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Plani i lëndës gjuhës shqipe 3
Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit
1. Shpreh përjetimet që e kanë shoqëruar gjatë shikimit dhe dëgjimit të një filmi, dokumentari, ekspozite,
dramatizimi, recitimi, interpretimi muzikor ose leximit të një libri në njërën nga format shprehëse (me
gojë, me shkrim, vizatim, mimikë, lëvizje etj.);
2. dëgjon me vëmendje prezantimin e tjetrit dhe merr pjesë në diskutim me pyetje, komente apo sqarime;
3. merr pjesë në organizimin e një shfaqjeje artistike duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit;
4. lexon saktë me zë një tekst letrar ose jo letrar të palexuar më parë;
5. shkruan një tekst rreth një faqe për një temë të caktuar;
6. identifikon personazhet kryesore të një tregimi, drame, filmi, kënge dhe i analizon duke bërë një listë
tiparet e tyre, diskuton rreth tyre, luan rolin e njërit prej personazheve në bashkëveprim me moshatarët;
7. shpreh me gojë dhe me shkrim fjali të thjeshta në gjuhën e huaj dhe i përkthen në gjuhën amtare;
8. prezanton një temë të caktuar para të tjerëve në një kohëzgjatje deri në 10 minuta duke përdorur TIK-un.
Kompetenca e të menduarit
1. Identifikon për një temë/ngjarje, çështjet kryesore të marra nga burime të ndryshme informacioni (tekst
mësimor, gazetë, internet, apo burime të tjera);
2. 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 e të nxënit
1. Shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e një teme të dhënë;
2. 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);
3. krahason përparimin e tij, me përvojën paraprake gjatë kryerjes së një detyre apo një veprimtarie të
caktuar;
4. përdor portofolin personal si mjet për identifikimin e përparësive dhe të mangësive të veta në fusha të
caktuara, duke hartuar një plan pune me hapa konkrete për përmirësim;
5. 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;
6. prezanton për 6-10 minuta përvojën e vet.
Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin
1. Përgatit një autobiografi ku prezanton veten, të dhënat vetjake dhe prirjet që ka për fusha të caktuara,
duke gjetur të përbashkëtat që ato kanë me profesionet e dëshiruara;
2. përgatit një plan pune 1- javor;
3. diskuton për mënyrën e sjelljes së nxënësve në klasë, në shkollë dhe mjedise të tjera në një situatë të
caktuar, duke prezantuar idetë nëpërmjet shembujve konkretë.
Kompetenca vetjake
1. 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
1. Shpreh, dëgjon dhe respekton mendimin e secilit anëtar dhe vendos për mënyrat e përfundimit të një
aktiviteti të përbashkët.
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Kompetenca digjitale
1. Organizon dhe komunikon informacionin, duke përdorur mjetet e duhura të komunikimit teknologjik për të
mbledhur informacion dhe për të komunikuar me të tjerët.
35 javë x 6 orë = 280 orë
Kompetencat/
klasat

Klasa e tretë

Të dëgjuarit
e teksteve të
ndryshme

Të folurit për të
komunikuar dhe
për të mësuar

10

Të lexuarit
e teksteve
letrare dhe
joletrare

Të shkruarit
për qëllime
vetjake dhe
funksionale

Përdorimi
i drejtë i
gjuhës

Totali,
orë

95

35

60

210 orë

10

Kompetencat e fushës
Përshkrimi i kompetencave të fushës
KOMPETENCA: Të dëgjuarit e teksteve të ndryshme
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi/ja:
- merr njohuri, zhvillon qëndrime dhe vlera, si dhe zbaton aftësi dhe shkathtësi duke dëgjuar tekste të ndryshme;
- përpunon sjelljet dhe qëndrimet e duhura gjatë të dëgjuarit, që ndikojnë pozitivisht te të tjerët;
- dallon disa cilësi të zërit të folësit, si: intonacioni, ritmi, theksi, volumi i zërit;
- demonstron të kuptuarit e teksteve që dëgjon në situata të ndryshme;
- ritregon me fjalët e tij përmbajtjen e asaj që ka dëgjuar ose informacionin kryesor të një bisede,
poezie, përralle, tregimi, rregulle praktike ose udhëzimi;
- formulon idenë kryesore të asaj që dëgjoi;
- dallon fjalët ose fjalitë kyç,
- krahason, klasifikon, nxjerr përfundime, si dhe bëjnë vlerësime të thjeshta për tekstet që dëgjon.
KOMPETENCA: Të folurit për të komunikuar dhe për të mësuar
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi/ja:
- përdor drejt gjuhën standarde gjatë folurit;
- kupton dhe zbaton në komunikim karakteristikat e gjuhës së folur;
- shqipton saktë dhe me intonacionin e theksin e duhur fjalët dhe fjalitë, me qëllim që të jenë të 		
kuptueshëm dhe interesantë për të tjerët;
- shoqëron të folurin edhe me elemente të komunikimit joverbal;
- diskuton dhe bashkëvepron me të tjerët gjatë punës në grup.
KOMPETENCA: Të lexuarit e teksteve letrare dhe joletrare
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi/ja:
lexon tekste letrare dhe joletrare që u përkasin periudhave të ndryshme, tekste klasike dhe
bashkëkohore, shqipe dhe botërore;
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);
demonstron kuptimin, interpreton, bën analiza të thjeshta të personazheve;
bën vlerësimin dhe jep gjykimin për këto tekste (në përputhje me zhvillimin moshor të nxënësve).
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KOMPETENCA: Të shkruarit për qëllime vetjake dhe funksionale
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi/ja:
- shkruan për qëllime dhe lexues të ndryshëm duke ndjekur gjatë të shkruarit hapa, si: planifikimi,
organizimi i ideve, rishikimi dhe redaktimi;
- respekton strukturën, tiparet e tekstit, si dhe rregullat gjuhësore.
KOMPETENCA: Përdorimi i drejtë i gjuhës
Rezultatet e të nxënit për këtë kompetencë
Nxënësi/ja:
- dallon klasat e fjalëve, kategoritë e tyre gramatikore dhe i përdor në trajtën e duhur gjatë
komunikimit;
- dallon llojet e ndryshme të fjalive dhe funksionet e fjalëve në fjali dhe i zbaton këto njohuri në
komunikimin e përditshëm;
- përdor gjuhën standarde, njeh dialektet e pjesë të tjera të leksikut dhe respekton diversitetin
gjuhësor;
- dallon kuptimet e fjalëve dhe i përdor për të pasuruar fjalorin e tyre.
KOMPETENCA: Të shkruarit për qëllime vetjake 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, kafshësh, sendesh, ndjenjash etj. 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.
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).
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KOMPETENCA: Të shkruarit për qëllime vetjake 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 numërorë.
Koha mësimore për secilën klasë
Koha mësimore për çdo kompetencë përdoret për njohuri të reja, përsëritje, projekte, vlerësime etj. Mësuesi ka
të drejtë të ndryshojë deri në masën 10% të orëve të një kompetence.
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Konpetenca
Lexojmë
Shkruajmë
Flasim

Dëgjojmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Lexojmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Gjuha jonë
Lexojmë
Shkruajmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Gjuha jonë
Lexojmë
Flasim
Shkruajmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Gjuha jonë
Lexojmë
Lexojmë
Shkruajmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Gjuha jonë
Lexojmë

Nr.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Planifikimi 3-mujori I
Të kujtosh ditën e parë të shkollës
Mësuesja dhe klasa ime
E papritura e Dianës në ditën e parë
të shkollës
Shkolla-varkë
Fillim vjeshte (O. Grillo)
Fjalori dhe përdorimi i tij
Dy hartimet (A. Raskin)
Dy hartimet (A. Raskin)
Teksti dhe fjalia
Teksti dhe fjalia
Shoqet e “bajameve”
Përshkruaj shokun ose shoqen
Nxënësit e mi, më të bukurit
Teksti dhe paragrafi
Teksti dhe paragrafi
Po të qeshin gjithë fëmijët
Meritojmë jetë të lumtur
Të drejtat dhe përgjegjësitë e mia
Hajdi dhe Klara
Fjalia dëftore dhe fjalia pyetëse
Fjalia dëftore dhe fjalia pyetëse
Shoqja ime është e veçantë
Shoqja ime është e veçantë
Rregullorja e klubit “Miqtë e mirë”
Që të të them: të dua shumë!
Fjalitë dëshirore dhe nxitëse
Fjalitë dëshirore dhe nxitëse
Nisu

Konpetenca

Planifikimi 3-mujori II

Planifikimi sintetik vjetor sipas tremujorëve
Konpetenca

Planifikimi 3-mujori III
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Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Të harruar
pas leximit
(M. Ende)
Lexojmë
Dëgjojmë

52
53
54

11

55
56

43
44
45
46
47
48
49
50
51

42

Dëgjojmë
Shkruajmë
Lexojmë
Gjuha jonë
gjuha jonë
Lexojmë
Lexojmë
Shkruajmë
Lexojmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Lexojmë
Projekt
lexojmë
Projekt
Shkruajmë
Lexojmë
Flasim
Gjuha jonë
Gjuha jonë
Lexojmë
Shkruajmë
Lexojmë
Shkruajmë
Gjuha jonë

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Flamuri magjik (P.Koçi)
Himni i Flamurit (Asdreni)

Vjeshta e artë (Xh. Rodari)
Vjeshta është e bukur
Fjalia pohore dhe mohore
Fjalia pohore dhe mohore
Kameleoni dhe gjethet
Çfarë i ndodhi kameleonit?
Në panairin e librit
Skeda e librit
Fjalëzat mohuese s’ dhe nuk
(drejtshkrim)
Të harruar pas leximit (M. Ende)
Të harruar pas leximit (M. Ende)
Të harruar pas leximit (M. Ende)

Festa e Hallouinit

Njerëz të mëdhenj
Mos u kthe nga rruga!
Unë, gjyshi dhe shtëpia në pemë
Fjalitë me të cilat shprehim emocion
Fjalitë me të cilat shprehim emocion
Kujtoj qenin tim
Kujtoj qenin tim
Ham-ham, quhem Brendon
Vampiri i vogël dhe Antoni
Vampiri i vogël dhe Antoni
Shenjat e pikësimit (drejtshkrim)
Gjërat që më frikësojnë mua
Festa e Hallouinit
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Lexojmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Lexojmë
Lexojmë/
Shkruajmë
Lexojmë /
shkruajmë
Lexojmë
Dëgjojmë
Lexojmë
Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë
Lexojmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Gjuha jonë
Lexojmë
Shkruajmë

61
62
63
64
65

71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

67
68
69
70

Lexojmë
Shkruajmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Flasim

Lexojmë
Lexojmë
Gjuha jonë

58
59
60

66

Shkruajmë

57

Ia kalon në shpejtësi (Zh. Prever)
Të mbjellim një dru (A. Deva)
Ditari i pemës
Pjesët kryesore dhe pjesët
plotësuese
Pjesët kryesore dhe pjesët
plotësuese
Cikli jetësor i bimëve
Në drekë me teze Lilën
Në drekë me teze Lilën
Heqim fjalë në fjali
Shtojmë fjalë në fjali
Gazmoret e Çapaçulit (D. Bubani)
Qyteti i ushqimeve
Test vlerësues
Letër në dimër
Kartolina dhe zarfi
Ditari i udhëtimit
Lëvizim fjalët në fjali
Piktura “Natë dimri”

Shqisat tona

Gjuha e nënës (S.Jakova)
Gjuha e nënës (S.Jakova)
Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit
(drejtshkrim)
Kali i vjetër (Xh. Peshëns)
Kali i vjetër (Xh. Peshëns)
Fjalia e thjeshtë
Te gjyshja në fshat
Shqisat tona

Shkruajmë për Atdheun
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Gjuha jonë
Lexojmë
Shkruajmë
Dëgjojmë
Lexojmë
Lexojmë
Shkruajmë

106
107
108
109

110

111

Lexojmë

98

105

Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë

95
96
97

Gjuha jonë
Gjuha jonë
Lexojmë
Shkruajmë
Lexojmë
Gjuha jonë

Gjuha jonë

94

99
100
101
102
103
104

Flasim
Lexojmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Gjuha jonë
Shkruajmë
Lexojmë
Shkruajmë
Gjuha jonë

85
86
87
88
89
90
91
92
93

Arte dhe muzikë
Moxarti, një fëmijë me fat
Himni i Gëzimit
Emri
Emri
Përshkruajmë tingujt
Tri gëzimet (V. Kikaj)
Intervista
Emrat e përgjithshëm dhe të
përveçëm
Emrat e përgjithshëm dhe të
përveçëm
Gjithçka ndryshon
Gjithçka ndryshon
Të ngecësh në dëborë (J.
Boehme)
Të ngecësh në dëborë (J.
Boehme)
Gjinia e emrit
Gjinia e emrit
Zogu dhe djali (N. Frashëri)
Dielli i dimrit
Kroni i ngrimë (E. Koliqi)
Njëjësi dhe shumësi i emrave
mashkullorë
Njëjësi dhe shumësi i emrave
mashkullorë
Arinjtë fluturues (M. Ozborn)
Njeriu i borës
Arinjtë polarë
Nata e parë e fluturimit (Xh.
Berri)
Nata e parë e fluturimit (Xh.
Berri)
Filmi vizatimor “Piter Pani”
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Gjuha jonë
Gjuha jonë
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Gjuha jonë
Lexojmë
Shkruajmë
Lexojmë
Lexojmë
Shkruajmë
Gjuha jonë
Gjuha jonë
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Shkruajmë
Gjuha jonë

112

113

114

115

116

117

118

119

120
121

122

123

124
125

126

127

128
129

130
131

Njëjësi dhe shumësi i emrave
femërorë
Njëjësi dhe shumësi i emrave
femërorë
Djemtë që fantazojnë (N.
Nosov)
Djemtë që fantazojnë (N.
Nosov)
Cirku i pleshtave të Pepes (J.
Boehme)
Cirku i pleshtave të Pepes (J.
Boehme)
Lakimi i emrit të gjinisë
mashkullore
Lakimi i emrit të gjinisë
mashkullore
Shkopi magjik (R.Kukaj)
Udhëzimi për numrat e
shpejtësisë
Sheqerkat që më rënduan në
xhep (K. Sanjer)
Sheqerkat që më rënduan në
xhep (K. Sanjer)
Së bashku me prindërit
Lakimi i emrave në gjininë
femërore
Lakimi i emrave në gjininë
femërore
Përsëri më të mirët në botë (J.
Malinos)
Si ishte mami im?
Kur të shkosh lum dreri
(V.Kikaj)
Arka ime e kursimeve
Mbiemri i nyjshëm dhe i
panyjshëm
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15

Lexojmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Shkruajmë
Lexojmë
Lexojmë
Flasim
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Shkruajmë
Gjuha jonë
Dëgjojmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Gjuha jonë

133

134

135
136
137

138
139

140

141

142
143

144
145
146
147
148
149
150
151

Lexojmë
Dëgjojmë
Shkruajmë
Gjuha jonë

153

154
155

Mbiemri i nyjshëm dhe i
panyjshëm
Çdo mëngjes përshëndes
nënën time! (N. Muça)
Peizazhi i pyllit të zgjuar
(D.Agolli)
Numërorët
Në pranverë
Fluturon flutura e kaltër (H.
Hese)
Livadhi (R. Piumini)
Verorja - lojëra popullore
Kënga e bletëve
Rosaku i shëmtuar (H.
Andersen)
Rosaku i shëmtuar (H.
Andersen)
Shtëpia më e madhe në botë
Fjalët e personazheve të
fabulës
Përemrat vetorë
Gjëegjëza për kafshë
Kopshti i Gjigantit (O. Uajlld)
Folja
Folja
Test vlerësimi
Bukuroshja e fjetur (Sh. Pero)
PROJEKT - 2 prilli, Dita e Librit
për Fëmijë

152

Lexojmë
Flasim/
shkruajmë

Gjuha jonë

132

Djali me saksinë pa lule
(Xh. Beqaraj)
Dy shoqet dhe lulet (D.
Kërluku)
Hyrje përrallash
Folja në kohën e tashme
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Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Flasim
Gjuha jonë
Shkruajmë
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Shkruajmë
Gjuha jonë
Gjuha jonë
Lexojmë

Lexojmë
Lexojmë
Shkruajmë
Gjuha jonë
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Shkruajmë

156

157

158
159
160
161

162
163

164

165

166
167

168

169

170

171

172
173

174
175
176

177

Një fushë e kuqe dhe një
qytet i gjelbër
Një fushë e kuqe dhe një
qytet i gjelbër
Kësulëgjelbra (R. Kami)
Kësulëgjelbra (R. Kami)
Teatri i klasës
Drejtshkrimi i foljeve në
kohën e tashme
Mbyllje përrallash
Shtatë xhuxhët pa
Borëbardhën
Qyteti i çuditshëm (Xh.
Rodari)
Qyteti i çuditshëm (Xh.
Rodari)
Shkruajmë me fantazi
Zgjedhimi i foljes në
kohën e ardhme
Zgjedhimi i foljes në
kohën e ardhme
Kopshti i
jashtëzakonshëm (Odhise
Grillo)
Mesnatë në Hënë (M.
Ozborn)
Mesnatë në Hënë (M.
Ozborn)
Hëna
Drejtshkrimi i foljeve në
kohën e ardhme
Qyteti nën ujë (S. Onfroi)
Qyteti nën ujë (S. Onfroi)
Kthimi i Ymer Agës
(Populli)
Veprimet e personazheve
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Gjuha jonë
Gjuha jonë
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Flasim
Shkruajmë
Gjuha jonë
Lexojmë
Lexojmë
Shkruajmë
Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë
Lexojmë
Dëgjojmë

Gjuha jonë
Gjuha jonë

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187
188
189
190

191

192
193

194

195

Zgjedhimi i foljes në
kohën e pakryer
Zgjedhimi i foljes në
kohën e pakryer
Kështjella, tregim me
figura (I. Kadare)
Kështjella, tregim me
figura (I. Kadare)
Diku dhe Loli në kopshtin
zoologjik (G. Bushaka)
Diku dhe Loli në kopshtin
zoologjik (G. Bushaka)
Vizitë në kopshtin
zoologjik
Letër kryetarit të bashkisë
për fokën (D. Buxati)
Drejtshkrimi i foljes në
kohën e pakryer
Majmunët në udhëtim
Si u formua Toka
Toka, qielli dhe uji
Folja jam dhe kam në
kohën e tashme dhe të
ardhme
Folja jam dhe kam në
kohën e tashme dhe të
ardhme
Toka (N. Berisha)
Toka (N. Berisha)
Naltësia e qiellit/ Toka
fluturim (Ndre Mjeda,
Anton Xanoni)
Folja jam dhe kam në
kohën e pakryer
Folja jam dhe kam në
kohën e pakryer
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Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë
Dëgjojmë
Gjuha jonë
Lexojmë
Lexojmë
Gjuha jonë
Flasim
Flasim
Lexojmë
Lexojmë
Lexojmë

196

197

198

199
200
201
202
203
204
205
206

207

208
209
210

Dheu është flori (S.
Frashëri)
Cili është më i fortë? (O.
Grillo)
Për herë të parë në kamp
(K. Tilman)
Një vizitë në fund të detit
Pse qielli duket blu?
Antonimet
Test vlerësues
Liqeni (Vehbi Kikaj)
Një ditë në plazh - ditari
sinonimet
Sa shpejt mbërriti vera
(A.Gajtani)
Sa shpejt mbërriti vera (A.
Gajtani)
Vera (L. Gurakuqi)

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

18

19

Dëgjojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

4

5

6

Flasim

3

Lexojmë

Konpetenca

Shkruajmë

KTHIMI NË
SHKOLLË

Java 1.

Java

2

1

Nr.

Lexim i drejtuar
Ritregim
Pesëvargësh për
personazhin e
preferuar

Dëgjim i drejtuar,
ritregim, diskutim

Stuhi mendimesh,
Dora e fshehtë,
fragmenti-komenti

Klasa dhe mësuesi/
ja ime

Pjesë nga filmat e
Uollt Diznej

Vëzhgim i qëllimtë i
figurës
Si mund të jetë
shkollë një varkë?

Koment i
ilustrimeve të
dhëna

Gjetja e fjalëve në
fjalor

Mësuesja dhe
klasa ime

E papritura
e Dianës në
ditën e parë të
shkollës

Shkolla-varkë

Fillim vjeshte
(Odhise Grillo)

Fjalori dhe
përdorimi i tij

Stuhi mendimesh,
Hulumtim,
Konkursi i fjalëve

Vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve,
Shkrim i drejtuar,
Diagram Veni

Komente të fotove
nga dita e parë e
shkollës

Diskutim
Lexim
Pesëvargësh

Situatat e
Metodologjia dhe
parashikuara të të veprimtaritë e
nxënit
nxënësve
Tremujori I

Të kujtosh
ditën e parë të
shkollës

Tema mësimore

Planifikimi analitik sipas tremujorëve

Nxënësit vlerësohen për:
-leximin e tregimit,
-dëshirën për të ndarë me
të tjerët përvojat e tyre për
ditën e parë të shkollës.
Nxënësit vlerësohen për:
- përshkrimin e ndjenjave
dhe emocioneve në ditën e
parë të shkollës,
- përshkrimin e klasës dhe
mësueses/it të tyre.
Nxënësit vlerësohen për:
- tregimin e historisë,
- dallimin e personazheve,
- pëlqimet e tij në lidhje me
filmat e Uollt Diznejit
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
plotësimin e informacioneve
pas dëgjimit të tekstit,
- ritregimin e tregimit,
- shprehjen e mendimeve
dhe të opinioneve rreth
temës së trajtuar.
Nxënësit vlerësohen për:
- analizën e vargjeve të
poezisë,
- recitimin e vargjeve.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruar
në përdorimin e fjalorit,
- vlerësimin e rëndësisë
së përdorimit të fjalorit
në shkollë dhe në jetën e
përditshme.

Vlerësimi i nxënësit

Fjalor i gjuhës
shqipe, teksti i
nxënësit, e-libri

Foto dhe pamje
nga stina e
vjeshtës, libri i
nxënësit, e-libri

Kuriozitete, libri i
nxënësit, e-libri

CD me filma të
animuar, vidioprojektor, libri i
nxënësit, e-libri

Libri i nxënësit,
fletë format, lapsa
me ngjyra

Foto, filmime
nga dita e parë e
shkollës, e-libri

Burimet dhe
materialet
didaktike
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14

13

Gjuha jonë

Lexojmë

Shkruajmë

12

Java 3.
TË DREJTAT
TONA

Lexojmë

Gjuha jonë

10

11

Gjuha jonë

9

Lexojmë

Lexojmë

Java 2.
KLUBI I
MIQVE

8

7

Lexim me paragrafë
Pyetje-përgjigje
Hulumtim i tekstit
ritregim

Të sëmuresh
nga bajamet.
Nxënësit ndajnë
përvoja të tyre kur
janë sëmurë nga
bajamet
Gjej shokun/
shoqen nëpërmjet
përshkrimit

Teksti dhe fjalia

Shoqet e
“bajameve”

Përshkruaj
shokun ose
shoqen
Të ndryshëm në
pamje, të bukur në
shpirt

Paragrafët e një
teksti

Nxënësit e mi,
më të bukurit

Teksti dhe
paragrafi

Foto me pamje të
fëmijëve të racave
të ndryshme
Teksti i nxënësit,
e-libri
teksti i nxënësit,
e-libri

Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e paragrafëve në
një tekst të dhënë,
- aftësitë e demonstruara në
kuptimin e paragrafëve.
Punë e drejtuar
Punë e pavarur
Punë në dyshe

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Nxënësit vlerësohen për
komentet e dhëna, ndërtimin
e pyetjeve dhe përgjigjet,
analizën e personazheve

Nxënësit vlerësohen për:
- parashikimet e dhëna për
vazhdimin e ngjarjes,
- dallimin e personazheve,
- ndarjen me të tjerët të
përvojave të ngjashme me
personazhet e tregimit.
Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e tregimit e
ritregimin e ngjarjes,
- dhënien e opinioneve të
tyre për personazhet.
Nxënësit vlerësohen për:
dallimin e fjalive të futura
gabim në tekst, për aftësitë
për të krijuar tekste duke
renditur fjalitë e dhëna.
Nxënësit vlerësohen për
dallimin e fjalive të futura
gabim në tekst, dhënien e
ideve për titullin e tekstit,
aftësitë krijuese
Nxënësit vlerësohen
për aftësitë e tyre në
demonstrimin e të kuptuarit
të fjalëve të reja, përshkrimin
e personazheve, ndarjen e
përvojave nga jeta reale.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre në gjetjen e
elementeve të përshkrimit,
- përshkrimin e shokut/
shoqes.
Vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve
Lexim me paragrafë
Pyetje-përgjigje
Analizë personazhesh

Lojë
Lexim i drejtuar
Shkrim i drejtuar

Hulumtim i qëllimtë i
tekstit
Punë në dyshe
Shkrim i orientuar

Teksti dhe fjalia

Krijimi i teksti
bazuar në ilustrimet
e dhëna

Dy hartimet (A.
Raskin)

Hulumtim i tekstit,
punë e pavarur, punë
në dyshe

Ritregim
Analizë personazhesh
Fragmenti-komenti

Dy hartimet (A.
Raskin)

Fjalitë e futura
gabim në një tekst

Parashikim me terma
paraprakë
Lexim i drejtuar
Marrëdhëniet pyetjepërgjigje
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Java 4.
MIQ DHE TË
VEÇANTË

Flasim

17

Gjuha jonë

Lexojmë

Shkruajmë

Lexojmë

16

18

Gjuha jonë

15

Mesazhi i Nënë
Terezës

Meritojmë jetë të
lumtur

Pjesë nga filmi
“Hajdi”

Dialogë mes
nxënësve

Hajdi dhe Klara

Fjalia dëftore
dhe fjalia
pyetëse

Të drejta-detyra

Çfarë ndodh kur
qeshin fëmijët?

Po të qeshin
gjithë fëmijët

Të drejtat dhe
përgjegjësitë e
mia

Lidhja e ilustrimit
me tekstin përkatës

Teksti dhe
paragrafi

Punë në dyshe
Punë e pavarur
Shkrim i drejtuar

Koment i filmit
Lexim i drejtuar
Grafiku organizues i
fjalorit
Lexim zinxhir
Ritregim nëpërmjet
grafikut organizues
“Harta e ngjarjes”
Analizë personazhesh

lexim
Punë në grupe
Poster

Vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve
Lexim-Diskutim

Pyetja e ditës
Lexim i vjershës
Hulumtim
Vëzhgo-përshkruaj

Hulumtim
Punë e pavarur
Punë në dyshe

Nxënësit vlerësohen për:
- lidhjen e ilustrimit me
tekstin përkatës,
- aftësitë e demonstruara në
renditjen e paragrafëve për
të formuar tekstin.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
vëzhgimin dhe komentin e
vargjeve të poezisë,
- përshkrimin e fotos së
dhënë.
Nxënësit vlerësohen:
- për mendimet dhe
opinionet e dhëna,
- diskutimin e situatave të
rastit,
- dëshirën për të ndarë
me të tjerët mendimet dhe
opinionet e tyre.
Nxënësit vlerësohen
për aftësitë e tyre
bashkëpunuese, përcaktimit
të të drejtave dhe detyrave
në lidhje me situatat e
dhëna.
Nxënësit vlerësohen për:
-emocionet që u shkakton filmi,
- aftësitë për t’iu përgjigjur
bukur pyetjeve, për kuptimin
e fjalëve të reja dhe
përdorimin e tyre, ritregimin,
analizën e personazheve,
- dëshirën për të ndarë me
të tjerët emocionet që i
shkakton tregimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre në dallimin e
llojit të fjalisë,
- ndërtimin e dialogëve me
pyetje përgjigje.
Libri i nxënësit,
e-libri

CD e filmit “Hajdi”
ose libri me të
njëjtin titull, teksti
i nxënësit,e-libri

Konventa e
të Drejtave të
Fëmijëve, karton,
lapsa me ngjyra

Foto dhe
kuriozitet nga jeta
e Nënë Terezës,
Konventa e
të Drejtave të
Fëmijëve, teksti i
nxënësit, e-libri

Libri i nxënësit
e-libri

Libri i nxënësit,
e-libri
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Java 5.
DËSHIRAT
DHE NXITJET

Lexojmë

23

Gjuha jonë

Lexojmë

Shkruajmë

Lexojmë

22

24

Gjuha jonë

21

Situata ku përdoren
fjalitë nxitëse dhe
dëshirore

Rregullorja e
klubit “Miqtë e
mirë”

Fjalitë dëshirore
dhe nxitëse

Pyetja e ditës
Lexim
Punë në grupe

Pse një klub i
miqve të mirë
ka nevojë për
rregullore?

Shoqja ime
është e veçantë

dramatizim

Ritregim nëpërmjet
grafikut organizues
“Harta e ngjarjes”
Analizë personazhesh

Përgatitja e
dhuratave për
fëmijët me aftësi
ndryshe.

Shoqja ime
është e veçantë

Punë e drejtuar
Punë e pavarur

Lexim
Analizë e poezisë
Dramatizim

Ritregim nëpërmjet
grafikut organizues
“Harta e ngjarjes”
Analizë personazhesh

Iniciativa për të
përgatitur dhurata
për fëmijët që
shfaqin aftësi
ndryshe.

Që të të them: të
dua shumë!

Punë e drejtuar
Punë në dyshe
Punë e pavarur

Krijim i fjalive
bazuar në ilustrimin
e dhënë

Fjalia dëftore
dhe fjalia
pyetëse

Nxënësit vlerësohen për:
-dallimin e fjalive dëftore dhe
pyetëse,
- përdorimin e shenjave të
pikësimit,
- krijimin e fjalive dëftore
dhe pyetëse.
Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e tekstit, dhënien e
mendimeve dhe opinioneve
të tyre për fëmijët me nevoja
të veçanta,
- aftësinë për të ndarë me
të tjerët përvojat e tyre nga
jeta.
Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e tekstit, ritregimin,
analizën e personazheve,
- dhënien e mendimeve dhe
opinioneve të tyre në lidhje
me fëmijët me nevoja të
veçanta,
- aftësinë për të ndarë me
të tjerët përvojat e tyre nga
jeta.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre në hartimin e
rregullave bazuar në situata
të dhëna,
- aftësitë bashkëpunuese,
- dëshirën për të shprehur
mendimet dhe opinionet e
tyre.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre në leximin e
poezisë,
- komentin e vargjeve,
- dramatizimin.
Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e fjalive me
intonacionin e duhur,
- të kuptuarin e llojit të fjalisë
sipas shenjës së pikësimit.
Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
vizatime sipas
muajve

teksti i nxënësit,
e-libri, karton,
lapsa me ngjyra

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Libri i nxënësit,
e-libri
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Java 6.
KUJTIME QË
NUK HARROHEN

Dëgjojmë

29

Gjuha jonë

Lexojmë

Shkruajmë

Lexojmë

28

30

Gjuha jonë

27

Situata nga jeta e
përditshme

Koment i ilustrimeve
Lexim i drejtuar
diskutim

Lojëra
Komenti i ilustrimeve
Punë e pavarur

Situata nga jeta
reale me gjyshërit

Krijimi i situatave
kur nxënësit janë
të gëzuar ose të
mërzitur

Unë, gjyshi dhe
shtëpia në pemë

Fjalitë me të
cilat shprehim
emocion

Hulumtim i tekstit
Punë e pavarur
diskutim

Njerëz të
mëdhenj

Mos u kthe nga
rruga!

Dëgjim i drejtuar
Marrëdhënia pyetjepërgjigje

Nisu

Punë e pavarur
Punë në dyshe

Koment i ilustrimit
Dora e fshehtë
Hulumtim i qëllimtë i
poezisë

Fjalitë dëshirore
dhe nxitëse

Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e fjalive nxitëse
dhe dëshirore bazuar në
intonacionin dhe shenjta e
pikësimit,
- krijimin e fjalive dhe tekstit
bazuar në ilustrimet e
dhëna,
- dëshirën për të
bashkëpunuar.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë në renditjen e
vargjeve të poezisë,
- të kuptuarin e poezisë,
- dëshirën për të marrë
pjesë në veprimtari
Nxënësit vlerësohen për:
- dhënien e përgjigjeve pas
dëgjimit të tregimeve,
- aftësitë për të kuptuarin e
teksteve të dëgjuara.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në gjetjen e përgjigjeve dhe
shkrimin e tyre,
- ndarjen e përvojave
vetjake me të tjerët.
Nxënësit vlerësohen për:
- parashikimin e vazhdimit të
ngjarjes,
-dëshirën për të ndarë me të
tjerët situata nga jeta reale,
-aftësitë e demonstruara për
të kuptuarin e teksteve.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre në krijimin e
situatave,
- kuptimin e fjalive që
shprehin emocione.
Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
foto të fëmijëve
me gjyshërit e
tyre

Makina lodra,,
kukulla Barbi,
teksti i nxënësit,
e-libri

Libri i nxënësit,
e-libri, kukulla
Barbi, makina
lodër të garave
sportive

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri
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Java 7.
GJËRA TË
FRIKSHME

Lexojmë

35

Lexojmë

Lexojmë

Shkruajmë

Lexojmë

34

36

gjuha jonë

33

Kuriozitete pr
vampirët

Foto ose filmime
të fëmijëve me
kafshët shtëpiake

Vampiri i vogël
dhe Antoni

Lexim
Ritregim nëpërmjet
grafikut organizues
“Dora e Pyetjeve”,
Diskutim
Hulumtim teksti

Përvoja me kafshët
shtëpiake

Koment i
ilustrimeve

Stuhi mendimesh
Lexim i drejtuar
Fragmenti-komenti

Lexim zinxhir
Ritregim nëpërmjet
grafikut organizues
Harta e ngjarjes
Analizë e
personazheve
Hulumtim i tekstit

Stuhi mendimesh
Lexim i tregimit në
pjesë
Koment i poezive

Lexim
Punë krijuese

Koment i simboleve
Punë e pavarur
Punë në dyshe
Shkrim i ilustruar

Krijimi i situatave
kur nxënësit janë
të gëzuar ose të
mërzitur

Vampiri i vogël
dhe Antoni

Ham-ham,
quhem Brendon

Kujtoj qenin tim

Kujtoj qenin tim

Fjalitë me të
cilat shprehim
emocion

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre në lexim dhe
në tregimin e ngjarjes,
-në analizën e
personazheve

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë në dallimin e fjalive
që shprehin emocione,
- përdorimin e shenjave të
pikësimit,
-krijimin e tekstit bazuar në
ilustrime,
- dëshirën për të marrë
pjesë në veprimtari.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre në dhënien e
përgjigjeve që tregojnë sa e
kanë kuptuar tekstin,
- mendimet dhe opinionet
e dhëna në lidhje me
personazhin kryesor.
Nxënësit vlerësohen për:
- leximin dhe ritregimin e
tekstit,
- përdorimin e fjalëve të reja,
- ndarjen e përvojave
vetjake në lidhje me kafshët
shtëpiake.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre në leximin
dhe në të kuptuarin e
tregimit,
- aftësitë krijuese në
vazhdimin e ngjarjes.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në leximin e tregimit dhe
kuptimin e tij,
- në dëshirën për të lexuar.

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Foto ose filmime
të fëmijëve me
kafshët shtëpiake,
teksti i nxënësit,
e-libri

Foto , filmime
të fëmijëve me
kafshët e tyre
shtëpiake, teksti i
nxënësit, e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri
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Flasim

Gjuha jonë

45

Lexojmë

44

43

Koment i fotove dhe
pikturave
Përshkrim
Vizatim i orientuar

Lojë
Punë e pavarur
Punë në dyshe

Koment i fotove
dhe pikturave

Lojë për të kuptuar
kthimin e fjalisë
pohore në mohore

Vjeshta është e
bukur

Fjalia pohore
dhe mohore

42

Vjeshta e artë
(Xh. Rodari)

Projekt
Shkruajmë

41

Stuhi mendimesh
Punë në grupe
lexim

Lexim i tregimit në
role
Marrëdhëniet pyetjepërgjigje
Veprimtari me tekstin
Krijim artistik

Festa e
Hallouinit

Projekt
lexojmë

Vëzhgim i natyrës
në oborrin e
shkollës
Çfarë i ndodh
natyrës në vjeshtë?

Festa e
Hallouinit

Lexojmë

40

Java 8
ERDHI
VJESHTA

Gjërat që më
frikësojnë mua

Përvoja vetjake
Lexim i tekstit me
paragrafë
Pyetje-përgjigje
Diskutim
Lojë

Dramatizim në grupe i
natës së hallouinit

Gjërat që më
frikësojnë mua.
Nxënësit paraqesin
në një letër muri
njëri pas tjetrit se
cilat janë gjërat që i
frikësojnë

Veprimtari e drejtuar
Veprimtari në dyshe
Veprimtari e pavarur

Dramatizimi i festës

Loja e shenjave të
pikësimit

Gjuha jonë

39

Shenjat e
pikësimit
(drejtshkrim)

Nxënësit vlerësohen për:
- interpretimin artistik të
fotove dhe pikturave,
- krijimin e punimeve në
pikturë në lidhje me stinën e
vjeshtës.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
dallimin e fjalive pohore dhe
mohore,
- dëshirën për të marrë
pjesë në veprimtari.

Nxënësit vlerësohen për:
- leximin në role të tregimit,
- të kuptuarin e tregimit,
- dëshirën për të lexuar.

Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në veprimtari,
- dëshirën për të kontribuar
në organizimin e festës
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre
dramatizuese,
- pjesëmarrjen aktive.

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
kuptimin e tekstit,
- dëshirën për të ndarë
përvojat vetjake me të tjerët,
- pjesëmarrjen në veprimtari.

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre në
përdorimin e shkronjës së
madhe dhe të shenjave të
pikësimit,
- dëshirën për të marrë
pjesë në veprimtari.

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
penela, telajo,
bojëra.

Teksti i nxënësit,
maska për
hallouin, kunguj,
veshje
Teksti i nxënësit,
maska për
hallouin, kunguj,
veshje
Teksti i nxënësit,
foto me pamje
nga stina e
vjeshtës, filmime
të nxënësve në
natyrë

Teksti i nxënësit,
libra për fëmijë
me personazhe
fantazma.

Teksti i nxënësit,
e-libri, fletë
kartoni ku janë
paraqitur shenjat
e pikësimit.
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Shkruajmë
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Lexojmë
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Lexojmë

Shkruajmë

48

49

Lexojmë

47

Java 9
JAVA E
LIBRIT

Gjuha jonë

46

Veprimtari e drejtuar
Shkrim i drejtuar
Lojë
Punë e pavarur
Punë në dyshe
Lexim i tekstit në
paragrafë
Koment i ilustrimeve
Punim i fjalorit

Plotësoj një skedë
libri
Lojë me fjalëzat
mohuese s’dhe
nuk

Parashikim
nëpërmjet titullit të
tregimit

Skeda e librit
Fjalëzat
mohuese
s’ dhe nuk
(drejtshkrim)

Të harruar pas
leximit (M. Ende)

Në panairin e
librit

Lexim në role
Hulumtim teksti
Diskutim

Imagjinatë e drejtuar
Shkrim i drejtuar

Pyetja e ditës
Çfarë mund tí
ketë ndodhur
kameleonit?

Çfarë i ndodhi
kameleonit?

Libri që pëlqej më
shumë

Lexim kuriozitetesh
Di, dua të di, mësova
Veprimtari në tekst

Kuriozitete për
kafshët

Kameleoni dhe
gjethet

Lojë
Punë e pavarur
Punë në dyshe

Lojë për të kuptuar
kthimin e fjalisë
pohore në mohore

Fjalia pohore
dhe mohore

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
kthimin e fjalisë pohore në
mohore dhe anasjelltas,
- përdorimin e pjesëzave
mohuese.
Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e tekstit,
-të kuptuarit e brendisë
nëpërmjet përgjigjeve të
dhëna.
Nxënësit vlerësohen
për fantazinë e tyre në
vazhdimin e tregimit,
dëshirën për të ndarë me të
tjerët krijimet e tyre.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximin e tregimit, - dëshirën
për të ndarë përvojat me të
tjerët,
- parapëlqimet e tyre për
librat,
- demonstrimin e përvojat
vetjake nga panairi i librave
Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e elementeve të
një skede libri,
- shkrimin e skedave të
librave të lexuar.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në përdorimin e fjalëzave
mohuese s’ dhe nuk.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximin e tekstit,
- dhënien e parashikimeve,
- të kuptuarit e brendisë
nëpërmjet përgjigjeve të
pyetjeve.
Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri, libra për
fëmijë, kartonë,
lapsa me ngjyra.

Teksti i nxënësit,
e-libri, libra të
ndryshëm për
fëmijë

Teksti i nxënësit,
e-libri

Foto, kuriozitete,
enciklopedia e
kafshëve, teksti i
Nxënësit, e-libri

Teksti i nxënësit
e-libri
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58
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ATDHEU DHE
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Lexojmë

Lexojmë

56

55

54

53

Gjuha e nënës
(Sokol Jakova)

Shkruajmë për
Atdheun

Himni i Flamurit
(Asdreni)

Flamuri magjik
(Pandeli Koçi)

Të harruar pas
leximit (M. Ende)

Të harruar pas
leximit (M. Ende)

Krijimi i poezisë

Pamje filmike të
ndeshjeve sportive
ku këndohet Himni
i Flamurit

Parashikim
nëpërmjet titullit

Lexim në role
Punim i fjalorit
Pyetje-përgjigje

Lexim
krijim

Dëgjim i drejtuar
Këndim i himnit
Koment i poezisë

Lexim në role
Punim i fjalorit
Veprimtari e drejtuar

Dramatizim i tregimit
Veprimtari e drejtuar
Diskutim rreth
përvojave të
ngjashme

Punë në grupe
Ritregim nëpërmjet
grafikut organizues
diskutim

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximi,
- ritregimin e ngjarjes,
- dallimin e elementeve të
humorit.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e shfaqura në
dramatizimin e tregimit, dëshirën për të ndarë me të
tjerët përvoja të ngjashme
me personazhet e tregimit.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
parashikimin e titullit,
- leximin në role të tregimit,
- të kuptuarin e brendisë
nëpërmjet përgjigjeve të
pyetjeve,
- diskutimet rreth mesazhit
të tregimit.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruar në
ndarjen e emocioneve dhe
ndjenjave që u shkakton
dëgjimi dhe këndimi i Himnit
të Flamurit,
- dallimin e flamujve të
shteteve të ndryshëm.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
krijimin e vjershave sipas një
tematikë të dhënë.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximin e tregimit,
- të kuptuarit e brendisë
nëpërmjet përgjigjeve të
pyetjeve,
- aftësinë në përdorimin e
fjalëve të reja.
Libri i nxënësit,
e-libri

Libri i nxënësit,
e-libri

Cd me himnin
e flamurit ,
magnetofon
Libri i nxënësit,
e-libri

Libri i nxënësit,
e-libri, flamuj kuq
e zi.

Teksti i nxënësit,
e-libri

Libri i nxënësit,
e-libri
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64
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SA BUKUR
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Lexojmë

59

Punë e drejtuar
Punë e pavarur
Punë në dyshe

Gjuha e nënës
(Sokol Jakova)

Ndarja e
fjalëve në
fund të rreshtit
(drejtshkrim)

Lexim individual
Punim i fjalorit
Veprimtari e drejtuar
Vizatim i lirë

Te gjyshja në
fshat

Situata jetësore të
jetës në fshat

Vëzhgo-diskuto
Veprimtari e drejtuar
Veprimtari e pavarur

Lexim në role
Ritregim
Veprimtari në tekst

Kali i vjetër (Xh.
Peshëns)

Fjalia e thjeshtë

Vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve
Lexim i drejtuar
Punim fjalori

Kali i vjetër (Xh.
Peshëns)

Situata jetësore për
kafshët shtëpiake

E saktë, e gabuar
Lojëra me ndarjen
e fjalëve

Lexim në role
Ritregim nëpërmjet
grafikut organizues
“Harta e ngjarjes”
Veprimtari e drejtuar
Fragmenti-komenti

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximin e tregimit,
- përdorimin e fjalëve të reja,
përshkrimin e shtëpisë së
gjyshërve të tyre.

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximin e tregimit,
- ritregimin,
- dallimin e përgjigjeve të
sakta,
- ndarjen e opinioneve dhe
mendimeve për mesazhin
që përcjell tregimi.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
ndarjen e fjalëve në fund të
rreshtit sipas rregullave,
- dallimin e fjalëve të ndara
saktë ose jo,
- pjesëmarrjen në veprimtari
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximin e tregimit,
- të kuptuarin e brendisë,
- parashikimet për
vazhdimin e tregimit,
- përdorimin e fjalëve të reja
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
ritregimin e ngjarjes,
- përgjigje të sakta duke
hulumtuar tekstin,
- dëshirën për të ndarë
më të tjerët përvoja
individuale të ngjashme me
personazhet e tregimit.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
dallimin e fjalive,
- formimin e fjalive të
thjeshta.
Teksti i nxënësit,
e-libri, letra
vizatimi, lapsa me
ngjyra, foto ose
pamje të shtëpive
të gjyshërve të
tyre.

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Libri i nxënësit,
e-libri

Libri i nxënësit,
e-libri

Libri i nxënësit,
e-libri
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70
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68
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A mund të ketë
pema ditar?

Pjesët kryesore
dhe pjesët
plotësuese

Vëzhgo-diskuto
Veprimtari e drejtuar
Veprimtari e pavarur

Parashikim nëpërmjet
titullit
Lexim individual
Punim fjalori
Veprimtari e drejtuar

Pse duhet të
mbjellim pemë?

Të mbjellim një
dru (Agim Deva)

Ditari i pemës

Dëgjim i drejtuar
Di,dua të di, mësova

Parashikim
nëpërmjet titullit

Lexim në strofa
Koment i vargjeve
Marrëdhënie pyetjepërgjigje

Veprimtari krijuese

Ia kalon në
shpejtësi (Zhak
Prever)

Shqisat tona

Lexojmë dhe
shkruajmë

66

Java 12
MBJELLIM
NJË PEMË

Shqisat tona

Lexojmë dhe
Shkruajmë

65

Lexim në grupe
Komenti i ilustrimeve
Diskutim

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në dallimin e pjesëve
kryesore dhe pjesëve
plotësuese në fjali,
- dëshirën për të ndarë
punën me të tjerët

Teksti i nxënësit,
e-libri, foto të
aktiviteteve
të shkollës në
kuadrin e ditëve
të mjedisit.

Teksti i Nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximin e tregimit,
- përdorimin e fjalëve të reja.

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre vëzhguese,
- gjetjen e elementeve të
përshkrimit,
- dëshirën për të punuar në
grup.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre krijuese,
- mënyrën e përshkrimit,
- dëshirën për të ndarë
përvoja jetësore.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximin e poezisë, - dallimin
e strofave dhe vargjeve,
- të kuptuarit e poezisë
nëpërmjet përgjigjeve të
dhëna.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në kuptimin e brendisë pas
dëgjimit të parë,
- dhënien e opinioneve dhe
mendimeve rreth rëndësisë
së pemëve për jetën në
Tokë.
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73

Shkruajmë

72
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Gjuha jonë

71

Vëzhgo-diskuto
Veprimtari e drejtuar
Veprimtari e pavarur

Shtojmë fjalë në
fjali

Dil rrotull fol rrotull
Lexim përmbledhje
në dyshe
Shkrim i lirë

Vëzhgo-diskuto
Veprimtari e drejtuar
Veprimtari e pavarur

Ushqimi që më
pëlqen

Heqim fjalë në
fjali

Në drekë me
teze Lilën

Komenti i ilustrimeve
Diskutim
Veprimtari krijuese

Cikli jetësor i
bimëve
Tremujori II

Vëzhgo-diskuto
Veprimtari e drejtuar
Veprimtari e pavarur

Pjesët kryesore
dhe pjesët
plotësuese

Nxënësit vlerësohen për:
- për pjesëmarrjen në
diskutim,
- për qartësinë në të lexuar
dhe të përmbledhjes së
materialit,
- për shkrimin e saktë të
fjalive.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
dallimin e pjesëve kryesore
dhe pjesëve plotësuese të
fjalisë,
- heqjen e pjesëve jo të
domosdoshme,
- dëshirën për të ndarë
punën me të tjerët.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
dallimin e pjesëve kryesore
dhe pjesëve plotësuese në
fjali,
- heqjen e pjesëve jo të
domosdoshme,
- dëshirën për të ndarë
punën me të tjerët

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
dallimin e pjesëve kryesore
dhe pjesëve plotësuese në
fjali,
- dëshirën për të ndarë
punën me të tjerët
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
diskutim,
- dëshirën për të punuar
detyrat e dhëna.

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
f. 103-104, e-libri
përvoja jetësore,

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri
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31
Diskutim
Veprimtari e drejtuar

Piktura “Natë
dimri”

Arte dhe muzikë

Veprimtari e drejtuar
Veprimtari në dyshe
Veprimtari individuale

Lëvizim fjalët në
fjali

Marrëdhëniet pyetjepërgjigje, Lexim
përmbledhje në
dyshe Shkrim i lirëturi i galerisë,
Veprimtari në grup,
në dyshe dhe
individuale

Lexim i drejtuar
Punim fjalori
Fragmenti-komenti

Ditari i udhëtimit

Veprimtari e drejtuar
Veprimtari krijuese

Kartolina dhe
zarfi

Veprimtari e orientuar
Veprimtari krijuese

Lexim i drejtuar
Punim i fjalorit
Lojë në role

Letër në dimër

Na pëlqen arti

Lexim gazmoresh
për fëmijë

Lexim i drejtuar
Punim fjalori
Fragmenti-komenti

Test vlerësues

Qyteti i
ushqimeve

Gazmoret e
Çapaçulit (Dionis
Bubani)

Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e rrjedhshëm,
- dëshirën për të ndarë me
të tjerët përvoja
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e tyre krijuese dhe
bashkëpunuese.
Nxënësit vlerësohen për:
- leximin rrjedhshëm,
- dëshirën për të ndarë me
të tjerët përvoja individuale
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
lëvizjen e fjalëve në fjali,
-dëshirën për të punuar me
të tjerët.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
interpretimin e artit pamor,
- ndarjen e përvojave
jetësore me të tjerët…
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen si në
diskutimin e situatës edhe të
përmbajtjes së pjesës,
- për qartësinë në të lexuar
dhe të përmbledhjes së
materialit,
- si dhe për ngjyrosjen e
bukur të modeleve.

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximin e tregimit,
- dallimin e elementeve
gazmore, interpretimit në
role.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në shkrimin e saktë dhe pa
gabime,
- dëshirën për të marrë
pjesë në veprimtari.

libri i nxënësit
faqe 122-123,
përvoja jetësore
e-libri

Foto me pamje
nga dimri, filmime
të fëmijëve në
dimër, teksti i
nxënësit, e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri
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32
Ç’tregon emri?

Poezia, lidhja me
artin.

Imazhe dhe
tinguj

Përdorimi i emrave

Njohim njerëz të
shquar.

Diskutim i njohurive
paraprake,
Imagjinatë e drejtuar,
Pesëvargësh,
Veprimtari në grup,
individuale e në grup,

Përvijim i të
menduarit Shkrim i
lirë
Shkrim i shpejtë,
Veprimtari në grup,
në dyshe dhe
individuale

Stuhi mendimesh,
Shkrim i lirë,
Përvijim i të
menduarit, Veprimtari
në grup, në dyshe
dhe individuale

Marrëdhëniet pyetjepërgjigje,
Veprimtari e leximit të
drejtuar,
Lojë me role,
Veprimtari në grup

Lidhja jonë me artin

Emri

Emri

Himni i Gëzimit

Moxarti, një
fëmijë me fat

Përmbledhje e
strukturuar
Lexim, përmbledhje
në dyshe, Shkrim i
lirë, Veprimtari në
grup, në dyshe,
individuale

Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë
diskutimit për njohuritë për
emrin,
- për punën e bërë në
ushtrimet e librit,
- si dhe për punën në fletore,
për saktësinë e shkrimit të
fjalëve.
Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrje në diskutimin e
situatës së të nxënit,
- për përqendrimin dhe
imagjinatën që krijon,
- fantazinë për krijimin e
pesëvargëshit saktë e në
gjuhë standarde.

Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë
diskutimit për njohuritë për
emrin,
- për punën e bërë në
ushtrimet e librit,
- për përmbledhjen e
njohurive në organizuesin
grafik.

Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në diskutim
dhe përqendrimin në
dëgjimin e tekstit
- për qartësinë në të lexuar
dhe të përmbledhjes së
materialit,
- për analizën që i bën
personazhit.
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në
diskutim si të situatës edhe
të përmbajtjes së pjesës,
- për qartësinë në përgjigje
të pyetjeve dhe të
përmbledhjes së materialit,
- për aftësitë që shpreh në
lojën me role.

libri i nxënësit faqe
128,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
131,
përvoja jetësore
e-libri

e-libri

përvoja jetësore

libri i nxënësit faqe
126-127,

e-libri

përvoja jetësore

libri i nxënësit faqe
128-129,

e-libri

përvoja jetësore

libri i nxënësit faqe
121-122,
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Dallojmë emrat

Dallojmë emrat

Emrat e
përgjithshëm
dhe të përveçëm

Intervistojmë si
gazetarë

Më pëlqen kur
lumturoj të tjerët

Kur gëzojmë?

Emrat e
përgjithshëm
dhe të përveçëm

Intervista

Tri gëzimet
(Vehbi Kikaj)

Tri gëzimet
(Vehbi Kikaj)

Diskutim njohurish,
Shkrim i lirë,
Diktim,
veprimtari në grup,
veprimtari individuale

Diskutim njohurish
Përvijim i të
menduarit Shkrim i
lirë,
veprimtari në
grup, në dyshe e
individuale

Dil rrotull fol rrotull
Marrëdhëniet pyetjepërgjigje
Rrjet diskutimi
Veprimtari në grup,
në dyshe, individuale

Marrëdhëniet pyetje
–përgjigje,
Harta e ngjarjes
Rrjet diskutimi,
Veprimtari në grup
dhe individuale

Lapsat në mes
Lexim i drejtuar
Shkrim i lirë
Veprimtari në grup
e individuale

Nxënësit vlerësohen për:
- idetë e dhëna gjatë
diskutimit për njohuritë që
kishin për emrin,
- punën e bërë në ushtrimet
e librit.
- saktësinë e punës në
diktim.

Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në
diskutim si të situatës edhe
të përmbajtjes së pjesës,
- për saktësinë me të cilën
shkruan tekstin.
Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në diskutim
si të situatës edhe të
përmbajtjes së pjesës,
- qartësinë në përgjigje të
pyetjeve dhe të argumentimit
që i bëri pyetjes binare.
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në
diskutim të situatës së
të nxënit që u paraqit
nëpërmjet lojës,
- për përgatitjen e pyetjeve
dhe saktësinë e përgjigjeve
gjatë intervistës,
- si dhe për argumentimin që
i beri pyetjes binare.
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë
diskutimit mbi njohuritë që
kishin për emrin dhe ato që
morën,
- për punën e bërë në
ushtrimet e librit,

e-libri

përvoja jetësore

libri i nxënësit faqe
132-133,

libri i nxënësit faqe
132-133,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
131,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
133-134, përvoja
jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
129-130,
përvoja jetësore
e-libri
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Java 17
DËBORA E
MADHE

Lexojmë

95

Diskutim njohurish
Shkrim i lirë Lëviz/
ndalo/krijo dyshe
veprimtari në grup,
veprimtari individuale

Ditë me borë

Emri im mbaron
me ...

Të ngecësh
në dëborë (J.
Boehme)

Gjinia e emrit

Imagjinatë e drejtuar
Harta e ngjarjes
Rrjet diskutimi
veprimtari individuale,
në grupe, në dyshe

Parashikim me terma
paraprakë
Lexim i drejtuar
Shkrim i lirë
veprimtari individuale
e në grupe

Ditë me borë

Edhe unë kam
ndryshuar.

Imagjinatë e drejtuar
Rishikim në dyshe
Ditari dypjesësh
Veprimtari individuale
e në grup, në dyshe

Stuhi mendimesh
Lexim me role
Marrëdhëniet pyetjepërgjigje Veprimtari
në grup

Të ngecësh
në dëborë (J.
Boehme)

Gjithçka
ndryshon

Gjithçka
ndryshon

Cilat gjëra
ndryshojnë?

Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në diskutim si të
situatës edhe të përmbajtjes
së pjesës,
- qartësinë në përgjigje të
pyetjeve dhe të argumentimit
që i beri pyetjes binare .
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë
diskutimit për njohuritë që
kishin për emrin,
- për punën e bërë në
ushtrimet e librit,
-dhe për saktësinë me të
cilën realizoi lojën.

- për pjesëmarrjen në
diskutim si të situatës edhe
të përmbajtjes së pjesës,
- për komentin e vargjeve të
vjershës,
- për saktësinë e realizimit të
lojës me role.
- për krijimin e tekstit me
termat e dhënë,
- për qartësinë në përgjigje
të pyetjeve dhe të
përmbledhjes së materialit,
- si dhe për mënyrën se si
e dha idenë për mbylljen e
tregimit.

Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në
diskutim si të situatës edhe
të përmbajtjes së pjesës,
-për komentin që i bëri
vargjeve të vjershës
- për qartësinë në përgjigje
të pyetjeve e të plotësimit të
rubrikave .
Nxënësit vlerësohen:

libri i nxënësit faqe
138-139,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
136-137,
përvoja jetësore
e-libri
e-libri

libri i nxënësit faqe
136-137,
përvoja jetësore
e-libri

e-libri

përvoja jetësore

libri i nxënësit faqe
134-135,

e-libri

përvoja jetësore

libri i nxënësit faqe
134-135,
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Java 18
NË DIMËR

Lexojmë

101

103

Gjuha jonë

100

Gjuha standarde
dhe dialektet

Emri im mbaron
me ...

Njëjësi dhe
shumësi
i emrave
mashkullorë

Ditë dimri.

Çdo gjallesë ka
nevojë për liri

Kroni i ngrimë
(Ernest Koliqi)

Dielli i dimrit

Zogu dhe djali
(Naim Frashëri)

Gjinia e emrit

Krijojmë tekst me
emrat femërorë e
mashkullorë .

Stuhi mendimesh
Ditari dypjesësh
Lapsat në mes
veprimtari në grup e
individuale

Përmbledhje e
strukturuar
Lexim në dyshe
Shkrim i lirë
veprimtari në grupe,
në dyshe, individuale

Diskutim i njohurive
paraprake
Shkrim i lirë
Tryeza e rrumbullakët
veprimtari në grup
veprimtari individuale

Imagjinatë e drejtuar
Veprimtari leximi
e drejtuar Ditari
dypjesësh veprimtari
në grupe veprimtari
individuale

Marrëdhëniet pyetjepërgjigje Shkrim i
lirë Shkrim i shpejtë
veprimtari në grup
veprimtari individuale

Nxënësit vlerësohen për:
- njohuritë dhe përgjigjet e
sakta për për emrin,
- për punën e bërë në
ushtrimet e librit,
- saktësinë dhe shpejtësinë
me të cilën realizoi
plotësimin e skedës.
Nxënësit vlerësohen për:
- përshkrimin me imagjinatë
dhe pjesëmarrjen në
diskutimin e situatës së të
nxënit,
- qartësinë në përgjigje
të pyetjeve dhe të
përmbledhjes së materialit,
- mënyrën se si i komentoi
vargjet e zgjedhura.
Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në diskutim të
situatës së të nxënit,
- përqendrimin dhe
plotësimin saktë të tekstit,
- për shkrimin e saktë e në
gjuhë standarde.
Nxënësit vlerësohen për:
- përqendrimin gjatë leximit
dhe qartësinë e dhënies së
informacionit,
- përmbledhjen e materialit
dhe për qartësinë e dhënies
së përgjigje të pyetjeve,
- mënyrën se si i përdor
fjalët e reja dhe si i krijon
fjalitë.
Nxënësit vlerësohen për:
- idetë e dhëna gjatë
diskutimit për njohuritë për
emrin,
- zgjidhjen e saktë të
ushtrimeve,
- saktësinë me të cilën
realizoi lojën.
libri i nxënësit faqe
144-145,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
143,
fjalori i gjuhës
shqipe
e-libri

libri i nxënësit faqe
142,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
140,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
138-139,
përvoja jetësore
e-libri
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Java 19
TË
FLUTUROSH
ME FANTAZI

Gjuha jonë

105

Nata e parë e
fluturimit (Xh.
Berri)

Arinjtë polarë

Njeriu i borës

Arinjtë polarë

Arinjtë fluturues
(M. Ozborn)

Ëndërroj të fluturoj

Ç’dimë për arinjtë
polarë?

A ka lidhje Dielli,
Hëna, me njeriun
prej bore.

Emri im mbaron
me ...

Njëjësi dhe
shumësi
i emrave
mashkullorë

Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në diskutim,
- qartësinë në përgjigje
të pyetjeve dhe të
përmbledhjes së materialit,
- mënyrën se si argumenton
pyetjen binare.
Nxënësit vlerësohen për:
- krijimin në bazë të termave
paraprakë,
- qartësinë në përgjigje
të pyetjeve dhe të
përmbledhjes së materialit,
- mënyrën se si iu përgjigj
pyetjeve të shokut gjatë
lojës.

Diskutim i njohurive
Paraprake
Mbajtja e strukturuar
e shënimeve
Rrjeti i diskutimit
veprimtari
individuale, në grupe
e në dyshe
Parashikim me terma
paraprakë
Lexim i drejtuar
Lëviz/ndalo/krijo
dyshe Veprimtari
individuale, në grupe
e në dyshe

Dil rrotull fol
rrotull Shkrim i lirë
Pesëvargështuri i galerisë
veprimtari në dyshe e
individuale

Parashikim me terma
paraprakë
Leximi e drejtuar
Shkrim i lirë
Veprimtari
individuale, në grupe
e në dyshe

Shkrim i shpejtë
Grupi i ekspertëve
Shkrim i lirë
veprimtari individuale
e në grup

Nxënësit vlerësohen për:
- shpejtësinë dhe saktësinë
me të cilën shkruan emrat
mashkullorë në njëjës e
shumës,
- punën si ekspert për
ushtrimin e caktuar,
- saktësinë për të krijuar
tekstin sipas figurës.
Nxënësit vlerësohen për:
- parashikimin dhe
pjesëmarrjen në diskutim,
- qartësinë e përgjigjeve të
pyetjeve,
- përmbledhjen e materialit,
- idetë për mbylljen e
tregimit.
Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në lojë dhe
përgjigjet e dhëna,
- saktësinë me të cilën krijon
dhe shkruan tekstin
- plotësimin e pesëvargëshit,
- vlerësimin për krijimet e
shokëve.

libri i nxënësit faqe
151-152,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
150, e-libri
materiale
nga interneti,
enciklopedi,

libri i nxënësit faqe
149, e-libri,
material nga
interneti,
enciklopedi etj

libri i nxënësit faqe
146-147,
përvoja jetësore
e-libri

e-libri

përvoja jetësore

libri i nxënësit faqe
145,
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113

114

Emri im mbaron
me ...

Njëjësi dhe
shumësi
i emrave
femërorë

Djemtë që
fantazojnë (N.
Nosov)

Gënjeshtra dhe
sajesa

Në shumës emrat
femërorë mbarojnë
me ...

Filmi në klasë.

Filmi vizatimor
“Piter Pani”

Njëjësi dhe
shumësi
i emrave
femërorë

Fluturoj me
fantazinë time

Nata e parë e
fluturimit (Xh.
Berri)

Dy të vërteta dhe një
gënjeshtër.
Lexim me kodim
Marrëdhëniet pyetjepërgjigje
veprimtari në grup e
individuale

Shkrim i shpejtë
Grupi i ekspertëve
Shkrim i lirë
veprimtari individuale
e në grup

Stuhi mendimesh
Ditari dypjesësh
Lapsat në mes
veprimtari në grup e
individuale

Vëzhgim i pjesës
filmike Rishikim në
dyshe Shkrim i lirë
veprimtari në grup,
në dyshe, individuale

Imagjinatë e drejtuar
Ruaje fjalën e fundit
për mua
Shkrim i shpejtë
veprimtari në grup e
individuale

Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në diskutim
si të situatës edhe të
përmbajtjes së pjesës,
- për qartësinë në argumentim
të pjesës së zgjedhur si më e
bukura,
- si dhe për mënyrën si e
përmblodhi tekstin me tri
fjali.
Nxënësit vlerësohen për:
- përqendrimin gjatë
shfaqjes së filmit dhe për
diskutim të tij,
- leximin e saktë dhe
marrjen e informacionit të
ri - përshkrimit e saktë e në
gjuhë standarde.
Nxënësit vlerësohen për:
- idetë e shprehura gjatë
diskutimit për emrin,
- punën e bërë për zgjidhjen
e ushtrimeve 2 të librit,
- saktësinë me të cilën
realizon lojën.
Nxënësit vlerësohen për:
- shpejtësinë dhe saktësinë
me të cilën shkruan emrat
femërorë, njëjës e shumës.
- punën si ekspert për
ushtrimin e caktuar,
- saktësinë me të cilën
krijuan tekstin sipas figurës.
Nxënësit vlerësohen për:
- mënyrën si e realizoi lojën,
- saktësinë me të cilën kodoi
tekstin dhe përmblodhi
materialin.
- për qartësinë në përgjigje
të pyetjeve dhe të plotësimit
të rubrikave të dhëna.
libri i nxënësit faqe
156 - 157,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
154-155,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
154-155,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
153,
e-libri, pjesë
filmike, videoprojektor

libri i nxënësit faqe
151-152,
përvoja jetësore
e-libri
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Java 20
CIRKU I
ÇUDITSHËM

A ekziston shkopi
magjik?

Cirku dhe magjia
e tij

Shkopi magjik
(Rifat Kukaj)

Udhëzimi
për numrat e
shpejtësisë

Ç’do gjë
ndryshon...

Lakimi i emrit
të gjinisë
mashkullore

Lako emrin...

Cili numër cirku na
pëlqen?

Cirku i pleshtave
të Pepes (J.
Boehme)

Lakimi i emrit
të gjinisë
mashkullore

Një ditë në cirk

Cirku i pleshtave
të Pepes (J.
Boehme)

Stuhi mendimi
Shkrim i lirë
Lojë: Numra
shpejtësie veprimtari
në grup, në dyshe,
individuale

Imagjinatë e drejtuar
Ditari dypjesësh Rrjet
diskutimi veprimtari
individuale e në grup

Lapsat në mes
Grupi i ekspertëve
Shkrim i lirë
veprimtari në grup,
individuale e në grup
veprimtari e lirë

Përmbledhje e
strukturuar, Lexim
përmbledhje në
dyshe
Shkrim i shpejtë,
veprimtari në grup,
në dyshe dhe
individuale

Imagjinatë e drejtuar
Dora e pyetjes,
Rrjet i diskutimit,
veprimtari në grup
dhe individuale

Stuhi mendimi
Lexim i drejtuar
Marrëdhëniet pyetjepërgjigje, veprimtari
në grupe e në dyshe

Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në diskutim,
- qartësinë në përgjigje
të pyetjeve dhe të
përmbledhjes së materialit,
Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në diskutimin
e situatës edhe të
përmbajtjes së pjesës,
- qartësinë në përgjigje të
pyetjeve dhe të argumentimit
që i bëri pyetjes binare.
Nxënësit vlerësohen për:
- idetë e dhëna gjatë
diskutimit për gjërat që
ndryshojnë,
- punën e bërë në dyshe dhe
saktësinë me të cilën lakoi
emrin mashkullorë,
- saktësinë në zgjidhjen e
ushtrimeve.
Nxënësit vlerësohen për:
- shpejtësinë dhe saktësinë
me të cilën lakojnë emrin e
gjinisë mashkullore njëjës,
- punën si ekspert për
ushtrimin e caktuar,
- saktësinë me të cilën
krijuan tekstin me emrin
mashkullor të dhënë.
Nxënësit vlerësohen për:
- krijimin me imagjinatë,
- saktësinë e komentimit të
vargjeve të vjershës,
- argumentimin që i bërë
pyetjes binare.
Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në diskutim
dhe qartësinë në përgjigje të
pyetjeve dhe të shkrimit të
tekstit,
- përdorimin saktë të gjuhës
standarde dhe rregullave
drejtshkrimorë.
përvoja jetësore

libri i nxënësit faqe
163, e-libri

libri i nxënësit faqe
162,
imagjinatë vetjake,
e-libri

libri i nxënësit faqe
161,
përvoja jetësore
e-libri

e-libri

përvoja jetësore

libri i nxënësit faqe
160-161,

libri i nxënësit faqe
158-159,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
158-159,
përvoja jetësore
e-libri
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Java 21
TË FLASIM
HAPUR

Një ditë e
paharruar

Së bashku me
prindërit

Lakimi i emrave
në gjininë
femërore
Lako emrin...

A ndryshon emri
femërorë në fjali ?

Vlerësojmë shokët
e sinqertë

Sheqerkat që
më rënduan në
xhep (K. Sanjer)

Lakimi i emrave
në gjininë
femërore

Vesi dhe virtyti?

Sheqerkat që
më rënduan në
xhep (K. Sanjer)

Lapsat në mes
Grupi i ekspertëve
Shkrim i lirë
Veprimtari në
grup, individuale e
veprimtari e lirë

Diskutim i njohurive
paraprake Lexim
përmbledhje në
dyshe Shkrim i
shpejtë veprimtari
në grup, në dyshe,
individuale

Imagjinatë e drejtuar
Shkrim i lirë
Shkrim i shpejtë
Veprimtari në grup e
individuale

Marrëdhëniet pyetje
–përgjigje
Rrjedhshmëria gojore
e dyshes, Rrjet
diskutimi veprimtari
në grup, në dyshe,
individuale

Dy të vërteta dhe një
gënjeshtër, Lexim i
drejtuar, Shkrim i lirë
veprimtari individuale
e në grup

Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në diskutim
si të situatës, edhe të
përmbajtjes së pjesës,
- për saktësinë me të cilën
shkruajnë këshillat.
Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në diskutim
si të situatës, edhe të
përmbajtjes së pjesës,
- përqendrimin gjatë
diskutimit të shokut,
- saktësinë me të cilën
shkruan dhe i përgjigjet
pyetjes binare.
Nxënësit vlerësohen për:
- krijimin me imagjinatë,
- saktësinë me të cilën
shkroi tekstin në libër dhe
fjalët për familjen
- saktësinë në përdorimin
e gjuhës dhe të rregullave
gjuhësore.
Nxënësit vlerësohen për:
- idetë e dhëna gjatë
diskutimit për emrat,
- për punën e bërë në dyshe
dhe saktësinë me të cilën
lakoi emrin femërorë,
-dhe për saktësinë me të
cilën plotësoi U1.
Nxënësit vlerësohen për:
- shpejtësinë dhe saktësinë
me të cilën lakuan emrin e
gjinisë femërore njëjës.
- punën si ekspert për
ushtrimin e caktuar,
- saktësinë me të cilën
krijuan tekstin me emrin
femëror të dhënë.
libri i nxënësit faqe
167-168,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
167-168,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
166,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
164-165,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
164-165,
përvoja jetësore
e-libri
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Java 22
PËR
MAMIN DHE
MËSUESEN

Lexojmë

128

127

126

Gjyshja më
tregon...

Unë kujdesem
për...

Edhe ne mund të
kursejmë

Mbiemrat, llojet e
tyre

Kur të shkosh
lum dreri (Vehbi
Kikaj)

Arka ime e
kursimeve

Mbiemri i
nyjshëm dhe i
panyjshëm

Unë kam prindërit
me të mirë në botë.

Si ishte mami
im?

Përsëri më të
mirët në botë (J.
Malinos)

40
Diskutim i njohurive
paraprake, Lexim
përmbledhje në
dyshe, Shkrim i lirë
Veprimtari në
grup, në dyshe e
individuale

Stuhi mendimesh
Shkrim i lirë
Pesëvargësh
veprimtari në grup
dhe individuale

Stuhi mendimesh
Mësimdhënie e
ndërsjellë
Shkrim i lirë
Veprimtari në grupe,
individuale

Imagjinatë e drejtuar
Marrëdhëniet pyetjepërgjigje
Pesëvargësh
Veprimtari në grupe,
individuale

Parashikim me
terma paraprakë,
Lexim i drejtuar,
Lëviz/ndalo/ krijo
dyshe, veprimtari
individuale, në grupe,
në dyshe

Nxënësit vlerësohen për:
- krijimin në bazë të termave
paraprakë,
- qartësinë në dhënien e
përgjigje të pyetjeve dhe të
përmbledhjes së materialit,
- mënyrën se si krijoi tekstin
për familjen e tij.
Nxënësit vlerësohen për:
- krijimin në bazë të
imagjinatës,
- qartësinë në dhënien
e përgjigjeve të pyetjeve
dhe të përmbledhjes së
materialit,
- mënyrën se si krijoi tekstin,
- përdorimin e saktë të
gjuhës standarde.
Nxënësit vlerësohen për:
- idetë e dhëna dhe
pjesëmarrjen në diskutim,
- qartësinë në komentin
e vargjeve, përgjigjen e
pyetjeve dhe përmbledhjen
e materialit,
- mënyrën se si krijoi tekstin,
- përdorimin e saktë të
gjuhës standarde.
Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në diskutim,
- për qartësinë në përgjigje
të pyetjeve dhe të shkrimit të
numërorëve dhe fjalive,
- përdorimin saktë të gjuhës
standarde dhe rregullave
drejtshkrimorë.
Nxënësit vlerësohen për:
- idetë e dhëna gjatë
diskutimit për mbiemrat,
- punën e bërë në dyshe dhe
saktësinë me të cilën formon
fjalitë,
- saktësinë me të cilën zgjidh
ushtrimet.
libri i nxënësit faqe
174-175,
përvoja jetësore
e-libri

e-libri

përvoja jetësore

libri i nxënësit faqe
173,

libri i nxënësit faqe
172,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
171,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
169-170,
përvoja jetësore
e-libri
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Shkruajmë

134

135

133

Lexojmë

Lexojmë
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Java 23
ERDHI
PRANVERA!

Gjuha jonë

131

Në pranverë

Numërorët

Erdhi pranvera...

Numër-numëror

Erdhi pranvera

E mira dhe e keqja.

Çdo mëngjes
përshëndes
nënën time! (N.
Muça)

Peizazhi i pyllit
të zgjuar (D.
Agolli)

Mbiemrat, llojet e
tyre

Mbiemri i
nyjshëm dhe i
panyjshëm

Stuhi mendimesh
Rishikim në dyshe
Pesëvargësh
Veprimtari në grup,
në dyshe dhe
individuale

Diskutim i njohurive
paraprake, Rishikim
në dyshe, Dil rrotull,
fol rrotull, veprimtari
në grup në dyshe

Imagjinatë e drejtuar
Ditari dypjesësh
Rrjet diskutimi
Veprimtari individuale
e në grup

Lëviz/ndalo/
krijo dyshe
Lexim i drejtuar
Marrëdhëniet pyetjepërgjigje, veprimtari
individuale, në grupe,
në dyshe

Dy të vërteta një
gënjeshtër, Përvijim
i të menduarit,
Rishikim në dyshe,
veprimtari në grup,
individuale e në
dyshe

Nxënësit vlerësohen për:
- bashkëpunimin dhe
saktësinë me të cilën
realizuan lojën,
- idetë e dhëna gjatë
diskutimit për mbiemrat,
- punën e bërë në dyshe
dhe saktësinë me të cilën
plotësuan ushtrimet.
Nxënësit vlerësohen për:
- mënyrën se si e realizuan
lojën,
- qartësinë në dhënien
e përgjigjeve të pyetjeve
dhe të përmbledhjes së
materialit,
- mënyrën se si zgjidhën
ushtrimet e librit.
Nxënësit vlerësohen për:
- krijimin me imagjinatë,
- saktësinë e komentit të
vargjeve të vjershës,
- argumentimin që i bën
pyetjes binare.
Nxënësit vlerësohen për:
- idetë e dhëna gjatë
diskutimit për numërorët,
- punën e bërë në dyshe dhe
saktësinë me të cilën shkroi
numërorët dhe formoi fjalitë,
- saktësinë me të cilën
realizoi lojën.
Nxënësit vlerësohen për:
-pjesëmarrjen në diskutimin
e situatës së dhënë,
- saktësinë me të cilën
plotësuan tekstet,
- për krijimin e
pesëvargëshit.
libri i nxënësit faqe
180-181,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
179,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
182,
imagjinatë vetjake,
e-libri

libri i nxënësit faqe
176-177,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
174-175,
përvoja jetësore
e-libri
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Lexojmë

Lexojmë

Flasim

138

139

Lexojmë
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Java 24
PËRRALLA
ME KAFSHË

Lexojmë

136

Përshkrim i
ilustrimeve

Rosaku i
shëmtuar (H.
Andersen)

A luani lojëra
popullore?

Verorja LOJËRA
POPULLORE
Kënga e bletëve

Përshkrim i
ilustrimeve

Ku janë livadhet?...

Livadhi (R.
Piumini)

Rosaku i
shëmtuar (H.
Andersen)

Fluturat na
magjepsin ...

Fluturon flutura e
kaltër (H. Hese)

Lexim individual,
Ritregim,
Punë në dyshe,
Rrjet diskutimi

Përshkrim
ilustrimesh, Lexim i
drejtuar,
vizatim i lirë

Diskutim i njohurive
paraprake Di-Dua të
di-Mësova Luajmë
së bashku veprimtari
në grup veprimtari ne
dyshe

Imagjinatë e drejtuar
Lexim përmbledhje
në dyshe, Rrjet
diskutimi veprimtari
individuale e në grup

Stuhi mendimesh
Ditari dypjesësh
Shkrim i lirë
veprimtari në grupe,
veprimtari individuale

Nxënësit vlerësohen për:
- idetë e dhëna dhe
pjesëmarrjen në diskutim,
- për qartësinë në komentin
e vargjeve,
- për mënyrën e krijimit të
tekstit,
- saktësinë në përdorimin e
gjuhës standarde.
Nxënësit vlerësohen:
- për imagjinatën në krijimin
e tyre,
- për saktësinë me të cilën
përmblodhën vargjet e
vjershës,
- për argumentimin që i
bëjnë pyetjes binare.
Nxënësit vlerësohen për:
- gjuhën e kuptueshme, të
saktë dhe standarde në
diskutimin e situatave,
- saktësinë me të cilën
plotësoi tabelën “Di-Dua të
di-Mësoj”
- mënyrën se si e realizoi
lojën në grup.
Nxënësit vlerësohen për:
- përshkrimet që realizojnë,
- aftësitë e demonstruara në
ndërtimin dhe përgjigjen e
pyetjeve, leximin e përrallës,
parashikimin e ngjarjes,
dallimin e personazheve.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në leximin dhe ritregimin e
përrallës,
- dëshirën për të punuar me
të tjerët,
- mendimet dhe opinionet e
shprehuara.
teksti i nxënësit,
e-libri, grafikun
organizues
Piramida e
ngjarjes

teksti i nxënësit,
e-libri, pamje të
shpendëve të ujit,
letra format A4,
lapsa me ngjyra

libri i nxënësit faqe
184-185,
përvoja jetësore
e-libri

libri i nxënësit faqe
183,
imagjinatë vetjake,
e-libri

libri i nxënësit faqe
182,
përvoja jetësore
e-libri
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Java 25
NË
KOPSHTIN E
PËRRALLAVE

Gjuha jonë

143

Lexojmë

Dëgjojmë

Shkruajmë

142

144

Lexojmë

141

Kopshti i
Gjigantit (O.
Uajlld)

parashikim i
ngjarjes me terma
paraprakë

Kush gjen më
shpejt gjëegjëza?

Parashikim me terma
paraprakë,
Veprimtaria e leximit
të drejtuar,
Krahasim

Dëgjim i drejtuar,
Diskutim,
Punë në grupe

Leximi i qëllimtë,
punë në dyshe,
punë individuale e në
grup

Gjëegjëza për
kafshë

Fjalët e
personazheve të
fabulës

Përemrat vetorë

Lojë në role
i fabulave të
ndryshme

Shtëpia më e
madhe në botë

Vëzhgim i qëllimtë i
modeleve të dhëna,
Mendo-plotëso,
Punë individuale

Pse duhet t’i
dëgjojmë këshillat
e prindërve?

Parashikim me terma
paraprakë,
Veprimtaria e të
dëgjuarit të drejtuar,
Analizë
personazhesh,
Diskutim

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
dëgjimin e përrallës dhe të
kuptuarin e saj,
- në dallimin e
personazheve, analizën e
tyre, ritregimin e përrallës,
pëlqyeshmërisë rreth
mbylljes së saj,
- dëshirën për të dëgjuar
mendimet e të tjerëve.
Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin dhe shkrimin e
fjalëve të personazheve të
fabulave,
- interpretimin në grup të
fabulave.
Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrjen në
veprimtaritë e zhvilluara,
gatishmërinë e treguar në
kryerjen e ushtrimeve,
- aftësitë e tyre vëzhguese
dhe shpjeguese.
Nxënësit vlerësohen për:
- kryerjen e veprimtarive,
- vëmendjen e treguar gjatë
dëgjimit,
- kryerjen saktë të
ushtrimeve të dhëna,
- dëshirën për të diskutuar
dhe për të dëgjuar njëritjetrin.
Nxënësit vlerësohen për:
- përgjigjet e dhëna,
- dëshirën për të ndarë
përvojat me të tjerët,
- aftësitë e tyre: vëzhguese
në tekst,krahasuese, për të
vlerësuar dhe vetëvlerësuar.
teksti i nxënësit,
e-libri, letra format
A4, lapsa me
ngjyra.

teksti i nxënësit,
e-libri, libra me
gjëegjëza

libri i nxënësit,
e-libri,
tabelë me
përemrat vetorë

teksti i nxënësit,
e-libri, libra me
fabula

teksti i nxënësit,
e-libri, grafikë
organizues,
informacione për
kërmijtë
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Diskutim,
Punë në grupe,
Diskutim
argumentues

Lexim individual,
Diskutim
argumentues, shkrim
i lirë,
Turi i galerisë

Pjesë nga filmi i
animuar“Bukuroshja
e fjetur“

Një vizitë në
një librari ose
në bibliotekën e
shkollës
A i duan të rriturit
përrallat? Kjo
pyetje iu është
dhënë nxënësve
si detyrë shtëpie
dhe ata sjellin në
klasë punimet e dhe
diskutojnë rreth tyre.

Bukuroshja e
fjetur (Sh. Pero)

PROJEKT - 2
prilli, Dita e Librit
për Fëmijë

Projekt Përrallat
e Andersenit

Lexojmë

Flasim dhe
shkruajmë

Flasim dhe
shkruajmë

150

151

Shikim i organizuar,
koment i ilustrimit,
punë individuale,
organizim i të
menduarit, hulumtim
i tekstit

Punë individuale,
hulumtim i qëllimtë i
tekstit,
Punë në grupe

hulumtim i qëllimtë
i tekstit

149

Folja

Vëzhgo-përshkruaj,
Punë në dyshe,
Punë individuale

Krijimi i situatave
ku nxënësit kryejnë
veprime

Test vlerësimi

Gjuha jonë

147

Folja

148

Gjuha jonë

146
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Nxënësit vlerësohen për:
- punën e tyre krijuese,
-dëshirën për të ndarë me
të tjerët pëlqimet e tyre për
përrallat dhe personazhet,
- argumentet e dhëna.

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në leximin e përrallës, - të
kuptuarit e fjalëve të reja,
përgjigjes së pyetjeve,
dallimin e elementeve
fantastike,
- dëshirën për të dëgjuar të
tjerët e për të marrë pjesë në
veprimtari.
Nxënësit vlerësohen për:
- mendimet dhe opinionet e
shprehura,
- përshkrimin e përrallave,
detajet e përdorura gjatë
përshkrimeve,
- dëshirën për të marrë pjesë
në diskutime.

Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e foljeve në fjali,
- dallimin e kohës së foljeve,
- pjesëmarrjen në veprimtari,
- dëshirën për të punuar me
të tjerët e për të vlerësuar
njëri-tjetrin.
Nxënësit vlerësohen
për dallimin e foljeve në
fjali, dallimin e kohës së
foljeve, për pjesëmarrjen
në veprimtari, dëshirën
për të punuar me të tjerët,
vlerësojnë njëri-tjetrin.

teksti i nxënësit,
libra me përralla,
informacione dhe
kuriozitete nga jeta
e shkrimtarit lapsa,
fletë format A4 etj.

teksti i nxënësit,
e-libri, libra me
përralla, kuriozitete
nga jeta e
Andersenit

teksti i nxënësit,
e-libri, libri për
fëmijë“ Bukuroshja
e fjetur“ Vidioprojektor, DVD e
filmit.

teksti i nxënësit,
e-libri

teksti i nxënësit,
e-libri
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Java 26.
LULET E
PËRRALLAVE

45
Folja në kohën e
tashme

Hyrje përrallash

Dy shoqet dhe
lulet (Dolores
Kërluku)

Djali me saksinë
pa lule (Xhevat
Beqaraj)

Djali me saksinë
pa lule (Xhevat
Beqaraj)

Vëzhgim i qëllimtë i
tekstit.

Lexim i hyrjeve
të përrallave të
ndryshme nga librat
që nxënësit kanë
sjellë në klasë

Mësuesi/ja fton
nxënësit të tregojnë
se si mund të rritin
një lule?
Nxënësit tregojnë
me hapa se si
mund ta realizojnë
këtë proces

Tremujori i tretë

vëzhgim i qëllimtë i
tekstit,
punë individuale,
punë në dyshe

leximi i qëllimtë,
vëzhgo-plotëso,
punë në dyshe,
punë krijuese

vëzhgo-komento,
dëgjim i drejtuar,
numëro-krahaso,
lexim

Lexim në role i
përrallës, ritregim,
hulumtim i qëllimtë
i tekstit, punë në
dyshe,
analizë
personazhesh

Mendo-përshkruaj,
Parashikim
nëpërmjet titullit,
Leximi i drejtuar,
Lexo-përvetëso
kuptimin, Fragmentikomenti

Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e foljeve në fjalitë
e dhëna,
- dallimin e ndryshimeve që
folja pëson gjatë zgjedhimit
në kohën e tashme,
- 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 tregimit me
intonacionin e duhur dhe
saktësinë në plotësimin e
përgjigjeve të pyetjeve të
dhëna.
Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e elementeve të
hyrjes së përrallës,
- shkrimin e hyrjes së një
përralle,
- dëshirën për të ndarë me
të tjerët punët e tyre,
- demonstrimin e
aftësive vlerësuese dhe
vetëvlerësuese.

Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e përrallës në role,
- mendimet e shprehura,
analizën e personazheve,
ritregimin e përrallës,
- dëshirën për të ndarë
mendimet dhe opinionet e tij/
saj me të tjerët.

Nxënësit vlerësohen për:
- parashikimet e dhëna,
- të dëgjuarin e tekstit,
përgjigjet e dhëna,
- përvetësimin e kuptimit të
fjalëve të reja,
- mendimet e dhëna për
pjesën që iu pëlqen më
shumë.

teksti i nxënësit,
e-libri

teksti i nxënësit,
e-libri, libra me
përralla

teksti i nxënësit,
e-libri

teksti i nxënësit,
e-libri, organizues
grafik i ritregimit të
ngjarjes

teksti i nxënësit,
e-libri, foto lulesh
ose tabela me
foto që tregojnë
procesin e
mbjelljes dhe
rritjes së një bime.
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Java 27.
PËRRALLA TË
NDRYSHUARA

Lexojmë

157

Lojë në role
dramatizim

Vëzhgo-zbulo,
Punë e drejtuar,
Punë në dyshe

Dramatizimi i
pjesës

Vëzhgim i qëllimtë
i tekstit për të
zbuluar rregullat e
drejtshkrimit

Kësulëgjelbra
(R. Kami)

Drejtshkrimi i
foljeve në kohën
e tashme

Shikim i organizuar,
Lexim në role,
Krahasim
personazhesh

Shikim i organizuar,
Ritregim i përrallës,
Punë individuale,
Lexim në role,
diskutim

Kësulëgjelbra
(R. Kami)

pamje nga
filmi“Magjistari i
Ozit“, pamje nga
libri me të njëjtin
titull

Parashikim
nëpërmjet ilustrimit,
Veprimtaria e leximit
të drejtuar,
Lexo-përvetëso
kuptimin e fjalëve

Krahasimi mes
Kësulëkuqes dhe
Kësulëgjelbrës

Një fushë e kuqe
dhe një qytet i
gjelbër

Një fushë e kuqe
dhe një qytet i
gjelbër

Parashikim
nëpërmjet
ilustrimeve

teksti, e-libri, një
shportë, maska e
ujkut, pelerina e
kësulëgjelbrës,

Teksti i nxënësit ,
e-libri

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në gjetjen e gabimeve, përdorimin saktë të foljeve
në kohën e tashme, - për
projektet e tyre për të punuar
në grup.

teksti i nxënësit,
e-libri, libri me
përralla“Kësulëkuqja“

teksti i nxënësit
, e-libri, vidioprojektor, laptop,
libri“Magjistari i
Ozit“

teksti i nxënësit
, e-libri, libri për
fëmijë“Magjistari i
Ozit“

Nxënësit vlerësohen për:
- interpretimin e tyre,
- vetëvlerësimin e njëri-tjetrit.

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
parashikimet e dhëna dhe
komentet e ilustrimeve,
- të kuptuarin e përrallës
nëpërmjet përgjigjeve
të pyetjeve, gjetjen dhe
kuptimin e fjalëve të reja,
dallimin e personazheve të
përrallës,
- dëshirën për të dëgjuar të
tjerët.
Nxënësit vlerësohen për:
aftësitë e demonstruara në
leximin e përrallës, saktësinë
në plotësimin e rubrikave,
ritregimin e përrallës, ndarjen e përvojave vetjake
me të tjerët,
- dëshirën për të dëgjuara
mendimet dhe idetë e të
tjerëve.
Nxënësit vlerësohen për:
- dëshirën për të lexuar
pjesën në role,
- dallimin e personazheve
dhe dallimet mes dy
varianteve të përrallës,
- dëshirën për të qenë pjesë
e grupit të shfaqjes.
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166

165

Java 28.
GJËRA TË
ÇUDITSHME!

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

163

164

Shkruajmë

162

Imagjinojmë
mbylljen e një
përralle

Mbyllje
përrallash

Shtatë xhuxhët
pa Borëbardhën

Imagjinatë e drejtuar,
Lexim me kodim i
tekstit,
Rrjet diskutimi

Lexim-ritregim,
Mendo-plotëso,
Punë individuale,
Lojë në role.

Çfarë mund ta bëjë
të çuditshëm një
qytet?

Lojë në role.
Imagjino sikur je
Xhelsominoja dhe
të duhet një fletore.
Në cilin dyqan do
të hyje? Çfarë do t’i
thoshe shitësit?

Qyteti i
çuditshëm (Xh.
Rodari)

Mendo- trego,
Parashikim
nëpërmjet titullit,
Pyetje-përgjigje,
Punë krijuese

Leximi i qëllimtë,
Punë në dyshe,
Vëzhgo-plotëso

Qyteti i
çuditshëm (Xh.
Rodari)

Lexim jashtë
klase

Lexim i mbylljeve
të përrallave të
ndryshme nga librat
që nxënësit kanë
sjellë në klasë

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
përgjigjet e dhëna, - gjetjen
dhe shpjegimin e fjalëve të
reja,
- dallimin e elementeve të
çuditshme në tekst,
- diskutimin argumentues,
gatishmërinë për të marrë
pjesë në veprimtari, dëshirën
për të dëgjuar mendimet dhe
opinionet e të tjerëve.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në leximin dhe ritregimin e
ngjarjes,
- dëshirën për të
interpretuar,
- plotësimin saktë të
ushtrimeve.

Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e elementeve
mbyllëse të përrallës,
- shkrimin e mbylljes së një
përralle,
- dëshirën për të ndarë me
të tjerët punët e tyre.
Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrje në veprimtari,
- dëshirën për shprehur
mendimet e tyre,
- dëshirën për t’iu përgjigjur
pyetjeve,
- aftësive fantazuese dhe
krijuese.

teksti i nxënësit,
e-libri

teksti i nxënësit,
e-libri

teksti i nxënësit,
e-libri, libri me
përralla“Borëbardha
dhe shtatë xhuxhët“

teksti i nxënësit,
e-libri, libra me
përralla
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Java 29.
TREGIMET
E SË
ARDHMES

Gjuha jonë

169

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

168

170

Shkruajmë

167

Zgjedhim foljesh në
kohën e ardhme

Zgjedhimi i foljes
në kohën e
ardhme

Mesnatë në
Hënë (M.
Ozborn)

Çfarë dimë për
Hënën

Parashikim
nëpërmjet
ilustrimeve

Plotëso fjalitë

Zgjedhimi i foljes
në kohën e
ardhme

Kopshti i
jashtëzakonshëm
(Odhise Grillo)

Plotësimi i tekstit
me fjalët e duhura

Shkruajmë me
fantazi

Vëzhgim i qëllimtë i
modeleve të dhëna,
Mendo-plotëso,
Punë individuale

Stuhi mendimesh,
Lexim i drejtuar,
Pesëvargësh

Parashikim nëpërmjet
ilustrimeve,
Dora e fshehtë,
Lexim i imët me
kodim

Kllaster,
Punë në grupe

Vlerësohen nxënësit për:
- pjesëmarrjen në
veprimtaritë e zhvilluara,
- gatishmërinë e treguar në
kryerjen e ushtrimeve,
- aftësitë e tyre vëzhguese.

Shikim i orientuar i
figurës,
Punë individuale,
Shkrim i orientuar

Vlerësohen nxënësit për:
- aftësitë e demonstruara në
përpjekjet individuale dhe në
grup për realizimin e detyrës
, - gatishmërinë e treguar
në kryerjen e ushtrimeve,
mënyrën e prezantimit.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximin e poezisë,
- dallimin e strofave dhe
vargjeve,
- të kuptuarit e përmbajtjes
së poezisë nëpërmjet
përgjigjeve të dhëna,
- vëzhgimin e poezisë me
një qëllim të caktuar.
Nxënësit vlerësohen për:
- mendimet dhe idetë e
dhëna,
- aftësitë e treguara në
ndërtimin e pyetjeve,
- punët e tyre krijuese,
- dëshirën për të ndarë
mendimet me të tjerët.

Vlerësohen nxënësit për:
- aftësitë e demonstruara në
shkrimin me fantazi,
- shkrimin sipas rregullave të
drejtshkrimit,
- dëshirën për të shprehur
pëlqimet e tij/saj rreth
personazheve fantastike.

teksti i nxënësit
, e-libri,
enciklopedia për
fëmijë

teksti i nxënësit,
e-libri,

libri i nxënësit,
e-libri,
Tabelë me
zgjedhimin e
foljeve të rregullta
në kohën e
ardhme.
libri i nxënësit,
e-libri,
Tabelë me
zgjedhimin e
foljeve të rregullta
në kohën e
ardhme, fletë pune

teksti i nxënësit,
e-libri, grafiku
organizues
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Java 30.
TREGIMET
E SË
SHKUARËS

177

Lexojmë

Lexojmë

176

Gjuha jonë

174

Lexojmë

Shkruajmë

173

175

Lexojmë

172

legjenda si një lloj i
gjinisë letrare

Stuhi mendimesh,
Lexim në role,
Veprimtaria e të
menduarit të drejtuar.

Lexim-ritregim,
Vëzhgo-zbulo,
Diagram veni,
Shkrim me fantazi

Qyteti nën ujë
(S. Onfroi)

Kthimi i Ymer
Agës (Populli)

Rrjet diskutimi,
Veprimtaria e të
menduarit të drejtuar,
Diskutim

Diagrami i Venit

Përshtatja e titullit
me përmbajtjen e
tekstit

Vëzhgo-nxirr
përfundimet,
Punë e drejtuar,
Punë individuale,
Punë në grup dyshe,
Zbulo-korrigjo-punë
në grupe

Punë në grupe,
Punë në dyshe,
Shkrim argumentues

shkrim mesazhesh

Qyteti nën ujë
(S. Onfroi)

Drejtshkrimi i
foljeve në kohën
e ardhme

Hëna

Mesnatë në
Hënë (M.
Ozborn)

Lexim në role,
Punë në grup,
Imagjinatë e drejtuar,
Fragmenti-komenti

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximin në role,
- interpretimin, dëshirën dhe
gatishmërinë për të punuar
në grup.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në gjetjen e titujve, shkrimin
e tekstit, saktësinë në
drejtshkrim,
- vullnetin e shfaqur në
kryerjen e detyrave.
Nxënësit vlerësohen për:
- për gjetjen e gabimeve në
shkrimin e foljeve në kohën
e ardhme,
- vlerësimin e punës së njëritjetrit dhe vetë-vlerësimin,
- dëshirën për të punuar
në grup dhe për të ndarë
përgjegjësitë me të tjerët.
Nxënësit vlerësohen për:
- përgjigjet e dhëna,
- interesin e shfaqur gjatë
dëgjimit të tregimit,
- aftësitë e tyre
argumentuese.
Nxënësit vlerësohen për:
- ritregimin e përmbajtjes,
përshkrimin e personazheve,
krahasimin, shkrimin me
fantazi, - pjesëmarrjen në
veprimtari, mendimet dhe
idetë e dhëna.
Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e legjendës,
- dëshirën dhe gatishmërinë
për t’u përgjigjur,
- pjesëmarrjen në veprimtari,
- aftësitë e demonstruara në
dëgjimin e pjesës.
teksti i nxënësit
, e-libri, libri me
legjenda shqiptarë
të Mitrush Kutelit

teksti i nxënësit
, e-libri,
enciklopedia për
fëmijë

teksti i nxënësit ,
e-libri

teksti i nxënësit ,
e-libri

teksti i
nxënësit, e-libri,
enciklopedia për
fëmijë, njeriu i parë
në Hënë

teksti i nxënësit
, e-libri,
enciklopedia për
fëmijë

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

50

Lexojmë

182

Gjuha jonë

180

Lexojmë

Gjuha jonë

179

181

Shkruajmë

178

Dialogë mes
nxënësve ku
përdoren folje në
kohën e pakryer

Veprimet e
personazheve

Zgjedhimi i foljes
në kohën e
pakryer

teksti i nxënësit,
e-libri, vidioprojektor, laptop,
libra për fëmijë për
Skënderbeun

teksti i nxënësit
, e-libri, videoprojektor, laptop,
libra për fëmijë
për Skënderbeun

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në leximin dhe ritregimin e
përmbajtjes,
- pjesëmarrje në veprimtari,
- dëshirën për të marrë pjesë
në veprimtari.
Shikim i organizuar,
Lexim i ilustrimeve,
Hulumto-gjej
përgjigjen,
Pesëvargësh

Pjesë nga
filmi“Skënderbeu“
ose libra për
Skënderbeun

Pjesë nga filmi
“Skënderbeu“
ose libra për
Skënderbeun

Kështjella,
tregim me figura
(Ismail Kadare)

Kështjella,
tregim me figura
(Ismail Kadare)

teksti i nxënësit ,
e-libri

teksti i nxënësit ,
e-libri

teksti i nxënësit ,
e-libri,

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në leximin dhe ritregimin e
përmbajtjes,
- pjesëmarrje në veprimtari,
- dëshirën për të marrë pjesë
në veprimtari.

Lexim diskutim
detyre,
Punë individuale,
Punë në grupe,
Mendo-diskuto

Vëzhgo-nxirr
përfundime,
Punë e drejtuar,
Punë në dyshe,
Punë individuale

Kujto-trego,
Lexo-mendo,
Punë individuale,
Shkrim i drejtuar

Shikim i organizuar,
Lexim i ilustrimeve,
Hulumto-gjej
përgjigjen,
Pesëvargësh

Zgjedhimi i foljes
në kohën e
pakryer

Shkruajmë duke
renditur veprimet e
personazhit

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në ritregimin e legjendës,
në renditjen e veprimeve të
personazhit, në ndërtimin e
legjendës bazuar në radhën
e veprimeve,
- dëshirën për të punuar.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
dallimin dhe zgjedhimin e
foljeve të rregullta në kohën
e pakryer,
- dëshirën për të punuar
në grup dhe për të ndarë
përgjegjësitë me të tjerët.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
dallimin dhe zgjedhimin e
foljeve të rregullta në kohën
e pakryer,
- dëshirën për të punuar
në grup dhe për të ndarë
përgjegjësitë me të tjerët.
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Shkruajmë

Gjuha jonë

187

Flasim

185

186

Lexojmë

Lexojmë

184

183

Java 31.
NË
KOPSHTIN
ZOOLOGJIK

Drejtshkrimi i
foljes në kohën e
pakryer

Vëzhgo-nxirr
përfundimet,
Punë e drejtuar,
Punë individuale,
Punë në dyshe

Mendo-diskuto,
Lexim në heshtje,
Punë individuale,
Punë në grupe

Nxënësit tregojnë
për situata të
vizitave në kopshte
zoologjike

Vizitë në
kopshtin
zoologjik

Letra e një qytetari
për kryetarin e
bashkisë

Dil rrotull-fol rrotull,
Punë e drejtuar,
Vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve,
Diskutim

Lojë me gjëegjëza
për kafshët

Letër kryetarit
të bashkisë për
fokën (D. Buxati)

Lojë me gjëegjëza,
Ritregim,
Punë individuale,
Vëzhgo-plotëso,
Ruaje fjalën e fundit
për mua

Diku dhe Loli
në kopshtin
zoologjik (Gaqo
Bushaka)

Shikim i organizuar,
Kllaster,
Lexim në role,
Analizë
personazhesh

Foto të fëmijëve
gjatë vizitave në
kopshte zoologjikë,
mbresa dhe
emocione nga këto
vizita.

Diku dhe Loli
në kopshtin
zoologjik (Gaqo
Bushaka)
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë dhe shkathtësitë e
demonstruara në gjetjen e
gjëegjëzave,
- ritregimin e përmbajtjes,
mendimet dhe idetë e
dhëna, dëshirën për t’iu
përgjigjur pyetjeve, saktësisë
në punimin e rubrikave.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
diskutime dhe qartësinë në
të shprehur,
- aftësitë përshkruese,
- dëshirën për të ndarë me
të tjerët përvojat
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
dallimin e strukturës së letrës,
- imagjinatën e përdorur dhe
saktësinë në drejtshkrim,
- vullnetin e shfaqur në
kryerjen e detyrave,
- aftësitë prezantuese.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
dallimin dhe përdorimin e
foljeve në kohën e pakryer,
- punimin saktë të rubrikave,
- dëshirën për të punuar dhe
për të ndarë përgjegjësitë me
të tjerët.

Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e tregimit, dallimin
e personazheve të tregimit
dhe cilësitë e tyre,
- ndarjen me të tjerët të
përvojave vetjake.

Teksti i nxënësit,
e-libri

Teksti i nxënësit,
e-libri

teksti i nxënësit,
e-libri, foto
të kopshteve
zoologjike

teksti i nxënësit
, e-libri, foto
kafshësh të
ndryshme, fletë
format A4

teksti i nxënësit,
e-libri, foto
ose filmime të
nxënësve në
kopshtin zoologjik,
foto të kafshëve
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Gjuha jonë

Lexojmë

192

193

Shkruajmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Java 32.
TOKA KU
JETOJMË

Lexojmë

191

190

189

188

Toka (Naim
Berisha)

Lexim dhe diskutim
detyre,
Punë individuale,
Punë në dyshe

Dialogë ku nxënësit
përdorin foljet kam
dhe jam në kohën
e tashme dhe të
pakryer.

Folja jam dhe
kam në kohën e
tashme dhe të
ardhme

Krahasim,
Lexim-koment i
poezisë,
Lexo-zbulo,
Punë në grupe

Vëzhgo-nxirr
përfundime, punë e
drejtuar,
Punë në dyshe,
Krijojmë dialogë

Toka, qielli dhe
uji

Mendo-diskuto,
Lexo-kupto,
Punim arti,
Shkrim i lirë

Dialogë ku nxënësit
përdorin foljet kam
dhe jam në kohën
e tashme dhe të
pakryer.

Shkruajmë me
imagjinatë

Si u formua Toka

Stuhi mendimesh,
Lexim-pyetjepërgjigje, Rrjet
diskutimi

Stuhi mendimesh,
Dëgjim i drejtuar,
diskutim,
Lexim-ritregim

Folja jam dhe
kam në kohën e
tashme dhe të
ardhme

Toka dhe formimi
i saj

Majmunët në
udhëtim

Nxënësit vlerësohen për
informacionet e tyre, të
dëgjuarit e vëmendshëm të
pjesës, ndarjen e përvojave
vetjake të udhëtimeve,
dëshirën për të lexuar dhe
treguar përmbajtjen.
Nxënësit vlerësohen për:
- përgjigjet e dhëna,
- dëshirën për të lexuar dhe
diskutuar,
- pranimin e ideve të të tjerëve.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
punët artistike,
- imagjinatën dhe saktësinë
në punën me shkrim,
- aftësitë vlerësuese dhe
vetëvlerësuese.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në dallimin dhe zgjedhimin
e foljeve kam dhe jam në
kohën e tashme dhe të
ardhme,
- dëshirën për të punuar
në grup dhe për të ndarë
përgjegjësitë me të tjerët.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në zgjedhimin e foljeve kam
dhe jam në kohën e tashme
dhe të ardhme, - dëshirën
për të punuar dhe për të
ndarë përgjegjësitë me të
tjerët.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
krahasimin e gjinive letrare,
- leximin dhe komentin e
poezisë,
- aftësitë për të demonstruar
kuptimin e poezisë
nëpërmjet përgjigjeve të
pyetjeve.
teksti i nxënësit,
e-libri

teksti i nxënësit,
e-libri,

teksti i nxënësit,
e-libri,

teksti i
nxënësit, e-libri,
enciklopedia për
fëmijë

Teksti i
nxënësit, e-libri,
enciklopedia për
fëmijë

teksti i nxënësit
, foto kafshësh
informacione për
majmunët
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Lexojmë

.Lexojmë

198

199

Gjuha jonë

197

Dëgjojmë

Gjuha jonë

Java 33.
DHEU DHE
ATDHEU

Lexojmë

196

195

194

Vëzhgo-nxirr
përfundime, punë e
drejtuar,
Punë në dyshe,
Punë individuale

Zgjedhim foljesh,
Punë individuale,
Punë individuale,
Punë në dyshe
Parashikimi
i zhvillimit
dhe mbylljes,
Marrëdhënie pyetjepërgjigje,
Analizë
personazhesh

Si duket Toka në
fotografitë që bëjnë
astronautët

Dialogë ku nxënësit
përdorin foljet kam
dhe jam në kohën
e pakryer

Dialogë ku nxënësit
përdorin foljet kam
dhe jam në kohën
e pakryer

Parashikimi i
zhvillimit të tregimit
duke u nisur nga
porosia e plakut

vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve

Folja jam dhe
kam në kohën e
pakryer

Folja jam dhe
kam në kohën e
pakryer

Dheu është flori
(Sami Frashëri)

Cili është më i
fortë? (Odhise
Grillo)

Vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve,
Parashikim
nëpërmjet titullit ,
Dallo-diskuto,
Koment

Diskutim i fotove,
veprimtaria e dëgjimit
të drejtuar,
Pyetje-përgjigje,
Punë në dyshe

Naltësia e qiellit/
Toka fluturim
(Ndre Mjeda,
Anton Xanoni)

Lexim jashtë
klase
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
përgjigjet e dhëna, - dëgjimin
e vëmendshëm të tekstit,
- vullnetin e shfaqur në
kryerjen e detyrave.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në dallimin dhe zgjedhimin
e foljeve kam dhe jam në
kohën e pakryer,
- dëshirën për të punuar
në grup dhe për të ndarë
përgjegjësitë me të tjerët.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në zgjedhimin e foljeve kam
dhe jam në kohën e pakryer,
- dëshirën për të punuar dhe
për të ndarë përgjegjësitë
me të tjerët.
Nxënësit vlerësohen për:
- parashikimin e ngjarjes,
dallimin e personazheve,
analizën e tyre, mesazhet e
nxjerra,
- vëmendjen e treguar gjatë
leximit të tregimit.
Nxënësit vlerësohen për:
- interpretimin artistik të
veprës, parashikimin me
anë të fjalëve kyç, leximin
e poezisë, aftësitë e
demonstruara në dallimin e
strofave, vargjeve,
- dëshirën dhe gatishmërisë
për të punuar.
Teksti i nxënësit,
e-libri

teksti i nxënësit,
e-libri,

teksti i nxënësit,
e-libri,

teksti i nxënësit,
e-libri,

teksti i nxënësit,
e-libri, foto të
planetit Tokë marrë
nga satelitët
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Liqeni (Vehbi
Kikaj)

205

Lexojmë

Test vlerësues

Liqeni natën në
verë

Stuhi mendimesh,
lexim-komentim
nëpërmjet pyetjeve,
Koment

Punë në grup
Kush gjen më
shumë fjalë
antonime për një
fjalë të dhënë.

Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e poezisë me
intonacionin e duhur,
- aftësitë e demonstruara në
dallimin e strofave, vargjeve, të
kuptuarin e poezisë nëpërmjet
përgjigjeve të pyetjeve,
- pëlqyeshmërinë e treguar
për vargjet,
- dëshirën për të shprehur
mendimet dhe opinionet e
tyre.

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
dallimin e fjalëve antonime,
- përdorimin e tyre në fjali,
- dëshirën dhe vullnetin e
shfaqur për të punuar.

Vëzhgo-nxirr
përfundimet,
Punë individuale,
në dyshe e në grup
Organizuesi grafik i
antonimeve

Parashikim
nëpërmjet titullit

Pse qielli duket
blu?

Antonimet

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
përgjigjet e dhëna, - dëgjimin
e vëmendshëm të tekstit,
- vullnetin e shfaqur në
kryerjen e detyrave.

Parashikim
nëpërmjet titullit,
Veprimtaria e të
menduarit të drejtuar,
Di-Mësova

grafiku i treguesit
alfabetik

Një vizitë në
fund të detit

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
leximin e tregimit, ndërtimin
e pyetjeve, ritregimin,
- dëshirën për të marrë pjesë
në veprimtari,

Punë në grupe
Grafiku i treguesit
alfabetik, ritregim
Marrëdhëniet pyetjepërgjigje,

Diskutim i situatave
gazmore që iu kanë
ndodhur fëmijëve

Për herë të parë
në kamp (K.
Tilman)

204

Gjuha jonë

Dëgjojmë

202

203

Lexojmë

Lexojmë

201

200

Java 34.
NË KAMP

Nxënësit vlerësohen për:
- leximin në role, dallimin e
personazheve,
- diskutimet e kryera,
respektit të treguar ndaj
mendimeve të njëri-tjetrit.

Marrëdhëniet pyetjepërgjigje,
Lexim i tregimit me
zë, Lexim me role,
Rrjet diskutimi

teksti i nxënësit,
e-libri, foto të
liqeneve

teksti i nxënësit
, e-libri, grafiku
organizues i
antonimeve

teksti i
nxënësit, e-libri,
enciklopedia për
fëmijë

teksti i
nxënësit, e-libri,
enciklopedia për
fëmijë, foto të
gjallesave detare

teksti i nxënësit,
e-libri, foto të
fëmijëve në kampe
verore
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Flasim

Lexojmë

209

210

Flasim

208

Lexojmë

Gjuha jonë

Java 35.
Erdhi vera

207

206

Stina e verës

sinonimet

Sa shpejt
mbërriti vera
(Adem Gajtani)
Vera ( Luigj
Gurakuqi)
Diskutim për
vendet ku duan të
kalojnë pushimet e
verës.
Renditja e dy-tri
arsyeve të pëlqimit
të një teksti

Ku dua t’i kaloj
pushimet e
verës?
Pjesa që më
ka pëlqyer
më shumë në
Gjuhën shqipe 3
Diskutim

Diskutim i lirë

Nxënësit vlerësohen për:
- mendimet dhe idetë e
dhëna,
- aftësitë e demonstruara në
komentet e poezive,
- pjesëmarrjen në veprimtari
dhe dëshirën për të punuar.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në diskutim, - argumentet e
dhëna.
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara
në diskutime dhe dhënie
argumentesh.

Vëzhgo-nxirr
përfundime,
Punë individuale,
Punë në dyshe, në
grupe
Grafiku organizues i
sinonimeve

punë në grup
Kush gjen më
shumë fjalë
sinonime për një
fjalë të dhënë
Vëzhgo-përzgjidh,
Plotëso-argumento,
rrjet diskutimi,
Vizatim i lirë

Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në
dallimin e fjalëve sinonime,
- përdorimin e tyre në fjali,
- dëshirën dhe vullnetin për
të punuar.

Pyetësor,
Lexim-pyetjepërgjigje,
Diskutim përvojash të
ngjashme,
Shkrim i lirë

Përvoja vetjake
të ngjashme me
personazhin e
tregimit.

Një ditë në plazh
- ditari

Nxënësit vlerësohen për:
- ndarjen e përvojave të tyre
më të tjerët,
- përshkrimin e një flete
ditari,
- dëshirën për t’u shprehur,
për të dëgjuar dhe për të
pranuar mendimet e të
tjerëve.

Teksti i nxënësit,
e-libri

Pamje të
ndryshme

teksti i nxënësit,
peizazhe të stinës
së verës

teksti i nxënësit
, e-libri, fjalori i
fjalëve sinonime
në gjuhën shqipe

teksti i nxënësit,
e-libri, ditarë
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Java 1. Kthimi në shkollë
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë

Shkalla: II

Tema mësimore: Përsëri në shkollës

Klasa: III

Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Bisedë gazmore rreth
pushimeve verore ose pamje në video-projektor:
“Pushimet tona”.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore:
Nxënësi/-ja:
- tregon për ditën e parë të shkollës;
- lexon dhe shpreh mendimet e tij/saj;
- lidh pjesën me pushimet që ka kaluar gjatë verës.

