjes së rregullt që i bënë në klasë, të paraqitur në
tre paragrafë: hyrje, brendi, mbyllje.

Tabela e vetëvlerësimit për përrallën
Cilësitë e shkrimit të një përralle
Paragrafi i parë prezanton personazhin, vendin dhe kohën e ngjarjes.
Paragrafi i dytë paraqet ngjarjen që çoi në zhvillimin e problemit.
Paragrafi i tretë jep zgjidhjen e problemit dhe përfundimin e historisë.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.

√

X

Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

2
Ka plotësuar
detyrën me
>6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka plotësuar
detyrën me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Gjuha jonë: Ushtrime për foljen (ora I)

Situata e të nxënit: Plotësim fjalish
ndihmuar nga ilustrimet

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç: folje, veprim, zëvendësim
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• përdor foljet në situatat e dhëna;
• formon folje duke u bazuar në modele;
• nxit diskutimet në grup duke ofruar kontributin e tij/saj
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, grafiku organizues i alfabetit Lidhja me fushat e tjera: Arte
të njëpasnjëshëm
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Përvijim i të menduarit, Punë në grupe, Alfabeti i njëpasnjëshëm, Vëzhgo-plotëso, Punë në dyshe
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Përvijim i të menduarit
Mësuesi/ja i fton nxënësit të kujtojnë se çfarë tregon folja.
Veprimtaria e dytë: Punë në grupe. Alfabeti i njëpasnjëshëm
Nxënësit orientohen të ndahen në grupe dhe secilit grup i jepet nga një organizues grafik i alfabetit të
njëpasnjëshëm. Nxënësit shkruajnë folje sipas shkronjave, p.sh., arrij, anohem, bëj, bie, bluaj, copëtoj,
caktoj, cicëron etj. Nxënësit prezantojnë punën e tyre dhe vlerësohen.
Veprimtaria e tretë: Plotëso duke parë ilustrimet
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin ilustrimet dhe të vendosin foljen e duhur në fjali.
- Piloti drejton avionin.			
- Polici drejton trafikun.
- Mami drejton makinën.			
- Peshkatari kap peshkun.
- Portieri kap topin.				
- Macja kap miun.
- Kuzhinieri bën gjellën.			
- Djali bën detyrat.
- Fëmijët bëjnë garën.
Pasi plotësojnë fjalitë mësuesi/ja i orienton nxënësit të vëzhgojnë fjalitë dhe të tregojnë se çfarë u tërheq
vëmendjen në këto fjali. Me ndihmën e mësuesit/es ato do të kuptojnë se si e njëjta folje përdoret në fjali të
ndryshme.
Veprimtaria e katërt: Punë në dyshe. Mësuesi/ja i fton nxënësit të punojnë rubrikën e zëvendësimit të
fjalëve sipas modelit të dhënë.
• Bëj mësimet - mësoj
• Bëj gjellën - gatuaj
• Bëj garën - garoj
• Bëj punë - punoj
• Bëj balet - vallëzoj
• Bëj projekt-projektoj
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrjen në veprimtari, dëshirën për të punuar me të tjerët, aftësitë
për të përdorur foljet.
Detyrë: Mendojmë se nuk ka nevojë për detyra.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Gjuha jonë: Ushtrime për foljen (ora II)

Situata e të nxënit: Plotësim fjalish ndihmuar
nga ilustrimet

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• përdor foljet në situatat e dhëna;
• shkruan fjali duke përdorur foljen e duhur;
• nxit diskutimet në grup duke ofruar kontributin e tij/saj.

Fjalët kyç:
folje,
veprim,
zëvendësim.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book,

Lidhja me fushat e tjera: Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: punë individuale, punë në dyshe, pyetje-përgjigje.
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë individualisht ushtrimin 1, ku ata duhet të plotësojnë me folje fjalitë e
dhëna.
Veprimtaria e dytë: Punë individuale
Nxënësit duhet të lidhin me shigjetë dhe të shkruajnë fjalitë. Ky ushtrim kërkon një kohë më të madhe për
t’u plotësuar, pasi nxënësit duhet të lexojnë fjalët e dhëna, të formojnë fjalitë dhe më pas t’i shkruajnë.
Veprimtaria e tretë: Punë në dyshe
Nxënësit punojnë në dyshe ushtrimin 3, në të cilin ta duhet t’u përgjigjen pyetjeve duke plotësuar dy folje,
p.sh: Çfarë bën nëna? Nëna kujdeset dhe pastron. Bebja luan dhe qesh. Piktori shikon dhe pikturon. Zogu
cicëron dhe fluturon.

Veprimtaria e katërt: Punë individuale
Nxënësit punojnë ushtrimin 4 duke plotësuar me dy emra secilën folje. P.sh:
		
zogu
djali
peshku
fluturon
aeroplani

ecën
kali

noton
vajza

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrjen në veprimtari, dëshirën për të punuar me të tjerët, aftësitë
për të përdorur foljet.
Detyrë: Shkruaj tre fjali dhe nënvizo foljet.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Në luginën e Pishave (ora I)

Situata e të nxënit: Parashikim nëpërmjet
ilustrimit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin duke respektuar shenjat e pikësimit;
• dallon personazhet e tregimit;
• shfaq besim dhe vullnet në forcat vetjake, për të fituar
rrjedhshmërinë e duhur gjatë leximit;
• shpreh emocionet që i shkakton tregimi.

Fjalët kyç:
Lugina e Pishave,
kuaj,
njerëz,
kap,
dredhi,
kujdes,
i lirë.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, foto kuajsh

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Teknologji dhe TIK, Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Parashikim nëpërmjet ilustrimeve, Veprimtaria e të menduarit të drejtuar, Shkrim i lirë
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Parashikim nëpërmjet ilustrimeve
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin ilustrimin e tregimit dhe të komentojnë atë. Nxënësit do të parashikojnë
se për çfarë do të bëhet fjalë në tregim. Mësuesi/ja i orienton nëpërmjet pyetjeve.
– Çfarë shohim në figurë?
– Ku jetojnë ata?
– Çfarë dimë për kuajt?
– Si mendoni ju çfarë do t’ju ndodhë kuajve në tregimin tonë?
Mirëpriten të gjitha mendimet e nxënësve.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtaria e të menduarit të drejtuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të mbyllin librat dhe të dëgjojnë tregimin. Ai/ajo u kërkon atyre të jenë të
vëmendshëm. Lexohet teksti me paragrafë.
Ndalesa e parë: Lugina e Pishave..............deri shumë njëri-tjetrin.
– Ku zhvillohet ngjarja?
– Si e përshkruan natyrën autori?
– Cilët jetonin atje?
– Si i kishin emrat?
Ndalesa e dytë: Por njerëzit po i afroheshin.................. i përdornin për punë të rënda.
– Çfarë po bënin njerëzit?
– Si ju duket veprimi i tyre?
– Si mendoni se do të vazhdojë tregimi?
Ndalesa e tretë. Një ditë vere ................... Shpëto veten.
– Si vepruan njerëzit për t’i kapur kuajt?
– Pse nuk e kapnin dot mëzin e vogël?
– Çfarë dredhie përdorën ato?
– Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
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Ndalesa e katërt. Atë çast ........... në fund.
– Pse mëzi iu afrua nënës së tij?
– Si e këshilloi nëna e tij?
– Si mbyllet tregimi?
– A ju pëlqeu mbyllja e tij?
Mësuesi/ja fton nxënësit të hapin tekstin, diskutohen fjalët e reja.
Lexohet teksti në paragrafë nga nxënës të ndryshëm.
Përforcimi: Shkrim i lirë
Shkruaj me tre fjali se çfarë emocionesh të shkaktoi tregimi.
Nxënësit shkruajnë dhe më pas ndajnë me të tjerët emocionet që i shkaktoi dëgjimi i tregimit.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrje në veprimtari, përgjigjet e dhëna, dëshirën për të ndarë
me të tjerët emocionet e tregimit.
Detyrë: Lexim i tekstit, ritregimi i përmbajtjes.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Në Luginën e Pishave (ora II)

Situata e të nxënit: shikim i organizuar
i një fragmenti nga filmi “Shpirt i Lirë”/
kuriozitete për kuajt

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
ritregim,
Nxënësi/ja:
argument.
• lexon tregimin me intonacion dhe dëshirë;
• ndan me të tjerët emocionet që i shkakton shikimi i filmit/
leximi i kurioziteteve;
• ritregon duke u bazuar në paragrafët e tregimit;
• diskuton rreth tregimit duke dhënë argumentet e tij/saj;
• respekton të tjerët kur lexojnë dhe flasin.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, filmi i animuar “Shpirt i lirë”

Lidhja me fushat e tjera: Arte, Teknologji
dhe TIK, Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar/Koment fotosh, Ritregim sipas paragrafëve, Mendo-Nxirr mesazhin
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Shikim i organizuar/Koment fotosh
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin një fragment ku shfaqet historia e një kali të cilin njerëzit e kapën, por
ai bëri gjithçka për të fituar lirinë, pasi për të liria ishte gjithçka.
Pasi shohin një fragment, nxënësit diskutojnë dhe tregojnë se cilat janë gjërat e përbashkëta midis kalit
të tregimit dhe kalit në film.
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Veprimtaria e dytë: Ritregim përmbajtjeje duke u bazuar në paragrafët
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë përrallën në paragrafë, duke i orientuar për fillimin dhe mbarimin e një
paragrafi. Një nxënës lexon të tjerët e ndjekin. Më pas, në një fletë, nxënësit do të shkruajnë me një fjali
të përmbledhur të gjithë paragrafin.
• Në Luginën e Pishave jetonte Rrufeja dhe Biri i Erës.
• Njerëzit prisnin pemët dhe vrisnin kafshët e pyllit.
• Njerëzit donin të kapnin Birin e Erës.
• Rrufenë e kapën duke përdorur dredhi.
• Biri i Erës luftoi për lirinë e tij dhe u kthye në Luginën e Pishave.
Fton nxënësit të lexojnë përmbajtjen e tregimit në mënyrë të përmbledhur dhe vlerësohen nxënësit për
aftësitë e shfaqura.
Veprimtaria e tretë: Mësuesi/ja fton nxënësit të nxjerrin një mesazh për tregimin. Nëse ata kanë
vështirësi, ai/ajo i orienton për të arritur në përfundimin:
		
Liria është gjëja më e shtrenjtë për të gjithë.
		
Edhe kafshët e duan lirinë po aq sa njerëzit.
Veprimtaria e katërt: Nxënësit punojnë rubrikën Plotëso dhe shkruaj.
Veprimtaria e pestë: Punohet rubrika Po ti?. Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të numërojnë nga 1-3.
Numrat 1 do të përgjigjen pyetjes së parë. Numrat 2 pyetjes së dytë. Numrat 3 pyetjes së tretë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për aftësitë e tyre në lexim, përmbledhjen e pjesës, argumentet e dhëna,
aftësitë e tyre krahasuese.
Detyrë: Shkruaj me tri ose katër fjali çfarë ndien kur sheh një zog brenda në kafaz dhe një zog që fluturon i lirë.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Pinoku mbjell monedha (ora I)

Situata e të nxënit: Libri për fëmijë Pinoku/
filmi i animuar

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
Pinok,
Nxënësi/ja:
maçok,
• dallon personazhet e përrallës;
dhelpër,
• lexon përrallën në role;
monedha,
• u përgjigjet pyetjeve rreth ngjarjes së lexuar;
Zana.
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar;
• komenton ilustrimin e përrallës.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, libri “Pinoku”

Lidhja me fushat e tjera: Arte, Teknologji
dhe TIK, Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Përvijim i të menduarit, Koment ilustrimesh, Lexim me kodim, Lexim me role, Mendoargumento
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Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Përvijim i të menduarit
Mësuesi/ja i njeh nxënësit me përrallën “Pinoku”.
Ai/ajo fton nxënësit që të tregojnë se:
– Çfarë është Pinoku dhe si u krijua ai.
– Çfarë e bën të veçantë këtë kukull?
Pinoku është një kukull druri.
Atë e krijoi Xhepetoja.
Zana e ktheu në fëmijë, por sa herë që ai do të thoshte ndonjë gënjeshtër, do t’i rritej hunda.
Veprimtaria e dytë: Komenti i ilustrimit të dhënë në tekst
Veprimtaria e tretë: Lexim i imët me kodim, Lexim në role
Mësuesja fton nxënësit të dëgjojnë leximin e përrallës dhe të nënvizojnë emrat me shkronjë të madhe. Pas
leximit nxënësit, lexojnë emrat e nënvizuar dhe dallojnë personazhet e përrallës.
Lexim i përrallës në role.
Veprimtaria e katërt:
Punim i rubrikës Përgjigju pyetjeve. Meqenëse dy pyetjet e para u bënë në fazën hyrëse vazhdohet me
pyetjet e tjera.
Veprimtaria e pestë: Mendo-diskuto
Punohet rubrika:Po ti?
– Si mendoni pse nuk mbinë monedhat?
Nxënësit japin idetë e tyre.
Monedhat janë sende jo të gjalla. Ato i prodhon njeriu nga metalet.
Ne mbjellim fara, të cilat mbijnë dhe rriten.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për dëshirën e shfaqur në leximin e përrallës, përshkrimin e Pinokut,
argumentet e dhëna.
Detyrë: lexim i përrallës, dramatizimi i saj.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Pinoku mbjell monedha (ora II) Situata e të nxënit: ritregimi i ngjarjes
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
dramatizim,
Nxënësi/ja:
mesazh.
• interpreton përrallën në role;
• tregon aventura të pinokut;
• vlerëson interpretimin e shokëve;
• respekton të tjerët kur lexojnë dhe flasin.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, maska të dhelprës, Lidhja me fushat e tjera: Arte, Teknologji dhe
maçokut, Pinokut, libri “Pinoku”.
TIK, Shkencat e natyrës
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Tregim aventurash, Punë individuale, Lojë në role,Reflekto-Nxirr mesazhin
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Tregim aventurash
Mësuesi/ja fton nxënësit të tregojnë aventura të Pinokut.
Veprimtaria e dytë: Punë individuale
Nxënësit punojnë rubrikën Plotëso dhe shkruaj.
Veprimtaria e tretë: Dramatizim i përrallës
Nxënësit në grupe interpretojnë përrallën dhe vlerësojnë njëri-tjetrin.
Veprimtaria e katërt: Reflekto-nxirr mesazhin
Mësuesi/ja fton nxënësit të nxjerrin një mesazh për përrallën. Nëse ata kanë vështirësi, ai/ajo i orienton
për të arritur në përfundimin:
• Duke shkuar në shkollë ne mësojmë më shumë për botën.
• Duhet të jemi të kujdesshëm kur zëmë shokë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për aftësitë e tyre interpretuese, për dhënien e mesazhit.
Detyrë: Shkruaj dy elemente fantastike të përrallës. Kërko ndihmën e më të rriturve. Edhe ata e kanë
lexuar përrallën e Pinokut kur kanë qenë të vegjël sa ju.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Përshkruaj Pinokun

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes: Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për
përgatitjen e një teme të dhënë;
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato
të panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar,
duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh. duke i shënuar
me shenja të ndryshme);
Kompetenca personale:
• bashkëpunon në mënyrë aktive me të gjithë moshatarët.

Nxënësi/ja:
-klasifikon cilësitë e personazhit sipas
tipareve të tyre të përbashkëta;
- plotëson me shkrim fjalët që mungojnë në
një fjali duke u bazuar në fjalët e dhëna.
- përshkruan me shkrim një personazh të
dhënë.

Fjalë kyç:
përshkrim, tipare fizike, veshja, karakteri, interesat.

Burimet: libri, përralla e Pinokut, lapsa me
ngjyra.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
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Diskutim i njohurive paraprake (10 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan veprimtarinë që do të bëjnë nxënësit në tabelë:
Përshkruajmë Pinokun
Në këtë moment fillon faza e planifikimit të shkrimit të tekstit përshkrues. Ai/jo u drejtohet nxënësve:
‒ Sot do të përshkruajmë një personazh të dashur për ju, Pinokun. A mund të më thoni shkurt historinë e
Pinokut? A ju pëlqen ta përshkruani Pinokun? Pse?
‒ Më thoni , nga do t’ia fillojmë për të përshkruar personazhin e Pinokut?
Mësuesi/ja shkruan në tabelë përgjigjet e nxënësve.
‒ Të dhënat personale, cilësitë fizike, cilësitë e karterit, të veshjes dhe interesat e tyre.
Nxënësit japin shembuj konkret për secilin grupim , p.sh.: të dhënat personale përmbajnë: emrin, moshën,
shkollën etj.
Marrëdhënie pyetje-përgjigje (20 min.)
Mësuesi/ja u drejtohet nxënësve :
Shikoni me kujdes në libër te ushtrimet. Përshkrimin që keni zgjedhur të bëni, do ta bazoni në pyetjet që
janë në libër. Para se të filloni t’i përgjigjeni pyetjeve do të bëjmë një veprimtari. Merrni një laps në dorë
dhe më ndiqni:
‒ Lexoni ushtrimin e parë. Çfarë lloj informacioni kërkojnë ato?
‒ Të dhënat personale.
‒ Qarkojini dhe shënoni jashtë qarkimit pikërisht këtë emërtim: të dhënat personale.
‒ Ç’lloj të dhënash kërkon ushtrimi i dytë?
‒ Cilësitë fizike.
‒ Qarkojini dhe shënojini jashtë qarkimit: cilësitë fizike.
‒ Tek ushtrimi i tretë shënoni me të kuqe interesat e personazhit, me blu cilësitë e karakterit, me të gjelbër
cilësitë e sjelljes së tij.
‒ A mungon ndonjë nga grupet e cilësive që keni mësuar?
‒ Po , veshja e personazhit.
‒ Çfarë pyetjeje mendoni se do shkonte mirë për këtë?
‒ Çfarë vesh zakonisht Pinoku?
‒ Shtojeni në libër , qarkojeni dhe shkruani jashtë: veshja.
Pas kësaj pune klasifikuese, nxënësit plotësojnë ushtrimet sipas kërkesave në libër.
Shkrim i shpejtë (10 min.)
Nxënësit do të shkruajnë pesë fjali për Pinokun, të ndara sipas katër kategorive: të dhënat personale,
cilësitë fizike, veshja, cilësitë e sjelljes dhe karakterit, interesat.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Shkruani një tekst përshkrues për një personazh të dashur për ju sipas pesë grupimeve të cilësive të
përshkrimit të personazhit.

Tabela e vetëvlerësimit për tekstin përshkrues
Cilësitë e tekstit përshkrues
Paragrafi i parë prezanton objektin e përshkrimit.
Paragrafi i dytë jep detaje në lidhje me objektin.
Paragrafi i tretë jep qëndrimin tënd ndaj objektit që po përshkruan.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.

√

X
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Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

2
Ka shkruar një
fletë ditari
me >6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Dallojmë përemrin. Përemrat vetorë.

Situata e të nxënit: manipulim në fjali me fjalët
unë, ti, ai/ajo, ne, ju, ata/ato

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon fjalët që tregojnë përemrat vetorë në fjali të
ndryshme grupon përemrat vetorë sipas numrit njëjës
dhe shumës;
• dallon gjininë e përemrave vetorë ai, ajo, ata, ato

Fjalët kyç:
përemrat vetorë,
veta e I, II, III, njëjës, shumës, gjinia femërore,
gjinia mashkullore.

Data:

Burimet: libri i nxënësit, tabela, fletore klase, fisha me Lidhja me fushat e tjera: Matematikë, Arte
përemrat vetorë
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: Punë në grupe, Loja “Më gjej mua“, Veprimtari gazmore “gjej gabimet”.
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Punë në grupe
Paraqiten në fletë me ngjyra fjalët: Unë, ti, ai,ajo, ne, ju,ata, ato.
Nxënësit të ndarë në grupe marrin nga një fletë dhe formojnë fjali me etiketën.
Pasi formojnë fjalitë mësuesja i orienton nxënësit të kuptojnë situatën e përdorimit, duke i shoqëruar me
veprime.
– Unë kam një libër me përralla. (Në këtë fjali Erioni na tregon të gjithë neve se ka një libër me përralla.
Gishtin tregues ai e drejton te vetja.)
– Si mendoni ju fjala Unë tregon një person apo shumë persona? Kjo fjalë cilit numër i përket? I përket
numrit njëjës.
Vazhdojmë me grupin tjetër.
– Ti ke një album me foto. Kujt i drejtohet gishti tregues? (Shokut/shoqes që kemi pranë.) Në këtë rast
fjala Ti tregon një apo disa persona? Pra, cilit numër i përket fjala ? (Numrit njëjës.)
Vazhdojmë me grupin e tretë.
– Ai ka një bibliotekë të madhe me libra. Gishti tregues i drejtohet një shoku, i cili ndodhet jo shumë
pranë nesh.
Kështu vazhdon veprimtaria, për të sqaruar në mënyrë intuitive dhe konkrete fjalët që tregojnë përemrat
vetorë.
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Veprimtaria e dytë: Loja “Më gjej mua”.
Mësuesja paraqet fletën me ngjyra . Nxënësit thonë shpejt numrin dhe gjininë.
Veprimtaria e tretë: Nxënësit ftohen të shohin tekstin. Ata lexojnë rubrikën dhe temën e mësimit. Lexohen
shembujt e tekstit rregullat gjuhësore për përemrat vetorë.
Kalohet në rubrikën Ushtrohu.
Ushtrimet 1 dhe 2 kanë karakter plotësues. Nxënësit plotësojnë me laps në tekst përemrat që mungojnë
(duke i përshtatur në fjali).
Veprimtaria mbyllet me një situatë gazmore.
– Unë do të lexoj disa fjali. Ju do të më dëgjoni me vëmendje. Nëse unë gaboj ju do të më korrigjoni me
zë. E provojmë bashkë.
Një pulë pikaloshe na u mburrej shoqeve.
Ju jam më e mira se bëj shumë vezë.
Pas provës së parë mësuesi/ja vazhdon më tej.
Lepuri frikacak vraponte në lëndinë. Ajo kishte frikë nga ujku.
Delfinët e bardhë notonin në tufë. Ai ndiqnin anijen nga pas.
Arinjtë polarë po ecnin në akull. Ajo po kërkonin këlyshët e tyre.
Pasi mbarojnë veprimtarinë, mësuesi/ja i falënderon nxënësit që u treguan kaq të zotë në gjetjen e
gabimeve.
Vlerësimi: Mësuesi/ja i vlerëson nxënësit për pjesëmarrjen në veprimtaritë e zhvilluara, gatishmërinë e
treguar në kryerjen e ushtrimeve, aftësitë në gjetjen e gabimeve.
Detyrë: Shkruani në një fletë përemrat vetorë.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Gjuha jonë: Ai, Ajo

Situata e të nxënit: Zëvendësimi i
fjalëve me ngjyra me përemra.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
• dallon fjalët që tregojnë përemrat vetorë në fjali të ndryshme;
• përdor përemrat e vetës së tretë njëjës dhe shumës;
• grupon përemrat vetorë sipas numrit njëjës dhe shumës.

Fjalët kyç:
përemrat vetorë,
veta e I, II, III,
njëjës,
shumës,
gjinia femërore,
gjinia mashkullore.

Burimet: libri i nxënësit, tabela, fisha me fjali.

Lidhja me fushat e tjera: Arte, Shkencat
e natyrës, Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë në grupe-gjej ndryshimin, Vëzhgim i qëllimshëm, Punë
në dyshe, Punë individuale
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Gjej ndryshimin. Punë në grupe
Mësuesi/ja ka përgatitur aq fisha sa grupe ka dhe kërkon nga nxënësit të zbulojnë ndryshimin.
Ela është në klasë të dytë. Ela shkon çdo ditë në shkollë.
Ela është në klasë të dytë. Ajo shkon çdo ditë në shkollë.
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Miri shkon në pishinë. Miri noton shumë mirë.
Miri shkon në pishinë. Ai noton shumë mirë.
Duke u ndihmuar nga mësuesi/ja, nxënësit do të arrijnë në përfundimin:
• Ne përdorim përemrat ai, ajo për të mos përmendur të njëjtën fjali disa herë.
Veprimtaria e dytë: Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë tekstin duke u përqendruar te fjalët me ngjyrë të
kuqe.
Fëmijët shkojnë në shkollë. Ata e kanë larg shkollën. Ajo është mbi një kodër.
Përemrat vetorë të vetës së tretë ai, ajo, ata, ato zëvendësojnë emrat e dhënë. Për të mëso i përsëritur në
fjali ne i zëvendësojmë.
Mësuesi/ja fton nxënësit të plotësojnë sipas modelit.
• Princi – ai; princesha - ajo
• Princat – ata; princeshat - ato
• Bambi – ai; Falina - ajo
• Drerët – ata; drenushat-ato
Veprimtaria e tretë: Punë në dyshe
Nxënësit punojnë ushtrimin 1. Ata duhet të ngjyrosin përemrat vetorë në fjalitë e dhëna. Mësuesi/ja gjen
rastin që nxënësit të komentojnë ilustrimin e dhënë, duke nxitur diskutim për veprimin pozitiv të fëmijëve.
Veprimtaria e katërt: Punë individuale
Në ushtrimin 2 nxënësit duhet të vendosin përemrat e dhënë aty ku duhet. Është një ushtrim i një niveli
mbi mesatar.
– I pëlqen përrallat ti?
– Po, unë i pëlqej shumë.
Dje gjyshi më tregoi një përrallë. Ajo bënte fjalë për një djalë trim. Ai vrau kuçedrën. Djali ua dha lajmin
njerëzve. Ata e falënderuan djalin.
Veprimtaria e pestë: Punë individuale
Vendos përemrat ai, ajo, ata, ato në vend të emrave me ngjyrë. Lexohet ushtrimi nga nxënësit. Mësuesi/
ja gjen rastin për t’i qartësuar nxënësit se në rastin e numrit shumës ata përdoret për gjininë mashkullore
dhe ato për gjininë femërore.
Vlerësimi: Mësuesi/ja i vlerëson nxënësit për pjesëmarrjen në veprimtaritë e zhvilluara, gatishmërinë e
treguar në kryerjen e ushtrimeve, aftësitë e tyre vëzhguese.
Detyrë: Ushtrimi 4. Shkruaj katër fjali që të kenë përemra vetorë të vetës së parë dhe të dytë.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Princesha mbi bizele (ora I)

Situata e të nxënit: tregojmë përralla

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon personazhet e përrallës;
• lexon përrallën me intonacionin e duhur;
• demonstron të kuptuarin e përrallës duke iu përgjigjur pyetjeve;
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar;
• komenton ilustrimin e përrallës.

Fjalët kyç:
princeshë,
princ,
mbret,
mbretëreshë,
bizele,
dhoma e thesareve.

Burimet:
teksti i nxënësit, e-book, libri me përralla të Hans K. Anderson

Lidhja me fushat e tjera: Arte,
Teknologji dhe TIK, Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Lexim, Koment ilustrimesh, Mendo-diskuto
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Mësuesi/ja shkruan në tabelë titullin e përrallës:
		
Princesha mbi bizele
Më pas pyet nxënësit nëse e kanë lexuar përrallën dhe nëse ndonjëri ka dëshirë ta tregojë shkurt
përmbajtjen e saj. Nëse nuk e ka lexuar asnjë fëmijë, atëherë mësuesja i fton ta lexojnë së bashku.
Gjithashtu, mësuesi/ja gjen rastin të flasë dhe për autorin e përrallës Hans K. Andersen, i cili ka shkruar
shumë përralla që janë bërë shumë popullore dhe lexohen në të gjithë botën.
Veprimtaria e dytë: Komenti i ilustrimit të dhënë në tekst.
Mësuesi/ja fton nxënësit të komentojnë ilustrimin e përrallës.
Veprimtaria e tretë: Lexohet përralla nga nxënës, të cilët shfaqin dëshirën dhe gatishmërinë për të
lexuar. Ndërkohë nxënësit e tjerë nënvizojnë fjalët e reja.
Veprimtaria e katërt: Shpjegohet kuptimi i fjalëve të reja. Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë fjalitë në
tekst ku ndodhen fjalët e reja.
– Në shumë raste ne i kuptojmë fjalët në kontekstin e dhënë në fjali.
Veprimtaria e pestë: Punohet rubrika Përgjigju pyetjeve. Nxënësit orientohen t’i rikthehen leximit të
tekstit nëse kanë vështirësi në përgjigjen e pyetjeve.
Veprimtaria e gjashtë: Mendo-diskuto
– Si ju duket veprimi i mbretëreshës?
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për dëshirën e shfaqur në leximin e përrallës, mendimet dhe opinionet
e shprehura.
Detyrë: Lexim i përrallës, ritregimi i përmbajtjes.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Princesha mbi bizele (ora II)

Situata e të nxënit: Pse më pëlqen përralla?

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
ritregim,
Nxënësi/ja:
paragrafë.
• ritregon përmbajtjen e përrallës;
• ndan me të tjerët emocionet që i shkakton leximi i përrallës;
• dallon përgjigjet e sakta dhe përgjigjet e gabuara.
Burimet:
Lidhja me fushat e tjera: Arte, Teknologji
teksti i nxënësit, e-book, libri me përralla të Hans K. Andersen dhe TIK, Edukim fizik, Sporte dhe shëndet
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Mendo-diskuto, Rrjeta e merimangës
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Mendo-diskuto
Mësuesi/ja fton nxënësit të shprehin nëse u pëlqeu përralla që lexuan dhe pse.
Veprimtaria e dytë: Punim i rubrikës Shëno me √ përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar.
Veprimtaria e tretë: Rrjeta e merimangës
Mësuesi/ja fton nxënësit të ritregojnë ngjarjen duke përdorur teknikën e rrjetës së merimangës. Mësuesi/ja
fton një grup nxënësish të ulen në formë rrethore. U jep një top peri dhe fillon nga vetja e tij/saj tregimin e
përrallës. Më pas ia pason topin një nxënësi tjetër, i cili vazhdon tregimin. Kështu vazhdohet deri në fund.
Më pas fton dhe një grup tjetër që të kryejnë të njëjtën veprimtari. Vazhdohet kështu derisa premton koha.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrjen në veprimtari, dëshirën për të treguar përrallën.
Detyrë: Vizato një princ ose një princeshë.

Fusha : Gjuhë dhe Komunikim
Tema mësimore: Si ndërtohet përralla
Të shkruarit

Lënda: Gjuha Shqipe
Klasa 2

Data ____________
Situata e të nxënit: Lojë didaktike

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës Fjalë kyç: ndërtimi i përrallës,
mësimore
hyrja, brendia, mbyllja, fjalët kyce,
Nxënësi/ja:
personazh kryesor.
• ndjek udhëzimet e dhëna për të kryer një detyrë që i caktohet;
• dallon në një përrallë fjalitë kryesore të hyrjes, brendisë, mbylljes;
• tregon përmbajtjen e një përralle duke u bazuar në strukturën:
hyrje, brendi, mbyllje;
• shkruan përmbajtjen e një përralle duke respektuar strukturën:
hyrje, brendi, mbyllje.
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Burimet dhe materialet didaktike: libri, përralla nga biblioteka
personale e nxënësit.

Lidhja me fushat e tjera: Artet,
Edukata shoqërore.

Metodologjia dhe Veprimtaritë e të nxënit: Të nxënit në bashkëpunim
Organizimi i orës së mësimit
1. Lojë
Mësuesi/ja shkruan temën në tabelë dhe më pas u drejtohet nxënësve:
‒ Tani do të zhvillojmë një lojë në tabelë. Ju keni lexuar shumë përralla deri tani. Ju e dini që një përrallë ka
tri pjesë përbërëse: hyrjen, brendinë, mbylljen, mirëpo çfarë përmban secila nga këto pjesë ? A e dini? Le
ta shohim nëse e dini me këtë lojë që do të bëjmë. Duke u bazuar në përvojën tuaj ju do të gjeni dhe do të
lidhni me shigjetë emrin e njërës prej pjesëve të përrallës me elementet përbërëse të saj. Kujdes, në tabelë
ato janë të vendosura gabim!
Mësuesja vendos në një tabelë me dy kolona tri pjesët e strukturës së përrallës në njërën prej tyre dhe
elementet përbërëse të secilës prej tyre në kolonën tjetër. Ajo u kërkon nxënësve që pasi t’i lexojnë, të
lidhin më shigjetë secilën prej pjesëve të strukturës së përrallës me elementet përbërëse të secilës prej tyre
në mënyrë të rregullt.
Ndërtimi i një përralle
Hyrja

Ngjarja, Problemi, Çfarë? Pse?

Brendia

Si u zgjidh problemi? Si përfundoi historia?

Mbyllja

Kur? Kush? Ku? Qëllimi i personazhit kryesor

2. Grafiku i përrallës
Mësuesja u kërkon nxënësve që të zgjedhin një përrallë dhe të gjejnë atj: Fjalitë e hyrjes (Kush? Kur? Ku?
Qëllimi i personazhit), brendia e përrallës (ngjarja dhe problemi), mbyllja (zgjidhja e problemit, përfundimi).
Këshillohen nxënësit që të gjejnë fjalët kyç të përrallës para se të fillojnë ndarjen e saj në tri pjesët përbërëse.
Nxënësi do ta punojnë detyrën në grup. Ndahen rolet në grup sipas detyrës që do të kryejë secili. Shkruesi
plotëson grafikun e përrallës, duke shkruar fjalitë përmbledhëse të secilës prej pjesëve të përrallës. Detyra
prezantohet me zë.
Grafiku i përrallës
Ndërtimi i përrallës
Hyrja

Kur? Kush? Ku? Qëllimi i personazhit kryesor

Brendia

Ngjarja, Problemi, Çfarë? Pse?

Mbyllja

Si u zgjidh problemi? Si përfundoi historia?

Fjalitë përmbledhëse për secilën pjesë
të përrallës

3. Shkrim i shpejtë
Nxënësit do të shkruajnë përmbajtjen e përrallës “Princesha mbi bizele” duke u bazuar në atë që mësuan
mbi strukturën e përrallës. Përmbledhja do të shkruhet në tre paragrafë të ndarë sipas strukturës së dhënë.
4. Reflektim, vlerësim
Nxënësit do të reflektojnë mbi konceptet themelore që mësuan gjatë punës. Vlerësimi I punës do të bëhet
sipas tabelës.
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Nota

1

2

Kriteri

S’ka shkruar Ka shkruar
asgjë nga ajo përmbajtjen
që kërkohej
me tri fjali dhe
ka bërë
>6 gabime
drejtshkrimore.

3

4

5

Ka shkruar sipas
strukturës së
dhënë me rreth 4
fjali. Ka bërë 5-6
gabime
drejtshkrimore.

Ka shkruar sipas
strukturës së dhënë
dhe përmbajtjes me
rreth 5 fjali. Ka bërë
bërë 3-4 gabime
drejtshkrimore.

Ka shkruar sipas
strukturës së dhënë
dhe përmbajtjes me
rreth 6 fjali. Ka bërë
0-2 gabime
drejtshkrimore.

Detyrë shtëpie
Shkruaj përmbajtjen e përrallës “ Borëbardha dhe shtatë xhuxhët”, në tre paragrafë, sipas strukturës së punuar në klasë.
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Jam unë +

Data:

Situata e të nxënit: imagjinatë e drejtuar

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
zog i lirë,
Nxënësi/ja:
ujk trim,
• lexon poezinë me dëshirë;
lepur i shpejtë,
• komenton vargjet e poezisë;
qengj i butë.
• tregon për veten e tij/saj.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa me Lidhja me fushat e tjera: Arte, Shkencat e
ngjyra.
natyrës.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Imagjinatë e drejtuar, lexim-koment i poezisë, shkrim krahasues
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Imagjinatë e drejtuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të imagjinojnë:
– Do të kisha dëshirë të isha një sirenë dhe të notoja në detin e kaltër.
– Do të kisha dëshirë të isha një zog dhe të udhëtoja në vende të ndryshme.
– Do të kisha dëshirë të isha një ylber me ngjyra dhe të kënaqja njerëzit me ngjyrat e mia.
Nxënësit lihen të shprehin fantazinë e tyre.
Ndërtimi i njohurive: lexim-koment i poezisë
Mësuesi/ja fton nxënësit të dëgjojnë poezinë. Lexohet poezia me intonacionin e duhur.
Më pas mësuesja lexon vargun e parë dhe nxënësit duhet të përgjigjen në kor.
Mësuesi/ja: Kur ngjitem në degë molle.
Nxënësit: e di, jam zog i lirë........
Mendojmë se kjo veprimtari krijon një atmosferë entuziaste.
Punohet rubrika Përgjigju pyetjeve.
Lexohet poezia nga nxënës të ndryshëm.
Përforcimi: Shkrim krahasues - Çfarë kam të përbashkët me personazhin e poezisë.
Nxënësit shkruajnë me dy-tre fjali gjërat e përbashkëta me personazhin e poezisë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për imagjinatën e shprehur, dëshirën për të lexuar dhe për të ndarë me të
tjerët emocionet e tyre.
Detyrë: Ktheje vjershën në përshkrim.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Jam unë + (ora II)

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon poezinë me dëshirë;
• shpreh pëlqimet e tij/saj rreth poezisë;
• tregon gatishmëri në realizimin e veprimtarisë në grup.

Fjalët kyç:
zog i lirë,
ujk trim,
lepur i shpejtë,
qengj i butë.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa
me ngjyra.

Lidhja me fushat e tjera: Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia:
Veprimtaritë e nxënësve:
Hapi i parë. Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë poezinë.
Hapi i dytë. Nxënësit ftohen të recitojnë vjershën.
Hapi i tretë. Lapsat në mes. Mësuesi/ja fton nxënësit të formojnë grupet e punës. Nxënësit duhet të
shkruajnë secili se pse i pëlqeu poezia.
Secili nxënës plotëson fletën, duke ia kaluar shokut/shoqes pasi e ka palosur. Në fund njëri nga
përfaqësuesit e grupit lexon punën e grupit.
Hapi i katërt. Ilustrim i poezisë. Ilustro me vizatim njërin nga vargjet e poezisë.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për leximin e poezisë, dëshirën për të ndarë me të tjerët pëlqimet e tij/saj
rreth poezisë, gatishmërinë për të punuar në grup.

271

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Kush jam unë

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes: Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar.
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e
një teme të dhënë;
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të
panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar, duke
përdorur teknika të ndryshme (p.sh. duke i shënuar me shenja
të ndryshme);
Kompetenca personale:
• bashkëpunon në mënyrë aktive me të gjithë moshatarët.

Nxënësi/ja:
- klasifikon cilësitë e përshkrimit të
vetes sipas karakteristikave të tyre të
përbashkëta;
- plotëson me shkrim fjalët që mungojnë
në një fjali duke u bazuar në fjalët e
dhëna;
- përshkruan me shkrim veten duke u
bazuar në strukturën e modelit të dhënë.

Fjalë kyç: përshkrim, tipare fizike, veshja, karakteri, interesat.

Burimet: libri, fotografi personale,
pasqyrë, lapsa me ngjyra.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Diskutim i njohurive paraprake (10 min.)
Mësuesja prezanton dhe shkruan veprimtarinë që do të bëjnë nxënësit në tabelë:
Kush jam unë
Në këtë moment fillon faza e planifikimit të shkrimit të tekstit përshkrues. Ajo u drejtohet nxënësve:
‒ Sot do të përshkruajmë veten tonë. A ju pëlqen ta përshkruani veten? Pse?
‒ Më thoni , nga do t’ia fillojmë përshkrimin e vetes? Mësuesja shkruan në tabelë përgjigjet e nxënësve.
‒ Të dhënat personale, cilësitë fizike, cilësitë e karakterit, të veshjes dhe interesat e tyre.
Nxënësit japin shembuj konkret për secilin grupim, p.sh.: Të dhënat personale përmbajnë: emrin, moshën,
shkollën etj.
Marrëdhënie pyetje- përgjigje ( 15 min.)
Mësuesi/ja u drejtohet nxënësve:
Shikoni me kujdes te ushtrimet në libër. Përshkrimin që keni zgjedhur të bëni, do ta bazoni në pyetjet që
janë në libër. Para se të filloni t’u përgjigjeni pyetjeve, do të bëjmë një veprimtari. Merrni një laps në dorë
dhe më ndiqni:
‒ Lexoni ushtrimin e parë. Çfarë lloj informacioni kërkojnë ato?
‒ Të dhënat personale.
‒ Qarkojini dhe shënoni jashtë qarkimit pikërisht këtë emërtim, të dhënat personale.
‒ Ushtrimi i dytë, ç’lloj të dhënash kërkon?
‒ Cilësitë fizike.
‒ Qarkojini dhe shënojini jashtë qarkimit, cilësitë fizike.
‒ Tek ushtrimi i tretë shënoni me të kuqe interesat e personazhit, me blu cilësitë e karakterit, me të gjelbër
cilësitë e sjelljes së tij.
‒ A mungon ndonjë nga grupet e cilësive që keni mësuar?
‒ Po, veshja e personazhit.
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‒ Çfarë pyetjeje mendoni se do shkonte mirë për këtë?
‒ Çfarë vesh zakonisht Pinoku?
‒ Shumë bukur, shtojeni në libër, qarkojeni dhe shkruani jashtë, veshja.
Shkrim i shpejtë (15 min.)
Nxënësit do t’u përgjigjen me shkrim në fletore pyetjeve në libër. Mësuesja u kërkon atyre që të përgjigjen
me fjali të plota. Disa nxënës lexojnë përgjigjet me zë dhe vlerësohen nga nxënësit e tjerë duke u bazuar
në kërkesat që ka vendosur mësuesja për zhvillimin e detyrës. Sipas dëshirës, nxënësit e ilustrojnë
detyrën me një vizatim të vetes së tyre në fletore.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të plotësojnë ushtrimin e fundit në libër, ku do të krahasojnë cilësitë e veta me ato të disa
pjesëtarëve të familjes.
Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

2
Ka shkruar një
fletë ditari
me >6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

Lënda: gjuhë shqipe

Tema mësimore: Gjuha jonë: Unë jam këtu. Po ti ku je?

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

Klasa 2

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Data:

Situata e të nxënit:
Vëzhgim i qëllimtë i ilustrimeve

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës Fjalët kyç: unë jam, ti je
mësimore
Nxënësi/ja:
• zgjedhon foljen jam në kohën e tashme;
• përdor foljen jam në fjali duke e përshtatur sipas numrit dhe vetës.
Burimet: libri i nxënësit, tabelë me zgjedhimin e foljes jam.

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: Vëzhgim i qëllimtë i ilustrimeve, punë në dyshe, punë individuale
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Vëzhgim i qëllimtë i ilustrimeve të dhëna
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin ilustrimet e dhëna. Në fjalitë që shpjegojnë ilustrimet nxënësit duhet
të përqendrohen në fjalët e shkruara me shkronja të kuqe. Pasi lexohen fjalitë mësuesi/ja lexon rubrikën
shpjeguese në lidhje me foljen jam.
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Veprimtaria e dytë: Mësuesi/ja paraqet në tabelë zgjedhimin e foljes jam.
Unë jam
Ti je
Ai / ajo është
Ne jemi
Ju jeni
Ata/ato janë
Fton nxënësit të lexojnë në kor zgjedhimin e foljes jam.
Veprimtaria e tretë: Punë në dyshe. Nxënësit punojnë ushtrimin 1. Ata duhet të lidhin me shigjetë përemrin
vetor me grupin e fjalëve në përbërje të të cilëve është folja jam.
Veprimtaria e katërt: Punë individuale
Mësuesja orienton nxënësit të punojnë ushtrimin 2. Ata duhet të vendosin foljen jam duke e përshtatur me
vetën dhe numrin.
Veprimtaria e pestë: Punë individuale.
Nxënësit orientohen të punojnë ushtrimin 3. Ata duhet të shkruajnë foljen jam në fjalitë e dhëna.
Unë jam nga fshati. Ndërsa ti je nga qyteti. Shoku im është nga bregdeti. Shoqja ime është nga një vend
malor. Djemtë janë në këndin sportiv. Vajzat janë me mësuesen e muzikës. Ne jemi në rrethin e pikturës.
Ju jeni tani këtu me ne.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerësojnë nxënësit për pjesëmarrjen në veprimtaritë e zhvilluara, gatishmërinë e
treguar në kryerjen e ushtrimeve, aftësitë e tyre vëzhguese.
Detyrë: Shkruani zgjedhimin e foljes jam në fletore ose në një fletë.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Një dhuratë e veçantë (ora I)

Situata e të nxënit: pamje në videoprojektor e
një feste ditëlindjeje

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe me kuptim pjesën;
• tregon përmbajtjen nëpërmjet pyetjeve;
• shpjegon kuptimin e fjalëve të reja;
• përshkruan festën e ditëlindjes së tij/saj.

Fjalët kyç:
ditëlindje,
kënga e ditëlindjes,
kompozoj,
dhurata.

Burimet: teksti i nxënësit, videoprojektor, cd me këngët e Lidhja me fushat e tjera: arte
ditëlindjes
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: shikim i organizuar, veprimtaria e leximit të drejtuar, përshkrim i lirë
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi: Shikim i organizuar
U paraqitet nxënësve në videoprojektor një festë ditëlindjeje. Nxënësit shikojnë me vëmendje, duke iu
tërhequr vëmendjen në detajet e festës.
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– Cilat janë aspektet më të rëndësishme të ditëlindjes?
Nxënësit japin ide, të cilat mësuesi/ja i shkruan në tabelë: Urimet, dhurata, zbukurimet, torta, qirinjtë, kënga.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtaria e leximit të drejtuar
Lexohet pjesa me paragrafë, pasi nxënësit njihen me titullin e pjesës dhe autorin.
Paragrafi I. Të dielën....... shokë e shoqe
– Kush kishte ditëlindjen?
– Cilët erdhën për ta uruar?
– Çfarë ndodh më pas?
Paragrafi II. Me zemrën...... puthje të ëmbël.
– Çfarë merr ajo nga njerëzit më të dashur?
– Trego disa nga dhuratat e saj.
– Si reagon ajo?
Paragrafi III. Në fund....... e mrekullueshme
– Çfarë i tha dajë Petriti ?
– Si ishte dhurata e tij?
– Ç’bëri ai për të zbuluar surprizën?
– Si u ndje Genta?
– Ju pëlqeu surpriza e dajës së saj?
– Si do të veproje ti po të ishe në vend të Gentës?
– Cila ka qenë surpriza e ditëlindjes sate?
– Të pëlqen mbyllja? Pse?
Mësuesja bashkë me nxënësit shpjegojnë fjalët e reja të dhëna në tekst dhe ato që nxënësit nuk i kuptojnë.
Nxënësit lexojnë tekstin.
Përforcimi: Përshkrim i lirë
Nxënësit përshkruajnë mbresa nga ditëlindjet e tyre. Vizatojnë dhuratat të cilat kanë qenë surprizë për to.
Në sfond, mësuesi/ja ka vënë këngë të festës.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për mendimet dhe opinionet e shprehura, përshkrimet, detajet e përdorura
gjatë përshkrimeve, dëshirës për të marrë pjesë në diskutime, elementet e përdorura të artit.
Detyrë: Lexim i tregimit, ritregim i përmbajtjes.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Një dhuratë e veçantë (ora II)

Situata e të nxënit: foto nga ditëlindjet

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
• lexon tregimin rrjedhshëm;
• ritregon përmbajtjen me fjalët e tij/saj ose duke u ndihmuar nga
harta e ngjarjes;
• ndan emocionet e ditëlindjes së tij/saj me të tjerët.

Fjalët kyç:
ritregim,
emocion,
dhuratë.

Data:

Burimet: teksti i nxënësit, foto ditëlindjesh, cd me këngët e Lidhja me fushat e tjera: arte
ditëlindjes
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: shikim i organizuar, lexim-ritregim-harta e ngjarjes, rrjet diskutimi
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi:shikim i organizuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin me njëri-tjetrin foto të ditëlindjeve të tyre. Nxiten të diskutojnë se si janë
ndjerë atë ditë.
Ndërtim i njohurive: lexim-ritregim
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë tregimin në paragrafë. Më pas fton nxënësit të plotësojnë hartën e ngjarjes.
Harta e ngjarjes: Një ditëlindje e veçantë
1. Kur e kishte ditëlindjen Genta?
___________________________________________________
2. Kush erdhi për ta uruar?
___________________________________________________
3. Çfarë dhuratash mori ajo?
___________________________________________________
4. Pse dhurata e dajës ishte surprizë?
________________________________________________________
5. Si u ndie Genta në këtë ditë?
_______________________________________________________
Pasi plotësojnë hartën e ngjarjes, mësuesi/ja fton nxënësit ta ritregojnë ngjarjen me fjalët e tyre ose duke
e lexuar në hartën e ngjarjes.
Punohet rubrika Plotëso dhe shkruaj.
Plotësohet rubrika Po ti?
Dy pyetjet e fundit punohen në formën e rrjetit të diskutimit.
Përforcimi: Rrjet diskutimi
PO 										JO
		
A duhet të mërzitemi kur nuk marrim dhuratën që kemi menduar?
Përfundimi: Jo. E rëndësishme është që miqtë tanë janë me ne. Sido që të jetë dhurata, ajo është gjithmonë
e bukur.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për mendimet dhe opinionet e shprehura, përshkrimet, detajet e përdorura
gjatë përshkrimeve, argumentet e dhëna.
Detyrë: Shkruaj për dhuratën më të bukur që ke marrë deri tani për ditëlindje.
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Fusha: gjuhët dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Tema mësimore: Flasim: A ke ndonjë sekret?