Fjalë kyç:
pushimet verore
shkollë
mësimi
aktivitete
prindër

Burimet
Teksti mësimor, foto nga pushimet verore, video-projektor.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
- Artet
- Mjedisi dhe shoqëria
- TIK-u

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Bisedë gazmore, diskutim, Diagrami i Venit, kllaster, pesëvargësh
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria 1.
Në klasë krijohet një mjedis gazmor nga pushimet verore duke parë fotot ose video-projektorin, ku shfaqen
çastet më të bukura të pushimeve.
Mbresat e ditës së parë të shkollës përmblidhen në një kllaster.
nisem në shkollë i gëzuar
shkolla gumëzhin
				
vishem bukur
									
								
ndihem i emocionuar
Përsëri në shkollë
buqeta me lule
					

fëmijë të ndrojtur

Veprimtaria 2.
Lexim i pjesës “Të kujtosh pushimet” dhe përshtatja me pushimet tona.
Nxënësit shkruajnë shkurt në tekst me laps sesi i kanë kaluar pushimet. Pushimet në plazh, në mal, në
liqen, në fshat etj.
Lexohet pjesa “Përsëri në shkollë” dhe diskutohet rreth saj. Çfarë tregon Amantia?
- Po ju si do ta përshkruanit ditën e parë të shkollës?
Lihen nxënësit të lirë që të flasin rreth mbresave të tyre.
Veprimtaria 3.
Bëhet leximi zinxhir i pjesës. Bëhet shpjegimi i fjalëve apo shprehjeve të reja.
Mesazhi: Shkolla është burim dijesh.
Veprimtaria 4.
Ku ndryshon dhe ngjason “Dita e parë e shkollës” me atë të tekstit?
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Unë
Shkoj në shkollë me prindërit.
Kam të njëjtën mësuese.
Numri i nxënësve, mbi 30.

Amantia
Shkon në shkollë me shokun
dhe shoqen.
Tregon për pushimet, si e rritur

- Atmosferë
e gëzueshme.
- Jemi në klasën
e tretë.

Veprimtaria 5.
Shkruani një pesëvargësh për “Klasën”
Klasa
e madhe e bukur
mësoj
Klasa

edukohem
ime

më

pëlqen

Mjedis

zbavitem
shumë

diturie.

Lexohen pesëvargëshat nga nxënësit.
- Bëhet vlerësimi i nxënësve, duke u mbështetur në rezultatet e tyre të të nxënit.
Detyrë: Krijo një poster me temë “Përsëri në shkollë”

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe
Tema mësimore: Shkruajmë “Mësuesja dhe klasa ime”

Shkalla: II

Klasa: III

Situata e të nxënit: Video ose foto nga
pushimet verore në det, liqen, mal etj.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore:
Nxënësi/-ja:
- përshkruan me gojë dhe shkrim ilustrimin e dhënë;
- përshkruan ditën e parë të shkollës me gojë dhe shkrim;
- përshkruan ngjarje të gëzuara dhe të trishtuara.

Fjalë kyç:
• Pushime verore
• Bregdet
• Mal
• Liqen

Burimet: teksti i nxënësit, poster “pushimet verore”, fletë A4,
videoprojektor.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Qytetari
• Art
• TIK, shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Fjalor i organizuar, laps në tekst, veprimtari
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria 1: Ora e mësimit fillon me një fjalor të organizuar.
Në bregdet: det, rërë, çadër, ujë i kripur, shezlong, guaska etj.
Në liqen: liqen, çadër, guriçka, ujë i ëmbël...
Në mal: ajër i pastër, gjelbërim, lëndinë, kamping, freski...
Sillen në klasë pamje në monitor, nga pushimet në mal, liqen dhe mal.
Nxënësit flasin lirshëm rreth pushimeve të kaluara.

57

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”
Veprimtaria 2.
Hapet teksti. Vëzhgohen figura e ushtrimit 1 (flasin me gojë).
- Ç’bëjnë fëmijët?
- Po prindërit e tyre?
- Cilët fëmijë janë të ndrojtur?
Fëmijët të gëzuar takojnë njëri-tjetrin me dashuri. Prindërit nxjerrin në foto fëmijët e tyre.
Fëmijët e klasës së parë janë më të ndrojturit, pasi nuk i njohin shokët e klasës dhe mësuesen e tyre.
Veprimtaria 3.
Leximi i përshkrimit të dhënë në tekst. Përshkruani dhe ju një ngjarje të gëzuar apo të trishtuar nga pushimet
tuaja.

P.sh., pushimet e verës i kalova pranë brigjeve të bukura të Himarës. Kur po luanim mbi një shkëmb,
dëgjuam një zhurmë të zgjatur. Valët e detit kishin arritur deri te ne. Sa u çuditëm! Ne u larguam me vrap.
Pas pak, shkëmbin ku po luanim e mbuluan dallgët. Atë ditë ne mësuam se çfarë ishte batica dhe zbatica.
Veprimtaria 4.
Shkruani se si jeni ndier në ditën e parë të shkollës.
Në ditën e parë të shkollës u ndjeva mjaft i/e lumtur. Gjithë emocion takova shokët, shoqet dhe mësuesen.
Më kishte marrë malli të ulesha në bankë dhe të dëgjoja shpjegimin e mësueses.
Lexohen përshkrimet e nxënësve para klasës në karrigen e autorit.
Veprimtaria 5.
Paraqit me vizatim pushimet e tua verore apo një mbresë që keni marrë nga këto pushime. Këto vizatime
paraqiten në këndin e klasës, duke vlerësuar njëri-tjetrin për punimet e tyre.
Vlerësimi i nxënësve rreth rezultateve të arritura sipas rezultateve të të nxënit.
Detyrë: Shkruaj mbresa nga pushimet verore.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gj. shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: E papritura e Dianës në ditën e parë të
shkollës
Rubrika: Flasim

Situata e të nxënit:
Sillen në klasë pamje në videoprojektor nga
personazhet e Miki Mausit, Topolinos, Paperinos

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• flet për një histori mbushur me kujtime;
• flet për personazhet e Uollt Diznejit

Fjalët kyç: Uollt Dizneji, apel, ilustrues i
famshëm, autograf

Burimet: teksti i nxënësit, videoprojektori, pamje nga Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ilustrime të personazheve Miki Mausit, Topolinos etj.
ndërkurrikulare:
artet, qytetaria dhe mjedisi, TIK-u
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Parashikim me terma paraprakë, Lexim i drejtuar – DRTA, Rrjeti i diskutimit.
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Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria 1
Shikohet në mënyrë të organizuar me nxënësit në klasë pjesë nga personazhet më të dashura për fëmijë:
Miki Maus, Topolino, Paperino, Liza në Botën e Çudirave etj
‒ E dini si quhet ilustruesi më i falshëm i këtyre personazheve vizatimore (Uollt Diznej)
U flitet nxënësve për historikun e këtij ilustruesi mjaft të famshëm amerikan.
Veprimtaria 2
Leximi i pjesës në heshtje nga nxënësit.
Ndarja në paragrafë
Nënvizimi i fjalëve apo i shprehjeve që nxënësit nuk i kuptojnë.
Diskutohet rreth pyetjeve:
‒ Kush është Uollt Dizneji?
‒ Cila e tregon këtë histori?
‒ Ju pëlqejnë surprizat?
Shkruaj emrat e personazheve të Uollt Diznejit, Sirenës, Miki Mausit, Paperinos etj.
Flisni rreth një personazhi që ju pëlqeni më shumë.
Veprimtaria 3
Përshkruaj me shkrim dhe me gojë klasën tënde. P.sh., Klasa ime ndodhet në katin e dytë. Ajo është e
madhe dhe mjaft e pastër dhe e bukur. Mjetet mësimore janë vënë në vendet e duhura. Në klasë kemi
ngritur bibliotekën e klasës dhe kutinë e ndihmës së shpejtë.
Veprimtaria 4
Paraqit me vizatim një nga personazhet më të dashura të ilustruesit më të famshëm amerikan Uollt Diznejit.
Vizatimet reklamohen në muret e klasës.
Veprimtaria 5
Flitet për profesionet e prindërve dhe atë që ëndërrojnë të bëhen kur të rriten.
‒ Ju ka rastisur të merrni një autograf nga njerëz të famshëm? Nëse po, tregoni me detaje edhe ku e ruani
këtë autograf.
Vlerësimi i nxënësve rreth rezultateve të arritura, sipas rezultateve të të nxënit.
Detyrë
Përshkruaj një nga personazhet më të dashura të Uollt Diznejit

59

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gj. shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Shkolla-varkë

Situata e të nxënit:

Kompetenca: Dëgjojmë

Zbulohen para nxënësve foto me shkolla të çuditshme.
– Ç’dini rreth tyre?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës

Fjalët kyç: Uollt Dizneji, apel, ilustrues i famshëm,

sipas temës mësimore

autograf

Nxënësi/ja:
• ndjek me vëmendje tekstin që dëgjon nga mësuesja;
• demonstron të kuptuarit e pjesës duke iu përgjigjur
pyetjeve;
• jep gjykime të thjeshta rreth tekstit që dëgjon.
Burimet: teksti i nxënësit, foto nga shkolla-varkë, Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurinformacione nga interneti, fisha me fjali të paplotësuara

rikulare:
artet, qytetaria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Bisedë e lirë, dëgjim i drejtuar, shkrim i drejtuar, karrigia e autorit
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria 1
U paraqiten nxënësve foto që tregojnë shkolla të çuditshme.
– Nëse, po tregoni rreth tyre.
Shkolla-varkë; shkollë-lundruese; shkollë e nëndheshme; shkollë e ardhmërisë; shkolla e lirisë.
Veprimtaria 2
Mësuesja lexon pjesën “Shkolla-varkë”. Udhëzohen nxënësit të dëgjojnë me vëmendje, pasi do të plotësojnë
fjalitë e paplotësuara.
– Emri i vendit ku janë krijuar shkollat-varkë (Bangladesh).
– Numri i shkollave-varkë: (100)
– Numri i nxënësve që kanë mësuar në shkollat-varkë (70 000 fëmijë)
Përgëzohen nxënësit që kanë plotësuar saktë fishën me fjalitë e paplotësuara.
Veprimtaria 3
Nxënësit dëgjojnë nga nxënësit e ulur në karrigen e autorit informacione të sjella nga shkollat e çuditshme.
– Cila shkollë do t’ju pëlqente ju? Pse?
Nëse nxënësit kanë sjellë dhe foto nga shkollat e çuditshme, përgatitet një poster, i cili vendoset para klase.
Vlerësimi i nxënësve rreth rezultateve të të nxënit
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Fillim vjeshte
Rubrika: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Pamje në foto ose video-projektor nga stina e vjeshtës.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• lexon me intonacion vjershën;
• dallon poezinë nga tregimi, proza;
• komenton vargjet e poezisë duke veçuar ato
që i pëlqejnë më shumë;
• krijon vargje kushtuar vjeshtës.

Fjalët kyç:
vjeshtë, fruta, dheu, borë

Burimet: Libri i nxënësit, foto nga stina e vjeshtës,
fletë A4, lapustila, tabak letre i bardhë.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Shikim i organizuar, shoqërimi i ideve, dëgjim i drejtuar, krijim i lirë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Shikohen në video-projektor ose në foto të ndryshme pamje nga natyra në vjeshtë.
Mësuesi/ja drejton pyetjen: Ç’dini për vjeshtën?
Hapi II
Shkruhet në tabelë titulli i vjershës “Fillim vjeshte”.
Në një tabak letre të bardhë është shkruar vargu i parë i çdo strofe. Nxënësit plotësojnë vargjet e tjera sipas
fantazisë së tyre (duke patur parasysh dhe rimën në vargjet e poezisë).
Lexohen krijimet e nxënësve duke veçuar ato që përafrohen më tepër me poezinë e tekstit.
Hapi III
Hapet libri dhe lexohet poezia për disa minuta në heshtje. U flitet nxënësve shkurt për shkrimtarin për fëmijë
Odhise Grillo. Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja. Pasi vjersha lexohet me intonacion nga 2‒3 nxënës, u
drejtohen këto pyetje:
- Me cilin muaj fillon vjeshta?
- A e përmend autori?
- Cilat janë frutat që përmend poeti?
- Po kafshët?
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që të listojnë frutat që piqen në vjeshtë.
Komentohet vjersha varg pas vargu dhe përzgjidhen nga nxënësit vargjet që u pëlqejnë më shumë, duke
argumentuar pse.
Mesazhi i vjershës: Vjeshta është shumë e begatë.
Hapi IV
Secili nxënës krijon një poezi të shkurtër për vjeshtën (gjatë kohës që krijojnë, në sfond dëgjojnë kompozimin
e Vivaldit “4 Stinët”). Krijimet më të bukura të nxënësve ngjiten në muret e klasës.
Hapi V
Paraqitni me vizatim një pjesë nga natyra në vjeshtë. Këto vizatime ekspozohen te krijimet e tyre.
Vlerësimi i nxënësve:
Vlerësohen nxënësit për leximin e poezisë, përgjigjet e drejtuara rreth poezisë, krijimet e tyre rreth stinës së vjeshtës.
Detyrë: Mësimi i vjershës përmendësh.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gj. shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Fjalori
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas temës
mësimore
Nënëisi/ja

Fjalët kyç: fjalor, rend alfabetik, fjalë,
radhitje

•

dallon renditjen e fjalëve në fjalor;

•

zbulon rregullën e renditjes së fjalëve në fjalor;

•

zbaton rregullën e renditjes së fjalëve sipas rendit alfabetik.

Burimet: teksti, fjalor i gjuhës shqipe

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Shkrim i lirë, Diskutim paraprak, Punë e drejtuar, Punë në grupe.
Organizmi i orës së mësimit:
Veprimtaria 1
Thuhet alfabeti i gjuhës shqipe nga nxënësit ose shkruhet nga çdo nxënës në një fletë formati.
Veprimtaria 2
Bëhet apeli i nxënësve sipas regjistrit.
‒ Si mendoni pse dëgjuat renditjen e emrave tuaj në këtë radhitje?
Lihen nxënësit të lirë të shprehin mendimet e tyre sa më lirshëm.
Veprimtaria 3
Fjalët renditen sipas rendit alfabetik, d.m.th., radhiten sipas shkronjave të alfabetit. Ngrihen në këmbë nxënësit që u fillojnë emrat me shkronjën A:
Ajla, Alisa, Amelia, Arbana, Ansel, Ana,
‒ Si e dëgjuat radhitjen e tyre, kur mësuesja bëri apelin? (Ajla, Alisa, Amelia, Ana, Ansel.)
Kur fjalët fillojnë me të njëjtën shkronjë, shikohet shkronja e dytë. Nëse është njësoj shkronja e dytë, shikohet shkronja e tretë e kështu me radhë.
Veprimtaria 4 Puna me tekstin
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të renditin librat në raftin e bibliotekës sipas rendit alfabetik. Shkruani numrat nga 1-9 në kuti.
1. Aventurat e Çipolinos 2. Doktor i gjithëdituri 3. Hirushja 4. Koni dhe akullorja 5. Magjistari i Ozit 6. Një
ditë që filloi ters 7. Përralla shqiptare 8. Si një e rritur 9. Shiu i yjeve
Ushtrimi 2 synon të renditë fjalët sipas rendit alfabetik, sipas grupeve të fjalëve.
tren
autobus
veturë

biçikletë
karrocë
motoçikletë

rrugë
hekurudhë
urë

shkollë
spital
fabrikë

autobus
tren
veturë

biçikletë
karrocë
motoçikletë

hekurudhë
rrugë
urë

fabrikë
spital
shkollë
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Ushtrimi 3 synon të renditë fjalët sipas rendit alfabetik, kur fjalët fillojnë me të njëjtën shkronjë.
1. lepuri
3. luani
2. lopa

2. ketri
1. kanguri
3. kunadhja

1. peshku
2. pantera
3. patoku

2. gomari
3. gorilla
1. gaforrja

Ushtrimi 4 synon të renditë grupet e fjalëve sipas rendit alfabetik, kur fjalët fillojnë me dy ose tri shkronja të
njëjta.
2. speci
3. spinaqi
1. sallata

3. pjeshka
2. pjepri
1. patëllxhani

3. kastraveci
2. kajsia
1. kajmaku

3. molla
1. manaferra
2. mandarina

Nxënësit që plotësojnë saktë, vendosen në grupin e kontrolluesit, të cilët dhe me ndihmën e fjalorit tregojnë
nxënësit që kanë vepruar saktë dhe duke korrigjuar nxënësit që kanë vepruar gabim.
5. Veprimtaria 5. Ndahen nxënësit në grupe dhe nxjerrin fjalë nga fjalori sipas rendit alfabetik.
Çdo grup ka fjalorin shqip-shqip.
Këto fjalë nxënësit i këmbejnë me grupet e formuara dhe jepen si detyrë shtëpie për secilin grup.
- Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.

Java 2. Klubi i miqve
Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Dy hartimet (A. Raskin)

Situata e të nxënit:

Kompetenca: Lexojmë

Paraqitet me foto ose shkruhet në një fishë
emri i shokut/shoqes më të ngushtë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësi-

Fjalët kyç:

more:

ndihmë, vrau mendjen, e hedh në të pastër

Nxënësi/ja:
•

lexon pjesën për ta kuptuar dhe me intonacion;

•

ritregon duke veçuar mesazhin e pjesës;

•

tregon përvoja vetjake, që kanë lidhje me temën.

Burimet: Libri i nxënësit, foto të shokut apo të shoqes më të

Lidhja me fushat e tjera:

ngushtë, ose fisha me emrat e tyre.

Shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Diskutim idesh, lexim i drejtuar, punë individuale, zinxhiri i shkaqeve.
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Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Mësuesi/ja lexon vargjet:
Dy shokë të ngushtë jemi,
njëri-tjetrin shumë e duam,
ndonjëherë edhe gabojmë,
kur detyrat ia tregojmë.
Më pas, drejton pyetjet:
- Si i kuptoni këto vargje? (Shokun e ngushtë e ndihmojmë në rrezik e nevojë, por kurrë s’duhet ta mësojmë
që detyrat t’i kopjojë.)
Lihen nxënësit që të shprehen lirshëm mendimet e tyre. Secili nxënës shkruan emrin e shokut/shoqes më të
ngushtë në një fishë.
Mësuesi/ja pyet: Tregoni ndonjë rast kur jeni mërzitur me njëri-tjetrin.
Hapi II
Njihen nxënësit me temën e mësimit “Dy hartime”.
Bëhet leximi i pjesës me ndalesa. Për çdo ndalesë nxënësve u drejtohen pyetje parashikuese dhe “Si mendoni...?”.
Ndalesa 1. Besi... shoku-shokun.
- Si quhej shoku i ngushtë i Besit?
- Pse e quanin njëri-tjetrin shokë të ngushtë?
- Si e ndihmonin ata njëri-tjetrin?
- Si mund të vazhdojë miqësia e tyre?
Ndalesa 2. Ditën e dytë... – Ja, për këto shkruaj, – i tha Besi.
- Çfarë u kërkoi mësuesja ditën e dytë të shkollës?
- Pse ishte i shqetësuar Redi?
- Ç’bëri Besi?
- A u mjaftua me këtë lloj ndihme Redi?
Ndalesa 3. Redi ... po mbaron ora.
- Çfarë shkruante Redi në hartim?
- Pse nuk e pëlqeu Besi përshkrimin e Redit?
- Si veproi Besi për të ndihmuar shokun?
- A ju duket zgjidhje e mirë, veprimi i Besit? Pse?
Ndalesa 4. Besi ... të flisnin.
- Si veproi Besi më pas?
- Si ishte hartimi i dytë i Besit?
- Cilin hartim pëlqeu mësuesja? Cilin jo?
- Si e kuptoni mbylljen e tregimit: “Të dy shokët u panë sy më sy dhe s’guxuan të flisnin.”
Gjatë leximit të pjesës mësuesi/ja shpjegon fjalët apo shprehjet që nxënësit nuk i kuptojnë.
Leximi i pjesës mund të bëhet në zinxhir ose me role (Redi, Besi, mësuesja, autori).
Mesazhi i pjesës: Ndihmë nuk quhet kopja e detyrave, por mënyra e duhur për t’ia shpjeguar shokut apo
shoqes gjërat e paqarta.
Hapi III
Ritregohet pjesa nëpërmjet pyetjeve të tekstit. Plotësohen pyetjet e rubrikës “Po ti?”
Që të jetë i bukur shkrimi yt duhet:
- të tregohen me emocion gjërat që të kanë ndodhur;
- të shkruhet saktë përshkrimi i personazheve, vendi, veprimet e kryera.
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Gjej në tekst fjalinë, ku tregohet se Redi nuk donte t’i bënte dëm Besit. (“Ndërsa ti shkruaj hartimin tënd,
sepse po mbaron ora.”)
Hapi IV
		Shkaku							 Pasoja
- Mësuesja e vlerësoi hartimin e Besit si më të dobëtin.
- Ajo e lexoi para klasës hartimin e Redit, si më të mirin.
- Shokët nuk guxuan të tregojnë të vërtetën.

- Besi përgatiti hartimin e shokut
dhe la pas dore të vetin.

Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për rezultatet e arritjeve duke u mbështetur në rezultatet e të nxënit.
Detyrë: Përmblidhni në 3-4 fjali, se cila është ndihma më e mirë që mund t’i japim shokut/shoqes.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gj. shqipe

Tema mësimore: Teksti dhe fjalia
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Shkalla: II

Klasa: III

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas Fjalët kyç: fjalë, fjali, tekst, jotekst
temës mësimore
Nxënësi/ja:
· dallon fjalinë nga teksti;
· zbulon fjalitë e futura gabim në tekstin e dhënë;
· shndërron jofjalitë në fjali;
· rendit si duhet fjalitë e një teksti.
Burimet: libri i nxënësit, libri personal, skeda me fjali,
videoprojektor

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
shoqëria dhe qytetari
Kurrikul me zgjedhje
TIK-U

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim paraprak, Punë e drejtuar, Punë individuale, Shkrim i
drejtuar
Veprimtaria 1
Orientohen nxënësit të lexojnë në një flipçart një tekst të shkurtër ose paraqitet në videoprojektor ky tekst.
‒ Gjeni cila nga fjalitë nuk është pjesë e tekstit?
‒ Si e kuptuat që është fjalia “Mamaja shkon në punë” ;
Në bankën e parë është Mira. Në bankën e dytë është Viola.
Besniku qëndron pas Violës. Nuk janë pjesë të tekstit?
Shpreh një kuptim të plotë

TEKSTI
Lidhen me njëra-tjetrën
sipas kuptimit

Përbëhet nga dy ose më shumë fjali
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Veprimtaria 2 Çdo gjë që ne shohim ose e mendojmë, e tregojmë ose e shkruajmë me një ose më shumë
fjali. Fjalitë duke u lidhur me njëra-tjetrën krijojnë një tekst.
Veprimtaria 3 Ushtrohen nxënësit nëpërmjet ushtrimeve të dhëna në tekst. Rilexohet teksti i dhënë dhe
rregulla gjuhësore për tekstin dhe fjalinë në faqen 25 të tekstit. Me laps në tekst punohen ushtrimet 1-2.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të dalloje fjalinë që është futur gabimisht në tekst. (Rruga është e shkurtër)
Ushtrimi 2 Synon që nxënësi të gjejë radhitjen e duhur të fjalive, për të formuar tekst.
1-2-3-4-5-6 à Si duhet të renditen fjalitë e tekstit? (2-3-1-6-4-5)
Ushtrimi 3 synon që nxënësit të dallojnë fjalitë nga jofjalitë.
Jofjali à Nxënësit po drejtohen.
Ata vijnë .
Mësuesit takohen me.
Veprimtaria 4 Shkruani tekstin e ushtrimit 3 duke i kthyer jofjalitë në fjali.
Nxënësit po drejtohen për në klasë.
Ata vijnë për herë të parë.
Mësuesit takohen me nxënësit.
Vlerësimi i nxënësve për:
- saktësinë dhe shpejtësinë në kryerjen e ushtrimit;
- dallimin e tekstit dhe fjalive;
- krijimin e fjalive dhe tekstit.
Detyrë: Rendit si duhet fjalitë:
Një varkë me vela kthehet në breg. Era filloi te fryjë me shpejtësi. Pushuesit u larguan nga plazhi. Qielli u
mbush me re të zeza.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Shoqet e “bajameve” (L. Komida)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Mjekja e shkollës është e ftuara e klasës.
Ajo krijon situata me rastet kur nxënësit kanë
pasur nevojë për ndihmën e mjekut.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• lexon pjesën duke respektuar shenjat e pikësimit;
• dallon personazhet e pjesës duke treguar cilësitë e
secilës;
• tregon brendinë sipas grafikut organizues.

Fjalët kyç:
bajame, shoqe zemre, sëmundje ngjitëse,
mjek, këshilla, ilaçe

Burimet: Libri i nxënësit, grafiku organizues në fletë A4, foto
fëmijësh.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, edukimi fizik, sporte
dhe shëndeti

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Bisedë paraprake, kocka e zhveshur, analizë personazhesh, shkrim i lirë.
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Organizmi i orës së mësimit
Kjo orë mësimi fillon me një bashkëbisedim me mjeken e ftuar në klasë për temën: “Sëmundjet te fëmijët”.
Hapi I
U kërkohet nxënësve që të tregojnë raste kur kanë qenë të sëmurë. Atyre u drejtohet njëra nga pyetjet:
- Nga se sëmuresh më shpesh?
- Çfarë ilaçesh ke përdorur?
- Cili është mjeku i familjes tënde?
Hapi II
Njihen nxënësit me temën e mësimit Shoqet e “bajameve”. Nxënësit lexojnë në heshtje për disa minuta. Pas
leximit të pjesës, çdo nxënës plotëson grafikun organizues “kocka e zhveshur”.
Titulli: Shoqet e “bajameve”
Personazhet: Dea, Andia, Elisa, Klea
Dëshironin të ishin shoqe të pandara, shoqe zemre.
Por shoqet sëmureshin shpesh nga bajamet dhe iu nënshtruan operacionit.
Kështu që vetëm ditët pas operacionit iu desh të qëndronin larg njëra-tjetrës, madje
pa folur dhe në telefon.
Në fund, katërshja e shoqeve u bë interesante për të gjithë.
Bëhet leximi i grafikës nga nxënës të ndryshëm.
Hapi III
Punohet me nxënësit rubrika “Po ti?”. Ata u përgjigjen pyetjeve të kësaj rubrike me fjali të plota dhe nxënës të
ndryshëm tregojnë histori të tyret të ngjashme me ngjarjen e tregimin.
Mesazhi i pjesës: Në raste sëmundjesh ngjitëse është e rëndësishme që të qëndrojmë larg nga njëri-tjetri.
Hapi IV
Shkruhen në një tabelë personazhet kryesore. Nxënësit tregojnë cilësitë për çdo personazh.
me flokë ngjyrë

mban tela për dhëmbët
e vogël
me syze

me sy blu

më e gjatë

e dobët

Dea

faqekuqe

flokëverdhë

e fortë si luaneshë
e gjatë
syshkruar

Klea

kafe

Andia

e buzëqeshur

flokëgështenjë
kokëkuqe

e gjatë

e përsosur

sportive

syzezë

Elisa

e ndrojtur

Lexohen nga nxënës të ndryshëm cilësitë e secilës.
Hapi V
Mësuesi/ja shkruan disa fjali rreth pjesës Shoqet e “bajameve”. Lexohen fjalitë nga nxënësit.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve sipas rezultateve të arritura, në bazë të rezultateve të të nxënit.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Përshkruaj shokun ose shoqen
(F. Beqaraj)
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
Loja “Gjeje kush jam unë”.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon modelin e dhënë duke veçuar fjalitë që
përshkruajnë;
• shkruan përshkrimin e personazhit të dhënë në
tekst;
• përshkruan shokun/shoqen sipas modelit të
dhënë.

Fjalët kyç:
përshkrim, tiparet fizike, karakteri, sjellja

Burimet: Libri i nxënësit, fletë A4, foto e shokut apo
shoqes së ngushtë.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Shkrim i lirë, dëgjim i drejtuar.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet

Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Secili nga nxënësit përshkruan me shkrim shokun apo shoqen e klasës pa ia përmendur emrin.
Përshkrimet e tyre lexohen para klasës dhe nxënësit gjejnë emrin e nxënësit që është përshkruar.
Mësuesi/ja drejton pyetjen: Si e gjetët emrin e shokut apo të shoqes?
karakteri

Përshkrimi

tiparet fizike

sjellja
Hapi II
Bëhet leximi i pjesës së dhënë. Gjatë leximit nxënësit nënvizojnë fjalitë që përshkruajnë:
a) aftësinë e veçantë të Mironit: Mironi sajon lloj-lloj lojërash të çuditshme.
b) paraqitjen e Mironit: Çunak 10-vjecar, me flokë të verdhë, sy të vegjël të zinj...
c) mendimin e të tjerëve për Mironin: Mësueset e qortojnë, vajzat e përflasin, më të rriturit e ngacmojnë.
ç) mjedisin ku jeton Mironi: Mironi i do shumë kafshët...
paraqitja fizike
mjedisi ku jeton

Përshkrimi i Mironit
aftësitë e veçanta

mendimi i të tjerëve

Hapi III
Nxënësit udhëzohen të shkruajnë pjesën ku përshkruhet Mironi.
Mironi është një çunak dhjetëvjeçar me flokë të verdhë, që i rrinë gjithmonë si të pakrehur, me sy të vegjël të
zinj, të lëvizshëm, të cilët nuk vështrojnë kurrë në një pikë.
Mironi sajon lloj-lloj lojërash të çuditshme. Luan me kafshët, aq sa e bën edhe pjesë të klasës një prej tyre.
Hapi IV
Përshkruhet shoku/shoqja duke u mbështetur në modelin e dhënë.
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Shembull modeli
Shila është një vajzë 10-vjeçare me flokë të verdhë, që i mban më shpesh të lidhur bisht, me sy të zinj dhe
mjaft simpatike.
Shila sajon lloj-lloj modele fustanesh të bukura. Ajo bën skicime të këtyre modeleve.
Është kënaqësi të shkosh në shtëpinë e Shilës. Mban shumë lloj kafshësh në shtëpinë e saj, si papagallin
(Pagëlin), kavien e bardhë (Milkën), qenin e saj (Xhenin) dhe peshqit në akuarium. Herë pas here i fton shoqet
në shtëpisë e saj, që t’i shohin kafshët nga afër.
Është vajzë me shumë humor. E duan të gjitha shoqet dhe shokët e klasës. Shpesh thyen monotoninë e orëve
të mësimit, duke sjellë në klasë gjëra të bukura të krijuara nga vetë ajo.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve sipas rezultateve të arritura, në bazë të rezultateve të të nxënit.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Nxënësit e mi më të bukurit
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Pasaporta e disa fëmijëve nga vende të
ndryshme të botës.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me kuptim pjesën;
• tregon ngjarjen sipas grafikut organizues;
• jep gjykimin dhe mendimin e tij rreth personazheve;
• përshkruan cilësitë e personazheve.

Fjalët kyç:
mësues Këmbëdrunjti
nxënës,
shkollë,
Ishull,
Oqeani Indian,
racë njerëzore

Burimet:
Libri i nxënësit, foto me pamje “Fëmijë nga gjithë bota”, grafik
organizues në fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi
Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Diskutim paraprak, dëgjim i drejtuar, harta e ngjarjes, analizë personazhesh.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi i parë. Diskutim paraprak
U paraqiten nxënësve “pasaporta” të fëmijëve nga mbarë bota.
U drejtohen nxënësve pyetjet:
- Ku ndryshojnë këta fëmijë nga njëri-tjetri?
- Si është pamja e tyre e jashtme?
- Po nga sjellja dhe karakteri si mendoni se janë?
Hapi i dytë. Lexim. Harta e ngjarjes
Njihen nxënësit me titullin e pjesës “Nxënësit e mi, më të bukurit”. Lexohet në heshtje për disa minuta.
Nënvizohen fjalët apo shprehjet e reja. Leximi zinxhir i pjesës nga nxënësit e klasës dhe leximi me paragrafë
nga nxënësit qëlexojnë më bukur.
Secili nxënës ka në fletë A4 grafikun organizues “Harta e ngjarjes” të cilën e plotëson sipas pyetjeve të
dhëna në hartë.
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Ku? 						
Kush?
Nxënësit e mi, më të bukurit
Pse? 					
Çfarë?
			
			
Si?
Mesazhi: Lumturia e çdo mësuesi është gëzimi dhe zërat magjepsëse të fëmijëve, kur flasin, lodrojnë me njëri-tjetrin.
Hapi i tretë.
Plotësohet rubrika “Kthehu te teksti”.
- Dashuria e madhe për nxënësit e tij → fjalia në tekst. Dhe më dhemb zemra, nëse shoh ndonjë lot në sytë e tyre.
- Pse autori përdor fjalët: mahnitej, admironte, krenari, i dhemb zemra?
Të gjitha këto fjalë tregojnë dashurinë, gëzimin, kënaqësinë për nxënësit e tij.
Hapi i katërt. Analizë personazhesh
Veçohen personazhet e tregimit. Paraqiten me grafik cilësitë e tyre.
flokë të zinj
i çiltër

sy të mëdhenj
i qeshur

Cangu

fytyrë ngjyrë mjalti

Miriami

e qeshur

zeshkan
princeshë

flokë kaçurrela

Amina

Aldeberti

flokë të gjatë e të mëndafshtë

faqet si pjeshkë ngjyrë gruri

Mesazhi: Të ndryshëm në pamje, të bukur në shpirt. Lexohen cilësitë e personazheve nga nxënësit.
Vlerësimi i nxënësve
Vlerësohen nxënësit për leximin e rrjedhshëm, kuptimin e pjesës me anë të grafikut organizues dhe të analizës
së personazheve.
Detyrë: Krijo një poster me foto të fëmijëve të racave të ndryshme.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuha

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Teksti dhe paragrafiKompetenca: Njohuri Situata e të nxënit: Secilit nxënës i jepet një
fletë A 4 ku është shkruar një tekst
për gjuhën
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
Nxënësi/ja:
• dallon paragrafët në një tekst të caktuar;
• rendit si duhet paragrafët e një teksti të dhënë;
• dallon kryeradhën si element i paragrafit.

Fjalë kyç: paragraf tekst, kryeradhë

Burimet
Teksti i nxënësit, tekste të ndryshme, libër personal

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
gjuha dhe komunikimi, shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Vëzhgo – diskuto, Punë e drejtuar, Punë individuale, Diskutim
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Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria 1
Secilit nxënës i jepet një fletë A 4, ku është shkruar një tekst. Lexon në heshtje tekstin e dhënë. – Në sa pjesë
është ndarë teksti që lexuat?
– Si quhen ndryshe këto pjesë?
Shëno numri e pjesëve. Këto pjesë të tekstit quhen paragrafë. Paragrafët lidhen me njëri-tjetrin për nga kuptimi.
Paragrafi fillon me kryeradhë (me një fjali që fillon më brenda).
Veprimtaria 2
Hapet teksti i gjuhës.
Lexohen shembujt e dhënë në tekst dhe rregullat gjuhësore për tekstin dhe paragrafin.
Vihet theksi te dallimi i paragrafëve; kryeradha për çdo paragraf: numrin e fjalive për çdo paragraf, fjalia e fundit e çdo paragrafi mund të mbarojë pa e plotësuar rreshtin e tij.
Veprimtaria 3
Kalohet në rubrikën Ushtrohu.
Ushtrimi 1. Synon që nxënësi të dallojë paragrafët, t’i lidh ato me figurat e dhëna. Ky ushtrim plotësohet.
Ushtrimi 2. Synon që nxënësit të renditë paragrafët e tekstit të dhënë “Pema e alfabetit”. Teksti ka 6 paragrafë. Renditja e tyre e saktë është:
1. Na ishte njëherë një pemë.
2. Një ditë fryu një erë shumë e fortë...
3. Një kafshëz e vogël i pa atje poshtë...
4. Po si të bashkoheshin?
5. Shkronjat e lumtura u ngjitën në majë të degëve më të larta...
6. Kafshëza kishte të drejtë...
Lexohet teksti i renditur sipas formës së duhur.
Çdo paragraf ka fjalinë kyçe. Duhet të dallojmë fjalinë kyç për çdo paragraf. Kjo kërkesë ka një shkallë
vështirësie më të lartë prandaj mund ta punojnë nxënësit më të mirë.
1. Na ishte një herë një pemë e mbushur plot me shkronja.
2. Një ditë fryu një erë shumë e fortë dhe shumë nga shkronjat ranë përdhe.
3. Një kafshës e vogël i pa dhe i këshilloi.
4. Kafshëza u tregoi rregullat e formimit të fjalëve.
5. Shkronjat e lumtura u ngjitën në majë të degëve më të larta.
6. Kafshëza kishte të drejtë.
Veprimtaria 4
Secili nxënës nxjerr librin personal. Nga libri zgjedh një pjesë.
Në pjesën e zgjedhur nxënësit përcakton.
– Sa paragrafë ka tregimi?
– Shëno me numrin përkatës çdo paragraf.
– Qarko fjalën e kryeradhës për çdo paragraf.
– Sa fjali ka çdo paragraf?
Vlerësimi i nxënësve dhe konkluzioni i orës.
Detyrë. Shkruani një tekst me 4 paragrafë.
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Java 3. Të drejtat tona
Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Po të qeshin të gjithë fëmijët (Xh. Rodari)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Sillen pamje me video-projektor të fëmijëve
në botë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore:
Nxënësi/ja:
• lexon poezinë rrjedhshëm e me ndjenjë;
• shpreh me fjalët e tij/saj se kur ndihet i lumtur dhe i
gëzuar;
• jep argumente rreth temës së mësimit.

Fjalët kyç:
qesh, lumturi, skamje, vërshon, botë

Burimet: Libri i nxënësit, pamje nga fëmijët në botë, fletë A4,
video-projektor, grafik organizues.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Pyetja e ditës, dëgjim i drejtuar, tullumbacja e pyetjeve, shkrim i imagjinuar.
Organizmi i orës së mësimit
Nxënësit shohin në mënyrë të organizuar pamje të fëmijëve në botë.
Hapi I
Shkruhet në tabelë pyetja: Si janë fëmijët e botës?
Lihen nxënësit të shprehen sa më lirshëm. (Mundësi përgjigjeje: të qeshur, të lumtur, në paqe, në skamje, në
dhembje, duke lotuar...)
Hapi II
Njihen nxënësit me titullin e poezisë “Po të qeshin gjithë fëmijët”, shkruar nga shkrimtari italian për fëmijë
Xhani Rodari, përkthyer nga Odhise Grillo.
Lexohet poezia nga mësuesi/ja, me intonacion shprese dhe gëzimi.
- Komentohen vargjet e strofës së parë:
Nëse fëmijët e botës janë të lumtur dhe të qeshur, bota s’do të ketë skamje, dhimbje, lot dhe plagë.
- Komentohen vargjet e strofës së dytë:
E qeshura e fëmijëve do t’i zhdukë kufijtë e shteteve dhe midis njerëzve do të mbizotërojë vetëm dashuria.
Mesazhi i poezisë: Bota është vërtet e bukur, kur të gjithë fëmijët janë të lumtur dhe të qeshur.
Hapi III
Punohen rubrikat e tekstit “Pyetje rreth tekstit” dhe “Kthehu te teksti”.
Pyetjet mund të vendosen në një grafik organizues (zgjedhjen e bën vetë mësuesi/ja, p.sh., tullumbacja e
pyetjeve).
Ç’dëshiron poeti
me gjithë shpirt
për fëmijët?
.......................................
........................................
........................................
................................

Si e mendon ai
botën me fëmijë të
lumtur?
.......................................
........................................
........................................
................................
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Lexohen përgjigjet e pyetjeve nga nxënësit e klasës.
Mësuesi/ja u thotë nxënësve të nënvizojnë vargjet, ku del kuptimi:
S’do të ketë fëmijë të varfër
shtetet s’do të luftojnë kundër njëri-tjetrit.
Hapi IV
Nxënësit plotësojnë në tekst, sipas modelit të dhënë.
Fëmijët janë të qeshur:
•
kur nuk dhunohen;
•
kur jetojnë në paqe;
•
kur u dhurohet vetëm dashuri;
•
kur jetojnë në harmoni me njëri-tjetrin;
•
kur ushqehen shëndetshëm;
•
kur nuk njohin skamje dhe luftëra.
U jepet nxënësve si detyrë që të shkruajnë sipas imagjinatës rreth temës: “Si do të ishte bota po të drejtohej
nga fëmijët?”.
Për shembull: Bota e drejtuar nga fëmijët do të ishte shumë e qeshur. Paqja do të mbizotëronte në të gjithë
botën dhe s’do të kishte luftë. Harmonia dhe lumturia do ta “vishnin” botën me një fustan të qëndisur me yje
dhe ar.
Lexohen krijimet e nxënësve para klasës.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve sipas rezultateve të arritura, sipas rezultateve të të nxënit.
Detyrë: Gjej një emër për çdo fëmijë në figurë dhe më pas përshkruaje.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Meritojmë jetë të lumtur
Kompetenca: Flasim

Situata e të nxënit:
Pamje në video-projektor nga misioni i Nënë
Terezës në ndihmë të fëmijëve të botës.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore:
Nxënësi/ja:
• përshkruan me gojë pamje të ndryshme;
• diskuton për të drejtat e tij/saj;
• njeh disa nene nga Konventa e të Drejtave të
Fëmijëve, që kanë lidhje me temën;
• flet për figurën e Nënë Terezës, si simbol i
humanizmit dhe i paqes në botë.

Fjalët kyç:
Nënë Tereza, humanizëm, nene, Konventa e
të Drejtave të Fëmijëve, të drejta

Burimet: Libri i nxënësit, Konventa e të Drejtave të Fëmijëve
me disa nene, fishë me mesazhin “Fëmijët të lumtur”.

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

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Vëzhgim i organizuar, diskutime, punë në grupe.
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Organizmi i orës së mësimit

Hapi I
Nënë Tereza i donte shumë fëmijët, sidomos ata që ishin të varfër, që s’shkonin në shkollë dhe që keqtrajtoheshin
nga të rriturit. Të gjitha këto detaje nxënësit i shohin në monitorin e video-projektorit të vendosur në klasë.
Mësuesi/ja ndalet te këshilla e Nënë Terezës: “Fëmija duhet dashur që në barkun e nënës, përndryshe ai do
të jetë një fëmijë fatkeq gjithë jetën.” (Diskutohet rreth kësaj këshille.)
Hapi II
Ndahet klasa në 3 grupe. Secilit grup i jepet nga një situatë.
Grupi 1. Fëmijë që lypin në rrugë.
Grupi 2. Fëmijë që braktisin shkollën dhe shesin në rrugë.
Grupi 3. Fëmijë që trafikohen (shiten në vende të tjera).
Secili grup diskuton rreth situatës së dhënë dhe tregon të drejtat që iu janë shkelur fëmijëve.
Hapi III
U lexohen nxënësve disa të drejta nga Konventa e të Drejtave të Fëmijëve:
- e drejta për t’u shkolluar dhe argëtuar;
- të jetojnë në kushte të mira;
- e drejta për të mos punuar në moshë të vogël.
Lexohen në tekst disa nga të drejtat e shkruara nga vetë moshatarët e tyre. Diskutohet rreth tyre. Mësuesi/ja
drejton pyetjen: Si e kuptoni: Të gjithë fëmijët duhet t’i gëzojnë të drejtat e tyre? (Një fëmijë pa të drejta është
si një lule që vetëm vyshket dhe në fund thahet, si një pemë pa fruta. Të gëzosh të drejtat do të thotë të jetosh
në lumturi e në paqe me veten e të tjerët.)
Hapi IV
Secili nxënës paraqet me vizatim të drejtat e tij. Me vizatimet e tyre krijohet albumi i të drejtave të fëmijëve. (Kjo
punë e nisur në klasë mund të vazhdohet edhe në shtëpi.) Kjo orë mësimore mund të zhvillohet edhe në forma
të tjera. P.sh., u jepet nxënësve detyrë paraprake që gjatë një jave të vëzhgojnë me kujdes mediet (Tv ose
gazeta) dhe të grumbullojnë materiale, foto apo artikuj që denoncojnë shkeljet e të drejtave të fëmijëve. P.sh.:
• gjendja e fëmijëve në vendet që janë në luftë;
• vende ku ka varfëri të madhe;
• fëmijë që lypin;
• fëmijë që braktisin shkollën.
Diskutohen të gjitha informacionet e grumbulluara duke u mbështetur të Konventa e të Drejtave të Fëmijëve,
për të arritur në mesazhin: “Të gjithë fëmijët meritojnë të jenë të lumtur.”

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Tema mësimore: Të drejtat dhe përgjegjësitë e mia
Kompetenca: Shkruajmë

Klasa: III

Situata e të nxënit:
Shfaqet në ekranin e video-projektorit
një rast, kur fëmijës i është shkelur një
e drejtë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore: Fjalët kyç:
Nxënësi/ja:
të drejta, përgjegjësi, kam të drejtë,
• tregon të drejtat e tij/saj bazuar në Konventën e të Drejtave
kam për detyrë, kam nevojë
të Fëmijëve;
• shkruan të drejtat dhe përgjegjësitë në bazë të situatave;
• dallon të drejtat e tij duke u mbështetur te shprehjet: “Kam të
drejtë...”, “Kam për detyrë...”.
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Burimet: Libri i nxënësit, Konventa e të Drejtave të Fëmijëve, fisha
me të drejtat e fëmijëve, fletë A4, lapsa me ngjyra,tabak i bardhë
letre, video-projektor.

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

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Studim rasti, marrëdhëniet pyetje-përgjigje, shkrim i drejtuar, punë në grupe.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Beni është 9 vjeç. Ai jeton në një familje të varfër. Në mëngjes u ngrit, mori çantën dhe u nis për në shkollë.
Babai e pa dhe i tha me zë urdhërues:
‒ Merr kutinë me paketat e cigareve dhe dil në rrugë për t’i shitur! Duhet të fitosh para! S’ka ç’të duhet
shkolla!
Bëni nisi të qante në heshtje. I mërzitur la çantën dhe mori kutinë me paketat.
‒ Sa e ka marrë malli për shokët dhe mësuesen!
Hapi II
Pasi situata u ndoq në video, mësues/ja pyet nxënësit:
- Në ç’klasë mendoni se është Beni?
- Ku duhet të shkoj ai?
- Pse nuk shkon dot në shkollë?
- Si vepron babai i tij? Pse?
- Cila e drejtë po i shkelet Benit?
- Ç’detyrë ka babai i tij?
Shkruhen në një tabak të bardhë letre e drejta që i takon Benit dhe detyra e babait të tij.
E drejtë→ Beni ka të drejtë të shkojë në shollë.
Detyrë→ Babai i tij ka për detyrë ta ushqejë, ta rrisë dhe ta shkollojë.
Hapi III
Secili nxënës shkruan në fishën e tij nga një të drejtë. P.sh.:
1. Kam të drejtë të arsimohem.
2. Kam të drejtë të argëtohem.
3. Kam të drejtë të informohem.
4. Kam të drejtë për përkujdesje shëndetësore etj.
Këto fisha paraqiten duke u ngritur lart nga nxënësit, duke krijuar një atmosferë “proteste”.
Çdo e drejtë ka edhe përgjegjësitë e veta, si:
1. duhet të mësoj dhe të zbatoj “rregullat e shkollës”;
2. nuk duhet të grindemi gjatë lojës;
3. kam nevojë të marr informacion të vazhdueshëm;
4. të mos shkelim këshillat e mjekut.
Vihet theksi te shprehjet që përdoren për të drejtat dhe përgjegjësitë.
Hapi IV
U lexohen nxënësve disa të drejta nga Konventa e të Drejtave të Fëmijëve. Hapet teksti. Plotësohen dhe
lexohen situatat e dhëna.
Unë kam të drejtë të kem një emër.
Unë kam të drejtë të mos dhunohem.
Unë kam të drejtë të jem i barabartë me të tjerëve.
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Hapi V
Ndahet klasa në grupe dhe secilit grup i jepet si detyrë të shkruajë në një fletë A4, sipas situatave të dhëna.
Grupi 1. Klasa është shumë e ftohtë.
E drejta: Kam të drejtë të arsimohem.
Detyra: Në klasë duhet të plotësohen kushtet, që mësimi të zhvillohet normal. Të krijohet mundësia e
ngrohjes në klasa.
Grupi 2. Mësuesja nuk e merr parasysh mendimin tënd.
E drejta: Kam të drejtë të jap lirshëm mendimin tim.
Detyra: Duhet të kem kurajën të kërkoj të mos më shkelen të drejtat, qoftë edhe nga mësuesja.
Vazhdohet kështu edhe me grupet 3, 4, 5, 6 sipas situatave të dhëna në tekst.
Secili grup prezanton punën e tij para klasës duke shkruar në një tabak të bardhë të drejtën dhe detyrën e
çdo situate.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për rezultatet e arritjeve në bazë të rezultateve të të nxënit.
Detyrë: Paraqit me vizatime disa nga të drejtat e tua.

Java 4. Miq dhe të veçantë
Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Tema mësimore: Hajdi dhe Klara (J. Spirit)
Kompetenca: Lexojmë

Klasa: III

Situata e të nxënit:
Pjesë nga filmi “Hajdi” në video-projektor.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
Fjalët kyç:
mësimore:
Hajdi, Klara, e befasuar, e mallëngjyer, e
Nxënësi/ja:
mahnitshme
• lexon tregimin me intonacion;
• dallon personazhet e tregimit;
• nxjerr mesazhin e tregimit;
• analizon personazhet duke u bazuar në cilësitë e tyre;
• lexon me role pjesën.
Burimet: Libri i nxënësit, kaseta e filmit “Hajdi”, video-projektor, romani “Hajdi”, grafiku i ritregimit.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet, shkenca natyrore

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Diskutim, shkrim i shpejtë, kubimi, lexim në role, analizë personazhesh, grafiku i ritregimit.

Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Shfaqet për disa minuta në video-projektor filmit “Hajdi” dhe diskutohet rreth tij.
- Cila është Hajdi? (nxënësit e përshkruajnë ashtu si e njohin)
Mësuesi/ja u jep nxënësve si detyrë që të shkruajnë 4‒5 fjali rreth temës “Shoqja ime më e mirë”, ose 4‒5
fjali rreth filmit “Hajdi” (çfarë u ka pëlqyer më shumë nga filmi).
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Hapi II
Njohja me temën e mësimit “Klara dhe Hajdi”. Leximi në heshtje për disa minuta, ku nxënësit shënojnë fjalët
apo shprehjet që s’i kuptojnë.
Analizohet pjesa me metodën e kubimit.
1. Përshkruaj Hajdin dhe Klarën.
2. Krahasoji ato me dy shoqet e ngushta.
3. Kujto një fragment nga filmi.
4. Analizo personazhet kryesore.
5. Përmblidh pjesën me 5 fjali.
6. Argumento: Si arriti Klara të ngrihej në këmbë?
Hapi III
Punohet pika 3 në rubrikën “Kupto tekstin”. Nxënësi/ja dallon përgjigjen e saktë me V dhe të gabuarën me X
për fjalitë e dhëna.
Bëhet leximi i pjesës me role (gjyshja, xha Alpi, Klara).
Mesazhi i pjesës: Miqësia dhe mirënjohja e vërtetë është lumturia ndërmjet dy shoqeve të ngushta.
Hapi IV
Veçohen personazhet kryesore të pjesës, Hajdi dhe Klara.
delikate nga shëndeti
mosbesuese
e mallëngjyer

guximtare
vajzë qyteti

Klara

e ndrojtur

befasuese

Hajdi

mirënjohëse

Hapi V
U kërkohet nxënësve që të bëjnë një krahasim Unë dhe Hajdi.
Ku ngjasoj me Hajdin?
Ku ndryshoj me Hajdin?
Unë 				
•
•
•

moshatare
mikesha
mirënjohëse

Hapi VI
Shkruaj të përmbledhur me disa fjali grafikun e ritregimit.

e besës

vajzë nga Alpet
e shëndetshme
e dashur

Hajdi
•
•
•
•

miqësore
e dashur
e besës
e ndrojtur

Titulli: Hajdi dhe Klara
Personazhet: Klara, Hajdi, gjyshja
Problemi: Klara ishte një vajzë e paralizuar
			
Ngjarja
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Vlerësimi i nxënësve: Bëhet vlerësimi i nxënësve sipas rezultateve të arritjeve në bazë të rezultateve të të nxënit.
Detyrë: Plotësohet grafiku i ritregimit.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuha

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Fjalitë dëftore dhe pyetëse
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Marrim fjalinë me shenjat
e pikësimit . ? në kartolina

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
Nxënësi/ja:
• dallon fjalitë dëftore dhe pyetëse;
• emërton fjalitë sipas llojit;
• përdor saktë shenjat e pikësimit . ? (pikë, pikëpyetje);
• lexon fjalitë me intonacionin e duhur sipas llojit të fjalive;
• krijon fjali dëftore dhe pyetëse.

Fjalë kyç:
fjali dëftore,
fjali pyetëse,
pikë,
pikëpyetje,
intonacion

Burimet
teksti i nxënësit, fisha me fjali, kartolina me shenjat . ?

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Vëzhgim i drejtuar, Punë në dyshe, punë individuale, shkrim i lirë
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria 1
U paraqiten nxënësve kartolinat me shenjat e pikësimit. Krijoni në dyshe dialogë, duke përdorur këto shenja
pikësimi, p.sh.:
‒ Çfarë ditë është sot?
‒ Si quhet mësuesja jote?
‒ Sot është e hënë? ‒ Mësuesja ime quhet ........
‒ Çfarë vutë re, kur formuat dialogët në dyshe? (Njëri pyeste, tjetri përgjigjej)
Nxënësve u tregohet një dialog me fisha.
‒ Ku jeton ti?
‒ Unë jetoj në Tiranë.
Vini re shenjat e pikësimit në fjalitë e dialogut:
. → pika përdoret në fjalitë me të cilat tregojmë. Këto fjali quhen fjali dëftore;
? → pikëpyetja përdoret në fjalitë me të cilat pyesim.
Këto fjali quhen fjali pyetëse.
Kur flasim këto fjali dallojnë nga intonacioni.
Kur lexojmë ose shkruajmë, i dallojmë nga pika (.) ose pikëpyetja (?).
Veprimtaria 2
Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë në tekst, duke dalluar fjalitë me të cilat pyesim dhe fjalitë
me të cilat tregojmë.
Kalohet te rubrika Ushtrohu.
Ushtrimi 1 synon të dallojnë ndryshimin ndërmjet dy fjalive të njëjta.
Ti pe mbrëmë filmin e ri. (intonacioni, shenjat)
Ti pe mbrëmë filmin e ri?
Ushtrimi 2 synon të dallojë fjalitë pyetëse nga fjalitë dëftore. Lexo me intonacionin e duhur.
Kujdes! Shenja dalluese dhe shenja e pikësimit.
Ushtrimi 3 synon që nxënësi të vendos ku duhet . dhe ? në tekstin e dhënë.
Ushtrimi 4 synon që nxënësi të krijojë fjali pyetëse, duke u mbështetur te figura e dhënë.
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Kush po fle gjumë?
Kur është shtrirë për të fjetur djali?
Ku po fle djali?
Çfarë mban pranë shtratit djali?
Veprimtaria 3
Shkruaj 4 fjali dëftore rreth pyetjeve që krijove nga ushtrimi 4.
Djali po fle gjumë në shtratin e tij.
Djali është shtrirë për të fjetur në mbrëmje.
Djali po fle në krevatin e tij.
Pranë shtratit, djali mban arushin prej pelushi.
Krijo 3 fjali pyetëse dhe 3 fjali dëftore të njëjta.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e fjalive dëftore dhe pyetëse nëpërmjet intonacionit, kur lexojnë dhe shenjave të pikësimit, kur
shkruajnë.
- përdorimin e shenjave të pikësimit sipas llojit të fjalive;
- krijimin e fjalive pyetëse dhe dëftore.
Detyrë
Shkruaj 3 fjali dëftore dhe 3 fjali pyetëse.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Shoqja ime është e veçantë (Xh. Mur) (ora 1) Situata e të nxënit:
Kompetenca: Lexojmë
Iniciativa për të dhuruar dhurata për fëmijët,
që shfaqin aftësi të ndryshme.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me kuptim tekstin;
• parashikon se çfarë do të ndodhë në tekst, duke u
mbështetur në atë që lexon;
• u përgjigjet pyetjeve rreth brendisë së tekstit;
• analizon personazhet e tekstit.

Fjalët kyç:
Sindroma Daun,
miqësi,
mësuese T.

Burimet: Libri i nxënësit, pamje të fëmijëve me aftësi të
kufizuara, grafik organizues.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Diskutim paraprak, dëgjim i drejtuar nëpërmjet grafikut organizues, ritregim, analizë personazhesh.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
U paraqiten nxënësve foto të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Diskutohet me nxënësit.
- A keni ju ndonjë shok ose shoqe me aftësi ndryshe?
Nxënësit lihen të lirshëm që të diskutojnë rreth rasteve, nëse ata njohin fëmijë me aftësi ndryshe.
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Hapi II
Lexohet pjesa nga 2‒3 nxënës që lexojnë bukur dhe me intonacion. Pas leximit të pjesës mësues/ja ka përgatitur
grafikun organizues për ritregimin e pjesës.
Titulli: Shoqja ime është e veçantë
Personazhet: Arba, Tina, mësuese Tereza
Problemet: Tina vuante nga sindroma Daun. A do ta pranonin njëra-tjetrën Arba dhe Tina?
Ngjarja: Nxënësit shkruajnë shkurt me fjalët e tyre ngjarjen.
Zgjidhja: Tina luajti me kitarë, Arba i ra dajres dhe kënduan së bashku njërën nga këngët e mësuara në kamp.
Hapi III
Analizohet personazhi i Tinës duke u mbështetur në pjesën e lexuar.
e ngadaltë në aktivitetet fizike
e dashur
miqësore

e talentuar në muzikë

Tina

sindroma Daun

kitariste

e qeshur

- Gjeni në pjesë fjalitë që tregojnë se çfarë është sindroma Daun.
(... sindroma Daun nuk ishte sëmundje ........ të ngadaltë në lëvizje.)
Hapi IV
Shkruani në fishë mesazhin e pjesës duke e paraqitur në “perden” e klasës: Miqësia është e bukur kur dhurohet
nga të dy miqtë.
Hapi V
Punohet me përgjigjet e pyetjeve të tekstit, të shkruara në aparatin pedagogjik.
Sa herë është përmendur fjala:
Sindroma Daun ____2_____
Emri Tina ______20______
Mësuesi pyet: E dini se ka pasur fëmijë në këtë sindromë, të cilët janë bërë aktorë dhe aktore?
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për leximin e tekstit, dhënien e mendimeve rreth tekstit, personazhit kryesor.
Detyrë: Leximi i pjesës me intonacion. Informacion rreth fëmijëve që kanë aftësi ndryshe.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Shoqja ime është e veçantë (Xh. Mur)
(ora 2)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Pamje në video-projektor të fëmijëve me
aftësi ndryshe, që lidhen me informacionet e
grumbulluara.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore:
Nxënësi/ja:
• tregon raste të fëmijëve me aftësi të kufizuara;
• krahason pjesët “Dy hartimet” me pjesën “Shoqja ime
është e veçantë”;
• lexon në mënyrë të organizuar dhe sipas roleve;
• plotëson anketimin lidhur me pjesën e mësuar.

Fjalët kyç:
aftësi të kufizuara,
anketim,
analogji
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Burimet: Libri i nxënësit, fletë A4, informacion rreth fëmijëve
me aftësi ndryshe.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Karrigia e autorit, harta e ngjarjes, anketime, analogji e pjesëve letrare.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Nxënësit dalin para klasës në karrigen e autorit dhe lexojnë informacione të sjella nga fëmijë me aftësi të kufizuara. P.sh., ç’është autizmi, sindroma Daun etj.
Këto informacione është mirë të shoqërohen me pamje në video-projektor ose mundësohet një vizitë te Shtëpia e fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Hapi II
Leximi i pjesës në role: mësuese Tereza, Arba. Rikujtohet pjesa “Dy hartimet”. Gjeni ngjashmërinë ndërmjet dy
tregimeve.
Dy hartimet
Shoqja ime është e veçantë
Njëri nga shokët nuk mëson
Tina vuan nga sindroma “Daun”
në mënyrë sistematike.
Redi është “i talentuar” në kopje.
Tina e talentuar në muzikë.
Redi e kupton gabimin.
Tina kitaristë e talentuar.
Hapi III
Harta e ngjarjes. Nxënësit paraqesin ngjarjen me anë të hartës së ngjarjes, e cila është përgatitur më parë
nga mësuesi/ja në një fletë A4.
4. Çfarë ndodhi?
5. Pse ndodhi?

1. Ku ndodhi ngjarja?
Harta e ngjarjes

2. Kur ndodhi?
3. Kush u përfshi në ngjarje?

6. Si ndodhi?

1. Ngjarja ndodhi në kampin veror.
2. Ngjarja ndodhi vitin e kaluar.
3. Mësuesja, mamaja, Arba, Tina.
4. Arba u bë shoqe e ngushtë me Tinën.
5. Mësuesja donte bashkëpunimin në jetën reale të fëmijëve me aftësi të kufizuara me fëmijët e tjerë.
6. Tina e ndihmoi Arbën që të përgatitej mirë për shfaqje.
Hapi IV
Secilit nxënës i është përgatitur një fletë anketimi (pyetësor) me pyetjet e dhëna në rubrikën “Po ti?”. Kjo
rubrikë mund të zhvillohet edhe në role: intervistuesi dhe gazetari. Dëgjohen nxënësit në improvizimin e lojës
në role ose përgjigjet e anketimit.
Hapi V
Mësuesi/ja jep si detyrë që të përshkruhet me 3‒4 fjali një fëmijë me aftësi të kufizuara.
Vlerësimi i nxënësve:
Vlerësimi i nxënësve bëhet sipas rezultateve të arritjeve në bazë të rezultateve të të nxënit.
Detyrë: U jepet si detyrë nxënësve që të përgatitin një përmbledhje të shkurtër me temë: Dhurata për fëmijët
me aftësi ndryshe.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Rregullorja e klubit “Miqtë e mirë”.
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
Thoni disa klube ku ju merrni pjesë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• shkruan rregulla duke u bazuar në situatat e dhëna
në tekst;
• diskuton rreth situatave të dhëna në tekst;
• dallon sjelljet e mira nga sjelljet jo të mira.

Fjalët kyç:
rregulla,
situata

Burimet: Libri i nxënësit, fletë A4, lapustila, fisha.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Punë në grupe, studim rasti, rrjeti i diskutimit.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Tregoni klubet ku ju merrni
pjesë dhe rregullat e tyre.

futbolli

aktrimi
poezia
Klubet

piktura
kërcimi
Hapi II
Bëhet leximi i paragrafit “Mirë se erdhët në klubin Miqtë e mirë”. Paraqiten në një tabak letre rregullat e klubit
të miqve. Lexohen dhe komentohen shkurt nga nxënësit. Ndahen nxënësit në 5 grupe. Secilit grup i jepet njëra
nga situata e tekstit. Pasi ta studiojmë në grup, nxënësit shkruajnë në fisha nga një rregull për secilën situatë.
1. Secili mund të jetë anëtar i klubit, pavarësisht nga ngjyra e lëkurës.
2. Miqtë nuk duhet t’i nxjerrin të fshehtat e njëri-tjetrit.
3. Miqtë mbeten miq, edhe sikur njëri të shkojë larg.
4. Miqtë nuk duhet ta kenë zili njëri-tjetrin.
5. Çdokush mund të jetë anëtar i klubit, pavarësisht nga problemet shëndetësore.
Hapi III
Shtrohet pyetja dhe nxënësit përgjigjen me Po ose Jo duke argumentuar.
Po
		

						
A është për ju klasa një klub i miqve të mirë?

Jo

P.sh.: Klasa është një klub i miqve të mirë, sepse ne kalojmë një pjesë të kohës në të; mësojmë dhe luajmë
me njëri-tjetrin.
Hapi IV
Secili grup shkruan ose dramatizon dy situata.
Situata 1 → Ju jeni sjellë si një mik i vërtetë.
Situata 2 → Ju nuk jeni sjellë si një mik i vërtetë.
Vlerësimi i nxënësve:
Vlerësimi i nxënësve bëhet sipas hartimit të rregullave bazuar në situatat e dhëna, aftësive bashkëpunuese,
dëshirës për të shprehur mendimet dhe opinionet e tyre.
Detyrë: Shkruaj rregullat e klubit ku bën pjesë.
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Java 5. Dëshirat dhe nxitjet
Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Që të të them je rritur shumë (Zh. Prever) Situata e të nxënit:
Kompetenca: Lexojmë
Recitime të poezive të ndryshme kushtuar stinëve apo muajve të vitit.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore:
Nxënësi/ja:
• lexon poezinë rrjedhshëm e me ndjenjë;
• shpreh me fjalët e veta dashurinë prindërore;
• analizon dhe komenton vargjet e poezisë;
• dallon fjalitë që shprehin ndjenja urimi, urdhri, përshëndetje.

Fjalët kyç:
muajt e vitit,
urime,
urdhra,
përshëndetje

Burimet: Libri i nxënësit, fletë A4

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet, shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Shkrim i shpejtë, analizë e poezisë, dramatizim, krijim i lirë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Shkruani muajt e vitit. Thoni një të veçantë për secilin muaj.
Janari → muaji i borës dhe akullit.
Shkurti → bora fillon e shkrin.
Marsi → kthimi i dallëndysheve ose festa e mësuesit dhe e nënës.
Prilli → lulëzimi i natyrës.
Maji → festa e punëtorëve.
Qershori → pjekja e qershive.
Korriku → muaji i plazhit.
Gushti → muaji i dasmave.
Shtatori → kthimi në shkollë.
Tetori → muaji i letërsisë.
Nëntori → muaji i festave.
Dhjetori → largimi i vitit të vjetër dhe ardhja e vitit të ri.
Hapi II
Leximi i poezisë nga mësuesja. Cilët muaj përmenden në strofën e parë? Në të dytën, të tretën, të katërtën?
- Përse i përmend poeti të gjithë muajt e vitit?
- Si e mbyll poeti strofën e fundit? Pse? (Shprehet dashuria e babait për vajzën e tij.)
Komentohen dhe analizohen vargjet e poezisë.
- Mirë se erdhe! → shpreh urim.
- Shkrij! Kthehu në çerdhe! Çel! Zhvishuni ju drurë! Ngrihuni më lart, flamurë! → shprehin urdhra.
- Lamtumirë! → shpreh përshëndetje.
- Ardhshin gjithnjë të mbara, që të rritesh e të zbukurohesh shumë! → dashuria e babait për vajzën.
Mesazhi i poezisë: Dashuria prindërore për fëmijët është e pakufishme.
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Hapi III
Nxënësit krijojnë një poezi e shkurtër për prindërit (mamin, babin). P.sh.:
Mamaja, buzëqeshja ime,
mirësia e shpirtit tim.
Pranë saj vetëm qetësohem.
Në çdo hap që hedh prej saj, krenohem.
Lihen nxënësit të lirë të shprehin krijimet e tyre (vargje, përshkrim, vizatim, dedikim).
Hapi IV
Dramatizohet poezia në dyshe. Veçohet dyshja që dramatizon më mirë vargjet e poezisë.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve sipas leximit të poezisë, komentit të vargjeve, nxjerrjes së mesazhit, krijimit të
vargjeve poetike, dramatizimit të saj.
Detyrë: Mësoni vjershën përmendësh. Vazhdoni krijimin e poezisë të nisur në klasë.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuha

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Fjalitë dëshirore dhe nxitëse
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Loja dhe shenjat e
pikësimit ! dhe .

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:
Nxënësi/ja:
• dallon fjalitë nxitëse nga fjalitë dëshirore;
• ndërton fjali nxitëse dhe dëshirore;
• shkruan fjalitë duke përdorur shenjat e pikësimit . !;

Fjalë kyç:
fjali nxitëse,
fjalë dëshirore,
urdhër, porosi, lutje, kërkesë, mallkim, urim,
dëshirë

Burimet
teksti i gjuhës, fisha me fjalë e fjali, kartonët me shenjat e
pikësimit . !

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
mjedisi dhe shoqëria

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Diskutim idesh, Punë e drejtuar, Shkrim i drejtuar, Punë individuale.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria 1
Paraqiten në fisha para nxënësve fjalitë:
Mira, të lutem ulu dhe bëj detyrat.
Klajdi, eja në shtëpi sa më shpejt!
Aldo, zgjidh një bluzë të bukur.
U rritsh e lumtur Shila!
Gëzuar festën e ditëlindjes!
Të plastë koka more beu ynë!
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Lexohen nga nxënës të ndryshëm.
‒ Çfarë shpreh secila nga fjalitë?
1- lutje		
2. kërkesë
3. dëshirë
‒ Ç’shenja pikësimi janë përdorur në çdo fjali?

4. mallkim

Veprimtaria 2
Fjalitë me të cilat shprehim një kërkesë, lutje, urdhër quhen fjali nxitëse. Në fund të tyre zakonisht vihet pikë,
por kur intonacioni është urdhërues vihet pikëçuditje.
Fjalitë me të cilat shprehim dëshirë, urim, mallkim quhen fjali dëshirore. Në fund të tyre vihen pikëçuditje.
Veprimtaria 3
Hapen librat e gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë në tekst dhe rregullat gjuhësore.
Kalohet në rubrikën Ushtrohu.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të dallojnë fjalitë nxitëse nga ato dëshirore.
Nxitëse
		

Zgjohu shpejt! Ec në trotuar. Shko majtas e djathtas pastaj kalo. Bli një laps. Të lutem, lexoje
edhe një herë!

Dëshirore
		

Kalofsh një ditë të bukur! Mos ardhtë kurrë ky dimri i sivjetshëm! Bëfsh gjumë të ëmbël!
Ardhtë e mbarë kjo verë!

Ushtrimi 2 synon që nxënësit në bazë të intonacionit të përcaktojnë llojet e fjalive.
Dera trokiti lehtë. (D) Hape derën. (Nx.) Mirë se erdhe! (Dëshirore) Mirë se ju gjeta! (Dëshirore) Hani ngadalë.
Mos nxitoni! (Nxitëse).
Ushtrimi 3 synon që nxënësi duke u mbështetur te figura të krijojë tri fjali nxitëse që shprehin: lutje, kërkesë,
këshillë. Të lutem, mos godit macen. Mos e përzër macen nga lagjja jonë.
Kafshët s’duhen goditur.
Ushtrimi 4. Shkruani disa urime, sipas situatave të dhëna në tekst. Kujdes shenjat e pikësimit!
‒ U bëfsh 100 vjeç!
‒ I gëzofsh këpucët e reja!
‒ Rrugë të mbarë!
Veprimtaria IV
U paraqiten nxënësve kartolinat me shenjat e pikësimit dhe nxënësit krijojnë fjali nxitëse dhe dëshirore
		lutje
kërkesë
		lutje
nxitëse 		
porosi
dëshirore
mallkim
		urdhër
		dëshirë

Kujdes! Mos harro përdorimin e shenjave të pikësimit për çdo rast.
Vlerësimi
- Vlerësimi i nxënësve për rezultatet e arritura sipas rezultateve të të nxënit.
Detyrë shtëpie: ushtrimi 5.

85

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Nisu! (S. Shabo)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• lexon poezinë për të kuptuar vargjet;
• nxjerr mesazhin e poezisë;
• tregon përvoja të ngjashme nga jeta e tij/saj;
• analizon vargjet e poezisë.

Fjalët kyç:
nisu,
vrapo,
shtat,
Më priftë e mbara!,
flamur,
fitimtar

Burimet: Libri i nxënësit, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi
Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Shkrim argumentues, dëgjimi i drejtuar, shkrim i drejtuar, shkrim i lirë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Ç’kuptoni me shprehjen: Ec dhe mos ndalo, mes vështirësive vetëm fluturo!
- Shkruani në një fletë A4 mendimet tuaja. Secili nxënës shkruan ashtu siç e kupton vetë. p.sh.: “Çdo njeri duhet
të përpiqet që vështirësitë të cilat i dalin në jetë t’i kalojë duke u përpjekur, duke luftuar, pa u dorëzuar.”
Hapi II
Bëhet leximi i poezisë nga 3‒4 nxënës, të cilët lexojnë me ndjenjë dhe rrjedhshëm. Pyeten nxënësit dhe udhëzohen
të përgjigjen me fjali të plota:
- Si i kuptoni vargjet?
1. Kurrë mos e kthe kokën prapa, por vrapo (Asnjë punë s’duhet lënë përgjysmë, me vullnet ec përpara.)
2. Nisu dhe vrapo natën pa hënë e yje (Asnjëherë mos u bëj i plogësht, dembel, por ec përpara.)
3. Po të doli përpara ndonjë mal i lartë (Asnjë vështirësi mos të të frikësojë.)
4. Po të të dalë oqeani përpara (Guximi duhet të përballojë vështirësitë dhe pengesat, që na dalin përpara.)
5. Nisu dhe mos pusho asnjë çast (Për t’u shërbyer njerëzve duhet të jesh njeri me shumë vlera.)
Mesazhi i poezisë: Jeta është sfidë, sfidoje!
Jeta është luftë, pranojë!
Jeta është me vlera, vlerësoje!
Fjalët kyçe të poezisë janë: nisu, vrapo. Këto janë fjalë që e nxisin njeriun të ecë gjithmonë me guxim përpara
dhe për të dalë fitimtar.
Si e kupton vargun e fundit të poezisë:
... se ti për njerëzit do të jesh ... flamur! (Për të sfiduar dhe për të arritur te njeriu me vlera, duhet të jesh guximtar
dhe fitimtar.)
Hapi III
Shkruaj disa fjali që tregojnë përpjekjet e tua për të ecur përpara. Lexohen fjalitë para klasës duke veçuar nxënësit
që kanë shkruar më brenda temës.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për leximin me ndjenjë, komentin e vargjeve të poezisë, nxjerrjen e mesazhit dhe
shkrimin nga përvoja vetjake.
Detyrë: Mëso dy strofa që të pëlqejnë më shumë. Recitoji me intonacion.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Njerëz të mëdhenj
Kompetenca: Dëgjojmë

Situata e të nxënit:
Pamje në video-projektor të njerëzve të mëdhenj
(sportist, artist, shkencëtar...)

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje pjesët e tekstit;
• përgjigjet rreth pyetjeve për çdo pjesë të lexuar;
• sjell informacione rreth njerëzve të mëdhenj.

Fjalët kyç:
njerëz të mëdhenj,
vullnet,
makina e kuqe,
kukulla Barbi, Ruth Hendler, Enco Ferrari

Burimet: Libri i nxënësit, informacione rreth temës së
Lidhja me fushat e tjera:
caktuar, fletë A4, makina lodra të garave sportive, kukulla Shoqëria dhe mjedisi, artet
Barbi.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Dëgjim i drejtuar, shkrim i drejtuar, turi i galerisë, punë në grupe, krijim i lirë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Nxënësit lexojnë para klasës informacione nga njerëzit e famshëm. Këto informacione shoqërohen edhe me
pamje nga video-projektori.
Hapi II
Lexohen nga mësuesi/ja pjesët Makina e kuqe dhe Kukulla Barbi. Udhëzohen nxënësit që të dëgjojnë me
vëmendje pasi do të plotësojnë fletën e përgatitur nga mësuesi/ja “Dëgjo dhe përgjigju”. (pyetjet janë ato të tekstit)
Dallohen nxënësit që kanë plotësuar më saktë pyetjet rreth pjesëve të dëgjuara.
Hapi III
Nxënësit paraqesin me vizatim makina garash dhe kukulla Barbi.
Hapi IV
Krijohet një pistë me makina garash dhe një ekspozitë me kukulla Barbi. Nxënësit mund të ndahen me grupe:
grupi i djemve → pistë garash; grupi i vajzave → kukullat Barbi.
Vlerësimi i nxënësve:
Vlerësimi i nxënësve rreth dëgjimit dhe plotësimit të pyetësorëve, krijimit të lirë me vizatim ose ekspozim.
Detyrë: Shkruani disa fjali për një njeri të famshëm.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Mos u kthe nga rruga!
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
Lexim i pjesëve letrare në monitorë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• shkruan me shkrim rreth pyetjeve të dhëna;
• tregon raste të vështira që ka kaluar në jetën e tij/saj.

Fjalët kyç:
shkruaj,
pyetje,
përgjigje,
trego

Burimet: Libri i nxënësit, fletë A4, pjesët “Makina e kuqe” dhe
“Kukulla Barbi”, të shfaqura në monitor.

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

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Lexim në heshtje, shkrim i drejtuar, tregim i lirë (karrigia e autorit), vija e vlerës.
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Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Secili nxënës brenda një kohe të caktuar lexon në monitor pjesët “Makina e kuqe” dhe “Kukulla Barbi”.
Hapi II
Në tekst ose në një fletë A4 nxënësit u përgjigjen me shkrim pyetjeve rreth dy teksteve të lexuara. Nxënësit
lihen të lirshëm të plotësojnë pyetësorin. Lexohen para klasës pyetësorët e plotësuar nga nxënësit.
Hapi III
Nxënësit tregojnë raste kur janë gjendur në vështirësi ose nuk kanë ditur si të veprojnë.
Mësuesi/ja pyet: E ke lënë përgjysmë punën e nisur apo e ke vazhduar?
Secili nxënës shkruan fillimisht dhe më pas e lexon përgjigjen i ulur në karrigen e autorit.
Hapi IV
Shkruaj në tabelë pyetjen:
Po
									
A është mirë që një punë e nisur të lihet përgjysmë? Pse?

Jo

Argumentet e nxënësve jepen me gojë duke i grupuar sipas argumenteve.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në gjetjen e përgjigjeve dhe shkrimin e tyre, ndarjen
e përvojave vetjake me të tjerët.
Detyrë: Shkruaj një ese të shkurtër me temë “Mos u kthe nga rruga!”

Java 6. Kujtime që nuk harrohen
Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Unë, gjyshi dhe shtëpia jonë në
pemë (B. Kirk)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Në klasë ftohen gjyshër të fëmijëve dhe tregojnë lojëra të
ndryshme, që i organizojnë me nipërit dhe mbesat.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm pjesën;
• shpjegon lidhjen e ngushtë midis nipit dhe
gjyshit;
• tregon përmbajtjen me grafikë organizues;
• shpreh dashurinë që ka për gjyshin e tij;
• improvizon tregimin në role duke përdorur
telefonin lodër.

Fjalët kyç:
gjej një zgjidhje,
realizoje,
gjysh,
nip,
shtëpi,
pemë,
telefon lodër

Burimet: Libri i nxënësit, fotografi të gjyshërve të
tyre, kanoçe, spango, grafik organizues.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Parashikim i ngjarjes me anë të titullit e fjalëve kyç, lexim i drejtuar, grafik organizues, dramatizim, shkrim i lirë.
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Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Mësuesi/ja shkruan në tabelë fjalët kyç: gjysh, nip, gjej një zgjidhje, realizoje, shtëpi, pemë dhe titullin e
pjesës “Unë, gjyshi dhe shtëpia jonë në pemë”.
Mësuesi/ja drejton pyetjen: Si mendoni ju, për çfarë bëhet fjalë në këtë pjesë?
Lihen nxënësit të lirë të mendojnë ose të vizatojnë si e imagjinojnë ngjarjen.
Hapi II
Hapet teksti dhe lexohet me ndalesa. Pas çdo ndalese, mësuesi/ja drejton pyetje.
Ndalesa e parë: Mua më quajnë... të luante me mua.
- Kush e tregon ngjarjen?
- Për kë tregon Toni?
- Cila ishte e fshehta e Tonit dhe gjyshit të tij?
- Çfarë i kishte mësuar gjyshi?
- Pse e qortonin prindërit Tonin?
- A ishte e vërtetë se gjyshi ishte i pafuqishëm?
Ndalesa e dytë: Mirëpo... telefon.
- Ç’ndodhi me gjyshin e Tonit?
- Ç’mendonte Toni për gjyshin e tij?
- A vazhduan të luanin së bashku?
- Cila ishte zgjidhja që gjetën?
Ndalesa e tretë: Gjyshi... një shtëpi në pemë.
- Çfarë i thoshte gjyshi Tonit?
- Si mendoni ju, çfarë ndien Toni?
- Ju pëlqen mbyllja e tregimit? Pse?
Shpjegohen fjalët e vështira për çdo ndalesë.
Leximi i pjesës bëhet në zinxhir nga nxënësit
Hapi III
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të shprehin emocionet që ndiejnë gjatë leximit me ndalesa.
Madje, që të tregojnë marrëdhëniet që kanë me gjyshërit e tyre. Është mirë që këtë orë mësimi në klasë të
ftohen gjyshër, që tregojnë për marrëdhëniet nip/mbesë – gjysh/gjyshe.
Hapi IV
Lexim i improvizuar duke përdorur telefonin kanoçe (gjyshi me nipin në telefon).
Si ndodhi? Gjyshi gjeti zgjidhje të
mrekullueshme, që të flisnin. Telefoni lodër
bëri që ne të flisnim me njëri-tjetrin.
Çfarë ndodhi?
Gjyshi u sëmur. Ai nuk ngrihej
nga shtrati. I çoja drekën në
dhomë.

Ku ishte përshkruar ngjarja?
Ngjarja ishte përshkruar në
kujtimet e Tonit për gjyshërit e tij.

Harta e ngjarjes (Titulli)

Kur ndodhi ngjarja?
Para disa vitesh.

Kush ishte i përfshirë në ngjarje?
Gjyshi dhe Toni.
Mesazhi i pjesës: Dashuria për gjyshërit është e sinqertë dhe e pashtershme. Është një shembull në brezat
pasardhës.
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Hapi V
Secilit nxënës i jepet grafiku organizues “Harta e ngjarjes”, e cila plotësohet në mënyrë individuale.
Hapi VI
Tregohen histori të bukura me gjyshërit, në prani edhe të gjyshërve të ftuar në klasë.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për parashikimin e vazhdimit të ngjarjes, dëshirën për të ndarë me të tjerët situata
nga jeta reale, të kuptuarit e tregimit me anë të grafikut organizues.
Detyrë: Shkruaj një ese me titull: “Gjyshi im”.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuha

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Fjalitë me të cilat shprehim emocion
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: loja e mimikave

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:
Nxënësi/ja:
• dallon fjalitë që shprehin emocion;
• përdor saktë shenjat e pikësimit në fjalitë që shprehin habi,
kënaqësi;
• krijon fjali që shprehin emocione të ndryshme duke u
mbështetur te figura.

Fjalë kyç:
kënaqësi,
habi,
keqardhje,
zemërim,
pikëçuditje

Burimet
Teksti, foto që shprehin ndjenjat të ndryshme emocionale,
fletore klase, vidio-projektor

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Artet, shoqëria dhe qytetaria, Tik-u (teknologjia)

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Diskutim paraprak, Loja e mimikave, Punë e drejtuar, Punë individuale.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria 1
Paraqiten në videoprojektor mimika të ndryshme, fytyra të njerëzve (mund të paraqiten edhe me skicime).
‒ Ç’lloj ndjenje paraqet secila mimikë? (e habitur, e kënaqur, keqardhje, zemërim)
Veprimtaria 2
Për çdo ndjenjë, nxënësit thonë nga një fjali:
‒ Sa fustan i bukur qenka! (kënaqësi)
‒ Sa ethe që kam! (keqardhje)
‒ Sa qenke rritur! (habi)
‒ Sa fëmijë i pabindur që je! (zemërim)
Shkruhen fjalitë në tabelë.
‒ Ç’vini re në fund të fjalive?
Fjalitë dëftore që shoqërohen me ndjenjën e kënaqësisë, keqardhjes, habisë, zemërimit mbarojnë me!
(thirrmore).

90

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Veprimtaria 3
Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë në tekst. U tërhiqet nxënësve vëmendja te ndjenja që
shoqëron fjalinë dhe shenjën e pikësimit.
Në shembujt e dhënë fjalitë me emocion shndërrohen në fjali dëftore.
‒ Ç’qen i pabindur që je! → Qeni ishte i pabindur fare.
Sa ftohtë qenka jashtë! → Jashtë është shumë ftohtë.
‒ Ç’ditë e bukur është! → Sot është ditë e bukur.
‒ E gjora vajzë, sa temperaturë që ka! → Vajza ka shumë temperaturë.
Kalohet në rubrikën Ushtrohu.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të dallojnë ç’emocione shprehin fytyrat e dhëna.
1 kënaqësi
2 keqardhje
3 habi 4 zemërim
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të lexojnë me intonacion dhe të lidhin me shigjetë shprehjen e emocioneve të
çdo fjalie.
Habi: Sa qenke rritur! Ti s’paske ndryshuar fare!
Kënaqësi: Sa bukur ke vizatuar! Sa i mirë je, o Toni!
S’ka si mësuesja jonë!
Zemërim: Ç’djalë i padëgjuar je! S’ta fal notën që more!
Keqardhje: Ishin mbaruar biletat!
Veprimtaria 4
Vendosni shenjën e pikësimit që duhet në fjalitë e dhëna të ushtrimit 3 ( . !! .. !? .! . )
Grupohen fjalitë sipas llojit dëftore, pyetëse, thirrmore.
Veprimtaria 5
Krijoni 4 fjali thirrmore që shprehin ndjenja të ndryshme, sipas figurës së dhënë.
‒ Sa akullore e madhe! (habi)
‒ E gjora akullore po shkrin nga i nxehti! (keqardhje)
‒ Sa më pëlqyeka ta ha! (kënaqësi)
‒ Ç’akullore pa shije! (zemërim)
Veprimtaria 6
E njëjta fjali përdoret në dëftore, pyetëse, thirrmore.
Megi ka temperaturë. (theksi bie te fjala ka, intonacion tregues)
Megi ka temperaturë? (theksi bie te fjala Megi, intonacion pyetës)
Megi ka temperaturë! (theksi bie te fjala temperaturë dhe intonacioni shpreh keqardhje)
Shkruani një shembull si më lart.
Vlerësimi i nxënësve për rezultatet e arritura sipas rezultateve të të nxënit.
Detyrë: Shkruani 3 fjali dëftore, 3 fjali pyetëse, 3 fjali thirrmore.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Kujtoj qenin tim (M. Fabrega)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Foto ose filmime të fëmijëve me kafshët shtëpiake.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon pjesën rrjedhshëm;
• tregon përvoja vetjake, që kanë lidhje me temën;
• flet për kujdesin ndaj kafshëve;
• dallon cilësitë e Xhekut të ri dhe plak.

Fjalët kyç:
turr,
Xheku,
Lukasi,
cikli i jetës,
veteriner,
plogësht

Burimet: Libri i nxënësit, fotografi të gjyshërve të tyre,
kanoçe, spango, grafik organizues.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, shkencat e natyrës,
TIK-u

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Diskutim paraprak, lexim i drejtuar, analizë personazhi.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Nxënësit paraqesin “në perden” e klasës foto të kafshëve shtëpiake. Mund të krijohet një situatë me kafshët
shtëpiake në klasë (të shoqëruar nga më të rriturit), ose mund të jepen filmime në video-projektor.
Mësuesi/ja drejton pyetjet:
- Sa vjet jeton një qen? (rreth 15 vjet)
- Cili është cikli i jetës së tij? (lind‒rritet‒vdes)
Hapi II
Njihen nxënësit me titullin e pjesës. Bëhet leximi me ndalesa i saj.
Ndalesa e parë: Qenushi im... andej-këndej.
- Si quhej qeni?
- Çfarë kujton djali rreth qenit të tij?
- Si ishte Xheku?
- Si mund të vazhdojë ngjarja?
Ndalesa e dytë: Ai ishte... mund të përmirësohej.
- Kur filloi cikli i jetës për Xhekun?
- Çfarë ndryshimesh pësoi ai gjatë ciklit të jetës?
- Kur filloi ai të plogështohej? Pse?
- Ku e çuan prindërit Xhekun?
- Si mendoni ju, ç’po ndodhte me Xhekun?
Ndalesa e tretë: Një ditë... me mungon shumë!
- Kur përfundon cikli i jetës së një qeni?
- Si ndihej djali kur Xheku i tij mbylli sytë përgjithmonë?
- Çfarë i shpjeguan prindërit e tij?
- Pse i mungonte shumë djalit?
Ndalesa e katërt: Me kalimi ne kohës.... i rëndësishëm për mua.
- Çfarë i kujtohej djalit?
- Pse djali thotë, “ai është gjithmonë me mua”?
- Kë takoi djali një ditë prej ditësh?
- Si ishte Lukasi?
- Ju pëlqen mbyllja? Pse?
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Shpjegohen fjalët e vështira pas çdo ndalese. Bëhet leximi zinxhir nga nxënësit e klasës. Nxënësit ritregojnë
pjesën, duke u mbështetur në pyetjet rreth tekstit te rubrika “Kupto tekstin”.
Lihen nxënësit të shprehen lirshëm rreth pyetjeve te rubrika “Po ti?”.
Mesazhi i pjesës: Ndjenjat janë shumë të rëndësishme për secilin prej nesh. Ato duhet të shprehen pa frikë
ose turp. Kujtimet ruhen me nostalgji edhe për kafshët shtëpiake.
Hapi III
Veçohet personazhi kryesor i tregimit. Analizohen cilësitë e tij.
vraponte
i gëzuar

Xheku i ri

leshator

i fortë

i plogësht
i lëvizshëm

i lodhur

trupmadh

i trishtuar

Xheku i vjetër

i ngadaltë

i sëmurë

Hapi IV
Nxënësit që kanë kafshë shtëpiake tregojnë përvoja me kafshët e tyre (ushqimi, lojërat, shëtitjet,
përkëdhelitë...).
Vlerësimi i nxënësve:
Vlerësimi i nxënësve për leximin dhe ritregimin e tekstit, ndarjen e përvojave vetjake në lidhje me kafshët
shtëpiake.
Detyrë: Lexo tregimin rrjedhshëm dhe shkruaj kujtimet e djalit për qenin Xhek.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Ham-ham, quhem Brendon
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
Fisha me emra kafshësh: qen, mace. Në klasë
ftohet një veteriner, që të flasë rreth kafshëve
shtëpiake.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore:
Nxënësi/ja:
• shkruan vazhdimin e një tregimi të dhënë;
• shfrytëzon burime të ndryshme informacioni;
• shkruan në vetën e parë tregimin e një maceje.

Fjalët kyç:
Brendon,
Lara,
ham-ham,
mjau-mjau.

Burimet: Libri i nxënësit, informacione për qenin dhe
macen, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Shkrim i shpejtë, shkrim i drejtuar, punë individuale, imagjinatë e lirë, diskutim.
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Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit që të shkruajnë në një fletë A4 emra qensh dhe macesh. Lexohen para klasës
emrat e gjetur. Më pas, mësuesi/ja drejton pyetjet:
- Çfarë doje të ishe për një moment, qen apo mace?
- Pse?
- Trego me imagjinatë se si e përfytyron veten si qen apo mace.
Hapi II
Lexohet tregimi “Ham, ham ‒ quhem Brendon”. Pasi nxënësit e kanë lexuar në heshtje dhe me zë, vazhdojnë
tregimin ashtu sikurse e mendojnë.
P.sh.: ... Macja ndihej e frikësuar. Kaluan disa ditë dhe miqësia jonë sa vinte e shtohej. Filluam të luanim, madje
hanim dhe rrinim në një kolibe.
Hapi III
Si do të ishte tregimi nëse do ta shkruante një mace (shkruaje në vetën e parë).
... në fillim nuk e duroja dhe nxirrja kthetrat për ta sulmuar. E shihja aq të madh dhe trembesha prej tij. Mirëpo
Brendon më uroi mirëseardhjen, duke më lëpirë trupin dhe duke më përkëdhelur me shputat e tij. Kjo miqësi sa
vinte e shtohej, aq sa ne nisëm t’i tregonim njëri-tjetrit historitë tona.
Hapi IV
Prezantimi i punës me shkrim para klase.
Hapi V
Në klasë është ftuar një veteriner, i cili u flet nxënësve rreth kafshëve shtëpiake (jeta, kujdesi, ushqimi, ruajtja...)
Vlerësimi i nxënësve:
Vlerësimi i nxënësve për aftësitë e tyre në lexim, të kuptuarit e tregimit, aftësitë krijuese në vazhdimin e ngjarjes.
Detyrë: Shkruaj me imagjinatë sikur të ishe një qen ose mace.

Java 7. Gjëra të frikshme
Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Vampiri i vogël dhe Antoni (A. Bodenburg)
(ora 1+2)
Kompetenca: Lexojmë:

Situata e të nxënit:
Kuriozitete për vampirët apo personazhet
e frikshme të sjella me informacion ose
sekuenca në video-projektor.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore:
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me kuptim tregimin;
• shpreh pëlqimet duke ilustruar me pjesë nga teksti;
• lidh tregimin me histori të dëgjuara apo lexuara;
• jep gjykimin e mendimin e tij rreth personazheve;
• lexon dhe interpreton në role pjesën.

Fjalët kyç:
vampir,
Antoni,
Rudi,
fantazma,
e grah kalin
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Burimet: Libri i nxënësit, informacione për qenin dhe macen,
fletë A4.

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

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Shikim i organizuar, diskutime, dëgjim i drejtuar, analizë personazhesh, lojë në role, krijimi i lirë, turi i galerisë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Paraqiten kuriozitete, pamje në video-projektor ose sekuenca të filmave për fëmijë me personazhe të
frikshme (përbindëshat, shtriga e Borëbardha, Katallani i Zi etj.).
Diskutohet me nxënësit rreth vampirëve apo fantazmave.
- Ç’pamje kanë?
- A keni frikë nga vampirët?
- Ku shikoni më shumë vampirë të improvizuar? (Festa e Hallouinit).
Hapi II
Sot do të lexojmë një pjesë që flet për vampirët. Ju do të dëgjoni me vëmendje për ta kuptuar sa më mirë
ngjarjen.
Pyeten nxënësit rreth tekstit që dëgjuan.
- Kush është personazhi kryesor?
- Cilat fjalë ndryshoi Antoni te poezia? Pse?
- A të pëlqen ngjarja? Pse?
Leximi i pjesës me role (Antoni-mami) në dyshe.
U kërkohet nxënësve të gjejnë fjalët e ndryshuara në poezinë që do të mësonte.
Antoni: kalin – krahët; një baba – Rudinger vampiri; djalin – Antonin; kalin grah – ngjeshur mban; o bir –
Anton; babë – Rudiger.
Hapi III
Analizë personazhesh.
djalë i vogël
kureshtar
fantazues

dashamirës

Antoni
krenar

vampir i vogël

emocionues

befasues

miqësor

i fuqishëm

Rudigeri

miqësor

dashamirës

vampire e vogël
motra e Rudigerit

Ana

e fuqishme

pa dhëmbë
kureshtare
Hapi IV
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit që të paraqesin me vizatim një personazh përrallash, filmash apo historie të
frikshme. Prezantohen vizatimet e nxënësve “në perden” e klasës.
Hapi V
Krijo poezinë e tregimit duke zëvendësuar dhe ti fjalë të saj. Lexohen krijimet e nxënësve para klasës.
Vlerësimi i nxënësve:
Vlerësimi i nxënësve për leximin e tregimit, përgjigjet e drejtuara rreth tregimit, interpretimin e pjesës në role,
përzgjedhjen e gjuhës së përshtatshme për të përcjellë emocionet që i shkaktoi tregimi.
Detyrë: Leximi i rrjedhshëm i tregimit. Shkruani personazhe të frikshme si modeli i dhënë në tekst.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: Gjuha

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Shenjat e pikësimit
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: shenjat e pikësimit . ! ?
dëftore, pyetëse, nxitëse, dëshirore, thirrmore

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:
Nxënësi/ja:
• përdor drejt shenjat e pikësimit sipas llojit të fjalive;
• drejtshkruan shkronjën e madhe pas shenjave të pikësimit.

Fjalë kyç: shenja pikësimi . !?
dëftore,
pyetëse,
nxitëse, dëshirore, thirrmore

Burimet
teksti, kartolina me shenjat e pikësimit, fletore klase, fisha
me fjali

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
shoqëria dhe qytetaria, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Loja e shenjave të pikësimit, Mendo-argumento, Punë e drejtuar, Punë e pavarur.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria 1
U paraqiten nxënësve fisha me fjali, pa shenjën e pikësimit.
‒ Ç’shenjë pikësimi duhet vënë te secila fjali? Pse?
Sipas kartolinave të shenjave të pikësimit nxënësit krijojnë fjali, duke emërtuar dhe llojin e fjalive (dëftore, pyetëse).
Veprimtaria 2
Hapet teksti i gjuhës. Lexohet rubrika “Kujto”. Lexohet me intonacion teksti i ushtrimit 1. Vendosni shenjat e
pikësimit që mungojnë.
Djali nuk përgjigjet.
– A mund të marrë një mollë?
– Faleminderit! Ia kalofsh sa më mirë! Ai po hedh grepin në ujë. Të shkoftë puna mbarë! Mbarë paç, o bir!
– A ka këtu peshq të mëdhenj xhaxha? Po, të lutem, mos fol me zë të lartë. Ah. Sikur të kisha një peshk!
– Faleminderit, xhaxha! T’u shtofshin e t’u shumofshin peshqit!
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të vendosin shkronjën e madhe dhe shenjën e pikësimit në tekstin e dhënë. Ky
ushtrim plotësohet me laps në tekst. Nxënësit pasi e kanë përfunduar kontrollojnë njëri-tjetrin.
Veprimtaria 3
Shkruajnë si duhet në fletore fjalitë e ushtrimit 3. Bora ka rënë mbi drurët dhe çatitë e shtëpive. Fëmijët rrëshqasin
në rrugët me borë.
Vetëm brenda në shtëpi është ngrohtë. Dielli shkëlqen në qiell. Qirinj akulli varen nga çatitë e shtëpive.
Grupo fjalitë e tekstit në ushtrimin 1 sipas llojit: dëftore, nxitëse, pyetëse, dëshirore. Ky ushtrim plotësohet duke
i ndarë nxënësit në grupe.
Grupi 1 – fjalitë dëftore
Grupi 2 – fjalitë nxitëse
Grupi 3 – fjalitë pyetëse
Grupi 4 – fjalitë dëshirore
Secili grup prezanton punën e tij para klase. Vlerësohet grupi që ka punuar më saktë.
Detyrë U jepet nxënësve një tekst i shkruar në fletë A4 dhe nxënësit vendosin shenjat e pikësimit dhe i grupojnë
ato sipas llojit në tabelë.
Dëftore			

Nxitëse			
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Gjërat që më frikësojnë mua
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Krijohet një situatë me fantazma, me pjesëmarrjen
e më të rriturve.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore:
Nxënësi/ja:
• lexon duke kuptuar pjesët e tregimit;
• tregon përvoja vetjake për frikën;
• tregon brendinë duke e lidhur me ndodhi nga jeta
e tij/saj;
• jep mendimet dhe gjykimet e tij rreth veprimeve
të personazheve të tregimit.

Fjalët kyç:
frikë,
paralajmëron,
bubullimë,
not,
Rina,
Ana,
Bledi

Burimet: Libri i nxënësit, fletë A4, foto me personazhe të
frikshme, lapustila.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuhët dhe komunikimi, shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Diskutim paraprak, fantazmat në klasë, dëgjim i drejtuar, puna në grupe, punë në dyshe, vija e vlerës.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Nxënësit tregojnë ndodhi nga jeta e tyre, për rastet kur janë ndier të frikësuar ose kur kanë trembur të tjerët.
Rrëfimet e tyre ndihmohen nga pyetjet e mësuesit/es:
- Ju ka ndodhur të frikësoheni?
- Nga se jeni ndier të frikësuar?
- Ç’keni ndier në ato çaste?
- Çfarë është frika? (paralajmërim i ndonjë rreziku)
- Ke dëgjuar për fantazmat?
- Si janë ato?
Krijohet një mjedis me fantazma (nga më të rriturit). Shikohet reagimi i nxënësve: cilët ndihen më të frikësuar
dhe cilët jo dhe aq shumë.
Të kesh frikë s’do të thotë të jesh frikacak. Të gjithë tremben nga gjëra të ndryshme, por duhet ta luftojmë frikën.
Hapi II
Lexohet tregimi me pjesë:
Pjesa e parë – tregon Rina
Pjesa e dytë – tregon Ana
Pjesa e tretë – tregon Bledi
Pyeten nxënësit dhe udhëzohen që të përgjigjen me fjali të plota pas çdo leximi:
- Për çfarë frikësohet secili fëmijë?
- Cilat gjëra ju frikësojnë juve?
- Kur keni më shumë frikë, ditën apo natën? Pse?
Këshillë: Para se të flesh, mos shiko asnjëherë filma të frikshëm.
- Bëhet leximi zinxhir i pjesës nga nxënësit e klasës.
- Shpjegimi i fjalëve të fjalorit.
- Plotësohet rubrika Përgjigju pyetjeve dhe plotëso.
Hapi III
Mësuesi shkruan në dërrasën e zezë pyetjen: A ju pëlqen të shihni filma të frikshëm para se të flini? Pse?
Grupohen nxënësit sipas përgjigjeve që do të japin (Po ose Jo). Diskutojnë përgjigjet me njëri-tjetrin.
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Po									Jo
		
A ju pëlqen të shihni filma të frikshëm para se të flini? Pse?

Hapi IV
Vizato një fantazmë të frikshme ose jo të frikshme. Paraqiten vizatimet e nxënësve në perden e klasës.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për leximin e rrjedhshëm të pjesës, përgjigjet e dhëna për pyetjet e drejtuara, gjykimet
dhe mendimet e tyre rreth frikës, gjuhën e përdorur për përcjelljen e emocioneve të tregimit.
Detyrë: Krijo një veshje fantazmash.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Festa e Hallouinit (ora 1)
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
Atmosferë nga festa e Hallouninit, sekuenca
në video-projektor.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• shkruan planin për përgatitjen e festës;
• shkruan se si zbukurohet kungulli;
• përgatit maskat për festën;
• shkruan recetën e gjellës së shtrigave.

Fjalët kyç:
Hallouini,
Festa e Kungullit,
maska,
plani i përgatitjes

Burimet:
Libri i nxënësit, foto nga Festa e Hallouinit, penela, videoprojektor, informacione rreth Festës së Hallouinit, karton,
kunguj, veshje.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Shikim i organizuar, shkrim i drejtuar, punë në grupe, krijim i lirë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Krijohet një atmosferë nga Festa e Hallouinit duke sjellë sekuenca të ndryshme në video-projektor ose foto që
i përkasin kësaj feste. U tërhiqet vëmendja nxënësve te veshja dhe simboli i saj: kungulli.
Hapi II
Nxënësit lexojnë informacione rreth kësaj feste, të cilat i kanë marrë nga interneti apo nga më të rriturit. Vitet e
fundit kjo festë festohet edhe në vendin tonë.
Nxënësit gjithashtu sjellin kujtime nga vitet e kaluara sesi e kanë festuar këtë festë në klasë dhe në shtëpi.
Hapi III
Lexohet informacioni i dhënë shkurt në tekst. Ndahet klasa në tri grupe, ku secilit prej tyre i caktohet një detyrë.
Grupi 1 – Shkruani se si zbukurohet kungulli. Kungulli është shenja e Festës së Hallouinit.
Merret kungulli, pastrohet mirë e mirë nga brenda. Në pjesën e jashtme gdhenden sytë, hunda, goja në mënyrë
sa më të frikshme. Brenda kungullit vendoset një qiri i ndezur për të trembur shpirtrat e vdekur.
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Grupi 2 – Pikturon dhe përgatit maskat e festës. Me penela dhe karton nxënësit pikturojnë me fantazi maskat
e Festës së Hallouinit.
Grupi 3 – Përgatit recetën e gjellës së shtrigave. Menyja e gjellës përmban produkte ushqimore me ngjyrë
portokalli dhe ngjyrë të zezë (ngjyra portokalli simbolizon vjeshtën, kur gjethet bien dhe ndryshojnë nga të gjelbra
në të kuqërremta; ngjyra e zezë simbolizon ditët e errëta të dimrit kur dita shkurtohet).
Pra, festa shënon kalimin nga ditët “me ndriçim” në ditët “e errëta”.
Ushqimi përgatitet në mënyrë të frikshme (biskota merimangë, ëmbëlsira me forma të frikshme, fruta të frikshme).
Secili grup prezanton punën e tij para klasës.
Hapi IV
Krijoni një poezi për Festën e Hallouinit. P.sh.:
Hallouin, Hallouin,
sapo erdhe ti,
të vdekurit ngrihen
të veshur bardhë, zi e portokalli.
Fantazmat rrugëve fluturojnë,
kë gjejnë rrugës t’i frikësojnë,
njerëzit poshtë veshjeve ulërijnë,
sa herë djalli flakërin.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për pjesëmarrjen në veprimtaritë me shkrim dhe dëshirën për të ndihmuar në
organizmin e festës.
Detyrë: Nxënësit mësojnë në role pjesën e dramatizuar “Nata e Hallouinit”.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Festa e Hallouinit (ora 2)
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
Krijohet në klasë atmosferë me veshje, kunguj,
merimanga, minj...

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dramatizon pjesën në role;
• feston me shokët dhe shoqet në klasë;
• përshkruan me shkrin Festën e Hallouinit.

Fjalët kyç:
Hallouin,
simbole të festës,
kunguj,
merimanga,
minj, mace të zeza

Burimet: Libri i nxënësit, maska për Hallouin, kunguj,
veshje.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Dramatizim, krijimi i mjedisit festiv, parada e Hallouinit, punë në grupe.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Krijohet mjedisi festiv duke shpërndarë në klasë simbolet e Festës së Hallouinit, kunguj, merimanga, minj,
mace të zeza, shtriga etj.
Nxënësit janë veshur përshtatshëm për këtë festë.
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Hapi II
Dramatizohet pjesa e tekstit, e mësuar më parë nga nxënësit.
Ndahen nxënësit në grupe (11 veta). Secili grup dramatizon në role pjesën duke shpallur dhe grupin më të mirë.
Hapi III
Organizohet në klasë parada e veshjeve të Hallouinit.
Juria e ngritur nga nxënësit shpall fituesit e festës. Në këtë orë mësimore mësuesi/ja mund të zhvillojë veprimtari
të shumëllojshme brenda apo dhe jashtë klasës (në qendra të ndryshme artistike).

Java 8. Erdhi vjeshta
Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Vjeshta e artë (Xh. Rodari)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Vëzhgim i natyrës në vjeshtë, në oborrin e
shkollës ose parkun e liqenit.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore:
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin me intonacion;
• ritregon brendinë duke iu përgjigjur pyetjeve;
• harton pikat e planit duke e ndarë tregimin në 3
pjesë;
• flet për rëndësinë që ka kjo stinë;
• gjykon veprimet e personazheve me argumente.

Fjalët kyç:
vjeshtë,
e artë,
monedha ari,
kafshë,
bimë,
pika plani

Burimet: Libri i nxënësit, stinët e vitit, pamje nga vjeshta,
CD me pjesë muzikore nga “4 stinët” e Vivaldit, tabak i
bardhë letre.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, shkenca e natyrës, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Harta e mendimit, lexim i drejtuar, punë në grupe, pesëvargësh.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Në një tabak të bardhë letre janë vizatuar pemë me degë pa gjethe. Mësuesi drejton pyetjet:
- Cilës stinë i përkasin këto pemë? (dimrit)
Në pemën e parë nxënësit ngjitin lule, në pemën e dytë ngjitin gjethe (me ngjyra të ndryshme: të gjelbra, të
verdha, të kuqërremta) dhe në pemën e tretë ngjitin fruta. Lulet, gjethet, frutat nxënësit i kanë përgatitur orë më
parë me fletë punëdore.
- Cilës stinë i përket secila pemë?
- Cila nga stinët quhet e artë? Pse?
Thoni dy cilësi për secilën stinë.
e nxehtë
vera
piqen fruta

		
pranvera
		

zogjtë kthehen nga shtegtimi
e gjelbëruar
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i ftohtë
						
dimri
me dëborë

- Cila stinë ju pëlqen? Pse?

Hapi II
Leximi i pjesës me ndalesa shoqërohet në sfond nga pjesa muzikore “4 stinët” e Vivaldit.
Ndalesa 1. Na ishte... i ati.
- Ku jetonte vajza e vogël?
- Për çfarë e pyeti ajo babanë?
- Ç’mendoni ju për vjeshtën?
- Si vazhdon ngjarja?
Ndalesa 2. Dhe ajo... të vitit.
- Çfarë mendoi vajza herën e parë, të dytë e të tretë?
- Si e përfytyronte vajza vjeshtën e artë?
- Si mendon se do të mbyllet ngjarja?
Ndalesa 3. Më në fund... e botës?...
- Pse babai e çoi vajzën në pyll?
- Ç’pa vajza atje?
- Ç’kishte ngatërruar ajo?
- Pse harroi kukullat, që do t’i blinte me arin?
- Të pëlqen mbyllja? Si do të doje ti të përfundonte?
Bëhet lexim zinxhir nga nxënësit. Shpjegimi i fjalorit. Në fund, punohet me plotësimin e rubrikës “Kupto tekstin”.
Hapi III
Ndahet klasa në 3 grupe.
Çdo grup harton pikat e planit për çdo ndalesë.
1. Vajza nuk e njihte vjeshtën e artë.
2. Vajza mendoi të blinte 365 kukulla me arin e vjeshtës.
3. Vajza u mrekullua në pyllin e artë.
e vogël

e çuditur

i vendosur

Vajza
lozonjare

i dashur
Babai

mendimtare

i pafjalë

bindës

Grupi 3 nxjerr mesazhin e tregimit dhe plotëson tabelën.
gjethet
të kuqe, të gjelbra
të arta, të verdha
ngjyrë kafe

bimët

kafshët

lajthi
kërpudha

ketrat

Hapi IV
Krijohet pesëvargësh për vjeshtën.
Vjeshta
e artë,
			

freskohet,

e praruar

vjelim (frutat),

Vjeshta sjell plot begati.
Stinë e artë.
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Bëhet leximi i pesëvargëshit nga nxënësit.
Mësuesi/ja pyet nxënësit se ç’rëndësi ka stina e vjeshtës në jetën e njeriut?
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për leximin rrjedhshëm të tregimit, brendinë me anë të pyetjeve, hartimin e pikave
të planit, të kuptuarit e tregimit, dëshirës për të lexuar.
Detyrë: Paraqitni brendinë e pjesës shkurt dhe me anën e vizatimit.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Vjeshta është e bukur
Kompetenca: Flasim

Situata e të nxënit:
Krijohet në klasë një mjedis piktorësh dhe
fotografësh.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon pikturën nga fotografia;
• flet për stinën e vjeshtës;
• përshkruan me fjalë çfarë sheh në pikturë dhe në
figurë.

Fjalët kyç:
piktor, fotograf, pikturë, fotografi, përshkrim

Burimet: Libri i nxënësit, penela, telajë, lojëra, piktura dhe
fotografi të ndryshme.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Diskutim paraprak, përshkrim me fjalë, vizatim i orientuar.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
U paraqiten nxënësve fotografi dhe piktura të ndryshme me temë nga natyra. Mësuesi/ja drejton pyetjen: Ku
dallojnë fotografitë nga pikturat?
figurë e riprodhuar nga aparatet
aparati

Fotografia

paraqitje e figurës me anë të

fotografuesi

vepër arti
vijave dhe të ngjyrave

Piktura

piktori
peneli, telajë

Fotografia – krijohet nga një shkrepje të menjëhershme.
Piktura – do pak kohë që të krijohet.
Hapi II
Komentohen figurat e dhëna në tekst. Dallohen fotografitë nga pikturat.
Në foto – disa pemë, disa lule (fotografi).
Në pikturë – një pemë, një lule (piktori).
Të dyja figurat paraqesin pjesë nga natyra ose realiteti.
Hapi III
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që të përshkruajnë me fjalë se çfarë shohin në pikturë dhe në fotografi.
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Shembuj përgjigjesh:
1. Unë në këtë fotografi shikoj stinën e vjeshtës. Atje ka shumë pemë me gjethe të rëna. Gjethet janë në
ngjyrë të verdhë. Ato kanë mbuluar tokën me një qilim të artë.
2. Unë në këtë pikturë shikoj stinën e vjeshtës. Aty është pikturuar një pemë me gjethe të rëna. Gjethet kanë
ngjyrë të gjelbra, të verdha dhe të kuqërremta.
Hapi IV
Nxënësit ndahen në grupe sipas prirjeve që kanë. Përkatësisht ata ndahen në grupin e piktorëve dhe në
grupin e fotografëve.
Grupi i piktorëve bën piktura të ngjashme për stinën e vjeshtës.
Grupi i fotografëve bën fotografi të ngjashme për stinën e vjeshtës (në oborrin e shkollës).
Mësuesi/ja paraqet para klasës punën e secilit grup.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për interpretimin artistik të fotove dhe të pikturave, si dhe krijimin e punimeve në
pikturë të stinës së vjeshtës.
Detyrë: Bëj fotografi në parkun e vendbanimit tënd, që tregojnë për stinën e vjeshtës.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Fjalia pohore dhe mohore (ora 1)
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• ndërton fjali pohore dhe mohore;
• dallon në tekst fjalitë pohore dhe mohore;
• shndërron fjalitë pohore në mohore dhe anasjelltas;
• përdor fjalëzat s’ dhe nuk në fjalitë mohore;
• krijon një tekst me fjali pohore dhe mohore.