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: situata rasti

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
sekret i mirë,
Nxënësi/ja:
sekret i keq.
• ndan përvojat e tij/saj me të tjerët nëse dëshiron;
• shfaq iniciativë të bashkëbisedojnë për temën e dhënë.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book,

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Kupto fjalët, Diskutim situatash
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtari e parë: Kuptimi i fjalëve sekret i mirë dhe sekret i keq
Mësuesi/ja fton nxënësit të kuptojnë së bashku ç’do të thotë një sekret i mirë dhe një sekret i keq.
Veprimtaria e dytë: Diskutim situatash
Nxënësit diskutojnë për llojet e sekreteve të dhëna. Ata japin mendimin e tyre nëse sekreti është i mirë apo
i keq.
Diskutohen situatat e rastit të dhëna në tekst.
Sugjerim për mësuesit. Në këtë orë mësimi mësuesi/ja duhet të jetë i/e kujdesshëm/me në trajtimin e
situatave. Duhet theksuar fakti që nxënësit të krijojnë besimin e duhur për të treguar gjithmonë nëse kanë
shqetësime. Mësuesit e ciklit fillor janë psikologët më të mirë në njohjen e kësaj moshe, por dhe në trajtimin
e rasteve. Përvoja e shumë kolegëve ka treguar se ata kanë ditur të zgjidhin situata të ndryshme. Prindërit,
psikologët, përvoja e kolegëve janë gjithmonë të nevojshme. I gjithë misioni i punës sonë është krijimi i
besimit te nxënësit tanë se ne të gjithë jemi aty që ata të rriten të qetë dhe pa shqetësime, të gëzojnë
fëmijërinë e tyre. Nëse arrijmë këtë gjë kemi arritur shumë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për mendimet e dhëna, dallimin e llojeve të sekreteve.
Detyrë:

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Piktura më e bukur

Situata e të nxënit: Çfarë e gëzon më shumë
mësuesin/en?

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës Fjalët kyç:
sipas temës mësimore:
Mësues/e,
• lexon poezinë me dëshirë;
buzëqeshje,
• komenton vargjet e poezisë;
manushaqe,
• përshkruan mësuesi/en e tij/saj.
piktura më e bukur.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa Lidhja me fushat e tjera: arte
me ngjyra.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shkrim i lirë, Lexim-koment i poezisë, Shkrim argumentues
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Shkrim i lirë: Mësuesi/ja ime
Ftohen nxënësit të përshkruajnë mësuesi/en e tyre me tri fjali. Lexohen punimet e tyre.
Ndërtimi i njohurive: Lexim-koment i poezisë
Mësuesi/ja fton nxënësit të dëgjojnë poezinë. Lexohet poezia me intonacionin e duhur.
– Sa strofa ka poezia?
– Sa vargje ka secila strofë?
Punohet rubrika: Përgjigju pyetjeve.
Punim i rubrikës Plotëso dhe shkruaj
Ftohen nxënësit të lexojnë poezinë. Nëse ndonjëri ka dëshirë ta interpretojë përmendësh, mirëpritet dhe
vlerësohet.
Përforcimi: Shkrim argumentues
– Si mendoni cilat gjëra e gëzojnë më shumë mësuesin/en në klasë.
Kjo veprimtari zhvillohet në bashkëpunim me mësuesin/en.
Në një fletë mësuesi/ja shkruan se çfarë e gëzon më shumë.
Në një fletë shkruan çdo nxënës mendimin e tij/saj. Më pas bëhet krahasimi.
Përfundimi: mësuesi/ja gëzohet më shumë:
• Kur të gjithë nxënësit vijnë me dëshirë në shkollë.
• Ndihen shumë mirë në klasën e tyre.
• Përpiqen dhe arrijnë rezultate në mësime.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për komentet e dhëna, ndarjen e mendimeve dhe opinioneve të tij/saj me
të tjerët.
Detyrë: Ktheje vjershën në përshkrim.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Tema mësimore: Lexojmë: Nënës

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: Letra ime për mamin,
dhurata më e bukur.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
nënë,
Nxënësi/ja:
puthje,
• lexon poezinë me dëshirë;
lule,
• komenton vargjet e poezisë;
vizatim,
• shkruan emocionet e tij/saj në një letër.
të fshehtën e parë.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa me Lidhja me fushat e tjera: Arte
ngjyra.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Përshkrim i lirë, Lexim-koment i poezisë, Punë në grupe, Shkrim i drejtuar
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Përshkrim i lirë
Ftohen nxënësit të përshkruajnë mamin e tyre me tri fjali. Punimet e tyre ngjiten në formën e turit të
galerisë në një kënd të klasës.
Ndërtimi i njohurive: Lexim-koment i poezisë
Mësuesi/ja fton nxënësit të dëgjojnë poezinë. Lexohet poezia me intonacionin e duhur. Më pas i orienton
të shohin strukturën e poezisë. Nxënësit duhet të dallojnë strukturën dyvargëshe të poezisë, si dhe
përdorimin e pak fjalëve në këta dyvargësha.
Punë në grupe.
Mësuesi/ja fton nxënësit të numërojnë nga 1-5. Më pas ndan punën .
Njëshat do të argumentojnë pse puthjen e parë nënës.
Dyshat do të argumentojnë pse lulen e parë nënës.
Treshat do të argumentojnë pse vizatimin e parë nënës.
Katrat do të argumentojnë pse letrën e parë nënës.
Pesat do të argumentojnë pse të fshehtën e parë nënës.
Pasi nxënësit mbarojnë punën lexojnë argumentet e tyre, të cilat mirëpriten. Ftohen nxënësit të lexojnë
poezinë. Nëse ndonjë ka dëshirë ta interpretojë përmendësh mirëpritet dhe vlerësohet.
Përforcimi: Shkrim i një letre për mamin
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shkruajnë një letër për mamin e tyre, ku ata do t’i shprehin se sa shumë e
duan. Mund ta shoqërojnë dhe me vizatim. Kjo letër do të jetë një dhuratë për mamin.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrjen në veprimtari, dëshirën për t’u shprehur dhe për të shkruar.
Detyrë: Mësoje vjershën përmendësh.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Poezi për mamin dhe mësuesen

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje prezantimin e tjetrit dhe merr pjesë
në diskutim me pyetje, komente apo sqarime;
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen
e një teme të dhënë;
Kompetenca personale:
• bashkëpunon në mënyrë aktive me të gjithë moshatarët.

Nxënësi/ja:
- dallon elemente të poezisë, si strofën dhe
vargun;
- përshkruan me fjalët e veta se si e kupton
një poezi;
- shkruan me të kopjuar një poezi sipas
dëshirës për mamin ose mësuesen.

Fjalë kyç: poezi, strofë, varg, miliona

Burimet: libri, lapsa me ngjyra, foto të mamit.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Diskutim i njohurive paraprake (10 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan veprimtarinë që do të bëjnë nxënësit në tabelë:
Poezi për mamin dhe mësuesen
Mësuesi/ja pasi prezanton temën i pyet nxënësit se si ndihen ata që do të lexojnë e shkruajnë poezi
për mamin dhe mësuesen. Ai/ajo u kërkon nxënësve të recitojnë poezi që ata kanë mësuar më parë në
lidhje me temën.
Veprimtari e të lexuarit dhe menduarit të drejtuar (10 min.)
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që të mbajnë një laps në dorë për të plotësuar fjalët që mungojnë te
vjersha në libër. Më pas ajo fillon e lexon dy rreshtat e parë të poezisë me intonacion. Pas këtij leximi
aktivizohet një prej nxënësve të klasë të lexojë vargun e tretë, i cili duhet plotësuar me njërën prej
fjalëve që ndodhen në të djathtë të ushtrimit. Nxiten nxënësit të lexojnë dhe zgjedhin fjalën e duhur e
ta shënojnë në libër. Nxënësi lexon vargun të plotësuar. Mësuesja përmend termin varg” gjatë punës.
Kështu vazhdohet derisa mbaron plotësimi i të gjitha vargjeve. Një nxënës lexon poezinë të plotësuar
dhe me intonacionin e duhur.
Përmbledhje pohim mbështetje ( 20 min)
Pas kësaj veprimtarie, nxënësit do ta shkruajnë vjershën në rreshta. Për këtë do të veprohet në këtë
mënyrë.
Aktivizohet një nxënës të lexojë me intonacion vargun e parë. Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të thonë se
çfarë kuptojnë me atë varg. Pas kësaj u kërkohet ta shprehin me fjali atë që kuptojnë. Fjalinë e shkruajnë
në libër. Kështu vazhdohet për të gjitha vargjet. Mësuesja i kërkon nxënësve që të mos fillojnë të gjitha
fjalitë me të njëjtën fjalë, por të përdorin fjalë të ndryshme, si: ajo, deti, fyejt, fluturat, kokrrizat, rëra,
piklat e vesës, zogjtë, guaskat.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Shkruani një poezi me të kopjuar për mamin ose mësuesen. Shoqërojeni me një vizatim sipas dëshirës.
Vjershën mësojeni përmendësh
Vlerësimi

Nota
Kriteri
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1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

2
Ka shkruar
me >6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

3
Ka shkruar me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

4
Ka shkruar me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema: Te luleshitësja

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje prezantimin e tjetrit dhe merr pjesë në diskutim
me pyetje, komente apo sqarime;
Kompetenca e të nxënit:
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të panjohura
për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar, duke përdorur teknika të
ndryshme (p.sh., duke i shënuar me shenja të ndryshme);
Kompetenca e të menduarit:
• paraqet argumente pro dhe kundër për një mendim, qëndrim, sjellje
të manifestuar nga një apo më shumë persona (në klasë/shkollë apo
jashtë saj).

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh
mendimet, ndjenjat dhe
emocionet e tij/saj, si dhe
diskuton në grupe të vogla për
tema që i kërkohet;
- pyet për t’u sqaruar rreth tekstit
që do të shkruajë;
- shkruan një kartolinë urimi për
mamin ose mësuesen.

Fjalë kyç: profesion, luleshitësja, emrat e luleve, kartolinë urimi.

Burimet: libri, fletë A4,
revista, enciklopedi me lule të
ndryshme.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Parashikim nga termat (10 min.)
Mësuesi/ja shkruan në tabelë: karafila, lulebore, margarita, trëndafila, orkide, dorashka, fjongo, gërshërë
Pasi nxënësit lexojnë fjalët të shkruara në tabelë, mësuesi/ja u kërkon atyre t’i klasifikojnë në një grup me
emërtimin lule dhe në grupin tjetër: mjete pune.
Mësuesja i pyet nxënësit se si quhet personi që ka të bëjë me lulet dhe me këto mjete pune.
Pas kësaj veprimtarie, ai/ajo shkruan temën Te luleshitësja
Nxënësit pas kësaj shohin figurën në libër, diskutojnë rreth saj dhe emrave të luleve që shohin aty.
Mendo puno në dyshe shkëmbe mendime (20 min.)
M një kartolinë e vogël që vendoset në buqetë, për të treguar se kush e ka dhuruar buqetën dhe urimin që ai
person i shkruan personit të cilit po i dhuron buqetën.
Detyra do të bëhet në dyshe . Nxënësit pikturojnë një buqetë me lulet e tyre të preferuara dhe në një fletë të
vogël letre shkruajnë kartolinën për personin të cilit po i dhurojnë buqetën.
Një model mund të ishte:
			E dashur mami,
			
Gëzuar ditëlindjen! Qofsh përherë e lumtur!
						Me dashuri,
						
Valbona
Nxënësit ngjisin kartolinën me fletën ku kanë vizatuar buqetën.
Reflektim vlerësim (10 min.)
Nxënësit prezantojnë punimet e tyre para klasës dhe marrin vlerësimet e shokëve dhe mësueses.
Detyrat e shtëpisë (5 min.)
Shkruani një kartolinë urimi për një njeri të dashur për ju. Kujdes rregullat e shkrimit të kartolinës.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Tema mësimore: Gjuha jonë: Unë jam zgjuar herët sot

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: Vëzhgim i qëllimtë
i ilustrimeve të dhëna

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës Fjalët kyç:
mësimore
Jam + zgjuar
Nxënësi/ja:
• dallon foljen jam në fjali si folje ndihmëse në mënyrë intuitive;
• komenton ilustrimet e dhëna;
• përdor foljen jam në fjali si folje ndihmëse.
Burimet: libri i nxënësit, e-book,

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: Vëzhgim i qëllimtë i ilustrimeve, Lojë në role, Punë individuale, Krijo-shkruaj
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Vëzhgim i qëllimtë i ilustrimeve
Mësuesi/ ja fton nxënësit të shohin në tekst datën e paraqitur në kalendar.
– Çfarë iu kujton data 7 Mars?
Më pas fton nxënësit të shohin ilustrimet e dhëna si dhe të lexojnë fumetet në formën e një loje në role.
Nxënësit improvizojnë në telefon bisedën mes Blertës dhe shokut të saj.
Pas këtij improvizimi mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë zgjedhimin e dhënë.
– Çfarë vini re në fjalët e ngjyrosura?
Nxënësit me ndihmën e mësuesit/es duhet të arrijnë në përfundimin se folja jam ndryshon, kurse fjala zgjuar
nuk ndryshon në lidhje me vetën dhe numrin..
Mësuesi/ja fton nxënësit të rikujtojnë zgjedhimin e foljes jam. Ai/ajo inkurajon nxënësit për saktësinë në
zgjedhimin e kësaj foljeje.
Veprimtaria e dytë: Gjejmë grupe fjalësh
Mësuesi/ja fton nxënësit të gjejnë grupe fjalësh, ku fjala e parë është folja jam.
P.sh., jam mërzitur, jam kënaqur, jam gëzuar, jam magjepsur.
Fton nxënësit të zgjedhojnë njërin nga grupet e mësipërme në formë zinxhiri njëri-pas tjetrit.
Veprimtaria e tretë: Punë individuale
Mësuesi/ja orienton nxënësit të punojnë ushtrimin 1. Ata duhet të plotësojnë sipas modelit.
Veprimtaria e katërt: Punë individuale. Koment i ilustrimit.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shohin ilustrimin që shoqëron ushtrimin nr 2.
– Çfarë shohim në figurë? Mjedisin e një klase.
– Pse nxënësit e kanë zbukuruar klasën? (Sepse është 7 Marsi, festa e mësuesit/es.)
– Po ju si vepruat këtë ditë?
Nxënësit orientohen të punojnë ushtrimin 2. Ata duhet të plotësojnë sipas modelit.
Veprimtaria e pestë: Punë individuale - krijo-shkruaj
Në ushtrimin 3, nxënësit duhet të krijojnë tri fjali me foljet: jam lodhur, jam gëzuar, jam mërzitur, jam kënaqur.
Këta tipa ushtrimesh bëjnë pjesë në nivelin e lartë, prandaj nxënësit orientohen për të plotësuar si duhet.
Vlerësimi: Mësuesi/ja i vlerëson nxënësit për pjesëmarrjen në veprimtaritë e zhvilluara, gatishmërinë e
treguar në kryerjen e ushtrimeve, aftësitë e tyre vëzhguese, komentet e dhëna.
Detyrë: Zgjedho grupin e fjalëve jam mrekulluar.
282

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Kush e solli pranverën? (ora I) Situata e të nxënit: Parashikim nëpërmjet titullit
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin duke respektuar shenjat e pikësimit;
• dallon personazhet e pjesës;
• shfaq besim dhe vullnet në forcat vetjake, për të
fituar rrjedhshmërinë e duhur gjatë leximit.

Fjalët kyç:
pranverë,
lule,
bletë,
dallëndyshe.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa Lidhja me fushat e tjera: Shkencat e natyrës,
me ngjyra, foto
Arte
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Parashikim nëpërmjet titullit, Lexim me kodim, Lexim në role, Harta e personazheve
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Parashikim nëpërmjet titullit
Mësuesi/ja paraqet në tabelë titullin e pjesës. Plotëson përgjigjet e nxënësve në formën e stuhisë së
mendimit. Mirëpriten të gjitha mendimet e nxënësve.
Kush e solli pranverën?
lulet		

dallëndyshet

lulet						
zogjtë

manushaqja

Ndërtimi i njohurive: Lexim i imët me kodim, Lexim në role i pjesës
Mësuesi/ja fton nxënësit të dëgjojnë leximin e pjesës dhe të vendosin një simbol te personazhet. P.sh.,
shkronjën T për trëndafilin, shkronjën Z për zambakun e kështu me radhë.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të renditin personazhet e pjesës.
Trëndafili, zambaku, qershia, manushaqja, bleta, shpatorja, lulëkuqja.
Mësuesi/ja u flet për autoren e pjesës, një shkrimtare shqiptare.
I fton nxënësit të lexojnë në role pjesën.
Punohet rubrika Përgjigju pyetjeve.
Përforcimi: Harta e personazheve

Lulet
mburravece

Bleta e vogël
të zemëruara

nuk flisnin me njëra-tjetrën

e zgjuar

mikja e luleve

u tregoi përgjigjen e vërtetë

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për leximin e pjesës, analizën e personazheve.
Detyrë: Lexim i pjesës, ritregimi i përmbajtjes.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Kush e solli pranverën (ora II)

Situata e të nxënit: Personazhi që më
pëlqen më shumë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• ritregon përmbajtjen e tregimit;
• ndan me të tjerët përvoja personale;
• komenton mesazhin e pjesës.

Fjalët kyç:
ritregim,
mesazh,
përvojë personale.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa me ngjyra. Lidhja me fushat e tjera: Shkencat e
natyrës, Arte
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: diskuto-argumento, ritregim-dramatizim
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Diskuto-argumento
– Cili nga personazhet e tregimit ju pëlqeu më shumë dhe pse?
Nxënësit japin mendimet e tyre, të cilat mirëpriten dhe vlerësohen.
Ndërtimi i njohurive: Ritregim-dramatizim
Ritregim i përmbajtjes me fjalët e tij/saj ose me ndihmën e një organizuesi grafik, p.sh., Dora e pyetjeve.
Dramatizim i tregimit nga nxënësit që shfaqin dëshirë.
Punohet rubrika Po ti?
Nxënësit japin mendimet e tyre për pyetjet e kësaj rubrike, si dhe tregojnë një rast nga jeta e tyre.
Përforcimi: Diskuto-argumento
Si e kuptoni përgjigjen e bletës së vogël: Pranvera nuk vjen me një lule.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për mendimet e dhëna, për ritregimin e përmbajtjes.
Detyrë: Vizato një lule që të pëlqen dhe shkruaj pse.
Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema: Renditim veprimet e ngjarjes

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
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Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shpreh përjetimet që e kanë shoqëruar gjatë shikimit dhe dëgjimit të
një filmi me disa nga format shprehëse (me gojë, me shkrim, vizatim,
mimikë, lëvizje etj.);
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të panjohura
për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar, duke përdorur teknika të
ndryshme (p.sh. duke i shënuar me shenja të ndryshme);
Kompetenca qytetare:
• shpreh, dëgjon dhe respekton mendimin e secilit anëtar dhe vendos
për mënyrat e përfundimit të një aktiviteti të përbashkët;

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh
mendimet, ndjenjat dhe
emocionet e tij, si dhe diskuton
në grupe të vogla për temën e
përrallës..
-emërtojnë elemente të përrrallës
si :titull, rresht, paragrafë.
-shkruan përrallën të ndarë sipas
strukturës:hyrje, brendi, mbyllje.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fjalë kyç: film, renditje veprimesh, personazhe, vendi i
ngjarjes, koha e ngjarjes, problem, zgjidhja, përfundimi.

Burimet: libri, lapsa me ngjyra.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit ndërveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Marrëdhënie pyetje-përgjigje (15 min.)
Mësuesja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë:
Renditim veprimet e ngjarjes
Më pas ajo vizaton tabelën e gjashtë pyetjeve dhe pyet nxënësit se çfarë i kujton ajo tabelë dhe përse
shërben.

Kush?
(personazhet
kryesore)

Ku?
(ndodhi)

HYRJA

Kur?
(ndodhi)

Çfarë?
(ndodhi)

Pse?
(ndodhi)

BRENDIA

Si?
(përfundoi)

MBYLLJA

Pra, veprimet e një përrallë renditen sipas këtyre tri pjesëve: hyrje, brendi, mbyllje, përmbledh mësuesja
me zë aktivitetin e kryer në tabelë.
Rishikim në dyshe (15 min.) Punë në dyshe
Nxënësit do ta plotësojnë individualisht renditjen e fjalive sipas rrjedhës së ngjarjes në fjalitë e përrallës në
libër, e më pas do t’ia kalojnë librin shokut për rishikim. Më pas do të diskutojnë së bashku për përgjigjet më
të sakta.
Nxënës të ndryshëm lexojnë fjalitë e renditura sipas radhës së ngjarjes. Mësuesja u kërkon nxënësve t’i
vendosin një titull përrallës, p.sh., “Lajmëtari i pranverës”. Nxënësit e shkruajnë titullin në krye të përrallës
në libër.
Mbajtje e strukturuar e shënimeve (10 min.)
Nxënësit shkruajnë në fletore fjalitë e renditura sipas radhës. Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që para se të
fillojnë shkrimin e fjalive të shkruajnë titullin e përrallës. Nxënësit, sipas dëshirës, pikturojnë disa elemente
dhe personazhe të përrallës në fletore.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të shkruajnë përrallën me titull “Lajmëtari i pranverës”në fletore sipas renditjes së rregullt që i
bënë në klasë të paraqitur në tre paragrafë: hyrje, brendi, mbyllje.

Tabela e vetëvlerësimit për përrallën
Cilësitë e shkrimit të një përralle
Paragrafi i parë prezanton personazhin, vendin dhe kohën e ngjarjes.
Paragrafi i dytë paraqet ngjarjen që çoi në zhvillimin e problemit.
Paragrafi i tretë jep zgjidhjen e problemit dhe përfundimin e historisë.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.

√

X
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Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

2
Ka plotësuar
detyrën me
>6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka plotësuar
detyrën me 5-6
gabime drejtshkrimi apo
gramatikore.

Lënda: gjuhë shqipe

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

Klasa 2

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Mësuesja e madhe Natyrë (ora I)

Situata e të nxënit: stuhi mendimesh

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin duke respektuar shenjat e pikësimit;
• dallon personazhet e pjesës;
• demonstron të kuptuarin e tregimit përmes pyetjeve-përgjigjeve;
• pranon dhe tregon respekt ndaj ideve të të tjerëve për tregimin.

Fjalët kyç:
natyrë,
Lulja,
dallëndyshja,
dielli,
bleta.

Burimet:teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa me Lidhja me fushat e tjera: Shkencat e
ngjyra, foto
natyrës, Arte
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Parashikim me terma paraprakë, Veprimtaria e leximit të drejtuar, Diskutim
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Parashikim me terma paraprakë
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shkruajnë një tregim të shkurtër, duke përdorur fjalët: diell, dallëndyshe, bletë, vajza,
Natyra. Nxënësit punojnë dhe në fund të orës së mësimit do të krahasojnë tregimin e tyre me atë të tekstit.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtaria e leximit të drejtuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të hapin librat të komentojnë figurën.
Më pas i orienton nxënësit të shohin tregimin, të cilin autorët e kanë ndarë në paragrafë.
– Sa paragrafë janë? (Pesë.)
Për secilin paragrafë ata do të ndërtojnë pyetje dhe do t’u përgjigjen.
Paragrafi i parë:
– Kur u zgjua Lulja?
– Çfarë pa ajo?
Paragrafi i dytë:
– Cili doli pas malit?
– Çfarë i tha Dielli asaj?
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Paragrafi i tretë:
– Cila kaloi me shpejtësi?
– Çfarë e pyeti Lulja dallëndyshen?
– Si u përgjigj ajo?
Paragrafi i katërt:
– Pse bleta kishte shkuar në kopsht?
Paragrafi i pestë:
– Për çfarë e falënderoi Lulja Natyrën?
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë emrin e autorit të tregimit. Ai/ajo u rikujton nxënësve se Naim Frashëri
është një nga shkrimtarët më të mirë shqiptarë, që ka shkruar shumë për Shqipërinë dhe ka jetuar para
shumë viteve.
Mësuesi/ja iu kërkon nxënësve të krahasojnë parashikimet e tyre me tregimin.
Përforcimi: diskuto-jep mendimin tënd
- Pse Lulja e quan Natyrën mësuese?
Nxënësit japin mendimet e tyre të cilat mirëpriten dhe vlerësohen pozitivisht.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për leximin e pjesës, ndërtimin e pyetjeve dhe dhënien e përgjigjeve.
Detyrë: Lexim i pjesës, ritregimi i përmbajtjes.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Mësuesja e madhe Natyrë (ora II)

Situata e të nxënit: Mesazhe për
Natyrën

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• ritregon përmbajtjen e tregimit;
• dallon përgjigjet e sakta dhe të gabuara pasi lexon tregimin;
• shkruan tregimin në mënyrë të përmbledhur duke u ndihmuar nga
pyetjet.

Fjalët kyç:
ritregim,
përgjigje e saktë,
përgjigje e gabuar,
shkrim i përmbledhur.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa me ngjyra.

Lidhja me fushat e tjera: Shkencat e
natyrës, Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shkrime në formë mesazhesh, Ritregim-dramatizim, Shkrim i drejtuar.
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Shkrime në formë mesazhesh
Mesazhe për Natyrën
- Natyra është jeta jonë.
- Ne duhet ta mbrojmë natyrën.
- Mbill sa më shumë lule dhe pemë.
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Ndërtimi i njohurive: Ritregim-dramatizim
Ritregim i përmbajtjes me fjalët e tij/saj.
Dramatizim i tregimit nga nxënësit që shfaqin dëshirë.
Punohet rubrika Shëno me v përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar.
Punohet rubrika Lidh me shigjetë.
Përforcimi: Shkrim i drejtuar
Shkruaj përmbledhjen e pjesës me pesë fjali duke iu përgjigjur pyetjeve.
Nxënësit punojnë dhe punimi bëhet pjesë e portofolit personal të tyre.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për mendimet e dhëna, ritregimin e përmbajtjes, mesazhet e krijuara.
Detyrë: Bëj një shëtitje në Natyrë dhe përpiqu të shohësh ato që pa Lulja. Shkruaj në një fletë ato që
të bënë përshtypje.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Gjuha jonë: Para, tani, pas

Situata e të nxënit: Plotëso në
grup fjalitë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
· dallon konceptin e kohës me ndihmën e fjalëve më parë, tani, më
pas;
· përdor foljen në fjali me ndihmën e fjalëve që tregojnë kohën e
kryerjes së veprimit.

Fjalët kyç:
më parë,
tani,
më pas.

Burimet: libri i nxënësit, e-book, fisha me fjalët më parë, tani, më pas

Lidhja me fushat e tjera: Shkencat
e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Punë në grupe, Punë individuale, Punë në dyshe, Lexo-plotëso
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Punë në grupe
Mësuesi/ja fton nxënësit të krijojnë grupet e punës. Secilit grup i jep nga një fishë, ku janë shkruar tri fjali.
Nxënësit duhet ta plotësojnë fjalitë me foljet e duhura.
P.sh.: Tani _______________ në klasë.
Më pas ________________ në palestër.
Më parë ______________ në shtëpi.
Fishat e çdo grupi prezantohen në tabelë. Mësuesi/ja qarkon foljen dhe fton nxënësit të dallojnë se çfarë
ndodh me foljen në tri rastet. Nxënësit duhet të arrijnë përfundimin se folja ka ndryshuar, sepse dhe koha
kur e kryejmë veprimin nuk është e njëjtë. Sigurisht, këto koncepte merren në mënyrë intuitive.
Veprimtaria e dytë: Vëzhgo-komento
Mësuesi/ja fton nxënësit të vëzhgojnë figurat e ushtrimit 1. Nxënësit duhet të plotësojnë fjalitë me fjalët
e duhura.
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Veprimtaria e tretë: Punë individuale
Mësuesja orienton nxënësit të punojnë ushtrimin 2. Ata duhet të qarkojnë në kalendar datat e dhëna dhe
të plotësojnë fjalitë.
Veprimtaria e katërt: Punë në dyshe.
Mësuesja fton nxënësit që në dyshe të punojnë rubrikën e përgjigjeve me gojë.
Veprimtari e pestë: Punë individuale
Në ushtrimin rubrikën Përgjigju me shkrim nxënësit duhet të përgjigjen me shkrim pyetjeve të dhëna.
Ushtrimi kërkon kohën e mjaftueshme për t’u menduar dhe për të shkruar përgjigjen.
Veprimtari e gjashtë: Punë individuale, Lexo-plotëso
Nëse koha mjafton, mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin me plotësimin e fjalive me fjalët e dhëna.
Vlerësimi: Mësuesi/ja i vlerëson nxënësit për pjesëmarrjen në veprimtaritë e zhvilluara, gatishmërinë e
treguar në kryerjen e ushtrimeve, shkathtësinë dhe saktësinë në dhënien e përgjigjeve.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema: Përshkruajmë pranverën (Ora I)

Klasa II

Tematika: Shkruajmë
Rezultatet e të nxënit

Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes: Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e
një teme të dhënë;
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të
panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar, duke
përdorur teknika të ndryshme (p.sh. duke i shënuar me shenja
të ndryshme);
Kompetenca digjitale:
• organizon dhe komunikon informacionin, duke përdorur
mjetet e duhura të komunikimit teknologjik për të mbledhur
informacion dhe për të komunikuar me të tjerët.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet,
ndjenjat dhe emocionet e tij, si dhe
diskuton në grupe të vogla për temën e
pranverës.
- plotëson me shkrim pjesët që u
mungojnë fjalive të një teksti të dhënë;

Fjalë kyç: përshkrim, pranvera, natyra, kafshët, njerëzit.

Burimet: libri, enciklopedia, libra, revista,
informacione nga interneti .

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit ndërveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Bisedë për njohuritë paraprake (10 min.)
Mësuesja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë: Përshkruajmë pranverën
Mësuesi/ja bën një grafik në tabelë duke e ndarë pranverën në tri aspekte: Natyra, kafshët, njerëzit.
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PRANVERA
Natyra

Njerëzit

Kafshët

Nxënësit sjellin informacione të ndryshme në lidhje me këto tri aspekte të jetës. Nxënësit e përshkruajnë
me zë pranverën, duke u ndalur në përshkrimin e secilit prej këtyre tri aspekteve.
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (20 min.)
Punë me grupe (lexuesi, nxitësi, kontrolluesi, prezantuesi)
Nxënësit do të lexojnë përrallën në libër. Pasi ta lexojnë do të plotësojnë tekstin me fjalë që i mungojnë.
Pasi ta plotësojnë, prezantuesi i grupit do ta lexojë përrallën të plotësuar me zë para klasës.
Shkrim i shpejtë (10 min.)
Nxënësit plotësojnë fjalët që u mungojnë fjalive të ushtrimit nr 2 në libër. Nxënës të ndryshëm lexojnë fjalitë
e plotësuara saktë.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të kopjojnë në fletore fjalitë e ushtrimit nr 2 të librit. Sipas dëshirës mund të vizatojnë një
peizazh të pranverës në fletore.

Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

2
Ka plotësuar
detyrën me
>6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka plotësuar
detyrën me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Magjia e krijimit

Situata e të nxënit: Çfarë na ofron natyra?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon poezinë me intonacionin e duhur.
• komenton vargjet e poezisë;
• krahason poezinë me tregime të lexuara më parë;
• demonstron të kuptuarin e poezisë.

Fjalët kyç:
magji krijimi,
farë,
pemë,
lule,
shpendë.

Data:

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa Lidhja me fushat e tjera: Shkencat e natyrës,
me ngjyra, foto nga natyra.
Arte, Matematikë
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim rreth përvojave personale, Veprimtaria e dëgjimit të drejtuar, Koment i poezisë,
Diskutim
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Diskutim rreth përvojave personale
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë ose të tregojnë mbresat që u la atyre shëtitja në natyrë. Nxënësit lexojnë
ose tregojnë me fjalët e tyre çfarë panë gjatë shëtitjes.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtaria e dëgjimit të drejtuar, koment i poezisë
Mësuesi/ja i fton nxënësit të hapin librat të komentojnë figurën.
Më pas i orienton nxënësit të dëgjojnë me vëmendje leximin e poezisë, duke mbajtur shënim fjalët që nuk u
dinë kuptimin.
Lexohet poezia. Nxënësit dallojnë numrin e strofave dhe vargjeve të poezisë.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të mbyllin sytë dhe ndërkohë lexon rubrikën, ku jepet shpjegimi i titullit të poezisë.
Komentohen vargjet e poezisë nëpërmjet pyetjeve.
‒ Çfarë duhet të mbjellim për të pasur një pemë? (Të mbjellim një farë.)
‒ Çfarë ndodh pasi mbjellim farën? (Ajo mbin dhe ne shohim se si rritet kërcelli, gjethet, degët, lulet,
frytet dhe përsëri fara.)
‒ Po për të pasur zogj pule, rose, pate çfarë na duhet? (Vezët e këtyre shpendëve, të cilat duhet t’i
ngrohin për disa javë.)
Punohet rubrika Përgjigju pyetjeve.
Nxënësit duhet të rikujtojnë tregimin “Gjyshi kopshtar”.
‒ Në këtë tregim gjyshi e krahasoi farën me trurin e kompjuterit, sepse ashtu si truri i kompjuterit
ruan të dhënat që ne shkruajmë aty, ashtu dhe fara ruan në mënyrë të zvogëluar pemën, lulet.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të tregojnë pse bimët dhe kafshët quhen gjallesa.
‒ Sepse lindin, rriten, zhvillohen dhe në fund vdesin.
Përforcimi: Diskuto-jep mendimin tënd
Nxënësit japin idetë e tyre se çfarë na ofron ne natyra duke parë figurën e vjelësve të pambukut.
Nga fara e pambukut te veshjet tona.
Fara e pambukut mbillet - bima rritet - njerëzit e vjelin pambukun - pambukun e çojnë në fabrikë - prodhohet
filli i pambukut - prodhohet copa në tezgjah - pritet bluza, këmisha, fustani, pra veshjet tona në rrobaqepësi
- veshjet çohen në shitore - njerëzit i blejnë dhe i veshin.
Mësuesi/ja u tërheq vëmendjen nxënësve se sa shumë mund dhe djersë duhet për të prodhuar veshjet tona.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për leximin e poezisë, komentet e dhëna, krahasimet e bëra.
Detyrë: Mësimi përmendësh i vjershës.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Magjia e krijimit (ora II)

Situata e të nxënit :

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon poezinë me intonacionin e duhur;
• reciton vjershën me dëshirë;
• shpreh nëpërmjet artit fjalë kyç të poezisë

Fjalët kyç:
magji krijimi,
farë,
pemë,
lule,
shpendë.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa me
ngjyra, foto nga natyra.

Lidhja me fushat e tjera: Shkencat e
natyrës, Arte, Matematikë

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: lexim-recitim, punë hulumtuese, ilustrim.
Veprimtaritë e nxënësve:
Hapi I. Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë poezinë.
Hapi II. Mësuesi/ja fton nxënësit që kanë dëshirë të recitojnë poezinë.
Hapi III. Punë në dyshe. Mësuesi /ja fton nxënësit të punojnë në dyshe, duke nënvizuar emrat, më pas
kërkon që ata të grupojnë emrat ashtu si i mendojnë ato
Emra që tregojnë shpendë

Emra që tregojnë fruta

Emra të tjerë

zogu

mollë

lule

pula

dardha

fruta

rosa

arrat

rrënjë

pata

shegët

pema

shpendët

degët
vezët
magjia
krijimit

Hapi IV. Mësuesi/ja i fton nxënësit të tregojnë se sa emra kanë gjetur dhe çfarë tregojnë ata.
Hapi V. Mësuesi/ja fton nxënësit të ilustrojnë me vizatim njërin nga emrat e gjetur sipas dëshirës së tyre.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për leximin e poezisë, recitimin e saj, shprehjen e emocioneve nëpërmjet
artit.
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Fusha: gjuha jonë

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Dëgjojmë: Flutura

Situata e të nxënit: Si lind një flutur?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• ndjek me vëmendje tekstin që dëgjon;
• demonstron të kuptuarit e pjesës duke iu
përgjigjur pyetjeve;
• demonstron të dëgjuar të qëllimshëm në
kryerjen e detyrave.

Fjalët kyç:
flutur,
vezë,
krimb,
fshikëz,
ndryshim.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, foto futurash

Lidhja me fushat e tjera: Arte, Shkencat e natyrës,
Matematikë.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-komento, Dëgjim i drejtuar, Përshkrim
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi: Vëzhgo-komento
Paraqiten fotot e sjella nga nxënësit.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të komentojnë fotot e shfaqura në video-projektor ose foto të printuara.
Inkurajohen nxënësit të japin mendimet e tyre pa droje.
Ndërtim i njohurive: Dëgjim i drejtuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të dëgjojnë me vëmendje pjesën me titull “Flutura“. Sa më të vëmendshëm që
të tregohen, aq më shumë do të jenë në gjendje të plotësojnë ushtrimet e dhëna.
Mësuesi/ja lexon pjesën me intonacionin e duhur ose vë CD-në në magnetofon, që ta dëgjojnë nxënësit.
Pas dëgjimit të parë i fton nxënësit të plotësojnë ushtrimet.
Fillimisht nxënësit u përgjigjen pyetjeve të dhëna.
Më pas plotësojnë me numra sipas radhës së veprimeve.
Përforcimi: shkrim i drejtuar bazuar në figura dhe pyetje
Nxënësit duhet të përshkruajnë një flutur duke e parë në figurë dhe duke u ndihmuar nga pyetjet. Nxënësit
vizatojnë fluturën e përshkruar dhe më pas i ngjitin punimet e tyre në tabelë në formën e turit të galerisë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për kryerjen e veprimtarive, vëmendjen e treguar gjatë dëgjimit,
përshkrimet e dhëna.
Detyrë: Vizato flutura dhe ngjyrosi ato.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Gjinkalla dhe milingona

Situata e të nxënit: Nëse i zoti je edhe
puno, edhe kërce.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon fabul duke respektuar shenjat e pikësimit;
• dallon personazhet e fabulës;
• demonstron të kuptuarin e fjalëve të reja;
• shpreh mendimin e tij/saj për mesazhin e fabulës;
• tregon përvoja personale në lidhje me mesazhin e fabulës.

Data:

Fjalët kyç:
gjinkallë,
milingonë,
punoj,
këndo.

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa me Lidhja me fushat e tjera: shkencat e
ngjyra.
natyrës
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: parashikim nëpërmjet ilustrimit, lexim, lexim në role, diskuto-argumento
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: parashikim nëpërmjet ilustrimit
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin figurën dhe ta komentojnë atë nëpërmjet pyetjeve.
– Cilat kafshë shohim në figurë? (Gjinkallën dhe milingonat.)
– Çfarë po bëjnë ato? (Gjinkalla po këndon, milingonat po mbledhin grurë.)
Figura e dytë
– Në cilën stinë jemi tani?
– Si mendoni çfarë po i kërkon gjinkalla milingonës?
– Po milingona si do të veprojë?
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shohin se si ka ndodhur ngjarja.
Ndërtimi i njohurive: lexim, lexim në role
Mësuesi/ja fton nxënës të ndryshëm të lexojnë fabulën në pjesë.
Nxënësit dallojnë personazhet e fabulës.
Lexohet fabula në role.
Punohet rubrika e fjalëve të reja.
Punohet ushtrimet nga 1-5 ku nxënësit duhet t’u përgjigjen pyetjeve.
Përforcimi: Diskuto-argumento
Punohet ushtrimi 6. Nxënësit lexojnë në kor fjalinë me të cilën mbaron fabula dhe japin mendimin e tyre.
Nxënësit ndajnë përvoja personale me organizimin e kohës për mësime dhe lojë.
Nëse je i zoti edhe mëso dhe luaj.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për mendimet e dhëna, dëshirën për të lexuar fabulën dhe për të shprehur
mendimet e tyre rreth mesazhit të saj.
Detyrë: Lexim i fabulës, ritregimi i saj
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Tema mësimore: Lexojmë: Breshka dhe lepuri (ora I)

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: Në gara fiton dhe zgjuarsia

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
Fjalët kyç:
temës mësimore
breshkë,
Nxënësi/ja:
lepur,
• lexon fabulën duke respektuar shenjat e pikësimit;
mendjemadh,
• dallon personazhet e fabulës;
garë,
• demonstron të kuptuarin e fjalëve të reja;
fitore.
• shpreh mendimin e tij/saj për mesazhin e fabulës.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa me Lidhja me fushat e tjera: shkencat e natyrës.
ngjyra.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: parashikim nëpërmjet ilustrimit, lexim, lexim në role, diskuto-argumento.
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: parashikim nëpërmjet ilustrimit
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin figurën dhe ta komentojnë atë nëpërmjet pyetjeve.
– Cilat kafshë shohim në figurë?
– Çfarë po bëjnë ato?
– Si mendoni pse garën e ka fituar breshka?
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shohin se si ka ndodhur ngjarja.
Ndërtimi i njohurive: lexim, lexim në role
Mësuesi/ja fton nxënës të ndryshëm të lexojnë fabulën në pjesë.
Nxënësit dallojnë personazhet e fabulës.
Lexohet fabula në role.
Punohet rubrika e fjalëve të reja.
Punohet ushtrimi ku nxënësit duhet t’u përgjigjen pyetjeve.
Përforcimi: Diskuto-argumento
– Pse lepuri këmbëshpejtë nuk e fitoi garën?
– Pse breshka e ngathët e fitoi garën?
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për mendimet e dhëna, dëshirën për të lexuar fabulën.
Detyrë: Lexim i fabulës, ritregimi i saj.
Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Breshka dhe lepuri (ora II)

Situata e të nxënit: Të përbashkëtat dhe
ndryshimet mes breshkës dhe lepurit

Data:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
ritregim, krahasim
Nxënësi/ja:
• lexon fabulën rrjedhshëm duke demonstruar siguri;
• ritregon përmbajtjen e fabulës;
• krahason personazhet e fabulës duke dalluar të përbashkëtat
dhe ndryshimet.
Burimet: teksti i nxënësit, e-book, letra format A4, lapsa me Lidhja me fushat e tjera:
ngjyra.

295

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diagram Veni, ritregim përmbajtjeje, lojë në role, lexim fabulash
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: Diagram Veni

Breshka
Ka trup të vogël
Ka këmbë të shkurtra
Ka zhguall në kurriz
Ecën shumë ngadalë
Është e zgjuar

të përbashkëtat
Kafshë
Jetojnë në pyll
Janë barngrënës

Lepuri
Ka trup më të madh
Ka këmbë të gjata
Vrapon shpejt
Është mendjemadh
Ka besim te vetja

Ndërtimi i njohurive: ritregim i përmbajtjes, lojë në role
Mësuesi/ja fton nxënës të ritregojnë fabulën me fjalët e tyre.
Lexohet fabula në role.
Punohet rubrika Mësoje dhe ti.
Nxënësit plotësojnë rubrikën Plotëso
Përforcimi: Lexim fabulash të ndryshme
Mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë fabula të ndryshme, p.sh.,: dhelpra dhe rrushtë, dhelpra dhe korbi,
dy deshtë etj.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për ritregimin e fabulës, gjetjen e të përbashkëtave dhe ndryshimeve
mes dy personazheve, vetvlerësojnë dhe vlerësojnë njëri-tjetrin.
Detyrë: Shkruani në mënyrë të përmbledhur një fabul.
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Fusha : Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2
Data
_____________

Tema mësimore: Krahasojmë kafshët e fabulave
Të shkruarit

Situata e të nxënit:
Marrëdhënie pyetje -përgjigje;
Prezantohet tema “Krahasojmë personazhet
e fabulave”;
Pyeten nxënësit:
‒ Çfarë do të thotë të krahasojmë? Si
krahasojmë? Pse krahasojmë? Për çfarë i
përdorim rezultatet e krahasimit?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• përshkruan me shkrim cilësitë e karakterit të personazheve
të fabulave dhe përrallave;
• krahason personazhet e fabulave dhe përrallave duke
përdorur “Diagramin e Venit”;
• tregon se cilat janë personazhet e preferuara, duke
argumentuar përgjigjen e vet ;
• paraqet argumente pro dhe kundër për një mendim,
qëndrim, sjellje të manifestuar nga një apo më shumë
personazhe.

Fjalë kyç:
krahasojmë,
fabula,
përralla,
personazhe,
cilësi të personalitetit,
mbiemra.

Burimet dhe materialet didaktike: libri, libra me fabula e
përralla.

Lidhja me fushat e tjera:
Edukatë shoqërore, Artet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Hulumtim

Organizimi i orës së mësimit
1. Formulimi i pyetjes kërkimore
Mësuesi/ja prezanton temën dhe e shkruan në tabelë: Krahasojmë personazhet e fabulave.
Pyeten nxënësit:
‒ Çfarë do të thotë të krahasojmë? Si krahasojmë? Pse krahasojmë? Për çfarë i përdorim rezultatet e
krahasimit?
Ne krahasojmë që të marrim vendime, p.sh.,: krahasojmë çmimin dhe cilësinë e dy fustaneve për të
vendosur se cilin do të blejmë me çmim dhe cilësi më të mirë.
Pasi sqarohet mirë koncepti i krahasimit, pyeten nxënësit:
‒ Në rastin e temës sonë, çfarë do të gjejmë ne përmes krahasimit? Përse do t’i përdorim rezultatet?
Për të gjetur personazhin të cilit do të donim t’i ngjanim në cilësi.
Do të gjejmë se cili personazh ka cilësi më me vlerë të personalitetit të tij. Sqarohet koncepti
personalitet si tiparet e sjelljes së një personazhi.
Formulojmë pyetjen duke u bazuar në atë çfarë duam të gjejmë: Në një prej fabulave që kam lexuar,
cilit prej personazheve do të doja t’i ngjaja?
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2. Mbledhja e të dhënave
Puna do të zhvillohet në çift. Nxënësit do të përcaktojnë fabulën ose përrallën prej së cilës do të marrin
personazhet për krahasim. Mundtë përdorin libra nga biblioteka ose librin e gjuhës shqipe.
Pasi përcaktojnë personazhet, mbledhin të dhënat mbi cilësitë e karakterit të tyre, duke i nënvizuar ato me
laps gjatë leximit apo duke i shkruar në fletore.
3. Shkrimi dhe prezantimi i rezultateve
Nxënësit krahasojnë cilësitë e personazheve të zgjedhura me Diagramin e Venit.

Borëbardha

Shtriga

Të përbashkëtat
Nxënësit hartojnë një tekst me krahasimin dhe rezultatet e gjetura sipas këtij modeli:
Krahasojmë personazhet
Unë krahasova dy personazhet e përrallës “Borëbardha”, Shtrigën dhe Borëbardhën.
Gjatë leximit vura re se Borëbardha është e bukur, punëtore, zemërmirë, gazmore, ndërsa Shtriga është
e shëmtuar, dembele, zemërkeqe, e dëshpëruar.
Nga krahasimi që bëra kuptova që Borëbardha është më e mirë se Shtriga, sepse cilësitë e Borëbardhës
janë me vlera, sepse ato e mbrojnë jetën e njeriut, ndërsa ato të Shtrigës janë cilësi pa vlerë, sepse janë
cilësi që e luftojnë njeriun.
Unë kam dëshirë t’i ngjaj Borëbardhës gjatë jetës sime.
4. Reflektimi dhe vlerësimi
Nxënësit diskutojnë rreth vlerës që ka krahasimi. Ata arrijnë në përfundimin që nëpërmjet krahasimit
kuptojnë se cili nga dy personazhet ka vlera dhe cilit nga ata do të donin ata t’i ngjanin në jetën e tyre.
Detyrë shtëpie
Krahaso dy personazhe të fabulave sipas modelit që zhvillove në klasë.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Tema mësimore: Gjuha jonë: Dje isha...., nesër do të jem

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: Plotëso në
grup fjalitë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës Fjalët kyç:
mësimore
dje isha,
Nxënësi/ja:
nesër do të jem.
• përdor foljen jam në fjali duke u ndihmuar nga fjalët që tregojnë kohë;
• zgjedhon në mënyrë intuitive foljen jam në kohën e ardhme dhe të
shkuar duke u ndihmuar nga fjalët që tregojnë kohë.
Burimet: libri i nxënësit, e-book, fisha me fjalët dje isha dhe nesër do të Lidhja me fushat e tjera:
jem; tabelë me zgjedhimin e foljes jam në kohën e shkuar dhe në kohën Shkencat e natyrës
e ardhme.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgim i qëllimtë i modeleve të dhëna, Mendo-plotëso, Punë individuale.
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria e parë: Vëzhgim i qëllimtë i modeleve të dhëna
Mësuesi/ja fton nxënësit të vëzhgojnë modelin e dhënë në tekst, i cili është i shoqëruar me ilustrime.
Nxënësit lexojnë dhe plotësojnë, p.sh.:
‒ Vjet unë isha në klasën e parë. Vitin tjetër unë do të jem në klasën e dytë.
‒ Vjet ti ishe në klasën e dytë. Vitin tjetër ti do të jesh në klasën e tretë.
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë fjalët e shkruara me ngjyrë të kuqe dhe të dallojnë se folja ndryshon jo
vetëm në vetë dhe numër, por dhe në kohën kur kryhet veprimi.
Në klasën e dytë nxënësit duhet të marrin në mënyrë intuitive konceptin e kohës së kryerjes së veprimit.
Veprimtaria e dytë: Mendo-plotëso
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 1. Ata duhet të shkruajnë si duhet foljen jam në fjali. Ushtrimi
kërkon kohë për ta punuar, prandaj nxënësve u duhet lënë koha e mjaftueshme.
Veprimtaria e tretë: Punë individuale
Mësuesja orienton nxënësit të punojnë ushtrimin 2. Ata duhet të shkruajnë si duhet foljet në kllapa. Pasi
përfundojnë detyrën, mësuesja i fton nxënësit ta lexojnë dhe ta diskutojnë.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerësojnë nxënësit për pjesëmarrjen në veprimtaritë e zhvilluara, gatishmërinë e
treguar në kryerjen e ushtrimeve, aftësitë e tyre vëzhguese.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema: Plani i punës

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje prezantimin e tjetrit dhe merr
pjesë në diskutim me pyetje, komente apo sqarime;
Kompetenca e të nxënit:
• identifikon cilësitë që zotëron dhe ato që duhen
zhvilluar për të nxënë gjatë zhvillimit të një detyre apo
veprimtarie të caktuar duke bashkëpunuar me të tjerët;
Kompetenca për jetën sipërmarrjen dhe mjedisin
• përgatit një plan të thjeshtë pune javor.

Nxënësi/ja
- pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të
shkruajë;
- harton një plan të thjeshtë të regjimit ditor.
- krahason përvojën e vet me përvojat e
nxënësve të tjerë për të përmirësuar cilësinë e
arritjeve të veta.