Fjalët kyç:
pohore,
mohore,
nuk, s’,
fjali,
tekst.

Burimet: Libri i nxënësit, kartolina me fjalëzat mohuese s’,
nuk; fisha me fjali pohore dhe mohore.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuha dhe komunikimi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Punë në dyshe, punë individuale, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Nxënësit punojnë në çifte. Formohen dyshet e nxënësve: numrat tek formojnë fjali pohore, numrat çift formojnë
fjali mohore. Më pas, nxënësit ndërrojnë vendet, duke i shndërruar këto fjali me kuptim të kundërt.
P.sh.: Nxënësi 1. Unë shkoj në fshat te gjyshja.
Nxënësi 2. Në klasë nuk ka zhurmë.
Nxënësit ndërrojnë rolet:
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Nxënësi 2. Unë nuk shkoj në fshat te gjyshja.
Nxënësi 1. Në klasë ka zhurmë.
Mësuesi/ja pyet nxënësit: Ç’mbani mend për fjalinë pohore dhe mohore?
pohojnë
po

pohore

mohojnë
pikë

pikë

mohore

jo

		
s’
nuk
Hapi II
Punohet me tekstin e gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë në të, duke dalluar fjalitë që pohojnë dhe që mohojnë.
Lexohet rregulli për fjalitë pohore dhe mohore.
Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”.
Në Ushtrimin 1 kërkohet që nxënësi të dallojë fjalitë pohore dhe mohore. Ky ushtrim mund të luhet në role nga
nxënësit.
Nx.1. Unë e pi qumështin.
Nx. 2. Unë nuk e pi qumështin.
Në Ushtrimin 2 kërkohet që nxënësi të kthejë fjalitë pohore në fjali mohore dhe anasjelltas.
a. Unë dhe gjyshi kemi ndërtuar shtëpi në pemë. Mami dhe babi nuk e kanë parë shtëpinë tonë. Kjo është e
fshehta jonë. Mami dhe babi më qortojnë për gjyshin. Gjyshi nuk është mirë me shëndet. Por ai kënaqet kur
luan me mua. Gjyshi më ka mësuar shumë gjëra.
b. Fëmijët po ndërtojnë shtëpi. Shtëpia e tyre është prej kartoni. Djali nuk është ulur në tokë. Fëmijët po vendosin
çatinë. Vajza me bishtaleca mban njërën anë të çatisë. Shtëpia nuk do shumë kohë që të mbarohet. Fëmijët
merren vesh me njëri-tjetrin.
Hapi III
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të shkruajnë një tekst duke përdorur fjali pohore dhe mohore.
P.sh.: Klara është nxënëse shembullore e klasës së katërt. Ajo nuk vjen pa detyra në klasë. Mësuesen e dëgjon
me vëmendje. Respekton shokët dhe shoqet e klasës. Nuk largohet nga klasa pa fjalën e mësueses.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në dallimin e fjalive pohore dhe mohore, si dhe dëshirën
për të marrë pjesë në veprimtari shkrimi.
Detyrë: Shkruani 5 fjali pohore dhe 5 fjali mohore.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Fjalia pohore dhe mohore (ora 2)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:
Loja e fjalive pohore dhe mohore.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon fjalët që përdoren në fjalitë pohore;
• dallon fjalët që përdoren në fjalitë mohore;
• shndërron fjalinë pohore në mohore duke përdorur
fjalët përkatëse;
• krijon tekst duke përdorur fjali pohore dhe mohore.

Fjalët kyç:
pohore,
mohore,
gjithandej, gjithkund, gjithmonë,
askush, asnjeri, askund
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Burimet: Libri i nxënësit, fisha me fjalët pohore dhe mohore,
fletë A4, tabak i bardhë letre.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, gjuha dhe komunikimi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Loja e fjalëve, punë e drejtuar, punë në dyshe, shkrim i drejtuar, krijim i lirë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Në një tabak letre mësuesi/ja ka shkruar fjalët pohuese dhe mohuese.
Pohuese: gjithandej, të gjithë, gjithkund etj.
Mohuese: askush, askund, asnjeri etj.
Formohen fjali pohuese dhe mohuese duke i përdorur këto fjalë.
P.sh.: Dikush trokiti në derë.
Askush nuk trokiti në derë.
Organizohet loja e fjalëve pohuese dhe mohuese, në të cilën nxënësi 1 thotë fjalën pohuese ndërsa nxënësi
2 thotë fjalën mohuese.
P.sh.:
nxënësi 1. Të gjithë
nxënësi 1. Gjithandej
nxënësi 1. Gjithkund
nxënësi 2. Asnjë
nxënësi 2. Askund
nxënësi 2. Kurrkund
Vendosen rregullat e lojës në bashkëpunim me mësuesin/en.
Hapi II
Punohet me tekstin e nxënësit.
Ushtrimi 3 kërkon që nxënësit të vendosin fjalët pohuese dhe mohuese në vendet bosh. Renditja e saktë e
fjalëve është (askush, gjithandej, kurrkund, të gjithë, asnjeri, asnjëherë).
Ushtrimi 4 kërkon që nxënësi të nënvizojë fjalët e dhëna dhe të thotë llojin e fjalive ku janë përdorur.
Gjithandej, kudo → fjali pohore
Askund, asnjëherë → fjali mohore
- A ka fjalë të tjera mohuese ose pohuese në fjalitë e tekstit? Nënvizoji dhe thuaj llojin e tyre.
Të gjithë, të gjitha → fjali pohore
Asnjëri → fjali mohore
Këto ushtrime plotësohen me laps në libër.
Hapi III
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit që të krijojnë një tekst, ku të përdorin fjalët pohuese dhe mohuese. Shembull.
Klasa jonë është gjithmonë e pastër. Asnjë nxënës nuk hedh mbeturina në dysheme. Të gjithë i hedhin
mbeturinat në koshin e plehrave. Askush nuk i shkel rregullat e pastërtisë në mjedisin e klasës. Mësuesja
mburret gjithandej me ne.
Lexohen tekstet e krjuara nga nxënësit.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për dallimin e fjalive pohore dhe mohore duke përdorur fjalët pohuese dhe
mohuese, si dhe për krijimin e tekstit me fjali pohore dhe mohore.
Detyrë: Ushtrimi 5. Shiko figurën. Krijo një tekst me 3 fjali pohore dhe 3 fjali mohore.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Kameleoni dhe gjethet
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Sekuenca në video-projektor për mënyrën e
jetesës së kameleonëve.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin duke vënë në dukje gjërat tërheqëse;
• përcakton duke argumentuar llojin e tekstit që lexon;
• dallon cilësitë e personazhit mbi bazën e veprimeve
të tij;
• shpreh ndjenjat dhe mendimet rreth pjesës dhe
informacioneve të grumbulluara.

Fjalët kyç:
Kameleon,
gjethe,
rërë,
ndryshon ngjyrë

Burimet: Libri i nxënësit, foto të kameleonëve me ngjyra të
ndryshme, video-projektor, fleta A4, grafik organizues

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, shkencat e natyrës
Tik-u

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Shikim i organizuar, dëgjim i drejtuar, rrjeti i diskutimit, rrethi i koncepteve.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Shihet nga nxënësit në video-projektor “Jetesa e kameleonëve”.
Kameleon → zvarranik i vendeve të ngrohta, që ndërron ngjyrën e lëkurës në përshtatje me ngjyrën e
mjedisit ku ndodhet.
Mësuesi/ja drejton pyetjen: Ç’ngjyra kishin kameleonët që patë? Pse?
Hapi II
Mësuesi/ja lexon pjesën me intonacion. Më pas, pyet nxënësit dhe i u kërkon që të përgjigjen me fjali të
plota.
- Ç’lidhje ka kameleoni me gjethet?
- Pse i shërben kameleonit vetia e ndryshimit të ngjyrës?
- Ç’veprime bën kameleoni?
qëndron → zvarritet → pushon → ecën → gëzohet → trishtohet → lëviz → nxjerr → shpëton → jeton
Bëhet leximi zinxhir i pjesës nga nxënësit, si dhe shpjegimi i fjalëve apo shprehjeve të reja.
Jepen informacione rreth kameleonëve.
Hapi III
Punohet rubrika “Kupto tekstin”.
Shkruhet në qendër të tabelës pyetja: A do ju pëlqente të kishit këtë veti të kameleonit? Pse?
Nxënësit plotësojnë, duke u përgjigjur me Po ose Jo.
Po								
Jo
		
A do ju pëlqente të kishit këtë veti të kameleonit? Pse?

Nxënësit argumentojnë përgjigjet e tyre duke u ndarë në dy grupe.
Mesazhi i pjesës: Të jesh kameleon do të thotë t’i shpëtosh rrezikut, por jo të jesh me shumë pamje për të
mbrojtur interesat e tua.
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Hapi IV
Çdo nxënësi i jepet një fletë A4 me grafikun organizues: Rrethi i koncepteve.
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Lexohet rrethi i koncepteve nga nxënës të ndryshëm.
Hapi V
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit që të vizatojnë një kameleon, duke përdorur ngjyrën që dëshiron. Vizatimet
vendosen para klasës.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për leximin e tekstit, të kuptuarit e brendisë nëpërmjet pyetjeve dhe grafikut
organizues, si dhe për mesazhin e pjesës.
Detyrë: Shkruaj informacion rreth kameleonëve.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Çfarë i ndodhi kameleonit?
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
Krijohet një mjedis me kafshë në një kënd të
klasës.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore:
Nxënësi/ja:
• shkruan me fantazi pjesën qendrore të tregimit;
• dallon pjesët përbërëse të një tregimi: hyrje - zhvillim
- mbyllje;
• krijon histori personale rreth pyetjes së dhënë.

Fjalët kyç:
kameleon, kafshë

Burimet: Libri i nxënësit, enciklopedia e kafshëve, kuriozitete, Lidhja me fushat e tjera:
fletore klase.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Pyetja e ditës, imagjinatë e drejtuar, shkrim i drejtuar.
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Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Mësuesi/ja shkruan në tabelë se çfarë mund t’i ketë ndodhur kameleonit në pyllin me kafshë.
Lihen nxënësit të lirshëm, që të japin mendimet e tyre.
Hapi II
Rikujtohet me nxënësit struktura e një tregimi: Hyrja ‒ zhvillimi – mbyllja. Lexohen pjesët e dhëna të tregimit.
Hyrja dhe mbyllja (mungon pjesa qendrore e tregimit, pra zhvillimi i ngjarjes). Çdo nxënës krijon me fantazinë
e tij pjesën qendrore të tregimit.
... Kështu që vendosi të shkonte në kopshtin zoologjik. Atje pa kafshë mjaft të bukura. Ai iu lut kafshëve t’i jepnin
nga ngjyrat e tyre. Lepuri i fali ngjyrën e bardhë, kaprolli ngjyrën e verdhë, qeni ngjyrën e zezë, macja ngjyrën
gri. Kameleoni u gëzua shumë që secila kafshë i fali nga ngjyra e tij.
Mesazhi i pjesës: Koka bën, koka pëson.
Hapi III
Mësuesi/ja u jep nxënësve si detyrë që të shkruajnë në fletore tekstin e plotë: me hyrje, zhvillim dhe mbyllje.
Secili nxënës e lexon detyrën para klasës.
Hapi IV
Në një kënd të klasës krijohet një mjedis me kafshë të ndryshme. Për çdo kafshë tregohet shkurt një kuriozitet
për to.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për fantazinë e tyre në vazhdimin e tregimit, si dhe dëshirën për t’i ndarë me të tjerët
krijimet e tyre.
Detyrë: Përshkruaj me fjali një kameleon, ose krijoni poezi apo një përrallë për të.

Java 9. Java e librit
Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Në panairin e librit
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Krijohet një panair libri në klasë, ose
dërgohen nxënësit në panairin e librit (në rast
se është i hapur).

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm për të kuptuar pjesën;
• dallon personazhet dhe çfarë librash pëlqejnë ata;
• plotëson vargjet e poezisë me fjalët e duhura;
• tregon rëndësinë që kanë librat, duke veçuar librat e
tij/saj më të pëlqyer.

Fjalët kyç:
libra,
panair,
përralla,
tregime,
poezi,
ilustrime

Burimet: Libri i nxënësit, libra të ndryshëm për fëmijë, fletë
A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet, gjuha dhe komunikimi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Diskutime, dëgjim i drejtuar, pesëvargësh, punë individuale.
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Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Në klasë krijohet një panair libri me librat e ndryshëm, që i kanë sjellë vetë nxënësit.
Mësuesi/ja drejton pyetjet:
- Çfarë librash janë ekspozuar në klasë? (libra me përralla, tregime, gjëza, enciklopedi, ilustrime)
- Cilat libra ju pëlqejnë më shumë?
- Listo librat që ke lexuar.
- Pse themi se libri është burim dijesh? (Në rast se panairi i librit është i hapur, kjo orë mësimi zhvillohet në
panair, ku nxënësit blejnë librin që u pëlqen më shumë.)
Hapi II
Lexohet pjesa nga nxënës të ndryshëm. Secili nxënës dëgjon për ta kuptuar pjesën dhe shënon fjalët apo
shprehjet që nuk i ka kuptuar.
- Cilët janë personazhet që tregojnë?
- Ç’libra pëlqen secili?
Amantia → librat me poezi.
Dreni → librat me përralla.
Arbi → librat me ilustrime.
Erdeta → librat me tregime.
Punohet rubrika “Kupto tekstin”.
- Mësuesi/ja udhëzon nxënësit që të shkruajnë librat që u pëlqejnë dhe pse. P.sh: tregimet, sepse ngjarjet që
tregohen në to janë të vërteta; poezitë sepse pasqyrojnë ndjenjat shpirtërore, bukuritë e natyrës etj.
- Plotësohet poezia me fjalët e dhëna. Renditja e saktë e tyre është: një fëmijë, nga dija, shkëndija, që lexon,
larg, për dore.
- Çdo libër ka një titull. Titulli fillon me shkronjë të madhe dhe me ngjyra të dukshme.
Ç’lloj librash janë paraqitur në figura? Nxënësit përgjigjen duke u bazuar në titujt e librave.
		
			
Libër: 		
			
			

me përralla,
me tregime,
me poezi,
me receta gatimi,
kuriozitete të ndryshme për fëmijë.

Hapi III
Krijohet një pesëvargësh me fjalën panair.
Panairi
kombëtar
zgjedh

i madh
blen

paraqet

Panairi i librave është interesant.
Ekspozitë.
Lexohen krijimet e nxënësve para klasës.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për leximin e tregimit, dëshirën për të ndarë me të tjerët pëlqimet rreth librave, si
dhe për përvojën vetjake në panairin e librave.
Detyrë: Listo në fletore librat që ke në bibliotekën tënde.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Skeda e librit
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
Kjo orë mësimi zhvillohet në bibliotekën e shkollës.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• flet për librat që ka lexuar;
• shkruan në skedë librat që ka lexuar;
• përgatit skedën për librat e tij;
• përshkruan bibliotekën e shkollës ose të qytetit.

Fjalët kyç:
bibliotekë, skedar, skedë, titull, autor, lloji i librit

Burimet: libri i nxënësit, libra për fëmijë, kartonë, gërshërë, lapsa me ngjyrë.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet, gjuha dhe komunikimi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Pyetje-përgjigje, veprimtari e drejtuar, diskutime, shkrim i lirë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Kjo orë mësimi mund të zhvillohet në bibliotekën e shkollës. Nxënësit i drejtojnë pyetje bibliotekares së
shkollës:
- Si mund të bëhem anëtar i bibliotekës?
- Çfarë duhet të plotësoj për të marrë një libër?
- Sa lloj librash ka në bibliotekë?
- Si radhiten librat në bibliotekë?
- Ku vendosen skedat e çdo libri?
Bibliotekarja përgjigjet, p.sh.:
Ky skedar është me skeda. Në skedë jepen të dhëna për librat. Në fillim gjejmë skedën e librit që duam,
plotësojmë fletëkërkesën dhe e dorëzojmë. Pasi marrim librin, nënshkruajmë në kartelë.
Hapi II
- Si mund të përgatitet një skedë?
Secili nxënës pret copa kartoni me madhësi të njëjtë. Më pas i plotëson sipas modelit të dhënë në tekst.
Secili nxënës bëhet anëtar i bibliotekës së shkollës apo të klasës dhe plotëson skedën e librit që përzgjodhi
në bibliotekë.
Hapi III
Mësuesi/ja jep si detyrë: Shkruani një përmbledhje të shkurtër me temë “Arbi në bibliotekë”.
a. Arbi është anëtar i rregullt i bibliotekës. Tani po i kërkon bibliotekares librin “Pinoku”. Ajo shkon në një raft
të madh dhe i sjell librin e dëshiruar. Arbi largohet nga biblioteka shumë i gëzuar.
b. Arbi shkoi me mamin në bibliotekën e re të qytetit. Një grua shtatlartë e regjistroi djalin e vogël si anëtar të
bibliotekës. Ajo i tha:
‒ Librin do ta mbash me kujdes të madh dhe do ta kthesh në datën e caktuar.
Vlerësimi i nxënësve:
Vlerësohen nxënësit për dallimin e elementeve të një skede libri, shkrimin e skedave të librave të lexuar dhe
për përshkrimin në bibliotekë.
Detyrë: Përgatit dhe plotëso 8 skeda për librat që ke lexuar.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Tema mësimore: Fjalëzat mohuese s’ dhe nuk
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Klasa: III

Situata e të nxënit:
loja e fjalëzave mohuese s’ dhe nuk.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore: Fjalët kyç:
Nxënësi/ja:
fjalëza mohuese,
• shkruan saktë fjalëzat mohuese s’ dhe nuk;
s’, nuk,
• shkruan ku duhet fjalëzat mohuese;
drejtshkrim
• përdor apostrofin (’) te fjalëza mohuese s’;
• shkruan një tekst duke përdorur fjalëzat mohuese nuk ose s’.
Burimet: libri i nxënësit, kartolina me fjalëzat mohuese nuk, s’,
tabak letre, fletore klase.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuha dhe komunikimi, shoqëria dhe
mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Loja e fjalëve, punë e drejtuar, shkrim i diktuar, punë individuale.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Në një tabak letre janë shkruar fjalitë:
Në klasë nuk mungon asnjë.
Artani nuk sqaron shokët.
Kush nuk mbjell, nuk korr.
Blerta nuk zhvishet vetë.
- Në cilat raste fjalëza nuk zëvendësohet me s’?
- Pse?
- Ndryshon kuptimi i fjalisë në rast se nuk zëvendësohet me s’? (Nuk = s’)
Në rastet kur s’ bashkohet me bashkëtingëlloret sh, zh, s, z, nuk përdoret s’ por nuk.
Zhvillohet loja në grupe dyshe.
Nxënësi 1. nuk shkoj 		
Nxënësi 2. (nuk) shkoj
Nxënësi 1. nuk zbardh		
Nxënësi 2. (nuk) zbardh
Nxënësi 1. nuk këndoj		
Nxënësi 2. (s’) këndoj
Nxënësi 1. nuk zhvilloj
Nxënësi 2. (nuk) zhvilloj
Nxënësi 1. nuk stërvitem
Nxënësi 2. (nuk) stërvitem
Nxënësi 1. nuk vizatoj
Nxënësi 2. (s) vizatoj
Fiton ai nxënës që nuk gabon në përdorimin e saktë të fjalëve mohuese.
Hapi II
Hapet teksti i gjuhës.
Lexohen shembujt e dhënë në tekst dhe rregulla gjuhësore për fjalëzat mohuese nuk, s’. Kalohet në rubrikën
“Ushtrohu”.
Ushtrimi 1 synon që nxënësi në fjalitë e dhëna të zëvendësojë fjalëzën nuk me s’ sipas shembullit. Ushtrimi do
të plotësohet në libër me laps. Kujdes përdorimin e apostrofit te fjalëza s’.
Ushtrimi 2 synon që nxënësi të vendosë fjalëzën mohuese nuk ose s’ atje ku duhet. Ushtrimi plotësohet në libër me laps.
Hapi III
Nxënësit shkruajnë me të diktuar një tekst, ku janë përdorur fjalët mohuese nuk, s’. Ky tekst mund të jetë:
Bledari nuk i zbaton rregullat e qarkullimit në rrugë. Drita e gjelbër nuk ishte ndezur dhe ai donte të kalonte.
Xhaxhi polici i ra bilbilit. Drita e kuqe ishte e ndezur. Kalimtarët s’përtuan ta qortonin Bledarin. Ai i premtoi xhaxhi
policit se s’do ta përsëriste më këtë gabim.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në përdorimin e fjalëzave mohuese nuk dhe s’.
Detyrë: Shkruaj një tekst duke përdorur fjalëzat mohuese nuk dhe s’.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Të harruar pas leximit (M. Ende) (ora 1)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm për të kuptuar tregimin;
• shpjegon fjalët e reja, duke i përdorur në fjali;
• përcakton detyrat që kryejnë personazhet e tregimit;
• dallon cilësinë e përbashkët të personazheve.

Fjalët kyç:
të lexuarit,
familja,
dobësia jonë,
as do t’ia dijë fare

Burimet: Libri i nxënësit, fletë A4, stilolaps.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuha dhe komunikimi, shoqëria dhe mjedisi, arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Bashkëbisedim, lexim i drejtuar, zinxhiri i shkaqeve.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Bashkëbisedohet me nxënësit rreth temës “Biblioteka në familje”.
- A lexojnë të gjithë pjesëtarët në familjen tuaj? Pse?
- Cili lexon më shumë?
- A duhet të lexosh, kur në dorë ke një punë tjetër? Pse?
Jepni shembuj të ndryshëm nga përditshmëria juaj.
Hapi II
Njihen nxënësit me temën e mësimit “Të harruat pas leximit”.
Bëhet leximi me ndalesa. Pas çdo ndalese, mësuesi/ja drejton pyetje.
Ndalesa 1. Të gjithë... thoshte gjyshja.
- Cila është dobësia e pjesëtarëve të familjes?
- Kur janë duke lexuar, çfarë u ndodh atyre?
- Ç’do të ndodhë me pjesëtarët e familjes?
Ndalesa 2. Ja se... pa u paguar.
- Ç’po bënte babai?
- Si vepron babai?
- Pse gruaja inatoset dhe nuk e blen pikturën?
- Si justifikohet babai?
- Si vazhdon ngjarja?
Ndalesa 3. Mamaja ... të përgatitet.
- Kush është në kuzhinë?
- Çfarë mban në dorë ajo? Po në dorën tjetër?
- Ç’ndodhi me gatimin?
- Si justifikohet mamaja?
- Si ju duket përgjigjja e mamasë?
Ndalesa 4. Motra e madhe... mbyll telefonin.
- Ku është ulur motra e madhe?
- Çfarë mban në duar ajo?
- Çfarë i ndodhi me shoqen e saj?
- Si veproi shoqja e saj? Pse?
Ndalesa 5. Vëllai... për vonesën.
- Çfarë bën në autobus vëllai?
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- Pse vëllai vonohej për në shkollë?
- Vepron mirë vëllai? Pse?
Ndalesa 6. Anëtari... me zë të lartë.
- Cili është anëtari më i ri i familjes?
- Çfarë mban në duar ai?
- Pse fillon e qan me zë të lartë ai?
- Si e mendoni përfytyrimin e ngjarjes?
Ndalesa 7. I vetmi... duke lexuar.
- Cili është i vetmi që nuk lexon libra në familje?
- Çfarë bën ai?
- A ju pëlqen mbyllja e tregimit? Pse?
Bëhet leximi zinxhir i pjesës nga nxënësit e klasës. Më pas, mësuesi/ja shpjegon fjalët apo shprehjet e reja.
Hapi III
Paraqiten shkaku dhe pasojat e ngjarjes që u lexua.
Pjesëtarët e familjes
nuk e hiqnin librin
nga dora

babait i doli
keq piktura

+

mamasë iu
dogj gjella

motrës iu zemërua
shoqja e saj

+

+

vëllai bëhej vonë
për në shkollë

pasojat
Mesazhi i pjesës: Të lexosh s’do të thotë të mos e heqësh librin për asnjë çast nga dora.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për leximin e tekstit, dhënien e parashikimeve, të kuptuarit e brendisë nëpërmjet
përgjigjeve të pyetjeve.
Detyrë: Shkruaj me 3-4 fjali se cilët lexojnë më shumë në familjen tënde.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Të harruar pas leximit (M. Ende) (ora II)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• përshkruan me fjalë të thjeshta personazhet e tregimit;
• tregon brendinë e ngjarjes sipas grafikut organizues;
• lidh tregimin me ndodhi nga jeta e tij/saj.

Fjalët kyç:
personazh,
dobësi,
lexim,
ritregim

Burimet:
Libri i nxënësit, grafik organizues, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Pyetja e ditës, grafiku organizues i ritregimit, pesëvargësh.
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Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Mësuesi/ja drejton pyetjen: Si e kuptoni fjalën e urtë “Gjella me kripë, e kripa me karar”?
Lihen nxënësit të lirshëm, që të japin mendimet e tyre.
P.sh.: Të fitosh dije, s’do të thotë të lexosh në çdo çast. Edhe të lexuarit ka kohën e tij.
Hapi II
Lexohet pjesa me paragrafë, duke dalluar kur personazhi:
- tregon për familjen (paragrafi 1);		
- tregon për mamanë (3);
- tregon për bebushin (6);			
- tregon për krimbin (7);
- tregon për motrën (4);			
- tregon për veten (8).
- tregon për babanë (2).
Paraqitet përmbajtja e pjesës me grafik organizues.
		
Grafiku i ritregimit
Titulli → Të harruar pas leximit
Personazhet → babai, mamaja, vëllai, motra, bebushi
Problemet→ Pjesëtarët e familjes nuk e heqin për asnjë çast librin nga dora.
Ngjarja→ shkruhet e përmbledhur shkurt përmbajtja.
Zgjidhja→ Leximi në kohën e duhur.
Hapi III
Krijohet një pesëvargësh për librin.

Libri
interesant
i rëndësishëm
lexon fiton dije
ndriçon mendje
Libri është burim dijesh.
Vepër
Lexohen krijimet e nxënësve para klase.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për ritregimin e ngjarjes, dallimin e personazheve, krijimin e tyre.
Detyrë: Vizato me pazëll kopertinën e një libri.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Të harruar pas leximit (ora 3)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dramatizon pjesën në role;
• demonstron aftësi të bashkëpunimit në grupe;
• nxjerr mesazhin e tregimit;
• tregon “dobësitë” e familjes së tij/saj.

Fjalët kyç:
dramatizim,
pazëlla,
mesazh.

Burimet: Libri i nxënësit, pazëlla kartoni, fletë A4.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Koha e pazëllave, dramatizim në role, punë në grupe, vija e vlerës.
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Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Orën e kaluar është dhënë detyrë shtëpie të krijohet me pazëlla kartoni një kopertinë libri.
- Rindërtoni figurën e dhënë nga shoku. Gjeni titullin e librit.
Shpallet fitues nxënësi që e formon figurën më shpejt.
Hapi II
Ndahen nxënësit në grupe. Secili grup dramatizon pjesën në role: mamaja, babai, vëllai, motra, bebushi.
Dallohet nxënësi që dramatizon më bukur. Plotësohet me gojë dhe me shkrim në tekst rubrika “Pyetje rreth tekstit”.
2. babait → i doli keq piktura.
mamasë → iu dogj gjella.
motrës → iu zemërua shoqja e saj.
vëllait → i kalonte stacioni që duhej të zbriste.
bebushit → i bëhej libri me qumësht.
3. krimbi i librave → ha libra.
Hapi III
Mësuesi/ja drejton pyetjen:
- Që njerëzit të bëhen të ditur, duhet vetëm të lexojnë, pra mos ta heqin librin nga dora?
Nxënësit japin mendimin e tyre duke argumentuar. Nxënësit zënë vend përgjatë një vije imagjinare midis dy
qëndrimeve të skajshme (po, jo), 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.
Përgjigje të mundshme: Ne mendojmë se libri është një mjet që fiton dije. Ne mendojmë se dituria fitohet duke
lexuar dhe praktikuar dijet në jetë.
Mesazhi i pjesës: Libri është burim dijesh, kur lexohet në kohën e duhur.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e shfaqura në dramatizimin e tregimit dhe dëshirën për të ndarë me të
tjerët përvoja vetjake.
Detyrë: Shkruaj “dobësitë” e familjes tënde.

Java 10. Atdheu dhe flamuri
Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Flamuri magjik (P. Koçi)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Krijimi i një mjedisi festiv me flamurë kuqezi.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin rrjedhshëm dhe me intonacion;
• shpreh emocionet që i shkakton leximi i pjesës;
• lexon pjesën me role;
• tregon brendinë me fjalët e tij.

Fjalët kyç:
flamur magjik,
katedrale,
atë,
top,
gdhi,
ari

Burimet: Libri i nxënësit, flamuj kuqezi, CD me këngë për
flamurin, fletë A4, lapustila.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Parashikim me anën e titullit, dëgjim i drejtuar, pesëvargësh, ditari dypjesësh.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Krijohet në klasë një mjedis festiv me flamurë kuqezi. Shkruaj titullin “Flamuri magjik”.
- Si e kuptoni titullin?
nuk zhduket

Flamur

që ndriçon

Hapi II
Lexohet tregimi bukur dhe në mënyrë shprehëse nga mësuesi/ja.
Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja.
U flitet nxënësve për atë Gjergj Fishtën.
Ai ishte një atdhetar shqiptar i madh, që e donte shumë vendin e tij. Ka shkruar shumë libra dhe poezi për
atdheun dhe gjuhën shqipe.
- Leximi në role nga nxënësit (Ati, djali)
- Ritregimi i pjesës me fjalët e tyre.
- Plotësimi i rubrikës “Kupto tekstin”.
Në zemrën e djalin ka lulëzuar:
- flamuri kuqezi (Cili?).
- guximi për mbrojtjen e atdheut (Për çfarë?).
- urrejtja kundër armiqve (Kundër kujt?).
- dashuria për atdhetarizmin (Për kë?).
Hapi III
Mësuesi/ja drejton pyetjen: Cila është fjala ose pjesa e tekstit që ju pëlqen më shumë?
Fjalia

Komenti

- Ja, edhe në zemrën tënde të
vogël paska mbirë një flamur.

Dashuria për flamurin, urrejtja ndaj armiqve dhe guximi
për mbrojtjen e atdheut ishin cilësitë e djalit.

Mesazhi i pjesës: Dashuria për Atdheun është aq e fuqishme, saqë armiqtë nuk mund ta zhdukin dot.
Hapi IV
Krijohet një pesëvargësh me fjalën flamuri.
Flamuri
magjik
ngjyroset

i kuq
valëvitet

qëndiset

Flamuri kuqezi është simbol i shqiptarëve
Simbol
Lexohen krijimet e nxënësve në klasë
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në parashikimin e titullit, leximin në role, të kuptuarit e
brendisë nëpërmjet përgjigjeve të pyetjeve, nxjerrjen e mesazhit, krijimin e tyre.
Detyrë: Leximi dhe ritregimi i pjesës.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Himni i Flamurit (Asdreni)
Kompetenca: Dëgjojmë

Situata e të nxënit:
Sekuenca filmike të vendeve ku këndohet Himni i
Flamurit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dëgjon Himnin e Flamurit në CD;
• komenton vargjet e Asdrenit;
• këndon Himnin e Flamurit në këmbë;
• dallon flamurët e shteteve të botës.

Fjalët kyç:
Himnin e Flamurit,
Asdreni,
flamuri kombëtar

Burimet:Libri i nxënësit, CD me Himnin e Flamurit,
magnetofon, flamuj nga vende të ndryshme, videoprojektor

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

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Shikim i organizuar, dëgjim i drejtuar, këndim i Himnit të Flamurit, koment i poezisë, krijim i lirë, punë në grupe.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Shikohen në video-projektor sekuenca filmike të vendeve dhe rasteve kur këndohet Himni i Flamurit:
• në ndeshje sportive;
•

në betimin e Presidentit;

•

në Kuvendin Popullor etj.

Dëgjohet Himni i Flamurit në magnetofon. Këndohet nga nxënësit në këmbë, në shenjë nderimi.
Hapi II
Çdo shtet ka si shenjë dalluese flamurin e tij.
Tregohen në video-projektor disa flamurë të shteteve të botës.
Lexohen vargjet e Asdrenit me ndjenjë nga mësuesi/ja dhe komentohen së bashku me nxënësit.
- Çdo shqiptar e jep besën përpara flamurit. Ai kurrë s’largohet nga lufta për mbrojtjen e atdheut; s’e tradhton
kurrë atë, por jep dhe jetën si një dëshmor.
Hapi III
Klasa ndahet në grupe dhe secili prej tyre krijon një poster me flamurë të vendeve të ndryshme të botës.
Paraqitet posteri i secilit grup para klasës.
Hapi IV
Loja e flamurëve
Nxënësve u paraqiten flamurë në monitor dhe ata gjejnë se kujt shteti i përket.
Fiton ai nxënës që gjen më shumë emra flamurësh të shteteve përkatës.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në ndarjen e emocioneve dhe të ndjenjave që i
shkakton dëgjimi dhe këndimi i Himnit të Flamurit, dallimin e flamurëve të shteteve të ndryshme.
Detyrë: Vizato flamurin shqiptar.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Shkruajmë për Atdheun
Kompetenca: Shkruajmë:

Situata e të nxënit:
Recitime të poezive për Atdheun nga aktorë të njohur.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me ndjenjë vjershat;
• krijon vjershat sipas modelit;
• dallon vargjet dhe strofat e vjershave;
• reciton bukur vjershën e krijuar.

Fjalët kyç:
vjershë,
strofë,
varg,
Skënderbeu,
Atdheu,
mësuese

Burimet:Libri i nxënësit, fjalori shqip, foto për Skënderbeun, pamje nga Atdheu, video-projektor.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuha dhe komunikimi, shoqëria dhe mjedisi, artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Interpretim i figurës, të nxënit në bashkëpunim, krijim i lirë, diskutim, punë në grupe.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
që s’ndahen me strofa
Dëgjohen poezi kushtuar Atdheut nga aktorë të njohur.
Mësuesi/ja drejton pyetjet:
vargje
rima
- Ç’emocione përjetuat?
Vjersha
- Ç’dini për vjershat?
Krijohet pesëvargëshi për vjershën:
		
strofa
4 vargje
Hapi II
Përshkruhet tabloja e Skënderbeut. Skënderbeu hipur mbi kalë. I fortë si skifter, i shpejtë si era, trim si petrit,
i pashëm si azgan. Është krenaria e kombit tonë. Lexohet me intonacion nga nxënësit vjersha e një bashkëmoshatari të tyre. Udhëzohen nxënësit të krijojnë një vjershë për Atdheun, sipas modelit të dhënë. Më parë
nxënësit krijojnë thesin e fjalëve duke përzgjedhur fjalët më të bukura dhe shprehëse.
P.sh.: fjalë me: A → ajri, ari, ati ...
		
T → toka, trim, triumf ...
		
Dh → dheu, dhurata, dhimbja ...
		
E → era, emri i nënës ...
		
U → uji, udha, udhëheqës, urim, urtësi ...
Hapi III
Së bashku me mësuesin/en, nxënësit krijojnë vargje për Atdheun, sipas modelit të dhënë.
Atdheu
Marrim një A si ajri i pastër.
Marrim një T si toka e begatë.
Marrim një Dh si dheu i shkriftë.
Marrim një E si era e fortë.
Marrin një U si uji i kulluar.
Dhe ja ku del i shtrenjti,
ATDHEU
Lexohen krijimet e çdo grupi para klasës.

Mësuese
Marrim një M si mjalti.
Marrin një Ë si ëmbëlsira.
Marrim një S si sirena e bukur.
Marrim një U si urtësia.
Marrim një E si engjëlli i paqtë.
Marrin një S si simbol i mirësisë.
Marrim një E si emri i saj.
Dhe ja ku del e shtrenjta,
MËSUESE

Vlerësimi i nxënësve: Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në krijimin e vjershave sipas
një tematike të caktuar.
Detyrë: Krijo një vjershë për një fjalë të caktuar.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Tema mësimore: Gjuha e nënës (S. Jakova) (ora 1)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• lexon tekstin rrjedhshëm;
• tregon brendinë me anën e pyetjeve;
• tregon raste të ngjashme me anë të tregimit;
• nxjerr mesazhin e pjesës.

Fjalët kyç:
gjuha e nënës,
gjuha shqipe

Klasa: III

Burimet: Libri i nxënësit, e-libri, letra të fëmijëve nga të afërmit Lidhja me fushat e tjera:
e tyre.
Shoqëria dhe mjedisi, artet
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Diskutim paraprak, dëgjim i drejtuar, dora e pyetjeve.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Nxënësit flasin për gjuhën shqipe dhe lidhjet që kanë me të.
e ëmbël
		

e dashur

Gjuha ime

e bukur

e thjeshtë

Hapi II
Bashkëbisedohet me nxënësit për t’i paraprirë leximit të tekstit:
- A keni të afërm jashtë Shqipërisë?
- Ku jetojnë ata?
- Në ç’gjuhë komunikoni me ta?
- Kur ata nuk flasin shqip, si arrini të komunikoni?
- Si ndiheni për moshatarët tuaj, që e kanë harruar gjuhën shqipe?
- Dini ndonjë rast konkret?
Hapi III
Lexohet teksti nga mësuesja.
- Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja.
- Bëhet leximi i pjesës zinxhir nga nxënësit.
Pyeten nxënësit rreth pyetjeve në tekst.
Mesazhi i pjesës: Kurrë s’duhet ta harrojmë gjuhën shqipe, ajo është gjuha e nënës. Askush s’do t’ju respektojë nëse humbni gjuhën e nënës.
Hapi IV
Secili nxënës ka grafikun organizues “Dora e pyetjeve”. Plotësohen pyetjet e secilit gisht. Kush? Çfarë? Kur?
Ku? Pse? Si? Fjalitë e plota shkruhen në secilin gisht.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në leximin e tregimit, të kuptuarit e brendisë nëpërmjet përgjigjeve të pyetjeve, nxjerrjen e mesazhit.
Detyrë: Shkruaj për një të afërm tëndin, që jeton jashtë shtetit.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Gjuha e nënës (S. Jakova) (ora 2)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore:
• lexon me role pjesën;
• tregon raste të ngjashme me tregimin;
• shkruan këshilla për të mos harruar gjuhën e nënës.

Fjalët kyç:
gjuha shqipe,
shqip, anglisht,
frëngjisht,
jashtë shtetit

Burimet: Libri i nxënësit, fisha me emra gjuhësh, tabak i
bardhë letre, lapustila.

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Karrigia e autorit, pyetja e ditës, harta e ngjarjes, lexim me role, shkrim i lirë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Nxënësit lexojnë detyrën e shtëpisë në karrigen e autorit. (Detyrë që e kanë përgatitur për një të afërm tyrin,
që jeton jashtë shtetit.)
Hapi II
Mësuesi/ja drejton pyetjen: Cili është problemi që ngrihet në letrën e tekstit “Gjuha e nënës”?
Nxënësit japin mendimet e tyre sa më lirshëm.
Hapi III
Ritregohet pjesa duke përdorur grafikun organizues.
Harta e ngjarjes. Mësuesi/ja e ka përgatitur në një tabak letre hartën e ngjarjes, të cilën nxënësit e plotësojnë
para klasës.
1. Ngjarja ndodhi në një ëmbëltore.
2. Albana nuk dinte të fliste gjuhën e nënës.
3. Ishte një ditë të nxehtë.
4. Vajza fliste me shenja ose duke tundur kokën.
5. Autori u drejton një letër të gjithë fëmijëve dhe prindërve, që jetojnë jashtë shtetit.
Hapi IV
Bëhet leximi me role i pjesës (vajza – shitësja – autori).
Hapi V
Plotësohen në mënyrë individuale në tekst gjuhët për secilin shtetas.
Anglez → anglishtja.
Grek → greqishtja.
Italian → italishtja etj.
- Cilët prej tyre kanë gjuhë të njëjtë? (shqiptari dhe kosovari)
Hapi VI
Mësuesi/ja shkruan disa këshilla të duhura, që fëmijët të mos harrojnë gjuhën e nënës kur ndodhen jashtë
atdheut.
- Mëso gjuhën e nënës!
- Mos harro gjuhën shqipe!
- Fol shqip, kur kthehesh në Atdheun tënd!
- Komuniko në telefon ose në internet në gjuhën shqipe!
- Lexo dhe shkruaj gjuhën e nënës!
Lexohen këshillat para klasës.
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Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në leximin e tregimit, ritregimin, dallimin e përgjigjeve
të sakta, shkrimin e saktë të këshillave.
Detyrë: Punë me shkrim: “Ç’duhet të bësh kur je jashtë shtetit, që të mos harrosh shqipen?”

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Tema mësimore: Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit
Kompetenca: Drejtshkrim

Klasa: III

Situata e të nxënit:
Loja “saktë” apo “gabim”.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
Fjalët kyç:
mësimore:
njërrokëshe,
Nxënësi/ja:
dyrrokëshe
• ndan fjalët në fund të rreshtit sipas regullave drejtshkrimore;
• ndan saktë fjalët në disa mënyra;
• dallon fjalët e ndara saktë nga fjalët e ndara gabim në
fund të rreshtit.
Burimet: Libri i nxënësit, tabak letre me fjalë të ndara në fund
të rreshtit, zanore, bashkëtingëllore.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuha dhe komunikimi, shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Përvijim i të menduarit, loja e fjalëve, praktikë e drejtuar, praktikë e pavarur.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Mësuesi/ja u thotë nxënësve që të mendojnë një fjalë. Më pas i pyet: Sa rrokje ka fjala që menduat?
Vendosen fjalët e menduara nga nxënësit në tabelë.
1‒rrokëshe

2‒rrokëshe

3‒rrokëshe

4‒rrokëshe

Si mund të ndahet secila fjalë nëse ndodhet në fund të rreshtit? (nxënësit japin variante të ndryshme)
Hapi II
Në një tabak letre janë dhënë shembuj të ndarjes së fjalëve në fund të rreshtit.
fletorja → fle-torja ose fleto-rja
dera → de-ra
çanta → ça-nta ose çan-ta
gur → nuk ndahet
Bashkëtingëlloret e përbëra: sh, th, ll etj. nuk ndahen. Sipas shembujve nxirren dhe rregullat drejtshkrimore:
a) Fjalët ndahen në fund të rreshtit sipas rrokjeve.
b) Kur ndërmjet dy zanoreve ndodhen dy ose më shumë bashkëtingëllore, ndarja e tyre është e lirë.
c) Fjalët njërrokëshe dhe shkronjat dyshe nuk ndahen asnjëherë në fund të rreshtit.
Hapi III
Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë dhe rregullat drejtshkrimore të ndarjeve të fjalëve në fund
të rreshtit.
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Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”.
Ushtrimi 1 synon që nxënësi të provojë të ndajë fjalët në fund të rreshtit me disa mënyra. (ushtrimi punohet
me laps në tekst)
lëng → s’ndahet
ngjall → s’ndahet (njërrokëshe)
mushka → mu-shka ose mush-ka
xixëllonja → xi-xëllonja, xixë-llonja, xixëllo-nja
atdheu → at-dheu
tryeza → try-eza, trye-za
lavdia → la-vdia ose lav-dia
libri → li-bri ose lib-ri
Ushtrimi 2 synon të dallojë fjalët e ndara saktë apo gabim.
shkë-mb → gabim, duhet shkëmb
zmb-raps → gabim, nuk ndahet zmbraps
ngj-all → gabim, nuk ndahet ngjall
kop-sht→ gabim, nuk ndahet kopsht
shkr-uan → gabim, ndahet shkru-an
Hapi IV
Jepet si detyrë në klasë që të ndahen në fund të rreshtit këto fjalë: dhëmb, ndjell, kalendari, sjellje, përkthyes,
torta, shtëpia, stilolapsi.
dhëmb, ndjell → nuk ndahen
kalendari → ka-lendari, kale-ndari, kalen-dari, kalenda-ri
sjellje → sjell-je dhe jo sje-llje
përkthyes → për-kthyes, përkthy-es
shtëpia → shtë-pia
stilolapsi → sti-lolapsi, stilo-lapsi, stilola-psi, stilolap-si
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në ndarjen e fjalëve në fund të rreshtit sipas
rregullave, dallimin e fjalëve të ndara saktë ose jo, pjesëmarrjen në veprimtari drejtshkrimi.
Detyrë: Ushtrimi 3 f. 88.

Java 11. Sa bukur në fshat!
Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Kali i vjetër (Xh. Peshëns)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Krijohet një minipanair me sende apo objekte të vjetruara të nxënëseve.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm tregimin;
• ritregon pjesën sipas pyetjeve;
• luan në role pjesën;
• nxjerr mesazhin e pjesës;
• tregon përvoja vetjake në lidhje me temën.

Fjalët kyç:
Plug, na ngriu gjaku, merr vesh, plugoj tokën.
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Burimet: Libri i nxënësit, sende apo lodra të vjetra.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, artet, shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Diskutim paraprak, dëgjim i drejtuar.
Organizmi i orës së mësimit

Hapi I
Thoni disa emra kafshësh shtëpiake

kali
lopa

Kafshë shtëpiake

derri

		
qeni
dhia
- Përse shërbejnë këto kafshë?
- Përshkruajmë kalin.
- Përse mund të ankohen kafshët?
Kafshët ankohen për njerëzit, kur ndonjëherë i trajtojnë keq.
Qeni: Unë e kam ruajtur gjithnjë mirë shtëpinë. Tani që u plaka dhe nuk dëgjoj mirë, s’më japin asgjë për të
ngrënë. Kjo nuk është e drejtë.
Kali: Unë e kam ndihmuar gjithmonë të zotin e shtëpisë për mbajtjen e peshave apo punimin e tokës. Tani që
u plaka, duan të më shesin.
Hapi II
Leximi i pjesës me intonacion nga mësuesja.
- Shpjegimi i fjalorit në tabelë.
- Leximi zinxhir i pjesës.
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit që të përgjigjen me fjali të plota rreth pyetjeve të tekstit. Nxënësit dallojnë përgjigjen
e saktë dhe të gabuar me simbolet V dhe X.
Hapi III
Krijohet në një kënd të klasës një panair me sende apo objekte të vjetruara. Secili nxënës tregon përse i ka
përdorur dhe a i “shan” ato tani që janë vjetruar.
Mesazhi i pjesës: Sa herë që blejmë një gjë të re, duhet të falënderojmë më parë gjënë e vjetër.
Hapi IV
Leximi me role i pjesës nga grupe nxënësish (mamaja – babai – mekaniku).
Hapi V
Nxënësve u jepet një grafik organizues “Emblema ime”, të cilët e plotësojnë në mënyrë të pavarur.
mami im

babi im

kali i vjetër

vëllai im

mekaniku

lodrat e mia
të vjetra

motra ime

plugu i vjetër

veshjet e mia kur
kam qenë i vogël
familja ime

Lexohet emblema e plotësuar para klasës.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në leximin e tregimit, të kuptuarit e brendisë, krijimin e
minipanairit me sende të vjetra dhe krijimin e lirë.
Detyrë: Përshkruaj cilësitë e personazheve.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Fjalia e thjeshtë
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljet në fjalitë e dhëna;
• dallon fjalitë e thjeshta nga jo të thjeshtat;
• krijon fjali të thjeshta.

Fjalët kyç:
folje, fjali e thjeshtë

Burimet: Libri i nxënësit, fisha me fjalë, fisha me fjali, tabak i
bardhë letre.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuha dhe komunikimi, shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Diskutim paraprak, dëgjim i drejtuar, shkrim i lirë, gushëkuqi rrethor, punë në grupe.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Mësuesi/ja shkruan në tabelë fjalitë:
Gjyshi lexon gazetën.
Nëna gatuan gjellën.
Mësuesja shpjegon mësimin dhe jep detyra.
- Sa fjalë ka secila fjali?
- Nënvizoni foljet në secilën fjali.
- Cila fjali ka dy folje.
Një fjali mund të ketë dy ose më shumë fjalë.
P.sh.: Gjyshi lexon. Gjyshi lexon gazetën.
Fjalia që ka një folje quhet fjali e thjeshtë.
Fjalia që ka dy ose më shumë folje nuk është fjali e thjeshtë.
Hapi II
U paraqiten nxënësve në një tabak letre disa fjali. U kërkohet që të dallojnë fjalitë e thjeshta nga fjalitë jo të thjeshta.
- Si i dalluat?
Hapi III
Hapet teksti. Lexohen shembujt e dhënë dhe rregullat gjuhësore. Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”.
Ushtrimi 1 synon që të formojë fjali të thjeshta duke lidhur me shigjetë fjalët me të zeza. Ushtrimi 2 synon që
nxënësi të vendosë pikën në fjalitë më të vogla dhe të plotësojë kuptimin e fjalive të papërfunduara.
Të dyja ushtrimet punohen me laps në libër.
Hapi IV
Ndahen nxënësit në grupe. Çdo grupi i jepen fisha me fjali dhe u kërkohet që t’i emërtojnë ato në fjali të
thjeshta dhe jo të thjeshta.
Në një fletë A4 mësuesi/ja shkruan folje të ndryshme, p.sh.: mësoj, lëron, mbuluan, mjekoj...
Më pas u kërkohet nxënësve që të krijojnë fjali të thjeshta me njërën nga foljet e dhëna e më pas ta kalojnë
fletën dorë më dorë.
Lexohen fjalitë para klasës. Shpallet grupi fitues.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në dallimin e fjalive, formimin e fjalive të thjeshta.
Detyrë: Formoni 5 fjali të thjeshta.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Te gjyshja në fshat (R. Piumini)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Sillen pamje nga fshati ose nga filmi “Zonja nga
fshati”.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon pjesën rrjedhshëm e me intonacion;
• jep parashikimet e veta në lidhje me tekstin;
• tregon brendinë duke respektuar strukturën e
tregimit;
• krahason dhomën e gjyshes në tregim me
dhomën e gjyshes së vet.

Fjalët kyç:
Fshat,
gjyshja,
fasada e shtëpisë,
dhoma e ngrënies,
dhoma e gjumit

Burimet: Libri i nxënësit, letra vizatimi, lapustila, foto
të shtëpive në fshat ose foto të shtëpive të gjyshërve të
tyre.

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

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Shikim i organizuar, lexim i drejtuar, turi i galerive, grafik analogjie.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Shikohen në mënyrë të organizuar pamje nga fshati ose sekuenca nga filmi “Zonja nga fshati”. Mësuesi/ja
drejton pyetjet.
- Si janë shtëpitë në fshat?
- Cilit prej jush i jetojnë gjyshërit në fshat?
- Na tregoni pak për jetën e tyre në fshat.
Hapi II
Njihen nxënësit me titullin e pjesës “Te gjyshja në fshat”.
Bëhet leximi i pjesës me ndalesa.
Ndalesa 1. Gjyshja ime... edhe lule.
- Ku jetonte gjyshja?
- Ku ndodhet shtëpia e saj?
- Çfarë është për të kopshti rreth e qark shtëpisë?
- Çfarë gjen në kopshtin e saj?
- Si mund të vazhdojë ngjarja?

Ndalesa 2. Fasada... për ta përshëndetur.
- Si është pamja e jashtme e shtëpisë së saj?
- Çfarë ka në qendër të shtëpisë?
- Pse gjatë ditës gjyshja i lë çelësat në bravë?
- Si mendoni ju, me kë jeton ajo?

Ndalesa 3. Brenda... dhoma e gjumit.
- Si është shtëpia e gjyshes brenda?
- Po shtëpia e gjyshes tënde?
- Cila të pëlqen më shumë? Pse?

Ndalesa 4. Në këtë dhomë... banjë e vogël.
- Ku ndodhet dhoma e gjumit e gjyshes?
- Çfarë ka në dhomën e gjumit gjyshja?
- Ju pëlqeu shtëpia e gjyshes në fshat?

Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja.
Bëhet leximi zinxhir i pjesës nga nxënësit.
Mesazhi i pjesës: Jeta në fshat është e bukur dhe plot gjallëri.
Hapi III
Nxënësit paraqesin me foto shtëpinë e gjyshërve të tyre. Mësuesi/ja u kërkon që të përshkruajnë shtëpinë e
gjyshërve, duke u nisur nga përshkrimi i shtëpisë së gjyshes në tregim.
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Hapi IV
Nxënësit vizatojnë shtëpinë e gjyshes së tregimit ose shtëpinë e gjyshërve të tyre. Paraqiten vizatimet e tyre
në perden e klasës.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësim i nxënësve për aftësitë e demonstruara në leximin e tregimit, parashikimin e ngjarjes,
përshkrimin e shtëpisë së gjyshes dhe të gjyshërve të tyre.
Detyrë: Lexo, ritrego dhe përfundo ose plotëso me detaje vizatimin e nisur në klasë.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Tema mësimore: Shqisat tona
Kompetenca: Lexojmë

Shkalla: I

Klasa: III

Situata e të nxënit:
Loja e shqisave

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
Fjalët kyç:
mësimore
organet e shqisave, Hajdi, gjyshi, Alpe
Nxënësi/ja:
• lexon pjesën për ta kuptuar;
• përcakton organin shqisor për çdo paragraf;
• përshkruan me fjalët e veta përmbajtjen e çdo shqise.
Burimet: Libri i nxënësit, libri “Hajdi dhe Klara”, fletë A4,
lapustila.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, dituri natyre

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Loja e shqisave, përmbledhje
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Nxirret para klasës një nxënës. I mbyllen sytë me një shami. Ai/ajo përpiqet të emërtojë sendet mbi tryezën e
mësueses duke përdorur organet e shqisave.
Një portokall → me anë të të prekurit, të nuhaturit ose të shijuarit.
Një lule → me anë të aromës.
Një daulle → me anë të të dëgjuarit.
Një libër (të dallojë ç’është shkruar) → vetëm me anë të të shikuarit, nëse heq shaminë nga sytë.
Organet e shqisave na ndihmojnë për të përshkruar saktë sendet apo objektet.
Hapi II
Lexohen paragrafët e dhënë në tekst. Nxënësit dëgjojnë me vëmendje, pasi do të plotësojnë se cili organ ka
shërbyer në përshkrimin e paragrafëve.
Paragrafi 1 → shqisa e të parit.
Paragrafi 2 → shqisa e të shijuarit.
Paragrafi 3 → shqisa e të prekurit.
paragrafi 4 → shqisa e të dëgjuarit.
paragrafi 5 → shqisa e të nuhaturit.
Leximi i paragrafëve bëhet zinxhir nga nxënësit. Bëhet shpjegimi i fjalorit në tabelë nga mësuesi/ja.
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Hapi III
Përshkruhet me një fjali përmbajtja e çdo paragrafi.
1. Hajdi u mrekullua nga bukuria e Alpeve ku jetonte gjyshi i saj.
2. Gjyshi përgatiste djathin dhe gjalpin vet dhe ajo kënaqej duke i shijuar.
3. Hajdi kënaqej kur ledhatonte kecin e përhirtë.
4. Fëshfërima e erës i ngjante një muzike të bukur.
5. Hajdi u deh nga aroma e luleve dhe e barit.
Hapi IV
Lexim nga libri “Hajdi dhe Klara”. Shkëputen pjesë nga libri dhe u thuhet shkurt përmbajtja.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në leximin e paragrafëve, përcaktimin e organeve të
shqisave për çdo paragraf, përshkrimin e çdo paragrafi me një fjali të vetme.
Detyrë: Leximi i librit “Hajdi dhe Klara” për lexim jashtëklase

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Shqisat tona
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• shkruan me imagjinatë duke përdorur pesë shqisat;
• krijon një përshkrim të shkurtër rreth një teme të
caktuar.

Fjalët kyç:
shkruajmë, fantazi, pesë shqisat tona

Burimet: Libri i nxënësit, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtari krijuese, shkrim i lirë, imagjinatë e drejtuar.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Përshkruhen 5 shqisat e njeriut me nga një fjali.
Të parit: Sytë shikojnë çdo gjë që na rrethon.
Të nuhaturit: Hunda nuhat aroma të ndryshme.
Të dëgjuarit: Veshët dëgjojnë zhurma të ndryshme.
Të shijuarit: Goja shijon ushqime të shumëllojshme.
Të prekurit: Lëkura është e ndjeshme ndaj çdo objekti apo sendi që prekim.
Hapi II
Mësuesi/ja krijon një situatë: Je nisur me familjen tënde për piknik në malin e Dajtit. Rrugës sheh, dëgjon, prek,
nuhat dhe shijon. Çfarë konkretisht?
Nxënësit lihen të lirë të fantazojnë duke përdorur 5 organet e shqisave.
sheh → lëndina, pyje, rrugë të ngushta, kafshë dhe bimësi të shumëllojshme
dëgjon → fëshfërimën e erës, zërat e kafshëve, ujin që gurgullon
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prek → lulet, pemët, ledhaton kafshë
nuhat → aromën e luleve dhe pishave
shijon → frutat në pemë dhe shkurre
Hapi III
Nxënësve u jepet si detyrë që të bëjnë një përshkrim të shkurtër, duke përdorur 5 shqisat.
Me shokët e lagjes shkuam në parkun e lodrave te liqeni artificial. Sa lodra të bukura kishte atje! Aty dëgjohej
cicërima e zogjve në pemë, fëshfërima e gjetheve, zhurma e trenit-lodër, që kalonte në shinat e tij. Aroma e luleve
që kishin mbirë në park të dehte pafundësisht. Pasi luajtëm me lodra të ndryshme, filluam të shijonim ushqimin
që kishim marrë me vete. Aty pranë nesh afroheshin shpendë, që donin të hanin thërrimet që u jepnin ne.
Secili prej nesh i ledhatonte me kënaqësi. Ajo ditë kaloi mjaft bukur.
Lexohen krijimet e nxënësve para klasës.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara krijuese dhe mënyrës së përshkrimit me fantazi për
tema të veçanta.

Java 12. Mbjellim një pemë
Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Ia kalon në shpejtësi (Zh. Prever)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Historia e një kokrre misri.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me ndjenjë poezinë;
• komenton vargjet e poezisë;
• tregon rrugën dhe veprimet e farës;
• analizon cilësitë e farës dhe lisit.

Fjalët kyç:
farë,
lis,
filiz,
gjithëfuqishëm

Burimet: Libri i nxënësit, informacione rreh farës dhe drurit,
fletë A4, lapustila.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, dituri natyre

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Dora e fshehtë, punë në grupe, dëgjim i drejtuar, analizë personazhesh, turi i galerisë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Vjersha është ndarë në strofa (4 strofa). Nxënësit janë ndarë në grupe. Çdo grup rindërton vjershën sipas
strofave. Përfaqësuesi i grupit prezanton punën para klasës.
Hapi II
Lexohet vjersha me intonacion nga mësuesja. U kërkohet nxënësve që t’iu përgjigjen me fjali të plota pikave
të mëposhtme:
- Tregoni rrugën që përshkoi fara për t’u kthyer në pemë.
farë → filiz → degë, gjethe → lis
- Tregoni veprimet e farës.
udhëtoi → fluturonte → pa → ndaloi → u gdhi → u rrit → u mbulua → u fuqizua
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- Çfarë i nevojitet një bime për t’u rritur?
Dritë, ujë, nxehtësi, dhe, ajër.
- Gjeni fjalët që rimojnë në vargjet e poezisë.
prapa → vapa; arë → farë; hijshëm → gjithëfuqishëm; kalojë → fluturojë
Shpjegohen fjalët e reja, gjatë leximit të vargjeve nga nxënësit.
Hapi III
Punohet ushtrimi “Plotëso”. Plotësohen fjalitë e tekstit, së bashku me ndihmën e mësuesit/es.
Nga farë u bë filiz, nga filiz u bë lis.
Nga veza doli zogu dhe nga zogu u bë pulë.
Nga larva doli krimbi, nga krimb u bë flutur.
Nga embrioni u bë bebe, nga bebe u bë fëmijë.
Këto fjali nxënësit i plotësojnë duke u mbështetur edhe në informacionet që kanë marrë në lëndën e diturisë
së natyrës.
Hapi IV
Analizohen cilësitë e lisit dhe të farës.
i hijshëm

e vogël
fluturuese

fara

i madh

e lehtë

lisi

i fortë

		
i vjetër
i ri
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në leximin e poezisë, dallimin e strofave, vargjeve,
fjalëve me rimë, të kuptuarit e poezisë nëpërmjet përgjigjeve të dhëna.
Detyrë: Mësoni poezinë përmendësh.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Të mbjellim një dru (A. Deva)
Kompetenca: Dëgjojmë

Situata e të nxënit:
Sillen pamje nga mbjelljet e pemëve në qytetin tonë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• flet për rëndësinë që kanë pemët për njerëzit;
• tregon mënyra se si mund të mbrohen pemët
nga dëmtimet;
• komenton figurat e tekstit;
• diskuton me shokët/shoqet për kënaqësinë që
sjell shëtitja në pyll.

Fjalët kyç:
dru,
mbjell,
pemë

Burimet: Libri i nxënësit, foto të aktiviteteve të shkollës
në kuadrin e ditëve të mjedisit, video-projektor.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, shkenca e natyrës,
TIK-u

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Shikim i organizuar, diskutim i ideve, punë në grupe, mendo‒trego, diagram i Venit.
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Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Shikohen në mënyrë të organizuar pamje nga mbjelljet e pemëve në qytetin tonë.
Diskutohet rreth tyre
1. Mbjellja e pemëve
2. Dru të prerë e pemë të thara
ajër i pastër
mjedis jo i këndshëm
mjedis i zbukuruar
mungesë gjelbërimi
sigurim i ushqimit
çdo gjë duket e zymtë
Hapi II
Hapet teksti. Komentohen figurat në të. Lexohet poezia e Agim Devës me intonacion dhe informacioni për
bimët nga mësuesi/ja. Me diagram Veni gjenden të përbashkëtat dhe ndryshimet mes tyre.
poezia

teksti shkencor
● mbjellja e drurëve

● druri sjell zogun, këngën e tij ajrin
e pastër

Pemët burim ● bimët kryejnë procesin që çlirojnë oksigjenin
● oksigjeni përdoret nga njerëzit, kafshët,
oksigjeni
shpendët

Mësuesi/ja drejton pyetjet:
- Cili tekst mësohet përmendësh? (poezia) Pse?
- Cili tekst përdoret në lëndën e diturisë?
Katër vargjet e fundit të poezisë kanë të njëjtin kuptim me fjalinë e tekstit: Në një mjedis me gjelbërim, ne
thithim ajër të pastër dhe jo pluhur.
Hapi III
Shkruhen disa fjalë në dërrasën e zezë dhe u kërkohet nxënësve që të bashkojnë me shigjetë fjalët që kanë
lidhje.
ajër të pastër → oksigjen
gjethe → gjelbërim
pemë → dru
njerëzit, kafshët → gjallesat
Ndahen nxënësit në 3 grupe dhe secili prej tyre punon me një nga temat përkatëse.
Grupi 1 → Flisni për rëndësinë e pemëve.
Grupi 2 → Tregoni mënyrën e mbrojtjes së pemëve.
Grupi 3 → Paraqitni me vizatim një pyll me dru të gjelbëruar dhe një pyll me dru të prerë e të tharë.
Çdo grup prezanton punën para klasës.
Hapi IV
U kërkohet nxënësve që të përshkruajnë kënaqësinë që u sjell shëtitja në pyll (çlodhje, kënaqësi shpirtërore,
shëndet).
Hapi V
Ndërmerret një nismë me temë: “Të mbjellim një pemë”. Kjo nismë shoqërohet me përgatitjen e balonave me
një pemë të vizatuar mbi të dhe me mesazhin “T’i mbrojmë pemët”. Balonat e përgatitura lidhen në një vend
të dukshëm në oborrin e shkollës ose në parkun e qytetit.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në kuptimin e brendisë pas dëgjimit të parë, dhënien
e opinioneve dhe mendimeve rreth rëndësisë së pemëve për jetën në Tokë.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Ditari i pemës
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
parku i qytetit, foto ose ekskursion.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm pjesën;
• tregon për jetën e një peme;
• lexon ditarin e një peme;
• nxjerr mesazhin e pjesës.

Fjalët kyç:
brengë,
ditar,
vragat,
pemë

Burimet: Libri i nxënësit, foto me pemë, kuriozitete për
drurët, video-projektor.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi, shkenca e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Pyetja e ditës, insert, shkrim i lirë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Mësuesi/ja shkruan në tabelë pyetjen: Pse janë të rëndësishme pemët?
Përgjigjet e nxënësve shkruhen në tabelë:
▪ Pastrojnë ajrin. 				
▪ Zbukurojnë mjedisin.			
▪ Sigurojnë lëndën e parë në ndërtim.
▪ Sigurojnë lëndën e zjarrit.
Rikujtohen mësimet e marra në shkencën e natyrës:
drurë → pemë → shkurre → barishte
Kjo orë mësimi mund të zhvillohet në parkun e qytetit ose me foto në video-projektor.

▪ Japin fruta.		

Hapi II
Njihen nxënësit me titullin e pjesës “Ditari i pemës”. Lexohet në heshtje pjesa duke përdorur teknikën e INSERT-it.
V → për atë që ju e dini		
- → për atë që e dini ndryshe
+ → informacion i ri për ju 		
? → për atë që ju nuk e keni të qartë
V
Pemët kanë jetën e tyre
siç keni dhe ju jetën tuaj.

-

+

Një degë e thyer është si
një krah i vrarë, i këputur,
që e ndien trupi ynë...

Edhe pema ka ditarin e
saj, që e ruan brenda
vetes...

?
Rrathët tregojnë
ngjarjet e jetës së
pemës.

Bëhet leximi zinxhir i pjesës nga nxënësit. Mësuesi/ja shpjegon fjalorin. Plotësohet rubrika “Kupto tekstin”.
Hapi III
Nxënësve u jepet si detyrë që të shkruajnë disa fjali rreth temës “Pemët janë pjesë e jetës sonë”.
Pemët kanë një vlerë të paçmueshme për njerëzit. Sipërfaqet e gjelbëruara janë mushkëritë e natyrës, pasi
prodhojnë oksigjenin për frymëmarrjen e njerëzve. Që ne të rritemi të shëndetshëm, duhet që të kujdesemi
për pemët dhe të mbjellim sa më shumë të tilla.
Mbjellja e pemëve ndihmon jetesën tonë.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në leximin e tregimit, shkrimin rreth rëndësisë së
pemëve në jetën e njeriut.
Detyrë: Vizato pemë të gjymtuar dhe pemë të shëndetshme duke shkruar mesazhin përkatës poshtë çdo vizatimi.
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Pjesët kryesore të fjalisë
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon kryefjalën nga kallëzuesi duke përdorur pyetjet
përkatëse;
• përshtat kryefjalën me kallëzuesin në numër;
• krijon fjali me pjesët kryesore të saj.

Fjalët kyç:
kryefjalë,
kallëzues,
Kush?, Ç’bën?

Burimet: Libri i nxënësit, kartolina me pyetjet Kush?, Ç’bën?

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuha dhe komunikimi, shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Diskutim paraprak, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Mësuesi/ja shkruan në tabelë fjalinë:
Dje, vajza veshi një fustan të bukur.
- Për kë flet fjalia? (vajzën, personazhin)
- Ç’tregon kryefjala? (kush e kryen veprimin e personazhit)
- Çfarë lloj fjalie është? (e thjeshtë)
Kryefjala → gjendet me pyetjet Kush? Cili? Cila? Cilët? Cilat?
Kallëzuesi →gjendet me pyetjen Ç’bën?
Nëse në një fjali kryefjala është në numrin njëjës, atëherë edhe kallëzuesi është në numrin njëjës.
- Si mund ta ktheni fjalinë në numrin shumës?
Dje, vajzat veshën fustane të bukura.
Hapi II
Hapet teksti. Lexohen shembujt e dhënë dhe rregullat gjuhësore. Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”.
Në Ushtrimin 1 kërkohet që nxënësi të lidhë me shigjetë kryefjalën me kallëzuesin.
Zhvillimi i Ushtrimit 2 synon që nxënësi të dallojë kryefjalën dhe kallëzuesin në fjalitë e dhëna.
Në Ushtrimin 3 kërkohet që nxënësi të përshtatë kallëzuesin me kryefjalën.
Këto ushtrime plotësohen me laps në tekst.
Hapi III
U kërkohet nxënësve që të krijojnë 3 fjali me të dyja pjesët kryesore dhe më pas t’i kthejnë ato në numrin
shumës ose njëjës.
Mjeku viziton pacientët me stetoskop.
Mjekët vizitojnë pacientët me stetoskop.
Lexohen fjalitë e formuara nga disa nxënës.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për dallimin e pjesëve kryesore në fjali, përdorimin e pyetjeve përkatëse dhe
përshtatjen e kallëzuesit me kryefjalën në numër.
Detyrë: Krijo fjali me pjesët kryesore të fjalisë, duke i përshtatur ato në numër (njëjës dhe shumës).
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Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Pjesët plotësuese të fjalisë
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:
Loja e fjalëve

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon pjesët kryesore të fjalisë;
• bën dallimin ndërmjet pjesëve kryesore dhe pjesëve
plotësuese;
• përdor saktë pyetjet për gjetjen e pjesëve plotësuese;
• krijon fjali me pjesë plotësuese.

Fjalët kyç:
kryefjalë,
kallëzues,
grup kryesor,
grup plotësues

Burimet: Libri i nxënësit, fisha me fjalë, kartolina me pyetjet
Ku? Kur? Si? Çfarë?, fletore klase.

Lidhja me fushat e tjera:
Gjuha dhe komunikimi, shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Lojë, shpjegim, punë e drejtuar, krijim i lirë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi I
Në fisha janë shkruar fjalët e fjalisë: Zogu i vogël cicëron në degë.
Këto fisha u jepen në dorë 4 nxënësve vullnetarë, të cilët dalin para klasës dhe krijojnë një fjali me kuptim me
këto 4 fjalë.
- Cilat janë pjesët kryesore në këtë fjali? (Zogu, cicëron)
- Si emërtohen këto fjalë kryesore? (kryefjalë, kallëzues)
Mësuesi/ja heq fisha me fjalë nga fjalia. P.sh., largon nxënësin që ka fishën me fjalën zogu.
- A ka kuptim fjalia që mbeti? Pse? (Jo, sepse kryefjala tregon personin për të cilën bën fjalë fjalia. Pra, kjo
fjalë është e domosdoshme.)
Pra, fjalët zogu dhe cicëron nuk mund të hiqen, pasi prishin kuptimin e fjalisë. Provohet të hiqen fishat me
fjalët i vogël, në degë.
- Po tani, a ka kuptim fjalia? Pse? (Po, pasi janë fjalë që zgjerojnë kuptimin e fjalisë, pra nuk mbajnë peshën
e fjalisë.)
Fjalia Zogu cicëron është fjalia më e vogël.
Fjalët i vogël, në degë do t’i quajmë pjesë plotësuese të fjalisë.
Pjesët plotësuese plotësojnë kuptimin e kryefjalës dhe të kallëzuesit. Gjenden me pyetjet: Si? Ku? Kur? Pse?
Hapi II
Hapen librat. Lexohen shembujt e dhënë në tekst dhe rregullat gjuhësore. Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”.
Në Ushtrimin 1 kërkohet që nxënësi t’i shtojë pjesë plotësuese pjesëve kryesore. (Plotësohet me laps në tekst)
1. Këngëtari i vogël këndon në festival.
2. Piktori i talentuar pikturon mjaft bukur.
3. Fëmijët e vegjël ndihmojnë prindërit e tyre.
4. Qenushët e vegjël luajnë me fëmijët.
5. Dielli rrezeartë ngroh Tokën.
6. Zogu pendëshkruar këndon në pemë.
Në Ushtrimin 2 kërkohet që nxënësi të dallojë pjesët kryesore nga pjesët plotësuese në fjalitë e dhëna.
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Pjesët kryesore (Kush?, Cili?, Cila?)

Pjesët plotësuese (Si?, Çfarë?, Ku?)

Një buburrec, kërkonte
Një flutur, qëndronte
Një milingonë, shtynte
Zogu, këndonte

i zi, ushqim
e kuqe, mbi një lule
e vockël, një kokërr gruri
pushëverdhë, mbi degën e pemës

Në Ushtrimin 3 kërkohet që nxënësi të shkruajë në vendin e duhur pjesët plotësuese që janë dhënë (punohet
me laps në tekst).
Renditja e saktë: një letër, shumë, e Dajtit, në dimër, nëpër pyje e livadhe, me teleferik, ekskursione.
Hapi III
U kërkohet nxënësve që të krijojnë 3 fjali duke përdorur pjesët kryesore dhe pjesët plotësuese. Lexohen fjalitë
nga nxënësit para klasës.
Vlerësimi i nxënësve:
Bëhet vlerësimi i nxënësve për aftësitë e demonstruara në dallimin e pjesëve kryesore dhe pjesëve plotësuese
në fjali, krijimin e fjalive me to.
Detyrë: Jepen fjalitë:
Mësuesja shpjegon.
Djemtë mbledhin.
Fshatarët vjelin.
Zgjeroni këto fjali me fjalë plotësuese.

Fusha: Gjuha shqipe

Lënda: Gjuha shqipe 3

Shkalla: I

Klasa: III

Tema mësimore: Cikli jetësor i bimëve
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
Pamje nga natyra me bimë... në foto ose
video-projektor

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• liston bimët sipas jetëgjatësisë së tyre;
• shkruan numërorët me fjalë;
• përshkruan me dy-tri fjali pikturat e dhëna.

Fjalët kyç:
Natyrë e gjymtuar,
jetëgjatësi,
cikël jetësor.

Burimet:
Libri i nxënësit,
foto nga stina e vjeshtës, fletë A4, lapustila, flipçart.

Lidhja me fushat e tjera:
Shoqëria dhe mjedisi
Artet
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Diskutim paraprak, shikim i organizuar, shkrim i drejtuar, shkrim i lirë.
Organizmi i orës së mësimit
Hapi i parë. Diskutim paraprak
U drejtohet nxënësve me pyetjen:
- Si e kuptoni shprehjen “cikli jetësor i bimëve”?
Lihen nxënësit të lirë të flasin rreth kësaj shprehjeje.
Bima → lind, rritet, vyshket.
Hapi i dytë. Shikim i organizuar
U paraqitet nxënësve në video-projektor ose vendosen në tabelë foto me pamje nga natyra: mjedis i
gjymtuar (i shkatërruar) dhe mjedis i mirëmbajtur.
- Pse quhet mjedis natyror i gjymtuar? (drurët janë prerë pa kriter, në pyll ka rënë zjarr, pyllit i mungojnë
kafshët dhe bimët).
- Pse quhet mjedis natyror i mirëmbajtur? Mjedisi është mirëmbajtur dhe mbrojtur nga njeriu. Çdo bimë ka
ciklin e plotë jetësor. Lexohen informacione të ndryshme nga nxënësit dhe mësuesja.
Hapi i tretë. Shkrim i drejtuar
Ftohen nxënësit të kujtojnë tregimin “Kujto qenin tim”. Qeni Xheku e kreu ciklin e plotë jetësor duke jetuar 12
vjet.
Lexohet teksti i dhënë në heshtje nga nxënësit. Listoni bimët duke i renditur sipas jetëgjatësisë së tyre.
Shkruani numërorët me fjalë, p.sh.:
2000 →dymijë ...
25 →njëzet e pesë
Hapi i katërt. Shkrim i lirë
Vështrohen me kujdes dy pikturat e dhëna në tekst. Përshkruhen me nga 2-3 fjali secila.
1. Mjedis natyror i gjymtuar
Sa keq! Pylli është shkatërruar plotësisht. Drurët janë prerë, diku më tutje është ndezur zjarr. Bimët dhe
kafshët janë drejt zhdukjes.
2. Mjedis natyror i mirëmbajtur
Sa bukur! Çdo gjë lulëzon. Njerëzit kujdesen vazhdimisht për natyrën. Të gjithë janë në shërbim të saj.
Hapi i pestë. Shkrim i lirë
Paraqitni me vizatim një nga përshkrimet më lart.
Vlerësimi i nxënësve
Vlerësohen nxënësit për shkrimin dhe listimin e bimëve sipas ciklit jetësor, për përshkrimin e saktë dhe me
imagjinatë të pikturave të dhëna, për përdorimin e saktët normës drejtshkrimore.
Detyrë: Shkruani ciklin jetësor të një bime që dëshironi.
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Teste gjuhe (tremujori i parë)
Unë jam ________________________________
Test gjuhe
Grupi A
1. Rendit fjalët e mëposhtme sipas alfabetit
Hëna, fletore, autobus, klasë
________________,

________________,

________________,

________________

(4 pikë)

2. Vendos numra në fjalitë e mëposhtme sipas rendit të ngjarjes.
Atje, zura dhe një shok.
Gjithë ditën luaja me top dhe lahesha në det.
Pushimet i kalova në plazhin e Durrësit.
Ai më mësoi të notoja stile të ndryshme notimi.

				

(4 pikë)

3. Vendos shenjat e pikësimit në fjalitë e mëposhtme. Shkruaj llojin e tyre.
Kush ta bleu këtë fustan të bukur ___________ (______________________________)
Po ti qenke rritur shumë ___________ (______________________________)
Gjyshja gatoi byrek me spinaq ___________ (______________________________)

(6 pikë)

4. Ktheji fjalitë mohore në pohore.
Dritani nuk e shikon asnjëherë semaforin.
_______________________________________________________________________.
Asnjë nuk e pa shfaqjen.
_______________________________________________________________________.

(2 pikë)

5. Nënvizo fjalët e shkruara drejt.
kurkund		kurrkund		asnjeri		
asnjë		

as një			

askurrkush					

(3 pikë)

katra →											

(3 pikë)

6. Ndaj në fund të rreshtit fjalët:
blej →
marrje →
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7. Shkruaj dy fjali.
e thjeshtë: _____________________________________________________________.
jo e thjeshtë: ___________________________________________________________.

(2 pikë)

8. Nënvizo kryefjalën dhe kallëzuesin dhe shkruaj me çfarë pyetjesh gjenden.
Në verë, gjyshi mban syze dielli. 							
kryefjala ___________________		

pyetja _______________________

kallëzuesi __________________		

pyetja _______________________		

(4 pikë)

9. Përshtat foljen me kryefjalën në fjalitë e dhëna.
Fëmijët ulen në divan dhe (shikoj) një film vizatimor.
Unë dhe ti (do të marr) topin për të luajtur. 							

(2 pikë)

10. Fjalëve kryesore të fjalisë shtoju fjalë plotësuese.
Mësuesja _______________________ shpjegon ___________________________.
Mjeku __________________________ viziton _____________________________.
Traktori _________________________ lëvron _____________________________.		

(6 pikë)

11. Shkruaj fjali që shprehin:
Urim _________________________________________________________________
Dëshirë _______________________________________________________________
Mallkim _______________________________________________________________

(3 pikë)

Vlerësimi

1 (AP)

2 (ANP)

3 (AK)

4 (ASHK)

5 (ASH)

Pikët

0–9

10 – 18

19 – 26

27 – 34

35 – 39
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Unë jam ________________________________
Test gjuhe
Grupi B
1. Rendit fjalët e mëposhtme sipas alfabetit
nxënës, vazo, babai, kuleta
________________,

________________,

________________,

________________

(4 pikë)

2. Vendos numra në fjalitë e mëposhtme sipas rendit të ngjarjes.
Pasi e lexoi librin, e vendosi në bibliotekën e saj.
Ajo bleu një libër të ri.
Ana lexon shumë libra.
Libri kishte shumë figura.

							

(4 pikë)

3. Vendos shenjat e pikësimit në fjalitë e mëposhtme. Shkruaj llojin e tyre.
Ua, sa qenka zbukuruar ___________ (______________________________)
Mësuesja kontrollon detyrat ___________ (______________________________)
A e fshehu fajin Mirela ___________ (______________________________)			

(6 pikë)

				
4. Ktheji fjalitë pohore në mohore.
Dikush po troket te porta.
_______________________________________________________________________.
Blerta vështron gjithandej.
_______________________________________________________________________.

(2 pikë)

				
5. Nënvizo formën e shkruar saktë.
s’shkon			

s’sëmuresh		

s’zhvishet		

nuk shkon		

nuk sëmuret		

nuk zhvishet				

(3 pikë)

qershia →											

(3 pikë)

6. Ndaj në fund të rreshtit fjalët:
gur →
lakra →

138

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

7. Shkruaj dy fjali.
e thjeshtë: ______________________________________________________________.
jo e thjeshtë: ____________________________________________________________.

(2 pikë)

8. Nënvizo kryefjalën dhe kallëzuesin dhe shkruaj me çfarë pyetjesh gjenden.
Dje, Rozana shkoi në kinema me shokët.
kryefjala _____________________)____

pyetja _____________________________

kallëzuesi ________________________

pyetja _____________________________

(4 pikë)

9. Përshtat foljen me kryefjalën në fjalitë e mëposhtme.
Gjyshja (marr) këmishën time dhe qep një kopsë.
Artani (mbaroj) detyrat dhe zë vend pranë vëllait. 						

(2 pikë)

10. Fjalëve kryesore të fjalisë shtoju fjalë plotësuese.
Nxënësit _______________________ mbollën _________________________________.
Macja _________________________ po luan __________________________________.
Miri ___________________________ recitoi ___________________________________.

(6 pikë)

11. Shkruaj fjali që shprehin:
Urim Urim _____________________________________________________________.
Dëshirë Urim ___________________________________________________________.
Mallkim Urim ____________________________________________________________.

(3 pikë)

Vlerësimi

1 (AP)

2 (ANP)

3 (AK)

4 (ASHK)

5 (ASH)

Pikët

0–9

10 – 18

19 – 26

27 – 34

35 – 39
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Unë jam ______________________________
Test gjuhe
Grupi A
Lexo pjesën e mëposhtme.
Ishte një ditë e bukur shkurti. Mimozat kishin çelur. Poshtë degëve të një mimoze kishte qëndruar një autobus.
Një vogëlush po vizatonte me gishtin tregues një kalë, në pluhurin që kishte veshur anët e autobusit. Iu
afrova, i ledhatova flokët dhe i fola:
‒ Po ti qenke piktor i vërtetë! Si të quajnë?
‒ Erion.
‒ Ta gëzosh!
‒ Faleminderit!
‒ Po në shtëpi bën vizatime ti, Erion? T’i ka parë njeri?
‒ M’i ka parë xhaxhi Vullneti. Ai është piktor.
‒ Dëgjo, Erion! Unë punoj në revistën “Bota e fëmijëve”. Eja më tako dhe më sill vizatimet e tua. Po të jenë
të bukura, do t’i botojmë.
‒ Vërtet?!
Djaloshi më vështroi me dyshim drejt e në sy.
‒ Po, po Erion, eja më tako patjetër.
Kaluan shumë vjet. Një ditë, Erioni erdhi në redaksi. Tani Erioni është bërë piktor i njohur.
Rretho përgjigjen e saktë:
1. Erioni vizatoi në pluhurin e autobusit:
a) një qenush;
b) një lule;
c) një kalë. 											

(1 pikë)

2. Xhaxhi Vullneti është:
a) arkitekt;
b) piktor;
c) mjek.											

(1 pikë)

3. Çfarë u bë Erioni kur u rrit:
a) inxhinier;
b) mësues;
c) piktor i njohur.										
						
4. Pse xhaxhi Vullneti e ftoi Erionin në redaksinë “Bota e fëmijëve”?
__________________________________________________________________ 		

(1 pikë)

(1 pikë)

5. Kur u kthye në redaksi Erioni?
__________________________________________________________________

(1 pikë)

6. Rendit fjalët sipas alfabetit:
mimozat, degëve, autobus, afrova.
_______________, _______________, _______________, _______________.		

(4 pikë)

7. Shkruaj me dy fjali emocionet që të përcolli pjesa e mësipërme.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 		

(2 pikë)
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8. Vendos shenjat e pikësimit në fjalitë e mëposhtme. Vendos para tyre numra, sipas rendit të ngjarjes.
M’i ka parë xhaxhi Vullneti _________
Një vogëlush vizatoi një kalë në pluhurin e autobusit _________
Po ti qenke piktor i vërtetë _________
T’i ka parë njeri _________ 								

(8 pikë)

9. Shëno me D fjali dëftor, me P fjali pyetëse, me E fjalitë që shprehin emocion.
1. Poshtë degëve të një mimoze kishte qëndruar një autobus. _________
2. Faleminderit! _________
3. Po në shtëpi bën vizatime ti, Erion? _________					

(1 pikë)

10. Rretho përgjigjen e saktë. Me kryeradhë fillon:
a) fjalia;
b) teksti;
c) paragrafi.											

(1 pikë)

11. Në fjalinë: Një ditë, Erioni erdhi në redaksi, kryefjala është:
a) një ditë;
b) Erioni;
c) erdhi;
ç) redaksi.											

(1 pikë)

12. Kthe fjalinë pohore në fjali mohore.
Erioni vinte shpesh në redaksi.
____________________________________________________________________.

(1 pikë)

13. Veço nga pjesa e mësipërme një fjali të thjeshtë dhe një jo të thjeshtë.
Fjali e thjeshtë: _______________________________________________________
Fjali jo e thjeshtë: _____________________________________________________		

(2 pikë)

14. Formo një fjali me kryefjalë fjalën piktori.
____________________________________________________________________

(1 pikë)

15. Plotëso me cilat pyetje gjendet kryefjala dhe kallëzuesi.
Kryefjala ______________________
Kallëzuesi _____________________						

		

(2 pikë)

16. Nënvizo pjesët plotësuese te fjalitë e mëposhtme.
Djali i vogël pikturoi një kalë.
Erioni i emocionuar erdhi në redaksi.								

(4 pikë)

Vlerësimi

AP (1)

ANP (2)

AK (3)

ASHK (4)

ASH (5)

Pikët

0‒7

8‒15

16‒23

24‒30

31‒34
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Unë jam ________________________________
Test gjuhe
Grupi B
Lexo pjesën e mëposhtme.
Kam një fqinj, që e quajnë Aldush. Mamaja i thotë:
‒ Aldush, zemra ime, vetëm mësimet shih ti.
Gjyshja i thotë:
‒ Xhan i gjyshes, mos zër gjë me dorë. ‒ Dhe Aldushi s’bën asgjë.
Sot Aldushi ka ditëlindjen, mbush 8 vjeç. Të gjithë e urojnë, mami, babi, gjyshi, nëna dhe vëllai.
‒ Aldushin e kemi shok mjaft të mirë, – thonë shokët e klasës.
Në këtë çast dëgjohen zëra të dobët, që i ndien veshi i njeriut.
‒ Jo, jo nuk është ashtu!
‒ Kush flet? – pyeti njëri nga shokët.
‒ Ne jemi orët e humbura.
Dhoma papritur vetëtiu. Mbi tryezë shfaqen dy figurëza të vogla si njerëz, që shkëlqejnë aq sa të marrin sytë.
‒ Ne kemi ardhur këtu, që t’ju themi se Aldushi nuk mbush sot 8 vjeç, ‒ thonë ato.
‒ Aldushi vetëm mëson mirë, kurse punët e tjera në shtëpi, në shkollë e kudo i ka lënë pas dore. Pra, është
dembel. Kështu ai ka humbur shumë orë, të cilat nuk shënohen në kalendarin që regjistron moshën e tij.
Prandaj Aldushi nuk është ende 8 vjeç.
Aldushi fillon të shqetësohet.
‒ Sa orë kam humbur? – pyeti i mërzitur.
‒ Sikur të mendojmë se ke humbur tri orë në ditë, ditëlindja jote do edhe 50 ditë që të vijë.
Rretho përgjigjen e saktë.
1. Gjyshja dhe mami i thonë Aldushit:
a) shih televizor;
b) shih vetëm mësimet;
c) luaj me shokët. 										

(1 pikë)

2. Sa vjeç mbushi Aldushi:
a) 7 vjeç;
b) 10 vjeç;
c) 8 vjeç.											

(1 pikë)

3. Çfarë shfaqen mbi tryezë:
a) dy dritëza;
b) dy dhurata;
c) dy figurëza si njerëz.									

(1 pikë)

4. Pse shqetësohet Aldushi?
__________________________________________________________________		

(1 pikë)

5. Shkruaj një mbyllje për pjesën.
__________________________________________________________________		

(1 pikë)

6. Rendit sipas alfabetit fjalët:
mamaja, gjyshja, ditëlindja, dembel.
_______________, _______________, _______________, _______________. 			

(4 pikë)
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7. Po ty të ka ndodhur të jesh i/e shqetësuar? Shkruaj se cila ka qenë arsyeja e shqetësimit.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________		
(2 pikë)
8. Vendos shenjat e pikësimit dhe rendit ngjarjen.
Ne jemi orët e humbura. _________
Kush flet? _________
Sot Aldushi ka ditëlindjen, mbush 8 vjeç. _________
Në dhomë dëgjohen zëra dobët. _________						

(8 pikë)

9. Shëno me D fjalitë dëftore, me P fjalitë pyetëse, me E fjalitë që shprehin emocion.
1. Aldushi fillon të shqetësohet. __________
2. Jo, jo nuk është ashtu! ___________
3. Sa orë kam humbur? _________ 								

(3 pikë)

10. Rretho përgjigjen e saktë. Fjalia me të cilën pyesim quhet:
a) dëftore;
b) emocionuese (thirrmore)
c) pyetëse.											

(1 pikë)

11. Në fjalinë Adushi vetëm mëson mirë, kallëzuesi është:
a) Aldushi;
b) vetëm;
c) mëson;
ç) mirë.											

(1 pikë)

12. Kthe fjalinë mohore në fjali pohore.
Aldushi asnjëherë nuk shqetësohet për orët e humbura.
_____________________________________________. 					

(1 pikë)

13. Veço nga pjesa një fjali të thjeshtë dhe një jo të thjeshtë.
Fjali e thjeshtë: _______________________________________
Fjali jo e thjeshtë: _____________________________________				

(2 pikë)

14. Formo një fjali me kallëzues fjalën mbush.
_______________________________________________			

		

(1 pikë)

15. Shkruaj pyetjet me të cilat gjejmë:
pjesët kryesore __________________________________
pjesët plotësuese ________________________________			

		

(2 pikë)

16. Nënvizo pjesët plotësuese te fjalitë:
1. Aldushi i shqetësuar pyeti orët e humbura.
2. Ditëlindja jote erdhi me pak shqetësime.					

		

(4 pikë)

Vlerësimi

AP (1)

ANP (2)

AK (3)

ASHK (4)

ASH (5)

Pikët

0‒7

8‒15

16‒23

24‒30

31‒34
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Java 13. Java e ushqimeve
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Në drekë me teze Lilën
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Ushqimi që më pëlqen

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• shpreh mendimin personal rreth situatës së të nxënit;
• lexon për të marrë informacion rreth temës dhe diskuton rreth saj.
• përmbledh informacionin e marrë me anë të organizuesit grafik.

Fjalët kyç:
ushqim i preferuar,
i shëndetshëm,
rregullat e të ngrënit,
paleta,
hoqa dorë.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 103-104,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri natyre, Qytetari,
Kurrikul me zgjedhje
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Dil rrotull fol rrotull

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim përmbledhje në dyshe

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Dil rrotull fol rrotull
(Sqarim për lojën. Nxënësit do të lëvizin lirshëm nëpër klasë, derisa të dëgjojnë një herë përplasjen e shuplakave
të mësuesit/es, ndërkohë mësuesi/ja shkruan në tabelë pyetjen e parë. Nxënësit kapen në dyshe dhe diskutojnë
rreth pyetjes. Pas pak, mësuesi/ja përplas duart dy herë. Nxënësit shpërndahen përsëri, mësuesi/ja shkruan
pyetjen e dytë. Kur nxënësit të dëgjojnë përplasjen e shuplakave një herë do të kapen në dyshe me një shok
tjetër, dhe diskuton pyetjen. Veprohet kështu edhe për pyetjen e tretë. Ulen nxënësit nëpër vende dhe pyesim
2-3 nxënës me kë ishe herën e parë në dyshe? Kush iu përgjigj pyetjes? Si? Po me pyetjen e dytë me kë ishe
në dyshe? Si u përgjigje? E kështu me radhë? )
Loja mbështetet në tri pyetje, të cilat i drejton mësuesi/ja hap pas hapi, ndërkohë që nxënësit lëvizin. Ata
ndalojnë kur dëgjojnë përplasjen e duarve një herë.
Pyetja I: – Cili është ushqimi juaj i preferuar dhe pse?
Pyetja II: – A i zbaton ti disa rregulla gjatë të ushqyerit? Cilat?
Pyetja III: – Cila ka qenë dreka jote më e veçantë?
Në përfundim të lojës aktivizojmë tre-katër nxënës të diskutojnë rreth pyetjeve.
Ndërtimi i njohurive: Lexim përmbledhje në dyshe
Hapi I: Nxënësit do të punojnë në dyshe. Në fillim do të lexojë nxënësi A një paragraf dhe e përmbledh atë,
kurse nxënësi B pyet nëse ka diçka të paqartë. Në paragrafin e dytë këmbejnë rolet, pra, lexon nxënësi B,
pyet nxënësi A. Punohet kështu deri në fund.
Hapi II: Punohen rubrikat e aparatit pedagogjik duke aktivizuar sa më shumë nxënës.
-Pyetje rreth tekstit,
-Kthehu te teksti

144

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Përforcimi: Shkrim i lirë
Në këtë fazë mund të përdorim organizues grafikë, si: hartë ngjarjeje ose dorë pyetjeje, ku me anë të
6 pyetjeve nxënësi arrin të ritregojë përmbajtjen e pjesës. Lexohen disa nga detyrat e realizuara në klasë.
Kjo detyrë do të vlerësohet me notë dhe do të vendoset në dosje.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim,
- për qartësinë në të lexuar dhe të përmbledhjes së materialit,
- për shkrimin e saktë të fjalive.
Detyrat dhe puna e pavarur: Përshkruaj me 6-7 fjali “Një drekë e veçantë” që ju ka mbetur në kujtesë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Keku me mollë
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Edhe unë kam një
recetë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore.
Nxënësi/ja:
• tregon me fjalë të thjeshta recetën e tij të
• preferuar;
• lexon dhe plotëson recetën e dhënë me fjalët e munguara e
të dhëna në etiketa;
• përzgjedh një recetë nga libri i kuzhinës dhe e shkruan atë.

Fjalët kyç:
recetë e preferuar,
përbërës,
përgatitje.

Burimet:
libri i nxënësit, faqe 105, përvoja jetësore, e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri natyre, Qytetari, Kurrikul me
zgjedhje

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Dy të vërteta një gënjeshtër

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Rishikim në dyshe

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lire

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Dy të vërteta një gënjeshtër
Sqarim për lojën: Nxënësit do të shkruajnë në një fletë dy të vërteta dhe një gënjeshtër që lidhen pak a shumë
me temën. Më pas i diskutojnë me shokët e grupit, është mirë që gënjeshtra të mos jetë shumë e dukshme dhe
të vërtetat të jenë befasuese. P. sh. 1. Mua më pëlqen keku me mollë. 2. Unë e gatuaj kekun me mollë. 3. Unë
hëngra kek me mollë.
Udhëzohen nxënësit që të shkruajnë në një letër 2 të vërteta dhe një gënjeshtër që lidhen me ushqimet që
konsumojnë. Këmbejnë fletën me shokët e grupit në drejtimin orar dhe, nëse shoku ngjitur nuk e gjen, ka të
drejtë të flasë një tjetër pjesëtar i grupit.
Ndërtimi i njohurive: Rishikim në dyshe
Nxënësit do të punojnë në dyshe. Ata do të lexojnë me radhë tekstin e dhënë dhe herë nxënësi A dhe herë
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nxënësi B jep idenë e zëvendësimit në fjali të fjalës me një nga etiketat e dhëna. Pasi e plotësojnë, e diskutojnë
me të gjithë klasën. Teksti plotësohet kështu:
1. Në fillim peshojmë të gjithë përbërësit në një peshore kuzhine.
2. Thyejmë vezët dhe i hedhim në një tas, bashkë me 150g sheqer.
3. Pastaj shtojmë gjalpin, pasi ta kemi shkrirë.
4. Hedhim 400 g miell pak nga pak. Më pas shtojmë sodën e bukës dhe e përziejmë derisa të formohet
një brumë paksa i butë.
5. Ndajmë mollët në copa të vogla. U shtojmë 80 g sheqer dhe një limon të shtrydhur dhe i ziejmë në një
tenxhere me zjarr të ngadaltë.
6. E përziejmë masën e mollëve ngadalë, gjatë kohës që është duke zier.
7. E ndajmë brumin në dy pjesë të barabarta.
8. Në tryezën e kuzhinës i hapim të dyja pjesët e brumit me petës, derisa të bëhen rrethorë me diametër 25 cm.
9. Njërin nga rrethorët e vendosim në një tavë pjekjeje dhe i hedhim sipër masën e mollëve të ziera.
10. Rrethorin e dytë e shtrojmë mbi të parin dhe i shtypim anët me lugë.
11. E vëmë tavën në furrë me temperaturë 180 gradë dhe e pjekim për 40 minuta.
12. Pasi të piqet, e lëmë të ftohet dhe e presim në formën që na pëlqen më shumë.
Përforcimi: Shkrim i lirë
Nxënësit do të shkruajnë një recetë që u pëlqen, nga libri i shokut dhe që nuk e kanë në librin e tyre, për ta
gatuar bashkë me mamin në fundjavë.
- për shkrimin e recetës.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për saktësinë e realizimit të lojës,
- për saktësinë me të cilën bashkëpunuan dhe plotësuan tekstin,
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruaj recetën tënde të preferuar.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Heqim fjalë në fjali (Ora I)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: A mund të heqim
fjalë nga fjalia pa i prishur kuptimin?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
Nxënësi/ja:
• ndërton drejt një fjali, duke pasur si bazë logjikën në të
shprehur;
• heq etiketa në fjali pa prishur kuptimin e saj;
• dallon fjalët kryesore në fjali dhe shpjegon pse nuk mund t’i
heqim nga fjalia.

Fjalët kyç:
fjali e vogël,
heqim fjalë,
fjalë kryesore,
fjalë plotësuese

Burimet:
Libri i nxënësit faqe 106
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Stuhi mendimesh

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Përvijim i të menduarit

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

10’

146

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Stuhi mendimesh
Hapi I: Shtroj për diskutim me nxënësit pyetjen:
Ç’kemi mësuar deri më tani për fjalinë?
Shkruaj mendimet e nxënësve, pa përjashtuar asnjë.
Formohet nga fjalë të lidhura me kuptim 		
Në fund përdoren shenja të ndryshme pikësimi
				
I lëvizim fjalët në fjali 		
Fillon me shkronjë të madhe 			
Fjalia
është disa llojesh
mund të jetë e vogël
ka pjesë kryesore dhe plotësuese
Hapi II: Shtroj pyetjen e situatës së të nxënit:
- A mund të heqim fjalë nga fjalia pa ia prishur kuptimin? P. sh. : Zogu fluturon mbi degë.
Pres disa mendime të nxënësve, duke u kërkuar të provojnë të heqin me radhë fjalët e fjalisë. Le të shohim
tekstin për të marrë përgjigjen e saktë.
Ndërtimi i njohurive: Përvijim i të menduarit
Hapi I: Njoh nxënësit me temën: Heqim fjalë në fjali. Diskutojmë fjalinë e dhënë në tekst duke dalluar në të
pjesët kryesore dhe plotësuese me anë të pyetjeve.
Kuzhinieri gatuan

gjithmonë gjellë të shijshme

Arrijmë në përfundimin që asnjëherë nuk hiqen fjalët kryesore, sepse prishet kuptimi i fjalisë, ndërsa pjesët
plotësuese mund të hiqen, por edhe këto jo gjithmonë.
Njohuritë e dhëna u kërkohet t’i hedhin në fletoren e koncepteve, ndërkohë në tabelë mësuesi/ja shton e heq
fjalë plotësuese pa prishur kuptimin e fjalisë.
Përforcimi: Shkrim i lirë
Nxënësit do të punojnë në libër ushtrimet dhe do të diskutohen me klasën.
Ushtrimi 1 kërkon të gjejnë fjalët e domosdoshme dhe jo të domosdoshme dhe cilat mund të hiqen.
Unë pëlqej
Gjyshja bëri

kekun me mollë.
dje një tortë të mrekullueshme.

Ushtrimi 2. Nxënësit provojnë të heqin fjalët plotësuese dhe gjejnë që në fjalinë e fundit nuk mund t’i heqin të
gjitha fjalët plotësuese, pasi fjalisë i prishet kuptimi.
-Telefoni tringëllin.
- Zjarri ndriçon.
- Vajza falënderon nënën.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim,
- për saktësinë në gjetjen e fjalëve të domosdoshme e jo të domosdoshme.
- si dhe për shkrimin e sakte të fjalive të vogla.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 1 shkruhet në fletore.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Shtojmë fjalë në fjali (Ora II)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: A shtojmë fjalë në fjali?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore.
Nxënësi/ja:
• ndërton drejt një fjali, duke pasur si bazë logjikën në
të shprehur;
• dallon fjalët kryesore në fjali dhe shton fjalë sipas pyetjeve të bëra;
• zgjeron fjalitë e vogla me një ose dy fjalë.

Fjalët kyç:
fjali e vogël,
heqim fjalë,
shtojmë fjalë,
fjalë kryesore,
fjalë plotësuese

Burimet:
Libri i nxënësit faqe 107
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Përmbledhje e strukturuar

veprimtari në grup

5’-10’

Ndërtimi i njohurive

N

Rishikim në dyshe

veprimtari në dyshe

25’-30’

Përforcimi

P

Shkrim i shpejtë

veprimtari individuale

5’-10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Përmbledhje e strukturuar
Kujtojmë me nxënësit njohuritë që përmblodhëm orën e parë për fjalitë. Mësuesja shton dhe informacionin e
ri se nëse kemi një fjali të vogël ne mund ta zgjerojmë fjalinë duke shtuar fjalë.
Kjo bëhet me qëllim që fjalitë të jenë me të bukura e më të plota nga ana kuptimore.
Formohet nga fjalë të lidhura me kuptim
Fillon me shkronjë të madhe 		
		
Fjalia
është disa llojesh
I shtojmë fjalë

Në fund përdoren shenja të ndryshme pikësimi
mund të jetë e vogël

i heqim fjalë

Ndërtimi i njohurive: Rishikim në dyshe
Hapi I: Nxënësit do të punojnë në dyshe për plotësimin e ushtrimit, ku herë nxënësi A e herë nxënësi B do të
luajnë rolin e ekspertit e herë të fillestarit duke dhënë ide për plotësimin e fjalive me fjalët që mungojnë. Nëse
fillestari është i paqartë, pyet ekspertin, i cili bën sqarimin. Njëra fjali punohet nga nxënësi A, i cili është eksperti
dhe fjalia e dytë plotësohet nga B që bëhet ekspert. Ushtrimi plotësohet si më poshtë:
Fëmijët e klasës së tretë organizuan në shkollë panairin e ushqimeve.
Gjyshja e Albës përgatiti një tortë të shijshme për mbesën.
Të gjithë
Festa

fëmijët sollën nga shtëpia ushqime të zonave të tyre.

e ushqimeve

kënaqi

shumë fëmijët.
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(Fjalët kryesore janë me gri, ndërsa fjalët plotësueset të nënvizuara. )
Hapi II: Diskutohet ushtrimi nga dy nxënës për t’u parë si u plotësua.
Përforcimi: Shkrim i shpejtë
Hapi III: Nxënësit do të plotësojnë Ushtrimin 2 duke shtuar fjalë. (Punohet individualisht në libër pa ngritur
kokën për 2-3 minuta. )
Qeni ushqehet me mish.
Balena ha shumë peshq.
Në fushën e gjelbër, lopa ha bar.
Hapi IV: Diskutohet ushtrimi nga nxënësit.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim,
- për saktësinë në gjetjen e fjalëve plotësuese të fjalisë.
- si dhe për plotësimin e fjalive me një fjalë të përshtatshme.
Detyrat dhe puna e pavarur. Zgjero fjalinë: Mami gatuan

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Gamoret e Çapaçulit
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Na pëlqen humori

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• rendit disa lloje tekstesh që kemi punuar deri më tani;
• shpjegon me fjalë të thjeshta kuptimin e gazmoreve
të Çapaçulit;
• tregon dhe shkruan gazmore që ka lexuar ose di.

Fjalët kyç:
gazmore,
humor,
qeshim,
okulist,
tregojmë bukur.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 108-109,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Talente të fshehura

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim përmbledhje në dyshe

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

10’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Talente të fshehura
(Sqarim për lojën. Loja punohet në grupe. Secili nxënës duhet të shënojë në një letër talentin e tij. E palos
letrën dhe, kur të gjithë do të jenë gati, do t’i hedhin bashkë në formë shorti. Secili merr një letër dhe, pasi e
lexon, do të përpiqet të gjejë se kujt i përket ai talent. Vazhdon diskutimi derisa të gjithë të flasin me radhë. )
Njihen nxënësit me teknikën që do të përdorin në këtë fazë. U kujtoj që talenti që do të zgjedhin të shkruajnë të
mos jetë shumë i dukshëm, që shokët të mos e gjejnë menjëherë, por të vrasin mendjen për t’i gjetur. Përzihen
letrat brenda grupit. Secili merr një letër dhe lexon talentin e shkruar, thotë emrin e shokut që mendon se e ka
këtë talent. Kjo përsëritet nga të gjithë shokët e grupit. (Kjo lojë realizohet me qëllim të zbulohen talentet apo
aftësitë e panjohura të shokëve.)
Ndërtimi i njohurive: Lexim përmbledhje në dyshe
Hapi I: Nxënësit do të punojnë në dyshe. Në fillim do të lexojë nxënësi A një paragraf dhe ta përmbledh atë,
kurse nxënësi B pyet nëse ka diçka të paqartë. Në paragrafin e dytë këmbejnë rolet, pra lexon nxënësi B, pyet
nxënësi A. Punohet kështu deri në fund.
Hapi II: Punohen rubrikat e aparatit pedagogjik duke aktivizuar sa më shumë nxënës.
-Fjalorthi,
-Pyetje rreth tekstit,
-Kthehu te teksti
-Po ti?
Përforcimi: Shkrim i lirë
Nxënësit do të kujtojnë ndonjë gazmore që e kanë lexuar ose dëgjuar. Do ta shkruajnë atë dhe më pas do
t’ua lexojnë shokëve, duke u përpjekur ta tregojë bukur atë.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në lojë dhe realizimin me saktësi të saj,
- për qartësinë në të lexuar dhe të përmbledhjes së materialit,
- si dhe për shkrimin e sakte të gazmores dhe tregimin bukur të saj.
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruaj 2-3 gazmore të shkurtra.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Qyteti i ushqimeve
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Krijim imagjinar i
qytetit të ushqimeve

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• përshkruan me fjali të thjeshta qytetin imagjinar me ushqime;
• plotëson një tekst imagjinar me etiketat e dhëna;
• përdor drejt gjuhën standarde dhe rregullat e drejtshkrimit.

Fjalët kyç:
qytet imagjinar,
ushqime
përshkrim.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 110-111,
përvojë vetjake,
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri natyre, Qytetari,
Kurrikul me zgjedhje
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Imagjinatë e drejtuar

veprimtari individuale e në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Rishikim në dyshe

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Pesëvargësh

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Imagjinatë e drejtuar
(Sqarim për lojën. Kërkohet nga nxënësit që t’u përmbahen me përpikëri udhëzimeve të mësueses/it.
Kërkohet që pjesëmarrësit t’i ulin kokat mbi tryezë dhe t’i mbyllin sytë.
Kërkohet që të marrin frymë tri herë, ngadalë e thellë, për t`u qetësuar.
Aktiviteti përcillet me muzikë.
Mësuesja jep mesazhet, këshillat jo shumë të qarta, me të cilat e drejton imagjinatën e tyre.
Lihen pushime midis këshillave, mesazheve.
Pas përfundimit të ushtrimit nxënësve u lihet kohë të shkruajnë përfytyrimet e tyre, duke vazhduar përfytyrimin
nga aty ku është ndërprerë.
Pas përfundimit të shkrimeve, ato mblidhen përzihen dhe lexohen disa prej tyre në mënyrë anonime. )
U kërkoj nxënësve të mbyllin sytë dhe të dëgjojnë se çfarë do t’u kërkoj të bëjnë me imagjinatën e tyre.
Së pari: Mendoni cilat fruta e ushqime do të përdorësh për të ndërtuar një qytet ushqimesh.
Pas 2 minutash: Me se do t’i bëni muret rrethuese dhe ndërtesat?
Pas 2 minutash: Sa mendoni se do të qëndrojë qyteti juaj?
Në përfundim: Shkruani përfytyrimet e tuaja. Lexohen disa prej tyre.
Ndërtimi i njohurive: Rishikim në dyshe
Hapi I: Nxënësit do të punojnë leximin e pjesës së dhënë (hyrjen) në dyshe duke këmbyer rolet e ekspertit
dhe të fillestarit. Para se ta plotësojnë zhvillimin, bëjnë diskutimin e vendit që do të zërë secila figurë (etiketë).
Plotësojnë tekstin duke përdorur etiketat e dhëna pasi të kenë rënë dakord në dyshe. P. sh. :
Zhvillimi: Qyteti që mendoj unë, do të shtrihet në një fushë me patate të skuqura. Shtëpitë dhe ndërtesat do të
jenë prej torte. Pemët anës rrugës do të jenë të mbushura me biskota, ndërsa bahçet dhe kopshtet do të jenë
me salsiçe. Brenda në qytet do të ketë shatërvanë prej çokollate dhe vaska të mbushura me peshq të skuqur.
Dielli do të jetë i paktë, pasi shpesh do të bjerë shi me rrush të thatë.
Fundi: (jepet nga autori)
Hapi II: Disa nxënës lexojnë tekstin e krijuar në libër.
Përforcimi: Pesëvargësh
Hapi I: U kërkojmë nxënësve të krijojnë një pesëvargësh me fjalën ushqime:
Ushqime të shijshme, të domosdoshme
hahen, përdoren, shijohen
Ushqimet janë të domosdoshme për ne.
Produkte (bimore e shtazore)
Hapi II: Diskutohet krijimi nga 2-3 nxënës.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për krijimin imagjinar që bënë,
- për saktësinë me të cilën plotësuan librin,
- për krijimin e pesëvargëshit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Krijo një qytet sipas dëshirës.
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Java 14. Ja na erdhi viti i ri
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Letër në dimër
Kompetenca:Lexojmë

Situata e të nxënit: Ne dimë të shkruajmë letër.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon letrën e dhënë me interes dhe për të kuptuar
përmbajtjen;
• dallon në letër hyrjen, zhvillimin dhe mbylljen;
• shkruan një letër sipas modelit të dhënë.

Fjalët kyç:
struktura e letrës
hyrja
zhvillimi
mbyllja

Burimet:
libri i nxënësit faqe 112,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art pamor
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Dil rrotull fol rrotull

veprimtari në dyshe

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Marrëdhëniet pyetje-përgjigje

veprimtari në grup

25’

Përforcimi

P

Shkrim i shpejtë

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Dil rrotull fol rrotull
Loja mbështetet në tri pyetje, të cilat i drejton mësuesi/ja hap pas hapi, ndërkohë që nxënësit lëvizin, ata
ndalojnë, kur dëgjojnë përplasjen e duarve një herë.
Pyetja I: – Kujt ia ke shkruar letrën e parë?
Pyetja II: – Cilat hapa ndoqe për ta shkruar?
Pyetja III: – Kujt do ia shkruash sot një letër?
Në përfundim të lojës aktivizojmë tre-katër nxënës të diskutojnë rreth pyetjeve.
Ndërtimi i njohurive: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje
Hapi I: Nxënësit do të dëgjojnë leximin e letrës nga mësuesja. Udhëzohen nxënësit të dallojmë në letër
strukturën e saj (hyrjen, zhvillimin dhe mbylljen). Rilexojnë letrën në heshtje për të ngulitur në kujtesë sa më
shumë detaje.
Hapi II: Aktivizojmë nxënës të ndryshëm t’i përgjigjen pyetjeve që janë në libër, por u drejtohen edhe pyetje të
tjera nga mësuesi/ja. Punohen me radhë rubrikat e dhëna në tekst.
- Pyetje rreth tekstit,
-Kthehu te teksti.
Hapi III: Lexohet materiali i dhënë dhe dy letrat e shkruara në mënyra të ndryshme. I përgjigjen pyetjes lidhur
me ndryshimin mes letrës elektronike dhe asaj postare.
Përforcimi: Shkrim i shpejtë.
Nxënësit kalojnë në rubrikën “Po ti”. Diskutojnë rreth pyetjeve, pra çfarë na pëlqen dhe çfarë jo, kur jemi
sëmurë. Përgjigjet do të punohen në libër.
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Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim,
- për qartësinë në përgjigjet e dhëna,
- për plotësimin e rubrikës “Po ti”.
Detyrat dhe puna e pavarur: Të shkruajnë një letër për shokun me dorë ose në mënyrë elektronike.
Porositen të sjellin një zarf.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Kartolina dhe zarfi
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Si të plotësojmë zarfin

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• radhit disa mënyra të komunikimit;
• shkruan një letër duke respektuar strukturën e saj;
• plotëson një zarf sipas modelit të dhënë.