Fjalë kyç: plan pune javor

Burimet: libri,

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
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Veprimtaritë e të nxënit( strategjia, teknikat)
Harta e konceptit (10 min.)
Mësuesi/ja pasi shkruan temën Plani javor i punës pyet nxënësit se çfarë kuptojnë ata me këtë gjë, çfarë
përmban një plan javor pune, përse duhet.
Çfarë është?

					

PLANI JAVOR I PUNËS 		

Si bëhet?

Përse duhet?

Marrëdhënie pyetje-përgjigje (15 min.)
Detyra do të zhvillohet në grup, ndahen rolet.
Nxënësit lexojnë me radhë pyetjet nga 1-5 dhe i përgjigjen me shkrim në fletore me fjali të plota.
Pasi kanë mbaruar, kontrolluesi i sheh punët e të gjithëve. Më pas nxënës të ndryshëm lexojnë me zë
përgjigjet që u kanë dhënë pyetjeve të ndryshme.
Rrjeti i diskutimit (15 min.)
Mësuesi/ja do të shkruajë në tabelë pyetjen:
A është i vlefshëm plani im i punës?
Po (pse?)

Jo (pse)

Nxënësit do të argumentojnë përgjigjet e veta dhe do të mundohen të gjejnë ndonjë pikë të dobët të
planit të vet të punës, gjë që e pengon për më shumë arritje dhe pikat e forta që e ndihmojnë atë të jetë i
suksesshëm.
Detyrat e shtëpisë (5 min.)
Vlerësimi

Nota
Kriteri
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1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej.

2
Ka shkruar një
fletë ditari
me >6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës
së modelit.
Merr pjesë me
vështirësi në
diskutim.

3
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.
Diskuton duke
dhënë pak
Argumente.

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.
Diskuton duke
dhënë disa
argumente.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.
Diskuton duke
dhënë shumë
argumente.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Tema mësimore: Lexojmë: Gjeli dhe dhelpra

Situata e të nxënit: Nuk ka rëndësi sa i vogël
je. Rëndësi ka sa i zgjuar je.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon fabulën duke respektuar shenjat e pikësimit;
• dallon personazhet e fabulës;
• demonstron të kuptuarin e fabulës duke iu përgjigjur
pyetjeve;
• shpreh mendimin e tij/saj për mesazhin e fabulës.

Fjalët kyç:
dhelpër,
gjel,
paqe,
qen gjahu.

Data:

Burimet: teksti i nxënësit, e-book, foto kafshësh, ilustrimi Lidhja me fushat e tjera: shkencat e natyrës
i figurës
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: parashikim nëpërmjet ilustrimit, lexim, lexim në role, diskuto-argumento
Veprimtaritë e nxënësve:
Parashikimi i njohurive: parashikim nëpërmjet ilustrimit
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin figurën dhe ta komentojnë atë nëpërmjet pyetjeve.
– Cilat kafshë shohim në figurë?
– Çfarë po bëjnë ato?
– Si mendoni, çfarë po i thotë dhelpra gjelit?
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shohin se si ka ndodhur ngjarja.
Ndërtimi i njohurive: lexim, lexim në role
Mësuesi/ja fton nxënës të ndryshëm të lexojnë fabulën në pjesë.
Nxënësit dallojnë personazhet e fabulës.
Lexohet fabula në role.
Punohet rubrika e fjalëve të reja.
Punohet ushtrimi ku nxënësit duhet t’u përgjigjen pyetjeve.
Përforcimi: Diskuto-argumento
Punohet rubrika Plotëso dhe shkruaj
Mesazhi i fabulës: Zgjuarsia të shpëton jetën.
Mos u gënje nga fjalët e bukura.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për mendimet e dhëna, dëshirën për të lexuar fabulën dhe për të dhënë ide
rreth mesazhit të fabulës.
Detyrë: Plotëso një diagram Veni për dhelprën dhe gjelin.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema: Shkruajmë një fabul

Klasa II

Tematika: Shkruajmë
Rezultatet e të nxënit

Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
-shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
-nxënësi identifikon dhe krahason informacionet e njohura
me ato të panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të
caktuar, duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh. duke i
shënuar me shenja të ndryshme)
Kompetenca qytetare:
Nxënësi
-shpreh, dëgjon dhe respekton mendimin e secilit anëtar
dhe vendos për mënyrat e përfundimit të një aktiviteti të
përbashkët.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat
dhe emocionet e tij, si dhe diskuton në grupe
të vogla për temën e fabulës.
-dallon tek një model të dhënë fjalitë e pjesës
hyrëse, brendisë dhe mbylljes së një fabule.
-shkruan fabulën të ndarë sipas
strukturës:hyrje, brendi, mbyllje.

Fjalë kyç: film, renditje veprimesh, personazhet kafshë
të fabulave vendi i ngjarjes, koha e njarjes, problemi,
zgjidhja, përfundimi, mesazhi i fabulës.

Burimet: libri, fabula të ndryshme

Situtata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënët ndërveprues
Veprimtaritë e të nxënit( strategjia, teknikat)
Marrëdhënie pyetje-përgjigje (10 min)
Mësuesja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë:
Shkruajmë një fabul
Më pas vizaton tabelën e gjashtë pyetjeve dhe pyet nxënsit se çfarë i kujton ajo tabelë dhe përse shërben.

Kush?

Ku?

Kur?

Ҫfarë?

Pse?

Si?

(personazhet
kryesore)

(ndodhi)

(ndodhi)

(ndodhi)

(ndodhi)

(përfundoi)

HYRJA

BRENDIA

MBYLLJA

Mësuesja u thotë nxënësve që ashtu sin ë shkrimin e përrallës kishim parasysh renditjen e fjalive sipas
rrjedhës së ngjarjes edhe në shkrimin e fabulës do të kenë si udhëzim po të njëjtën gjë. Ata do të kujtojnë
elementet e përrallës me fillimin “na ishte një hererë” dhe fundin e lumtur, ndërsa tek fabula mund të përdorim
hyrjen “një ditë…” dhe gjithmonë të kemi parasysh që personazhet ef abulës janë kafshë dhe prej ngjarjes
që ndodh del një mësim i mirë për të gjithë.
Lexo, mendo, krijo (20 min)
Punë në grup, ndahen rolet.
Nxënësit lexojnë në libër fjalitë e fabulës” Merimanga dhe brumbulli”. I duhet thënë nxënësve që ato janë
fjali të shkruara në fazën e organizimit të tekstit, por akoma nuk formojnë tekst. Nxënësit do t’i përdorin ato
fjali përtë shkruar një tekst.
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Para se të fillojnë nga shkrimi i tekstit nxënësit do të ndajnë me vijë fjalitë e hyrjes nga ato të brendisë dhe
të mbylljes. Kështu do ta kenë të lehtë të shkruajnë në tre paragrafë.
Më pas fillojnë me krijimin e fabulës. Si fillim e tregojnë me zë në grup e më pas e shkruajnë në fletore.
Nxënësit duhet të shtojnë lidhëza në fillim të fjalive në mënyrë që të përfitojnë një tekst të kuptimtë.
Mësuesja mund t’i shkruajë ato lidhëza në tabelë në mënyrë që të jetë sa më e lehtë puna për nxënësit.
Pasi mbarojnë së shkruari përfaqësuesit e grupeve prezantojnë punën e bërë me zë.
Reflektim vlerësim (10 min)
Nxënësit dëgjojnë prezantimin e punës së disa nxënësve dhe bëjnë vlerësimin e saj.
Jepen detyrat e shtëipisë (5 min)
Nxënësit do të shkruajnë në fletore një fabul të zgjedhur prej tyre sipas dëshirës duke pasur kujdes
renditjen në tre paragrafë: hyrje, brendi, mbyllje.

Tabela e vetëvlerësimit për përrallën
Cilësitë e shkrimit të një përralle

√

X

Paragrafi i parë prezanton personazhin, vendin dhe kohën e ngjarjes.
Pragrafi i dytë paraqet ngjarjen që çoi në zhvilliin e problemit.
Paragrafi i tretë jep zgjidhjen e problemit dhe përfundimin e historisë.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas rradhës së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.

Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

2
Ka plotësuar
detyrën me
>6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas rradhës
së modelit.

3
Ka plotësuar
detyrën me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Në pishinë (ora I)

Situata e të nxënit
Foto të pajisjeve ndihmëse të
notimit të fëmijëve, bisedë rreth tyre

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
· lexon tregimin duke respektuar shenjat e pikësimit;
· jep parashikimet e veta në lidhje me tregimin;
· shpjegon kuptimin e fjalëve e reja.
· kupton dhe bën përmbledhje të tekstit që lexon;
· shpreh pëlqimet dhe mbron interpretimet e tij duke e
ilustruar me detaje ose pjesë nga teksti.

Fjalët kyç: vajza, babai, supermen,
pishinë,rroba banje, syze noti,
krahore, kamerdare, vorbull uji

Burimet:
teksti shkollor, foto të pajisjeve ndihmëse të notimit të fëmijëve

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria
dhe mjedisi, Sporte dhe shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia:Vëzhgo-diskuto, Veprimtari e leximit të drejtuar, Shkrim i shpejtë
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Vëzhgo-diskuto,
Mësuesja orienton nxënësit tregojnë foto të pajisjeve ndihmëse të notimit të fëmijëve. Zhvillohet një
bisedë rreth tyre.
Mësuesja u kërkon nxënësve tregojnë se ç’funksion ka secila prej këtyre pajisjeve.
‒ Cilat prej tyre i keni përdorur (në plazh, pishinë)?
‒ Pse duhet t’i përdorim pajisjet ndihmëse të notimit?
‒ Po ju a i përdorni kur notoni këto pajisje ndihmëse?
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari e leximit të drejtuar
Vëzhgim dhe komentim i figurës së librit nga nxënësit
Lexim me ndalesa i pjesës nga nxënësit. Më pas nxënësit iu përgjigjen pyetjeve të bëra nga mësuesja
rreth secilës pjesë.
-Nisur nga titulli për çfarë mendoni se bën fjalë ky tregim?
Ndalesa I. Menjëherë pas mëngjesit... deri te ...na ishte afruar.
‒ Çfarë bëri vajza pas mëngjesit?
‒ Si mendonte vajza se notonte?
‒ A ishte i bindur babai se vajza e tij mund të notonte pa krahore?
‒ Si mendoni, ju vajza përdori apo jo krahore në pishinë?
Ndalesa II. Ata nuk po më besonin... deri te ... me të qeshura ai!
‒ Pse babai dhe vëllai u treguan shumë të vëmendshëm ndaj vajzës, e cila kishte dëshirë të hidhej në
pishinë pa krahore?
‒ Çfarë i ndodhi vajzës kur u hodh në pishinë? Pse?
‒ Kush mendoni se do ta shpëtojë vajzën?
Ndalesa III. Mora frymë... deri te ... atë shikonin.
‒ Pse vajza e kishte zili vëllanë e saj? Si e quante ajo të vëllanë?
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Ndalesa IV. Nuk e kuptuam ....deri në fund.
‒ A hoqi dorë vajza nga dëshira për t’u bërë notare e mirë si i vëllai, pas ngjarjes që i ndodhi në pishinë?
‒ A mund të mësonte ajo brenda një dite të notonte si vëllai i saj?
‒ Si ju duket mbyllja e tregimit?
Nxënësit punojnë fjalorin me fjalët e panjohura për ta dhe ndërtojnë fjali me to.
Lexohet pjesa zinxhir nga nxënësit dhe më pas në role.
Disa nxënës thonë përmbajtjen e tregimit me ndihmën e pyetjeve.
Përforcimi: Shkrim i shpejtë
Nxënësit japin mendimin e tyre me shkrim me 3-4 fjali rreth pyetjes:
Po të ishit ju në vendin e vajzës, çfarë rruge do të zgjidhnit për t’u bërë notarë të mirë?
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për leximin e rrjedhshëm të tregimit, shpjegimin e fjalëve e shprehjeve të
reja, ndërtimin e fjalive me to, përgjigjet e dhëna rreth pyetjeve, pjesëmarrjes në diskutime.
Detyrë: Shkruaj një mbyllje tjetër për tregimin.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda:Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Në pishinë (ora II)

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: Foto të fëmijëve që kanë
dalë në plazh ose pishina dhe biseda me to se
si e kanë mësuar notin.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç: vajza, babai, vëllai, pishinë, rroba
temës mësimore
banje, syze noti, krahore, kamerdare, vorbull
Nxënësi/ja:
uji, ndihmoj, notoj
· tregon përvoja vetjake që kanë lidhje me temën;
· tregon brendinë duke respektuar strukturën e
tekstit;
· jep mendimet dhe gjykimet e tij/saj rreth
personazheve të tregimit, duke e ilustruar me
pjesë nga tregimi;
· pranon dhe tregon respekt ndaj ideve të të tjerëve
për tekstet që lexojnë.
Burimet:
teksti shkollor, foto të fëmijëve që kanë dalë në plazh ose
pishina

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria dhe mjedisi,
Edukim fizik, sporte dhe shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia:Vëzhgo-diskuto, Tryezë e rrumbullakët, Lexim me kodim, Harta e personazheve
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Vëzhgo-diskuto,
Nxënësit tregojnë foto të tyre që kanë dalë në plazh ose pishina. Nxënësit nxiten të përshkruajnë ato
dhe të tregojnë se si e kanë mësuar notin.

305

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Pyetjet janë të këtij lloji:
‒ Po ju dini të notoni?
‒ Kush ju ka ndihmuar për të mësuar notin?
‒ Çfarë pajisjesh ndihmëse përdorni për të notuar në pishina apo në det?
Ndërtimi i njohurive: Tryezë e rrumbullakët, Lexim me kodim
Në këtë veprimtari nxënësit vendosen në formë rrethore. Secili shkruan në fletë nga një fjali rreth tregimit,
atë që mbajnë mend ose ajo që u pëlqen. E pasojnë fletën e në fund lexojnë fjalitë.
Lexim i tregimit nga nxënësit në role. Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për shpejtësinë dhe saktësinë në lexim
si dhe interpretimin në role të pjesës.
Punohet rubrika Përgjigju pyetjeve
Nxënësit u përgjigjen pyetjeve rreth tregimit, duke i ilustruar me pjesë nga tregimi.
‒ Sa personazhe janë në këtë tregim?
‒ Kjo pjesë që lexuat është: Përrallë tregim fabul
‒ Kush e tregon tregimin: Tomi, babi, vajza?
‒ Çfarë ndodhi kur vajza u hodh në ujë?
‒ Si doli ajo nga uji?
Nxënësit punojnë në grupe të vogla për të ndarë tregimin në pjesë dhe për të formuluar mesazhin e
tregimit.
Nxënësit tregojnë brendinë e tregimit, sipas strukturës së tij.
Punohet rubrika: Nënvizo
Nxënësit do të nënvizojnë në tekst me anën e leximit me kodim fjalitë që të bëjnë për të qeshur duke i
argumentuar ato.
-Shëno me
fjalitë që të bëjnë për të qeshur.
Përforcimi: Harta e personazheve
Nxënësit punojnë në grupe për të plotësuar hartën e personazheve.
Vajza
e nxituar
U hodh në pishinë
pa krahore

babai
mburravece
thoshte se dinte
të notonte

i kujdesshëm
e ndihmoi vajzën
të dalë nga uji

i durueshëm
i mësoi vajzës
të notojë

Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për interpretimin në role të pjesës, ritregimin e brendisë sipas strukturës
së tij, përgjigjet e dhëna rreth pyetjeve të drejtuara, gjykimet rreth personazheve duke e ilustruar me pjesë
nga tregimi.
Detyrë: Plotëso fjalitë me fjalët e duhura.
......... është peshku im i kuq, mbreti i notit. Kur hapa sytë pashë ........................ rreth e qark.
...........................më dhembi shumë nga përplasja. Vëllai im ishte ....................... me rroba banje.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema: Pasioni im

Klasa II

Tematika: Shkruajmë
Rezultatet e të nxënit

Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të menduarit:
• identifikon për një temë/ngjarje, çështjet kryesore ;
Kompetenca e të nxënit:
• identifikon cilësitë që zotëron dhe ato që duhen zhvilluar
për të nxënë gjatë zhvillimit të një detyre apo veprimtarie
të caktuar duke bashkëpunuar me të tjerët.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat
dhe emocionet e tij, si dhe diskuton në grupe
të vogla për temën e tregimit;
- planifikon shkrimin e një tregimi duke u
mbështetur në fjalët kyç të modelit;
- shkruan tregimin të ndarë sipas
strukturës:hyrje, brendi, mbyllje.

Fjalë kyç: film, renditje veprimesh, personazhet, vendi i
ngjarjes, koha e ngjarjes, problemi, zgjidhja, përfundimi.

Burimet: libri, foto të nxënësve në veprimtari
jashtëshkollore.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit ndërveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Marrëdhënie pyetje-përgjigje (10 min)
Mësues/ja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë:
Pasioni im
Më pas vizaton tabelën e gjashtë pyetjeve dhe pyet nxënësit se çfarë u kujton ajo tabelë dhe përse
shërben.

Kush?

Ku?

Kur?

Çfarë?

Pse?

Si?

(personazhet
kryesore)

(ndodhi)

(ndodhi)

(ndodhi)

(ndodhi)

(përfundoi)

HYRJA

BRENDIA

MBYLLJA

Mësuesi/ja u thotë nxënësve që, ashtu si në shkrimin e përrallës dhe fabulës kishim parasysh renditjen e
fjalive sipas rrjedhës së ngjarjes, edhe në shkrimin e tregimit do të kenë si udhëzim po të njëjtën gjë.
Nxënësit tregojnë ngjarje nga jeta e tyre, ngjarje që kanë lidhje me pasionet e tyre, duke e ilustruar edhe
me fotot që kanë sjellë në klasë. Ngjarja duhet të ketë patjetër një pikë problematike dhe më pas zgjidhjen
e problemit, përndryshe nuk quhet tregim.
Lexo, mendo, krijo (20 min.)
Punë në grup, ndahen rolet.
Nxënësit lexojnë në libër fjalët që mund të përdorin për tregimin e tyre. Do të qarkojnë fjalët të cilat do t’i
përdorin, të tjerat jo. Nxënësit mund të shtojnë edhe fjalë të tjera nëse i duhen për tregimin e tyre. Fjalët
mund t’i shkruajnë në libër. Kjo është faza e planifikimit të shkrimit të tregimit.
Në fazën e organizimit, nxënësit do të shkruajnë fjali në libër të renditura sipas radhës dhe të formuara me
fjalët kyç që zgjodhën.
Pasi mbarojnë ia lexojnë njëri-tjetrit në grup dhe vetëkorrigjohen.
Nxënës të ndryshëm lexojnë disa modele me zë
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Pohim mbështetje (10 min.)
Nxënësit miratojnë ose mohojnë pohimet e shkruara në libër në lidhje me pasionet e tyre, duke shënuar
me kryq ose grep sipas rastit. Ata japin shpjegime për shënimet e tyre.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të shkruajnë në fletore tregimin duke i vendosur edhe një titull e duke pasur kujdes renditjen
në tre paragrafë: hyrje, brendi, mbyllje.

Tabela e vetëvlerësimit për përrallën
Cilësitë e shkrimit të një përralle
Paragrafi i parë prezanton personazhin, vendin dhe kohën e ngjarjes.
Paragrafi i dytë paraqet ngjarjen që çoi në zhvillimin e problemit.
Paragrafi i tretë jep zgjidhjen e problemit dhe përfundimin e historisë.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.

√

X

Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

2
Ka plotësuar
detyrën me
>6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka plotësuar
detyrën me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Unë kam, ti ke

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit:
lojë me foljen kam

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
Fjalët kyç: folja kam, vetë, numri
mësimore
njëjës, shumës, kohë
Nxënësi/ja:
v dallon kuptimin e foljes kam si: zotëroj, më përket mua diçka;
v zgjedhon në mënyrë intuitive foljen kam në kohën e tashme;
v përshtat foljen kam sipas vetës, numrit, në kohën e tashme
në fjali;
v krijon fjali me foljen kam, në kohën e tashme.
Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, tabela e zgjedhimit të foljes kam në kohën e tashme,
tabela, fletore klase, fisha me zgjedhimin e foljes kam në kohën e
tashme në veta të ndryshme
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: lojë: Rrjeta e merimangës, Shpjegim i përparuar, Rishikim në dyshe, Diskutim, Shkrim i
shpejtë
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Lojë/Rrjeta e merimangës
*Mësuesja shkruan në tabelë foljen kam dhe udhëzon nxënësit të dalin para klasës. Ata do të zhvillojnë
lojën: Rrjeta e merimangës.
Gjatë zhvillimit të kësaj loje, ata do të bëjnë pyetje dhe do të japin përgjigje duke përdorur foljen kam.
Mësuesja udhëzon nxënësit t‘i hedhin lëmshin e perit njëri-tjetrit, duke krijuar kështu rrjetën e
merimangës.
Çdo nxënës i bën pyetje një shoku të tij dhe i hedh lëmshin. Shoku tjetër jep përgjigje për pyetjen e bërë.
*Mësuesja u kërkon nxënësve të krijojnë fjali duke përdorur foljen kam dhe i shkruan në dërrasë të zezë.
Unë kam sot ditëlindjen.
Ti ke flokë të zinj.
Ai ka libër me përralla.
Ajo ka bluzë me lule.
Ne kemi mësuese të mirë.
Ju keni klasë të pastër.
Ata kanë top futbolli.
Ato kanë lapsa me ngjyra.
Lexohet zgjedhimi i foljes kam nga nxënësit.
Ndërtimi i njohurive: Shpjegim i përparuar, Rishikim në dyshe, Diskutim
· Nxënësit ftohen të shohin tekstin. Nxënësit lexojnë rubrikën dhe temën e mësimit.
· Lexohen nga nxënësit shembujt e tekstit për zgjedhimin e foljes kam në kohën e tashme në të
gjitha vetat e njëjësit e të shumësit, duke i lidhur edhe me ilustrimet përkatëse në libër. Mësuesja
jep shpjegimet përkatëse.
· Kalohet në rubrikën: Plotëso.
Nxënësit plotësojnë fjalitë me foljen kam në vetën dhe numrin e duhur në kohën e tashme me laps në
libër, rishikojnë fjalitë në dyshe dhe më pas i lexojnë ato.
Punohet rubrika: Ushtrohu
Ndahet klasa në 4 grupe. Secili grup do të punojë njërin nga ushtrimet 1-4.
Nxënësit në secilin grup do të punojnë dhe diskutojnë me njëri-tjetrin rreth ushtrimit dhe më pas do ta
diskutojnë atë me gjithë klasën.
· Ushtrimet 1, 2 kanë karakter plotësues. Nxënësit plotësojnë me laps në vendet bosh përemrat
që mungojnë (duke i përshtatur me foljen kam, jam).
· Në ushtrimin 3 nxënësit do të shkruajnë foljen kam në vetën dhe numrin e duhur, ndërsa në
ushtrimin 4 do të plotësojnë vendet bosh me përemrin e duhur vetor që përshtatet me foljen
kam në kohën e tashme në vetën dhe numrin e dhënë.
· Përforcimi: Shkrimi i shpejtë
*Nxënësit do të punojnë të pavarur në fletore ushtrimin 5, ku do të shkruajnë si duhet foljet në kllapa.
Pas përfundimit të punës diskutohet me nxënësit rreth ushtrimit.
*Në minutat e fundit, krijohet një situatë gazmore me nxënësit në klasë.
Mësuesja orienton nxënësit:
‒ Unë do të lexoj disa fjali. Ju do të më dëgjoni me vëmendje. Nëse unë gaboj, ju do të më korrigjoni me
zë. E provojmë bashkë.
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Ariu kemi një gëzof të trashë.
Dhelprat ka një bisht të gjatë dhe të bukur.
Balenat ke një trup të madh.
Në kopshtin zoologjik kanë shumë kafshë të egra.
·

Vlerësimi:Vlerësohen nxënësit për zgjedhimin e foljes kam në kohën e tashme, përshtatjen e foljes
kam sipas vetës e numrit në fjali, shkrimin e saktë të foljeve kam e jam në të gjitha vetat e numrit
njëjës e shumës në kohën e tashme, gatishmërinë e treguar dhe saktësinë në kryerjen e ushtrimeve.

·

Detyrë: Ushtrimi 6

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Maksi futbollist

Situata e të nxënit: Diskutim i një materiali
të shkurtër filmik për lojën e futbollit.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
· lexon tekstin rrjedhshëm dhe me kuptim;
· mëson fjalë të reja;
· parashikon rreth përmbajtjes së tregimit, duke u
mbështetur te titulli, ilustrimet;
· tregon brendinë e tregimit me ndihmën e pyetjeve;
· diskuton për parapëlqimet e tij për futbollin apo
sporte të tjera.

Fjalët kyç: Maksi, Paulina, Niki, Xhimi,
futbollist, top, gjyqtar, pasoj, skuadër, gol,
tifoz, rrjetë

Burimet:
teksti shkollor, foto të fëmijëve duke lozur futboll, foto të
futbollistëve dhe skuadrave të parapëlqyera të futbollit
vendase apo të huaja, mjete sportive, material filmik,
videoprojektor

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria dhe
mjedisi, Edukim fizik, sporte dhe shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar, Marrëdhënie pyetje-përgjigje, Rrjeti i diskutimit, punë individuale,
punë në grup
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Shikim i organizuar
Paraqitet me anë të videoprojektorit një material i shkurtër filmik për lojën e futbollit.
Pyes nxënësit se çfarë loje po luhet dhe se çfarë roli ka secili nga lojtarët në këtë lojë.
Pyetjet janë të këtij lloji:
‒ Ç’dini për lojën e futbollit?
‒ Sa lojtarë ka çdo skuadër në futboll?
‒ Ku luhet ajo?
‒ Kush dëshiron të bëhet futbollist?
‒ Cilët janë futbollistët apo skuadrat e futbollit që ju pëlqeni më shumë?
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Nxënësit diskutojnë duke ilustruar edhe me foto të futbollistëve dhe të skuadrave të parapëlqyera të
futbollit.
Ndërtimi i njohurive: Marrëdhënie pyetje-përgjigje
*Nxënësit njihen me titullin e tregimit “Maksi futbollist” dhe autorin e tij, Kristian Tielmen.
*Nxënësit vëzhgojnë dhe komentojnë figurën në tekst.
*Mësuesja u drejton pyetjen nxënësve:
‒ Nisur nga titulli dhe figura, për çfarë mendoni se bën fjalë ky tregim?
Nxënësit japin mendimet e tyre.
*Nxënësit lexojnë pjesën në heshtje dhe më pas me zë.
*Punohet fjalori me fjalët e shprehjet e reja dhe nxënësit ndërtojnë fjali me to.
*Punohet rubrika: Përgjigju pyetjeve
1. Kur ndodhi ngjarja?
2. Cilët marrin pjesë në ngjarje?
3. Kush e bëri golin? Si e bëri?
4. Si mbaroi ndeshja?
5. Përshkruaj me fjalët e tua gëzimin e fitores.
*Nxënësit tregojnë përmbajtjen duke u bazuar te pyetjet.
*Punohet rubrika Dallo përgjigjen e saktë dhe të gabuar. Shkruaj saktë përgjigjet e gabuara.
Lexohen fjalitë e shkruara saktë nga nxënësit.
v Përforcimi: Rrjeti i diskutimit
Rrjeti i diskutimi.
Po

A do të pëlqeje më shumë të luaje futboll,
apo ndonjë sport tjetër? Pse?

Jo

Nxënësit shfaqin mendimet e tyre rreth pyetjes dhe grupohen sipas përgjigjeve që kanë dhënë, duke
replikuar me njëri-tjetrin. Në fund shkruhet në dërrasë përfundimi që lidhet me mesazhin e pjesës.
Përfundimi
Duhet të merremi me sporte në kohën e lirë, sepse ushtrimi me sporte të ndihmon të bësh
shëndetshme, të zbavit etj.

një jetë të

Vlerësimi:Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për leximin e tregimit, për përgjigjet e dhëna,diskutimet rreth
parapëlqimeve të fëmijëve për lojërat e ndryshme sportive, aftësitë e tyre argumentuese, saktësinë në
plotësimin e rubrikave të dhëna.
Detyrë: Jep me shkrim me 3-4 fjali përshtypjet tuaja nga pjesëmarrja në një lojë futbolli apo në një lojë
tjetër sportive.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Përshkruaj personazhet

Klasa II

Tematika: Shkruajmë
Rezultatet e të nxënit

Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes: Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar.
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e
një teme të dhënë;
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të
panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar, duke
përdorur teknika të ndryshme (p.sh. duke i shënuar me shenja
të ndryshme);
Kompetenca personale:
• bashkëpunon në mënyrë aktive me të gjithë moshatarët.

Nxënësi/ja:
- klasifikon cilësitë e personazhit sipas
tipareve të tyre të përbashkëta;
- plotëson me shkrim fjalët që mungojnë
në një fjali duke u bazuar në fjalët e
dhëna.
- përshkruan me shkrim një personazh të
dhënë;

Fjalë kyç: përshkrim, tipare fizike, veshja, karakteri, interesat. Burimet: libri, tregimi “Maksi futbollist”
Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit( strategjia, teknikat)
Diskutim i njohurive paraprake (10 min.)
Mësuesja prezanton dhe shkruan veprimtarinë që do të bëjnë nxënësit në tabelë:
Përshkruajmë personazhet
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të kujtojnë shkurtimisht tregimin “Maksi futbollist” . Ai/ajo u thotë
nxënësve të rikthehen te tregimi, të gjejnë dhe të nënvizojnë personazhet në libër. Mësuesi/ja u kërkon
atyre të mendojnë se përse është e rëndësishme që në një tregim, personazhet të përshkruhen qartë
dhe me cilësi të dallueshme nga njëri-tjetri.
Veprimtari me lexim të drejtuar ( 20 min)
Puna do të zhvillohet në grup, ndahen rolet.
Një nxënës i grupit lexon fjalinë e parë dhe të gjithë pjesëtarët mundohen të gjejnë, duke u ndihmuar
edhe nga tregimi, se cila nga fjalët i përshtatet më mirë personazhit.
Pastaj vazhdon një nxënës tjetër i grupit, e kështu derisa të mbarojnë të gjitha personazhet.
Në fund përfaqësues të grupeve lexojnë përshkrimin e një personazhi.
Shkrim i shpejtë (10 min.)
Nxënësit shkruajnë në fletore përshkrimin e një prej personazheve, atë që i pëlqen më shumë. Në fund
shpjegojnë se përse zgjodhën atë personazh.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të përshkruajnë një personazh tregimi që kanë studiuar më parë në tekstin e gjuhës ose
jashtë tij. Personazhi do përshkruhet me tre paragrafë sipas strukturës: prezantim, cilësitë, mbyllja, pse i
pëlqen personazhi.
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Tabela e vetëvlerësimit për tekstin përshkrues
Cilësitë e tekstit përshkrues
Paragrafi i parë prezanton objektin e përshkrimit.
Pragrafi i dytë jep detaje në lidhje me objektin.
Paragrafi i tretë jep qëndrimin tënd ndaj objektit që po përshkruan.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas rradhës së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.

√

X

Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

2
Ka shkruar një
fletë ditari
me >6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët e
strukturës sipas
radhës së modelit.

3
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

Lënda: Gjuhë shqipe

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Nata e përbindëshit (ora I)

Situata e të nxënit: Pamje në
videoprojektor të disa sekuencave nga
filmi për fëmijë “Përbindëshat Sh.p.k”

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• bën lidhjen ndërmjet filmave, tregimeve, historive të treguara;
• jep parashikimet e veta në lidhje me një tekstin;
• lexon rrjedhshëm dhe me kuptim tregimin;
• shpjegon kuptimin e fjalëve të reja;
• shpreh pëlqimet dhe mbron interpretimet e tij, duke i ilustruar
me detaje ose pjesë nga teksti.

Fjalët kyç:
Koni, Ana, Beni,
histori të frikshme,
përbindësh,
tendë,
zhurma të frikshme,
macja Mau.

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, videoprojektor, filmi “Përbindëshat Sh.p.k”, libra me
përralla, foto të personazhe të filmave apo përrallave të frikshme

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria dhe
mjedisi, Arte.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar, Veprimtari e të menduarit të drejtuar, Rrjeti i diskutimit
Organizimi i orës
Parashikimi: Shikim i organizuar
Paraqitet me anë të videoprojektorit disa sekuenca të një filmi për fëmijë me personazhe fantazmash
“Përbindëshat Sh.p.k”.
Mësuesja diskuton me nxënësit rreth pjesës që panë.
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Pyetjet janë të këtij lloji:
‒ Cilat ishin personazhet e këtij filmi?
‒ Ç’pamje kanë ato?
‒ Me kë ngjajnë ato?
‒ A ju frikësuan këto personazhe të filmit? Pse?
‒ A e keni parë këtë film më parë?
‒ Ç’mbresa ju ka lënë?
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari e të menduarit të drejtuar
‒ Sot do të lexojmë një tregim të bukur. Ju do të më dëgjoni me vëmendje, për ta kuptuar sa më mirë
ngjarjen.
Nxënësit njihen me titullin e tregimit “Nata e përbindëshit” dhe autorin e saj Julia Boehme.
Lexim me paragrafë i tekstit nga mësuesi/ja.
Më pas nxënësit u përgjigjen pyetjeve të bëra nga mësuesja rreth secilës pjesë.
‒ Nisur nga titulli për çfarë mendoni se bën fjalë ky tregim?
Ndalesa I. Koni u ngrit... deri te ...po më zgjoni?!
‒ Ku ndodheshin fëmijët atë natë?
‒ Pse u ngritën vajzat të tmerruara nga gjumi?
‒ Çfarë mund të kishte ndodhur?
Ndalesa II. Por, në këtë moment... deri te ... shumë punë tani.
‒ Pse mendonin vajzat se do të kishte qenë mirë të kishin marrë edhe Nikin me vete?
‒ Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
Ndalesa III. Papritur ... deri te ... kërceu brenda në tendë.
‒ Pse asnjëri nga fëmijët nuk guxonte të lëvizte?
‒ Si mendoni, cili mund të ishte përbindëshi që kërceu brenda në tendë?
Ndalesa IV. Mjauuu!.... deri në fund.
‒ Cili ishte në të vërtetë përbindëshi që trembi fëmijët?
‒ Pse mendon Beni se ata nuk duhet të tregonin aq shumë histori të frikshme?
‒ A besonin vajzat te përbindëshat?
‒ A ju pëlqeu tregimi?
‒ Si u ndiet në fund të tregimit?
Mësuesja fton nxënësit të lexojnë tregimin dhe të mbajnë shënim fjalët e reja. Bashkë me nxënësit
nxjerrin kuptimin e fjalëve.
Lexim i pjesës zinxhir nga nxënësit dhe më pas në role.
Nxënësit tregojnë përmbajtjen e tregimit me ndihmën e pyetjeve.
Përforcimi: Rrjeti i diskutimit
Po

			

Jo
A ju pëlqen të shihni filma me histori të frikshme,
apo të dëgjoni përralla të kësaj natyre, megjithëse
ato mund t’ju trembin? Pse?

Nxënësit shfaqin mendimet e tyre rreth pyetjes dhe grupohen sipas përgjigjeve që kanë dhënë, duke
replikuar me njëri-tjetrin. Në fund shkruhet në dërrasë përfundimi që lidhet me mesazhin e pjesës.
Përfundimi: Filmat, qofshin këto edhe me histori të frikshme, na zbavitin dhe nuk na trembin.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për mendimet dhe opinionet e shprehura, leximin e tregimit, shpjegimin
e fjalëve të reja dhe përdorimin e tyre në fjali, përgjigjet e dhëna për pyetjet e drejtuara rreth tregimit.
Detyrë: Shkruaj një mbyllje tjetër për tregimin.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Nata e përbindëshit (ora II)

Situata e të nxënit: Ndodhi nga jeta e
fëmijëve, kur ata janë ndier të frikësuar.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lidh tregimin me ndodhi nga jeta e tij;
tregon brendinë duke respektuar strukturën e tregimit;
• jep mendimet dhe gjykimet e tij rreth veprimeve të
personazheve në tregim;
• shpreh pëlqimet dhe mbron interpretimet e tij duke e
ilustruar me detaje dhe pjesë nga teksti.

Fjalët kyç: përbindësh, histori që të fut frikën,
situatë dramatike, ankth, situatë komike,
ndjenjë frike

Burimet:
teksti shkollor, libra me përralla, foto me personazhe të
filmave apo përrallave të frikshme, fletë A4, lapustila, tabak
letre ku është vizatuar Dora e pyetjeve

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria dhe mjedisi,
Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim paraprak, Pyetja sjell pyetjen. Grafiku organizues Dora e pyetjeve, Lexim i imët
me kodim, Argument, Turi i galerisë
Organizimi i orës
Parashikimi: Diskutim paraprak
Mësuesi/ja orienton nxënësit të tregojnë ndodhi nga jeta e tyre, kur ata janë ndier të frikësuar, ose kur
ata kanë trembur të tjerët.
Pyetjet janë të këtij lloji:
‒ A ju ka ndodhur ndonjëherë të frikësoheni?
‒ Çfarë ju ka frikësuar?
‒ Si jeni ndier në ato çaste?
‒ Po ndonjë shokun tuaj a e keni trembur ndonjëherë?
‒ Çfarë keni ndier në ato çaste?
Ndërtimi i njohurive: Pyetja sjell pyetjen. Grafiku organizues Dora e pyetjeve, Lexim i imët me kodim
Ndahen nxënësit në grupe. Nxënësit e grupit të parë do të bëjnë pyetje rreth tregimit ndërsa nxënësit e
grupit të dytë do t’u përgjigjen pyetjeve. Mësuesja plotëson grafikun në tabakun e letrës.
- Nxënësit punojnë në dyshe për të ndarë tregimin në pjesë dhe formulojnë nga një fjali për secilën pjesë.
Ritregojnë përmbajtjen me fjalët e tyre sipas rrjedhës së ngjarjes.
- Punohet rubrika: Përgjigju pyetjeve.
Nxënësit u përgjigjen pyetjeve rreth tregimit. Mirëpriten dhe vlerësohen përgjigjet e nxënësve.
- Punohet rubrika: Diskuto.
Nxënësit do të nënvizojnë në tekst me anën e leximit me kodim fjalinë që të fut frikën dhe atë që të bën
për të qeshur, duke i argumentuar ato.
‒ Shëno me L fjalinë që të fut frikën dhe me J fjalitë që të bëjnë për të qeshur.
- Punohet rubrika: Po ti.
Diskutim me nxënësit.
315

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
‒ Pse nuk është mirë të tregosh histori të frikshme para se të flesh?
Nxënësve ju jepen këshilla: Para se të flesh mos shiko filma me histori të frikshme.
Përforcimi: Turi i galerisë
Në këtë veprimtari nxënësit do të vizatojnë një personazh të përrallave, filmave apo të historive të
frikshme që ata përzgjedhin.
Në përfundim nxënësit prezantojnë vizatimet e tyre. Në fund nxënësit vlerësojnë punimet më të
bukura.
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për përzgjedhjen e formës dhe gjuhës së përshtatshme për
të përcjellë informacionin, interpretimin në role të pjesës, gjykimet e dhëna rreth interpretimit të shokëve,
ritregimin e përmbajtjes duke ruajtur rrjedhën e zhvillimit të ngjarjes, përgjigjet e dhëna rreth pyetjeve të
drejtuara, përzgjedhjen e gjuhës së përshtatshme për të përcjellë emocionet që i shkakton tregimi.
Detyrë: Shkruaj në fletore pjesën që të ka pëlqyer më shumë. Jep arsyen e përzgjedhjes.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Kam festë. Kam festuar (ora I)

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: Përdorimi i
foljeve kam, kam festuar në situata
të improvizuara.

Rezultatet e të nxënit
Fjalët kyç: folja kam, vetë, numri
Nxënësi/ja:
njëjës, shumës, kohë e tashme, e
· zgjedhon në mënyrë intuitive foljet në kohën e shkuar (e kryer); shkuar (e kryer), folje ndihmëse.
· përshtat foljet në kohën e shkuar ( kryer) me përemrin vetor në
fjali;
· dallon foljen kam kur përdoret si folje ndihmëse dhe si folje më
vete në fjali.
Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, tabela e zgjedhimit të foljes kam në kohën e tashme,
tabela e zgjedhimit të foljes festoj në kohën e shkuar (kryer),
fletore klase, mjete shkrimi, fisha, foto të nxënësve që kanë dalë në
festën e Hallouinit apo në festa të tjera.

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shoqëria dhe mjedisi,
Teknologji dhe TIK, Edukim fizik,
sporte dhe shëndet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Bashkëbisedim, Mendo, puno në dyshe, shkëmbe, Tryezë e rrumbullakët, Punë
individuale, Punë në çift, Punë me gjithë klasën, Punë në grup.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria 1: Bashkëbisedim
Nxënësit kanë sjellë foto ku kanë dalë me shokët duke festuar festën e Hallouinit, apo festa të tjera.
Diskutohet me nxënësit rreth tyre. Pyetjet mund të jenë të këtij lloji:
‒ Ku keni dalë në këto foto? Çfarë feste po festoni? ‒ Ne kemi festuar Hallouinin.
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‒ Unë kam veshur kostumin e Spaidermenit.
‒ Ajo ka veshur kostumin e shtrigës.
‒ Ai ka veshur kostumin e Zombit.
‒ Çfarë festash të tjera keni festuar? ‒ Unë kam festuar ditëlindjen time.
‒ Në klasë të parë, ne kemi festuar Festën e Abetares.
‒ Çfarë rrobash keni veshur ?

Veprimtaria 2: Mendo, puno në dyshe, shkëmbe
Hapet teksti në faqen 204. Orientohen nxënësit të shohin tekstin. Ata lexojnë rubrikën dhe temën
e mësimit.
Nxënësit plotësojnë në dyshe, fjalitë me foljet kam dhe kam festuar në vetën dhe numrin e duhur.
Pas përfundimit të punës ata i lexojnë fjalitë. Mësuesja i shkruan të dërrasë përgjigjet e nxënësve.
Festa e Hallouinit.
Unë kam festë.
Ti ke festë.
Ai/ajo ka festë.
Ne kemi festë.
Ju keni festë.
Ata/ato kanë festë.

Unë kam festuar Hallouinin.
Ti ke festuar Hallouinin.
Ai/ajo ka festuar Hallouinin.
Ne kemi festuar Hallouinin.
Ju keni festuar Hallouinin.
Ata/ato kanë festuar Hallouinin.

Orientohen nxënësit të vërejnë me kujdes fjalitë. Gjatë diskutimit dilet në përfundimin se gjatë
zgjedhimit të foljes kam festuar në të gjitha vetat, ndryshon folja kam, kurse pjesa tjetër festuar
mbetet e pandryshuar. Në këtë rast folja kam përdoret folje si ndihmëse.
Nxënësit vërejnë figurat dhe lexojnë fjalitë poshtë tyre. Vihen në dukje foljet:
ka + qepur,
kanë + ndërtuar
Nxënësit vërejnë se folja kam përdoret folje si ndihmëse.
Punohet rubrika: Ushtrohuni
Mësuesja i lë nxënësit të lirë të mendohen për disa çaste. Pastaj mendimet e tyre i shkëmbejnë
me shokun e bankës dhe në fund me gjithë klasën. Pasi binden për përgjigjen e saktë, plotësojnë
përgjigjet.
Në ushtrimin 1, nxënësit do të shkruajnë përemrin vetor në vendin e duhur dhe foljen kam lexuar ta
përshtatin me përemrat vetorë.
Në ushtrimin 2, nxënësit do të dallojnë foljet kam dhe kam + ....(pjesore të foljes), në tekstin e
dhënë duke i nënvizuar.
Veprimtaria 3: Tryezë e rrumbullakët
Në këtë veprimtari nxënësit do të ndahen në 4 grupe. Ata të vendosur në formë rrethore, do të
plotësojnë fishat e përgatitura nga mësuesja me zgjedhimin e foljeve: kam mësuar, kam punuar,
kam kënduar, kam treguar. Secili nxënës e kalon fletën dorë më dorë të palosur në formë
fizarmonike.
Unë _____________
Ne _____________
Ti _____________
Ju ______________
Ai/ajo _____________
Ata/ ato ___________
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Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: zgjedhimin e foljeve në kohën e shkuar (kryer) (kam
festuar) në mënyrë intuitive, përshtatjen e foljeve: kam festuar, kam qepur, etj, sipas vetës e numrit në
fjali, dallimin e foljes kam si folje ndihmëse dhe si folje më vete.
Detyrë: Ushtrimi 3.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Kam festë. Kam festuar. (ora II)

Situata e të nxënit: Përdorimi i foljes kam si
folje më vete dhe si folje ndihmëse në fjali.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• dallon foljen kam kur përdoret si folje me kuptimin e
saj të parë në fjali dhe si folje ndihmëse;
• plotëson fjalitë me foljen kam, duke e përdorur atë
si folje më vete dhe si folje ndihmëse si dhe duke e
përshtatur atë sipas vetës dhe numrit;
• krijon fjali me foljen kam, kur ajo përdoret si folje më
vete dhe si folje ndihmëse.

Fjalët kyç:
folja kam,
vetë,
numri njëjës,
numri shumës,
kohë e tashme, e shkuar, (e kryer)
folje ndihmëse,

Burimet dhe materialet didaktike: teksti mësimor, tabela Lidhja me fushat e tjera:
me zgjedhimin e foljes kam, kam festuar, fletore klase, Arte, Shoqëria dhe mjedisi.
mjete shkrimi.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim, Mendo, puno në dyshe, shkëmbe, Shkrim i lirë, Punë individuale, Punë me
gjithë klasën, Punë në grup.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria 1: Diskutim
Në veprimtarinë e parë, nxënësit paraqesin detyrat e shtëpisë, i shkëmbejnë me shokun/shoqen e bankës.
Pasi i kontrollojnë detyrat e shokëve/shoqeve, i vlerësojnë,
qortojnë gabimet dhe i diskutojnë me gjithë klasën.
Veprimtaria 2: Mendo, puno në dyshe, shkëmbe
Punohet rubrika: Ushtrohuni
Mësuesja i lë nxënësit të lirë të mendohen për disa çaste. Pastaj mendimet e tyre i shkëmbejnë me
shokun e bankës dhe në fund me gjithë klasën. Pasi binden për përgjigjen e saktë, plotësojnë përgjigjet.
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Në ushtrimin 4, nxënësit do të përshtatin folje kam në fjali sipas vetës dhe numrit, do të bëjnë dallimin e foljes
kam si folje ndihmëse dhe si folje me kuptim të plotë leksikor.
Në ushtrimin 5, nxënësit do të plotësojnë fjalitë me foljen kam dhe kam frikësuar, duke i përshtatur ato në
fjali, sipas vetës dhe numrit.
Veprimtaria 3: Shkrim i lirë
Në këtë veprimtari nxënësit do të punojnë të pavarur në fletore, ku do të krijojnë nga një fjali me foljet: kam,
kam frikësuar, kam lexuar, kam kënduar, duke përdorur përemrat vetorë:
Unë_________________
Ne____________________
Ti___________________
Ju____________________
Në përfundim të punës nxënësit lexojnë fjalitë dhe vlerësojnë njëri-tjetrin.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: dallimin e foljes kam si folje ndihmëse dhe si folje më vete në
fjali; plotësimin e fjalive me foljen kam, duke e përdorur atë si folje më vete dhe si folje ndihmëse dhe duke
e përshtatur atë sipas vetës dhe numrit; krijimin e fjalive me foljen kam, kur ajo përdoret si folje më vete dhe
si folje ndihmëse; shkrimin e saktë të formave të ndryshme të foljes kam, kur ajo përdoret si folje më vete
dhe si folje ndihmëse.
Detyrë: Krijoni fjali nga dy fjali ku folja kam të përdoret si folje më vete dhe si folje ndihmëse.

Fusha:Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Fantazma tmerruese (ora I)

Situata e të nxënit: Pamje në videoprojektor
të disa sekuencave nga filmi për fëmijë me
personazhe fantazmash “Krishtlindjet e Karolit”

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
· dallon dramën nga gjinitë e tjera të letërsisë;
· lidh pjesën me filma që ka parë.
· lexon në role pjesën teatrore;
· tregon shkurtimisht dhe me fjalë të thjeshta
brendinë e pjesës;
· tregon emocionet që i shkaktojnë personazhet
me veprimet e tyre në dramë, duke përzgjedhur
një gjuhë të përshtatshme.

Fjalët kyç: dramë, fantazmë, tmerruese, diçka
e kalbur, e shëmtuar, kështjellë, zoti Salivan, i
verbër, djali, gajde, muzikë tërheqëse

Burimet:
teksti shkollor, videoprojektor, filmi për fëmijë
“Krishtlindjet e Karolit”, pjesë teatrore të shkruara për
fëmijë, figura fantazmash

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Arte, Shoqëria dhe
mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar, Dëgjim i drejtuar-dramatizim, Rrjeti i diskutimit, Turi i galerisë, punë
individuale, punë në grup
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Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Shikim i organizuar
Paraqitet me anë të videoprojektorit disa sekuenca të një filmi për fëmijë me personazhe fantazmash
“Krishtlindjet e Karolit”. Mësuesja diskuton me nxënësit rreth pjesës që panë.
Pyetjet janë të këtij lloji:
‒ Cilët ishin personazhet e filmit?
‒ Si ishin veshur ato?
‒ A ju frikësuan fantazmat? Pse?
‒ A e keni parë këtë film më parë?
‒ Si përfundon filmi?
‒ A mendoni se fantazmat në filma janë gjithnjë të këqija apo ka edhe të mira?
Ndërtimi i njohurive: Dëgjim i drejtuar-dramatizim
Nxënësit njihen me titullin e pjesës “Fantazma tmerruese”. Autore: Sofi de Mulenheim. Gjinia letrare: dramë.
Mësuesja u flet nxënësve për dramën si gjini e letërsisë e cila bazohet te dialogu dhe shkruhet për t’u luajtur
në skenë. Në tekstin e një drame dallojmë fjalët e autorit të cilat kanë karakter informues dhe shpjegues dhe
personazhet të cilët dialogojnë mes tyre.
Nxënësit vëzhgojnë dhe komentojnë figurën në tekst.
Lexim nga mësuesja i pjesës teatrore dhe më pas nxënësit lexojnë heshtazi atë.
Gjatë leximit ato nënvizojnë fjalët dhe shprehjet që nuk kuptojnë.
Bëhet shpjegimi i fjalëve dhe i shprehjeve, më pas nxënësit i përdorin ato në fjali.
Nxënësve u drejtoj pyetjet:
‒ A ju pëlqeu drama?
‒ Çfarë ju bëri më tepër përshtypje në të?
‒ Cili personazh ju la më tepër mbresa? Pse?
‒ Çfarë emocionesh ju shkakton personazhi i fantazmës apo i plakut Salivan?
Nxënësit tregojnë shkurt brendinë e dramës me ndihmën e pyetjeve.
Orientohen nxënësit që të lexojnë pjesën në heshtje për pak minuta dhe më pas lexohet pjesa me role në
grupe të vogla nga nxënësit.
Përforcimi: Rrjeti i diskutimit, Turi i galerisë
Po
		

A janë personazhet e fantazmave në filma të
frikshme për ju? Pse?