Fjalët kyç:
letër
kartolinë,
postë elektronike,
zarf,
pulla.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 114-115,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art pamor.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Diskutim i njohurive paraprake

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim përmbledhje në dyshe

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Diskutim i njohurive paraprake
U kërkohet nxënësve të tregojnë cilat janë disa mënyra komunikimi me shokët apo të afërmit.
I radhitim ato në tabelë. Nxënësit tregojnë përvoja vetjake lidhur me komunikimin me postë elektronike dhe
ato në rrugë postare etj.
Ndërtimi i njohurive: Lexim përmbledhje në dyshe
Hapi I: Nxënësit punojnë në dyshe duke luajtur me radhë rolin e ekspertit dhe të fillestarit. Secili lexon, përmbledh
idetë dhe pyet nëse është i paqartë.
Lexohet materiali i dhënë për kartolinën. Diskutojnë rreth saj, bëjnë zgjedhjen e kartolinës sipas llojit të festës.
Hapi II: Këmbehen rolet. Lexohet materiali i dhënë për mënyrën e plotësimit të një zarfi. Njihen gjithashtu me
materialin e dhënë për pullat.

153

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Përforcimi: Shkrim i lirë
U kërkoj nxënësve të shkruajnë letrën për një njeriun e tyre të dashur, të nxjerrin zarfin për të cilin ishin porositur
ta sillnin dhe ta plotësojnë atë me adresat përkatëse, sipas modelit.
Dërgon: Iris Rusi
Rr. _______, Ap______
Tiranë
Merr: Sara Krakulli
Rr. _______, Ap______
Tiranë

Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim,
- për përqendrimin në të lexuar dhe të përmbledhjes së materialit,
- për shkrimin e saktë të letrës e të plotësimit të zarfit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkrimi i një kartoline.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Ditari i udhëtimit
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Më pëlqen të udhëtoj.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• shpreh mendimin personal rreth situatës së të nxënit;
• lexon për të marrë informacion rreth temës dhe diskuton rreth saj;
• lidh idetë dhe informacionin e tekstit me njohuritë,
përvojën dhe leximet e mëparshme.

Fjalët kyç:
ditar,
slitë,
racion foragjeresh,
drerë,
kaktuse.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 118-119,
përvoja jetësore
e-libri
Struktura e orës

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri natyre,
Qytetari,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Stuhi mendimesh

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim përmbledhje në dyshe

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Rrjet diskutimi

veprimtari individuale

10’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Stuhi mendimesh
Shtrohet para nxënësve për diskutim pyetja:
− Pse udhëton Babagjyshi i Vitit të Ri? Ç’dini ju për udhëtimin e tij?
Shkruaj të gjitha mendimet e nxënësve pa përjashtuar asnjë, duke arritur pak a shumë në këtë përmbledhje.
					Udhëton me slitë
			
Gjermani
		
Japoni 		
Babagjyshi
udhëton
vjen pas orës 12		
		
				

Australi
Oqeanin Indian
Amerika e Jugut

na sjell dhuratat

Ndërtimi i njohurive: Lexim përmbledhje në dyshe
Hapi I: Nxënësit do të punojnë në dyshe. Në fillim do të lexojë nxënësi A një paragraf dhe ta përmbledh atë,
kurse nxënësi B pyet nëse ka diçka të paqartë. Në paragrafin e dytë këmbejnë rolet, pra lexon nxënësi B,
pyet nxënësi A. Punohet kështu duke këmbyer rolin e ekspertit me të fillestarit deri në fund.
Hapi II: Punohen rubrikat e aparatit pedagogjik duke aktivizuar sa më shumë nxënës.
-Pyetje rreth tekstit,
-Shëno me √ përgjigjen e saktë dhe më x përgjigjen e gabuar
Përforcimi: Rrjet diskutimi.
Shtroj për diskutim para nxënësve pyetjen: A mendoni se ditari i udhëtimit është i domosdoshëm? Pse?
U japim kohë nxënësve për të argumentuar përgjigjen. Shkruhen shkurt disa nga përgjigjet. Në fund shkruhet përfundimi.
Po 									Jo
A mendoni se ditari i udhëtimit është i
rëndësishëm? Pse?
Përfundimi: __________________________________________________
Lexohen disa nga detyrat e punuara në klasë dhe vlerësohen.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim,
- për qartësinë në të lexuar dhe të përmbledhjes së materialit,
- për argumentimin që i bën pyetjes binare në fazën e fundit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Bëni një udhëtim imagjinar në vendet e përmendura në tekst.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Lëvizim fjalët në fjali
Kompetenca:Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Veprojmë me fjalët e
fjalisë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon në fjali fjalët kryesore dhe ato plotësuese;
• lëviz fjalë e grupe fjalësh në fjali pa prishur kuptimin e saj;
• ndan fjalitë në etiketa dhe i zhvendos ato.

Fjalët kyç:
fjalë kryesore,
fjalë plotësuese,
zhvendos,
ndaj në grupe
grupe fjalësh të qëndrueshme.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 118-119,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Diskutim njohurish

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Veprimtari e drejtuar

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Diskutim njohurish.
Shtroj para nxënësve për diskutim pyetjen: ç’kemi mësuar deri më tani lidhur me fjalinë? Aktivizoj sa më shumë
nxënës dhe shkruaj të gjitha mendimet e tyre në tabelë. Arrij në përfundim në këtë përmbledhje.
Formohet nga fjalë të lidhura me kuptim.
Ka fjalë kryesore dhe plotësuese		

Është dëftore, pyetëse, dëshirore, nxitëse, me të cilat
shprehim emocion, pohore dhe mohore.

Fjalia
Fillon me shkronjë të madhe. 			

Mbaron me pikë (. ) pikëpyetje (? ), me pikëçuditje (!)

Mund të jetë e vogël.

Zgjerohet dhe zvogëlohet

Ndërtimi i njohurive: Veprimtari e drejtuar
Hapi I: Udhëzoj nxënësit të hapin librin dhe të lexojmë materialin e dhënë në të. Theksojmë rendin e caktuar
që kanë zakonisht pjesët përbërëse në një fjali, që është: kryefjalë, kallëzues e më pas pjesët plotësuese.
Lexohet modeli i dhënë duke parë që fjalisë nuk i ndryshon kuptimi kur zhvendosen fjalët e grupet plotësuese.
Modeli i dhënë më poshtë thekson që grupet e fjalëve nuk duhet të ndahen e të zhvendosen të ndara, sepse
prishet kuptimi i fjalisë.
Hapi II: Punohen me radhë ushtrimet e dhëna në tekst.
Ushtrimi 1 -Ndahet fjalia në grupe dhe më pas zhvendosen ato. Ndarja do të jetë si më poshtë:
Punonjëset e bibliotekës

u japin

lexuesve të vegjël

Ushtrimi 2 -Bëjnë zhvendosjen e etiketave sipas skemave përbri.
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Ushtrimi3 -Duhet të ndahen fjalitë në etiketa e më pas u kërkohet nxënësve të zhvendosen.
Lushi

pa

Menjëherë

aparatin

Lush guximtari
Lushi

Atë ditë

shoi

për shuarjen e zjarrit.
rrëmbeu

aparatin.

zjarrin

në bibliotekë.

Ushtrimi 4 - Po ashtu duhet ndarë fjalia në grupe, lëvizin etiketat, tregojnë raste kur fjalia nuk ka kuptim.
Të hënën

të gjithë mësuesit

njoftuan

nxënësit e shkollës

për veprimin e Lushit.

Përforcimi: Shkrim i lirë
Ushtrimi 5 -Në fletore nxënësit do të lidhin etiketat e do të shkruajnë 3 fjali.
- Në katin e parë ndodhet biblioteka e shkollës.
- Atje ka shumë libra të bukur.
- Një herë në muaj në bibliotekë zhvillohen takime me shkrimtarë.
Në përfundim nxënësit vlerësohen me notë.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim,
- për saktësinë me të cilën punuan në libër ushtrimet e dhëna,
- për shkrimin e saktë të fjalive në fletore.
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet Ushtrimi 4 i librit, i cili në klasë u punua me gojë, në shtëpi do të punohet
me shkrim.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Piktura “Natë dimri”
Kompetenca:Flasim

Situata e të nxënit: “Vuaj-kur shoh të varfër”

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− flet rrjedhshëm, kuptueshëm dhe me intonacionin e
duhur, kur tregon ngjarje nga përvoja vetjake;
− diskuton, pyet dhe përgjigjet rreth temës e materialit të
dhënë;
− luan me role materialin e paraqitur nga autori.

Fjalët kyç:
pikturë,
piktor i famshëm,
ngjyra që shprehin trishtim,
fotografi,
i varfër.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 120,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Art pamor,
Qytetari.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Parashikim me terma paraprakë veprimtari individuale

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Marrëdhëniet pyetje-përgjigje

veprimtari në grupe

25’

Përforcimi

P

Diagrami i Venit

veprimtari në dyshe

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Parashikim me terma paraprakë
Mësuesi/ja shkruan në tabelë katër fjalë dhe kërkon që me to nxënësit të formojnë një tekst ku të përfshihen
këto fjalë.
pikturë

violonist

dimër

luan

U lihet 3-4 minuta kohë për të shkruar dhe më pas u kërkohet ta lexojnë atë. Vlerësohen krijimet e nxënësve
duke mos u treguar nëse janë të ngjashme me atë që do të lexohet më poshtë.
Ndërtimi i njohurive: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje
Hapi I: Mësuesja do t’u kërkojë nxënësve të hapin librat dhe të shohin figurat e dhëna. Pyeten se çfarë
shohin në secilën prej tyre, më pas u kërkohet të tregojnë se cilës teknikë të artit pamor i përkasin.
Hapi II: Punohen me radhë katër pyetjet e dhëna, ku aktivizohen sa më shumë nxënës.
Pyetja 1: Përgjigjet janë: Dita është e zymtë dhe e ftohtë, violinisti është i trishtuar dhe i pakënaqur.
Nga e kuptove? Nxënësit japin mendimin e tyre.
Pyetja 2: Vjollcë në blu.
Pyetja 3: Po, ngjyra të ftohta si dhe stina për të cilën flitet.
Pyetja 4: Ka brenda disa pyetje, diskutohen më radhë dhe ndalet më shumë në atë ku flitet për të moshuarit
dhe fëmijët e varfër.
Përforcimi: Lojë me role
Do të luhet me role pjesa.
Një violinist i moshuar për arsye të vështirësive ekonomike, del në rrugë, i bie violinës për të fituar diçka.
Të rinjtë që kalojnë, e mbështesin dhe i japin diçka nga vetja e tyre.
Kjo realizohet nga grupe me 5-6 nxënës, disa herë. Në përfundim vlerësohet nga vetë nxënësit grupi më i mirë.
Vlerësimi:
Ø Nxënësit vlerësohen:
Ø - për pjesëmarrjen në diskutim,
Ø - për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të përmbledhjes së materialit,
Ø - për mënyrën se si e realizoi lojën me role.
Detyrat dhe puna e pavarur: Përshkruani me 5-6 fjali, një rast kur familja juaj ka ndihmuar një familje të
varfër.

158

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Java 15. Art dhe muzikë
Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Moxarti, një fëmijë me fat (Ora I)
Kompetenca: Të lexojmë

Situata e të nxënit: Lidhja jonë me artin

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− shpreh ndjenjat dhe mendimet vetjake për pjesën që
lexon, me ndihmën ose nxitjen e mësueses/it.
− tregon që e ka kuptuar tekstin e lexuar: duke treguar
shkurtimisht dhe me fjalë të thjeshta brendinë;
− përshkruan me fjalë të thjeshta personazhin.

Fjalët kyç:
artist,
pianist,
i talentuar,
i famshëm.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 121-122,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Përmbledhje e strukturuar

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim përmbledhje në dyshe

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Përmbledhje e strukturuar
Hapi I: Diskutohet me nxënësit rreth situatës së të nxënit.
Hapi II: U flitet shkurtimisht nxënësve për Moxartin, një nga artistët më të mëdhenj Austriakë të viteve 1700. .
. . Paraqiten foto nga jeta dhe veprimtaria e tij.
Disa të dhëna për Moxartin
Volfgang Amadeus Mozart është kompozitor austriak. Lindi në Salzburg më 27 Janar 1756 dhe vdiq më 5
dhjetor 1791.
Moxarti ka treguar një talent të jashtëzakonshëm muzikor që kur ishte shumë i vogël. Ai luante në piano dhe
violinë, kompozoi që në moshën shtatëvjeçare simfoninë e tij të parë dhe dha shfaqje para familjeve mbretërore
evropiane, si në Mynih, Vjenë, Itali, Holandë, Francë, Zvicër etj. Moxarti i habiti të gjithë me aftësitë e tij dhe
shumë shpejt fama u përhap kudo. Mund të luante me symbyllur në piano, organo, violinë, violinçelë e të tjera
vegla muzikore, mund të improvizonte lehtësisht në çdo lloj gjinie muzikore, të kopjonte ashtu siç duhej stilin e
çdo lloj autori si dhe të kompozonte pjesë muzikore të njëjta me kompozimet më të mira të asaj kohe. Ndërkohë
që udhëtonte në kërkim të një punë më të mirë, kompozonte pa pushim.
Ai kompozoi mbi 600 vepra, si simfoni, koncerte, opera, të cilat edhe sot luhen në skenat botërore. Vlerësohet
si një nga gjenitë më të mëdhenj të muzikës të të gjitha kohërave.
Ndërtimi i njohurive: Lexim përmbledhje në dyshe
Hapi I: Nxënësit do të punojnë në dyshe. Në fillim do të lexojë nxënësi A një paragraf dhe ta përmbledh atë,
kurse nxënësi B pyet nëse ka diçka të paqartë. Në paragrafin e dytë këmbejnë rolet, pra lexon nxënësi B, pyet
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nxënësi A. Punohet kështu deri në fund.
Hapi II: Punohen rubrikat e aparatit pedagogjik duke aktivizuar sa më shumë nxënës.
-Pyetje rreth tekstit
-Shëno me √përgjigjen e saktë dhe më x përgjigjen e gabuar
Përforcimi: Hartë personazhesh (ose karakteresh)
(Sqarim i teknikës. Zgjidhet zakonisht personazhi kryesor ose dy personazhe dhe gjejmë nga dy cilësi për to.
Cilësitë shoqërohen me material të nxjerrë nga teksti, që tregojnë se pse u zgjodhën këto dy cilësi.)
Meqë në këtë pjesë kemi Moxartin si personazh kryesor analizojmë vetëm atë.
Moxarti
I famshëm

Famën më të
madhe Moxarti
e arriti në Vjenë

I talentuar

Kur ishte 6 vjeç luajti para
perandoreshës së Austrisë, ndërsa
kur ishte 7 vjeç dha koncert në Paris
dhe në Londër.

Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim dhe përqendrimin në dëgjim të tekstit,
- për qartësinë në të lexuar dhe të përmbledhjes së materialit,
- për analizën që i bën personazhit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Përmbledhje e materialit nëpërmjet hartës së ngjarjes.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Art dhe muzikë
Kompetenca:Flasim

Situata e të nxënit: Na pëlqen arti

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− shpreh mendimet vetjake rreth situatës së të nxënit
dhe pyetjeve rreth pjesës;
− tregon që e ka kuptuar tekstin e lexuar: duke treguar
shkurtimisht dhe me fjalë të thjeshta brendinë;
− lidh informacionin e marrë me përvojën e tij.

Fjalët kyç:
artist,
pikturë,
koncerti i Vjenës,
ritëm në ngjyrosje.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 122-123,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Marrëdhëniet pyetje-përgjigje

Teknikat e mësimdhënies

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim përmbledhje në dyshe

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë-turi i galerisë

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje
Hapi I: Diskutojmë me nxënësit rreth situatës së të nxënit.
Hapi II: Mësuesja për të parë se sa është mësuar pjesa u drejton nxënësve disa pyetje që lidhe me të, si:
o Si quhej muzikanti për të cilin flitet në këtë pjesë?
o Ku kishte lindur ai?
o Kush e zbuloi talentin e tij?
o Kur e dha koncertin e parë?
o Cila ishte prova e vështirë që kaloi Moxarti?
o Cili ishte mesazhi i pjesës? etj.
Ndërtimi i njohurive: Lexim përmbledhje në dyshe
Hapi I: Nxënësit punojnë në dyshe. Në fillim do të lexojë nxënësi A paragrafin ku flitet për Vjenën dhe ta
përmbledhë atë, kurse nxënësi B pyet nëse ka diçka të paqartë. Paragrafin e dytë e lexon nxënësi B ku flitet
për katedralen dhe shtëpitë rreth saj të paraqitura në një pikturë. Komentohet piktura nga nxënësi B, ndërsa
nxënësi A pyet ose jep idenë e tij. Paragrafi i tretë “Art dhe muzikë” lexohet nga nxënësi A dhe po ai sqaron
edhe detyrën që duhet të bëjnë.
Përforcimi: Shkrim i lirë - turi i galerisë
Hapi I: Vendosim magnetofonin me muzikë nga Moxarti.
Hapi II: Nxënësit ngjyrosin me ngjyrat e kërkuara të dyja modelet e dhëna.
Hapi III: Nxënësit paraqesin punimin e tyre para klasës dhe ata vlerësojnë njëri-tjetrin.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim si të situatës edhe të përmbajtjes së pjesës,
- për qartësinë në të lexuar dhe të përmbledhjes së materialit,
- për ngjyrosjen saktë të modeleve.
Detyrat dhe puna e pavarur: Krijoni me 2-3 fjali një motiv me bazë motivet shqiptare dhe tregoni se ku përdoret ai.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Himni i Gëzimit
Kompetenca: Lexim

Situata e të nxënit: Njohim njerëz të shquar.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− lexon tekstin për ta kuptuar e për të nxjerrë mesazhin
e saj;
− u përgjigjet pyetjeve që lidhen me përmbajtjen;
− shfaq prirjet e veta në lojërat e thjeshta skenike.

Fjalët kyç:
vegla muzikore
partiturë
dirigjent
shkop
Himni i Gëzimit
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Burimet:
libri i nxënësit faqe 128-129,
përvoja jetësore
e-libri
Struktura e orës

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Marrëdhëniet pyetje-përgjigje

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Veprimtari e leximit të drejtuar

veprimtari në grup

25’

Përforcimi

P

Lojë me role

veprimtari në grup

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje
Hapi I: Diskutojmë me nxënësit rreth situatës së të nxënit. Shtrohet para tyre pyetja:
− Përveç Moxartit a keni dëgjuar për kompozitorë të tjerë të shquar të muzikës botërore?
Përmendet Bethoveni dhe jepet shkurtimisht informacioni për të:
(Ludvig van Bethoven, lindi më 16 dhjetor 1770 në Bon, Gjermani, dhe vdiq më 26 mars të vitit 1827 në
Vjenë, Austri. Bethoveni ka qenë një kompozitor dhe pianist i shquar. Ai, si dhe Moxarti, do të mbetet një nga
kompozitorët më të shquar të të gjitha kohërave. Kur ishte rreth 30 vjeç ai filloi të humbiste dëgjimin, por kjo
nuk e pengoi atë të kompozonte. Ndër veprat e shumta që ka kompozuar, mbetet e famshme Sonata e Hënës,
Simfonia e 9-të, nga është shkëputur edhe Himni i gëzimit, që është edhe himni i Bashkrimit Europian. Muzika
e Bethovenit do të jetojë përgjithmonë dhe do të pëlqehet nga brezat e rinj. )
Hapi II: Mësuesja u drejton nxënësve disa pyetje që lidhen me punën në grup, rëndësinë, rregullat e
domosdoshmërinë, si:
− A ju pëlqen të punoni në grup? Pse?
− A i zbatoni rregullat e grupit?
− Nëse nuk i zbatojmë rregullat ç’mund të ndodhë?
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari leximi e drejtuar
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin. Më pas pyeten se çfarë mendojnë se do të
ndodhë? Pritet përgjigjja e tyre.
Pjesa ka 4 paragrafë. Pas çdo paragrafi u bëj nxënësve 3 pyetje që lidhen me atë çka lexuam dhe pyetja e katërt
lidhet me pjesën që do të lexojmë:
− Si mendon se do vazhdojë...?
Hapi II: Në përfundim të leximit, nxjerrim mesazhin e pjesës: Puna në grup dhe zbatimi i rregullave, jep kënaqësi
dhe sukses.
Punojmë me radhë rubrikat e tekstit.
-Fjalorthi,
-Pyetje rreth tekstit,
-Kthehu te teksti,
-Po ti?
-Plotëso.
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Përforcimi: Lojë me role
Hapi I: Vendosim magnetofonin me muzikë nga Bethoveni.
Hapi II: 7 nxënës që përfaqësojnë 7 veglat muzikore, veprojnë sipas mendjes së tyre. Më pas hyn një shkop dhe
një partiturë në skenë, që vënë rregull. Tani dëgjohet muzika e Bethovenit dhe veglat luajnë në të njëjtin ritëm.
Ky skenar luhet nga 2-3 grupe nxënësish.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim si të situatës edhe të përmbajtjes së pjesës,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të përmbledhjes së materialit,
- për aftësitë që tregojnë në lojën me role.
Detyrat dhe puna e pavarur: Dora e pyetjeve

Fusha: Gjuhe dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Emri (Ora I)

Situata e të nxënit: Përdorimi i emrave

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas

Fjalët kyç:

temës mësimore

emër,

Nxënësi/ja:

njerëz,

tregon ç’di për emrin dhe veçoritë e tij të mësuara në

kafshë,

klasën e dytë;

sende,

−

merr dhe përdor informacionin e ri në ushtrime;

vende,

−

përmbledh njohuritë në një organizues grafik.

objekte,

−

kohë,
dukuri natyrore,
ndjenja dhe mendime.
Burimet:

Lidhja me fushat e tjera ose me temat

libri i nxënësit faqe 126-127,

ndërkurrikulare:

përvoja jetësore

Dituri natyre

e-libri

Edukim për shoqërinë.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Stuhi mendimesh

Teknikat e mësimdhënies

veprimtari në grup

15’

Ndërtimi i njohurive

N

Shkrim i lirë

veprimtari në dyshe

15’

Përforcimi

P

Përvijim i të menduarit

veprimtari individuale

15’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Stuhi mendimesh
Hapi I: U kërkohet nxënësve të tregojnë ç’dinë për emrin. I përmbledh të gjitha njohuritë e nxënësve
me anë të një diagrami duke mos përjashtuar asnjë mendim të tyre.
tregon njerëz, kafshë, sende dhe vende
Ka numër: njëjës e shumës 		
Emri
i përgjithshëm 			

Ka gjini femërore e mashkullore 		

i veçantë dhe

Ndërtimi i njohurive: Shkrim i lirë.
Hapi I: Nxënësit do të hapin librat, lexohet informacioni i dhënë.
Hapi II: Punohet Ushtrimi 1 që kërkon të vendosen emrat e tekstit të mësipërm në tabelë. Por edhe të
shtojmë të tjera (ato që janë me ngjyrë).
njerëz

kafshë

Sende/objekte

çuni-t

qeni

fëmijë, djalit

macja

kohë

Dukuri natyrore

Ndjenja/mendime

shportë, mollë, ditë

shi, vetëtimë

gëzim, mendim

peshk

dëborë, erë

buzëqeshja

vit, muaj

Ushtrimi 2. (Punohet në libër.) Fjalitë e dhëna plotësohen me emrat sipas radhës: Çantë, stilolaps, makinë,
dhuratë, natë, borë, vjeshtë, dashuri, faji.
Përforcimi: Përvijim i të menduarit
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të nxjerrin fletoren e koncepteve dhe të përmbledhin njohuritë që kishin dhe ato
që morën sot në një organizues grafik.
Tregon: njerëz, kafshë,
sende, vende, objekte,
dukuri natyrore, kohë,
ndjenja dhe mendime

Ka numër njëjës
dhe shumës
Emri
Ka gjini femërore
dhe mashkullore

Është i përveçëm
dhe i përgjithshëm

Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë diskutimit për njohuritë që kishin për emrin,
- për punën e bërë në ushtrimet e librit,
- për përmbledhjen e njohurive në organizuesin grafik.
Detyrat dhe puna e pavarur: formim fjalish me nga një emër që tregon: njerëz, kafshë,
sende, vende, objekte, dukuri natyrore, kohë, ndjenja dhe mendime
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Emri (Ora II)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Ç’tregon emri?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
− tregon ç’di për emrin dhe veçoritë e tij të mësuara orën
e parë.
− merr dhe përdor informacionin e ri në ushtrime;
− formon fjali me emrat e dhënë.

Fjalët kyç:
emër,
njerëz,
kafshë,
sende,
vende,
objekte,
kohë,
dukuri natyrore,
ndjenja dhe mendime.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 131,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
dituri natyre
edukim për shoqërinë
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Përvijim i të menduarit

veprimtari në grup

15’

Ndërtimi i njohurive

N

Shkrim i lirë

veprimtari në dyshe

15’

Përforcimi

P

Shkrim i shpejtë

veprimtari individuale

15’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Përvijim i të menduarit
Hapi I: U kërkoj nxënësve të tregojnë ç’dinë për emrin. Duhet të dalim në përmbledhjen e orës të
mëparshme.
Tregon: njerëz, kafshë,
Ka numër njëjës
sende, vende, objekte,
dhe shumës
dukuri natyrore, kohë,
ndjenja dhe mendime
Emri
Ka gjini femërore
dhe mashkullore

Është i përveçëm
dhe i përgjithshëm

Ndërtimi i njohurive: Shkrim i lirë
Hapi I: Punohet Ushtrimi 3 që kërkon nga nxënësit të ngjyrosin etiketat e fjalëve sipas ngjyrave të duhura.
Ushtrimi 4. (Punohet në libër.) Nxënësit duhet të shkruajnë emra sipas shembullit
Përforcimi: Shkrim i shpejtë
Formo fjali me fjalët: (Do punojnë në fletë, e cila do të futet në dosje)
o kënaqësi
o përtac
o kalimtar
o lagështirë
o cicërimë
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Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë diskutimit për njohuritë që kishin për emrin,
- për punën e bërë në ushtrimet e librit,
- për punën në fletore, për saktësinë e shkrimit të fjalive.
Detyrat dhe puna e pavarur: Formim fjalish me nga një emër të çdo lloji të ushtrimit 4.

Fusha: Gjuhe dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Imazhe dhe tinguj
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Poezia, lidhja me artin.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− parashikon dhe krahason vargjet e vjershës me
pikturën e dhënë;
− lidh botën imagjinare me atë reale nëpërmjet një teksti
që shkruan;
− përdor gjuhë standarde dhe rregullat drejt-shkrimorë
gjatë të shkruarit.

Fjalët kyç:
poezi,
imazhe,
tinguj,
imagjinatë.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 128,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Diskutim i njohurive paraprake,

Teknikat e mësimdhënies

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Imagjinatë e drejtuar,

veprimtari individuale e në grup

25’

Përforcimi

P

Pesëvargësh,

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Diskutim i njohurive paraprake
U shtrohet nxënësve për diskutim pyetja:
- A ka lidhje poezia me artin?
Lihen nxënësit 2-3’ të mendohen dhe pastaj i ftoj të diskutojmë rreth saj. Pas diskutimeve arrijmë në
përfundimin se të gjitha këngët shkruhen më parë me vargje e me nota, më pas këndohen. Po ashtu të gjitha
poezitë mund të shoqërohen me një vizatim, ashtu siç mund të krijohen vargje sipas një vizatimi apo imazhi.
Ndërtimi i njohurive: Imagjinatë e drejtuar
U kërkoj nxënësve të mbyllin sytë dhe të dëgjojnë se çfarë do t’u kërkoj të bëjnë me imagjinatën e tyre.
Së pari: Mendoni një ditë të bukur pranvere, duke ecur në breg të liqenit.
Pas 2 minutash: përpiqu të kalosh në sytë e mendjes ato çka shqisat e tua perceptojnë.
Në përfundim: Shkruajnë përfytyrimet e tyre.
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Përforcimi: Pesëvargësh
Nxënësit do të krijojnë një pesëvargësh me fjalën art.
Arti
i bukur, i këndshëm,
realizohet, përfshin, lidhet
Arti shprehet me imazhe dhe tinguj.
Veprimtari krijuese artistike
Piktura
Lexohen disa nga krijimet e tyre.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim të situatës së të nxënit,
- për përqendrimin dhe imagjinatën e tyre krijuese,
- si dhe për krijimin e pesëvargëshit saktë e në gjuhë standarde.
Detyrat dhe puna e pavarur: Krijo 4-8 vargje për bukuritë e natyrës.

Java 16. Gjithçka ndryshon
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Tri gëzimet (Ora I)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Kur gëzojmë? .

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− shpreh mendimet dhe ndjesitë vetjake rreth situatës së
të nxënit;
− parashikon se çfarë do të ndodhë, duke u bazuar në
atë që ka lexuar më parë;
− rrëfen ngjarje, shpreh ndjenja, përcjell ide me shkrim
duke u mbështetur në temën e dhënë.

Fjalët kyç:
çuni
mollë
gëzim
peshkatari
peshk
djali
fal

Burimet:
libri i nxënësit faqe 129-130,
përvoja jetësore
e-libri
Struktura e orës

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Lapsat në mes

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Veprimtari lexim i drejtuar

veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

10’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Lapsat në mes.
Kjo teknikë njihet nga nxënësit ndaj kalojmë në dhënien e temës rreth së cilës do të diskutojnë.
− Tregoni një rast që jeni ndier të gëzuar këtë javë (ose më së fundmi).
Nxënësit diskutojnë me radhë brenda grupit dhe vendosin lapsin në mes të tavolinës.
Në përfundim të kohës prej 5-6 minutash, mësuesja afrohet pranë çdo grupi, zgjedh një laps dhe nxënësi, të cilit
i përket lapsi, shpreh mendimet e veta para klasës rreth rastit, ashtu siç diskutoi brenda grupit.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari leximi e drejtuar
Hapi I: Udhëzoj nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin. Më pas i pyes çfarë mendoni se do të ndodhë?
Pres përgjigjet e tyre.
Pjesa do të lexohet me tri ndalesa sipas tri gëzimeve për të cilat flitet. Pas çdo ndalese u bëj nxënësve tri pyetje
që lidhen me atë çka lexuam dhe pyetja e katërt lidhet me pjesën që do të lexojmë.
− Si mendon se do vazhdojë...?
Hapi II: Në përfundim të leximit, nxjerrim mesazhin e pjesës: Gëzojmë kur marrim dhurata, por gëzojmë më
shumë kur lumturojmë dikë.
Punojmë me radhë rubrikat e dhëna.
-Fjalorthi,
-Pyetje rreth tekstit,
-Shëno me √përgjigjen e saktë dhe më x përgjigjen e gabuar
-Kthehu te teksti
-Po ti?
Përforcimi: Shkrim i lirë
Hapi I: Nxënësit do të shkruajnë një tekst me temë: Edhe unë kam bërë dikë të ndihet i lumtur.
U lihet nxënësve 5-6 minuta.
Hapi II: Lexojnë disa nxënës punimet e tyre.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim si të situatës edhe të përmbajtjes së pjesës,
- për saktësinë me të cilën shkruan tekstin.
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruaj 3 gëzimet e djalit.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Tri gëzimet (Ora II)
Kompetenca: Lexim

Situata e të nxënit: Më pëlqen kur lumturoj të
tjerët

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− shpreh mendimet dhe ndjesitë vetjake rreth temës;
− ritregon përmbajtjen duke u shprehur me fjali të plota;
− i përgjigjet pyetjes binare duke argumentuar
përgjigjen.

Fjalët kyç:
çuni
mollë
gëzim
peshkatari
peshk
djali
fal

Burimet:
libri i nxënësit faqe 133-134,
përvoja jetësore
e-libri

Klasa: III

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Marrëdhëniet pyetje –përgjigje

Teknikat e mësimdhënies

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Harta e ngjarjes

veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Rrjet diskutimi

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje.
Hapi I: Filloj orën me një diskutim rreth situatës së të nxënit. Diskutojnë sa më shumë nxënës dhe kryesisht u
kërkoj të tregojnë ngjarje reale, ku ata kanë bërë dikë të lumtur dhe janë lumturuar edhe vetë.
Hapi II: Drejtohen disa pyetje që lidhen me tregimin, për të parë se sa të qartë janë dhe për t’i ndihmuar në
plotësimin e detyrës së klasës.
− Cili është personazhi kryesor?
− Sa gëzime pati djali?
− Cili ishte gëzimi më i madh?
− Cili është mesazhi i pjesës?
Ndërtimi i njohurive: Harta e ngjarjes
Hapi I: Udhëzoj nxënësit të nxjerrin fletë të modeluar me hartë ngjarjeje dhe të plotësojnë atë, duke iu
përgjigjur pyetjeve me fjali të plota.

11. Harta e ngjarjes

Çfarë ndodhi?
_____________________

Ku ndodhi ngjarja?
_____________________

Kur ndodhi?
______________________
______________________
Harta e ngjarjes

Si ndodhi?
______________________
______________________

Pse ndodhi?
______________________
______________________
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Përforcimi: Rrjet diskutimi
Hapi I: Shtroj për diskutim pyetjen:
− A je ndier mirë kur ke dhënë dhuratë? Pse?
Nxënësit duhet zgjedhin pozicionin (Po, Jo) dhe të mendojnë e të gjejnë argumente bindës për të treguar pse
zgjodhi atë pozicion.
Po
Jo
			A je ndier mirë kur ke 							
dhënë dhuratë? Pse?

Përfundimi: ______________________________________________
Hapi II: Lexojnë disa nxënës punimet e tyre.
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të argumentimit që i beri pyetjes binare.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim si të situatës edhe të përmbajtjes së pjesës,.
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruaj 4-5 fjali për një rast kur ke berë të tjerët të ndihen mirë.

Fusha: Gjuhe dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Intervista
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Intervistojmë si gazetarë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− bën një prezantim të thjeshtë, për të treguar përvojën e
tij lidhur me temën;
− shkruan (mban shënime) duke respektuar strukturën e
intervistës;
− përdor gjuhë standarde dhe rregullat drejtshkrimorë
gjatë të folurit dhe të shkruarit.

Fjalët kyç:
gazetar,
personi që pyet (intervistuesi)
personi që përgjigjet (i intervistuari).

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Burimet:
libri i nxënësit faqe 131,
përvoja jetësore
e-libri
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Dil rrotull fol rrotull

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Veprimtari e drejtuar

veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Rrjet diskutimi

veprimtari individuale

10’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Dil rrotull fol rrotull
Loja mbështetet në tri pyetje, të cilat i drejton mësuesi/ja hap pas hapi, ndërkohë që nxënësit lëvizin, ata
ndalojnë, kur dëgjojnë përplasjen e duarve një herë. Pas diskutimit të pyetjes së parë, për të shpërndarë nxënësit përplasim duart dy herë. Veprohet kështu për të tria pyetjet.
Pyetja I: –Kur ishe i vogël, cili profesion të pëlqente?
Pyetja II: – Po tani a ka ndryshuar preferenca jote?
Pyetja III: –A do ta ndërroje preferencën tënde me profesionin e gazetarit?
Në përfundim të lojës aktivizojmë tre-katër nxënës të diskutojnë rreth pyetjeve.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari e drejtuar
Hapi I: Lexohet materiali i dhënë në tekst. U kërkoj nxënësve të zgjedhin një nga situatat dhe të përgatisin nga
katër pyetje.
Hapi II: Realizohen intervistat me dyshe nxënësish. Aktivizojmë sa më shumë nxënës.
Përforcimi: Rrjet diskutimi
Hapi I: Shtroj për diskutim pyetjen: A është më e vështirë të përgatitësh pyetjet apo t’i përgjigjesh atyre? Pse
mendon kështu?
U lihet kohë nxënësve 5-6 minuta të pozicionohen dhe të argumentojnë përgjigjen.
Të përgjigjesh

të bësh pyetje
A është më e vështirë të përgatitësh
pyetjet apo t’i përgjigjesh atyre?
Pse mendon kështu?

Hapi II: Lexojnë disa nxënës punimet e tyre.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim të situatës së të nxënit që u paraqit nëpërmjet lojës,
- për përgatitjen e pyetjeve dhe saktësinë e përgjigjeve gjatë intervistës,
- për argumentimin që i beri pyetjes binare.
Detyrat dhe puna e pavarur: Bëj një intervistë me njërin nga prindërit e tu.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm
(Ora I)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Dallojmë emrat.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− tregon ç’di për emrin dhe veçoritë e tij të mësuara deri
më tani;
− dallon emrat e përgjithshëm nga të përveçëm;
− përdor shkronjën e madhe në emrat e përveçëm;
− korrigjon fjalët e shkruara gabim.

Fjalët kyç:
emra të përgjithshëm.
emra të përveçëm.
njerëz,
kafshë,
sende,
vende.
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Burimet:
libri i nxënësit faqe 132-133,
përvoja jetësore
e-libri
Struktura e orës

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
- dituri natyre
- qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Diskutim njohurish

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Përvijim i të menduarit

veprimtari në dyshe

20’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

15’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Diskutim njohurish
Hapi I: U kërkoj nxënësve të tregojnë ç’dinë për emrin. Edhe pse nxënësit mund të përmendin emrat e përveçëm
e të përgjithshëm, ne thellojmë më tej njohuritë duke theksuar e duke marrë me radhë shembuj të emrave të
njerëzve, sendeve, kafshëve e vendeve.
Tregon: njerëz, kafshë,
sende, vende, objekte,
dukuri natyrore, kohë,
ndjenja dhe mendime

Ka numër njëjës
dhe shumës
Emri
Ka gjini femërore
dhe mashkullore

Është i përveçëm
dhe i përgjithshëm

Ndërtimi i njohurive: Përvijim i të menduarit.
Hapi I: Hapim librat dhe lexohet informacioni i dhënë. Rilexohen 2-3 herë informacioni i kornizuar.
Hapi II: Mësuesi/ja ka parapërgatitur dy skema në tabakë letre ose shfrytëzon skemat që janë në librin digjital.
Skema e parë ka njohuritë që nxënësi i ka marrë, kurse skema e dytë ka informacionin e ri.
Tregon: njerëz, kafshë,
sende, vende, objekte, dukuri
natyrore, kohë, ndjenja, mendime
Ka dy numra:
njëjës e shumës

Kafshë macja
Kiti

Emri

Është i
përgjithshëm
i përveçëm

Vende lumi
Drin

Ka gjini femërore
dhe mashkullore

nënë Njerëz
Manushaqe

kukull Sende etj.
Barbi

Hapi III: Punojmë me gojë Ushtrimin1 ku nxënësit gjejnë emra të përveçëm e të përgjithshëm sipas tabelës së
mësipërme.
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Përforcimi: Shkrim i lirë
Hapi I: Nxënësit do të plotësojnë individualisht Ushtrimin 2 me +, - emrat sipas kërkesës, ndërsa te Ushtrimi 3
do të korrigjojnë fjalët e shkruara gabim.
mësuese Arta, nënë Drita, doktor Astriti, macja Kiti, qeni Rodi, kukulla Barbi, këngëtare Valbona.
Hapi II: Diskutohen ushtrimet e plotësuara.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë diskutimit mbi njohuritë që kishin për emrin dhe ato që morën,
- për punën e bërë në zgjidhjen e ushtrimeve të librit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Formim fjalish me nga dy emra të përgjithshëm e të përveçëm të çdo lloji
njerëz, kafshë, sende, vende.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm
(Ora II)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Dallojmë emrat.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− dallon emrat e përgjithshëm nga emrat e përveçëm;
− Përdor emrat e përveçëm dhe të përgjithshëm;
− Korrigjon fjalët e shkruara gabim.

Fjalët kyç:
emra të përgjithshëm,
emra të përveçëm,
njerëz,
kafshë,
sende,
vende.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
- dituri natyre
- qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Burimet:
libri i nxënësit faqe 133,
përvoja jetësore
e-libri
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Diskutim njohurish

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

20’

Përforcimi

P

Diktim

veprimtari individuale

15’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Diskutim njohurish
Hapi I: U kërkoj nxënësve të tregojnë ç’dinë për emrin, duke radhitur edhe ato që kemi mësuar një orë më
parë.
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Tregon: njerëz, kafshë,
sende, vende, objekte, dukuri
natyrore, kohë, ndjenja, mendime
Ka dy numra:
njëjës e shumës

Kafshë macja
Kiti

Emri

i përgjithshëm
i përveçëm

Vende lumi
Drin

Ka gjini femërore
dhe mashkullore

nënë Njerëz
Manushaqe

kukull Sende etj.
Barbi

Ndërtimi i njohurive: Rishikim në dyshe
Hapi I: Udhëzoj nxënësit të hapin librat dhe të punojnë në dyshe ushtrimet e dhëna, duke këmbyer rolet. Në fillim
nxënësi A jep ide për Ushtrimin 4 më pas nxënësi B jep mendim për Ushtrimin 5 e kështu me radhë
Do të qarkojnë emrat që përdoren edhe si emra njerëzish, si: Shqiponja, Drita, Agimi, Era, Luani, Hëna, Bilbili,
Vera (mund të jetë edhe Trëndafile).
Ushtrimi 5. Emrat e nënvizuar do t’i vendosin në tabelat përkatëse duke veçuar emrat e përveçëm e të përgjithshëm
të dhëna në tekst.
Ushtrimi 6. Plotësojmë një tekst (skedë) me fjalë mungesore. (Fjalët do t’i përshtatin vetë nxënësit, p.sh.:
Unë jam Iris Rusi dhe jam nga Tirana.
−
Po ti si quhesh dhe nga je?
−
Unë quhem Helena dhe jam nga Durrësi.
−
Të pëlqejnë kafshët?
−
Po. Unë kam në shtëpi një qen të bukur. Atë e quajnë Dini.
−
Një ditë në oborrin e pallatit tim ne gjetëm tre këlyshë qeni. Ne i quajtëm Riki, Poku dhe Taku. Ata ishin
shumë të bukur. Ne luanim me ta, edhe macja Bjanka vraponte pas nesh. Nëna e Sarës na ndihmonte t’i
ushqenim. U bëmë edhe një kolibe të madhe.
Ushtrimi 7. Korrigjojnë tekstin e dhënë në këtë ushtrim. (Gencin, Shpresën, Sarandë, Durrës, Adriatik, Fier,
Myzeqesë, Tepelenës, Vjosës, Dropullit, Dhëmbelit, Sarandë, Muzinës, Sarandë, Jon)
Hapi II: Diskutojnë nxënës të ndryshëm ushtrimet e plotësuara.
Përforcimi: Diktim
Hapi I: Nxënësit do të hapin fletoret dhe mësuesja do t’iu diktojë tekstin e Ushtrimit 7.
Hapi II: Diskutimi i rezultateve do të bëhet pas vlerësimit.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë diskutimit për njohuritë që kishin për emrin,
- për punën e bërë në ushtrimet e librit.
- për saktësinë e punës në diktim.
Detyrat dhe puna e pavarur: Hidhet në fletore U5.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Gjithçka ndryshon (Ora I)
Kompetenca: Lexim orë e integruar

Situata e të nxënit: Cilat gjëra ndryshojnë?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− lexon pjesën me role;
− dallon temën, mesazhin dhe komenton idetë e pjesës;
− lidh informacionin e marrë nga teksti me përvojën dhe
leximet e mëparshëm.

Fjalët kyç:
moti,
ndryshon,
kafshët
njerëzit,
ndryshojnë,
koha
kalon.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 134-135,
përvoja jetësore
e-libri
Struktura e orës

Klasa: III

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:
Dituri natyre,
Qytetari, Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Stuhi mendimesh

Teknikat e mësimdhënies

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim me role

veprimtari në grup

25’

Përforcimi

P

Marrëdhëniet pyetje-përgjigje

veprimtari në grup

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Stuhi mendimesh.
Hapi I: Filloj orën me një diskutim rreth situatës së të nxënit. Diskutojnë sa më shumë nxënës dhe pranojmë
çdo përgjigje duke i përmbledhur në një diagram.
Njeriu (lind, rritet)
Kafshët

bimët,
Çfarë
ndryshon?

qyteti

moti
gjendja shpirtërore

Ndërtimi i njohurive: Leximi me role, Ditari dypjesësh.
Hapi I: Ndajmë rolet për vajzat dhe djemtë nga 1-8, dhe kalojmë në lexim sipas roleve të dhëna.
Hapi II: Pas leximit i kërkohet secilit nxënës të komentojë vargjet e lexuara nga grupi i tij.
P.sh.: vajza 1, djali1 për motin.
Fragmenti
Nganjëherë ndriçon dielli,
nganjëherë bie shi.
Nganjëherë bie borë,
nganjëherë fryn stuhi.
Moti ndryshon,
kur koha kalon.

Komenti
Në këto vargje autori tregon se moti ndryshon
dhe kjo lidhet me stinët. Pra ndryshimi i stinëve
sjell ndryshimin e motit. Por njëkohësisht koha
kalon me kalimin e katër stinëve, pra ikën viti.
E ndërsa viti kalon edhe ne ndryshojmë, rritemi.

Përforcimi: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje.
Hapi I: Diskutojmë pyetjet e dhëna në rubrikën “Pyetje rreth tekstit”.
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Aktivizojmë nxënës të ndryshëm në përgjigje.
Punohet rubrika “Kthehu në tekst”. Plotësohen dhe diskutohen, po ashtu edhe rubrika e fundit ku nxënësit
duhet të gjejnë mbiemra me kuptim të kundërt.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim si të situatës edhe të përmbajtjes së pjesës,
- për komentin që i bëri vargjeve të vjershës
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve e të plotësimit të rubrikave.
Detyrat dhe puna e pavarur: Të mësojnë vargje nga vjersha.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Gjithçka ndryshon
Kompetenca: Lexim (orë e integruar II)

Situata e të nxënit: Edhe unë kam ndryshuar.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− lidh idetë dhe informacionin e librit me përvojën vetjake
(si ka ndryshuar ai/ajo);
− përmbledh idetë kryesore duke i ilustruar me fragmente
dhe detaje nga teksti;
− rilexon pjesën që i pëlqen më shumë;
− argumenton pëlqimin e tij.

Fjalët kyç:
moti,
ndryshon,
kafshët
njerëzit,
ndryshojnë,
koha
kalon.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 134-135,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri natyre,
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Imagjinatë e drejtuar

Teknikat e mësimdhënies

Veprimtari individuale e në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Rishikim në dyshe

veprimtari në dyshe

20’

Përforcimi

P

Ditari dypjesësh

veprimtari individuale

15’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Imagjinatë e drejtuar
U kërkohet nxënësve që të marrin frymë tri herë, ngadalë e thellë, për t`u qetësuar.
Në sfond dëgjohet muzikë (mundësisht ninullë).
U kërkoj nxënësve të mbyllin sytë dhe të dëgjojnë se çfarë do t’u kërkoj të bëjnë me imagjinatën e tyre.
Së pari: Mendoni sikur jeni 2-3 vjeç. Gjyshja të vë në shtrat dhe fillon të këndojë një ninullë...
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Pas 2 minutash: Një ditë je në kopsht duke luajtur me shokët ...
Pas 2 minutash: Një ditë je në një orën e mësimit apo projekti ku je ndier mirë.
Pas përfundimit të ushtrimit nxënësve u lihet kohë të shkruajnë përfytyrimet e tyre, të cilat tregojnë hapat më
të rëndësishëm të ndryshimeve që ka pësuar ndër vite.
Pas përfundimit të shkrimeve, ato mblidhen, përzihen dhe lexohen disa prej tyre në mënyrë anonime.
Ndërtimi i njohurive: Rishikim në dyshe.
Hapi I: U kërkohet nxënësve që të punojnë në dyshe duke këmbyer rolet (ekspert- fillestar). Fillon nxënësi A të
lexojë gjashtë vargjet e para dhe t’i komentojë ato. Nxënësi B e pyet për diçka që mund ta ketë të paqartë ose
që shoku nuk e përmendi në koment.
Lexon nxënësi B gjashtë vargjet e dyta dhe i komenton ato, përsëri nxënësi A mund të pyesë B. Vazhdohet
kështu duke këmbyer rolet deri në fund.
Hapi II: Mësuesja u kërkon nxënësve të bëjnë një përmbledhje të materialit të dhënë në tekst.
Përforcimi: Lojë me role.
Hapi I: U kërkohet nxënësve, të cilët e kanë mësuar përmendsh vjershën (sipas grupeve të ndara me parë), të
dalin para klasës dhe të realizojnë lojën. Kjo do të përsëritet nga disa grupe. Në përfundim bëhen vlerësimet
për të gjithë nxënësit, po në veçanti për grupin që u paraqit më mirë.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim si të situatës edhe të përmbajtjes së pjesës,
- për komentin që i bëri vargjeve të vjershës
- për saktësinë me të cilën realizoi lojën me role.
Detyrat dhe puna e pavarur: Të shkruajnë një tekst me 5-6 fjali rreth një ngjarjeje që lidhet me temën.

Java 17. Dëbora e madhe
Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Të ngecësh në borë (Ora I)
Rubrika: Lexim Orë e integruar

Situata e të nxënit: Ditë me borë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− flet rrjedhshëm, kuptueshëm dhe me intonacionin e
duhur, kur tregon ngjarje nga përvoja vetjake;
− lexon për të marrë informacion rreth temës dhe
diskuton rreth saj;
− u përgjigjet pyetjeve të mësuesit e të rubrikës së
tekstit rreth brendisë së pjesës.

Fjalët kyç:
ditë dimri,
borë,
sajë,
slitë,
e dobishme.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 136-137,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri, Art pamor,
Qytetari.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Parashikim me terma paraprakë veprimtari individuale

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Veprimtari leximi e drejtuar

veprimtari në grupe

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Parashikim me terma paraprakë.
Shkruaj në tabelë 4-5 fjalë dhe kërkoj që nxënësit të formojnë me to një tekst ku të përfshihen këto fjalë.
dimër

borë

slitë

i dobishëm

U jepen 3-4 minuta kohë për të shkruar dhe më pas u kërkohet ta lexojnë atë. Vlerësohen nga mësuesja krijimet
e nxënësve duke mos u treguar nëse janë të ngjashme me atë që do të lexojmë më poshtë.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari lexim i drejtuar
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin. Më pas i pyes çfarë mendojnë se do të ndodhë?
Pres përgjigjet e tyre.
Është parashikuar që të ndahet teksti në 4 pjesë. Pasi çdo ndalese u bëj nxënësve tri pyetje që lidhen me atë
çka lexuam dhe pyetja e katërt lidhet me pjesën që do të lexojmë: Si mendon se do vazhdojë. . . ?
Hapi II: Në përfundim të leximit, nxjerrim mesazhin e pjesës: Secili nga ne duhet të jetë i dobishëm për familjen e tij.
Do punojmë pyetjet e dhëna nga autori, ku për çdo pyetje aktivizojmë nxënës të ndryshëm
-Fjalorthi,
-Po ti?
Përforcimi: Shkrim i lirë
U kërkohet nxënësve të plotësojnë mbylljen e tregimi. U lihet kohë 3-4 minuta.
Një mbyllje mund të jetë e tillë, por nxënësit mund të japin mbyllje nga më të ndryshmet.
Kur Koni zbriti në fshat, iu kujtua këshilla e babait.
Ajo ndaloi te dyqani më i afërt. Koni shumë e shqetësuar i kërkon ndihmë shitësit. Ky duke parë vajzën në atë
gjendje, e ftoi të ngrohej e të qetësohej, por ajo nuk donte që të vonoheshin aspak.
Shitësi mbylli dyqanin dhe niset bashkë me vajzën në drejtimin të bredhave, ku ndodhej babai. Të dy e morën
babanë duke e rrëshqitur me slitë dhe e çuan në qendër të fshatit ku ishte dhe ambulanca.
Më pas Koni e siguruar se babai ishte më mirë, bëri pazarin për të cilin edhe ishin nisur dhe bashkë me vajzën
dhe djalin e shitësit shkuan në shtëpi ku u mirëpritën nga mamaja e Konit. Ajo kishte filluar të shqetësohej për
vonesën e tyre, por tashme u qetësua.
Diskutohen disa nga punimet e nxënësve.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për krijimin e tekstit me termat e dhënë,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të përmbledhjes së materialit,
- si dhe për mënyrën se si e dha idenë për mbylljen e tregimit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruaj një tekst me temë “Një ditë e veçantë në dëborë”.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Të ngecësh në borë (Ora II)
Kompetenca: Orë e integruar

Situata e të nxënit: Ditë me borë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
− Flet rrjedhshëm, kuptueshëm dhe me intonacionin e
duhur, kur shpreh krijimin e tij/saj imagjinar.
− Përmbledh informacionin e marrë nëpërmjet një
organizuesi grafik, duke iu përgjigjur pyetjeve.
− I përgjigjen pyetjes binare, duke argumentuar
përgjigjen e tij.

Fjalët kyç:
ditë dimri,
babai,
vajza,
borë,
sajë,
slitë,
aksident,
ndihmë

Burimet:
libri i nxënësit faqe 1136-137,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri,
Art pamor, Matematikë (Statistikë)
Qytetari.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Imagjinatë e drejtuar

veprimtari individuale

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Harta e ngjarjes

veprimtari në grupe

25’

Përforcimi

P

Rrjet diskutimi

veprimtari në dyshe

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Imagjinatë e drejtuar.
U kërkoj nxënësve të mbyllin sytë dhe të dëgjojnë se çfarë do t’u kërkoj të bëjnë me imagjinatën e tyre.
Së pari: Mendoni sikur po niseni për në malin e Dajtit me mësuesen dhe shokët e klasës.
Pas 2 minutash: Jeni në teleferik. Çfarë ndieni?
Pas 2 minutash: Arritët në Dajt. Çfarë shihni me sytë e mendjes dhe çfarë bëni?
Në përfundim: Shkruajnë përfytyrimet e tyre. Lexohen disa prej tyre.
Ndërtimi i njohurive: Harta e ngjarjes
Hapi I: Udhëzoj nxënësit të nxjerrin fletë të modeluar me hartë ngjarjeje dhe të plotësojnë atë duke iu
përgjigjur pyetjeve me fjali të plota.
Harta e ngjarjes

Çfarë ndodhi?
_____________________

Ku ndodhi ngjarja?
_____________________
Titulli
___________________
Si ndodhi?
______________________
______________________

Pse ndodhi?
______________________
______________________
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Përforcimi: Rrjet diskutimi
Hapi I: Shtroj për diskutim pyetjen: A je ndier ndonjëherë i dobishëm për familjen tënde? Kur?
U lihet kohë nxënësve 5-6 minuta të pozicionohen dhe të argumentojnë përgjigjen.
Po

Jo
A je ndier ndonjëherë i dobishëm për
familjen tënde? Kur?

Hapi II: Disa nxënës lexojnë punimet e tyre.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim të situatës edhe të përmbajtjes së pjesës,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të argumentimit që i bëjnë pyetjes binare.
Detyrat dhe puna e pavarur: Vizatim me imagjinatë të situatës që u punua në fazën e parë.

Fusha: Gjuhe dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Gjinia e emrit (ora I)

Situata e të nxënit: Emri im mbaron me. . .

Kompetenca:Njohuri për gjuhën
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore

emër

Nxënësi/ja:

gjinia femërore.

−
−

tregon ç’di për emrin dhe veçoritë e tij, të mësuara deri gjinia mashkullore.
më tani;

femërorë – a-ja,

gjen me mend dhe në tekst emra femërorë dhe

mashkullorë – i-u.

mashkullorë;
−

veçon emrat femërorë dhe mashkullorë në bashkësi,
sipas kërkesës.