Jo

Nxënësit shfaqin mendimet e tyre rreth pyetjes dhe grupohen sipas përgjigjeve që kanë dhënë, duke
replikuar me njëri-tjetrin. Në fund shkruhet në dërrasë përfundimi që lidhet me mesazhin e pjesës.
Përfundimi
Personazhet e fantazmave në filma nuk na trembin, sepse ato s’na bëjnë asgjë të keqe. Vizatim i fantazmës
nga një film që nxënësit kanë parë ose ashtu siç e përfytyrojnë atë. Në përfundim secili nxënës prezanton
dhe shpjegon punimin e tij.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për leximin në role të dramës, përgjigjet për pyetjet e bëra,
përzgjedhjen e gjuhës së përshtatshme, për të përcjellë emocionet që i shkaktojnë personazhet me veprimet
e tyre në dramë, argumentet e dhëna në diskutime.
Detyrë: Nxënësit të mësojnë përmendësh pjesën, sipas rolit që u është caktuar.
320

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Fusha:Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Fantazma tmerruese (ora II)

Situata e të nxënit: diskutimi i fotos së
fantazmës tmerruese dhe e plakut Salivan

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
· përshkruan personazhet në dramë, duke veçuar
personazhin e parapëlqyer;
· interpreton në role pjesën teatrore;
· shpreh mendimet dhe emocionet që i shkaktojnë
personazhet me veprimet e tyre në dramë, duke
përzgjedhur një gjuhë të përshtatshme;
· shpreh opinionet tij rreth interpretimit të shokëve
dhe shoqeve.

Fjalët kyç: dramë, skenë, fantazmë,
kështjellë, zoti Salivan, pasqyrë, zhduket

Burimet:
teksti shkollor, maska të personazheve të dramës

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Arte, Shoqëria dhe
mjedisi,

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Stuhi mendimi, Marrëdhënie pyetje-përgjigje, dramatizim, punë individuale, punë në grup
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Stuhi mendimi
Nxënësit vërejnë fotot e fantazmës tmerruese dhe të plakut Salivan.
Mësuesja u drejtohet nxënësve:
‒ Ç’mund të na thoni për këto personazhe të dramës “ Fantazma tmerruese”?
(Përgjigjet e nxënësve shkruhen në tabelë në formë kllasteri).
e frikshme

i guximshëm
i verbër

Zoti Salivan

fitimtar

tmerruese

e padurueshme
fantazma

me erë të keqe

i pëlqente muzika
e shpifur
							
me
i zgjuar i qetë
frymëmarrje të
zhurmshme

Ndërtimi i njohurive: Marrëdhënie pyetje-përgjigje
Lexim i pjesës nga nxënësit.
Punim i rubrikës Përgjigju pyetjeve.
1. Sa personazhe ka në këtë pjesën teatrore?
apo tregon
?
2. Autori bisedon
3. Ngjyros fjalët e pjerrëta. Çfarë tregojnë ato?
4. Ku jetonte fantazma:
në qytet,
në fshat,
në kështjellë?
5. Pse? ‒ Pse djali nuk e shoqëroi zotin Salivan?
‒Pse plaku nuk u tremb nga fantazma?
‒Pse fantazma u zhduk një herë e mirë?
6. Si? ‒Si ishte fantazma? Si ishte frymëmarrja e fantazmës?
Pas përfundimit të punës diskutohen përgjigjet e dhëna me të gjithë nxënësit.
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Nxënësit tregojnë me fjalët e tyre brendinë e pjesës.
Përforcimi: dramatizim
Në këtë veprimtari nxënësit të ndarë në grupe dramatizojnë pjesën teatrore. Një juri e përbërë nga një
grup nxënësish të klasës shpall edhe grupin fitues, si dhe interpretuesin më të mirë.
Vlerësimi: për përshkrimet e personazheve në dramë duke veçuar personazhin e parapëlqyer; për
përzgjedhjen e formës dhe gjuhës së përshtatshme për të përcjellë idetë rreth dramës, interpretimin e
pjesës teatrore; për opinionet e shprehura rreth interpretimit të shokëve e shoqeve.
Detyrë: Gjej në tregim dhe shkruaj fjalë që tregojnë frikë, p.sh., e shëmtuar, e frikshme.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Kështjella e frikës

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e
një teme të dhënë;
Kompetenca digjitale:
• organizon dhe komunikon informacionin, duke përdorur mjetet
e duhura të komunikimit teknologjik për të mbledhur informacion
dhe për të komunikuar me të tjerët.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet,
ndjenjat dhe emocionet e tij/saj, si dhe
diskuton në grupe të vogla për tema që
i interesojnë;
- kryen një punë sipas udhëzimeve të
dhëna;
- planifikon të shkruarin duke u bazuar
në informacionin që ka;
- përshkruan me fjalët e veta me
shkrim një vend interesant për të.

Fjalë kyç:
përshkrim, kështjellë, buf, lakuriq nate, qiell i zi.

Burimet: libri, karton i zi, letër e
verdhë, karton blu, letër e bardhë, letër
e zezë, ngjitës, gërshërë, fotografi nga
internet të kështjellave të frikshme.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Imagjinatë e drejtuar (10 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë:
Kështjella e frikës
Ai/ajo u kërkon nxënësve të mbyllin sytë, ndërsa përshkruan kështjellën e frikës. Do të jetë një përshkrim
me renditje nga afër–larg. D.m.th., do të jepen një herë elementet e kështjellës nga lart-poshtë, pastaj do
të vazhdohet me qiellin, lakuriqët e natës, bufat, klithjet e tyre të frikshme.
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të hapin sytë dhe të tregojnë si u ndien gjatë përshkrimit të kështjellës së
frikës. Cilat shqisa ishin përdorur për të sjellë informacionin që ata morën gjatë leximit (sytë që na dhanë
ngjyrat e frikshme si e zeza, bluja, kontrastet me të verdhën dhe të bardhën) dhe se cilat ishin fjalët që i
frikësuan ata. Mësuesja shkruan fjalët e frikës në tabelë.
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Veprimtari praktike (20 min.)
Punë me grupe (lexuesi, nxitësi, kontrolluesi, raportuesi)
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Nxënësit do të ndërtojnë kështjellën e frikës sipas përshkrimit në libër. Mirë është që të ndahen punët në
grup dhe gjithë grupi të bëjë vetëm një kështjellë. Pra, nxënës të ndryshëm të punojnë elemente të ndryshme
sipas mundësive dhe shprehive të tyre dhe pastaj të bashkohen të gjitha në një kështjellë të vetme.
Reflektim vlerësim (10 min.)
Punimet ekspozohen dhe vlerësohen para klasës
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të shkruajnë në shtëpi përshkrimin e kështjellës së frikës. I kujtoni ata që të ndjekin radhën
e përshkrimit të objekteve nga lart-poshtë te kështjella dhe nga afër-larg për të përshkruar objektet që
ndodhen jashtë kështjellës.
Tabela e vetëvlerësimit për tekstin përshkrues
Cilësitë e tekstit përshkrues

√

X

Paragrafi i parë prezanton objektin e përshkrimit.
Paragrafi i dytë jep detaje në lidhje me objektin.
Paragrafi i tretë jep qëndrimin tënd ndaj objektit që po përshkruan.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.
Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga
ajo që
kërkohej

2
Ka plotësuar detyrën
me >6 gabime
drejtshkrimore dhe nuk
i ka renditur pjesët e
strukturës sipas radhës
së modelit.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

3
Ka plotësuar
detyrën me
5-6 gabime
drejtshkrimi apo
gramatikore.

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka plotësuar
detyrën me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Data:

Tema mësimore: Qetësi (ora I)

Situata e të nxënit:
Diskutim me nxënësit i një situate: Një orë
mësimi përmes zhurmash në korridor

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
· merr pjesë në biseda shoqërore me moshatarët të
rriturit mbi tema të njohura duke pyetur dhe duke iu
përgjigjur pyetjeve;
· lexon rrjedhshëm dhe me kuptim tregimin;
· mëson fjalë dhe shprehje të reja.
· lidh pjesën që lexon me ngjarje nga jeta e tij;
· jep mendimet dhe gjykimet e tij rreth tekstit që lexon.

Fjalët kyç: qetësi, zhurma, mësuesja,
Ugoja, Ani, Tomi, gjullurdi, klasë, tregim
humoristik, mistrec, zë i lartë

Burimet dhe materialet didaktike:
Lidhja me fushat e tjera:
teksti shkollor, postera sensibilizues për mbajtjen e qetësisë Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria dhe
në vende publike, rregullorja e shkollës
mjedisi,
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim paraprak, Veprimtari e leximit të drejtuar, Shkrim i shpejtë
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Diskutim paraprak
Mësuesja paraqet një situatë në klasë:
‒ Na ka ndodhur që në një orë mësimi të dëgjojmë zhurma të nxënësve të tjerë në korridor, që na
largojnë përqendrimin. Si jeni ndier në ato momente? Si e zgjidhëm situatën?
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari e leximit të drejtuar
Nxënësit njihen me titullin e pjesës “Qetësi”
Gjininë letrare: tregim humoristik
Autorin: M. Gripe
Vëzhgim dhe komentim i figurave të librit nga nxënësit.
Lexim me ndalesa i pjesës nga nxënësit. Më pas nxënësit u përgjigjen pyetjeve të bëra nga mësuesja
rreth secilës pjesë.
‒ Nisur nga titulli dhe fotoja, për çfarë mendoni se bën fjalë ky tregim?
Ndalesa I. Në klasë është... deri te ...zë shumë i lartë.
‒ Çfarë ka ndodhur në korridor, që nxënësit brenda në klasë e kanë të vështirë të përqendrohen në
momentin e leximit?
‒ Cili mendoni se do të jetë reagimi i mësueses për të vendosur qetësinë në korridor?
Ndalesa II. Mësuesja i thotë Emës... deri te ... por më pas përkeqësohet.
‒ Pse nxënësit më të rritur e refuzuan këshillën e Emës?
‒ Si ndikoi kjo te mësuesja?
Ndalesa III. Atëherë ngrihet Tomi... deri te ... çohet nga banka.
‒ Arriti Tomi të vendosë qetësinë?
‒ Çfarë e detyron Ugon të ngrihet rrëmbimthi nga banka?
Ndalesa IV. Ulu mësuese... deri në fund.
‒ Pse mendoni ju që Ugoja pati sukses për vendosjen e qetësisë?
‒ Çfarë ju bën për të qeshur në këtë tregim humoristik?
Bëhet shpjegimi i fjalëve dhe i shprehjeve (gjullurdi, bërtas me sa kam në kokë, nuk dëgjohet asnjë mizë,
Mbyll sqepin! Mbyll gojën! Mos fol më!).
Më pas nxënësit i përdorin ato në fjali.
Lexohet pjesa zinxhir dhe me role nga nxënësit.
Nxënësit tregojnë brendinë e tregimit, duke u mbështetur në pyetjet rreth tregimit.
Përforcimi: Shkrim i shpejtë
Nxënësit krijojnë në minutat e fundit një shkrim të shkurtër me 3-4 fjali me temë:
“Nisur nga situata në tregimin humoristik, cilin personazh do të zgjidhje ti për vendosjen e qetësisë?
Pse?”
Në përfundim të punës disa nxënës lexojnë shkrimet e tyre.
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për parashikimet e bëra rreth përmbajtjes së pjesës, duke u mbështetur
te titulli, ilustrimet, leximi i pjesës, shpjegimi i fjalëve e i shprehjeve të reja, përdorimi i tyre në fjali,
diskutimin dhe interpretimi i tyre rreth situatës komike.
Detyrë: Trego me shkrim mjedise ku duhet mbajtur qetësi.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Qetësi (ora II)

Situata e të nxënit: Diskutimi i
rëndësisë që ka zbatimi i rregullores
së shkollës për nxënësit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
Fjalët kyç: qetësi, zhurma,
mësimore
mësuesja, Ugoja, Ani, Tomi, klasë,
Nxënësi/ja:
tregim humoristik
· diskuton në grupe të vogla për tema që i interesojnë;
· tregon brendinë duke respektuar strukturën e tekstit;
· jep mendimin dhe gjykimin e tij rreth personazheve të tregimit;
· diskuton rreth situatës komike që paraqitet në tregimin humoristik.
Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, postera sensibilizues për mbajtjen e qetësisë në
vende publike, rregullorja e shkollës

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria dhe
mjedisi,

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim paraprak, Marrëdhënie pyetje-përgjigje, Harta e personazheve, Debat, Argument
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Diskutim paraprak
Nxënësit lexojnë rregulloren e shkollës dhe të klasës dhe diskutojnë rreth rëndësisë që ka zbatimi
i rregullave në klasë e shkollë nga nxënësit.
Ndërtimi i njohurive: Marrëdhënie pyetje-përgjigje, Harta e personazheve
Lexim i tregimit nga nxënësit.
Punohet rubrika Përgjigju pyetjeve
‒ Kur ndodhi ngjarja e tregimit?
‒ Pse nxënësit nuk përqendrohen në lexim?
‒ Çfarë ndodh kur dalin Ema dhe Tomi? A pushon zhurma?
‒ Zhurma pushoi kur Ugoja e ngriti zërin më shumë se nxënësit në korridor.
Të bën për të qeshur kjo? Pse?
‒ Nxënësit pushuan sepse u trembën, apo sepse e kuptuan që duhet të pushonin?
‒ A është mirë të bësh zhurmë, kur të tjerët kanë nevojë për qetësi?
Më pas disa nxënës tregojnë brendinë e tregimit humoristik sipas strukturës së tij.
Nxënësit diskutojnë rreth personazheve të tregimit humoristik dhe cilësive të tyre.
‒ Cilat janë personazhet e tregimit humoristik “Qetësi”? Ç’dini për to?
Përgjigjet e nxënësve shkruhen nga mësuesja në tabelë:
e shkathët
Ema
e edukuar
i shkathët

Ugoja
personazhet

Ema

kërkon të vendosë rregull

Ugoja

autoritar
i prapë
vendos rregull
e shqetësuar
kërkon qetësi
kërkon ndihmë
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Nxënësit lexojnë tregimin me role.
Punohet rubrika: Po ti?
‒ Pse zhurmat na shqetësojnë shumë?
‒ Përmend disa zhurma të tjera, të cilat të bezdisin ty.
Përforcimi: Debat, Argument
Në këtë veprimtari zhvillohet një debat në klasë me temë:
“Si duhet të sillemi në mjediset e shkollës, por edhe në mjedise të tjera ku kërkohet qetësi?”
Secili nxënës jep mendimin e tij në lidhje me temën, duke e argumentuar atë.
Në fund dilet në një përfundim:

Nuk është mirë të bësh zhurmë, kur të tjerët kanë nevojë për qetësi
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për interpretimin në role të pjesës, për përgjigjet e pyetjeve rreth tregimit,
analizën e veprimeve të personazheve, tregimin e brendisë së tregimit, përzgjedhjen e një gjuhe të
përshtatshme për të treguar përjetimet e tyre në lidhje me tregimin.
Detyrë: Shkruaj një mbyllje tjetër për tregimin. Mendo sikur në korridor do të dalë mësuesja t’i qortojë ata.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Zërat e natës kur shtrihem në shtrat

Situata e të nxënit: Bisedë:Zërat dhe
zhurmat e natës që dëgjoj kur shtrihem për
të fjetur

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:

Fjalët kyç: vjershë, strofë, varg, zëra,
zhurma,
natë, dëgjoj, shtrat

·
·
·
·

dallon strofat dhe vargjet në poezi.
lexon poezinë rrjedhshëm dhe me intonacionin e
duhur;
lidh përmbajtjen e poezisë që lexon me përvojat
personale të tij;
jep përshtypjet e veta në lidhje me poezinë.

Burimet:
teksti shkollor, vjersha për fëmijë, fisha me vargjet e poezisë,
fisha me vargje të poezisë, fletë A4, ngjitës

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria dhe
mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim paraprak, Dora e fshehtë, Lexim dhe dëgjim i drejtuar, Diskutim, punë individuale,
punë në dyshe
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Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria 1: Diskutim paraprak
Organizohet një bisedë me nxënësit rreth pyetjes:
‒ Çfarë zërash keni dëgjuar mbrëmë në shtrat, para se t’ju zërë gjumi?
‒ A ju shqetësuan ato?
Veprimtaria 2: Dora e fshehtë
Nxënësit njihen me titullin e vjershës “Zërat e natës kur shtrihem në shtrat”.
Mësuesja ndan në grupe nxënësit.
Udhëzohen nxënësit në secilin grup të tërheqin nga dora e fshehtë nga një fishë, ku janë dhënë vargjet
e vjershës. Secili nga grupet ka për detyrë të renditë vargjet e vjershës siç duhet. Çdo grup paraqet para
klasës në fletë formati renditjen e vjershës.
Mësuesja lexon vjershën dhe del se cili nga grupet ka renditur saktë vargjet e vjershës.
Veprimtaria 3: Lexim dhe dëgjim i drejtuar
Hapen librat.
Lexim i vjershës nga nxënësit në strofa.
Nxis diskutimin me nxënësit me anë të pyetjeve:
‒ Çfarë i vijnë djalit në veshë, natën kur shtrihet në shtrat për të fjetur?
‒ Cilat zëra dëgjon djali në pranverë?
‒ Po në vjeshtë, çfarë zërash dëgjon? Pse ndodh kjo?
‒ Pse djali nuk i ndien më zhurmat në shtrat, vërtet ato kanë reshtur?
‒ A ju pëlqeu poezia? Pse?
Nxënësit identifikojnë fjalët që nuk kuptojnë dhe bëhet shpjegimi i tyre: bulkth, shtrëngatë, papritmas,
ulërijnë, resht.
Nxënësit formojnë fjali me to.
a) Punohet rubrika Përgjigju pyetjeve:
1. Pse djali thotë që zërat zhurmojnë? Si vijnë zërat në veshin tonë? Veç e veç, apo të
gjitha së bashku?
2. Cilët zëra dëgjon djali natën?
Zërat nga natyra: ...........................................
Zërat nga rruga: .............................................
Zërat nga brenda shtëpisë: ............................
‒ Po ti, çfarë zhurmash dëgjon natën para se të flesh?
b) Punohet rubrika Plotëso dhe shkruaj
Nxënësit punojnë në dyshe. Ata identifikojnë numrin e vargjeve e strofave në vjershë
Veprimtaria 4: Diskutim
Diskutim: ‒ Cilat nga zhurmat e përmendura në vjershë apo edhe të tjera, ju shqetësojnë më shumë
para se të flini? Tregoni për to.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për leximin rrjedhshëm dhe shprehës të vjershës, saktësinë e
treguar në shqiptimin e fjalëve, përgjigjet e pyetjeve rreth poezisë, diskutimet gjatë orës, saktësinë në
plotësimin e rubrikave.
Detyrë: Mëso dy strofa përmendësh
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Dëgjojmë:
Bubullimat dhe vetëtimat

Situata e të nxënit: Imitim i një nate me
shi, stuhi, bubullima, vetëtima dhe erë, nga
nxënësit me zë dhe mjete rrethanore.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• ndjek me vëmendje materialin audioviziv, me qëllim imitimin
e një situate të përafërt me zë dhe mjete të tjera rrethanore;
• interpreton me zë dhe mjete rrethanore zhurmat e shiut,
erës, bubullimave, stuhisë;
• demonstron aftësi të bashkëpunimit me shokët në grup;
• shfaq aftësi të krijimit dhe fantazisë, në lidhje me krijimin e
situatave sa më origjinale të ngjashme me ato të natyrës;
• shfaq ndjenjën e përkushtimit, harmonisë dhe të humorit,
në interpretimin e rolit imitues të caktuar, për krijimin e
atmosferës që përcjell imitimi i një rrethane të tillë natyrore,
në kushtet e klasës;
• vlerëson imitimet më origjinale të shokëve.

Fjalët kyç:
bubullima,
vetëtima,
stuhi,
shi,
zhurma,
imitime.

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, magnetofon, videoprojektor, material filmik i
përgatitur për vetëtimat dhe bubullimat, bateri, daulle lodër,
tenxhere dhe kapak, mjete shkrimi, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, Arte, Shkencat e
natyrës, Edukim fizik, Sporte dhe shëndet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim dhe dëgjim i organizuar, Bisedë, Demostrim, Lojë, Punë individuale, Punë me
gjithë klasën, Punë në grup.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Shikim dhe dëgjim i organizuar, Bisedë
Mësuesja paraqit një material audioviziv me anë të videoprojektorit, ku paraqitet një natë me stuhi,
bubullima dhe vetëtima.
Zhvillohet një bisedë me nxënësit rreth materialit filmik nën drejtimin e mësueses. Disa nga pyetjet që u
drejtohen nxënësve mund të jenë:
‒ Në cilën stinë moti shoqërohet më shumë me shi, bubullima dhe vetëtima?
‒ A ju ka rastisur që një mot të tillë ta ndiqni, duke qenë në fshat, në male apo edhe nga apartamenti juaj?
‒ Cilat janë ndryshimet që mund të keni vënë re për zhurmën e shiut, erën, vetëtimat dhe bubullimat?
‒ Si shfaqet drita e vetëtimave?
‒ Çfarë zhurme bën shiu kur bie mbi çati, mbi pemë etj.?
‒ Po zhurma e erës që shoqëron këtë mot, si është ajo? A mund të imitoni një situatë të përafërt?
‒ Bubullimat që shpeshherë na trembin, kush mund të na i imitojë ato?
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Veprimtaria 2: Demonstrim
Mësuesja ndan klasën në grupe dhe organizon punën për imitimin e situatave të përafërta me videon
që ata ndoqën.
Shpërndahen detyrat.
Grupi I improvizon dritën e vetëtimave nëpërmjet përdorimit të baterisë.
Grupi II imiton rënien e pikave të shiut nëpërmjet përplasjes së gishtave.
Grupi III imiton me zë zhurmën e erës dhe të stuhisë.
Grupi IV imiton zhurmën e bubullimave me zë dhe me instrumente me trokitje ose me tenxhere dhe
kapak.
Mësuesja orienton nxënësit që sipas grupeve të bëjnë interpretimin e zhurmave të caktuara më parë,
për disa minuta.
Mësuesja shkruan në një fletë listën e zhurmave, në mënyrë që të ndiqen një radhë veprimesh, ku
evidentohen të gjitha elementet që shoqërojnë një stuhi me shi, erë, bubullima dhe vetëtima.
Shiu
Era
Vetëtimat dhe shkreptimat
Bubullimat
Nga më e lehtë, në shumë të fortë
Nga më e fortë, në më të lehtë
Heshtje
Zhurmë
Veprimtaria e tretë: Imitime
Mësuesi/ja në rolin e dirigjentes orienton dhe drejton të gjitha grupet që, si një orkestër, të fillojnë
interpretimin e situatave të një nate shiu, sipas pjesëve të përcaktuara më parë.
Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin dhe shpallin grupin më të mirë imitues.
Veprimtaria e katërt: Lojë
Në minutat e fundit zhvillohet një lojë me nxënësit. Një shoku i mbyllen sytë me shami. Shokët e tjerë
do të flasin. Ai duhet t’i dallojë ata nga zëri. Nxënësi që identifikohet nëpërmjet zërit, zë vendin e shokut
të tij dhe kështu loja vazhdon përsëri.
Vlerësimi: Mësuesja vlerëson nxënësit për: dëgjimin e vëmendshëm të zhurmave të erës, bubullimave,
shiut, stuhisë me qëllim imitimin e një situate të përafërt me zë dhe mjete të tjera rrethanore, interpretimin
me zë dhe mjete rrethanore të zhurmave të shiut, erës, bubullimave e stuhisë, demonstrimin e aftësive
të bashkëpunimit me shokët në grup, shfaqjes së aftësive të krijimit dhe fantazisë në lidhje me krijimin
e situatave sa më origjinale të ngjashme me ato të natyrës, shfaqjes së ndjenjës së përkushtimit,
harmonisë dhe të humorit, në interpretimin e rolit imitues të caktuar, për krijimin e atmosferës që
përcjell imitimi i një rrethane të tillë natyrore në kushtet e klasës, vlerësimit të imitimeve më origjinale
të shokëve/shoqeve.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Dje kisha. Nesër do të kem (ora I)

Situata e të nxënit: Përdorimi i foljes kam
në kohën e shkuar (e pakryer) dhe të
ardhme, në situata të ndryshme.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• zgjedhon në mënyrë intuitive foljen kam, në kohën e
shkuar (e pakryer);
• zgjedhon në mënyrë intuitive foljen kam, në kohën e
ardhme;
• dallon foljen kam në kohën e shkuar (e pakryer) e të
ardhme në fjali, nisur nga koncepti dje-nesër;
• përshtat foljen kisha, do të kem sipas vetës dhe numrit, në
fjali;
• demonstron vëmendje, përqendrim, saktësi në kryerjen e
detyrave.

Fjalët kyç:
folje,
vetë,
numri njëjës,
numri shumës,
koha e shkuar,
koha e ardhme,
dje,
nesër,
më parë,
pas disa çastesh.

Burimet dhe materialet didaktike: teksti shkollor, tabela e
zgjedhimit të foljes kam në kohën e shkuar (e pakryer) dhe
në kohen e ardhme, fletore klase, mjete shkrimi, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera: Arte, Shoqëria dhe
mjedisi, Shkencat e natyrës, Edukim fizik,
sporte dhe shëndet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Bisedë, Diskutim, Lojë, Punë individuale, Punë me gjithë klasën.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Bisedë, Diskutim
Mësuesi/ja shkruan në tabelë fjalët: “më parë kisha” dhe “në të ardhmen do të kem”.
U drejton nxënësve pyetjet:
‒ Cilat ishin lodrat tuaja të parapëlqyera me të cilat keni lozur më parë?
‒ A i keni më ato?
Disa nga përgjigjet e nxënësve shkruhen në tabelë.
‒ Unë kisha një kukull me flokë të verdha.
‒ Ti kishe një biçikletë të gjelbër.
‒ Ai kishte një top të madh të kuq.
‒ Unë me shokun tim kishim skejtbord dhe luanim në park.
Mësuesi/ja u drejton nxënësve pyetjet:
‒ A ju kanë bërë prindërit ndonjë premtim, që me rastin e ditëlindjes suaj t’ju blejnë ndonjë
veshje apo ndonjë lodër të re?
Disa nga përgjigjet e nxënësve shkruhen në tabelë.
‒ Unë do të kem një makinë të verdhë, si dhuratë nga prindërit, me rastin e ditëlindjes.
‒ Unë do të kem një kostum sportiv, si dhuratë nga prindërit, me rastin e ditëlindjes.
Paraqitet zgjedhimi i foljes kam në kohën e shkuar (e pakryer) dhe në kohën e ardhme, të
përgatitur nga mësuesja dhe lexohen ato.
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Veprimtaria e dytë: Punë individuale
Hapet teksti. Orientohen nxënësit të vërejnë figurat dhe të lexojnë fjalitë nën çdo figurë.
Punohet rubrika: Plotëso.
Nxënësit plotësojnë fjalitë me foljen kisha, do të kem në vetën dhe numrin e duhur dhe më pas i lexojnë ato.
Punohet rubrika: Ushtrohu.
Në ushtrimin 1, nxënësit do të shkruajnë foljen kisha, do të kem duke e përshtatur me vetën dhe numrin
e duhur. Nxënësit punojnë individualisht dhe më pas i diskutojnë ushtrimet me shokun e bankës dhe me
gjithë klasën.
Veprimtaria e tretë: Punë me gjithë klasën
Krijohet në klasë një situatë gazmore. Mësuesi/ja orienton nxënësit:
‒ Unë do të lexoj disa fjali. Ju do të më dëgjoni me vëmendje. Nëse unë gaboj ju do të më korrigjoni me
zë. E provojmë bashkë.
1. Një zog të vogël, kisha një djalë.
2. Vajzat kishim lule të bukura në duar.
3. Unë kisha nesër, ditëlindjen.
4. Unë do të kesh një libër të ri.
5. Nesër, ju do të kemi shumë figura me kafshë.
Nxënësit do të gjejnë gabimet dhe do t’i korrigjojnë ato.
Vlerësimi. Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: zgjedhimin e foljes kam në kohën e shkuar (të pakryer) e të
ardhme e në mënyrë intuitive, dallimin në fjali të foljes kam në kohën e shkuar (të pakryer) e të ardhme, nisur
nga konceptet dje, nesër, përshtatjen e foljes kam në kohën e shkuar (të pakryer) e të ardhme me vetën dhe
numrin në fjali, shkrimin e saktë të saj.
Detyrë: Përdor në fjali foljet: kisha, kishim, do të kesh, do të keni.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Dje kisha. Nesër do të kem (ora II)

Situata e të nxënit:
Përdorimi në fjali i foljes
kam, në kohën e shkuar (e
pakryer) dhe të ardhme.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• zgjedhon në mënyrë intuitive foljen kam, në kohën e shkuar (e pakryer) e të
ardhme;
• përshtat foljen kisha, do të kem, sipas vetës, numrit, në fjali;
• plotëson fjalitë në një tekst me foljen kam në kohën e ardhme e të shkuar (e
pakryer);
• krijon fjali me foljen kam, në kohën e shkuar (e pakryer) e të ardhme duke u
ndihmuar nga përemrat vetorë dhe fjalët: më parë, dje, nesër, më pas;
• demonstron vëmendje, përqendrim, saktësi në kryerjen e detyrave.

Fjalët kyç:
folja kisha, do të kem,
vetë, numri njëjës,
numri shumës,
koha e shkuar,
koha e ardhme, dje,
nesër, më parë,
pas disa çastesh

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, tabela e zgjedhimit të foljes kam në kohën e shkuar (e
pakryer) dhe në kohen e ardhme, fletore klase, mjete shkrimi.

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shoqëria dhe mjedisi,
Shkencat e natyrës,
Edukim fizik, Sporte dhe
shëndet.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metoda: Diskutim, Rishikim në dyshe, Tryezë e rrumbullakët, Punë individuale, Punë me gjithë klasën,
Punë në grup.
Organizimi i mësimit
Veprimtaria e parë: Diskutim
Në veprimtarinë e parë, nxënësit paraqesin detyrat e shtëpisë, i shkëmbejnë me
shokun /shoqen e bankës. Pasi i kontrollojnë detyrat e shokëve/shoqeve, i vlerësojnë, qortojnë gabimet dhe
i diskutojnë me gjithë klasën.
Veprimtaria e dytë: Rishikim në dyshe
Punohet rubrika Ushtrohu.
Në ushtrimin 1, nxënësit do të plotësojnë fjalitë me laps në libër me foljet kisha, do të kem duke e
përshtatur me vetën e duhur.
Nxënësit punojnë në dyshe dhe më pas, diskutojnë me gjithë klasën.
Mësuesja tërheq vëmendjen në përdorimin e fjalëve:
Më parë kishim.
Tani nuk i kemi.
Tani nuk kemi më. Më pas do t’i kemi.
Në ushtrimin 2, nxënësit do të lidhin me shigjetë përemrat vetorë: ai, ajo, ata, ato me foljen kisha.
Në ushtrimin 3, nxënësit do të përshtatin foljen kisha sipas vetës, numrit, në fjali.
Në ushtrimin 4, nxënësit do të vendosin foljen kam në kohën e ardhme.
Nxënësit punojnë në fillim individualisht, më pas shkëmbejnë librat me shokun e bankës, kontrollojnë
punën e tjetrit, më pas i diskutojnë ushtrimet me gjithë klasën.
Veprimtaria 3: Tryezë e rrumbullakët
Në këtë veprimtari nxënësit do të punojnë në grupe. Të vendosur në formë rrethore, ata shkruajnë
në fleta, të cilat do t’i palosin në formë fizarmonike, nga një fjali ku të përdorin foljen kisha (dy grupe
nxënësish) ose do të kem (dy grupe nxënësish).
Në përfundim hapen fletët dhe lexohen fjalitë.
Diskutohen rreth tyre, bëhen korrigjimet e duhura.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: zgjedhimin e foljes kam në kohën e shkuar (e pakryer), e të
ardhme, përshtatjen e foljes kisha, do të kem sipas vetës e numrit në fjali, shkrimin e saktë të foljeve kisha,
do të kem në të gjitha vetat e numrit njëjës e shumës, përdorimin në fjali të foljeve kisha, do të kem, duke u
ndihmuar nga përemrat vetorë dhe fjalët e treguesve kohorë (dje, më parë, nesër, më pas).
Detyrë: Krijo gjashtë fjali me foljen kisha, do të kem në veta të ndryshme.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Zhurmat e qytetit

Klasa II

Tematika: Shkruajmë
Rezultatet e të nxënit

Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen
e një teme të dhënë;
Kompetenca digjitale:
• organizon dhe komunikon informacionin, duke përdorur
mjetet e duhura të komunikimit teknologjik për të mbledhur
informacion dhe për të komunikuar me të tjerët.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet,
ndjenjat dhe emocionet e tij/saj, si dhe
diskuton në grupe të vogla për tema që i
interesojnë;
- plotëson me shkrim fjalitë me fjalët e
dhëna sipas kuptimit të tyre;
- përshkruan zhurmat e një momenti të
dhënë duke u bazuar në një model të
dhënë.

Fjalë kyç:
përshkrim,
zhurma,
shqisa.

Burimet: libri, lapsa me ngjyra.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Imagjinatë e drejtuar (10 min)
Mësuesja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë:
Zhurmat e qytetit
Ai/ajo u kërkon nxënësve të mbyllin sytë, ndërsa përshkruan zhurmat e qytetit sipas tekstit që është
shkruar në libër.
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të hapin sytë dhe të tregojnë si u ndien gjatë përshkrimit të zhurmave
të qytetit, cila ishte shqisa që kishte marrë më tepër informacion në këtë përshkrim, cilat ishin fjalët e
përdorura që krijonin idenë e zhurmës dhe rrëmujës. Mësuesja i shkruan ato fjalë në tabelë me emërtimin:
fjalët e zhurmave.
Veprimtari me lexim të drejtuar (20 min.)
Punë me grupe (lexuesi, nxitësi, kontrolluesi, prezantuesi)
Nxënësit lexojnë me radhë fjalitë në libër dhe të gjithë së bashku mundohen të gjejnë fjalët e duhura për
t’i plotësuar ato.
Pasi mbarojnë plotësimin e lexojnë tekstin me zë.
Nxënësit punojnë ushtrimin 2, në të cilin do të lidhin objektin me zhurmën që ai bën.
Reflektim vlerësim (10 min.)
Lexohen disa punë me zë nga nxënës të ndryshëm. Nxënësit dhe mësuesja bëjnë vlerësimin e punës .
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të përshkruajnë sipas dëshirës zhurmat që dëgjojnë natën ose zhurmat që dëgjojnë gjatë
rrugës për në shkollë. Ata udhëzohen që të ndjekin një renditje të caktuar të përshkrimit të zhurmave p.sh.,
nga afër-larg.
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Tabela e vetëvlerësimit për tekstin përshkrues
Cilësitë e tekstit përshkrues
√
Paragrafi i parë prezanton objektin e përshkrimit.
Paragrafi i dytë jep detaje në lidhje me objektin.
Paragrafi i tretë jep qëndrimin tënd ndaj objektit që po
përshkruan.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës
së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.

X

Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

2
Ka plotësuar
detyrën me
>6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët e
strukturës sipas
radhës së modelit.

3
Ka plotësuar
detyrën me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

Lënda: Gjuhë shqipe

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

Klasa 2

5
Ka plotësuar
detyrën me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Data:

Tema mësimore: Qyteti dhe rregullat (ora I) Lexojmë

Situata e të nxënit: Duke marrë në
shqyrtim tregimin, nxënësit diskutojnë
për:
- nevojën e zbatimit të rregullave në
shkollë, në rrugë, në familje;
- për pasojat e moszbatimit të
rregullave të trafikut në qytet.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar.
komenton figurat në tekst me fjalët e tij/saj;
• lidh pjesën që lexon me ngjarje dhe veprimtari nga jeta e tij/saj,
në lidhje me zbatimin e rregullave në mjedise të ndryshme;
• demonstron pavarësi mendimi në trajtimin e temës, rreth
domosdoshmërisë së zbatimit të rregullave në jetën e përditshme.

Fjalët kyç:
qytezë,
rregulla,
rrugë,
lojë,
zbatim,
moszbatim,
aksidente,
rreziqe.

Burimet dhe materialet didaktike:
Lidhja me fushat e tjera:
teksti shkollor, mjete shkrimi, fletë A4, rregullorja e shkollës, shenja Shoqëria dhe mjedisi,
të qarkullimit rrugor të vizatuara nga nxënësit
Arte
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Imagjinatë e drejtuar, Marrëdhënie pyetje-përgjigje, Rrjeti i diskutimit, Punë individuale,
Punë me gjithë klasën, Punë në dyshe, Punë në grup.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria 1: Imagjinatë e drejtuar
Mësuesi/ja paraqet para nxënësve një situatë të tillë, kur për një moment në një qytet nuk zbatohen
rregullat e qarkullimit rrugor, rregullat e pastrimit të qytetit, rregullat e qetësisë publike etj.
Nxitet diskutimi:
‒ Çfarë mund të ndodhë në një qytet të tillë?
Dëgjohen mendimet e nxënësve.
Veprimtaria II: Diskutim
Nxënësit njihen me titullin e pjesës “Qyteti dhe rregullat”
Vëzhgim dhe komentim i figurave të librit nga nxënësit.
Lexim i tregimit në heshtje nga nxënësit. Gjatë leximit nxënësit nënvizojnë fjalët dhe shprehjet që nuk
kuptojnë si dhe fjalitë që i duken më interesante.
Më pas bëhet shpjegimi i fjalëve e shprehjeve që nuk kuptohen nga nxënësit dhe ndërtohen fjali me to.
Nxënësit tregojnë llojin e tekstit (tregim), duke vënë në dukje disa nga karakteristikat e tij.
Lexim zinxhir i pjesës nga nxënësit.
Veprimtaria III: Marrëdhënie pyetje-përgjigje
Nxënësit u përgjigjen pyetjeve:
‒ A je ti një fëmijë qyteze apo qyteti?
‒ A luan ti, jashtë shtëpisë apo në park?
‒ A duhet të shkosh diku më larg i shoqëruar nga dikush më i rritur?
‒ Ku do të pëlqente të luaje?
Nxënësit diskutojnë përgjigjet e pyetjeve me shokun e bankës dhe më pas me gjithë klasën.
Veprimtaria IV: Rrjeti i diskutimit
Nxënësit diskutojnë në grupe dhe japin argumente pro dhe kundër rreth pyetjes
së shtruar nga mësuesja për diskutim:
Po

Jo
A mendoni se rregullat janë të domosdoshme për të lejuar
ty dhe shokët e tu, për të përmbushur detyrimet e tua gjatë
një dite, një viti shkollor apo gjatë gjithë jetës?

Përfundimi
Rregullat edhe pse duken të mërzitshme, janë të domosdoshme për t’u zbatuar nga të gjithë dhe na
ndihmojnë në jetën e përditshme.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: leximin e pjesës, përgjigjet e pyetjeve, lidhjes që i bën
pjesën që lexon me ngjarje dhe veprimtari nga jeta e tij/saj në lidhje me zbatimin e rregullave në mjedise
të ndryshme, demonstrimin e pavarësisë së mendimit në trajtimin e temës rreth domosdoshmërisë së
zbatimit të rregullave në jetën e përditshme.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Qyteti dhe rregullat (ora II)

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: Diskutim
rreth pamjes që mund të ketë
një qytet, ku për një moment nuk
zbatohen rregullat

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
Fjalët kyç: qytezë, rregulla,
mësimore
rrugë, lojë, zbatim, moszbatim,
Nxënësi/ja:
aksidente, rreziqe
·
tregon interes dhe dëshirë për të lexuar;
·
demonstron vëmendje gjatë dhënies së përgjigjeve rreth pjesës;
·
lidh pjesën që lexon me ngjarje dhe veprimtari nga jeta e tij;
·
merr pjesë në biseda shoqërore me moshatarët dhe të rriturit mbi
tema të njohura duke pyetur dhe duke iu përgjigjur pyetjeve.
Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, rregullorja e shkollës, shenja të qarkullimit rrugor të
vizatuara nga nxënësit

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria
dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Imagjinatë e drejtuar, Marrëdhënie pyetje-përgjigje, Diskutim, Lidhje veprim-pasojë,
Argument
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Imagjinatë e drejtuar
*Mësuesja paraqet para nxënësve një situatë të tillë, kur për një moment në një qytet nuk zbatohen
rregullat e qarkullimit rrugor, rregullat e pastrimit të qytetit, rregullat e qetësisë publike etj.
Nxitet diskutimi:
‒ Çfarë mund të ndodhë në një qytet të tillë?
Dëgjohen mendimet e nxënësve.
*Një polic i ftuar u flet nxënësve për rregullat që duhet të zbatojnë ata gjatë ecjes në rrugë.
Ndërtimi i njohurive: Marrëdhënie pyetje-përgjigje, diskutim
Nxënësit njihen me titullin e pjesës “Qyteti dhe rregullat”.
Vëzhgim dhe komentim i figurave të librit nga nxënësit.
Lexim i pjesës nga nxënësit.
Bëhet shpjegimi i fjalës: qytezë.
Më pas nxënësit i përdorin ato në fjali.
Punohet rubrika Përgjigju pyetjeve
‒ A je ti një fëmijë qyteze apo qyteti? A luan ti jashtë, pranë shtëpisë apo në park
‒ Apo duhet të shkosh diku më larg, i shoqëruar nga dikush më i rritur?
‒ Ku do të të pëlqente të luaje?
Përforcimi: Lidhje veprim-pasojë, Argument
Nxënësit të ndarë në grupe listojnë disa nga rregullat të cilat i zbatojnë:
Grupi 1: në shtëpi,
Grupi 2: në shkollë,
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Grupi 3: në rrugë,
Grupi 4: në lojë.
Ata analizojnë se çfarë ndodh kur zbatohen dhe nuk zbatohen rregullat në shtëpi, në shkollë, në rrugë,
në lojë.
Unë zbatoj rregullat në shkollë.
Në shkollë ka qetësi, përqendrim, pastërti, nuk ka zhurmë etj.
Kur nuk zbatohen rregullat në shkollë
Në shkollë ka rrëmujë, shpërqëndrim, zhurmë, papastërti
Nxënësit sjellin shembuj nga jeta e përditshme për zbatimin ose moszbatimin e rregullave në shtëpi, në
shkollë, në lojë, në rrugë etj.
Mësuesja thekson domosdoshmërinë për zbatimin e rregullave nga të gjithë njerëzit.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për leximin e pjesës, përgjigjet e pyetjeve rreth pjesës, pjesëmarrjen
në diskutim rreth rëndësisë që ka zbatimi i rregullave në shkollë, në lojë, në rrugë etj. dhe pasojat që ka
moszbatimi i tyre.

Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2
Data _____________

Tema mësimore: Të sigurt në rrugë (ora I)

Situtata e të nxënit: Hulumtim
Maksi një djalë i vogël sa ju, kalon çdo ditë rrugën
përmes trafikut për të shkuar në shkollë. Lexojmë dhe
zbulojmë së bashku, çfarë rregullash zbaton Maksi për
të qenë i sigurt në rrugë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
fushës sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon fjalët kyç në rrëfimin e një historie
personale;
• përpilon me shkrim një listë me disa rregulla të
qarkullimit rrugor;
• plotëson me shkrim pjesët që u mungojnë fjalive
të dhëna.

Fjalë kyç:

Burimet dhe materialet didaktike: libri i
nxënësit, libri i qarkullimit rrugor.

Lidhja me fushat e tjera: Edukatë shoqërore, Artet.

rregullat e qarkullimit rrugor;
trafik;
këmbësorë;
makina;
semafor;
vija të bardha.

Metodologjia dhe Veprimtaritë e të nxënit: Hulumtim
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Organizimi i orës së mësimit
1. Formulimi i pyetjes kërkimore
Mësuesja prezanton temën dhe i pyet nxënësit:
‒ Çfarë mund të bëjmë ne për të qenë të sigurt në rrugë?
Pasi mësuesja dëgjon përgjigjet e nxënësve, i drejton ata drejt hulumtimit në tekst për të gjetur përgjigjen
e pyetjes së dytë. Mësuesja e shkruan pyetjen në tabelë. Ajo u thotë nxënësve se për të gjetur përgjigjen
e pyetjes, do të lexojnë rrëfimin e historisë personale të Maksit. Ai/ajo u kërkon nxënësve që gjatë leximit
të tekstit të nënvizojnë rregullat që zbaton Maksi për të qenë i sigurt në rrugë e më pas ajo u thotë atyre që
ata do të hartojnë rregullat personale për të qenë të sigurt në rrugë.
2. Mbledhja e të dhënave
Nxënësit lexojnë në heshtje tekstin duke nënvizuar rregullat e qarkullimit që zbaton Maksi, për të qenë i
sigurt në rrugë. Më pas bashkëpunojnë me shokun e bankës për të plotësuar të dhënat.
3. Shkrimi dhe prezantimi i rezultateve
Nxënësit shkruajnë një listë me rregullat që zbaton Maksi për të qenë I sigurt në rrugë dhe disa prej tyre I
lexojnë ao me zë.
4. Reflektimi
Nxënësit reflektojnë mbi veprimet e Maksit dhe nxjerrin rregullat për veten e tyre gjatë qarkullimit në rrugë.
Ata plotësojnë fjalitë e dhëna në libër duke u bazuar nga përvoja e hulumtimit dhe nga figurat në libër.
Detyrë shtëpie
Shkruani listën me rregullat tuaja të qarkullimit në rrugë.
Vlerësimi
Nota

1

2

3

4

5

Kriteri

S’ka shkruar

Ka shkruar
një rregull
nga katër që
kërkohen dhe
ka bërë

Ka shkruar
dy rregulla
nga katër që
kërkohen dhe
ka bërë 5-6
gabime

Ka shkruar
tre rregulla
nga katër që
kërkohen dhe
ka bërë 3-4
gabime

Ka shkruar
katër rregulla
nga katër që
kërkohen dhe
ka bërë 0-2
gabime

drejtshkrimore.

drejtshkrimore.

drejtshkrimore.

asgjë nga ajo
që kërkohej

>6 gabime
drejtshkrimore.
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Fusha : Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2
Data _____________

Tema mësimore: Të sigurt në rrugë (ora II)
Të shkruarit

Situata e të nxënit: Bisedë e drejtuar
‒ A keni pasur histori personale të veçanta gjatë
qarkullimit në rrugë? Tregojini ato.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• tregon një histori personale me zë, duke renditur
ngjarjet sipas rrjedhës kronologjike;
• tregon me shkrim një histori personale duke
zbatuar rregullat e paracaktuara;
• vlerëson punën e vet dhe të shokëve duke u
bazuar në kriteret e paravendosura.

Fjalë kyç:
qarkullimi rrugor,
këmbësor,
trafik,
vija të bardha,
polic trafiku,
semafor,
histori personale.

Burimet dhe materialet didaktike: libri, kujtimet
personale.

Lidhja me fushat e tjera: Artet, Edukatë shoqërore.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Të nxënit në bashkëpunim
Organizimi i orës së mësimit
1. Bisedë e drejtuar
Prezantohen nxënësit me temën dhe qëllimin e orës së mësimit .
‒ A keni pasur histori personale të veçanta gjatë qarkullimit në rrugë? Tregojini ato.
2. Planifikimi i të shkruarit
Nxënësit do të shkruajnë një histori personale në lidhje me temën e qarkullimit në rrugë. Puna do të zhvillohet
në grupe. Mësuesi do t’i vendosë nxënësit në grupe duke pasur parasysh që jo gjithkush mund të ketë një
histori personale për këtë temë. Kështu nxënësit që kanë një të tillë, do të vendosen me nxënësit që nuk
kanë kaluar asnjë situatë të tillë.
Pas ndarjes në grupe fillon organizimi i të shkruarit sipas grafikut. Grafiku plotësohet vetëm me fjalë, pa fjali.
Rrëfimi i një historie personale
Paragrafi 1

Kush? Kur? Ku?

Paragrafi 2

Çfarë ndodhi? Pse?

Paragrafi 3

Si u zgjidh? Si përfundoi historia?
Çfarë mësove nga historia jote?

3. Organizimi i të shkruarit
Nxënësit organizojnë tekstin duke formuar fjali me fjalët kyç të zgjedhura në fazën e parë dhe i shkruajnë
ato të renditura sipas rendit kronologjik por pa paragrafë.
4. Rishikimi i të shkruarit
Nxënësit rishikojnë fjalitë për renditje logjike, pasuri fjalori, drejtshkrim dhe korrigjojnë e plotësojnë sipas
rastit. Lexojnë punën e tyre me zë, sipas grupeve të formuara.
5. Reflektim vlerësim
Nxënësit vlerësojnë punën e njëri tjetrit bazuar në kriteret e paravendosura më parë, në grafikun e
historisë personale.
Detyrat e shtëpisë
Nxënësit do ta shkruajnë tekstin që punuan në klasë me tre paragrafë, hyrje, brendi, mbyllje.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Gjuha jonë: Unë lexoj...Ti shkruan...Ai
pikturon

Situata e të nxënit: Komunikoj mirë me
miqtë, kur përdor si duhet foljet.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• zgjedhon në mënyrë intuitive foljet që mbarojnë me -j në
kohën e tashme;
• përshtat foljet që mbarojnë me -j me përemrin vetor në fjali;
• vendos foljet që mbarojnë me -j në vetën e duhur në fjali,
duke iu përgjigjur pyetjeve;
• krijon fjali me foljet që mbarojnë me -j, në kohën e tashme;
• bashkëpunon në grup për kryerjen e një detyre.

Fjalët kyç:
foljet që mbarojnë me –j,
vetë,
numri njëjës,
numri shumës,
kohë e tashme.

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, tabela e zgjedhimit të foljeve lexoj, shkruaj,
pikturoj në kohën e tashme, fletore klase, mjete shkrimi,
etiketa me folje, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Artet, Shoqëria dhe mjedisi, Edukim fizik,
Sporte dhe shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Lapsat në mes, Shpjegim i përparuar, Rishikim në dyshe, Shkrim i lirë, Punë individuale,
Punë në dyshe, Punë me gjithë klasën.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Lapsat në mes
Klasa ndahet në katër grupe. Mësuesi/ja orienton nxënësit:
‒ Mendoni nga një folje që mbaron me -j. Të vendosur në grupe ju do të thoni foljen që keni menduar
nëpërmjet lojës “Lapsat në mes”. A ju pëlqen të luani? Secili nga ju do të zgjedhë një laps me ngjyrën e
preferuar. Kur të jeni të gatshëm për t’u përgjigjur vendoseni lapsin në mes të tavolinës. Nxënësi që nuk
dëshiron të flasë thotë “pas” dhe vendos lapsin në tavolinë.
Përgjigjet e nxënësve, mësuesi/ja i shkruan në tabelë.
shikoj
këndoj
punoj
lexoj
shkruaj
rregulloj

Folje që
mbarojnë me -j

luaj

dëshiroj

ndihmoj
vizatoj

Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të krijojnë fjali me këto folje, që të fillojnë me: unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ato.
Paraqitet zgjedhimi i foljeve: lexoj, shkruaj, pikturoj në kohën e tashme, të përgatitura nga mësuesja dhe
lexohen ato.
Veprimtaria e dytë: Shpjegim i përparuar, Rishikim në dyshe
Hapet teksti. Orientohen nxënësit të vërejnë figurat dhe të tregojnë se çfarë bëjnë fëmijët. (Ajo lexon. Ai
shkruan. Ai pikturon.)
Nxënësit kujtojnë rregullën: Foljet ndryshojnë sipas vetave.
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Orientohen nxënësit në punimin e ushtrimeve.
- Në ushtrimin 1, nxënësit do të shkruajnë në vend të pikave, në fjali foljen shkruaj.
- Në ushtrimin 2, nxënësit do të lidhin me shigjetë përemrat vetorë: unë, ti, ai/ajo, ne, ju, ata/ato me foljet
e dhëna.
- Në ushtrimin 3, nxënësit do të përshtatin foljet në kllapa sipas vetës, numrit, në kohën e tashme në fjali.
- Në ushtrimin 4, nxënësit do të vendosin foljet që mbarojnë me -j në vetën e duhur, duke iu përgjigjur
pyetjeve.
Në çdo ushtrim nxënësit fillimisht punojnë individualisht, më pas shkëmbejnë fletoret me shokun e bankës
dhe kontrollojnë punën e njëri-tjetrit. Në fund diskutohen ushtrimet me gjithë klasën.
Veprimtaria e tretë: Shkrim i lirë
Në këtë veprimtari nxënësit do të punojnë të pavarur. Ndahen nxënësit në dy grupe. Grupi I, do të krijojë
fjali me foljen lexoj, duke përdorur në fillim fjalët: unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ato.
Grupi II, do të krijojë fjali me foljen shkruaj, duke përdorur në fillim fjalët: unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ato.
Në përfundim të punës, nxënësit lexojnë fjalitë e krijuara. Ata japin mendime rreth punës së shokëve të
tyre.
Vlerësimi: Mësuesja vlerëson nxënësit për: zgjedhimin e foljeve që mbarojnë me -j në kohën e tashme në
mënyrë intuitive, përshtatjen e foljeve që mbarojnë me -j me përemrin vetor në fjali, përdorimin e tyre në
fjali, shkrimin e saktë të tyre në të gjitha vetat e numrit njëjës e shumës në kohën e tashme, bashkëpunimit
në grup.
Detyrë: Krijo fjali me foljen pikturoj.
Përdor në fillim fjalët: unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ato.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Vjersha e pyllit

Situata e të nxënit: Pamje të pyjeve në
stinë të ndryshme, foto të nxënësve të
bëra në shëtitjet e tyre në pyll

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
v ndjek me vëmendje vjershën që dëgjon;
v demonstron të dëgjuar të qëllimshëm në kryerjen e
detyrave;
v jep mendimet dhe gjykimet e tij rreth vjershës që
dëgjon.

Fjalët kyç: pyll, fryn, fllad, shkurre, drurë,
bar, zogj

Burimet:
teksti shkollor, pamje të pyjeve, foto të nxënësve të bëra në
pyll, vizatime të thjeshta të nxënësve, kuriozitete për pyjet,
fletë A4, lapustila

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Arte, Shoqëria
dhe mjedisi, Shkencat e natyrës
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-komento, Veprimtari e dëgjimit të drejtuar, Numëro-krahaso, Diskutim, Turi i
galerisë.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria 1: Vëzhgo-komento
Nxënësit kanë sjellë në klasë pamje të pyjeve në stinë të ndryshme, ose foto të tyre të bëra në shëtitjet e
tyre në pyll.
Prezantimi i tyre nga nxënësit dhe diskutim rreth tyre.
Nxënësit nxiten të tregojnë arsyen e përzgjedhjes së këtyre pamjeve e fotove.
Në fund të prezantimit, me ndihmën e mësueses, nxënësit tregojnë se çfarë u bëri përshtypje më shumë
nga prezantimi i pamjeve e fotove (ngjarja e rrëfyer, përzgjedhja e bërë).
Veprimtaria 2: Veprimtari e dëgjimit të drejtuar, Numëro-krahaso
Mësuesja njeh nxënësit me titullin e vjershë: “Një shëtitje në pyll”.
Autori: Sazan Goliku
Mësuesja orienton nxënësit të dëgjojnë me vëmendje leximin e vjershës për pyllin.
Sa më të vëmendshëm që të tregohen, aq më shumë do të mbajnë mend fjalët që përshkruajnë pyllin.
Mësuesi/ja lexon vjershën me intonacionin e duhur, duke respektuar shenjat e pikësimit.
I orienton nxënësit të mbulojnë vjershën me një fletë të bardhë. Pasi të shkruajnë fjalët, të shkruajnë
përbri me numër, se sa fjalë kanë shkruar.
Pas leximit të parë nxënësit shkruajnë se si ishte pylli.
Nxënësit shkruajnë aq sa mbajnë mend. (i dendur, gjelbërosh)
Mësuesi/ja e rilexon vjershën.
Pas leximit të dytë, nxënësit shkruajnë se çfarë ndodh në pyll.
Nxënësit shkruajnë aq sa mbajnë mend. (fryn një fllad i lehtë, lëshon rrezet dielli i artë, ajri është i pastër).
Mësuesi/ja e rilexon vjershën.
Nxënësit orientohen të shkruajnë se çfarë veprimesh bën djali në pyll. (ajri i pastër i mbush gjoksin, kënga
e zogjve e josh, vrapon përmes drurëve të lartë, vrapon nëpër shkurre, nëpër bar).
Mësuesi/ja e rilexon përsëri vjershën.
Nxënësit orientohen të shkruajnë fjalët që tregojnë ndjesitë që provon djali kur ndodhet në pyll. (ja,më
duket fluturoj, krahë më japin zogjtë shtegtarë).
Pasi përfundojnë shkrimin e fjalëve mësuesi/ja i orienton nxënësit të heqin fletën me të cilën mbuluan
vjershën. Ata ftohen të lexojnë vjershën.
Numërojnë fjalët që tregojnë se si është pylli në vargjet 1, 3 të poezisë dhe i krahasojnë me ato që kanë
shkruar.
Numërojnë fjalët që tregojnë se çfarë ndodh në pyll në vargjet 2, 4, 9 dhe i krahasojnë me ato që kanë
shkruar.
Numërojnë veprimet që bën djali në pyll në vargjet 4, 5, 6, 7, 10, 11 dhe i krahasojnë me ato që kanë
shkruar.
Numërojnë fjalët që tregojnë ndjesitë që provon djali kur ndodhet në pyll, në dy vargjet e fundit të vjershës
dhe i krahasojnë me ato që kanë shkruar.
Mësuesi/ja i fton të kuptojnë se nëse i kanë shkruar të gjitha fjalët pa i parë do të thotë se ata janë
dëgjues të shkëlqyer.
Nëse kanë shkruar 2-3 fjalë më pak ata janë dëgjues shumë të mirë.
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Nëse kanë shkruar 5-6 fjalë më pak ata janë dëgjues të mirë.
Nëse kanë shkruar 8-9 fjalë më pak ata kanë nevojë të jenë më të vëmendshëm në dëgjim.
Veprimtaria 3: lexim me zë të lartë
Më pas nxënësit ftohen të lexojnë me zë të lartë vjershën. Ata duhet të kenë kujdes në shqiptimin saktë
të fjalëve të gjata që kanë shumë rrokje.
Punohet rubrika: Nënvizo vargjet ku shprehet:
Ajri i pyllit të bën shumë mirë për shëndetin.
Në pyll kënaqemi me këngën e zogjve.
Në pyll është shumë bukur, kur rrezet e diellit futen mes gjetheve.
Në pyll është e shëndetshme të vraposh.
Veprimtaria: 4 Turi i galerisë
Vizato pamjen e një pylli, sipas përfytyrimit që ke për të.
Në fund, punët e tyre ekspozohen para klasës dhe nxënësit vlerësojnë punimet më të bukura.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për kryerjen e veprimtarive, për vëmendjen e treguar gjatë dëgjimit,
leximit të vjershës me intonacionin e duhur dhe saktësinë e treguar në shqiptimin e fjalëve.
Detyrë: Mëso dy strofa përmendsh.

Fusha: Gjuhë dhe Komunikim

Lënda: Gjuha Shqipe

Klasa 2

Data _________

Tema : Shqisat tona
Të shkruarit

Situata e të nxënit: Parashikim me terma paraprakë
Mësuesja shkruan temën e mësimit në tabelë: Shqisat
tona
Pyet nxënësit:
‒ A e dini çfarë janë shqisat? Cila janë? Përse
shërbejnë? (për të marrë informacion (të dhëna) nga
bota që na rrethon).
‒ Përse e përdorim informacionin që marrim me shqisat
tona?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
fushës sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat dhe
emocionet e tij, si dhe diskuton në grupe të vogla
për temën;
• planifikon të shkruarin e një teksti përshkrues
bazuar në një model të dhënë;
• përshkruan me shkrim një figurë të dhënë duke
u bazuar në fjalët kyç.

Fjalë kyç:
organet e shqisave,
informacion,
përshkrim.

Burimet dhe materialet didaktike: libri, enciklopedi. Lidhja me fushat e tjera: Dituri natyre, Artet.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Të nxënit në bashkëveprim
Organizimi i orës së mësimit
1. Parashikim me terma paraprakë
Mësuesja shkruan temën e mësimit në tabelë: Shqisat tona
Pyet nxënësit: ‒ A e dini çfarë janë shqisat? Cilat janë? Përse shërbejnë? (për të marrë informacion (të
dhëna) nga bota që na rrethon).
‒ Përse e përdorim informacionin që marrim me shqisat tona?
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Ne e përdorim informacionin që marrim edhe për të përshkruar me shkrim ose me gojë.
‒ Çfarë cilësish ka një tekst përshkrues? (kujto përshkrimin e personazheve, vendeve, njerëzve). Përshkrimi
përmban cilësitë e objektit që po përshkruajmë. Ai përmban informacionin që ne marrim nga pesë shqisat
tona. Në paragrafin e parë prezantojmë objektin e përshkrimit, në të dytin shkruajmë cilësi të tij, në të tretin
një ndjenjë apo mendim në lidhje me objektin që përshkruam.
2. Planifikim, organizim i të shkruarit
Në tekst drejtohen të shohin figurën e një lokali të paraqitur aty. Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që, duke
parë figurën, të plotësojnë fjalitë në libër. Puna do kryhet në çift. Qëllimi i këtij ushtrimi është të përgatisë
nxënësit për të bërë një përshkrim të lokalit që tregon figura. Nxënësit do të përdorin informacionin e pesë
shqisave për të bërë përshkrimin.
3. Shkrim i shpejtë
Nxënësve do t’i kërkohet të krijojnë një përshkrim të lokalit në figurë me tre paragrafë. Teksti do të jetë
shkruar pak a shumë, sipas këtij modeli:
Bar “Natyra” është një lokal vërtet I këndshëm. Ai quhet kështu sepse është ndërtuar në mes të gjelbërimit.
Ngado përreth syri të sheh: pemë, lule e lloj-lloj bimësie shumëngjyrëshe.
Në verandën e lokalit janë vendosur shumë tavolina me xham të lëmuar dhe karrige të bukura. Klientët që
ulen aty, mund të shijojnë pije të mira dhe ushqim të shijshëm. Nga kuzhina vjen gjithmonë një aromë e
mirë. Muzika e këndshme i shoqëron pushuesit gjatë bisedave të tyre. Fëmijët mund të lozin në një kënd
lojërash shtruar me rërë të imët.
Bar “Natyra” është me të vërtetë një vend i këndshëm për të pushuar.
4. Reflektim, vlerësim
Reflektohet mbi të rejat dhe vështirësitë që hasën nxënësit gjatë detyrës. Vlerësimi bëhet sipas tabelës
më poshtë.
Detyrë shtëpie
Përshkruani frutin që ju pëlqen më shumë, duke përdorur informacionin e pesë shqisave.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi
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Lënda: Gjuhë
shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Loli dhe trau i ekuilibrit (ora I)

Situata e të nxënit: Bisedë rreth situatës
kur një nxënëse në orën e Edukimit fizik nuk
ishte në gjendje të ekzekutonte ushtrimin e
manipulimit me rrethin gjimnastikor. Ajo në
vend që t’i thoshte mësueses që nuk ishte
ushtruar dhe nuk dinte ta kryente ushtrimin, u
shtir sikur ishte e sëmurë, për t’iu shmangur.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
· lexon tregimin duke respektuar shenjat e pikësimit;
· jep parashikimet e veta në lidhje me tregimin;
· kupton dhe bën përmbledhje të tekstit që lexon;
· shpreh pëlqimet dhe mbron interpretimet e tij, duke
e ilustruar me detaje ose pjesë nga teksti.

Fjalët kyç: cirk, Loli, mjeshtri, trau i ekuilibrit,
papagalli, shpik, i padisiplinuar

Burimet:
teksti shkollor, pamje nga cirku, foto të nxënësve kur kanë
ndjekur një shfaqje cirku

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria dhe
mjedisi, Shkencat e natyrës, Edukim fizik,
sporte dhe shëndet
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim paraprak, Veprimtari e leximit të drejtuar, Ruaje fjalën e fundit për mua
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Diskutim paraprak
Mësuesja shtron para nxënësve situatën:
‒ Ela në orën e lëndës së Edukimit fizik nuk ishte në gjendje të ekzekutonte ushtrimin e manipulimit me
rrethin gjimnastikor. Ajo në vend që t’i thoshte mësueses që nuk ishte ushtruar dhe nuk dinte ta kryente
ushtrimin, u shtir sikur ishte e sëmurë, për t’iu shmangur.
Mësuesja u drejton nxënësve pyetjet:
‒ Si ju duk veprimi i Elës?
‒ Si do të ishte më mirë të vepronte ajo?
‒ A nuk do të ishte më mirë që ajo të tregonte të vërtetën dhe të kërkonte ndihmë te mësuesja apo te
shoqet e saj?
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari e leximit të drejtuar
*Nxënësit njihen me titullin e përrallës “Loli dhe trau i ekuilibrit” dhe autorin e saj Gaqo Bushaka
*Vëzhgim dhe komentim i figurës së librit nga nxënësit.
*Lexim me ndalesa i pjesës nga nxënësit. Më pas nxënësit iu përgjigjen pyetjeve të bëra nga mësuesja
rreth secilës pjesë.
‒ Nisur nga titulli dhe figura, për çfarë mendoni se bën fjalë kjo përrallë?
Ndalesa I. Loli u afrua... deri te ... pastaj lëre ta bëjë vetë.
‒ Çfarë urdhri i dha mjeshtri Lolit?
‒ Si iu duk trau Lolit? Pse?
‒ Kush do ta ndihmonte Lolin për të kaluar traun?
‒ Si mendoni se do të vazhdojë përralla?
Ndalesa II. Loli hipi mbi tra... deri te ... është i lartë trau.
‒ Si mendoni ju pse Loli zbriti nga trau?
‒ Ç’përgjigje i dha Loli mjeshtrit?
‒ Si e justifikoi Loli veten para mjeshtrit?
‒ Si mendoni ç’donte të thoshte Loli me shprehjen : “është i lartë trau”?
Ndalesa III. S’kam parë kurrë një ari... deri te ... t’i nxirrte frikën Lolit.
‒ Çfarë kritike i bëri mjeshtri Lolit?
‒ Si ndihej Loli mbi tra?
‒ Si mendoni se do të vazhdojë përralla? A do ta kalojë Loli vetë traun?
Ndalesa IV. Loli nuk e zgjati më.....deri te....nga dhimbja.
‒ Çfarë i ndodhi Lolit? A mundi ta kalojë ai vetëm traun?
‒ Çfarë justifikimi nxorri Loli?
Ndalesa V. Sapo mbylli perden ... në fund.
‒ Ç’bëri Loli pasi mbylli perden?
‒ Pse u frikësua ai në fund?
‒ A ju pëlqeu përralla? Pse?
*Nxënësit punojnë fjalët dhe shprehjet e fjalorit: i përkëdhelur, i padisiplinuar, sikur po shkelte mbi vezë.
Nxënësit ndërtojnë fjali me to.
Lexim i pjesës zinxhir nga nxënësit dhe më pas në role.
Nxënësit tregojnë përmbajtjen e përrallës me ndihmën e pyetjeve.
Përforcimi: Ruaje fjalën e fundit për mua
Në këtë veprimtari nxënësit punojnë me grupe. Mësuesja udhëzon:
‒ Zgjidhni në përrallë nga një fjali që ju bën për të qeshur ose ju tërheq më shumë. Shkruajeni atë në
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fletë. Letrën kalojeni te shokët pranë për të shkruar edhe ata komentet e tyre.
Nxënësi lexon njërën nga fjalitë:
P.sh.: “Obobo!‒ mendoi i frikësuar, ‒ tani do ta marrin vesh të gjithë!”
Komentet e shokëve:
Nxënësi 1: Kjo fjali më bën për të qeshur, sepse Loli harroi papagallin aty pranë, që ia përsëriste
fjalët.
Nxënësi 2: Kjo fjali më bën për të qeshur, sepse Loli u frikësua se do t’i dilte në shesh e vërteta.
Nxënësi 3: Mua më bën të trishtohem, sepse më kujton një rast kur nuk i kisha bërë detyrat dhe
sajova diçka që të justifikohesha para mësueses.
Komenti i nxënësit që përzgjodhi dhe lexoi fjalinë:
Mua më vjen mirë që ai u frikësua, sepse rruga që zgjodhi për t’iu shmangur përballjes me
vështirësinë ishte e gabuar.
Vlerësimi: Mësuesja vlerëson nxënësit për leximin e tekstit, shpjegimet për fjalët e shprehjet e reja,
ndërtimin e fjalive me to, përgjigjet e dhëna për pyetjet e drejtuara rreth përrallës, gjykimit rreth veprimeve
të personazheve.
Detyrë: Trego me 3-4 fjali se çfarë do të bëje ti në rast se nuk do të ndiheshe gati për ekzekutimin e një
ushtrimi të vështirë në gjimnastikë, në lëndën e edukimit fizik.

Fusha:Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Loli dhe trau i ekuilibrit (ora II)

Situata e të nxënit: Diskutim rreth
personazhit të përrallës, Lolit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:

Fjalët kyç: arenë, Loli, trau i ekuilibrit,
vështirësi, përballje, shmangie

·
·
·
·

tregon përvoja vetjake që kanë lidhje me temën;
formulon mesazhin e përrallës;
tregon përrallën sipas strukturës së tekstit;
gjykon rreth veprimeve të personazheve.

Burimet:
teksti shkollor, pamje nga cirku, foto të nxënësve kur kanë
ndjekur një shfaqje cirku

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria dhe
mjedisi, Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Brainstorming, Marrëdhënie pyetje-përgjigje, Lexim i imët me kodim, Argument
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Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Brainstorming
Në këtë veprimtari nxënësit flasin rreth personazhit kryesor të përrallës, duke vënë në dukje cilësitë e tij.
‒ Ç’dini për personazhin e përrallës sonë, Lolin?
gënjeshtar
			

i padisiplinuar
frikacak

Arushi Loli

i përkëdhelur
dembel

Ndërtimi i njohurive: Marrëdhënie pyetje-përgjigje, Lexim i imët me kodim, Argument
Nxënësit lexojnë përrallën dhe tregojnë brendinë e saj.
*Punohen rubrikat: Përgjigju pyetjeve
1. Çfarë po bënin Diku dhe Loli?
po jepnin shfaqje,
po luanin,
po stërviteshin?
2. Cili ishte urdhri që i dha mjeshtri Lolit? Pse?
3. Çfarë ndodhi më pas me Lolin:
zbriti nga trau
e kaloi traun,
u rrëzua?
4. Nga cilat fjalë të Lolit e kuptoni se ai është përtac dhe frikacak?
5. Nga se u tremb në fund Loli?
Punohet rubrika: Po ti?
1. Pse na bëjnë për të qeshur veprimet e Lolit?
2. Ke vepruar ndonjëherë si Loli? Trego një rast kur nuk ke bërë detyrat që të ka dhënë mësuesja ose
prindërit dhe ke sajuar diçka.
3. Nënvizo fjalitë që të bëjnë për të qeshur. Thuaj pse.
Nxënësit do të nënvizojnë në tekst me anën e leximit me kodim fjalitë që të bëjnë për të qeshur duke i
argumentuar ato.
‒ Shëno me
fjalitë që të bëjnë për të qeshur. Thuaj pse.
Nxënësit në dyshe ndajnë përrallën në pjesë, formulojnë nga një fjali për secilën prej tyre dhe formulojnë
mesazhin që përcjell përralla:
Shmangia e përballjes me vështirësitë vetëm sa na e komplikon arritjen e synimeve tona.
Përforcimi: Lexim me zë të lartë
Në klasë krijohet një situatë humori.
Nxënësit lexojnë me zë të lartë dhe me humor pjesën nga: “Oh këmba...
Vlerësimi: Mësuesja vlerëson nxënësit për leximin duke respektuar shenjat e pikësimit dhe tregimin e
brendisë së përrallës sipas strukturës së saj, përgjigjet e dhëna për pyetjet e drejtuara rreth përrallës,
gjykimit rreth veprimeve të personazheve, pjesëmarrjes në diskutime.
Detyrë: Rubrika: Plotëso dhe shkruaj
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema mësimore: Në cirk (ora II)

Klasa II

Tematika: Shkruajmë
Rezultatet e të nxënit

Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të
caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për
përgatitjen e një teme të dhënë;
Kompetenca qytetare: shpreh, dëgjon dhe respekton
mendimin e secilit anëtar dhe vendos për mënyrat e
përfundimit të një aktiviteti të përbashkët.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat dhe
emocionet e tij/saj, si dhe diskuton në grupe të
vogla për temën që i intereson;
- planifikon të shkruarin duke u bazuar në
informacionin që ka;
- përshkruan me fjalët e veta me shkrim një vend
interesant për të.

Fjalët kyç: përshkrim, cirk, artistë, kloun, letër.

Burimet: libri, fotografi të shfaqjeve të cirkut.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Diskutim për njohuritë paraprake (10 min.)
Mësuesja prezanton dhe shkruan temën e mësimit në tabelë:
Në cirk
Mësuesja u rikujton nxënësve veprimtaritë që ata bënë orën e parë të kësaj teme. Disa nxënës
përshkruajnë me zë, përshkrimin e një arene cirku apo të një shfaqjeje që ata e kanë parë vetë kur kanë
qenë në cirk.
Veprimtaria e orës së dytë do të jetë një letër që nxënësi i dërgon një njeriu të dashur për shfaqjet e cirkut.
Në letër ai mund t’i shkruajë se nuk ka qenë kurrë në një shfaqje cirku, por dëshiron shumë që të shkojë,
apo t’i shkruajë për një përvojë të vetën në një shfaqje cirku. Nxënësit kujtojnë rregullat e shkrimit të një
letre. Mësuesja i shkruan ato në tabelë.
Mendo, diskuto, krijo (20 min.)
Punë me grupe (lexuesi, nxitësi, kontrolluesi, prezantuesi)
Nxënësit do të diskutojnë në grup në lidhje e përmbajtjen e letrës. Ata janë të lirë të zgjedhin përmbajtjen
që dëshirojnë. Diskutimi bëhet me qëllim që të rikujtohet struktura e letrës dhe të përdoren fjalët e duhura
në shkrimin e saj.
Pas diskutimeve nxënësit shkruajnë letrën të pavarur. Në fund ata ia kontrollojnë letrën njëri-tjetrit për të
korrigjuar gabimet. Disa nxënës lexojnë letrën me zë.
Reflektim, vlerësim (10 min.)
Nxënësit nxjerrin përfundimet e tyre në lidhje me mësimin dhe vlerësojnë vetën dhe punët e njëri-tjetrit.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të shkruajnë në shtëpi një kartolinë urimi për një artist cirku, i cili ka shkëlqyer në
performancën e vet para spektatorëve.
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Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

2
Ka plotësuar
detyrën me
>6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka plotësuar
detyrën me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

Lënda: Gjuhë shqipe

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

Klasa 2

5
Ka plotësuar
detyrën me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Data:

Tema mësimore Foljet me kuptim të kundërt (ora I)

Situata e të nxënit: Lojë me foljet me
kuptim të kundërt.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• gjen foljet antonimike në grupin e foljeve të dhëna;
• tregon larmishmëri të shprehuri dhe pasuri të leksikut,
duke përdorur antonimet;
• përdor në mënyrën e saktë antonimet, duke i vendosur
ato në kontekstin e duhur;
• plotëson fjalitë me folje antonimike.

Fjalët kyç:
folje me kuptim të kundërt

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, fletore klase, mjete shkrimi, fisha me folje me
kuptim të kundërt

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shoqëria dhe mjedisi, Shkencat e
natyrës, Edukim fizik, sporte dhe shëndet.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Lojë, Mendo-zbulo, Rishikim në dyshe, Punë individuale, Punë me gjithë klasën, Punë në dyshe.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria 1: Lojë
Mësimi fillon me një lojë ku nxënësit luajnë në dyshe.
Mësuesja i udhëzon nxënësit që veprimin që bën njëri ta kundërshtojë tjetri.
Njëri nxënës: Ulet në karrige. Nxënësi i tjetër: Ngrihet nga karrigia.
Njëri nxënës: Hyn në klasë.
Nxënësi i tjetër: Del nga klasa
Njëri nxënës: Hap çantën.
Nxënësi i tjetër: Mbyll çantën etj.
Mësuesja i shkruan foljet në dërrasë të ndara në dy shtylla.
Veprimtaria 2:Mendo-zbulo, Rishikim në dyshe
Nxënësit ftohen të shohin tekstin.
Nxënësit lexojnë rubrikën dhe temën e mësimit: Foljet me kuptim të kundërt
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Komentohen figurat e në tekst dhe nxënësit lexojnë shembujt e dhënë.
Akrobatja hyn në skenë.
Akrobatja del nga skena.
Punohen ushtrimet 1, 2 nga nxënësit me laps, në tekst.
Në ushtrimin 1 nxënësit do të gjejnë dhe do të shkruajnë folje me kuptim të kundërt me foljet e dhëna.
Në ushtrimin 2 nxënësit do të identifikojnë foljet në fjali. Më pas do të gjejnë dhe do të plotësojnë fjalitë e
paplotësuara me foljet me kuptim të kundërt.
Nxënësit punojnë individualisht, më pas rishikojnë në dyshe ushtrimet dhe i diskutojnë me gjithë klasën.
Veprimtaria 3: Lojë
Zhvillohet një lojë në minutat e fundit të orës. Nxënësit në çifte luajnë së bashku. Njëri nxënës thotë një
folje që ka antonim, shoku tjetër gjen antonimin e saj.
Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin për saktësinë e përgjigjeve të dhëna.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: gjetjen e foljeve me kuptim të kundërt në grupin e foljeve
të dhëna, plotësimin e fjalive me folje me kuptim antonimik, larmishmërinë e treguar në të shprehurit e
tyre dhe pasurinë leksikut të tyre, përdorimin në mënyrën e saktë të antonimeve, duke i vendosur ato
në kontekstin e duhur.
Detyrë: Gjej dhe shkruaj katër çifte foljesh antonimike.

Fusha:Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Foljet me kuptim të kundërt (ora II)

Situata e të nxënit: Gjetja e foljeve me
kuptim të kundërt.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• dallon në një grup foljesh, foljet me kuptim të kundërt;
• gjen folje antonimike në grupin e foljeve të dhëna;
• plotëson fjalitë në një tekst me folje antonimike;
• tregon larmishmëri të shprehuri dhe pasuri të leksikut,
duke përdorur antonimet;
• përdor në mënyrën e saktë antonimet, duke i
vendosur ato në kontekstin e duhur.

Fjalët kyç:
folje me kuptim të kundërt

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, tabela, fletore klase, mjete shkrimi, fisha me
folje me kuptim të kundërt

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim, Rishikim në dyshe, Lojë, Punë individuale, Punë me gjithë klasën, Punë në dyshe.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria 1. Diskutim
Në veprimtarinë e parë, nxënësit paraqesin detyrat e shtëpisë, i shkëmbejnë me shokun/ shoqen e bankës.
Pasi i kontrollojnë detyrat e shokëve/shoqeve, i vlerësojnë, qortojnë gabimet dhe i diskutojnë me gjithë
klasën.
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Veprimtaria 2. Rishikim në dyshe
Orientohen nxënësit të punojnë ushtrimin 3.
Ata do të vendosin foljet e dhëna në fjali dhe do të identifikojnë foljet me kuptim të kundërt.
Nxënësit punojnë individualisht, më pas rishikojnë në dyshe ushtrimet dhe i diskutojnë me gjithë klasën.
Veprimtaria 3. Lojë
Në këtë veprimtari, secili nxënës do të shkruajë në fletë nga tri folje që kanë antonime dhe i shkëmbejnë
me shokun/shoqen e bankës. Më pas, ata do të gjejnë dhe do të shkruajnë antonimet e foljeve që ka dhënë
shoku/shoqja e tij në fletë dhe do t’i përdorin ato në fjali. Në fund lexojnë ato dhe japin mendime rreth punës
së shokëve.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: gjetjen e foljeve me kuptim të kundërt në grupin e foljeve
të dhëna, plotësimin e fjalive me folje me kuptim antonimik, larminë e treguar në të shprehurit e tyre
dhe pasurinë e leksikut të tyre, përdorimin në mënyrën e saktë të antonimeve, duke i vendosur ato në
kontekstin e duhur.
Detyrë: Gjej dy çifte foljesh antonimike. Krijo fjali me to.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Arushët në cirk (ora I)

Situata e të nxënit:
Duke shqyrtuar tekstin, nxënësit
japin interpretimin e tyre në lidhje me
rrengun e merimangës dhe mbylljes
me sukses të shfaqjes.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin, rrjedhshëm dhe me intonacionin e duhur;
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar;
• jep parashikimet e veta në lidhje me tregimin;
• demonstron të kuptuarit e tekstit, nëpërmjet komentimit të figurave;
• shpjegon kuptimin e fjalëve të reja, duke i përdorur në një fjali;
• përcakton duke e argumentuar, llojin e tekstit që lexon;
• shpreh pëlqimet e tij/saj rreth mbylljes së tregimit;
• vlerëson mendimet e shokëve në lidhje me veprimet e
personazheve të tregimit.

Fjalët kyç:
skenë,
cirk,
shfaqje,
Loli,
Sulo,
merimanga,
plan.

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, pamje nga cirku, foto të nxënësve kur kanë ndjekur
një shfaqje cirku, mjete shkrimi, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, Arte,
Shkencat e natyrës, Edukim fizik,
Sporte dhe shëndet
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim paraprak, Veprimtari e leximit të drejtuar, Ditari dypjesësh, Punë individuale,
Punë me gjithë klasën, Punë në grup.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Diskutim paraprak
Në këtë veprimtari nxënësit diskutojnë rreth pamjeve nga cirku apo i fotove të nxënësve, kur kanë
ndjekur një shfaqje cirku.
Disa nga pyetjet që u drejtohen nxënësve mund të jenë:
‒ Keni qenë ndonjëherë në cirk?
‒ Çfarë keni parë atje?
‒ Ç’gjë ju ka bërë më shumë përshtypje?
‒ Cili numër ju ka pëlqyer më shumë?
Veprimtaria e dytë: Veprimtari e leximit të drejtuar
Nxënësit njihen me titullin e pjesës “Arushët në cirk” dhe autorin e saj Gaqo Bushaka.
Vëzhgim dhe komentim i figurës së librit nga nxënësit.
Lexim me ndalesa i pjesës nga nxënësit. Më pas nxënësit u përgjigjen pyetjeve të bëra nga mësuesja
rreth secilës pjesë.
‒ Nisur nga titulli për çfarë mendoni se bën fjalë kjo pjesë?
Ndalesa I. Shfaqja po shkonte... deri te ..Qentë ngritën putrat.
‒ Çfarë po shihnin fëmijët?
‒ Pse arushi Loli filloi të pendohej për planin që kishte bërë me merimangën?
‒ Çfarë pyetjeje u drejtoi Suloja qenve?
‒ Si mendoni se do të zhvillohet ngjarja më tej?
Ndalesa II. Pa na e thuaj ti, Lolo! ... deri te ... por Loloja mbeti lo... lo... lo..
‒ Kujt iu drejtua Loloja për t’i dhënë përgjigje pyetjes së tij?
‒ Ç’ndodhi në çastin kur u ngrit Loloja për t’u përgjigjur?
‒ Ç’kishte bërë merimanga?
‒ Si reagoi mjeshtri dhe Loloja?
‒ Si mendoni se do të zhvillohet ngjarja më tej?
Ndalesa III. Në çastin që dukej se gjithçka po ecte mirë... nisi ta përkëdhelte.
‒ Si veproi arushi Neli për të dalë nga situata që u krijua?
‒ Pse shikuesit qeshën me gjithë zemër? Çfarë mund të kenë menduar ata?
‒ Si mendoni se do të përfundojë shfaqja?
Fragmenti

Komenti

‒ Të lumtë, të lumtë! ‒ i tha mjeshtri
i gëzuar. Suloja dhe shokët e ngritën
arushin Neli në krahë. Ndërsa arushi
Loli shkoi në dhomën e tij, duke e sharë
veten për atë që kishte bërë.

Suloja ka mirënjohjen e të gjithë
shokëve për ndërhyrjen e tij të shkathët
dhe të zgjuar.
Arushi Loli u ndie i turpëruar për
veprimin e tij të pamenduar në dëm të
shfaqjes.

Ndalesa IV. Shikuesit kujtuan...... deri në fund.
‒ Pse e përgëzoi mjeshtri Nelin?
‒ Po Suloja dhe shokët e tjerë pse ishin të kënaqur nga veprimi i Nelit?
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‒ Ju pëlqeu mbyllja? Pse?
Nxënësit punojnë fjalorin me fjalët e shprehjet e reja dhe ndërtojnë fjali me to.
Diskutim me nxënësit për llojin e tekstit:
‒ Ç’lloj teksti është ky? (tregim satirik).
Lexim i pjesës zinxhir nga nxënësit dhe më pas në role.
Veprimtaria e tretë: Ditari dypjesësh
Në këtë veprimtari nxënësit të ndarë në grupe përzgjedhin nga një fragment në tregim dhe japin komentin
e tyre për të.

Përfaqësuesit e grupeve lexojnë komentet e tyre. Nxënësit vlerësojnë komentet e të tjerëve.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: përshkrimet dhe komentet rreth fotove, pamjeve e figurës,
leximin duke respektuar shenjat e pikësimit, shpjegimin e fjalëve e shprehjeve të reja dhe krijimin e fjalive
me to, parashikimet e dhëna në lidhje me tregimin, për mendimet e dhëna rreth mbylljes së tregimit,
vlerësimin që jep rreth mendimeve të shokëve në lidhje me veprimet e personazheve në tregim.
Detyrë: Trego me 3-4 fjali për mbresat që të ka lënë një shfaqje cirku që ke parë.
Shoqëroje me vizatim.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Arushët në cirk (ora II)

Situata e të nxënit:
Nxënësit e lidhin tregimin satirik për fëmijë me
ngjarje që mund t’u kenë ndodhur atyre apo
shokëve të tyre.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• interpreton në role tregimin;
• u përgjigjet pyetjeve rreth tregimit;
• tregon brendinë e tregimit me fjalët e tij/saj, sipas
rrjedhës së ngjarjes;
• tregon përvoja vetjake që kanë lidhje me temën;
• gjykon rreth veprimeve të personazheve të tregimit;
• formulon mesazhin e tregimit;
• shkruan një mbyllje tjetër për tregimin, duke respektuar
rregullat gramatikore.

Fjalët kyç:
cirk,
shfaqje,
Loli,
Sulo,
shikues,
shau veten,
rreng,
ngjarje.

Burimet dhe materialet didaktike:
Lidhja me fushat e tjera:
teksti shkollor, pamje nga cirku, foto të nxënësve kur kanë Shoqëria dhe mjedisi, Arte, Shkencat e
ndjekur një shfaqje cirku, mjete shkrimi, fletë A4,
natyrës, Edukim fizik, Sporte dhe shëndet
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Bashkëbisedim, Marrëdhënie pyetje-përgjigje, Harta e personazheve, Shkrim i shpejtë,
Punë individuale, Punë me gjithë klasën, Punë në grup.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Bashkëbisedim
Veprimtaria fillon me një bashkëbisedim rreth një ngjarjeje që mund t’i ketë ndodhur ndonjë fëmije, kur ka
dashur t’i punojë ndonjë rreng ndonjë shokut/shoqes të tij.
‒ A ju ka ndodhur ndonjëherë që në lojë e sipër, një rreng që ia keni punuar shokut t’ju jetë kthyer kundër?
‒ Kush kujton ndonjë histori të tillë?
‒ Si është ndier shoku juaj? Po ju?
Veprimtaria e dytë: Marrëdhënie pyetje-përgjigje
Lexohet tregimi nga nxënësit.
Punohen rubrikat:
1. Përgjigju pyetjeve.
‒ Çfarë plani kishte bërë arushi Loli me merimangën?
‒ Për çfarë po i pyeste Suloja qentë?
‒ Çfarë ndodhi në skenë?
‒ Si veproi arushi Neli?
‒ A u gëzuan të gjithë nga veprimi i Nelit? Pse?
‒ Çfarë menduan shikuesit?
‒ Si u ndie arushi Loli në fund të shfaqjes?
2. Shëno me V përgjigjen e saktë dhe me X përgjigjen e gabuar.
Nxënësit punojnë individualisht dhe më pas diskutojnë përgjigjet me gjithë klasën.
Nxënësit tregojnë tregimin me fjalët e tyre, sipas rrjedhës së ngjarjes.
Nxënësit formulojnë mesazhin e tregimit:
Nuk duhet të bëjmë aventura që mund të përmbushin një tekë tënden, por që dëmtojnë punën e shokëve.
Lexim në role i tregimit. Dallohet grupi që interpretoi më mirë.
Veprimtaria e tretë: Harta e personazheve
Nxënësit të ndarë në grupe tregojnë cilësitë e personazheve të Lolit dhe të Nelit.
‒ Ç’dini për personazhin e Lolit dhe të Nelit?
trazovaç
mendjeshkurtër

Loli

i prapë
frikacak

		

i dashur
i zgjuar

Neli

i papërtuar
gazmor

Veprimtaria e katërt: Shkrim i shpejtë
Në fund, nxënësit me anë të një shkrimi të shpejtë shkruajnë një mbyllje tjetër për tregimin me 3-4 fjali.
Disa nxënës lexojnë shkrimet e tyre. Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: leximin e tregimit në role, tregimin e brendisë së tregimit
sipas rrjedhës së ngjarjes, përgjigjet e dhëna për pyetjet rreth brendisë së tregimit, gjykimet e tyre rreth
veprimeve të personazheve, lidhjen e tregimit me përvoja nga jeta e tij/saj, formulimin e mesazhit të tregimit,
shkrimin e një mbylljeje tjetër për tregimin duke respektuar rregullat gramatikore.
Detyrë: Shkruaj në fletore pjesën që të pëlqen më shumë dhe trego arsyen e përzgjedhjes.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Fluturim me balonë (ora I)

Situata e të nxënit: Diskutim rreth
balonave si mjete fluturimi.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• flet rreth balonave si mjete fluturimi;
• ndjek me vëmendje tekstin që dëgjon;
• lexon rrjedhshëm dhe me intonacionin e duhur, tregimin;
• përcakton duke e argumentuar, llojin e tekstit që lexon;
• jep parashikimet e tij/saj në lidhje me tregimin;
• bën lidhjen e tregimit me histori, filma e ngjarje nga jeta e tij/saj;
• shpreh mendimet personale rreth mbylljes së tregimit.

Fjalët kyç:
balonë,
fluturim,
vende të largëta,
Dinshumi,
Këmbëshpejti,
Petulla,
shkurtabiqët,
Sheqer Shurupi

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, foto të balonave, mjete shkrimi, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shoqëria dhe mjedisi, Teknologji
dhe TIK, Edukim fizik, sporte shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Vëzhgo-diskuto, Veprimtari e të menduarit të drejtuar, Turi i galerisë, Punë me gjithë klasën,
Punë individuale, Punë në grupe
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Vëzhgo-diskuto
Nxënësit paraqesin foto të balonave të ndryshme dhe diskutojnë rreth tyre.
Pyetjet janë të këtij lloji:
‒ Ç’pamje kanë balonat?
‒ Përse shërbejnë ato?
‒ Nga se përbëhet balona?
‒ Me se punojnë ato?
‒ Po ju a keni parë ndonjëherë balona? Ku i keni parë?
‒ A keni parë ndonjë film me balona?
‒ A do të dëshiroje të bëje një udhëtim me balonë?
‒ Ku do të donit të shëtisnit me të?
‒ Çfarë keni dëshirë të shikoni?
Veprimtaria e dytë: Veprimtari e të menduarit të drejtuar
‒ Sot do të lexojmë një tregim shumë interesant. Ju do të dëgjoni me vëmendje, për ta kuptuar sa më
mirë atë.
Nxënësit mbyllin librat dhe dëgjojnë mësuesin/en.
‒ Tani le ta lexojmë dhe të zbulojmë nëse parashikimet tona ishin të sakta apo jo.
Lexohet pjesa me paragrafë.
Ndalesa I. Më në fund....për të gjithë.
‒ Çfarë urdhri u dha Dinshumi shokëve?
‒ Kush u ngjit në balonë?
‒ Ç’bënte Sheqer Shurupi?
‒ Si mendoni se do të vazhdojë tregimi?
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Ndalesa II. Më në fund hipën....ngjitu lart.
‒ Cili kishte mbetur pa hipur në balonë?
‒ Çfarë justifikimi nxori ai për të mos hipur në balonë?
‒ Po Dinshumi si e urdhëroi atë?
Ndalesa III. Sheqer Shurupi....duartrokitën.
‒ Ç’ndodhi kur u ngjit Sheqer Shurupi në balonë?
‒ Si veproi Dinshumi për të lehtësuar balonën?
‒ A u ngjit balona në ajër?
‒ Pse kishte urdhëruar Dinshumi të ngarkohej balona me thasë?
‒ Ç’ndodhi me balonën, a u ngrit ajo të fluturonte?
Ndalesa IV. Dinshumi ngriti dorën....shamitë dhe kapelat.
‒ Si i përshëndeti Dinshumi shkurtabiqët?
‒ Kur do të ktheheshin ata nga udhëtimi me balonë?
‒ A ju pëlqeu mbyllja e tregimit? Pse?
*Diskutim me nxënësit për llojin e tekstit:
‒ Ç’lloj tregimi është ky? (tregim me elemente fantastike).
‒ Ku duket kjo?
Nxënësit japin mendimin e tyre.
*Lexim i pjesës zinxhir nga nxënësit.
Veprimtaria e tretë: Turi i galerisë
Nxënësit vizatojnë një balonë si e kanë parë apo si e përfytyrojnë atë. Në përfundim secili nxënës
prezanton dhe shpjegon punimin e tij. Nxënësit përzgjedhin vizatimet më të mira.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: interesin e shfaqur gjatë dëgjimit të tregimit, për leximin
e rrjedhshëm dhe duke respektuar shenjat e pikësimit, parashikimet e dhëna në lidhje me tregimin,
përcaktimin duke argumentuar për llojin e tekstit që lexon, mendimet e dhëna rreth mbylljes së tregimit.
Detyrë: Përshkruaj me 3-4 fjali se si u ngrit balona në ajër.
Përdor fjalët: u mbush, ajër i nxehtë, u hodh, thesi, u ngjitën, shkurtabiqët, fluturoi.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Fluturim me balonë (ora II)

Situata e të nxënit: Diskutojmë për
aventurën e udhëtimit me balonë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm tregimin e duke respektuar shenjat e pikësimit;
• tregon brendinë e tregimi sipas rrjedhës së ngjarjes;
• shkruan një mbyllje tjetër për tregimin, sipas fantazisë së tij,
duke zbatuar rregullat gramatikore;
• bën lidhjen e tregimit me histori, filma e ngjarje nga jeta e tij;
• shpreh vlerësimet e tij/saj rreth krijimeve të shokëve/shoqeve.

Fjalët kyç:
balonë,
fluturim,
vende të largëta,
Dinshumi,
Këmbëshpejti,
Petulla,
shkurtabiqët,
Sheqer Shurupi

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, foto të balonave, mjete shkrimi, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera: Arte,
Shoqëria dhe mjedisi, Teknlogji dhe
TIK, Edukim fizik, Sporte dhe shëndet

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Diskutim, Përvijim i të menduarit, Rishikim në dyshe, Shkrim i shpejtë, Punë individuale, Punë
në dyshe, Punë në grupe.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Diskutim
Në veprimtarinë e parë, nxënësit paraqesin detyrat e shtëpisë, i shkëmbejnë me shokun /shoqen e bankës.
Pasi i kontrollojnë detyrat e shokëve/shoqeve, i vlerësojnë, qortojnë gabimet dhe i diskutojnë me gjithë klasën.
Veprimtaria e dytë: Përvijim i të menduarit
- Lexohet tregimi nga nxënësit.
- Nxënësit të ndarë në grupe krijojnë rrjedhën e ngjarjes së tregimit.
Ata diskutojnë me njëri-tjetrin. Mësuesja shkruan grafikun organizues: Rrjedha e ngjarjes.
Dinshumi u jep urdhër shokëve të hipin në balonë.
Të gjithë hipën në balonë, përveç Sheqer Shurupit.
Sheqer Shurupi mendonte se e rëndonte balonën, pasi ishte i rëndë.
Dinshumi hodhi nga balona një thes dhe balona u lehtësua.
Dinshumi përshëndeti shkurtabiqët dhe balona u nis për fluturim.
- Nxënësit tregojnë brendinë e tregimit me fjalët e tyre sipas rrjedhës së ngjarjes.
Veprimtaria e tretë: Rishikim në dyshe
- Punohen rubrikat:
1. Shëno me V përgjigjen e saktë dhe X përgjigjen e gabuar.
Në këtë ushtrim, nxënësit do të lexojnë me vëmendje fjalitë e dhëna dhe do të identifikojnë me shenjat
përkatëse përgjigjet e sakta dhe të gabuara.
Nxënësit punojnë individualisht, më pas i shkëmbejnë librat me shokët e bankës, i diskutojnë në dyshe
dhe pastaj me gjithë klasën.
Veprimtaria e katërt: Shkrim i shpejtë
Nxënësit me anë të një shkrim të shpejtë shkruajnë me 3-4 fjali një mbyllje tjetër për tregimin, sipas
fantazisë së tyre.
Nxënësit punojnë për disa minuta dhe në përfundim disa nxënës lexojnë shkrimet e tyre.
Nxiten nxënësit të japin mendime rreth shkrimeve të shokëve të tyre.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: leximin e rrjedhshëm të tregimit duke respektuar shenjat
e pikësimit, tregimin e brendisë sipas rrjedhës së ngjarjes, saktësinë në plotësimin e rubrikave të tekstit,
shkrimin e një mbyllje tjetër të tregimit sipas fantazisë së tij/saj, duke zbatuar rregullat gramatikore,
vlerësimet e shprehura rreth krijimeve të shokëve/shoqeve.
Detyrë: Shkruaj në fletore pjesën që ju pëlqen më shumë duke treguar edhe arsyen e përzgjedhjes.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Fluturim me balonë (ora III)

Situata e të nxënit:
Imagjinojmë një udhëtim me
balonë.

Rezultatet e të nxënit:
Nxënësi/ja:
• interpreton në role pjesën.
• përshkruan një udhëtim me balonë, mbi bazën e imagjinatës së tij/saj.
• tregon rreth personazheve dhe veprimeve të tyre.
• bën lidhjen e tregimit me histori, filma e ngjarje nga jeta e tij.
• shkruan si janë krijuar emrat duke iu referuar shembullit të dhënë në
ushtrim.
• vlerëson interpretimin e shokëve/shoqeve.

Fjalët kyç:
balonë,
fluturim,
vende të largëta,
Dinshumi,
Këmbëshpejti,
Petulla,
shkurtabiqët,
Sheqer Shurupi

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, foto të balonave, libri Aventurat e Din Pakut,mjete shkrimi,
fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shoqëria dhe mjedisi,
Teknologji dhe TIK, Edukim
fizik, sporte dhe shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Imagjinatë e drejtuar, Rishikim në dyshe, Dramatizim, Punë individuale, Punë në dyshe,
Punë në grupe.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Imagjinatë e drejtuar
Mësuesja orienton nxënësit:
Mbyllni sytë për një moment dhe imagjinoni sikur keni hipur në një balonë dhe jeni duke fluturuar mbi
male, fusha, lumenj, dete, qytete, fshatra...
‒ Çfarë patë nga lart me mendjen tuaj?
Nxënësit diskutojnë mbi bazën e përfytyrimeve të tyre, se si mund të duket bota kur e sheh nga lart, se
çfarë emocionesh mund të provosh kur ndodhesh lart në qiell, duke fluturuar me balonë.
Veprimtaria e dytë: Rishikim në dyshe
Lexim i tregimit nga nxënësit.
Nxënësit tregojnë brendinë e tregimit me fjalët e tyre.
Punohen rubrikat:
Ushtrimi 2. Nxënësit do të shkruajnë emrat e personazheve të përrallës:(Dinshumi, Petulla, Sheqer
Shurupi, shkurtabiqët) dhe diskutojnë rreth cilësive të tyre.
Ushtrimi 3. Nxënësit do të shpjegojnë si janë krijuar emrat e përbërë (Dinshumi, Dinpaku, Këmbëshpejti,
Borëbardha, Kësulëkuqja, Kësulëgjelbra) dhe do t’i shkruajnë sipas modelit të dhënë: DIN+SHUMI etj.
Më pas nxënësit do të shkruajnë emra të tjerë të përbërë mbi bazën e figurave të dhëna në tekst.
Nxënësit punojnë individualisht, më pas i shkëmbejnë librat me shokët e bankës, i diskutojnë në dyshe
dhe pastaj me gjithë klasën.
Veprimtaria e tretë: Dramatizim
Interpretim në role nga nxënësit. Vlerësojnë njëri-tjetrin në këtë veprimtari.
Në minutat e fundit disa nxënës lexojnë ose tregojnë pjesë të tjera të marra nga libri “Aventurat e Din
Pakut”.
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Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: leximin rrjedhshëm të tregimit, interpretimin në role, kur tregon
rreth personazheve dhe veprimeve të tyre, saktësinë në plotësimin e rubrikave të tekstit, vlerësimin që japin
për interpretimet e shokëve/shoqeve.
Detyrë: Gjej në tregim tri folje. Trego foljet me kuptim të kundërt me to.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Klasa II

Tema : Ajri (ora I)

Tematika: Shkruajmë
Rezultatet e të nxënit

Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje prezantimin e tjetrit dhe merr pjesë në diskutim
me pyetje, komente apo sqarime;
Kompetenca e të nxënit:
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të panjohura
për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar, duke përdorur teknika të
ndryshme (p.sh. duke i shënuar me shenja të ndryshme);
Kompetenca digjitale:
• organizon dhe komunikon informacionin, duke përdorur mjetet e
duhura të komunikimit teknologjik për të mbledhur informacion dhe për
të komunikuar me të tjerët.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh
mendimet, ndjenjat dhe
emocionet e tij/saj, si dhe
diskuton në grupe të vogla për
temën e shtruar .
-pyet për t’u sqaruar rreth tekstit
që do të shkruajë;
- plotëson me shkrim pjesët që u
mungojnë fjalive.

Fjalë kyç: ajri , balonë, shëtitje.

Burimet: libri, informacione
nga interneti, revistat, librat ose
enciklopeditë në lidhje me ajrin
dhe balonat.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Grafiku i fjalorit (10 min)
Mësuesi/ja shkruan në tabelë temën e mësimit dhe u drejtohet nxënësve:
‒ Siç e shikoni sot do të flasim dhe shkruajmë për ajrin dhe aventurat që do të bëjnë fëmijët me balonën
që ngjitet lart në qiell. Para se të fillojmë, le të flasim një herë për ajrin. E dini ju se çfarë është ajri? E keni
parë ju ndonjëherë atë? Ku e dini që ai ekziston?
Fëmijët sjellin idetë e njohuritë e tyre në lidhje me temën e më pas ajo i thotë nxënësve që kur nuk jemi të
qartë për kuptimin e një fjale ne hapim Fjalorin e gjuhës shqipe dhe e kërkojmë fjalën aty.

AJRI

Shpjegimi në fjalor:

Lëndë e gaztë e tejdukshme që
mbështjell tokën

Përdorimi në fjali:

Pa ajër nuk mund të jetojnë as njerëzit,
as kafshët, as bimët.

Sinonimi i fjalës:

Gaz
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Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (20 min)
Klasa ndahet në grupe dhe secilit grup i caktohen rolet e nxënësve. Lexuesi do të lexojë me zë kërkesën.
Lehtësuesi do të shpjegojë punën që do të bëjnë nxënësit. Mbështetësi do të ndihmojë nxënësit gjatë
punës në grup dhe prezantuesi do të lexojë me zë të lartë punën para klasës.
Zhvillohet puna sipas kërkesës. Plotësohen fjalitë me fjalët që mungojnë sipas kuptimit. Nxënësit
vlerësojnë punën e njëri-tjetrit.
Reflektim vlerësim (10 min.)
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të lexojnë informacione shtesë që kanë sjellë nga libra, revista, interneti në
lidhje me fluturimin e parë të njeriut me balonë apo fluturime të tjera aventureske. Ata ndalen te pamja
që shihet prej lart dhe emocionet që ndiejnë njerëzit që kanë provuar të tilla fluturime.
Detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit duhet të sjellin foto të qyteteve, fshatrave, tokës në përgjithësi të parë nga avioni. Gjithashtu
atyre u kërkohet të pyesin prindërit dhe të afërmit se çfarë ndien njeriu kur udhëton lart në qiell me avion.
Këto informacione do të shërbejnë për orën tjetër.
Vlerësimi
Nota

1

Kriteri

S’ka shkruar Ka plotësuar detyrën
asgjë nga ajo me >6 gabime
që kërkohej drejtshkrimore dhe
nuk i ka renditur
pjesët e strukturës
sipas radhës së
modelit. Ka marrë
pjesë në diskutim
duke paraqitur
mendime, por pa
dhënë argumente.
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2

3

4

5

Ka plotësuar
detyrën me
5-6 gabime
drejtshkrimi apo
gramatikore.
Ka marrë pjesë
në diskutim
duke paraqitur
mendime dhe
shtruar argument.

Ka shkruar një tekst
sipas strukturës
së modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.
Ka marrë pjesë
në diskutim duke
paraqitur mendime
dhe shtruar
argument.

Ka plotësuar
detyrën me
1-2 gabime
drejtshkrimore.
Ka marrë pjesë
në diskutim
duke paraqitur
mendime
dhe shtruar
argument.

Shkalla 1

Tema : Ajri (ora II)

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes: Nxënësi/ja:
• shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e një
teme të dhënë;
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të
panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar, duke përdorur
teknika të ndryshme (p.sh. duke i shënuar me shenja të ndryshme)
Kompetenca digjitale:
• organizon dhe komunikon informacionin, duke përdorur mjetet e
duhura të komunikimit teknologjik për të mbledhur informacion dhe
për të komunikuar me të tjerët.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet,
ndjenjat dhe emocionet e tij/saj në
grupe të vogla për temën që do të
shkruajë;
- planifikon të shkruarin duke u
bazuar në informacionin që ka;
- organizon të shkruarin duke u
bazuar në planifikimin e bërë më
parë;

Fjalë kyç: përshkrim, udhëtim me avion, planifikim, organizim.

Burimet: libri, enciklopedia, libra,
revista, informacione nga interneti,
fletë A4 me vija.
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Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Bisedë për njohuritë paraprake (15 min.)
Mësuesi/ja shkruan temën në tabelë dhe i prezanton nxënësit me veprimtarinë që ata do të bëjnë gjatë
orës së mësimit. Nxënësit do të përshkruajnë tokën të parë nga avioni ose do të përshkruajnë ndjesitë e
tyre gjatë një udhëtimi me avion.
Nxënësit prezantojnë materialet fotografike që kanë marrë për këtë orë mësimi. Ata përshkruajnë me zë
sesi duket toka e parë nga avioni. Si duken dielli, retë, malet, kodrat, ndërtesat, rrugët, liqenet, lumenjtë,
detet, njerëzit, kafshët. Pra, përshkrimi do bëhet me orientim nga lart-poshtë. Në tabelë mësuesja shkruan
disa fjalë kyç, që nxënësit do t’ përdorin për të krijuar fjalitë e përshkrimit.

Nga lart

dielli

retë

malet

Toka nga avioni

kafshët
fushat

lumenjtë

kodrat
ndërtesat

		 njerëzit
detet
liqenet

Shënimi i këtyre fjalëve kyç përmbush dhe fazën e planifikimit të shkrimit.
Mendo, diskuto, krijo (20 min.)
Punë me grupe (lexuesi, nxitësi, kontrolluesi, prezantuesi)
Pas fazës së planifikimit , shkrimi hyn në fazën e organizimit. Nxënësit shkruajnë fjali të renditura sipas
radhës, me fjalët që zgjodhën për të përshkruar. Një model i këtij shkrimi mund të ishte:
Toka nga avioni
Nga avioni gjithçka duket shumë ndryshe.
Dielli duket më i madh se zakonisht.
Retë duken si një shtrat i pambuktë.
Malet duket me maja të thepisura dhe madhështore.
Kodrat duken të rrumbullakëta dhe të kadifenjta.
Ndërtesat duken si kuti të vogla.
Makinat që lëvizin nëpër rrugët gjarpërushe, duken si makinat e mia lodra.
Detet duken të pafundme.
Nga lart Toka duket e mrekullueshme.
Reflektim vlerësim (5 min.)
Nxënësit pasi kanë dëgjuar leximet e përshkrimeve, vlerësojnë përshkrimin, sipas kritereve të vendosura.
Ata vlerësojnë si shumë të rëndësishme burimet e ndryshme nga të cilat morën informacion për pamjen
e Tokës të parë prej avionit.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të krijojnë një tekst me tre paragrafë në shtëpi, me fjalitë që krijuan në klasë për Tokën nga avioni.
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Tabela e vetëvlerësimit për tekstin përshkrues
Cilësitë e tekstit përshkrues
Paragrafi i parë prezanton objektin e përshkrimit.
Paragrafi i dytë jep detaje në lidhje me objektin.

√

X

Paragrafi i tretë jep qëndrimin tënd ndaj objektit që po përshkruan.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.
Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi
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2
Ka shkruar një
fletë ditari
me >6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me 5-6
gabime drejtshkrimi apo
gramatikore.

Lënda: Gjuhë shqipe

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

Klasa 2

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Data:

Tema mësimore:
Gjuha jonë
Mbiemrat me kuptim të kundërt

Situata e të nxënit: Gjetja e
mbiemrave me kuptim të kundërt.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• shoqëron mbiemrat me kuptim të kundërt.
• gjen mbiemra antonimike për mbiemrat e dhënë të tipit
fjalëformues emër+mbiemër;
• plotëson grupet emërore, duke ia përshtatur mbiemrit të dhënë
emrin e duhur;
• jep cilësi të kundërta të një sendi, objekti etj.;
• tregon larmishmëri të shprehuri dhe pasuri të leksikut, duke
përdorur mbiemrat me kuptim të kundërt;
• përdor në mënyrën e saktë mbiemrat me kuptim të kundërt ,
duke i vendosur ato në kontekstin e duhur;
• respekton përpjekjet individuale dhe ato në grup.

Fjalët kyç:
mbiemra me kuptim të kundërt

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, tabela, fletore klase, mjete shkrimi, fisha me
mbiemra me kuptim të kundërt, pamje të kafshëve të ndryshme

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shoqëria dhe mjedisi,
Shkencat e natyrës.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-trego, Mendo-zbulo, Lojë, Punë individuale, Punë me gjithë klasën, Punë në
dyshe
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria 1: Vëzhgo-trego
Në këtë veprimtari, mësuesja orienton nxënësit të vërejnë pamje të kafshëve të ndryshme të cilat i ka
paraqitur në tabelë dhe të bëjnë krahasimin e tipareve dhe cilësive të tyre.
Mësuesja përzgjedh nga përgjigjet e nxënësve mbiemrat me kuptim të kundërt dhe i shkruan në tabelë.
P.sh.: i madh-i vogël; i bardhë - i zi; i madh – i vogël; e egër-e butë, i shpejtë- i ngadaltë
Nxënësit u përgjigjen pyetjeve:
Vëreni me kujdes çiftet e mbiemrave të shkruara në tabelë.
Çfarë cilësish tregojnë këta çifte mbiemrash?
Nxënësit diskutojnë në dyshe dhe më pas me gjithë klasën.
Veprimtaria 2: Mendo-zbulo
Nxënësit ftohen të shohin tekstin.
Nxënësit lexojnë rubrikën dhe temën e mësimit: Mbiemrat me kuptim të kundërt
Komentohen figurat e në tekst dhe nxënësit lexojnë shembujt e dhënë.
Pëllumb i bardhë.
Korb i zi.
Punohen ushtrimet nga nxënësit me laps, në tekst.
Në ushtrimin 1 nxënësit do të shoqërojnë mbiemrat me kuptim të kundërt.
Në ushtrimin 2 nxënësit do të gjejnë mbiemrat me kuptim të kundërt me mbiemrat e përbërë të dhënë të
tipit fjalëformues emër + mbiemër.
Në ushtrimin 3 nxënësit do të vendosin emrat para mbiemrave të dhënë.
Në ushtrimin 4 emrat e dhënë do të cilësohen me dy mbiemra me kuptim të kundërt.
Në ushtrimin 5 nxënësit do të gjejnë cilësi të kundërta për çiftet e personazheve të ndryshme të përrallave
dhe do t’i shkruajnë ato.
Nxënësit punojnë individualisht, më pas rishikojnë në dyshe ushtrimet dhe i diskutojnë me gjithë klasën.
Veprimtaria 3: Lojë
Zhvillohet një lojë në minutat e fundit të orës. Nxënësit në çifte luajnë së bashku. Njëri nxënës thotë një
mbiemër, shoku tjetër gjen antonimin e tij.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: shoqërimin e mbiemrave antonimike, gjetjen e mbiemrave
të përbërë të tipit fjalëformues emër+mbiemër me kuptim të kundërt me grupin e mbiemrave të dhënë,
gatishmërinë dhe saktësinë e treguar në kryerjen e detyrave, larmishmërinë e treguar në të shprehurit e tyre
dhe pasurinë e leksikut të tyre, përdorimin në mënyrën e saktë të mbiemrave me kuptim të kundërt, duke i
vendosur ato në kontekstin e duhur.
Detyrë: Shkruaj tre mbiemra, jep antonimet e tyre. Ndërto fjali me to.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë Astropeshku (ora I)

Situata e të nxënit: Nxënësit
bëjnë lidhjen e tregimit fantastik
me filma të kësaj natyre që ata
kanë parë.

Rezultatet e të nxënit:
• ndjek me vëmendje tekstin që dëgjon.
lexon tregimin rrjedhshëm dhe me intonacionin e duhur;
• demonstron të kuptuarit e tekstit, nëpërmjet komentimit të figurave;
• jep parashikimet e veta në lidhje me tregimin;
• përcakton duke e argumentuar, llojin e tekstit që lexon;
• bën lidhjen e tregimit fantastik me filma të kësaj natyre që ai ka parë;
• shpreh mendimet, ndjenjat dhe emocionet e tij rreth tregimit.

Fjalët kyç:
Astropeshku,
Astroflluska,
Alesioja,
kompjuter,
det,
dallgë,
peshq,
korale shumëngjyrëshe,
peshkaqen.

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, pamje nga bota qiellore dhe nënujore, libra me tregime
fantastike.

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shoqëria dhe mjedisi,
Shkencat e natyrës, Edukim fizik,
sporte dhe shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgim dhe përshkrim i figurës, Veprimtari e të menduarit të drejtuar, Bisedë, Punë me
gjithë klasën, Punë individuale, Punë në grupe.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Vëzhgim dhe përshkrim i figurës
Komentimi i figurës së dhënë në tekst. Mësuesja orienton nxënësit të shohin figurën. Nxiten nxënësit të
flasin rreth saj.
‒ Çfarë shohim në figurë?
‒ Ç‘lloje gjallesash jetojnë nën ujë?
‒ Si mendoni ju ku ndodhen djali?
‒ Ç’po bën ai?
Veprimtaria e dytë: Veprimtari e të menduarit të drejtuar
Njihen nxënësit me titullin e tregimit. Nxënësit mbyllin librat dhe dëgjojnë mësuesin/en.
Lexohet pjesa me paragrafë nga mësuesja. Nxënësit japin parashikimet e tyre rreth tregimit.
Ndalesa I. Alesioja jep komandën.... deri te .... janë shumë të mëdha.
‒ Çfarë komande dha Alesioja?
‒ Ku u zhyt Astroflluska?
‒ Nga se ka frikë Alesioja?
‒ Si mendoni se do të vazhdojë udhëtimi i Alesios?
Ndalesa II. Në ato çaste Astroflluska.... deri te ....koralet shumëngjyrëshe.
‒ Çfarë forme mori Astroflluska?
‒ Si mendoni ju pse u gëzua Alesioja?
‒ Çfarë pa Alesioja nga xhamat e Astropeshkut?
‒ Si mendoni se do të vazhdojë udhëtimi i Alesios?
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Ndalesa III. Ai i përshëndet.... deri te ....e largon atë.
‒ Çfarë lexoi Alesioja në ekranin e kompjuterit?
‒ Çfarë dalloi Alesioja prapa xhamit?
‒ Cila ishte hija e zezë që pa ai?
‒ Si u arrit që të largohej peshkaqeni?
Ndalesa IV. Alesioja merr frymë i lehtësuar .... deri në fund.
‒ Çfarë dëshire kishte Alesioja?
‒ Ku donte ta vazhdonte udhëtimin ai?
‒ Në çfarë u shndërrua Astropeshku? Pse?
‒ Çfarë ju bëri përshtypje në këtë tregim?
‒ Si ju duket udhëtimi i Alesios?
‒ Si u ndiet pas përfundimit të leximit të tregimit?
Lexim për pak minuta i pjesës në heshtje nga nxënësit. Ata udhëzohen të nënvizojnë fjalët dhe shprehjet
që nuk kuptojnë dhe fjalitë që u duken më interesante. Më pas diskutohet rreth tyre me gjithë klasën.
Lexim i pjesës zinxhir nga nxënësit.
Diskutim me nxënësit për llojin e tekstit:
‒ Ç’lloj tregimi është ky? (tregim fantastik). Ku duket kjo? (mjetet e udhëtimit, veprimet e personazhit etj.,
janë fantastikë).
Veprimtaria e tretë: Bisedë
Nxënësit tregojnë tregime fantastike që kanë lexuar apo filma që kanë parë me ndodhi fantastike.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: interesin e shfaqur gjatë dëgjimit të tregimit, për leximin e
rrjedhshëm të tij, komentimin e figurave, parashikimet e dhëna në lidhje me tregimin, mendimet e dhëna
rreth llojit të tregimit dhe argumentet për të, shprehjes së mendimeve, ndjenjave dhe emocioneve të tij/saj
rreth tregimit.
Detyrë: Çfarë gjërash kanë të njëjta dhe çfarë kanë të ndryshme: Astroflluska dhe Astropeshku? Vizatoji
ato në fletore.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Astropeshku (ora II)

Situata e të nxënit: Nxënësit bëjnë lidhjen e
tregimit fantastik me filma të tillë që ata kanë
parë dhe tregojnë mbi bazën e fantazisë së
tyre, për ëndrra të ngjashme me tregimin
fantastik.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• interpreton në role tregimin;
• tregon brendinë e tregimit sipas strukturës së tij;
• u përgjigjet pyetjeve rreth tregimit;
• shkruan sipas fantazisë së tij, për një ëndërr të ngjashme me
tregimin fantastik, duke respektuar rregullat drejtshkrimore;
• vlerëson krijimet e shokëve/shoqeve.

Fjalët kyç:
Astropeshku, Astroflluska, Alesioja,
kompjuter, det, dallgë, peshq, korale
shumëngjyrëshe, peshkaqen

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, pamje nga bota nënujore, fletë A4, mjete
shkrimi, libra me tregime fantastike.

Lidhja me fushat e tjera: Arte, Shoqëria
dhe mjedisi, Shkencat e natyrës, Edukim
fizik, Sporte dhe shëndet
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim, Marrëdhënie pyetje-përgjigje, Shkrim i lirë, Punë me gjithë klasën, Punë individuale,
Punë në grupe.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Diskutim
Në veprimtarinë e parë, nxënësit paraqesin detyrat e shtëpisë, i shkëmbejnë me shokun/shoqen e bankës.
Pasi i kontrollojnë detyrat e shokëve/shoqeve, i vlerësojnë, i qortojnë gabimet dhe i diskutojnë me gjithë
klasën.
Veprimtaria e dytë: Marrëdhënie pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja orienton nxënësit të lexojnë tregimin për ta rikujtuar atë.
Punohet rubrika: Përgjigju pyetjeve.
Nxënësit tregojnë brendinë e tregimit me fjalët e tyre, sipas strukturës së tij.
Punohet ushtrimi: Gjej dhe lexo fjalitë që tregojnë se:
- Alesioja u tremb dy herë.
- Alesioja nuk pranon që ka frikë.
- Alesioja është më i sigurt në qiell.
Veprimtaria e tretë: Dramatizim
Lexim i tregimit nga disa grupe nxënësish në role (autori, Alesioja, komanda). Përcaktohet grupi që interpretoi
më mirë.
Veprimtaria e katërt: Shkrim i lirë
Nxënësit bëjnë një shkrim të shkurtër me 4-5 fjali, ku tregojnë për një ëndërr të ngjashme me tregimin
fantastik: “Një udhëtim me Astropeshk”.
Në përfundim të punës nxënësit lexojnë shkrimet e tyre. Ata vlerësojnë njëri-tjetrin. Përzgjidhen 3 shkrimet
më të bukura nga një juri prej 3 nxënësish.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: përgjigjet e pyetjeve e rreth tregimit, tregimin e brendisë së
tregimit sipas strukturës së tij, interpretimit në role të tregimit, përshkrimet sipas fantazisë së tyre, respektimin
e rregullave drejtshkrimore në shkrimet e tyre, vlerësimin që i bëjnë njëri-tjetrit.
Detyrë: Gjej dhe shkruaj dy folje dhe dy mbiemra nga tregimi. Trego antonimet e tyre.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Flasim: Të fshehtat e natyrës

Situata e të nxënit: Diskutime,
përshkrime mbi bazën e fotove dhe
njohurive që kanë për botën nënujore
dhe atë qiellore.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• përshkruan mbi bazën e figurave dhe njohurive që ka për
botën qiellore dhe atë nënujore;
• diskuton rreth botës nënujore dhe qiellore, duke përdorur një
fjalor të përshtatshëm;
• respekton rregullat e të folurit gjatë komunikimit me të tjerët;
• ndërton histori imagjinare për udhëtime të tij/saj, në hapësirën
qiellore dhe nënujore;
• shpreh mendimet, ndjenjat dhe emocionet e tij/saj rreth njohjes
me të panjohurat e botës nënujore dhe asaj qiellore.

Fjalët kyç:
Toka,
Hëna,
bota e ujit,
bota e qiellit,
bimë nënujore,
astronaut,
polumbar,
peshq,
peshkaqen.

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, pamje nga bota e ujit dhe e qiellit, fletë
vizatimi, etiketa fjalësh sipas figurave të librit, mjete
shkrimi, videoprojektor, material i përgatitur në formën e një
fotoreportazhi për hapësirën qiellore dhe botën nënujore,
kuriozitete për hapësirën qiellore dhe botën nënujore, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shoqëria dhe mjedisi, Shkencat e
natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar, Mendo, puno në dyshe, shkëmbe, Bisedë, Imagjinatë e drejtuar, Punë
me gjithë klasën, Punë individuale, Punë në grupe.
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Shikim i organizuar
Mësuesja paraqet me anë të videoprojektorit një material të shkurtër filmik, ku paraqitet një fotoreportazh
nga hapësira qiellore dhe bota nënujore.
Pasi nxënësit shikojnë fotoreportazhin, mësuesja u drejton nxënësve disa pyetje rreth tij.
‒ Çfarë patë në këtë material filmik?
‒ Çfarë ju tërheq në këto pamje?
‒ Pse është interesante bota qiellore dhe ajo nënujore?
‒ Pse i ndjekim me interes dhe kuriozitet dëshmitë e reja që vijnë nga hapësira qiellore dhe
bota nënujore?
Veprimtaria e dytë: Mendo, Puno në dyshe, Shkëmbe
Mësuesi/ja orienton nxënësit të hapin librat dhe të shohin me vëmendje fotot. Pastaj
mendimet e tyre rreth fotove i shkëmbejnë me shokun e bankës dhe në fund me gjithë
klasën. Pasi binden për përgjigjen e saktë, plotësojnë etiketat me fjalët: bimët nënujore, Toka e parë nga
Hëna, peshqit duke shtegtuar, astronauti, polumbari, peshkaqeni.
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Veprimtaria e tretë: Bisedë
*Në këtë veprimtari nxënësit duke u ndihmuar edhe nga pamjet, do t’u përgjigjen pyetjes:
‒ Në cilat nga këto dy vende ka jetë?
Nxënësit tregojnë dhe lexojnë kuriozitete për hapësirën qiellore dhe botën nënujore.
Veprimtaria e katërt: Imagjinatë e drejtuar
*Ndahen nxënësit në dy grupe. Mësuesja orienton nxënësit që të bëjnë një udhëtim imagjinar: njëri grup
fluturon me astroflluskë, grupi tjetër noton me astropeshk.
Secili nxënës tregon udhëtimin e tij imagjinar duke paraqitur me anë të figurave të marra nga revista të
ndryshme dhe vizatimeve të bëra prej tyre, vendet ku ata do të shkojnë.
*Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin për përshkrimet e tyre. Përzgjidhen nga një juri e nxënësve, përshkrimet
më të mira.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: përshkrimin mbi bazën e figurave dhe njohurive që ka për botën
qiellore dhe atë nënujore, përdorimin e një fjalori të përshtatshëm, kur diskuton rreth temës, respektimin e
rregullave të të folurit gjatë komunikimit me të tjerët, ndërtimin e historive imagjinare për udhëtime të tij/saj,
në hapësirën qiellore dhe nënujore, shprehjes së mendimeve, ndjenjave dhe emocioneve të tij/saj rreth
njohjes me të panjohurat e botës nënujore dhe asaj qiellore.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Planeti i Gjelbër (ora I)
Lexojmë

Situata e të nxënit: Diskutim rreth
njohurive që kanë nxënësit për
përpjekjet e njerëzve për zbulimin e
planetëve të tjera që kanë jetë.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin me vëmendje, duke vënë në dukje gjërat që i
duken tërheqëse;
• shpjegon fjalët e reja, duke i përdorur në fjali;
• përcakton duke e argumentuar, llojin e tekstit që lexon;
• jep parashikimet e tij/saj në lidhje me tregimin;
• dallon cilësitë e personazheve mbi bazën e veprimeve të tyre;
• shpreh ndjenjat dhe mendimet personale rreth pjesës që lexon.

Fjalët kyç:
anije kozmike,
kozmos,
astronaut,
planeti i gjelbër,
ndjenja e dashurisë,
miqësisë,
piloti,
jashtëtokësorë.

Burimet dhe materialet didaktike:
Lidhja me fushat e tjera:
teksti shkollor, foto të astronautëve në hapësirë, pamje të
Arte, Shoqëria dhe mjedisi, Teknologji
jashtëtokësorëve, materiale për udhëtimet në kozmos të marra nga dhe TIK.
interneti, material filmik i përgatitur, videoprojektor.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-komento, Bashkëbisedim, VLD, Harta e personazheve, Punë individuale,
Punë me gjithë klasën, Punë në grup.
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Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Vëzhgo-komento, Bashkëbisedim
Në këtë veprimtari zhvillohet një bashkëbisedim me nxënësit rreth pamjeve të udhëtimeve në hapësirë,
veshjeve të astronautëve, pamje të jashtëtokësorëve, të përgatitura më parë nga mësuesi.
‒ Çfarë shikoni në këto pamje?
‒ Me çfarë mjeti mund të shkojmë në kozmos?
‒ A keni dëshirë të udhëtoni në hapësirë?
‒ A ekzistojnë jashtëtokësorët? Çfarë dini për ta?
Mësuesi dëgjon mendimet e nxënësve dhe shton informacione kur është e nevojshme.
Paraqitet me anë të videoprojektorit një material i shkurtër filmik për udhëtimet në hapësirë.
Veprimtaria e dytë: VLD
*Nxënësit njihen me titullin e pjesës “Planeti i Gjelbër” dhe autorin e tij, John Barth.
*Ftohen nxënësit të vëzhgojnë dhe të komentojnë figurën në tekst.
*Mësuesja u drejton pyetjen nxënësve:
‒ Nisur nga titulli dhe figura për çfarë mendoni se bën fjalë kjo pjesë?
Nxënësit japin mendimet e tyre.
Nxënësit lexojnë në heshtje tekstin me paragrafë dhe më pas mësuesja i drejton pyetje për të kuptuar
pjesën.
Paragrafi 1: Anije kozmike… deri te...kristale të gjelbra.
‒ Ku zbriti anija kozmike?
‒ Çfarë pa piloti kur zbriti?
‒ Çfarë mendoni se do të ndodhë më tej?
Paragrafi 2: Në një moment... deri te... si të peshqve.
‒ Çfarë dëgjoi piloti Xhorxho Brende, kur zbriti në Planetin e Gjelbër?
‒ Cilin takoi piloti atje?
‒ Nga doli personazhi i veçantë?
‒ Ç’pamje kishte personazhi i veçantë?
‒ Si mendoni a është një jashtëtokësor?
Paragrafi 3 : Kur u afrua Xhorxho Brendeja… deri te …..emri i tij.
‒ Kush e realizonte melodinë që dëgjoi piloti?
‒ A e kuptoi Xhorxho gjuhën e banorit të Planetit të Gjelbër?
‒ Për çfarë mendoi Xhorxho se e pyeti banori i Planetit të Gjelbër?
‒ Çfarë mendoi Xhorxho se do të thoshte banori me fjalët Trik, trik?
‒ A mendoni se do të bëhen miq Triku dhe piloti Xhorxho?
Paragrafi 4: Ditët kaluan…… deri në fund.
‒ Cila ishte përshëndetja e Trikut për mikun e tij?
‒ A ishte i kënaqur Xhorxho nga kjo shoqëri?
‒ A ju pëlqeu pjesa?
‒ Çfarë ju bëri më tepër përshtypje dhe ju duk më tërheqëse në këtë pjesë?
‒ Si ndiheni pasi lexuat këtë pjesë?
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*Punohet fjalori me fjalët e shprehjet e reja dhe nxënësit ndërtojnë fjali me to.
*Nxënësit përcaktojnë llojin e pjesës (tregim fantastik), duke treguar disa karakteristika për të.
*Leximi zinxhir dhe në role i tregimit nga nxënësit.
Veprimtaria e tretë: Harta e personazheve
Nxënësit të ndarë në grupe diskutojnë për personazhet e tregimit dhe cilësitë e tyre, duke plotësuar
kështu hartën e personazheve.

miqësor

komunikues

kureshtar

Piloti XhorxhoBrendejaXh

Triku
i dashur

i shkathët

mikpritës

		

komunikues

miqësor

Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: leximin e vëmendshëm të tregimit, duke vënë në dukje gjërat
që i duken tërheqëse, shpjegimi e fjalëve e shprehjeve të reja përdorimin e tyre në fjali, parashikimet e
dhëna në lidhje me tregimin, dallimin e cilësive të personazheve mbi bazën e veprimeve të tyre, ndjenjat
dhe mendimet personale të shprehura rreth pjesës që lexon.
Detyrë: Si mund të zhvillohet ngjarja më tej? Imagjinoje dhe tregoje.

Fusha:Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Planeti i Gjelbër (ora II)
Lexojmë

Situata e të nxënit:
Nxënësit diskutojnë rreth ndjenjës së
miqësisë ndërmjet njerëzve.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• përshkruan me fjalë të thjeshta personazhet në tregim;
• tregon brendinë e tregimit sipas rrjedhës së ngjarjes;
• diskuton për ndjenjën e miqësisë ndërmjet njerëzve;
• lidh tregimin me ndodhi personale nga jeta e tij/saj;
• formulon mesazhin e tregimit sipas mendimit të tij;
• demonstron aftësi të bashkëpunimit në grup.

Fjalët kyç:
anije kozmike,
kozmos,
Planeti i Gjelbër,
gjuha,
komunikimi,
ndjenja e dashurisë,
miqësisë

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, foto të fëmijëve me miq dhe të afërm jashtë
vendit, videoprojektor

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi,
Arte,
Teknologji dhe TIK

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Bashkëbisedim, Përvijim i të menduarit, Grafiku organizues rrjedha e ngjarjes, Vija e vlerës,
Punë individuale, Punë në grup, Punë me gjithë klasën.
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Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Bashkëbisedim
Nxënësit janë porositur një orë më parë të sjellin foto ku kanë dalë me miq, të afërm të tyre kur ata kanë
qenë me pushime jashtë vendit.
Në këtë veprimtari zhvillohet një bashkëbisedim me nxënësit rreth udhëtimeve të bëra nga ata jashtë
vendit. Më pas u drejtohen pyetjet:
‒ A ju ka ndodhur të zini miq në një vend të huaj?
‒ A ju ka ndodhur të bëheni mik me një person që nuk flet gjuhën tuaj?
‒ Tregoni një rast kur keni dalë nga situata në një vend të huaj duke u munduar të kuptoheni me një
person që nuk fliste gjuhën shqipe.
Veprimtaria e dytë: Përvijim i të menduarit, Grafiku organizues rrjedha e ngjarjes
*Bëhet leximi i tregimit nga nxënësit.
*Nxënësit u përgjigjen pyetjeve të tekstit:
‒ Ku zbriti anija kozmike? Çfarë pa piloti kur zbriti?
‒ Kë takoi dhe si komunikoi me të?
‒ Piloti dhe Triku nuk e njihnin gjuhën e njëri-tjetrit, por u bënë miq. Çfarë tregon kjo?
Mësuesi/ja shkruan hap pas hapi grafikun organizues Rrjedha e ngjarjes.

Anija kozmike zbriti në Planetin e Gjelbër.
Piloti pa atje, një pyll me pemë të mëdha të kristalta.
Në Planetin e Gjelbër, piloti takoi një personazh të veçantë.
Banori i Planetit të Gjelbër fliste në një gjuhë të pakuptueshme për Xhorxhon.

Xhorxho dhe Triku u bënë shumë shpejt shokë.
Brendeja u përshëndet me mikun e tij dhe u nis për fluturim.
Punohet nga nxënësit rubrika: Plotëso dhe shkruaj.
Nxënësit ndahen në 5 grupe.
Nxënësit e grupit të parë do të përshkruajnë Planetin e Gjelbër.
Nxënësit e grupit të dytë do të përshkruajnë banorin e Planetit të Gjelbër.
Nxënësit e grupit të tretë do të shkruajnë fjalët që thotë banori i çuditshëm.
Nxënësit e grupit të katërt do të shkruajnë për ngjyrat që shohin.
Nxënësit e grupit të pestë do të shkruajnë për tingujt që dëgjojnë.
Në përfundim, nxënësit lexojnë përshkrimet e tyre.
Veprimtaria e tretë: Vija e vlerës
Mësuesi/ja drejton pyetjen:
‒ Cila është më e rëndësishme që njerëzit të bëhen miq, gjuha apo ndjenja e dashurisë dhe e
miqësisë?
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‒ Jepni mendimin tuaj duke e argumentuar.
Secili nxënës mendon për pyetjen dhe mund të shkruajë përgjigjen e vet.
Nxënësit zënë vend përgjatë një vije imagjinare midis dy qëndrimeve të skajshme, në varësi të faktit se
me cilin qëndrim pajtohen më shumë. Nxënësit diskutojnë me njëri-tjetrin dhe janë të lirë të ndërrojnë
vend, pasi dëgjojnë qëndrimin e grupeve.
Zëdhënësi i çdo grupi shpreh mendimin e nxënësve.
Grupi I: Ne mendojmë se gjuha është një mjet për të krijuar miqësi.
Grupi II: Ne mendojmë se është ndjenja e miqësisë ajo e cila bën që njerëzit të bëhen miq.
Grupi III: Ne mendojmë se njerëzit që të bëhen miq janë të rëndësishme si gjuha, ashtu edhe ndjenja e
dashurisë dhe e miqësisë.
Në fund nxit nxënësit të formulojnë mesazhin e pjesës:
Mesazhi: Gjuha e miqësisë i bashkon njerëzit dhe i bën ata të kuptohen pavarësisht rrethanave.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: përgjigjet e dhëna për pyetjet rreth tregimit, tregimin e
brendisë me fjalët e tyre, saktësinë në plotësimin e rubrikave, argumentimin e mendimeve të tyre,
formulimin e mesazhit, bashkëpunimin në grup.
Detyrë: Imagjino një udhëtim në hapësirë dhe shkruaje. Paraqite me vizatim.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Të kesh mik një yll (ora I)

Tematika: Shkruajmë

Klasa II

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje prezantimin e tjetrit dhe merr pjesë
në diskutim me pyetje, komente apo sqarime;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për
përgatitjen e një teme të dhënë;
Kompetenca digjitale:
• organizon dhe komunikon informacionin, duke përdorur
mjetet e duhura të komunikimit teknologjik për të mbledhur
informacion dhe për të komunikuar me të tjerët.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet, ndjenjat
dhe emocionet e tij/saj, si dhe diskuton në
grupe të vogla për temën e shtruar;
-pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të
shkruajë;
- plotëson me shkrim pjesët që u mungojnë
fjalive.

Fjalë kyç: yll, diell, mik.

Burimet: libri, informacione nga interneti,
revistat, librat ose enciklopeditë në lidhje me
yjet.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
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Bisedë me termat paraprakë (10 min)
Mësuesi/ja pasi shkruan temën në tabelë u drejtohet nxënësve duke i pyetur nëse e dinë ata që yjet janë
Diej, ashtu si dielli që ndriçon Tokën. Nxënësit përgjigjen dhe më pas mësuesi/ja u kërkon atyre që
të sjellin informacione të tjera në lidhje me yjet dhe fotografi që ilustrojnë informacionet. Nxënësit tregojnë
yjësi të ndryshme, si: Arusha e madhe, Arusha e vogël, Orioni, Shigjetari. Më pas ata diskutojnë për faktin
që ka plot njerëz që i vendosin një emër yllit që ta pëlqejnë dhe mbi kuptimin që ka sipas tyre ky veprim.
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (20 min.)
Punë në çift
Nxënësit do të plotësojnë individualisht kërkesat me shkrim në libër dhe më pas do të shkëmbejnë librat
me njëri-tjetrin për rishikim. Nxënësit vlerësojnë punën e njëri-tjetrit.
Turi i galerisë (10 min)
Nxënësit vizatojnë yllin e tyre të preferuar që ndriçon në një qiell plot e yje të tjerë dhe i shkruajnë emrin
pranë. Ekspozojnë punimet e tyre dhe vlerësojnë punimet e njëri-tjetrit .
Detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do të shkruajnë një informacion me 5-6 fjali në lidhje me yllin më të afërt që kanë njerëzit,
Diellin.

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga
ajo që
kërkohej

2
Ka plotësuar
detyrën me
>6 gabime
drejtshkrimore dhe
nuk i ka renditur
pjesët e strukturës
sipas radhës së
modelit. Ka marrë
pjesë në diskutim
duke paraqitur
mendime por pa
dhënë argumente

Lënda: Gjuhë shqipe

3
Ka plotësuar
detyrën me
5-6 gabime
drejtshkrimi apo
gramatikore.
Ka marrë pjesë
në diskutim
duke paraqitur
mendime
dhe shtruar
argumente.

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.
Ka marrë pjesë
në diskutim
duke paraqitur
mendime
dhe shtruar
argumente.

Shkalla 1

Tema : Të kesh një mik yll (ora II)

5
Ka plotësuar
detyrën me
1-2 gabime
drejtshkrimore.
Ka marrë pjesë
në diskutim
duke paraqitur
mendime
dhe shtruar
argumente.

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje prezantimin e tjetrit dhe merr pjesë në
diskutim me pyetje, komente apo sqarime;
Kompetenca e të nxënit:
• identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato
të panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të caktuar,
duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh. duke i shënuar me
shenja të ndryshme);
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen
e një teme të dhënë.

Nxënësi/ja:
- pyet, përgjigjet, shpreh mendimet,
ndjenjat dhe emocionet e tij/saj, si dhe
diskuton në grupe të vogla për temën e
shtruar;
- pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të
shkruajë;
- plotëson me shkrim pjesët që u
mungojnë fjalive.
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Fjalë kyç:
tregim fantastik,
imagjinatë.

Burimet: libri, libra me tregime fantastike,
Liza në botën e çudirave, Harry Poter .

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit( strategjia, teknikat)
Harta e konceptit (10 min.)
Mësuesi/ja njofton se nxënësit se gjatë asaj ore mësimi, nxënësit do të plotësojnë fjalët në një tregim
fantastik.
‒ Para se të fillojmë të bëjmë këtë punë do të shpjegojmë kuptimin e emërtimit: tregim fantastik. Ndonjëri
nga ju ka ndonjë ide në lidhje me këtë emërtim?
Tregime fantastike

Tregimet fantastike janë tregimet që bazohen në imagjinatën e
njeriut dhe jo në fakte apo histori të vërteta.

Harry Poter

Liza në botën e çudirave

Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (20 min.)
Klasa ndahet në grupe dhe secilit grup i caktohen rolet e nxënësve. Lexuesi do të lexojë me zë kërkesën.
Lehtësuesi do të shpjegojë punën që do të bëjnë nxënësit. Mbështetësi do të ndihmojë nxënësit gjatë
punës në grup dhe prezantuesi do të lexojë me zë të lartë punën para klasës.
Zhvillohet puna sipas kërkesës. Plotësohen fjalitë me fjalët që mungojnë sipas kuptimit.
Nxënësit vlerësojnë punën e njëri-tjetrit.
Reflektim vlerësim (10 min.)
Pasi e kanë mbaruar së plotësuari, mësuesi/ja u kërkon që të identifikojnë elementet që e bëjnë atë tregim
fantastik. Ajo u kërkon nxënësve që t’i vendosin një titull tregimit dhe ta shkruajnë në libër.
Detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do ta shkruajnë tregimin fantastik të ndarë në tre paragrafë, hyrje, brendi,mbyllje dhe në fillim
do të shkruajnë titullin.
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (20 min.)
Klasa ndahet në grupe dhe secilit grup i caktohen rolet e nxënësve. Lexuesi do të lexojë me zë kërkesën.
Lehtësuesi do të shpjegojë punën që do të bëjnë nxënësit. Mbështetësi do të ndihmojë nxënësit gjatë
punës në grup dhe prezantuesi do të lexojë me zë të lartë punën para klasës.
Zhvillohet puna sipas kërkesës. Plotësohen fjalitë me fjalët që mungojnë sipas kuptimit.
Nxënësit vlerësojnë punën e njëri-tjetrit.
Reflektim vlerësim (10 min.)
Pasi e kanë mbaruar së plotësuari, mësuesi/ja u kërkon që të identifikojnë elementet që e bëjnë atë
tregim fantastik. Ajo u kërkon nxënësve që t’i vendosin një titull tregimit dhe ta shkruajnë në libër.
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Detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit do ta shkruajnë tregimin fantastik të ndarë në tre paragrafë, hyrje, brendi,mbyllje dhe në fillim do
të shkruajnë titullin.

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

2
Ka plotësuar
detyrën me
>6 gabime
drejtshkrimore dhe
nuk i ka renditur
pjesët e strukturës
sipas radhës së
modelit. Ka marrë
pjesë në diskutim
duke paraqitur
mendime, por pa
dhënë argumente.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

3
Ka plotësuar
detyrën me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.
Ka marrë pjesë
në diskutim
duke paraqitur
mendime
dhe shtruar
argumente.

Lënda: Gjuhë shqipe

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.
Ka marrë pjesë
në diskutim
duke paraqitur
mendime
dhe shtruar
argumente.

Klasa 2

5
Ka plotësuar
detyrën me
1-2 gabime
drejtshkrimore.
Ka marrë pjesë
në diskutim
duke paraqitur
mendime
dhe shtruar
argumente.

Data:

Tema mësimore: Zoeja dhe dy robotët (ora I)

Situata e të nxënit: Nxënësit kanë sjellë
robotë lodër, foto robotësh, lodra të tjera
dhe diskutojnë rreth tyre .

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
· flet rrjedhshëm dhe kuptueshëm në lidhje me
tekstin;
· kupton tekstin nëpërmjet pyetjeve;
· demonstron vëmendje gjatë dhënies së përgjigjeve
rreth tregimit;
· tregon përvoja vetjake që kanë lidhje me temën;
· shpreh pëlqimet e tij/saj rreth mbylljes së
tregimit.

Fjalët kyç: robot, i vjetër, adhuron,
rrangallë, qark, ndryshk

Burimet:
teksti shkollor, robot lodër, foto robotësh, fletë A4

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shkenca natyrore,
Shoqëria dhe mjedisi, Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Bashkëbisedim, Lexim i drejtuar, Rrjeti i diskutimit, Argument, punë individuale, punë në
grup
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Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Bashkëbisedim
Në këtë veprimtari zhvillohet një diskutim me nxënësit rreth lodrave të tyre të parapëlqyera.
‒ A ju pëlqen të keni lodra?
‒ Cila janë lodrat tuaja të parapëlqyera?
‒ A luani ju me to?
‒ Kur luani me to?
‒ A ka ndonjëri nga ju robot lodër?
‒ Ç’ngjyrë ka ai?
‒ A ju pëlqen të luani me të?
‒ Çfarë veprimesh bën roboti juaj?
Nxënësit diskutojnë duke ilustruar edhe me foto dhe argumente mendimet e tyre.
Ndërtimi i njohurive: Lexim i drejtuar
‒ Sot do të flasim rreth një tregimi shumë të bukur.
Më dëgjoni me vëmendje për të kuptuar ngjarjen.
Nxënësit njihen me titullin e tregimit “Zoeja dhe dy robotët”.
Ata vëzhgojnë dhe komentojnë figurën në tekst.
Leximi i pjesës me paragrafë.
Ndalesa e parë: Zoeja e adhuron robotin ... deri te... nuk është asgjëkund.
‒ Cilin adhuronte Zoeja ?
‒ Si quhej roboti i saj i ri?
‒ Kur luante ajo me robotin e saj të ri?
‒ Pse nuk mërzitej ajo asnjëherë me robotin e saj të ri?
‒ Për kë u shqetësua ajo?
‒ A e gjeti në dollap ajo robotin e saj të vjetër gjithë ndryshk?
‒ Si mendoni çfarë do të bëjë Zoeja?
Ndalesa e dytë: Ajo shkon ...deri te ....Më ndihmo ta gjej.
‒ Ku shkoi Zoeja?
‒ Çfarë i kërkoi ajo Bang U-së?
‒ Pse u çudit Bang U-ja?
‒ Si mendoni, ku mund të ketë shkuar Zoeja me Bang U-në?
Ndalesa e tretë: Kur hapën portën ....deri te... për moshën tënde.. !
‒ Çfarë panë ata në rrugë?
‒ Ku e gjetën ata Glink O-në?
‒ Ç’arsye kishte patur Glink O-ja që ishte larguar nga shtëpia?
- Si arsyetoi Bang U-ja për veprimin e robotit të vjetër?
-Si mendoni se do të vazhdojë tregimi?
Ndalesa e katërt:Por roboti i ri ... deri në fund në fund
-Çfarë i ndodhi robotit të ri kur po fliste?
-Çfarë i kërkoi Zoeja, Glink O-së?
-Ç`mësim mori Bang U-ja nga Glink O-ja?
- A ju pëlqen mbyllja ?
- Keni ndonjë ide për ndonjë mbyllje tjetër?
Lexohet tregimi nga nxënësit duke mbajtur shënim fjalët e reja .
Punohet fjalori me fjalët e shprehjet e reja dhe nxënësit ndërtojnë fjali me to.
Lexim zinxhir i tregimit nga nxënësit.
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Përforcimi: Rrjeti i diskutimit, Argument
Po

Si mendoni, duhet t’i flakim sendet apo lodrat që na
ngjallin kujtime dhe nostalgji? Pse?

Jo

Nxënësit shfaqin mendimet e tyre rreth pyetjes dhe grupohen sipas përgjigjeve që kanë dhënë. Në
fund shkruhet në dërrasë përfundimi që lidhet me mesazhin e pjesës
Përfundimi
Nuk duhet t’i flakim sendet apo lodrat që na ngjallin kujtime dhe nostalgji.
Vlerësimi: Mësuesja vlerëson nxënësit për leximin e tregimit rrjedhshëm dhe duke respektuar shenjat
e pikësimit, shpjegimin e fjalëve e shprehjeve të fjalorit, përdorimin e tyre në fjali, përgjigjet e dhëna
për pyetjet e drejtuara rreth tregimit, argumentimin e mendimit.
Detyrë: Shkruaj me 2-3 fjali se pse të pëlqen mbyllja e tregimit.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Zoeja dhe dy robotët (ora II)

Situata e të nxënit: Nxënësit kanë sjellë
një lodër, që për të ka një vlerë të veçantë.
Diskutojnë rreth saj.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
· përshkruan lodrën e tij të parapëlqyer;
· tregon përvoja vetjake që kanë lidhje me temën;
· tregon brendinë duke ndjekur radhën e veprimeve;
· gjykon rreth personazheve dhe veprimeve të tyre

Fjalët kyç: robot, i vjetër, robot i ri, adhuron,
vlerë, krahaso, përshkruaj

Burimet:
teksti shkollor, lodra të parapëlqyera të nxënësve, fletë A4

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shkenca natyrore,
Shoqëria dhe mjedisi, Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim paraprak, Rrethi i koncepteve, Harta e personazheve, Turi i galerisë, punë
individuale, punë në grup
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Diskutim paraprak
Nxënësit kanë sjellë në klasë nga një lodër që për to ka një vlerë të veçantë.
Secili nxënës u prezanton lodrën e tij dhe tregon vlerën e veçantë që ajo ka për të.
Pyetjet janë të këtij lloji:
‒ Cila është lodra juaj e preferuar?
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‒ Pse kjo lodër është e veçantë për ju?
‒ Ç’kujtime ju lidhin me të?
‒ Kush jua ka dhuruar? Me ç’rast?
‒ A lozni me të?
‒ Si e ruani ju atë?
Ndërtimi i njohurive: Rrethi i koncepteve
Lexim i tregimit nga nxënësit.
Ndahen nxënësit në grupe dhe u caktohen detyra
Plotëso rrethin e konceptit.
Si?
Kush?
‒ Cilat janë personazhet?
Rrethi i
‒ Çfarë ndodhi?
Pse?
Çfarë?
koncepteve
‒ Kur ndodhi ngjarja?
‒ Ku kishte shkuar robot i vjetër?
Ku?
Kur?
‒ Pse e falënderoi roboti i ri robotin e vjetër?
‒ Si përfundoi ngjarja?
Nxënësit ndajnë tregimin në pjesë, formulojnë nga një fjali për secilën pjesë dhe tregojnë përmbajtjen e
përrallës sipas radhës së veprimeve.
Punohet rubrikat:
*Po ti?
*Plotëso dhe shkruaj.
Nxënësit plotësojnë fjalitë në dyshe dhe më pas i diskutojnë me gjithë klasën.
Nxënësit formulojnë mesazhin e pjesës dhe e diskutojnë me gjithë klasën.
Përforcim: Harta e personazheve,Turi i galerisë
roboti i vjetër
i shkathët
rregulloi
robotin e ri

zemërgjerë
u tregua i gatshëm
të ndihmojë robotin
e ri

roboti i ri
mendjemadh
tallej me robotin
e vjetër

hundëpërpjetë
mendonte se roboti i
vjetër e kishte vendin
te vjetërsirat

Në minutat e fundit, nxënësit do të vizatojnë një robot sipas përfytyrimeve të tyre.
Në përfundim ekspozojnë punimet e tyre dhe i shpjegojnë ato.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për të shprehurit rrjedhshëm dhe kuptueshëm në lidhje me
tekstin, tregimin e brendisë sipas radhës së veprimeve, gjykimet që japin në lidhje me personazhet dhe
veprimet e tyre, bashkëpunimin në grup, argumentimin e mendimit.
Detyrë: Shkruaj shkurt brendinë e tregimit.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe Klasa 2

Tema mësimore: Tekstet janë të ndryshme

Data:

Situata e të nxënit: Diskutojmë për
llojet e teksteve

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
Fjalët kyç: teksti, tekste të llojeve të
temës mësimore
ndryshme, magnetofon
Nxënësi/ja:
· ndjek me vëmendje tekstin që dëgjon;
· identifikon llojet e teksteve që dëgjon: vjershë, tregim,
përrallë, listë, gjëegjëzë, njoftim;
· jep mendimet dhe gjykimet e tij rreth teksteve që dëgjon.
Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria dhe
mjedisi

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, fragmente me lloje të ndryshme tekstesh,
magnetofon

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim për njohuritë paraprake, Veprimtari e dëgjimit të drejtuar, Argument, diskutim
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria 1. Diskutim për njohuritë paraprake
Në këtë veprimtari nxënësit diskutojnë për llojet e teksteve të ndryshme që ata njohin.
‒ Cilat janë disa nga llojet e teksteve që ju jeni njohur, keni lexuar apo punuar?
Nxënësit japin mendimet e tyre dhe plotësohet kllasteri.
listë
tregim

gjëegjëzë
vjershë

Llojet e
teksteve

përrallë

njoftim
këshillë

kartolinë

Veprimtaria 2: Veprimtari e dëgjimit të drejtuar, Numëro-krahaso, Diskutim
Mësuesja orienton nxënësit të dëgjojnë me vëmendje leximin e teksteve të dhëna në libër.
Sa më të vëmendshëm që të tregohen, aq më mirë do të identifikojnë llojet e teksteve që do të dëgjojnë.
Mësuesi/ja lexon pjesët në tekst me intonacionin e duhur.
Pas leximit nga mësuesja të çdo teksti, nxënësit do të shënojnë në një fletë llojin e tekstit që dëgjojnë.
Në përfundim të leximit të teksteve, nxënësit hapin librin dhe diskutojnë në fillim në dyshe dhe më pas me
gjithë klasën, për llojet e teksteve që dëgjuan, për të parë nëse i kanë identifikuar saktë ato.
Ajo u drejton pyetjen nxënësve:
‒ Ç’lloj tekstesh ishin secili nga tekstet që lexuam?
‒ A i keni identifikuar saktë ato?
‒ Ku gabuat?
Nxënësit japin mendimet e tyre, duke bërë dhe argumentimin e përgjigjes.
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Veprimtaria 3: Lexim me zë të lartë
Lexim me zë të lartë të teksteve nga nxënësit, duke respektuar shenjat e pikësimit dhe me intonacionin e
duhur.
Veprimtaria 4: Diskutim
Nxënësit punojnë në dyshe për të gjetur lloje të ndryshme tekstesh, nga librat që kanë sjellë në klasë.
Leximi i tyre duke përcaktuar dhe llojin.
Vlerësimi: Mësuesja vlerëson nxënësit për dëgjimin e vëmendshëm të pjesëve, identifikimin e llojeve të
ndryshme të teksteve, përgjigjet e dhëna.
Detyrë: Harto një listë me objekte të ndryshme që të duhet të blesh në një supermarket.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Dielli, Hëna dhe Deti (ora I)

Situata e të nxënit: diskutim rreth pamjeve
të ndryshme të Diellit, Hënës dhe Detit.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
· dallon mitin si përrallë e trilluar;
· zgjedh formën e përshtatshme për të përcjellë
informacionin e tij;
· jep parashikimet e veta në lidhje me përrallën;
· tregon interes dhe dëshirë për të lexuar;
· jep përshtypjet e tij rreth mbylljes së përrallës.

Fjalët kyç: Dielli, Hëna, Deti, Toka, peshq,
guaska, molusqe, qiell, miq

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, pamje të diellit, hënës dhe detit,
videoprojektor, fletë A4,

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shkenca natyrore,
Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:

Metodologjia: Stuhi mendimesh, Dëgjim i drejtuar, Diskutim,Turi i Galerisë, punë individuale, punë në
grup
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Stuhi mendimesh
*Në këtë veprimtari mësuesja paraqet me anë të videoprojektorit pamje nga toka, dielli hëna dhe deti.
*Mësuesja ndan nxënësit në grupe dhe i orienton ato për plotësimin e kllasterave:
yll

lart në
qiell
i shndritshëm

Dielli

forma Hëna del
të ndryshme
natën
trup qiellor

hapësirë
i kaltër
Deti
ujore
ka peshq, gaforre, molusqe.

Ndërtimi i njohurive: Dëgjim i drejtuar
‒ Sot do të lexojmë një përrallë të bukur. Ju do të më dëgjoni me vëmendje, për ta kuptuar sa më mirë
atë.
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Mësuesja shkruan në tabelë titullin e tregimit “Dielli, Hëna dhe Deti”( Mit).
Shpjegon se ç`është miti.
Miti
Përrallë e trilluar, që tregon për gjëra që nuk ndodhin në jetën tonë.
Ata vëzhgojnë dhe komentojnë figurën në tekst.
‒ Tani mbyllim librat dhe dëgjojmë mësuesen. Lexohet pjesa nga mësuesja.
Ndalesa I. Shumë kohë më parë….. deri te…ftojnë për drekë.
‒ Ku jetonin Dielli dhe Hëna?
‒ Si ishte pallati ku jetonin ata?
‒ Cili ishte miku i tyre?
‒ Cilin ftuan ata për drekë?
‒ Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
Ndalesa II. Miqtë e mi….deri te… nesër në mesditë.
‒ Pse besonte deti se nuk ka vend në shtëpinë e Diellit dhe të Hënës për të?
‒ Si mendoni do të shkojë deti në shtëpinë e Diellit dhe të Hënës?
Ndalesa III. Të nesërmen… deri te… të qëndronin aty përjetë.
‒ Me kë shkoi Deti në shtëpinë e Hënës dhe të Diellit?
‒ Çfarë ndodhi në shtëpinë e Diellit dhe të Hënës pas vizitës së Detit?
‒ Ku shkoi Dielli dhe Hëna?
‒ Si u ndien në qiell, Dielli dhe Hëna?
‒ Çfarë vendosën të bëjnë ata?
‒ Si ju duk fundi i përrallës? A ju pëlqeu të gjithëve? Pse?
Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja. Nxënësit ndërtojnë fjali me to.
Lexohet përralla zinxhir nga nxënësit.
Nxiten nxënësit të ritregojnë përmbajtjen me anë të pyetjeve.
Nxënësit japin përshtypje rreth përrallës.
‒ Ç’përshtypje ju bën përralla?
Përforcimi: Turi i Galerisë
Nxënësit vizatojnë diellin, hënën dhe detin, duke u bazuar te pamjet dhe përfytyrimet e tyre për to.
Në fund, punët e tyre ekspozohen para klasës dhe nxënësit vlerësojnë punimet më të bukura.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për përzgjedhjen e formës dhe gjuhës së përshtatshme për
të përcjellë informacionin, parashikimet në lidhje me përrallën, leximin dhe tregimin e brendisë së
përrallës, përshtypjet në lidhje me të.
Detyrë: Shkruaj me 3-4 fjali se ç`ndodhi me Diellin dhe Hënën kur erdhi Deti.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Dielli, Hëna dhe Deti (ora II)

Situata e të nxënit: Lexim dhe
diskutim i kurioziteteve për diellin,
hënën, detin.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
· përzgjedh formën dhe gjuhën e përshtatshme për të përcjellë
informacionin, idetë, mendimet e tij në lidhje me temën;
· tregon brendinë duke respektuar strukturën e tekstit;
· jep përshtypjet e veta në lidhje me mitin për vendosjen e hënës
dhe diellit lart në qiell;
· merr pjesë në lojë me role;
· shpreh opinionet tij rreth interpretimit të shokëve dhe shoqeve.

Fjalët kyç: Dielli, Hëna, Deti, mit,
miqësi, trillime

Burimet:
teksti shkollor, përralla dhe mite që dinë, flete A4 me hartën e
ngjarjes, kurizitete për diellin, hënën, detin.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shkenca
natyrore, Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim paraprak, Harta e ngjarjes, Lojë në role, punë individuale, punë në grup
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Diskutim paraprak
Nxënësit kanë sjellë kuriozitete për tokën, diellin, hënën dhe detin.
I lexojnë dhe diskutojnë për to.
Ndërtimi i njohurive: Harta e ngjarjes,
Nxënësit të ndarë në grupe plotësojnë hartën e ngjarjes.
Çfarë ndodhi?
Ku ndodhi
ngjarja?

Harta e
ngjarjes

Si ndodhi?
Pse ndodhi?

Kur ndodhi
ngjarja?
Kush u përfshi
në ngjarje?

Mësuesja shkruan në tabelë përgjigjet e nxënësve.
Nxënësit tregojnë përmbajtjen e përrallës, sipas strukturës së saj.
Punohet rubrika: Plotëso dhe shkruaj.
Nxënësit u përgjigjen pyetjeve të dhëna me shkrim, rreth përmbajtjes së përrallës dhe në fund i lexojnë ato.
Punohet rubrika: Po ti?
Nxënësit diskutojnë rreth mitit si një përrallë e trilluar që tregon për gjëra që nuk ndodhin në jetën reale.
Nxënësit tregojnë mite të tjera që dinë.
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Përforcimi: Lojë në role
Nxënësit ndahen në role: Dielli, Hëna, Deti dhe autori dhe dramatizojnë pjesën. Përsëritet dramatizimi
nga 2-3 grupe nxënësish. Vlerësime të interpretimeve të secilit grup.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për përzgjedhjen e formës dhe gjuhës së përshtatshme për
të përcjellë informacionin, idetë, mendimet e tij në lidhje me temën, tregimin e brendisë së përrallës
sipas strukturës, për përshtypjet e veta në lidhje me mitin për vendosjen e hënës dhe diellit lart në qiell,
interpretimin në role.
Detyrë: Shkruaj një mit. Paraqite atë me vizatim.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Uji, ajri, toka, zjarri (ora I)

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shpreh përjetimet që e kanë shoqëruar gjatë shikimit dhe
dëgjimit të një filmi, ose leximit të një libri në njërën nga format
shprehëse (me gojë, me shkrim, vizatim, mimikë, lëvizje etj.);
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e
një teme të dhënë;
Kompetenca personale:
• bashkëpunon në mënyrë aktive me të gjithë moshatarët.

Nxënësi/ja:
- përshkruan me fjalët e tij si e kupton një
pikturë, një pamje apo një fotografi;
- pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të
shkruajë;
- plotëson me shkrim fjalët që mungojnë
në një fjali duke u bazuar në fjalët e
dhëna.

Fjalë kyç: katër elementet, uji, toka, zjarri, ajri.

Burimet: libri, fotografi që tregojnë katër
elementet, lapsa me ngjyra.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit( strategjia, teknikat)
Diskutim i njohurive paraprake (15 min)
Mësuesja prezanton temën dhe paraqet foto të katër elementëve dhe shpjegon:
Ajri, uji, zjarri dhe toka janë katër elementet e jetës. Ajri është fryma që u jep jetë krijesave. Toka është nëna e
jetës (prej tokës lind gjithçka). Uji është ushqimi i jetës( pa ujë gjithçka vdes). Zjarri është energjia e krijesave.
‒ Keni parë filma vizatimorë me këto katër elemente? Si titullohet filmi? Si quhen personazhet? Çfarë
cilësish kishte personazhi i ajrit, tokës, ujit, zjarrit? Cili të pëlqen ty? Pse? Nëse ti do të ishe njëri nga këto
katër elemente, cili do të dëshiroje të ishe dhe pse?
Nxënësit imitojnë me lëvizjet e trupit dhe me zhurma:tokën, ujin, ajrin, zjarrin.
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (15 min.)
Nxënësit do të ndahen në grupin e ajrit, ujit, tokës dhe zjarrit. Do të punojnë së bashku për të plotësuar
fjalitë me fjalët që mungojnë. Në fund prezantuesi i çdo grupi do të lexojë punën e grupit.
Nxënësit vlerësojnë punën e njëri -tjetrit.
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Turi i galerisë (10 min.)
Nxënësit do të pikturojnë katër elementet dhe do t’i emërtojnë ato, me simbole ose me vija sipas dëshirës.
Nxënësit ekspozojnë dhe vlerësojnë punimet e njëri-tjetrit.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Në shtëpi nxënësit do të plotësojnë tri tekstet e tjera që u mbetën pa plotësuar në klasë.
Vlerësimi
Nota

1

2

Kriteri

S’ka shkruar Ka shkruar
asgjë nga ajo një fletë ditari
që kërkohej
me >6 gabime
drejtshkrimore dhe
nuk i ka renditur
pjesët e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3

4

5

Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Uji, ajri, toka, zjarri (ora II)

Tematika: Shkruajmë

Klasa II

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• shpreh përjetimet që e kanë shoqëruar gjatë shikimit
dhe dëgjimit të një filmi, ose leximit të një libri në
njërën nga format shprehëse (me gojë, me shkrim,
vizatim, mimikë, lëvizje etj.);
Kompetenca e të nxënit:
Shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për
përgatitjen e një teme të dhënë.
Kompetenca personale: Nxënësi bashkëpunon në
mënyrë aktive me të gjithë moshatarët.

Nxënësi/ja:
− përshkruan me fjalët e tij si e kupton një pikturë,
një pamje apo një fotografi;
− pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të
shkruajë;
- planifikon shkrimin e tekstit që do të shkruajë
duke u bazuar në fjalët kyç;
- shkruan një tekst për temën e dhënë duke iu
përmbajtur strukturës, hyrje, zhvillim, mbyllje.

Fjalë kyç: katër elementet, uji, toka, zjarri, ajri.

Burimet: libri, fotografi që tregojnë katër
elementët, fletë a4 me vizatimin e pazëllit të katër
elementeve, gërshërë, ngjitës, fletë A4 të bardha,
lapsa me ngjyra.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
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Diskutim për njohuritë paraprake (15 min)
Prezantohet tema dhe mësuesi/ja i njofton paraprakisht nxënësit për veprimtaritë që do të kryejnë.
Nxënësit do të shkruajnë për njërin nga katër elementet duke e përshkruar atë dhe në fund do të
thonë pse e zgjodhën atë. Para se të fillojnë nxënësit do të përsërisin edhe një herë kuptimin e katër
elementeve:
Ajri është fryma që u jep jetë krijesave. Toka është nëna e jetës (prej tokës lind gjithçka). Uji është
ushqimi i jetës (pa ujë gjithçka vdes). Zjarri është energjia e krijesave.
Mendo, diskuto, krijo ( 15 min.)
Puna do të zhvillohet në grupe ku nxënësit do të ndahen sipas elementit për të cilin duan të shkruajnë.
Nxënësit që do të shkruajnë për ajrin mblidhen së bashku e kështu me radhë për tre të tjerët.
Nxënësit do të diskutojnë për fjalët dhe fjalitë që do të përdorin për të përshkruar secilin element. P.sh.:
Ajri
Ajri është një prej katër elementëve të jetës.
Ai është fryma e çdo gjallese në botë. Asgjë s’mund të jetojë pa ajër, as bimët, as kafshët,
as njerëzit. Përveç kësaj lëvizja e ajrit krijon erën. Era lëviz retë dhe retë sjellin shiun. Shiu
ushqen jetën në tokë.
Pra, siç kuptohet, ajri është një element shumë i rëndësishëm. Pa ajër s’ka jetë.
Koha pazëll ( 10 min)
Nxënësve u shpërndahen fletë me një vizatim të tillë që përmban katër elementet në formë pazëlli.
Nxënësit i ngjyrosin, presin dhe më pas i riformojnë duke i ngjitur mbi një fletë A4.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Në shtëpi nxënësit do të shkruajnë një tekst me temë:
			Unë jam elementi i …….
Nxënësit do ta shkruajnë tekstin me tre paragrafë.

Tabela e vetëvlerësimit për tekstin përshkrues
Cilësitë e tekstit përshkrues
√
Paragrafi i parë prezanton objektin e përshkrimit.
Paragrafi i dytë jep detaje në lidhje me objektin.
Paragrafi i tretë jep qëndrimin tënd ndaj objektit që po përshkruan.
Ke shkruar me fjali të plota dhe i ke renditur ato sipas radhës së kërkuar.
Fjalët i ke shkruar pa gabime drejtshkrimore.

X

Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

2
Ka shkruar një
fletë ditari
me >6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me 5-6
gabime drejtshkrimi apo
gramatikore.

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Fjalët me kuptim të kundërt - Antonimet

Situata e të nxënit: Gjetja e
fjalëve me kuptim të kundërt.

Rezultatet e të nxënit

Fjalët kyç:

Nxënësi/ja:

fjalë me kuptim të kundërt,

• dallon foljet dhe mbiemrat me kuptim të kundërt;

antonime.

• bën dallimin ndërmjet foljeve antonimike dhe mbiemrave antonimikë;
• gjen fjalë antonimike për një grup fjalësh të dhëna;
• krijon fjali, ku përdor fjalë me kuptim të kundërt;
• demonstron vëmendje dhe përqendrim gjatë kryerjes së detyrave.
Burimet dhe materialet didaktike:

Lidhja me fushat e tjera:

teksti shkollor, përralla “Borëbardha dhe shtatë xhuxhët”, ilustrime të
përrallës, mjete shkrimi, tabela, fletore klase, fisha me fjalë me kuptim
të kundërt.

Arte, Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-komento, Rishikim në dyshe, Shkrim i shpejtë, Lojë, Punë individuale, Punë me
gjithë klasën, Punë në dyshe, Punë në grup.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria 1: Vëzhgo-komento
Mësuesja u lexon nxënësve fragmente të shkëputura nga përralla “Borëbardha dhe shtatë xhuxhët”.
Pas leximit u drejton nxënësve disa pyetje, në mënyrë që nëpërmjet përgjigjeve të vihen në dukje
kontrastet ndërmjet personazheve të përrallës, portretit fizik dhe të karaktereve të tyre:
‒ Ç’pamje kishte Borëbardha? Po njerka e saj?
‒ Si sillej Borëbardha me njerëzit? Po njerka e saj?
‒ Ç’pamje kishin xhuxhat? Po Borëbardha dhe princi?
‒ Kush erdhi në shtëpinë e xhuxhave, kur ata shkuan në punë? Pse?
‒ Çfarë i dha njerka Borëbardhës? Si ishte molla?
‒ Çfarë mori Borëbardha?
Mësuesja përzgjedh nga përgjigjet e nxënësve fjalët me kuptim të kundërt dhe i shkruan në tabelë:
Borëbardha ishte e bukur. - Njerka ishte e shëmtuar.
Borëbardha ishte zemërmirë. - Njerka ishte zemërkeqe.
Xhuxhët ishin të shkurtër. - Borëbardha dhe princi ishin të gjatë.
Xhuxhët shkuan në punë. - Në shtëpinë e xhuxhëve erdhi njerka.
Njerka i dha Borëbardhës mollën. – Borëbardha mori mollën dhe e kafshoi.
Orientohen nxënësit të vërejnë me kujdes fjalët e nënvizuara dhe u përgjigjen pyetjeve:
‒ Vëreni me kujdes fjalët e nënvizuara.
‒ Cilës klase i përkasin këto fjalë?
‒ Për çfarë shërbejnë për të treguar këto fjalë?
Nxënësit diskutojnë në dyshe dhe më pas me gjithë klasën.
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Veprimtaria 2: Rishikim në dyshe, Diskutim
Nxënësit ftohen të shohin tekstin.
Nxënësit lexojnë rubrikën dhe temën e mësimit: Fjalët e kundërta – Antonimet.
Komentohet figura e librit dhe nxënësit tregojnë dallimet ndërmjet fjalës: ditë dhe fjalës: natë.
Orientohen nxënësit të lexojnë fjalitë dhe të tregojnë se çfarë janë fjalët me ngjyrë:
Djali i vogël zbret shkallët.

Djali i madh ngjit shkallët.

Vajza e vogël mbyll derën.

Djali i madh hap derën.

Nxënësit mendohen disa çaste, shkëmbejnë mendime me shokun ose shoqen e bankës dhe më pas
me gjithë klasën.
Konkluzioni: Fjalët i madh, i vogël janë mbiemra me kuptim të kundërt.
Fjalët zbres, ngjit janë folje me kuptim të kundërt.
Punohen ushtrimet 1, 2 nga nxënësit me laps, në tekst.
Në ushtrimin 1, nxënësit do të dallojnë foljet në fjali dhe do të shkruajnë foljen e kundërt (hip-zbres, merrjep, ngrohet-ftohet, shuaj-ndez, fik-ndez, filloj-mbaroj).
Në ushtrimin 2, nxënësit do të bëjnë dallimin ndërmjet foljeve të kundërta dhe mbiemrave të kundërt.
Nxënësit punojnë individualisht, më pas rishikojnë në dyshe ushtrimet dhe i diskutojnë me gjithë klasën.
Veprimtaria 3: Shkrim i shpejtë
Orientohen nxënësit të shkruaj 4 fjali ku të përdorin fjalë me kuptim të kundërt.
Në përfundim të punës nxënësit lexojnë fjalitë, duke treguar fjalët me kuptim të kundërt të përdorura.
Veprimtaria 4: Lojë
Zhvillohet një lojë në minutat e fundit të orës. Nxënësit në çifte luajnë së bashku. Njëri nxënës thotë një
fjalë, shoku tjetër gjen antonimin e saj.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: identifikimin e fjalëve antonimike, gjetjen e foljeve dhe
mbiemrave me kuptim të kundërt me grupin e mbiemrave dhe foljeve të dhëna, krijimin e fjalive me to,
demonstrimin e vëmendjes dhe përqendrimit gjatë kryerjes së detyrave.
Detyrë: Shkruaj dy folje dhe dy mbiemra, jep antonimet e tyre. Ndërto fjali me to.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Një fundjavë në Hënë (ora I)

Situata e të nxënit: Foto të
planetëve, një material i shkurtër
filmik për hapësirën kozmike.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• zgjedh formën e përshtatshme për të përcjellë informacionin, idetë
ndjenjat dhe përfytyrimet e tij;
• lexon tekstin rrjedhshëm dhe me kuptim;
• tregon nëpërmjet pyetjeve;
• jep përshtypjet në lidhje me përmbajtjen e tekstit.

Fjalët kyç:
anije kozmike,
kaskë,
turbulencë,
udhëtim.

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, videoprojektor, foto dhe pamje nga hapësira kozmike dhe
të trupave qiellorë, fletë A4

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi,
Shoqëria dhe mjedisi, Artet,
Shkenca natyrore

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodat: Shikim i organizuar, Parashikimi me terma paraprakë, Veprimtari e leximit të drejtuar, Turi i
Galerisë
Organizimi i orës
Veprimtaria e parë: Shikim i organizuar
Nxënësit shikojnë me ndihmën e videoprojektorit pamje nga hapësira kozmike dhe të trupave qiellorë.
Zhvillohet një bashkëbisedim i shkurtër rreth hapësirës kozmike dhe planetëve që ata vështrojnë nga
pamjet në videoprojektor.
Veprimtaria e dytë: Parashikimi me terma paraprakë
Në këtë veprimtari mësuesi/ja shkruan në tabelë termat: ëndërr, anije kozmike, hënë,udhëtim, kthimi,
komandë.
Orientohen nxënësit të lexojnë fjalët e shkruara në tabelë dhe të shpjegojnë kuptimin e tyre.
Ai/ajo u kërkon nxënësve të përdorin imagjinatën dhe të krijojnë një tregim duke përdorur fjalët e dhëna.
Nxënësit punojnë në dyshe, për dy-tri minuta.
Nxënësit lexojnë krijimin e tyre.
Veprimtaria e tretë: Veprimtari e leximit të drejtuar
Nxënësit njihen me titullin e tregimit “Një fundjavë në Hënë” dhe autoren e tij Eleonora Kanone.
Ata vëzhgojnë dhe komentojnë figurën në tekst.
‒ Nisur nga titulli dhe fotoja, për çfarë mendoni se bën fjalë ky tregim?
Fillon leximi i tregimit nga mësuesja me paragrafë.
Ndalesa e parë: Lukas ti je i rritur... deri te... thirri me gëzim Lukasi.
– Ç`mendonte mami për Lukasin ?
– Si u ndje Lukasi nga lajmi që mori?
– A ishte gati ai për këtë udhëtim?
– Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
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Ndalesa e dytë: Kur dolën në rrugë ...deri te .... nuk ka shumë trafik.
– Ku hipi Lukasi dhe babai i tij?
– Nga do të kalonin ata për të shkuar në Hënë?
– Si mendoni, çfarë do të shikojë Lukasi gjatë rrugës?
Ndalesa e tretë: Lukasi pa nga ....deri te... çfarë kënaqësie !
– Çfarë pa Lukasi gjatë udhëtimit?
– Ku ndaluan ata?
– Ç’bënë atje?
– Çfarë ndiente ai gjatë kësaj kohe?
– Si mendoni se do të përfundojë tregimi?
Ndalesa e katërt:Gjatë kthimit ... deri në fund.
– Si ndihej Lukasi gjatë kthimit për në shtëpi?
– Ç’mendon ai tani?
– A ju pëlqeu tregimi?
– Çfarë ju bëri përshtypje në këtë tregim?
Punohen fjalët e fjalorit dhe nxënësit ndërtojnë fjali me to. Lexohet pjesa nga nxënësit zinxhir dhe në role.
Disa nxënës përmbledhin shkurt përmbajtjen e pjesës me anë të pyetjeve.
Veprimtaria e katërt: Turi i Galerisë
Nxënësit vizatojnë hapësirën me trupat qiellorë në fletë A4, sipas përfytyrimeve të tyre.
Ekspozim i punimeve.
Vlerësimi: Mësuesja vlerëson nxënësit për përzgjedhjen e formës dhe gjuhës së përshtatshme për të
përcjellë informacionin, idetë dhe përfytyrimet e tyre, për leximin dhe tregimin e brendisë së tregimit,
përshtypjet në lidhje me përmbajtjen e tekstit, diskutimit rreth temës.
Detyrë: Përmblidh me 4-5 fjali tregimin.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Një fundjavë në Hënë (ora II)

Situata e të nxënit: Nxënësit me
sy mbyllur imagjinojnë veten në
vend të Lukasit.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• merr pjesë në diskutim me moshatarët duke pyetur dhe duke iu
përgjigjur pyetjeve;
• tregon brendinë duke ndjekur radhën e veprimeve të personazheve;
• përdor formën ose modelin e përshtatshëm për të shprehur
mendimet dhe ndjenjat e tij në lidhje me tregimin.

Fjalët kyç:
anije kozmike,
udhëtim,
përfytyrim,
imagjinatë.

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, kub, pamje të hapësirës kozmike

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shkenca
natyrore
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Përvijim i të menduarit, Kubimi, Shkrim i shpejtë
Organizimi i orës
Parashikimi: Përvijim i të menduarit
Nxënësit me sy mbyllur imagjinojnë veten në vend të Lukasit, duke zhvilluar një udhëtim imagjinar në
hapësirë.
Nxënësit hapin sytë dhe tregojnë rreth udhëtimit të tyre imagjinar.
Ndërtimi i njohurive: Kubimi
Lexohet tregimi nga nxënësit dhe më pas drejtohemi te teknika e kubimit: Ku? Çfarë? Kur?
Nxënësit japin mendimet e tyre Kë? duke formuar pyetje-përgjigje: Si? Pse?
Ritregojnë përmbajtjen sipas strukturës së tekstit.
Punohet rubrika: a) Po ti?
1. Çfarë di ti për anijet kozmike?
2. Po për fluturimet në Hënë?
Në këtë rubrikë nxiten nxënësit të diskutojnë pa ndrojtje dhe të japin idetë e tyre.
Mirëpriten dhe vlerësohen përgjigjet e nxënësve.
Përforcim: Shkrim i shpejtë
Nxënësit bëjnë një përshkrim rreth udhëtimit të Lukasit në Hënë.
Në përfundim ata lexojnë përshkrimet e bëra.
Vlerësimi: Mësuesja vlerëson nxënësit për tregimin e brendisë sipas radhës së kryerjes së veprimeve
të personazheve, përzgjedhjen e formës dhe gjuhës së përshtatshme për të përshkruar personazhin e
Lukasit dhe udhëtimin e tij.
Detyrë: Imagjino një udhëtim në Hënë me anije kozmike. Shkruaje në fletore, paraqite me vizatim
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Keci me veshë të mëdhenj (ora I)

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: Foto të kreshnikëve,
Mujit, Halilit, Omerit. Diskutim rreth tyre.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
Fjalët kyce: Omeri, kullot bagëtinë,
temës mësimore
bjeshkë, vathë, largohet, vrapon, lepur,
Nxënësi/ja:
nëna
· parashikon rreth përmbajtjes së pjesës duke u
mbështetur te titulli, ilustrimet;
· përdor strategjitë e duhura për të lexuar tekste të thjeshta;
· mëson fjalë të reja;
· përdor gjatë prezantimeve të tij elemente si foto, piktura;
· përshkruan me fjalë të thjeshta personazhin e Omerit.
Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, foto, piktura të kreshnikëve: Mujit, Halilit,
Omerit, legjenda të njohura

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, artet, shoqëria
dhe mjedisi, edukimi fizik, sportet dhe
shëndeti

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-diskuto, Veprimtari e leximit të drejtuar, Pesëvargësh, punë individuale, punë në
grup
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Vëzhgo-diskuto
Nxënësit kanë sjellë në klasë foto të kreshnikëve: Mujit, Halilit, Omerit.
Prezantimi nga nxënësit dhe diskutim rreth tyre.
Nxënësit nxiten të përshkruajnë pamjen e kreshnikëve, veshjen, armët që mbajnë në dorë etj.
Në fund të prezantimit, me ndihmën e mësueses, nxënësit tregojnë se çfarë u bëri më shumë përshtypje
nga prezantimi i fotove.
‒ Ç’dini për Mujin dhe Halilin?
‒ Ku jetonin ato?
‒ Cili ishte djali i Mujit?
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari e leximit të drejtuar
Nxënësit njihen me titullin e pjesës “Keci me veshë të mëdhenj” marrë dhe përshtatur nga Cikli i kreshnikëve.
Mësuesja u jep informacion të shkurtër nxënësve rreth legjendës si një përrallë nga folklori që flet për një
ngjarje të së kaluarës, për një figurë historike etj., që mund të ketë një bazë të vërtetë, por që është shtuar
nga fantazia e popullit dhe që përcillet gojë më gojë nga njëri brez në tjetrin.
Vëzhgim dhe komentim i figurës së librit nga nxënësit
‒ Duke u nisur nga titulli dhe figura, për se mendoni se bën fjalë kjo pjesë?
Nxënësit japin mendimet e tyre.
Lexim me ndalesa i tri pjesëve të legjendës nga nxënësit. Më pas ata iu përgjigjen pyetjeve të bëra nga
mësuesja rreth secilës pjesë.
Ndalesa I Lexohet pjesa e parë.
Pyetje: ‒ Si e përfytyroni Omerin?
‒ Ç’dëshirë kishte Omeri?
‒ Pse mendoni ju se hezitonte nëna për t’ia plotësuar dëshirën?
‒ Si do të vazhdojë pjesa?
Ndalesa II Lexohet pjesa e dytë.
‒ Çfarë i ndodhi Omerit?
‒ Ç’merak kishte Omeri?
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‒ A e justifikoi Omeri besimin e nënës?
‒ Si do të vazhdojë pjesa?
Ndalesa III Në mbrëmje ... deri te ... iu lut Omeri.
‒ Pse u çudit nëna?
‒ Si mendoni, kishte qenë në të vërtetë keci ai që e kishte lodhur Omerin?
Ndalesa IV Shkuan te vatha ... deri në fund.
‒ Si mendoni, pse u bind nëna se Omeri ishte trim dhe i fortë si i ati?
‒ Djali i kujt ishte Omeri?
‒ Ç’përshtypje ju la ai?
‒ A keni dëgjuar për Mujin? Ç’dini për të?
Nxënësit punojnë fjalorin me fjalët dhe shprehjet e reja (kullot bagëtinë, bjeshkë, i përhimë, vathë) dhe
ndërtojnë fjali me to.
Lexohet pjesa në zinxhir nga nxënësit dhe më pas me role (Omeri, nëna e Omerit, autori).
Përforcimi: Pesëvargësh
Nxënësit krijojnë në grupe një pesëvargësh për Omerin.
Omeri
i shpejtë i palodhur
vrapon kullot ruan
Omeri çoi në vathën me kecat, edhe lepurin.
Djali i Mujit
Vlerësimi:Vlerësohen nxënësit për parashikimet e bëra rreth përmbajtjes së pjesës duke u mbështetur te
titulli e ilustrimet, leximin e pjesës duke respektuar shenjat e pikësimit, përzgjedhjen e formës dhe gjuhës
së përshtatshme për të përshkruar personazhin e Omerit.
Detyrë: Lexoni pjesën dhe ritregoje me fjalët e tua.
Gjej dhe lexo legjenda të njohura të përshtatura për fëmijë.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Keci me veshë të mëdhenj (ora II)

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: Bisedë
Kontributi që japin fëmijët në familje.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
Fjalët kyç: kreshnik, tregime të së
temës mësimore
shkuarës, rrëfej
Nxënësi
· lidh tregimin me ngjarje nga jeta e tij;
· merr pjesë në lojë me role;
· tregon brendinë duke respektuar strukturën e tekstit;
· jep përshtypjet e veta në lidhje me përrallën nga
folklori.
Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, foto të kreshnikëve, Mujit, Halilit, Omerit dhe
legjenda të njohura
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim paraprak, marrëdhënie pyetje-përgjigje, përvijim i të menduarit, dramatizim
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Diskutim paraprak
Zhvillohet një diskutim me nxënësit rreth kontributit sado të vogël që japin ato
në familje.
Nxënësit iu përgjigjen pyetjeve:
‒ A i ndihmoni ju prindërit, gjyshërit, vëllezërit apo motrat në familje?
‒ Në ç’mënyrë?
‒ A ke pasur dëshirë që të marrësh përsipër dhe të kryesh një punë në familje?
‒ Cila ka qenë ajo?
‒ Si është pritur nga prindërit nisma juaj?
‒ Si jeni ndier?
Ndërtimi i njohurive: Marrëdhënie pyetje-përgjigje, përvijim i të menduarit
Lexohet pjesa nga nxënësit. Duke u mbështetur në pyetjet rreth përmbajtjes të dhëna në rubrikën:
Përgjigju pyetjeve
Nxënësit të ndarë në grupe krijojnë rrjedhën e ngjarjes. Ata diskutojnë me njëri-tjetrin, mësuesja
shkruan grafikun organizues. Rrjedha e ngjarjes.
Omeri ishte djali i një trimi të madh që jetonte në bjeshkë.
Omeri ishte i vogël në moshë, por i shkathët dhe i shpejtë.
Omeri i kërkoi nënës së tij që të shkonte për të kullotur kecat në bjeshkë.
Djali i tregoi se e kishte lodhur një kec me veshë të gjatë.
Nëna kuptoi se keci me veshë të gjatë ishte lepuri.
Omeri e ndoqi kecin tërë ditën, nëpër kodra e lugina derisa e kapi.
Nëna e pyeti si e kishte kaluar ditën.
Nxënësit do të tregojnë brendinë e pjesës sipas rrjedhës së ngjarjes.
Diskutim: Nxënësit japin mendimet e tyre rreth pyetjes:
‒ A të vjen për të qeshur në fund të pjesës? Pse?
Përforcimi: Dramatizim
Në këtë veprimtari nxënësit ndahen në grupe. Ata bëjnë dramatizimin e pjesës. Në përfundim japin
mendimet e tyre rreth interpretimit të shokëve. Nxënësit lexojnë ose tregojnë legjenda të tjera të
njohura, të përshtatura për fëmijë, që kanë sjellë në klasë.
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për tregimin e brendisë sipas strukturës së tekstit, dramatizimin e
pjesës, për opinionet e shprehura rreth interpretimit të shokëve e shoqeve, përzgjedhjes së gjuhës
së përshtatshme për të përcjellë idetë dhe mendimet e tyre rreth personazhit të Omerit.
Detyrë: Përshkruaj me 3-4 fjali personazhin e një legjende që ke parë në filmat vizatimorë (Mujin
ose një personazh tjetër) dhe paraqite atë me vizatim.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Veprimet e personazheve

Klasa II

Tematika: Shkruajmë
Rezultatet e të nxënit

Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• identifikon personazhet kryesore të një tregimi, dhe i
analizon duke bërë një listë tiparet e tyre, diskuton rreth
tyre;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për
përgatitjen e një teme të dhënë;
Kompetenca personale:
• bashkëpunon në mënyrë aktive me të gjithë moshatarët.

Nxënësi/ja:
- klasifikon cilësitë e personazhit sipas
tipareve të tyre të përbashkëta;
-plotëson me shkrim fjalët që mungojnë në një
fjali, duke u bazuar në fjalët e dhëna.
- përshkruan me shkrim një personazh të
dhënë;

Fjalë kyç:
përshkrim,
veprimet e personazhit,
renditje e veprimeve të personazhit.

Burimet: libri, legjenda e Omerit ”Keci me
veshë të mëdhenj”, lapsa me ngjyra.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Diskutim i njohurive paraprake (15 min.)
Mësuesja prezanton dhe shkruan veprimtarinë që do të bëjnë nxënësit në tabelë:
Veprimet e personazheve
Mësuesi/ja prezanton temën dhe veprimtarinë kryesore që ata do të bëjnë. Nxënësit do të rendisin
veprimet e personazheve sipas radhës së ngjarjeve. Për këtë ata para se të fillojnë shkojnë te teksti “Keci
me veshë të mëdhenj” dhe e rilexojnë duke mbajtur shënime. Nënvizojnë me blu veprimet e Omerit dhe
me të kuqe veprimet e nënës së Omerit.
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (15 min.)
Puna do të zhvillohet në grupe. Ndahen rolet.
Klasa ndahet në grupe dhe secilit grup i caktohen rolet e nxënësve. Lexuesi do të lexojë me zë kërkesën.
Lehtësuesi do të shpjegojë punën që do të bëjnë nxënësit. Mbështetësi do të ndihmojë nxënësit gjatë
punës në grup dhe prezantuesi do të lexojë me zë të lartë punën para klasës.
Zhvillohet puna sipas kërkesës. Nxënësit vendosin një numër rendor para çdo fjalie dhe më pas i lidhin
me pjesën së cilës i përkasin.
Prezantuesit e çdo grupi prezantojë punën para klasës me zë dhe vlerësojnë njëri-tjetrin.
Shkrim i shpejtë (10 min.)
Nxënësit ritregojnë përmbajtjen e “Kecit me veshë të mëdhenj” duke u mbështetur në fjalitë e renditura
gjatë punës me shkrim.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min)
Në shtëpi nxënësit do t’i përgjigjen me shkrim ushtrimit 2 dhe 3 të librit.
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Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

2
Ka shkruar një
fletë ditari
me >6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore:
Fjalët me kuptim të afërt - sinonimet

Situata e të nxënit: Gjetja e fjalëve
sinonimike.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
· dallon fjalët me kuptim të njëjtë dhe me kuptim të afërt;
· gjen fjalë sinonime me fjalët e dhëna;
· tregon larmishmëri të shprehuri dhe pasuri të leksikut,
duke përdorur sinonimet;
· përzgjedh fjalën e duhur për të shprehur ngjyrimet më
të plota të fjalëve në kontekstin e dhënë.

Fjalët kyç:
fjalë me kuptim të njëjtë,
fjalë me kuptim të afërt,
sinonime.

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, fletore klase, fisha me fjalë me kuptim të
njëjtë dhe të afërt, figura

Lidhja me fushat e tjera:
Artet, Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-emërto, Mendo-zbulo, Diskutim, Konkurs, Punë individuale, Punë në grup, Punë
me gjithë klasën.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria 1: Vëzhgo-emërto
Mësuesja u tregon nxënësve disa figura si: një gjel, një djalë, një vajzë duke kërcyer etj.
U drejtohen pyetjet nxënësve:
‒ Çfarë shihni në figurën e parë? (një gjel)
‒ Si e emërtojmë ndryshe këtë shpend? (këndes, kokosh)
‒ Çfarë shihni në figurën e dytë? (një djalë)
‒ Si keni dëgjuar se e thërrasim ndryshe djalin? (çun)
‒ Çfarë shihni në figurën e tretë? (një vajzë)
‒ Përveç se vajzë, si keni dëgjuar në gjuhën e përditshme të emërtohet me fjalë të tjera?(gocë, çikë, çupë,
cucë)
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‒ Çfarë po bën vajza? (po kërcen)
‒ Ndryshe si themi? (po vallëzon)
Nën secilën figurë mësuesja shkruan fjalët përkatëse të dhëna nga nxënësit.
Mësuesja thekson:Pra vërejmë se përdorëm fjalë të ndryshme për të emërtuar të njëjtën gjë.
Veprimtaria 2: Mendo-zbulo, Diskutim
Nxënësit ftohen të shohin tekstin.
Nxënësit lexojnë rubrikën dhe temën e mësimit: Fjalë me kuptim të afërt – sinonimet
Komentohet figura nga nxënësit dhe lexohen fjalitë e dhëna në tekst.
Në mbrëmje unë shoh qiellin.
Atje shikoj yjet. Vështroj edhe hënën.
Sa i bukur është qielli natën!
Mësuesja shpjegon: Foljet shoh, shikoj, vështroj kanë kuptim të njëjtë. Pra ka disa fjalë që kanë kuptim
të njëjtë ose të afërt, këto quhen sinonime. Sinonimet e pasurojnë gjuhën tonë dhe e bëjnë komunikimin
më tërheqës.
- Kalohet në punimin e ushtrimit: Lidh fjalët me kuptim të njëjtë ose të afërt.
Orientohen nxënësit të gjejnë sinonimet për secilin nga emrat, foljet dhe mbiemrat e dhënë dhe t’i lidhin
me vijë ato. Nxënësit punojnë individualisht, më pas i diskutojnë me gjithë klasën.
Veprimtaria 3: Konkurs
Ndahen nxënësit në grupe. Mësuesja jep 2-3 fjalë dhe u kërkon grupeve të nxënësve të gjejnë sa më
shumë sinonime. Shpallet fitues grupi i nxënësve që ka gjetur më shumë fjalë sinonime.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: saktësinë në kryerjen e ushtrimeve për shoqërimin e fjalëve
sinonime me një grup fjalësh të dhëna, gjetjen e emrave, foljeve dhe mbiemrave me kuptim të njëjtë ose
të afërt me emrat, foljet dhe mbiemrat e dhënë, larmishmërinë e të shprehurit dhe pasurisë së leksikut të
tij/saj, duke përdorur sinonimet, përzgjedhjen e fjalës së duhur për të shprehur ngjyrimet më të plota të
fjalëve në kontekstin e dhënë.
Detyrë: Shkruaj fjalë me kuptim të njëjtë ose të afërt me fjalët e dhëna:
banesë, dëshirë, i mërzitur, habit.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Guri i Skënderbeut

Situata e të nxënit: Diskutim rreth pikturave e
vizatimeve të portretit të Skënderbeut.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
· përzgjedh formën dhe gjuhën e përshtatshme për
të përshkruar figurën e Skënderbeut;
· lexon tregimin rrjedhshëm dhe me kuptim;
· demonstron vëmendje gjatë dhënies së
përgjigjeve rreth tregimit;
· jep gjykimet dhe vlerësimet e tij në lidhje me
tregimin.

Fjalët kyç: Skënderbeu, mjeshtër, shkëmb,
shpatë, e fortë, Guri i Prerë.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, piktura, vizatime të portretit të
Skënderbeut, foto të monumenteve të Skënderbeut
që ndodhen në Tiranë apo Krujë, informacione për
Skënderbeun.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, artet, shoqërinë dhe
mjedisin.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: stuhi mendimi, lexim i imët me kodim, pesëvargësh, punë individuale, punë në grup
Veprimtaritë e nxënësve

Parashikimi: stuhi mendimi
Nxënësit kanë sjellë në klasë piktura, vizatime të portretit të Skënderbeut, foto të monumenteve të
Skënderbeut që ndodhen në Tiranë apo Krujë. Prezantimi dhe diskutimi i tyre nga nxënësit.
Diskutim me nxënësit rreth figurës së heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastriotit, Skënderbeut.
Pyetjet janë të këtij lloji:
‒ Ç’dini për Skënderbeun?
‒ Cili ishte emri i tij i vërtetë?
‒ Kundër kujt luftoi ai?
‒ Ç’dini për armët me të cilat ai ka luftuar?
Nxënësit në grupe do të plotësojnë kllasterin rreth njohurive që kanë për Skënderbeun dhe e prezantojnë atë.
kryetrim
prijës
luftëtar
hero kombëtar
Skënderbeu
kishte shpatën më të rëndë

luftoi kundër turqve
mbante përkrenare

Ndërtimi i njohurive: Lexim i imët me kodim
Nxënësit njihen me titullin e tregimit“Guri i Skënderbeut” dhe autorin e tij Naum Prifti.
Vëzhgim dhe komentim i figurës së librit nga nxënësit. Lexim i pjesës nga nxënësit në heshtje duke venë
shenjën + para të gjitha fjalëve ku përmendet fjala shpatë.
Në përfundim disa nxënës lexojnë vetëm fjalitë që kanë koduar.
Punohen fjalët e fjalorit (farkë, farkëtar, krutanë, stoli) dhe nxënësit i përdorin ato në fjali.
Lexim i tregimit nga nxënësit.
Punohet rubrika Përgjigju pyetjeve
‒ Me cilat personazhe lidhet shpata?
‒ Ku u provua puna e mirë e farkëtarit me shpatën?
‒ Po fuqia e Skënderbeut?
Nxënësit tregojnë brendinë e tregimit mbi bazën e pyetjeve.
Përforcimi: Pesëvargësh
Në këtë veprimtari nxënësit ndahen në grupe.
Nxënësit e disa grupeve do të krijojnë pesëvargësh për Skënderbeun.
Në përfundim të punës, nxënësit paraqesin dhe shpjegojnë punët e tyre.
		
Skënderbeu
			
kryetrim prijës
		
udhëheq lufton fiton
Skënderbeu luftoi me shpatë.
Gjergj Kastrioti
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për leximin e rrjedhshëm, shpjegimin e fjalëve të fjalorit dhe përdorimin
e tyre në fjali, për përgjigjet e pyetjeve rreth tregimit, tregimin e brendisë, përzgjedhjen e gjuhës së
përshtatshme për të përcjellë informacionin, idetë dhe mendimet rreth figurës së Skënderbeut.
Detyrë: Shkruaj pjesën që të pëlqen më shumë, duke treguar edhe arsyen e përzgjedhjes. Vizato shpatën
e Skënderbeut.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Mësojmë për Skënderbeun

Situata e të nxënit: Pamje me anë
të videoprojektorit të disa sekuencave
të filmit “Skënderbeu“, ku paraqitet
Skënderbeu mbi kalë, duke luftuar.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
v ndjek me vëmendje pjesën që dëgjon;
v demonstron të dëgjuar të qëllimshëm në kryerjen e detyrave;
v jep mendimet dhe gjykimet e tij rreth tekstit që dëgjon.

Fjalët kyç: Skënderbeu, udhëheqës,
hero, komandant, shpatë,
përkrenare, histori

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, filmi „Skënderbeu“, videoprojektor, vizatime, foto të
portretit të Skënderbeut, histori të shkurtra për Skënderbeun

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, Shoqëria dhe
mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar, Dëgjim i drejtuar, Numëro-krahaso, lexim
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Shikim i organizuar
Paraqitet me anë të videoprojektorit disa sekuenca të filmit “Skënderbeu”, ku paraqitet Skënderbeu mbi
kalë, duke luftuar. Tërheq vëmendjen që nxënësit të përqendrohen te figura e Skënderbeut.
Mësuesja diskuton me nxënësit rreth pjesës që panë.
Pyetjet janë të këtij lloji:
‒ Kush është heroi kryesor i këtij filmi?
‒ Kundër kujt lufton Skënderbeu dhe luftëtarët e tjerë?
‒ Kur zhvillohet ngjarja në film?
‒ Cilat janë armët me të cilat ai luftonte?
‒ Çfarë mbante ai në kokë?
Ndërtimi i njohurive: Dëgjim i drejtuar, Numëro-krahaso
Mësuesja njeh nxënësit me titullin e pjesës: Mësojmë për Skënderbeun
Mësuesja orienton nxënësit të dëgjojnë me vëmendje leximin e tekstit informues për Skënderbeun.
Sa më të vëmendshëm që të tregohen, aq më shumë do të mbajnë mend fakte që tregohen për heroin tonë
kombëtar, Skënderbeun.
Mësuesi/ja lexon tekstin me intonacionin e duhur, duke respektuar shenjat e pikësimit.
I orienton nxënësit të mbulojnë tekstin me një fletë të bardhë. Pasi të shkruajnë fjalët, të shkruajnë përbri
me numër, se sa fakte kanë dhënë për Skënderbeun.
Pas leximit të parë, nxënësit shkruajnë se çfarë të dhënash jepen për jetën dhe luftën e Skënderbeut.
Nxënësit shkruajnë aq sa mbajnë mend.(ka lindur mbi 600 vjet më parë, më 1405, është nga udhëheqësit
tanë më të shpuar, luftoi 25 vjet, luftoi kundër pushtuesve osmanë, u bë shumë i njohur në të gjithë Europën).
Mësuesi/ja e rilexon tekstin.
Nxënësit orientohen të shkruajnë se cila ishte një nga ngjarjet më të bukura në historinë e asaj kohe.(kur
Skënderbeu erdhi në Krujë për herë të parë dhe i gjithë populli doli ta priste)
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Pasi përfundojnë shkrimin e fjalëve, mësuesi/ja i orienton nxënësit të heqin fletën me të cilën mbuluan
tekstin. Ata ftohen të lexojnë tekstin. Numërojnë të dhënat që jepen për jetën dhe veprën e Skënderbeun
dhe krahasojnë me ato që kanë gjetur.
Mësuesi/ja i fton të kuptojnë se nëse i kanë shkruar të gjitha faktet dhe në mënyrë të saktë pa i parë, do të
thotë se ata janë dëgjues të shkëlqyer.
Nëse kanë shkruar 1 fakt më pak ose në mënyrë jo të saktë, ata janë dëgjues shumë të mirë.
Nëse kanë shkruar 2-3 më pak ose në mënyrë jo të saktë, ata janë dëgjues të mirë.
Nëse kanë shkruar 4-5 fakte më pak, ose në mënyrë jo të saktë, ata kanë nevojë të jenë më të vëmendshëm
në dëgjim.
*Punohen nga nxënësit në dyshe ushtrimi 1: Nxënësit do të lidhin me shigjetë dy pjesët e fjalive dhe do t’i
lexojnë ato.
Ushtrimi 2: Shiko figurat dhe fol për to.
Ndahen nxënësit në tre grupe. Secili grup përshkruan njërën nga figurat:
G.1. shpatat e Skënderbeut,
G.2. përkrenaren e Skënderbeut,
G.3. flamurin e Skënderbeut.
Nxënësit tregojnë në klasë histori të ndryshme, të shkurtra që dinë për Skënderbeun.
Përforcimi: lexim me zë të lartë
Më pas nxënësit ftohen të lexojnë me zë të lartë vjershën. Ata duhet të kenë kujdes në shqiptimin saktë të
fjalëve të gjata që kanë shumë rrokje.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për kryerjen e veprimtarisë, vëmendjen e treguar gjatë dëgjimit, leximit të
pjesës me intonacionin e duhur dhe saktësinë e treguar në shqiptimin e fjalëve, për përzgjedhjen e gjuhës
së përshtatshme për të përcjellë idetë dhe mendimet e tyre rreth figurës së Skënderbeut.
Detyrë: Shiko figurën në tekst dhe shkruaj 4 fjali.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Festa e fëmijëve

Situata e të nxënit: Diskutim i fotove të
nxënësve, ku kanë dalë në festa të ndryshme

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
· përshkruan emocionet që ka provuar në festa të
ndryshme ku ka marrë pjesë;
· tregon interes dhe dëshirë për të lexuar;
· kupton tekstin nëpërmjet pyetjeve;
· shkruan dëshirat dhe premtimet e tij në ditën e
festës së 1 Qershorit.

Fjalët kyç: 1 Qershori, festë, verë, balona,
tullumbace, era, dëshira, premtime

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, foto të nxënësve, tabak letre, shirita letrash
me ngjyra, penel, bojëra uji, lapsa me ngjyra, kallama ose
shkopinj të hollë, spango, vinovil, shkopinj

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, artet, teknologjia dhe
TIK-u, edukimi fizik, sporti dhe shëndeti
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: diskutim paraprak, pyetja sjell pyetjen, shkrim i shpejtë, demonstrim, turi i galerisë, punë
në grup
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria 1: Diskutim paraprak
Nxënësit kanë sjellë në klasë foto ku kanë dalë në festa të ndryshme.
Bëhet prezantimi i tyre nga nxënësit dhe diskutimi rreth tyre.
Nxënësit nxiten të përshkruajnë shkurtimisht atmosferën e festës që është fiksuar në ato foto, emocionet
dhe përjetimet e tyre në atë festë.
Në fund të prezantimit, me ndihmën e mësueses, nxënësit tregojnë se çfarë u bëri përshtypje më shumë
nga prezantimi i fotove (përshkrimi i atmosferës së festës, përzgjedhja e bërë).
Pyetjet janë të këtij lloji:
‒ Në cilën festë ke dalë në këtë foto?
‒ Me kë shkove në këtë festë?
‒ A u kënaqët shumë?
‒ 1 Qershori po afron. Çfarë feste është ajo?
Veprimtaria 2: Pyetja sjell pyetjen
Nxënësit njihen me titullin e pjesës “Festa e fëmijëve”.
Komentohet figura.
‒ Ku ndodhen fëmijët?
‒ Çfarë po bëjnë ata?
‒ Çfarë formash dhe ngjyrash kanë balonat e tyre?
‒ Cila prej këtyre balonave ju pëlqen më shumë? Pse?
Lexim i pjesës nga mësuesja dhe nxënësit duke respektuar shenjat e pikësimit.
Gjatë leximit, nxënësit nënvizojnë fjalët dhe shprehjet që nuk kuptojnë. Më pas bëhet shpjegimi i tyre dhe
nxënësit ndërtojnë fjali me to.
Nxënësit iu përgjigjen pyetjeve rreth pjesës:
1.
Çfarë është 1 Qershori?
2.
Si është moti në qershor?
3.
Çfarë lajmëron ky muaj?
4.
Si e festojnë fëmijët 1 Qershorin?
Veprimtaria 3 Shkrim i shpejtë
Nxënësit punojnë në grup për të plotësuar tabelën: “Dëshira” dhe “Premtime”. Mbahet parasysh lidhja
midis tyre.
Dëshira

Premtime

Të më japin dashuri.

Puthje, përqafime

Përkujdesje nga prindërit

T’i respektoj dhe t‘i dëgjoj prindërit; të mos i
mërzis.

Të jem i dobishëm në familje.

T’i ndihmoj prindërit në punët e shtëpisë.

Të ushqehem shëndetshëm.

Të ha ushqimet që më gatuan mami dhe sa
më pak patatina.

Të shkoj në shkollë.
Të zbavitem e të luaj me lodra.
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Veprimtaria 4 Demonstrim, turi i galerisë
Nxënësit do të ndahen në grupe për të përgatitur balonën me mjetet që kanë sjellë në klasë.
Nxënësit do të punojnë në grupe.
Grupi I
Do të përgatitë balonën e dëshirave.
Grupi II
Do të përgatitë balonën e premtimeve.
Orientohen nxënësit në punën që do të bëjnë për përgatitjen e balonave.
Në qoftë se kjo punë nuk përfundon në klasë, do të përfundojë nga nxënësit në shtëpi.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për përzgjedhjen e formës dhe gjuhës së përshtatshme për të
përcjellë mbresat dhe përjetimet e tij për festën e 1 Qershorit, për leximin e pjesës dhe përgjigjet e dhëna,
shkrimin e dëshirave dhe premtimeve të tyre në ditën e festës së 1 Qershorit.
Detyrë: Përfundimi i përgatitjes së balonës në shtëpi.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore:
Jemi vëllezër të një bote

Situata e të nxënit: Bisedë me nxënësit
rreth: • paqes dhe luftërave në botë.
• së drejtës së fëmijëve për të qenë të
lumtur dhe për të jetuar në paqe.

Rezultatet e të nxënit:
· bën lidhjen e mësimit me ngjarje nga jeta reale;
· diskuton në grupe të vogla rreth të drejtave të njeriut për të
jetuar në paqe dhe mirëkuptim;
· përdor një fjalor të përshtatshëm rreth temës;
· respekton rregullat e të folurit gjatë komunikimit me të tjerët;
· formulon mesazhin që përcjellin vjershat e shkruara nga p.
neruda, xh. rodari, kushtuar paqes;
· shpreh mendimet, ndjenjat dhe emocionet e tij/saj rreth
luftës dhe paqes në botë;
· formulon mesazhe drejtuar njerëzve për paqen dhe
dashurinë që duhet të ekzistojë ndërmjet tyre.

Fjalët kyç:
glob,
pëllumb,
vjersha,
dashuri,
luftë,
paqe

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, glob, foto të fëmijëve të racave të ndryshme,
pamje nga vende të ndryshme të botës që janë në paqe dhe në
luftë, figurë pëllumbi ose lodër, vjershat e tekstit të shkruara në
fisha, mjete shkrimi, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Bashkëbisedim, Lexim-përmbledhje në dyshe, Vëzhgo-komento, Diskutim, Turi i galerisë,
Punë me gjithë klasën, Punë individuale, Punë në grupe.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Bashkëbisedim
Mësimi nis me një bisedë, ku nën drejtimin e mësueses, nxënësit sjellin komentet e tyre rreth kronikave
televizive dhe lajmeve që vijnë nga zona të konflikteve, ku viktimat kryesore janë vetë fëmijët.
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Veprimtaria e dytë: Lexim-përmbledhje në dyshe
Mësuesja njeh nxënësit me temën e mësimit dhe i orienton ata të komentojnë figurën e parë, ku paraqitet
një pëllumb që mban në sqep një fletë, në të cilat janë shkruar dy vjershat e tekstit e Xh. Rodarit, P.
Nerudës. Nxënësit iu përgjigjen pyetjeve:
‒ Çfarë lajmi po na sjell pëllumbi?
‒ Pse mendoni se lajmi që po sjell pëllumbi është i mirë?
Sqarohen nxënësit: Pëllumbi është simbol i mirësisë, i pastërtisë, i paqes. Në kohën kur nuk kishte telefon
ose mjete të tjera komunikimi, njerëzit i dërgonin letrat nëpërmjet pëllumbave postierë.
Lexohen vjershat nga nxënësit në dyshe. Nxënësit lexojnë dhe përmbledhin vjershën e parë me 2-3 fjali.
Njëri nxënës bën pyetje rreth vjershës, shoku i përgjigjet. Nxënësit ndërrojnë rolet në vjershën e dytë.
Disa nga pyetjet mund të jenë:
Vjersha I
‒ Të gjithë zogjtë njëlloj këndojnë?
‒ Po njerëzit, të gjithë të njëjtën gjuhë flasin?
‒ Si këndojnë të gjithë së bashku?
‒ Si dëshirojnë të jetojnë njerëzit?
Vjersha II
‒ Cilat gjëra e bëjnë të lumtur autorin?
‒ Cila është thirrja e autorit?
‒ Si mendoni, a ka njerëz në botë që ua prishin lumturinë të tjerëve?
Nxënësit formulojnë në dyshe mesazhet që përcjellin vjershat dhe i lexojnë ato.
Mesazhi I
Të gjithë popujt janë vëllezër, pavarësisht ngjyrës, racës, besimit etj.
Mesazhi II
Fëmijët kënë të drejtë të jetojnë të lumtur dhe askush nuk duhet t‘ua marrë këtë lumturi.
Lexohen vjershat nga nxënësit me intonacionin e duhur.
Veprimtaria e tretë: Diskutim
Nxënësit nën udhëheqjen e mësueses diskutojnë rreth faktit që në botë bëhen shumë luftëra. Ka njerëz që
nuk e duan njëri-tjetrin. Ka shtete që luftojnë kundër njëri-tjetrit.
‒ A është gjë e mirë kjo?
Nxënësit në fillim diskutojnë në dyshe dhe më pas me gjithë klasën. Ata japin mendimet e tyre rreth temës,
duke e ilustruar edhe me foto dhe pamje ku duken fëmijë të dëshpëruar braktisur, të viktimizuar, të uritur,
që jetojnë në luftë.
Veprimtaria e katërt: Vëzhgo-komento
Mësuesja orienton nxënësit të vërejnë figurën e tekstit dhe të diskutojnë rreth saj.
‒ Shikojini fëmijët në fotografi. Ngjyra e lëkurës së tyre është e ndryshme
‒ Ata e duan njëri-tjetrin. Po ti si mendon?
Veprimtaria e pestë: Turi i galerisë
Mësuesja orienton nxënësit që të pikturojnë një pëllumb që mban në sqep një letër, në të cilën ata do të
shkruajnë një mesazh drejtuar të gjithë njerëzve për paqen dhe dashurinë midis tyre.
Në përfundim të punës nxënësit prezantojnë punimet e tyre.
Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin për mesazhet që ata kanë formuluar. Përzgjidhen nga një juri e nxënësve,
punimet më të mira.
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Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: lidhjen e mësimit me ngjarje nga jeta reale, diskutimet e
tyre rreth të drejtave të njeriut për të jetuar në paqe dhe mirëkuptim, formulimit të mesazhit që përcjellin
vjershat e shkruara nga P. Neruda, Xh. Rodari kushtuar paqes dhe dashurisë që duhet të ekzistojë
ndërmjet njerëzve, shprehjes së mendimeve, ndjenjave dhe emocioneve e tij/saj rreth luftës dhe paqes
në botë, përdorimit të një fjalori të përshtatshëm rreth temës, respektimit të rregullave të të folurit gjatë
komunikimit me të tjerët.

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema : Në ç’vend të botës jetoj unë ?

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe shprehjes:
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje prezantimin e tjetrit dhe merr pjesë
në diskutim me pyetje, komente apo sqarime;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për
përgatitjen e një teme të dhënë;
Kompetenca personale:
• bashkëpunon në mënyrë aktive me të gjithë moshatarët.

Nxënësi/ja:
- përshkruan me fjalët e tij si e kupton një
pikturë, një pamje apo një fotografi;
- pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të
shkruajë;
plotëson me shkrim fjalët që mungojnë në një
fjali duke u bazuar në fjalët e dhëna.

Fjalë kyç: atdhe,kontinente, Europa, Afrika, Amerika,
Australi, Azia.

Burimet: libri, globi, harta e botës.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Pyetja sjell pyetjen (15 min.)
Mësuesi/ja prezanton dhe shkruan veprimtarinë që do të bëjnë nxënësit në tabelë:
‒ Në ç’vend të botës jetoj unë?
Ajo u drejton nxënësve pikërisht këtë pyetje:
‒ A e dini ju në ç’vend të botës jetoni?
‒ Në cilin kontinent ndodhet Shqipëria?
‒ Çfarë është kontinenti?
‒ Sa kontinente janë në botë?
‒ Si quhen ato?
‒ Si quhen banorët që jetojnë në ato kontinente?
Përgjigjet e nxënësve shoqërohen me tregimin e tyre në hartë ose në glob.
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar (15 min.)
Puna do të zhvillohet në grupe. Ndahen rolet.
Klasa ndahet në grupe dhe secilit grup i caktohen rolet e nxënësve. Lexuesi do të lexojë me zë kërkesën
. Lehtësuesi do të shpjegojë punën që do të bëjnë nxënësit. Mbështetësi do të ndihmojë nxënësit gjatë
punës në grup dhe prezantuesi do të lexojë me zë të lartë punën para klasës.
Zhvillohet puna sipas kërkesës. Nxënësit plotësojnë fjalitë me fjalët sipas kuptimit të tyre. Prezantuesit e
çdo grupi prezantojnë punën para klasës me zë dhe vlerësojnë njëri-tjetrin.
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Shkrim i shpejtë (10 min.)
Nxënësit plotësojnë individualisht me shkrim ushtrimin 3. Më pas nxënës të ndryshëm e lexojnë atë me zë.
Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit përshkruajnë atdheun e tyre Shqipërinë me 5-6 fjali. Fjalitë do të grupohen në 3 paragrafë, sipas
strukturës: hyrje, zhvillim, mbyllje.
Vlerësimi

Nota
Kriteri

1
S’ka shkruar
asgjë nga ajo
që kërkohej

2
Ka shkruar një
fletë ditari
me >6 gabime
drejtshkrimore
dhe nuk i ka
renditur pjesët
e strukturës
sipas radhës së
modelit.

3
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
5-6 gabime
drejtshkrimi
apo
gramatikore.

4
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
3-4 gabime
drejtshkrimore.

5
Ka shkruar
një tekst sipas
strukturës së
modelit me
1-2 gabime
drejtshkrimore.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: A mund të ketë qytet të
fëmijëve? (ora I)

Situata e të nxënit: Nxënësit tregojnë si
e ëndërrojnë Qytetin e Fëmijëve dhe si e
imagjinojnë Qytetin e Lodrave.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar;
• komenton figurat me fjalët e tij/saj.
përcakton duke e argumentuar, llojin e tekstit që lexon;
• u përgjigjet pyetjeve rreth tekstit;
• shkruan duke përdorur imagjinatën e tij/saj.

Fjalët kyç:
Qytet i Fëmijëve,
Qyteti i Pinokut,
Qyteti i Lodrave (Diznei Lend).

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, foto të fëmijëve duke luajtur në parkun e
lodrave, pamje nga Qyteti i Lodrave (Diznei Lend).

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shoqëria dhe mjedisi, Edukim fizik,
Sporte dhe shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Parashikim me terma paraprakë, Bashkëbisedim, Shkrim i shpejtë, Punë me gjithë klasën,
Punë individuale, Punë në grupe.
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Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Parashikim me terma paraprakë
Mësuesi/ja shkruan në tabelë fjalët:
Qytet i lodrave, vizitoj, luaj, lojëra, përjetoj, emocione
Lexohen fjalët nga nxënësit dhe shpjegohen ato.
Mësuesja u kërkon nxënësve të krijojnë një tekst të shkurtër me 4-5 fjali, duke përdorur këto fjalë.
Në përfundim, nxënësit lexojnë shkrimet e tyre.
Veprimtaria e dytë: Bashkëbisedim
Njihen nxënësit me titullin e pjesës.
Komentohen figurat nga nxënësit.
Lexim i tekstit nga nxënësit në heshtje dhe më pas me zë.
Nxënësit nënvizojnë fjalët dhe shprehjet e reja dhe ndërtojnë fjali me to.
Diskutim me nxënësit për llojin e tekstit:
‒ Ç’lloj teksti është ky? (tekst informativ)
Nxënësit pyesin njëri-tjetrin rreth tekstit dhe japin përgjigje.
Veprimtaria e tretë: Shkrim i shpejtë
Nxënësit ndahen në dy grupe.
Grupi i parë do të shkruajë si e ëndërrojnë ata Qytetin e Fëmijëve.
Grupi i dytë do të shkruajë si e imagjinojnë ata Qytetin e Lodrave.
Në përfundim të punës, nxënësit i lexojnë ato.
Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: leximin e rrjedhshëm të tekstit, komentet e bëra rreth
figurave, përgjigjet për pyetjet e rreth tekstit, mendimet e dhëna rreth llojit të tekstit dhe argumentet për të,
shkrimin rreth një teme të caktuar duke përdorur imagjinatën.
Detyrë: Sillni pamje nga Qyteti i Lodrave (Diznei Lend) dhe pamje nga këndet e lojërave.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Lexojmë:
A mund të ketë qytet të fëmijëve? (ora II)

Situata e të nxënit: Nisur nga leximi
dhe analiza e tekstit, nxënësit diskutojnë
për rolin e qendrave argëtuese dhe
zbavitëse në jetën e fëmijëve dhe
pasurimin e jetës së tyre.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• shpreh përjetimet dhe emocionet që e kanë shoqëruar gjatë
shikimit të pamjeve të Qytetit të Lodrave (Dizney Lend);
• tregon përmbajtjen e pjesës me fjalët e tij/saj;
• krahason ndërmjet tyre qytetin ku jetojmë, qytetin e Pinokut
dhe Qytetin e Lodrave (Diznei Lend).
• diskuton për vendin që duhet të zërë koha dedikuar mësimit
dhe lojës e zbavitjes.

Fjalët kyç:
Qytet i Fëmijëve,
Qyteti i Pinokut,
Qyteti i Lodrave (Diznei Lend).
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Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, pamje nga Qyteti i Lodrave (Disney Land), foto
të Pinokut, pamje nga këndet e lojërave, videoprojektor.

Lidhja me fushat e tjera:
Arte, Shoqëria dhe mjedisi, Teknologji
dhe TIK, Edukim fizik, Sporte dhe
shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-diskuto, Lexim/përmbledhje në dyshe, Diagrami i Venit, Bashkëbisedim, Punë me
gjithë klasën, Punë individuale, Punë në grupe
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Vëzhgo-diskuto
Mësuesja tregon me anë të videoprojektorit pamje nga Qyteti i Lodrave (Diznei Lend).
Zhvillohet një diskutim rreth tyre. Pyetjet mund të jenë të këtij lloji:
‒ Çfarë shihni në këto pamje?
‒ Cilat janë disa nga lojërat me të cilat luajnë fëmijët?
‒ Ç’gjë bën më tepër përshtypje aty?
‒ A do të dëshiroje të shkoje edhe ti atje?
‒ A ju duken tërheqëse këto lojëra?
Veprimtaria e dytë: Lexim/përmbledhje në dyshe
Nxënësit lexojnë tekstin në paragrafë. Ata punojnë në dyshe. Një nxënës lexon paragrafin dhe tjetri bën
përmbledhjen e tij. Më pas ndërrojnë rolet. Nxënësit tregojnë përmbajtjen e tekstit.
Veprimtaria e tretë: Diagrami i Venit
Të ndarë në grupe, nxënësit, plotësojnë Diagramin e Venit, ku tregojnë të përbashkëtat dhe të veçantat për:
Qytetin ku jetojmë, Qytetin e Fëmijëve, Qytetin e Lodrave.
Në përfundim, përfaqësuesit e grupeve prezantojnë punën e tyre.
Të përbashkëtat janë se këto qytete janë vende ku jetojnë njerëz, ka lodra, vende argëtimi, zbavitje
dhe çlodhje për fëmijët.
Qyteti ku jetojmë ka njerëz të moshave të ndryshme, ka institucione, shkolla, kopshte, parqe, kënde
lojërash dhe argëtimi etj.
Qyteti i Pinokut është jo i vërtetë dhe ekziston vetëm në përrallë. Aty ka vetëm fëmijë, që luajnë dhe
argëtohen.
Qyteti Dizney Lend është qytet i vërtetë me lodra dhe argëtim që i përshtaten fantazisë së fëmijëve.
Fëmijët shkojnë aty me prindërit dhe e vizitojnë atë.
Nxënësit vlerësojnë punën e njëri-tjetrit.
Veprimtaria e katërt: Bashkëbisedim
Zhvillohet një bashkëbisedim me nxënësit rreth pyetjeve:
‒ A mund të ketë një qytet të fëmijëve, pa praninë dhe ndihmën e të rriturve dhe pse?
‒ Si e gjykoni veprimin e Pinokut dhe largimin e tij pa leje nga shtëpia? Pse është
e rrezikshme kjo?
‒ A duhet të kemi një ndarjet të drejtë të kohës midis lojës dhe mësimit?
Nxënësit japin mendimet dhe idetë e tyre, duke i argumentuar ato.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: përjetimet dhe emocionet që ai shpreh gjatë shikimit të
pamjeve të Qytetit të Lodrave (Diznei Lend), tregimin e përmbajtjes së pjesës me fjalët e tij/saj, kur krahason
ndërmjet tyre qytetin ku jetojmë, qytetin e Pinokut dhe Qytetin e Lodrave (Diznei Lend), për mendimet që
jep për vendin që duhet të zërë koha dedikuar mësimit dhe lojës e zbavitjes.
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Fusha:Gjuhët dhe
komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Kushërira nga Kosova (ora I)

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: bisedë
Shumë fëmijë kosovarë vijnë me
prindërit e tyre për të kaluar pushimet në
bregdetin shqiptar.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
Fjalët kyç: kushërirë, pushime, Durrës,
temës mësimore
Kosovë, miqësi, Mimoza, Zamira, gjyshja
Nxënësi/ja:
· lidh pjesën që lexon me udhëtime apo ngjarje nga jeta e tij;
· demonstron vëmendje gjatë dhënies së përgjigjeve rreth
tregimit;
· shpreh pëlqimet e tij/e saj rreth mbylljes së tregimit;
· përzgjedh formën dhe gjuhën e përshtatshme për të
përcjellë idetë rreth personazheve të dy vajzave.
Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, fotografi të familjes, harta e Shqipërisë, harta e
Ballkanit

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimin, shoqërinë dhe
mjedisin

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Diskutim paraprak, Veprimtari e të menduarit të drejtuar, Ditari dypjesësh, punë në dyshe
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Diskutim paraprak
Mësuesja shtron para nxënësve situatën:
Shumë fëmijë kosovarë vijnë me prindërit e tyre për të kaluar pushimet verore në bregdetin shqiptar.
Mësuesja u drejton nxënësve pyetjet:
‒ Cilit prej ju i ka rastisur të njohë ndonjë fëmijë nga Kosova ata kur keni qenë në plazh?
‒ Si e kujtoni shoqërinë me ta?
‒ Pse vijnë ata për të kaluar pushimet në plazhet tona?
‒ Po ju, a keni qenë ndonjëherë në Kosovë?
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari e të menduarit të drejtuar.
‒ Sot do të lexojmë një tregim të bukur që bën fjalë për dy vajza të vogla. Ju do të më dëgjoni me
vëmendje për ta kuptuar sa më mirë ngjarjen.
Nxënësit mbyllin librat dhe dëgjojnë mësuesin/en.
Tani le ta lexojmë dhe të zbulojmë nëse parashikimet tona ishin të sakta apo jo.
Lexohet pjesa me paragrafë.
Më pas nxënësit iu përgjigjen pyetjeve të bëra nga mësuesja rreth secilës pjesë.
Ndalesa I Verën e kaluar... deri te ... prindërit e saj.
‒ Me kë u njoh Zamira në plazhin e Durrësit?
‒ Si mendoni, a do të bëhen shoqe të ngushta Zamira dhe Mimoza?
Ndalesa II Një ditë... deri te ... e pyeti.
‒ Cili ishte mbiemri që mbante Zamira?
‒ Si i tha gjyshja se ku banonin kushërinjtë e Zamirës?
‒ Si mendoni, për se do ta ketë pyetur Zamira gjyshen e saj?
Ndalesa III Gjyshe, ne e kemi fis...deri te ... ndryshon puna.
‒ Çfarë do t’i ketë thënë gjyshja për Kosovën?
‒ A mund ta kishte Zamira kushërirë Mimozën?
407

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 2”
Ndalesa IV Kosovarët janë... deri në fund.
‒ Pse thotë gjyshja se kosovarët janë vëllezërit dhe motrat tona?
‒ A ju pëlqeu tregimi? Pse?
‒ A do të dojë të ishe edhe ti në vendin e Zamirës? Pse?
‒ A ju pëlqeu tregimi? Si ju duk mbyllja e tij?
‒ Ç’gjë ju bëri më tepër përshtypje më shumë në këtë tregim?
Mësuesja u shpjegon nxënësve:
Shqiptarët e Kosovës janë vëllezërit tanë. Ata u ndanë padrejtësisht nga shteti amë më 1913.
Pavarësisht pushtimit të egër serb, ata e ruajtën gjuhën, kulturën dhe identitetin e tyre shqiptar. Më 1999
Kosova u çlirua dhe më 17. 02. 2008 u shpall shtet i pavarur. Tani mes shqiptarëve në Shqipëri dhe atyre
në Kosovë ka marrëdhënie shumë të ngushta në të gjitha fushat.
Nxënësit punojnë fjalorin me fjalët e reja dhe ndërtojnë fjali me to.
Lexohet pjesa zinxhir nga nxënësit dhe më pas në role.
Nxënësit tregojnë shkurt brendinë e tregimit, duke u ndihmuar nga pyetjet.
Përforcimi: Ditari dypjesësh
Në këtë veprimtari, nxënësit plotësojnë në grupe dyshe ditarin dypjesësh, ku japin komentet e tyre për
fragmentet që i bëjnë më tepër përshtypje.
Fragmenti

Komenti

‒ Thuaji Mimozës të rrijë këtu me ne, se
ti atë e ke motër e shkuar motrës, ‒ i
tha gjyshja.

Zamira e Mimoza, pavarësisht se jetonin në dy
anët e ndryshme të kufirit shqiptar, ishin bashkatdhetare dhe kishin të njëjtin gjak.

Në përfundim, përfaqësues të disa dysheve prezantojnë punët e tyre.
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për leximin e tregimin, përgjigjet e dhëna rreth pyetjeve, përzgjedhjen e
formës dhe gjuhës së përshtatshme për të përcjellë idetë rreth personazheve të dy vajzave, diskutimet
dhe komentet e bëra rreth pjesës.
Detyrë: Shkruaj shkurt në fletore brendinë e tregimit.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Kushërira nga Kosova (ora II)

Situata e të nxënit: Diskutim rreth fotove
ku nxënësit kanë dalë me kushërinjtë e tyre
që jetojnë në vende të ndryshme të botës.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
· lidh pjesën që lexon me udhëtime apo ngjarje nga jeta e tij;
· tregon brendinë e tregimit sipas rrjedhës së ngjarjes;
· bashkëbisedon me moshatarët për tema që i interesojnë.

Fjalët kyç: hartë, shtet, Shqipëri, Kosovë,
Maqedoni, Mal i Zi, bashkatdhetarë

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, harta e Shqipërisë, harta e Ballkanit, tabak
letre ku është vizatuar grafiku Dora e pyetjeve, fletë A4

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, artet, shoqëria
dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-diskuto, kubim, bashkëbisedim
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Vëzhgo-diskuto
Nxënësit ekspozojnë fotot ku kanë dalë me kushërinjtë e tyre që jetojnë në vende të ndryshme të botës.
Diskutojnë rreth tyre duke treguar arsyen e përzgjedhjes së tyre.
Ndërtimi i njohurive: Kubimi
Lexohet tregimi nga nxënësit dhe
Ku ?
më pas drejtohemi te teknika e kubimit:
Çfarë?
Kur ?
Nxënësit japin mendimet e tyre
Kë ? 		
Nga?
duke formuar pyetje -përgjigje
Pse?
Si ?
Ritregojnë përmbajtjen sipas strukturës së tekstit.
Nxënësit tregojnë përmbajtjen me fjalët e tyre sipas rrjedhës së ngjarjes.
Lexim në role i tregimit nga nxënësit.
Nxënësit punojnë në dyshe. Ata ndajnë tregimin në pjesë, formulojnë nga një fjali për secilën prej tyre, si
dhe formulojnë mesazhin e pjesës dhe i lexojnë.
Përforcimi: Bashkëbisedim
Në këtë veprimtari zhvillohet një bashkëbisedim me nxënësit.
Nxënësit shohin hartën në tekst dhe diskutojnë për shqiptarët që jetojnë në Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni,
si dhe për shqiptarët që jetojnë në vende të tjera të botës.
‒ Dallo Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë dhe Malin e Zi, ku jetojnë shqiptarë.
‒ A ke kushërinj në Kosovë, në Maqedoni ose në Mal të Zi? Fol për ta.
‒ Nëse ke qenë ndonjëherë në këto vende, tregoju shokëve për to.
‒ Shqiptarët jetojnë gjithashtu edhe në vende të tjera të botës. Thuaj emrat e disa shteteve ku jetojnë
shqiptarë.
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për leximin e rrjedhshëm dhe tregimin e brendisë së tregimit sipas
rrjedhës së ngjarjes, formulimin e mesazhit, diskutimet gjatë orës.
Detyrë: Shkruaj një krijim të shkurtër me 3-4 fjali me temë: Ju tregoj për shokun/shoqen time nga Kosova.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Ardhja e verës (ora I)

Situata e të nxënit:
Përshkrim i motit në prag të
ardhjes së verës.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar;
• komenton figurat dhe pamjet nga natyra në stinën e pranverës dhe të
verës me fjalët e tij/saj;
• tregon llojin e pjesës që lexon duke vënë në dukje disa nga
karakteristikat e saj;
• demonstron vëmendje gjatë dhënies së përgjigjeve rreth pjesës;
• përzgjedh formën dhe gjuhën e përshtatshme për të përcjellë
mendimet e tyre rreth stinës së pranverës dhe të verës.
• jep preferencat e tij/saj për njërën nga stinët, duke i argumentuar ato;

Fjalët kyç:
pranverë,
verë,
qiell,
re,
mot,
diell.

Lidhja me fushat e tjera:
Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, pamje nga natyra në stinën e pranverës dhe të verës, CD, Arte, Shkencat e natyrës,
magnetofon, videoprojektor, material i përgatitur me pamje për stinën e Shoqëria dhe mjedisi
pranverës e të verës, mjete shkrimi, fletë A4
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Shikim i organizuar, Lexim-përmbledhje në dyshe, Diskutim, Argument, Punë me gjithë
klasën, Punë individuale, Punë në dyshe.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Shikim i organizuar
Paraqitet me anë të videoprojektorit pamje nga natyra në stinën e pranverës dhe të verës, të shoqëruara
me simfoninë e Vivaldit “4 Stinët”.
Mësuesja diskuton me nxënësit rreth pamjeve që panë me anë të videoprojektorit.
Pyetjet janë të këtij lloji:
‒ Çfarë paraqesin këto pamje?
‒ Si është moti në stinën e pranverës?
‒ Si duket qielli në këtë stinë?
‒ Çfarë ndryshimi pësojnë pemët në këtë stinë?
‒ Ç’bëjnë zogjtë shtegtarë në këtë stinë?
‒ Duke u nisur nga pamjet që shihni, çfarë ndryshimesh vëreni ndërmjet stinës së pranverës dhe stinës së
verës?
Veprimtaria e dytë: Lexim-përmbledhje në dyshe
Nxënësit njihen me titullin e pjesës “Ardhja e verës” me autor: A. Moravia.
Komentohet figura e tekstit nga nxënësit.
Ftohen nxënësit të krijojnë dyshe.
Mësuesja shpjegon se tekstin do ta lexojnë me paragrafë. Brenda dyshes, njëri nxënës do të lexojë
paragrafin e parë dhe pastaj do të bëjë përmbledhjen e tij. Nxënësi tjetër do të bëjë pyetje rreth paragrafit
të cilave do t’i përgjigjet shoku i tij.
Në punën me paragrafët në vazhdim, nxënësit ndërrojnë rolet.
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Disa nga pyetjet për çdo paragraf që nxënësit do t’u përgjigjen mund të jenë:
Paragrafi I
‒ Si duken retë në pranverë?
‒ Çfarë ndodh me motin në fillim të verës?
Paragrafi II
‒ Pse është përpjekja e fundit e reve, në fillim të verës?
‒ Pse retë tërhiqen, pasi kanë lëshuar shi për një kohë të shkurtër?
Paragrafi III
‒ Si duket moti ditën e nesërme në mëngjes, pas largimit të reve?
‒ Çfarë mendon se e bën ditën e bukur dhe të qetë?
Paragrafi IV
‒ Çfarë ndodh në mesditë me njerëzit?
‒ Pse zbrazen rrugët nga trafiku dhe zhurmat?
Nxënësit tregojnë llojin e tekstit (tekst informativ/përshkrues) duke vënë në dukje edhe karakteristikat e tij.
*Lexim i pjesës zinxhir nga nxënësit.
Veprimtaria e tretë: Diskutim, Argument
Mësuesja drejton pyetjen:
‒ Cila stinë ju pëlqen më shumë pranvera apo vera? Pse?
‒ Jepni mendimin tuaj duke e argumentuar.
Secili nxënës tregon parapëlqimet e tij për stinën e pranverës apo të verës, duke dhënë edhe argumentet
përkatëse.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: komentet e tyre rreth figurave dhe pamjeve nga natyra në
stinën e pranverës dhe të verës, leximin e vëmendshëm të pjesës, përgjigjet e pyetjeve rreth tekstit dhe
argumentet që jep për to, përzgjedhjen e formës dhe gjuhës së përshtatshme për të përcjellë mendimet e
tyre rreth stinës së pranverës dhe të verës.
Detyrë: Ngjyros qiellin dhe detin në një ditë vere.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore:
Ardhja e verës (ora II)

Situata e të nxënit: Përshkrim i motit në prag
të ardhjes së verës. Bisedë rreth preferencave
të nxënësve për të kaluar pushimet verore.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• përshkruan motin në prag të ardhjes së verës;
• plotëson fjalitë me fjalë të gjetura në tekst;
• jep mendime rreth pjesës, duke i argumentuar ato;
• shkruan se si mendon t’i kalojë pushimet e tij verore;
• respekton rregullat drejtshkrimore gjatë të shkruarit;
• bashkëpunon në grup;

Fjalët kyç:
pranverë,
verë
qiell,
re,
mot,
diell,
pushime verore

Burimet dhe materialet didaktike:
teksti shkollor, foto të nxënësve që kanë dalë kur kanë
qenë me pushime në plazh, në mal, mjete shkrimi, fletë A4

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, Artet, Shkencat e
natyrës, Edukim fizik, sporte dhe shëndeti
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Vëzhgo-komento, Bashkëbisedim, Përvijim i të menduarit, Shkrim i lirë, Punë individuale,
Punë në grup, Punë me gjithë klasën.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Vëzhgo-komento, Bashkëbisedim
Mësuesja ka porositur nxënësit një orë më parë të sjellin foto që kanë dalë kur kanë qenë me pushime
në plazh, në mal etj.
Nxënësit nxiten t’i përshkruajnë ato dhe të tregojnë për aktivitetet që zhvillojnë ata kur shkojnë me pushime.
Pyetjet janë të këtij lloji:
‒ Ku ju pëlqen më shumë t’i kaloni pushimet verore?
‒ Si duket qielli dhe deti në mëngjes, në drekë, në mbrëmje?
‒ Kur ju pëlqen më tepër të shëtitni buzë detit në mëngjes, në drekë apo pasdite?
‒ Çfarë aktivitetesh zhvilloni gjatë ditës (në mëngjes, në drekë, pasdite) kur jeni me pushime?
Veprimtaria e dytë: Përvijim i të menduarit
Lexim i pjesës nga nxënësit. Mësuesja së bashku me nxënësit bashkëbisedojnë rreth pjesës dhe çdo të
dhënë e paraqet në tabelën e mëposhtme.
Në pranverë moti ndryshon shpesh.
Në pranverë, qielli përshkohet vazhdimisht nga re të mëdha, të bardha e gri.
Në verë, qielli është i kaltër dhe pa re.
Në verë, ditët janë të bukura dhe të nxehta.
Në mesditat verore mbizotëron qetësia nën diellin e nxehtë dhe të zjarrtë.
Nxënësit përshkruajnë motin në prag të ardhjes së verës me fjalët e tyre. Punohen nga nxënësit rubrikat:
Plotëso dhe shkruaj
Nxënësit lexojnë në heshtje fjalitë dhe i plotësojnë ato me fjalët e gjetura në tekst.
Në përfundim disa nxënës i lexojnë me zë fjalitë e plota dhe i diskutojnë me gjithë klasën.
Po ti?
Nxënësit u përgjigjen pyetjeve të dhëna rreth tekstit:
‒ A të pëlqen stina e pranverës? Pse?
‒ Cila pjesë e ditës të pëlqen më shumë në verë mëngjesi, dreka apo darka? Pse?
‒ Pse në mesditë rrugët zbrazen në verë?
Veprimtaria e tretë: Shkrim i lirë
Nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur një shkrim me 4-5 fjali me temë: Pushimet verore po afrojnë. Ku
do t’i kaloni ato?
Në përfundim, lexim i shkrimeve nga shumë nxënës. Nxënësit japin vlerësime për shkrimet e shokëve/
shoqeve.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: përgjigjet e dhëna rreth pyetjeve, saktësinë në plotësimin
e fjalive më fjalë të gjetura në tekst, mendimeve të dhëna rreth pjesës duke i argumentuar ato, shkrimet
e tyre për preferencat që kanë për të kaluar pushimet verore, respektimin e rregullave drejtshkrimore kur
shkruan, bashkëpunimin në grup.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda:
Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Lexojmë: Tregimi që më pëlqen më shumë

Klasa 2

Data:

Situata e të nxënit: Nisur nga leximi
dhe analiza e tregimit që i ka pëlqyer më
shumë, nxënësit diskutojnë:
- për ndodhi të ngjashme të tij/saj, apo të
shokëve/shoqeve të tij/saj në lidhje me
tregimin;
- bëjnë lidhjen e tregimit me filma që ata
kanë parë;

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyçe:
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe duke respektuar shenjat e pikësimit;
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar.
u përgjigjet pyetjeve rreth tregimit që i ka pëlqyer më shumë;
• tregon shkurtimisht përmbajtjen e tregimit, duke e ilustruar me
detaje e ilustrime;
• dallon cilësitë e personazheve mbi bazën e veprimeve të tyre;
• bën lidhjen e tregimit që i ka pëlqyer më shumë me filma e
ngjarje nga jeta e tij/saj.
shpreh ndjenjat dhe mendimet personale rreth tregimit që
i ka pëlqyer më shumë, duke argumentuar edhe arsyen e
përzgjedhjes.
Burimet dhe materialet didaktike:
Teksti i nxënësit, mjete shkrimi, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Bashkëbisedim, Diskutim, Punë individuale, Punë me gjithë klasën, Punë në grup.
Organizimi i orës
Prezantimi nga nxënësit i titullit të tregimit që i ka pëlqyer më shumë në tekstin e nxënësit dhe autorit të saj.
*Koment i figurës dhe i ilustrimit të tregimit.
*Lexim i tregimit nga nxënësit.
*Pyetje dhe përgjigje rreth tregimit.
*Tregim i brendisë së tregimit, duke e ilustruar me detaje e ilustrime.
*Dallimi i personazheve dhe i cilësive të tyre mbi bazën e veprimeve që ata kryejnë.
*Formulimi i mesazhit të pjesës dhe lidhja e pjesës me ndodhi, ngjarje nga jeta
e fëmijëve.
*Përshkrim nga nxënësit i ndjenjave dhe i mendimeve personale rreth tregimit që i
ka pëlqyer më shumë, duke argumentuar edhe arsyen e përzgjedhjes së tij.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: interesin dhe dëshirën për të lexuar, për përgjigjet e dhëna
për pyetjet rreth tregimit, tregimin e përmbajtjes së pjesës duke e ilustruar me detaje e ilustrime, kur dallon
cilësitë e personazheve mbi bazën e veprimeve të tyre, për lidhjen e tregimit që i ka pëlqyer më shumë me
filma e ngjarje nga jeta e tij, për gjykimet e dhëna rreth tregimit, shprehjen e ndjenjave dhe mendimeve
personale rreth tregimit duke argumentuar edhe arsyen e përzgjedhjes.
Sugjerim për mësuesin/en: Tregimet zënë një vend të konsiderueshëm në tekstin e Gjuhës shqipe
të klasës së dytë. Secili prej tyre ka qenë tërheqës dhe emocionues, por ndonjëri prej tyre ka qenë më
mbresëlënës për një nxënës apo për një tjetër, sipas preferencave e shijeve individuale. Nisur nga ky
moment, gjatë kësaj ore secili nxënës do të flasë për tregimin e tij më të preferuar apo që u ka lënë më
shumë mbresa, duke treguar me fjalët e tij/saj pse e ka përzgjedhur atë tregim si të preferuarin e tij, çfarë
i ka lënë mbresa më shumë (subjekti, personazhet, përshkrimet, mesazhi etj) dhe se çfarë përjetimesh i
ngjall ai tregim që dëshiron t‘ua ritregojë shokëve/shoqeve në klasë.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda:
Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore
Lexojmë
Përralla që më ka magjepsur

Situata e të nxënit: Nisur nga leximi dhe
analiza e përrallës që e ka magjepsur,
nxënësit japin interpretimin e tyre në lidhje
me temën që trajton përralla.

Rezultatet e të nxënit
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe duke respektuar shenjat e
pikësimit;
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar;
• u përgjigjet pyetjeve rreth përrallës që e ka magjepsur;
• tregon shkurtimisht përmbajtjen e përrallës, duke e
ilustruar me detaje e ilustrime;
• dallon cilësitë e personazheve mbi bazën e veprimeve të
tyre;
• shpreh ndjenjat dhe mendimet personale rreth përrallës
që e ka magjepsur, duke argumentuar edhe arsyen e
përzgjedhjes.

Fjalët kyç:

Burimet dhe materialet didaktike:
Teksti i përrallës, mjete shkrimi, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: Bashkëbisedim, Diskutim, Punë individuale, Punë me gjithë klasën, Punë në grup.
Veprimtaritë e nxënësve
*Prezantimi nga nxënësit i titullit të përrallës që e ka magjepsur.
*Koment i figurës dhe ilustrimit të përrallës.
*Lexim i përrallës nga nxënësit.
*Pyetje dhe përgjigje rreth përrallës.
*Tregim i brendisë së përrallës, duke e ilustruar me detaje e ilustrime.
*Dallimi i personazheve dhe i cilësive të tyre mbi bazën e veprimeve që ata kryejnë.
*Formulimi i mesazhit të përrallës.
*Përshkrim nga nxënësit i ndjenjave dhe mendimeve personale rreth përrallës që e
ka magjepsur duke argumentuar edhe arsyen e përzgjedhjes.
*Vizatim i një personazhi të përrallës.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për: interesin dhe dëshirën për të lexuar, për përgjigjet pyetjeve
rreth përrallës që e ka magjepsur, për tregimin e përmbajtjes së përrallës, duke e ilustruar me detaje
e ilustrime, kur dallon cilësitë e personazheve mbi bazën e veprimeve të tyre, kur shpreh ndjenjat dhe
mendimet personale rreth përrallës që e ka magjepsur, duke argumentuar edhe arsyen e përzgjedhjes.
Sugjerim për mësuesin/en: Siç e kemi vënë re, në tekstin e Gjuhës shqipe të klasës së dytë, nxënësit
janë njohur me disa përralla të bukura. Gjatë kësaj ore, nxënësit do të diskutojnë dhe do të shkëmbejnë
mendime me shokët dhe shoqet për përrallën e tyre të parapëlqyer, që e ka magjepsur më shumë duke
treguar arsyet e përzgjedhjes së saj, mbresat, përshtypjet, emocionet që i ka lënë ajo dhe pse dëshiron t’ua
ritregojë shokëve dhe shoqeve të tij/saj të klasës, duke u ndalur te personazhet, mesazhi i saj etj.
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Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla 1

Tema: Të gjithë me pushime

Klasa II
Tematika: Shkruajmë

Rezultatet e të nxënit
Kompetencat kyç

Kompetencat e fushës

Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjes:
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje prezantimin e tjetrit dhe merr
pjesë në diskutim me pyetje, komente apo sqarime;
Kompetenca e të nxënit:
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për
përgatitjen e një teme të dhënë;
Kompetenca personale:
• bashkëpunon në mënyrë aktive me të gjithë
moshatarët.

Nxënësi/ja:
- pyet për t’u sqaruar rreth tekstit që do të shkruajë;
- plotëson me shkrim fjalët që mungojnë në një fjali
duke u bazuar në fjalët e dhëna;
- diskuton në lidhje me një temë duke shprehur
mendimin e vet duke u bazuar në fakte.

Fjalë kyç:
pushime,
det,
liqen,
mal.

Burimet: libri, foto të shtëpive të pushimit në
vende të ndryshme.

Situata e të nxënit (Metodologjia) Të nxënit bashkëveprues
Veprimtaritë e të nxënit (strategjia, teknikat)
Parashikim me terma paraprakë (15 min.)
Mësuesi/ja shkruan në tabelë fjalët;
Pushime, det, mal, liqen.
Ai/ajo i pyet nxënësit që duke lexuar fjalët që ka shkruar në tabelë, a mund ta parashikojnë se për çfarë
do të flasin dhe shkruajnë sot?
Nxënësit bëjnë parashikimet e tyre. Nxënësit tregojnë fotografi me vende të ndryshme pushimi, duke i
përshkruar ato.
Veprimtari e të lexuarit dhe e të menduarit të drejtuar ( 15 min.)
Puna do të zhvillohet në grupe. Ndahen rolet.
Klasa ndahet në grupe dhe secilit grup i caktohen rolet e nxënësve. Lexuesi do të lexojë me zë kërkesën.
Lehtësuesi do të shpjegojë punën që do të bëjnë nxënësit. Mbështetësi do të ndihmojë nxënësit gjatë punës
në grup dhe prezantuesi do të lexojë me zë të lartë punën para klasës.
Zhvillohet puna sipas kërkesës. Nxënësit plotësojnë fjalitë me fjalët sipas kuptimit të tyre. Prezantuesit e
çdo grupi prezantojë punën para klasës me zë dhe vlerësojnë njëri-tjetrin.
Rrjeti i diskutimit (10 min.)
Mësuesja shkruan temën e diskutimit në tabelë
Pushimet e verës më pëlqejnë shumë
Po (pse)					

Jo (pse)

Jepen detyrat e shtëpisë (5 min.)
Nxënësit shkruajnë njërin nga variantet e diskutimit që ndodhen në libër duke e plotësuar me argumentet
e veta.
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