Burimet:

Lidhja me fushat e tjera ose me temat

libri i nxënësit faqe 138-139,

ndërkurrikulare:

përvoja jetësore

- dituri natyre

e-libri

- qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Diskutim njohurish

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

20’

Përforcimi

P

Lëviz/ndalo/krijo dyshe

veprimtari

15’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Diskutim njohurish
Hapi I: U kërkojmë nxënësve të tregojnë ç’dinë për emrin. Edhe pse nxënësit mund të përmendin emrat femërorë
dhe mashkullorë, ne thellojmë më tej njohuritë duke theksuar e duke marrë me radhë shembuj të emrave të
njerëzve, kafshëve, sendeve etj., të të dyja gjinive duke shkruar në tabelë mbaresave që marrin në trajtën e
shquar të numrit njëjës.
Tregon: njerëz, kafshë,
sende, vende, objekte,
dukuri natyrore, kohë,
ndjenja dhe mendime

Ka numër njëjës
dhe shumës

Ka 2 gjini:
- femërore, mbarojnë me a ose ja;
- mashkullore, mbarojnë me i-u

Emri
Është i përveçëm
dhe i përgjithshëm

Ndërtimi i njohurive: Shkrim i lirë
Hapi I: U kërkohet nxënësve të hapin librat dhe të lexohet informacioni i dhënë. Rilexohet 2-3 herë informacioni
i kornizuar.
Hapi II: Punohet me shkrim në libër Ushtrimi 1 ku nxënësit dallojnë te emrat e nënvizuar ata të gjinisë femërore
(gara, rruga, tabela ) dhe emrat e gjinisë mashkullore (lepuri, breshka, miu, bari, flamuri, zogu), të cilat, pasi i
dallojnë, i vendosin në bashkësinë e duhur.
Punohet në libër edhe Ushtrimi 2 ku nxënësit formojnë çifte, duke lidhur emrat femërorë nga kolona e parë me
emrat mashkullorë të kolonës së dytë (motra-vëllai, dentistja-dentisti, mësuesja-mësuesi, gjyshja-gjyshi, pelakali, delja-dashi, ujkonja-ujku, arusha-ariu).
Hapi III: Pasi plotësohen ushtrimet, diskutohet për to nga 2-3 nxënës.
Përforcimi: Lëviz/ndalo/krijo dyshe.
(Sqarim për lojën. Paraprakisht mendojmë një ose disa pyetje. Jepen udhëzime për nxënësit lidhur me kohën
kur do të lëvizin (për të shmangur rrëmujën) dhe në momentin kur të dëgjojnë “ngrij”ata duhet të ndalojnë duke
kapur për dore një shok. Diskutojnë për 2-3 minuta rreth pyetjeve dhe më pas ulen në bankë, nga ku edhe
tregojnë për diskutimin që pati me shokun.)
Hapi I: Nxënësit do të lëvizin lirshëm nëpër klasë, dhe, kur dëgjojnë “ngrij”, kapen me shokun dhe i kërkojnë
njëri-tjetrit të gjejnë, p. Sh.: një emër kafshe femëror që mbaron me ja, si dhe një emër sendi mashkullor që
mbaron me i. Pasi mbaron nxënësi A, vazhdon nxënësi B. Përsëritet e njëjta gjë, por emrat mund të jenë
vendesh e njerëzish (pra mundësisht të ndryshme nga ato që tha nxënësi A.)
Hapi II: Diskutojnë rreth lojës nxënës të ndryshëm.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë diskutimit për njohuritë që kishin për emrin,
- për punën e bërë në ushtrimet e librit,
- për saktësinë me të cilën u realizua loja.
Detyrat dhe puna e pavarur: Gjej nga dy emra të gjinisë femërore që mbarojnë me a dhe ja dhe nga dy
emra të gjinisë mashkullore që mbarojnë me i dhe u.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Gjinia e emrit (Nj. Gj Ora II)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Krijojmë tekst me emrat
femërorë e mashkullorë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
− Tregon ç’di për emrin dhe veçoritë e tij të mësuara deri
më tani
− Gjen me mend dhe në tekst emra femërorë dhe
mashkullorë.
− Krijon një tekst sipas figurës së dhënë duke përdorur
emra femërorë e mashkullorë.

Fjalët kyç:
Emra,
gjinia femërore
gjinia mashkullore,
femërorë me a-ja,
mashkullorë me i-u.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 138-139,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
- dituri natyre
- qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Marrëdhëniet pyetje-përgjigje

Teknikat e mësimdhënies

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Shkrim i shpejtë

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje.
Hapi I: U drejtojmë nxënësve pyetje që lidhen me njohuritë e marra deri më tani për emrin.
− Ç’dini për emrin?
− Ç’tregon ai?
− Sa gjini ka emri?
− Thoni emra të gjinisë mashkullore dhe femërore.
− Thoni emra të gjinisë femërore që mbarojnë me -a dhe me -ja.
− Thoni emra të gjinisë mashkullorë që mbarojnë me -i dhe me -u.
Ndërtimi i njohurive: Shkrim i lirë.
Hapi I: Punojmë me shkrim në libër Ushtrimin 3 ku nxënësit kthejnë emrat mashkullorë në femërorë, p.sh.,
Mësuesi - mësuesja, (Kujdes: pëllumbi-pëllumbesha, maçoku-macja, luani-luanesha, gjeli-pula, cjapi-dhia,
rosaku-rosa).
Punohet në libër edhe Ushtrimi 4 ku nxënësit shkruajnë fjalitë sipas modelit, duke kthyer emrat femërorë të
kolonës së parë me emrat mashkullorë në kolonën e dytë.
(Vëllai i Evës është këngëtar. Gjyshi i Siditës ka qenë mësues. Mjeku i lagjes është babai i Andit. Maçoku i
Artës quhet Bardhosh. )
Ushtrimi 5 kërkon që nxënësit të krijojnë një tekst nisur nga figura e dhënë duke përdorur emra femërorë dhe
mashkullorë.
Hapi III: Pasi plotësohen, diskutohen ushtrimet nga 2-3 nxënës.
Përforcimi: Shkrim i shpejtë.
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Hapi I: U shpërndajmë nxënësve nga një skedë si më poshtë:
Emra femërorë që
mbarojnë më -a

Emra femërorë që
mbarojnë më -ja

Emra mashkullorë që
mbarojnë më -i

Emra mashkullorë që
mbarojnë më -u

Hapi II: Nxënësit lihen për një kohë të caktuar, p. sh. 2 minuta, të shkruajnë individualisht emra. Kjo do bëhet
në formë gare.
Hapi III: Këmbejnë me shokun fletën dhe numërojnë sa emra kanë shkruar dhe a janë shkruar saktë.
Fitues del nxënësi që ka shkruar saktë më shumë emra.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për përgjigjet e dhëna gjatë diskutimit për njohuritë që kishin për emrin,
- për punën e bërë në zgjidhjen e ushtrimeve të librit,
- për saktësinë dhe shpejtësinë me të cilën realizojnë plotësimin e skedës.
Detyrat dhe puna e pavarur: Formim fjalish me 5 nga emrat që shkruan në skedë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Zogu dhe djali
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Ç’do gjallesë ka nevojë për
liri.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
− Flet rrjedhshëm, kuptueshëm dhe me intonacionin e
duhur, kur tregon ngjarje nga përvoja vetjake.
− Lexon bukur dhe me intonacion vjershën.
− Komenton vargjet e vjershës.

Fjalët kyç:
zogu,
djali,
zë,
lëshoi

Burimet:
libri i nxënësit faqe 140,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
dituri,
art pamor,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Imagjinatë e drejtuar

veprimtari në grupe

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Veprimtari leximi e drejtuar

veprimtari në grupe

25’

Përforcimi

P

Ditari dypjesësh

veprimtari individuale

10’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Imagjinatë e drejtuar.
Hapi I: U kërkoj nxënësve të jenë të vëmendshëm se do të udhëtojmë me sytë e mendjes, ndaj të ulim kokat mbi tryezë dhe të mbyllim sytë.
U kërkohet që të marrin frymë tri herë, ngadalë e thellë, për t’u qetësuar. Aktiviteti përcillet me muzikë. Mësuesi/ja drejton imagjinatën e tyre përmes situatash.
Së pari: Imagjinoni mëngjesin e një dite të ftohtë dimri. Cicërima e mbytur e një zogu në dritare ju zgjon nga
gjumi.
Lihen pushim 2 minuta, jepet situata e dytë: Në duart e tua është zogu, i cili vazhdon të cicërojë, por tani me
një zë më të plotë, por lutës.
Pas kësaj nxënësve u lihet kohë të shkruajnë përfytyrimet e tyre, për të vazhduar përfytyrimin ku është ndërprerë, dhe për të dhënë një përfundim.
Pasi mbarojnë së shkruari, mblidhen fletët, përzihen dhe lexohen disa prej tyre në mënyrë anonime.
Hapi II: Diskutohet me nxënësit rreth situatës së të nxënit, pra për konceptin “liri”.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari leximi e drejtuar
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin. Më pas pyeten çfarë mendojnë se do të
ndodhë? Priten përgjigjet e nxënësve.
Vjersha lexohet me disa ndalesa. Pas çdo ndalese u bëj nxënësve tri pyetje që lidhen me atë çka u lexua
dhe pyetja e katërt lidhet me vargjet që do të lexohen: Si mendon se do vazhdojë...?
Ndalesa I pas vargut të dytë:
− Ç’bëri djali?
− Si ishte zogu?
− Ç’po bënte zogu?
− Si mendoni se do vazhdojë...?
Ndalesa II pas vargut të katër.
− Çfarë i tha zogu djalit?
− Si ishte zogu?
− Çfarë ngjashmërie kishte me djalin?
− Si mendoni se do vazhdojë...?
Ndalesa III pas vargut të pas vargut të dhjetë.
−
Pse djali duhet ta lëshonte zogun?
−
Kush e priste zogun në fole?
−
Si ishte koha?
−
Si mendoni se do vazhdojë...?
Ndalesa IV në fund të vjershës.
−
Cilat dëgjoi djali?
−
Çfarë bëri djali?
Hapi II: Në përfundim të leximit, nxjerrim mesazhin e vjershës: Liria është e çmuar për çdo gjallesë.
Punohen rubrikat e aparatit pedagogjik duke aktivizuar sa më shumë nxënës.
− Fjalorth.
− Pyetje rreth tekstit.
− Shëno me √ përgjigjen e saktë dhe më x përgjigjen e gabuar.
− Krahaso.
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Përforcimi: Ditari dypjesësh.
Hapi I: Pas rileximit të vjershës nga nxënës të ndryshëm, u kërkohet të zgjedhin katër vargje që u pëlqejnë
më shumë dhe t’i komentojnë. Në përfundim mund të vizatojnë atë çka imagjinuan në fazën e parë.
Fragmenti
Kam dhe unë shpirt e dua të rroj,
të lëviz, të bredh, të loz, të këndoj.
Fjalët e zogut djali i dëgjoi,
qau, e puthi, pastaj e lëshoi.

Komenti
Në këto vargje autori tregon se si zogu i lutet djalit që ta lëshojë, sepse aty nuk mund
të rronte, se donte të ishte i lirë, të luante e
të këndonte. Djali e përqafon zogun dhe e
lëshon.

Diskutohen disa nga punimet e nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për përshkrimin me imagjinatë dhe pjesëmarrjen në diskutim të situatës së të nxënit,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të përmbledhjes së materialit,
- si dhe për mënyrën se si i komentoi vargjet e zgjedhura
Detyrat dhe puna e pavarur: Mësimi i vjershës përmendësh.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Dielli i dimrit
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Ditë dimri.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
− Flet rrjedhshëm, kuptueshëm dhe me intonacionin e
duhur rreth situatës së të nxënit.
− Shpreh me shkrim ndjenjat dhe përjetimet që i ngjall
një pikturë.
− Përdor gjuhë standarde dhe rregullat drejtshkrimorë
gjatë të shkruarit.

Fjalët kyç:
përshkrim,
diell,
dimër

Burimet:
libri i nxënësit faqe 142,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Diskutim i njohurive paraprake

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Tryeza e rrumbullakët

veprimtari në grup

10’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Diskutim i njohurive paraprake
Shtrohet për diskutim me nxënësit tema e situatës së të nxënit “Ditë dimri”. U kërkohet nxënësve të flasin,
diskutojnë, përshkruajnë një ditë të veçantë dimri, duke treguar arsyen pse u kujtohet kjo dite.
Aktivizohen sa më shumë nxënës në diskutim.
Ndërtimi i njohurive: Shkrim i lirë
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të hapin librat dhe të shohin me kujdes foton e dhënë duke e përshkruar atë. U
lihet kohë të bëjnë përshkrimin me shkrim, më pas lexohet punimi nga 2-3 nxënës.
Hapi II: Punohet më pas rubrika e dytë që kërkon nga nxënësit të plotësojnë tekstin e dhënë me etiketat që
mungojnë e që jepen më poshtë. (Plotësimi i tekstit bëhet nga 1-9, sipas kësaj radhe: 1- shumë borë, 2 – pikëza
uji, 3- çatisë, 4- e shkelur, 5- shumë njerëz, 6- zilkat, 7- gjela deti, 8- shëtitje, 9- të mahnitur.)
Në përfundim lexohet detyra nga 2-3 nxënës.
Përforcimi: Tryeza e rrumbullakët
(Sqarim i teknikës. Kjo mund të bëhet në fazën e reflektimit.
Është një teknikë bashkëpunuese, me të cilën merren ide nga anëtarët e grupeve për një çështje. Letra e
cila mban të shkruar (në fund të fletës) një çështje, emër etj. përcillet me radhë, nga e majta tek anëtarët
e grupit, të cilët shtojnë idetë për problemin. Secili anëtar, pasi shkruan idetë e tij për problemin e palos
pjesën ku ka shkruar (që të tjerët mos ta lexojnë), dhe e përcjell fletën te partneri në të majtë. Është mirë
që mos të shkruhet me një ngjyrë lapsi, por secili anëtar i grupit të ketë lapsin me ngjyrë që e dallon.
Në grupe të ndryshme mund të trajtohen tema të njëjta. Ndërsa brenda një grupi mund të trajtohen një apo më
shumë tema. Grupit mund t’i jepet një fletë në të cilin është shtruar një problem, apo secilit anëtar të grupit i
jepet nga një fletë me problem të veçantë dhe kështu fletët përcillen. Kjo teknikë mund të realizohet edhe me
gjithë klasën në një rreth –tryezë. )
Nga çdo grup kërkohet që të nxirret një fletë dhe në fund të saj të shkruhet tema “Ne luajmë dhe argëtohemi
edhe në dimër”.
Fleta do të kalojë te çdo nxënës duke lëvizur në drejtim orar, dhe secili do të shkruajë një ose dy fjali rreth saj.
Secili nxënës në përfundim të shkrimit palos fletën që të mos lexohen nga shoku. Në përfundim, hapet letra
dhe lexohet nga kryetari i grupit fjalitë e gjithsecilit.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim të situatës së të nxënit,
- për përqendrimin dhe plotësimin saktë të tekstit,
- si dhe për shkrimin saktë e në gjuhë standarde të fjalive.
Detyrat dhe puna e pavarur: Krijo 4-8 vargje për bukuritë e natyrës në dimër.
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Java 18. Në dimër
Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Kroni i ngrim’
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Gjuha standarde dhe dialektet

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− dallon në poezi dialektin e Veriut (gegërishten) nga
gjuha standarde;
− lexon, rilexon vjershën derisa ta kuptojë atë;
− kërkon dhe gjen kuptimin e fjalëve të panjohura në
poezi.

Fjalët kyç:
dialekt,
gegërisht,
krue,
murrlan,
dimni,
zani,

Burimet:
libri i nxënësit faqe 143,
fjalori i gjuhës shqipe
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
dituri,
art pamor,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Përmbledhje e strukturuar

veprimtari në grupe

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim përmbledhje në dyshe

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë
veprimtari individuale
Organizimi i orës së mësimit

10’

Parashikimi: Përmbledhje e strukturuar.
Hapi I: Zgjedh konceptin që do të sqarohet dhe që është: Gjuha standarde dhe dialektet.
Gjuha Standarde dhe dialektet
Gjuha standarde është mjeti gjithëpërfshirës i komunikimit, që përdoret në shkollë, shtyp dhe në të gjitha institucionet publike. Ajo është një varietet i veçantë i një gjuhe, e cila dallohet për zbatimin e përpiktë të normave
e rregullave fonetike, leksikore, gramatikore të gjuhës shqipe që janë të detyrueshme për çdo folës të saj.
Edhe dialekti është variant i një gjuhe, i cili përdoret nga një pjesë e popullsisë së një vendi, por që kuptohet
edhe nga folësit e tjerë të kësaj gjuhe. Dialektet e një gjuhe dallojnë nga njëri-tjetri nga disa veçori leksikore,
sintaksore ose zanore. Dialektet e gjuhës shqipe janë gegërishtja në veri dhe toskërishtja në jug, të ndara
afërsisht nga Lumi Shkumbin.
Toskërishtja dhe Gegërishtja kanë dallime fonetike, morfologjike apo dallime në fjalor. Dallimet fonetike janë
të pakta dhe disa nga to janë: â hundore e gegërishtes me ë-në e Toskërishtes (nâna - nëna ; bâni - bëri); n-ja
e gegërishtes me r-në e toskërishtes (syni - syri) etj., dallimet morfologjike: të punoj - me punue etj. Disa nga
dallimet në fjalor janë: dhelpër - skile, gjalpë - tlyn, fshat - katund etj.
Hapi II: Përpiqemi të paraqesim për 5’ informacionin dhe sa më interesant. E mbyll duke i lënë nxënësit në një
gjendje pritjeje me fjalët “Të shohim pra ç’na ofron poezia që do të marrim sot, lidhur me këtë”.
Ndërtimi i njohurive: Lexim përmbledhje në dyshe.
Hapi I: Nxënësit do të dëgjojnë leximin e vjershës nga mësuesi/ja.
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Hapi II: Më pas do të punohet në dyshe. Në fillim do të lexojë nxënësi A strofën e parë dhe ta përmbledhë atë,
kurse nxënësi B pyet nëse ka diçka të paqartë qofshin këto edhe fjalë të panjohura. Në strofën e dytë këmbejnë
rolet, pra lexon nxënësi B, pyet nxënësi A. Punohet kështu deri në fund, pra edhe strofa e tretë.
Hapi III: Punohen rubrikat e aparatit pedagogjik duke aktivizuar sa më shumë nxënës.
-Fjalorthi (veç dy fjalëve që janë shpjeguar në libër, edhe fjalët e tjera që janë në dialekt kanë nevojë për t’u
sqaruar.)
(Asht – është, tash – tani, hylli – ylli, rrin – rri, andrrue – ëndërruar, gjetht – gjethet, dimni – dimri, zani –
zëri, acari-a – ftohtësi e madhe)
- Pyetje rreth tekstit,
- Kthehu te teksti(fjalët dialektore do ti kthejnë në standarde)
Përforcimi: Shkrim i lirë.
Hapi I: Pas rileximit të vjershës nga disa nxënës, u kërkohet që me fjalët e reja të formojnë fjali (mund të
përdoren 7 fjalët e rubrikës: Kthehu te teksti).
Hapi II: Diskutohen disa nga punimet e nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për përqendrimin gjatë leximit, dhë qartësinë e marrjes së informacionit,
- për përmbledhjen e materialit dhe qartësinë në përgjigje të pyetjeve ,
- si dhe për mënyrën se si i përdori fjalët e reja dhe i krijoi fjalitë.
Detyrat dhe puna e pavarur: Mësimi i vjershës përmendësh.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Njëjësi dhe shumësi i emrave mashkullorë (ora I)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Emri im mbaron me. . .

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
− Tregon ç’di për emrin dhe veçoritë e tij të mësuara deri
më tani
− Gjen me mend dhe në tekst emrat mashkullorë njëjës
e shumës.
− Përdor emrat mashkullorë në njëjës dhe në shumës.

Fjalët kyç:
emra
gjini
mashkullore
njëjës,
shumës,
shumësi që mbaron me -a, -ë, -e etj.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 144-145,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
qytetari
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Stuhi mendimesh

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Ditari dypjesësh

veprimtari individuale

20’

Përforcimi

P

Lapsat në mes

veprimtari në grup

15’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Stuhi mendimesh
Hapi I: U kërkojmë nxënësve të tregojnë ç’dinë për emrin dhe për çdo rast të sjellin dhe shembuj. Në tabelë
shkruajmë vetëm emrat e gjinisë mashkullore, të ndarë sipas asaj që tregojnë. I shkruajmë në numrin njëës
dhe gjatë etapës së dytë plotësojmë numrin shumës.
Njerëz: një mjek – disa mjekë,			
një mjeshtër – ca mjeshtër,				

Sende një laps – ca lapsa,
një patëllxhan – ca patëllxhanë

Emra
Kafshë: një luan – ca luanë, 				
Vende një mal – ca male,
mashkullorë
një qen – ca qen 				
një fshat – ca fshatra,
një tigër – ca tigra,				
Emra që tregojnë ndjenja, ide e të tjerë
një gëzim – ca gëzim
një vit – ca vjet
një hidhërim – ca hidhërime 		
një mendim – ca mendime
		
Ndërtimi i njohurive: Ditari dypjesësh
Hapi I: Hapim librat dhe lexohet informacioni i dhënë. Lexohen fjalitë nën figura dhe nxënësit dallojnë ndryshimin
që ka emri në numrin njëjës nga ai në numrin shumës. U kërkohet nxënësve të sjellin shembuj të tjerë të emrave
të gjinisë mashkullore njëjës dhe t’i kthejnë në shumës.
Veç rasteve kur emrat e gjinisë mashkullore në shumës marrin mbaresën -a, -ë, japim shembuj edhe me
mbaresën -e, -ra, që nuk ndryshojnë ose pësojnë ndryshime.
një qytet – ca qytete
një mall – ca mallra
një nxënës – ca nxënës
një peshk – ca peshq një kërmill – ca kërmij një shelg – ca shelgje
Këto njohuri nuk duhen dhënë si njohuri të mirëfillta gjuhësore, por t’u nguliten nxënësve në mënyrë
intuitive përmes ushtrimeve.
Hapi II: Punojmë me shkrim në libër Ushtrimin 1 ku nxënësit gjejnë emrat mashkullorë njëjës dhe shumës duke
i nënvizuar me ngjyra të ndryshme. Më pas i vendosin në bashkësinë e duhur emrat mashkullorë njëjës dhe në
tjetrën ato në shumës. U kërkojmë gjithashtu të shohin dhe të rrethojnë me ngjyra të ndryshme edhe mbaresat
që kanë marrë në numrin shumës.
Hapi III: Diskutohet ushtrimi nga 2-3 nxënës.
Emrat mashkullorë njëjës

Emrat mashkullorë shumës

Cirku, kopsht, pylli, liqeni, liqen, majmun, djalë

Arinj, drurë, plepa, shelgje, peshq, fëmijë, majmunë,
djem, zogj
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Përforcimi: Lapsat në mes.
Hapi I: Shtrohet para nxënësve për të diskutuar në grupe të ndryshme emra të ndryshëm (p. sh., njerëz, kafshë,
sende, vende), për të formuar fjali me emra mashkullorë në njëjës e për t’i kthyer në shumës. Nxënësit diskutojnë
me radhë. Në përfundim marrim një laps nga grupi dhe pyesim i kujt është? Nxënësi përgjegjës do të thotë fjalitë
që krijoi, duke theksuar me parë emrin mashkullor që zgjodhi.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë diskutimit për njohuritë që kishin për emrin,
- për punën e bërë në ushtrimin 1 në libër,
- për saktësinë me të cilën realizoi lojën.
Detyrat dhe puna e pavarur: Gjej 5 emrat mashkullorë njëjës dhe ktheji në shumës.

Fusha: Gjuhe dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Njëjësi dhe shumësi i emrave
mashkullorë (ora II)
Kompetenca:Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Emri im mbaron me. . .

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
− Tregon aftësinë vetjake për të gjetur e shkruar sa më
shumë emra mashkullorë në një kohë të caktuar.
− Jep ide për kryerjen e një ushtrimi në rolin e ekspertit
duke bashkëpunuar në grup.
− Krijon fjali sipas figurës duke përdorur emrat
mashkullorë.

Fjalët kyç:
emra mashkullorë
njëjës,
shumës.
shumësi që mbaron me -a, -ë, -e etj.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 145,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Shkrim i shpejtë

veprimtari individuale e në dyshe

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Grupi i ekspertëve

veprimtari individuale

20’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

veprimtari në grup

15’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Shkrim i shpejtë, punë në dyshe.
Hapi I: Punë në dyshe. Nxënësi A shkruan sa me shumë emra mashkullorë në numrin njëjës (në formë gare
me shokët), nxënësi B shkruan sa me shumë emra mashkullorë në numrin shumës. Pastaj këmbejnë fletën me
shokun, dhe për dy minuta të tjera shkruajnë njëjësin ose shumësin e emrave që janë në fletë. Njëkohësisht i
kontrollojnë edhe saktësinë e shkrimit të emrave të zgjedhur. Në përfundim nxjerrim fitues dyshet që shkruan
më shumë emra e më saktë.
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Ndërtimi i njohurive: Grupi i ekspertëve.
Hapi I: Ndahet klasa në grupe me nga 5 nxënës. Numërojnë nxënësit nga 1-5. Grupohen njëshat bashkë, po
ashtu edhe numrat e tjerë, secili prej këtyre grupeve do të zgjidhë një ushtrim, p. sh., njëshat zgjidhin Ushtrimin
2/a emrat mashkullorë që në shumës mbarojnë me -ë. Dyshat do të punojnë Ushtrimin 2/b, emrat mashkullorë
që në shumës mbarojnë me –a, treshat Ushtrimin 2/c, emrat mashkullorë që në shumës mbarojnë me -e, katrat
Ushtrimin 3 dhe pesat Ushtrimin 4.
Secili grup bën plotësimin e ushtrimit të tij për 3 minuta dhe më pas kthehet në grupin fillestar. Në këtë grup
secili pjesëtar është ekspert për ushtrimin që i është dhënë. Duke filluar nga njëshat secili u tregon shokëve të
grupit se si duhet plotësuar ai ushtrim. Nxënësit plotësojnë me radhë ushtrimet.
Hapi II: Diskutohen me radhë ushtrimet nga nxënës të ndryshëm.
Ushtrimi 2/a (disa valltarë, këngëtarë, muratorë, shtegtarë, shqiptarë)
Ushtrimi 2/b (bilbila, lapsa, majmunë, çelësa, zinxhirë, gurë)
Ushtrimi 2/c (qytete, mendime, pallate, male, gëzime)
Ushtrimi 3. Kthim i emrave në kllapa në shumës (bilbila, çelësa, gurë, zinxhirë)
Ushtrimi 4. Gjej emrat mashkullorë në shumës –ktheji në njëjës
(pyje-pyll, drurë-dru, lloje- lloj, plepa-plep, lisa-lis, zogj-zog, luanë-luan, tigra-tigër, lejlekë-lejlek, bilbila-bilbil,
fazanë-fazan, gushëkuqë-gushëkuq, lejlekë-lejlek, skifterë-skifter. )
Përforcimi: Shkrim i lirë
Hapi I: Udhëzohen nxënësit që të shohin figurën e dhënë në Ushtrimi 5, të mendojnë si mund të krijojnë 4-5 fjali
ku të ketë emra të gjinisë mashkullore në numrin njëjës e shumës (kryesisht sendesh). Orientohen nxënësit të
bëjnë përshkrimin e asaj që shohin në figurë. Kalojnë në shkrimin e tekstit.
Një djalë i vogël më buzëqesh nga fotografia. Ai ka veshur një palë pantallona bojëqielli me xhepa të mëdhenj.
Flokët i ka të kuq, edhe rripi i pantallonave është i kuq. Mbi tryezë ka shumë sende.
Hapi II: Lexohen disa nga krijimet e nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për shpejtësinë dhe saktësinë me të cilën shkruan emrat mashkullorë njëjës e shumës.
- për punën e bërë nga secili si ekspert për ushtrimin e caktuar,
- për saktësinë me të cilën krijuan tekstin sipas figurës.
Detyrat dhe puna e pavarur: Gjeni në tekstin “Dielli i dimrit” emrat mashkullorë njëjës dhe shumës.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Arinjtë fluturues
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Arinjtë polarë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− përdor strategji për të kuptuar tekstin dhe fjalët e reja;
− dallon temën, mesazhin dhe idenë kryesore të pjesës;
− u përgjigjet pyetjeve rreth brendisë së tekstit.

Fjalët kyç:
arinj fluturues
këlysh,
nëna arushë,
angullitën,
akull,
hungëriti,
shpëtuan.
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Burimet:
libri i nxënësit faqe 146-147,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri,
Art pamor,
Qytetari.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Parashikim me terma paraprakë veprimtari individuale

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Veprimtari leximi e drejtuar

veprimtari në grupe

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

veprimtari në dyshe

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Parashikim me terma paraprakë.
Mësuesi/ja shkruan në tabelë fjalët:
Arusha

akull

këlyshë

fluturuan

dhe kërkon që nxënësit të formojnë me to një tekst ku të përfshihen edhe këto fjalë. U jepen 3-4 minuta kohë
për të shkruar, dhe më pas u kërkohet ta lexojnë atë. Vlerësohen nga mësuesja krijimet e nxënësve duke mos
u treguar nëse janë të ngjashme me atë që do të lexojmë më poshtë.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari leximi e drejtuar.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin. Më pas pyeten se çfarë mendojnë se do të
ndodhë? Priten përgjigjet e nxënësve.
Teksti ndahet në 4 pjesë. Pas çdo ndalese u bëj nxënësve 3 pyetje që lidhen me atë çka lexuam dhe pyetja e
katërt lidhet me pjesën që do lexojmë: Si mendon se do vazhdojë. . . ?
Ndalesa I
Nga fillimi... deri ...pëshpëriti Xheku.
− Pse angullitën këlyshët?
− Ç’bënte Eni? Po arusha?
− Çfarë informacioni gjeti Xheku?
− Si mendon se do të vazhdojë ngjarja?
Ndalesa II
Nga “Nëna arushë... deri... veten me putra.”
−
Si veproi nëna arushë?
−
Çfarë ndodhte sa afrohej tek akulli?
−
A kaloi nëna arushë?
−
Si mendoni se do të vazhdojë?
Ndalesa III
Nga “Për këlyshët... deri në fund.”
− A u tremb Eni dhe Xheku?
− Ç’bëri nëna arushë kur takoi këlyshët?
− Po fëmijët si e kaluan pjesën e rrezikshme?
Hapi II: Në përfundim të leximit, nxjerrim mesazhin e pjesës: Dashuria e nënës për vogëlushët e saj është e
pakufizuar.
Punohen rubrikat e tekstit, ku për çdo kërkesë aktivizohen nxënës të ndryshëm.
- Fjalorthi,
- Po ti?
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Përforcimi: Shkrim i lirë.
U kërkohet nxënësve të gjejnë një mbyllje për tregimin në një situatë të re, p.sh., sikur njëri nga arushët bie në
ujë. Çfarë do të bënte arusha nënë? U lihet kohë 3-4 minuta.
Mendoj se arusha nënë do të vazhdojë të ecë barkazi mbi akull deri në anën tjetër. Nëse ndonjëri nga
këlyshët do të lëvizte dhe do të binte nga kurrizi i mamasë, atëherë arusha nënë do t’i nxirrte me not dhe nuk
do ta linte kurrë këlyshin të mbytej.
Diskutohen disa nga punimet e nxënësve.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për parashikimin dhe pjesëmarrjen në diskutim,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të përmbledhjes së materialit,
- për mënyrën se si e dha idenë për mbylljen e tregimit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Trego një rast tjetër ku kafshët nëna mbrojnë të vegjlit e tyre.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Njeriu i dëborës
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: A ka lidhje Dielli, Hëna, me
njeriun prej bore.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− zgjedh me kujdes informacionin e tekstit, që të arrijë të
shkruajë një përfundim sipas imagjinatës së tij;
− shpreh emocionet për të rritur interesin e lexuesit;
− përdor mirë gjuhën standarde dhe rregullat e
drejtshkrimit.

Fjalët kyç:
Vazhdimi i tregimit
njeriu i dëborës,
Hëna,
qarkullimi i ujit,
gjendjet e ujit (re, shi, borë).

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri natyre
Qytetari,
Art pamor
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Burimet:
libri i nxënësit faqe 149,
material nga interneti, enciklopedi etj
e-libri

Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Dil rrotull fol rrotull

Teknikat e mësimdhënies

veprimtari në dyshe

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Pesëvargësh - turi i galerisë

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Dil rrotull fol rrotull
Loja mbështetet në tri pyetje, të cilat i drejton mësuesi/ja hap pas hapi, ndërkohë që nxënësit lëvizin, ata
ndalojnë, kur dëgjojnë përplasjen e duarve një herë.
Pyetja I: – Kur ka qenë hera e fundit që ke luajtur me borë?
Pyetja II: – Cila ka qenë loja që të ka pëlqyer më shumë?
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Pyetja III: – Nëse ke krijuar njeri prej bore, çfarë ka ndodhur më pas me të?
Nxënësit u përgjigjen pyetjeve dhe zgjerojnë përgjigjen me përvojat e tyre.
Ndërtimi i njohurive: Shkrim i lirë.
Hapi I: Nxënësit do të dëgjojnë leximin e pjesës nga mësuesja. U drejtohet nxënësve disa pyetje që lidhen
me pjesën e lexuar.
− Kur mendoni se ka ndodhur kjo bisedë?
− Nga e kuptuat që po vinte pranvera?
− A kishte të drejtë njeriu prej bore?
− Ç’kuptoni ju me mesazhin që Hëna i dha njeriut prej bore?
Hapi II: Nxënësit kalojnë në punë të pavarur ku secili do të vazhdojë tregimin i ndihmuar nga diskutimi, nga
figura dhe nga informacioni që ka lidhur me gjendjet e ujit në natyrë apo dhe me qarkullimin e tij.
U lihet kohë 7-8 minuta dhe më pas lexojnë krijimet e tyre 3-4 nxënës.
Përforcimi: Pesëvargësh- turi i galerisë.
Hapi I: U kërkojmë nxënësve të bëjnë një pesëvargësh me fjalën bore dhe ta shoqërojnë me vizatim.
Diskutohen disa nga krijimet. modeli i një pesëvargëshi për njeriun prej bore mund të jetë i ngjashëm si:
borë
e bardhë, e bukur
bie, shkrin, ngrin
Ne argëtohemi në borë.
Lloj reshjeje
Hapi II: Bëjmë turin e galerisë. Punimet e nxënësve janë vendosur në mur dhe nxënësit kalojnë me radhë
dhe bëjnë vlerësimet për secilin punim.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në lojë dhe përgjigjet e dhëna,
- për saktësinë me të cilën krijoi dhe shkroi tekstin,
- për plotësimin e pesëvargëshit dhe vlerësimin që u bëri krijimeve të shokëve.
Detyrat dhe puna e pavarur: Të mbledhin informacion për arinjtë polarë.

Fusha: Gjuhe dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Arinjtë polarë
Kompetenca: Dëgjojmë

Situata e të nxënit: Ç’dimë për arinjtë polarë?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− është i vëmendshëm ndaj tekstit që dëgjon;
− përmbledh përmbajtjen e tekstit që dëgjon, duke e
shoqëruar me detaje nga informacioni i marrë;
− flet rrjedhshëm, qartë dhe me intonacionin e duhur,
rreth pyetjeve të shtruara;
− argumenton përgjigjen e pyetjes binare.

Fjalët kyç:
arinj polarë,
masa,
pesha,
temperatura,
ndërtimi i trupit,
ushqimi,
jetëgjatësia,
riprodhimi.
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Burimet:
libri i nxënësit faqe 150,
materiale nga interneti, enciklopedi,
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri,
Art pamor,
Qytetari.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Diskutim i njohurive paraprake

veprimtari individuale

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Mbajtja e strukturuar e shënimeve

veprimtari në grupe

25’

Përforcimi

P

Rrjeti i diskutimit

veprimtari në dyshe

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Diskutim i njohurive paraprake
Hapi I: Nxënësit janë porositur të lexojnë e të sjellin informacion për arinjtë polarë. Pyeten nxënësit:
− Ç’dini për arinjtë polarë?
− Cili është vendi ku jetojnë ata?
− Sa është masa, pesha e tyre?
− Cila është temperatura që mund të durojnë ata? Si e durojnë?
− Me se ushqehen?
− Sa jetojnë?
Pas disa minutave edhe nëse nxënësit nuk kanë informacion për ndonjë pyetje, kalojmë tek tjetra. Në
përfundim u themi nxënësve se do të shohim nga teksti se sa të saktë keni qenë në përgjigje, pasi aty jepet i
gjithë informacioni i kërkuar më lart.
Ndërtimi i njohurive: Mbajtja e strukturuar e shënimeve.
Hapi I: Udhëzoj nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë materialin e dhënë në dyshe. Herë do lexojë nxënësi A
dhe më pas do nënvizojnë secilinë librin e tij gjërat kryesore. Lexon paragrafin e dytë nxënësi B, dhe përsëri
nënvizojnë. Vazhdojnë kështu deri në fund dhe më pas u kërkoj të plotësojnë skedën.
Ku jetojnë arinjtë polarë?
Cilat janë përmasat e tyre?

Si e durojnë të ftohtit?
Arinjtë polarë

Sa gjatë jetojnë?

Me se ushqehen?
Sa këlyshë lindin?

Përforcimi: Rrjeti i diskutimit
Hapi I: Shtrohet para nxënësve pyetja:
- A mendoni se po t’i shihnit nga afër arinjtë polarë do t’ju ngjallte frikë apo kënaqësi? Pse?
U lëmë kohë nxënësve të mendohen dhe të pozicionohen, si dhe të argumentojnë pse zgjodhën atë pozicion.
frikë

A mendoni se po t’i shihnit nga afër arinjtë polarë
do t’ju ngjallte frikë apo kënaqësi? Pse?

kënaqësi

Hapi II: Diskutojnë nxënësit rreth pozicionit të tyre.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të përmbledhjes së materialit,
- për mënyrën se si argumenton pyetjen binare.
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruaj një tekst me temë “Hera e parë që pashë ari”
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Java 19. Të fluturosh me fantazi
Fusha: Gjuhe dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Nata e parë e fluturimit (Ora I)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Ëndërroj të fluturoj

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
krijon një tekst, duke u mbështetur në fjalët e dhëna;
− lexon për të marrë informacion rreth temës dhe
diskuton rreth saj;
− U përgjigjet pyetjeve për personazhin e preferuar.

Fjalët kyç:
Uendi
Piter Pani
fluturoj
dëshirë,
dhomë,
ajër,
pezull,
Kurrkundi

Burimet:
libri i nxënësit faqe 151-152,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Art pamor,
Qytetari.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Parashikim me terma paraprakë

veprimtari individuale

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Veprimtari leximi e drejtuar

veprimtari në grupe

25’

Përforcimi

P

Lëviz/ndalo/krijo dyshe

veprimtari me klasën

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Parashikim me terma paraprakë.
Shkruhen në tabelë 4-5 fjalë dhe kërkohet që me to nxënëit të formojnë një tekst.
fluturoj

dëshirë

pezull

ngjarje

U jepen 3-4 minuta kohë për të shkruar, dhe më pas u kërkohet ta lexojnë tekstin e krijuar. Nxënësit shkruajnë
në një fletë variantin e tyre ose e përgatisin me gojë. Diskutimi mund të kryhet në çifte ose në grupe.
Vlerësohen nga mësuesja krijimet e nxënësve duke mos u treguar nëse janë të ngjashme me atë që do të
lexojmë më poshtë.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari leximi e drejtuar.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin. Më pas i pyeten çfarë mendojnë se do të
ndodhë? Priten përgjigjet e nxënësve.
Pjesa ndahet në 3 ndalesa. Pas çdo ndalese u bëhen nxënësve 3 pyetje që lidhen me atë çka lexuam dhe
pyetja e katërt lidhet me pjesën që do të lexojmë: Si mendon se do vazhdojë...?
Hapi II: Në përfundim të leximit, nxjerrim mesazhin e pjesës: Kur lexojmë libra me fantazi, ne bëhemi me krahë
duke udhëtuar bashkë me personazhet.
Do punojmë rubrikat e tekstit:
- fjalorthin
- Kthehu në tekst
-Po ti?
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Duhet të përpiqemi të aktivizojmë sa më shumë nxënës.
Përforcimi: Lëviz/ndalo/krijo dyshe.
Nxënësit do të lëvizin lirshëm nëpër klasë, dhe kur dëgjojnë “ngrij”, kapen me shokun dhe i kërkojnë njëritjetrit:
− Gjej emrin e një personazhi përralle të preferuar.
− Pse zgjodhe këtë personash?
−
Ç’ndien kur e kujton atë?
U japim kohë nxënësve të mendojnë përgjigjet dhe t’i diskutojnë.
Hapi II: Kthehen në vendet e tyre ku dhe diskutojnë 2-3 dyshe nxënësish rreth pyetjeve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për krijimin në bazë të termave,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të përmbledhjes së materialit,
- për mënyrën se si iu përgjigj pyetjeve të shokut gjatë lojës.
Detyrat dhe puna e pavarur: Përshkruaj me fjalët e Piterit ishullin Kurrkund.

Fusha: Gjuhe dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Nata e parë e fluturimit (Ora II )
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Fluturoj me fantazinë time

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
− Shpreh mendimet vetjake rreth situatës së të nxënit
nëpërmjet udhëtimit imagjinar.
− Zgjedh pjesën që i pëlqen më shumë, argumenton pse
i pëlqen ajo
− Tregon që e ka kuptuar tekstin e lexuar: duke treguar
shkurtimisht dhe me tre fjali të thjeshta brendinë.

Fjalët kyç:
Uendi
Piter Pani
fluturoj
dëshirë,
dhomë,
ajër,
pezull,
Kurrkundi

Burimet:
libri i nxënësit faqe151-152,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Imagjinatë e drejtuar

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Ruaje fjalën e fundit për mua

veprimtari në grup

30’

Përforcimi

P

Shkrim i shpejtë

veprimtari individuale

5’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Imagjinatë e drejtuar.
U kërkoj nxënësve të mbyllin sytë dhe të dëgjojnë se çfarë do t’u kërkoj të bëjnë me imagjinatën e tyre.
Së pari: Mendoni sikur po shihni filmin “Piter Pani” dhe bashkë me Uendin filloni edhe ju të fluturoni.
Së dyti: Pas disa minutash zbritni në ishullin Kurrkund, ku do të shihni kafshë të egra, indianë, piratë dhe sirena.
Si do të ndiheni?
Në përfundim: Shkruajnë përfytyrimet e tyre. Lexohen disa prej tyre.
Ndërtimi i njohurive: Ruaje fjalën e fundit për mua.
(Realizimi i strategjisë “Ruaje fjalën e fundit për mua” kalon nëpër disa hapa dhe kërkon zbatimin e disa rregullave.
1. Gjatë leximit të një pjese, nxënësit duhet të gjejnë një ose më shumë pjesë, që sipas tyre janë interesante dhe
rreth të cilave ia vlen të diskutohet.
2. Pjesa e zgjedhur shkruhet në një fletë.
3. Në anën e pasme të fletës shkruhet një koment për fragmentin e zgjedhur. Nxënësit mund të shkruajnë
se nuk janë dakord me diçka që është shkruar në tekst, mund ta përpunojnë apo të zgjedhin çfarë të duan.
4. Një nxënës lexon me zë të lartë fragmentin e zgjedhur. Mësuesi u kërkon nxënësve të tjerë që
kanë zgjedhur po këtë fragment, të bëjnë komentet përkatëse. Duhet bërë kujdes që diskutimi
të përqendrohet atje ku duhet. Edhe mësuesi/ja mund të bëjë koment mbi pjesën e lexuar.
5. Për ta mbyllur diskutimin, mësuesi fton nxënësin që bëri zgjedhjen e pjesës ta lexojë me zë të lartë komentin e
tij. Ky është sekreti: Diskutimi përfundon këtu. Nxënësi që e ka zgjedhur ka të drejtën ta thotë fjalën e fundit.
6. Mësuesi fton një nxënës tjetër që të lexojë pjesën e tij të preferuar dhe e fillon diskutimin e ri nga e para. )
Hapi I: Nxënësit punojnë në grup dhe u kërkohet të zgjedhin pjesën, që sipas tyre është interesante dhe rreth
të cilës do të diskutojnë. E shkruajnë atë në fletë. P.sh.:
Uendi, Xhoni dhe Majkëlli u shkëputën nga toka dhe filluan të qëndronin pezull në ajër.
− Po fluturoj! Po fluturoj! – thirri Xhoni.
Shkruajnë komentin në anën e pasme të letrës dhe e palosin që të mos lexohet nga të tjerët.
Ky moment më pëlqen sepse më bën të ndihem mirë, dhe mua më duket sikur fluturoj bashkë me ta. etj., etj.
Në përfundim të punës nga të gjithë nxënësit, lexohen komentet.
Nxënësi që bëri zgjedhjen e fragmentit, flet i fundit dhe tregon se cili nga shokët kishte idenë më të afërt me të.
Hapi II: Veprohet kështu edhe më pjesën e zgjedhur nga shoku i dytë e me radhë. . .
Përforcimi: Shkrim i shpejtë.
Hapi I: Nxënësve u kërkohet të shkruajnë për pjesën e lexuar tri fjali me të cilat do të përmbledhin tekstin. Kjo do të
realizohet për tre minuta dhe nxënësit udhëzohen të shkruajnë shpejt dhe pa i vënë rëndësi bukurisë së shkrimit.
Hapi II: Lexohen 2-3 krijime të nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim si të situatës edhe të përmbajtjes së pjesës,
- për qartësinë në argumentim të pjesës së zgjedhur si më e bukura,
- për mënyrën si e përmblodhi tekstin me tre fjali.
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruaj 4-5 fjali me temë: Më pëlqen të jem një Piter Pan.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Filmi vizatimor “Piter Pan”
Kompetenca: Të shkruajmë

Situata e të nxënit: Filmi në klasë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− Sheh pjesën filmike dhe diskutojnë rreth saj;
− lexon informacionin e dhënë në tekst lidhur me
shfaqjen dhe realizimin e filmit;
− përshkruan sipas fantazisë udhëtimin e Piter Panit me
fëmijët në ishullin Kurrkund;
− përdor gjuhë standarde dhe rregullat drejtshkrimorë
gjatë të shkruarit.

Fjalët kyç:
vëzhgim,
informacion,
përshkrim,
Piter Pani,
fëmijët,
ishulli Kurrkundi

Burimet:
libri i nxënësit faqe 153,
pjesë filmike, videoprojektor
e-libri.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Vëzhgim i pjesës filmike

Veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Rishikim në dyshe

Veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

Veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Vëzhgim i pjesës filmike.
Hapi I: Mësuesja ka marrë një pjesë nga filmi “Piter Pan” në flesh dhe ua shfaq atë në klasë nxënësve.
Kërkojmë nga nxënësit të jenë të vëmendshëm, se kjo pjesë e fluturimit të Piter Panit me fëmijët për në
ishullin Kurrkund, në pjesën e fundit të mësimit do ta përshkruajnë.
Hapi II: Në përfundim diskutojmë pak rreth asaj çka pamë.
Ndërtimi i njohurive: Rishikim në dyshe.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të hapin librat dhe të shohin me kujdes informacionin që na jep autori lidhur me
realizimin e filmit dhe autorët e tij. Leximi bëhet herë nga nxënësi A e herë nga B duke e komentuar
Hapi II: Punohet më pas komenti i figurave të dhëna dhe lexohet kërkesa e detyrës që duhet të bëjnë në fletë.
Përforcimi: Shkrim i lirë.
Nxënësit kalojnë në punë të pavarur, ku secili bën përshkrimin, sipas mënyrës së tij, të udhëtimit fluturues
të Piter Panit me fëmijët për në ishullin Kurrkund. U lihet kohë fëmijëve të mendojnë dhe të shkruajnë 5-6
minuta. Lexohen 2-3 nga krijimet e nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për përqendrimin gjatë shfaqjes së filmit dhe për diskutim të tij,
- për leximin saktë të tekstit dhe marrjen e informacionit të ri,
- për shkrimin saktë e në gjuhë standarde të përshkrimit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruaj 5 fjali për personazhin kryesor të filmit që patë “Piter Pani”.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Njëjësi dhe shumësi i emrave femërorë
(ora I)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Emri im mbaron me. . .

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− tregon ç’di për emrin dhe veçoritë e tij ;
− gjen me mend dhe në tekst emrat femërorë njëjës e
shumës;
− përdor emrat femërorë në njëjës dhe në shumës.

Fjalët kyç:
emra
gjinia femërore,
numër,
njëjës,
shumës,
shumësi që mbaron me –e,-a,-ë.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 154-155,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Stuhi mendimesh

Teknikat e mësimdhënies

Veprimtari me klasën

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Ditari dypjesësh

Veprimtari individuale

20’

Përforcimi

P

Lapsat në mes

Veprimtari në grup

15’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Stuhi mendimesh.
Hapi I: U kërkojmë nxënësve të tregojnë ç’dinë për emrin. Edhe pse nxënësit mund të përmendin emrat femërorë
dhe mashkullorë, ne shkruajmë në tabelë emrat femërorë të njerëzve, sendeve, kafshëve, vendeve duke u
kërkuar që emrat t’i thonë në njëjës. Plotëojmë tabelën me të dhënat e nxënësve.
njerëz, kafshë, sende, vende etj.
Emri
tregon
dy gjini 				

		

mashkullore
femërore			
				
		
			
		
			
			

dy numra

njëjës
një mjeke, një vajzë
një mace, një arushë
një fletore, një çantë
një shkollë, një depo
një ide, një ditë		
një bubullimë		

shumës
disa mjeke, disa vajza
ca mace, ca arusha
ca fletore, ca çanta		
disa shkolla, disa depo
disa ide, disa ditë
disa bubullima

Hapi II. Emrat femërorë në njëjës u kërkojmë që t’i kthejnë në shumës dhe me ngjyrë dallojmë mbaresat që
merr emri në numrin shumës: -a dhe me mbaresë si të njëjësit.
Ndërtimi i njohurive: Ditari dypjesësh.
Hapi I: u kërkojmë nxënësve të hapin librat dhe të lexojnë informacionin e dhënë. Rilexohen 2-3 herë informacioni
i kornizuar.

200

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Hapi II: Punojmë me shkrim në libër Ushtrimin 1 ku nxënësit gjejnë dhe nënvizojnë me ngjyra të ndryshme
emrat femërorë në njëjës dhe shumës. Më pas i shkruajnë në bashkësinë e duhur emrat femërorë njëjës (ditë,
shëtitje, copë pemë, era, mollë, toka) dhe në tjetrën emrat femërorë në shumës (shkurre, gjethe, kokrra, degë,
mollë). U kërkojmë gjithashtu të shohin edhe mbaresat që kanë marrë në numrin shumës.
Punohet Ushtrimi 2, që kërkon që nxënësit të lidhin emrat femërorë të njëjësit me atë të shumësit.
Hapi III: Diskutohen ushtrimet nga 2-3 nxënës, lexohen rregullat e formimit të shumësit të emrave femërorë, pa
e kthyer këtë kërkesë në detyrim. Nxënësit duhet ta përvetësojnë këtë njohuri në mënyrë intuitive.
Përforcimi: Lapsat në mes.
Hapi I: Ndahet klasa në disa grupe, që secili të gjejë dy-tri emra që tregojnë njerëz, kafshë, sende, vende,
ndjenja, dukuri natyre. U kërkohet të formojnë fjali me këta emra femërorë në njëjës e t’i kthejnë më pas në
shumës. Nxënësit diskutojnë me radhë. Në përfundim marrim një laps nga grupi dhe pyesim i kujt është? Nxënësi
përgjegjës do të thotë fjalitë që krijoi, duke theksuar me parë emrin femërorë që zgjodhi.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë diskutimit për njohuritë që kishin për emrin,
- për punën e bërë në ushtrimin 1 dhe 2 në libër,
- për saktësinë me të cilën realizoi lojën.
Detyrat dhe puna e pavarur: Gjej 5 emrat femërorë njëjës dhe ktheji në shumës. Formo me to fjali.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Njëjësi dhe shumësi i emrave
femërorë (ora II)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Emrat femërorë mbarojnë me...

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
− tregon aftësi për të gjetur e për të shkruar sa më
shumë emra femërorë në një kohë të caktuar;
− jep ide për kryerjen e një ushtrimi në rolin e
ekspertit duke bashkëpunuar në grup;
− krijon fjali sipas figurës duke përdorur emrat
femërorë.

Fjalët kyç:
emra femërorë
njëjës,
shumës.
Shumësi femëror mbaron:
- njësoj si njëjësi,
- me -a.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 155,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:
qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Shkrim i shpejtë

veprimtari individuale

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Grupi i ekspertëve

veprimtari në grup

20’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

veprimtari individuale

15’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Shkrim i shpejtë
Hapi I: U kërkojmë nxënësve që për 2 minuta të shkruajnë sa më shumë emra femërorë (në formë gare me
shokët). Pas kohës së caktuar do të këmbejnë fletën me shokun, i cili kontrollon saktësinë e emrave të zgjedhur
dhe të shkrimit të tyre. Në përfundim nxjerrim fitues atë nxënës që shkroi më shumë emra e më saktë.
Ndërtimi i njohurive: Grupi i ekspertëve.
Hapi I: Ndahet klasa në grupe me nga 4 nxënës. Numërojnë nxënësit nga 1-4. Grupohen njëshat bashkë,
po ashtu edhe numrat e tjerë, secili prej këtyre grupeve do të zgjidhë një ushtrim, p. sh njëshat do të zgjidhin
Ushtrimin 3, t’i kthejnë emrat femërorë nga numri shumës në njëjës (kolonën e parë). Dyshat do të punojnë
Ushtrimin 3, kolonën e dytë, treshat Ushtrimin 4, katrat Ushtrimin 5.
Secili grup punon për plotësimin e ushtrimit të tij për 3 minuta dhe më pas kthehet në grupin fillestar. Në këtë
grup secili pjesëtar është ekspert për ushtrimin që i është dhënë. Duke filluar nga njëshat secili u tregon shokëve
të grupit se si duhet plotësuar ai ushtrim. Nxënësit plotësojnë me radhë ushtrimet.
Hapi II: Diskutohen me radhë ushtrimet nga nxënës të ndryshëm.
Përforcimi: Shkrim i lirë.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit që të shohin figurën e dhënë në Ushtrimin 6, të mendojnë si mund të krijojnë një
tekst me 4-5 fjali me emra femërorë në numrin njëjës e shumës. Kalojnë në shkrimin e tekstit.
Hapi II: Lexohen disa nga krijimet e nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për shpejtësinë dhe saktësinë me të cilën shkruan emrat femërorë njëjës e shumës.
- për punën e bërë nga secili si ekspert për ushtrimin e caktuar,
- për saktësinë me të cilën krijuan tekstin sipas figurës.
Detyrat dhe puna e pavarur: Gjej në tekstin: Filmi vizatimor “Piter Pan” emrat femërorë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Djemtë që fantazojnë
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Gënjeshtra dhe sajesa

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− zbulon nëpërmjet lojës të vërtetën, gënjeshtrën dhe
sajesën.
− lexon dhe kodon tekstin, paraqet informacionin sipas
kodeve dhe diskuton rreth tij;
− u përgjigjet pyetjeve që lidhen me përmbajtjen.

Fjalët kyç:
fantazi,
sajesë,
gënjeshtër
e vërtetë,

Burimet:
libri i nxënësit faqe 156 - 157,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Art pamor,
Qytetari.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Dy të vërteta dhe një gënjeshtër.

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim me kodim

veprimtari individuale

25-30’

Përforcimi

P

Marrëdhëniet pyetje-përgjigje

veprimtari në grup

5’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Dy të vërteta dhe një gënjeshtër.
Hapi I: Secili nxënës do të shkruajë në një fletë rreth hobit apo punëve që bën. Dy prej tyre duhet të jenë të
vërteta dhe një gënjeshtër. Gënjeshtra nuk duhet të jetë e dukshme, ndërsa të vërtetat duhet të jenë befasuese. U lihet kohë nxënësve 2-3 minuta t’i shkruajnë dhe pastaj i diskutojnë brenda grupit.
Hapi II: Me nxënësit diskutojmë edhe rreth ndryshimit mes gënjeshtrës dhe sajesës.
Ndërtimi i njohurive: Lexim me kodim.
Hapi I: Mësuesja prezanton para nxënësve titullin e tregimit “Djemtë që fantazojnë”.
Le të zbulojmë se çfarë fantazojnë ata? Lexim i koduar i tekstit bëhet nga nxënësit sipas fjalive ose paragrafëve. Njihen nxënësit me kodet që do të përdorin në fillim të çdo fjalie ose paragrafi. Më pas nxënësit do
ta vendosin informacionin në një tabelë si më poshtë: tabelë.

K (personazhet)
Mishutka,
Stasiku,
Vera,
Igori.

K
J
J
L

J (sajesat e Mishutkës)
- Unë jam 150 vjeç.
- Ç’është lumi, unë kaloja detin.
- Unë dija të fluturoja, por tani
kam harruar.
- Përlava një kovë me akullore.

J (sajesat e Stasikut)

L (gënjeshtra)

- Unë jam 95 vjeç,
- Motra hëngri
- Kur isha më i madh, edhe lumin më vazon me reçel.
të gjerë e kaloja me not.
-Deti s’është gjë, unë kaloja oqeanin.
- Peshkaqeni më hëngri kokën.
- Tani m’u rrit një kokë tjetër.

do të radhitin personazhet (fytyra serioze)
sajesat e Mishutkës (fytyra e qeshur e kuqe)
sajesat e Stasikut (fytyra e qeshur blu)
gënjeshtra (fytyra e vrenjtur)

Hapi II: Në përfundim të plotësimit të tabelës nga secili nxënës, nxjerrim mesazhin e pjesës: Sajesat janë të
pranueshme si pjesë e lojës, gënjeshtra është e papranueshme se është e dëmshme.
Përforcimi: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje.
Hapi I: Do të punohen me nxënësit rubrikat e dhëna:
- Fjalorthi,
- Pyetje rreth tekstit,
- Shëno me √përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar.
- Po ti? (fillojnë sajesat në dyshe, diskutohen me zë sajesat me të çuditshme.)
Për realizimin e kërkesave të këtyre rubrikave duhet të aktivizohen të gjithë nxënësit.
Hapi II: U japim kohë nxënësve të mendojnë përgjigjet dhe t’i diskutojnë.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për mënyrën si e realizoi lojën,
- për saktësinë me të cilën kodoi tekstin dhe përmblodhi materialit.
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të plotësimit të rubrikave të dhëna.
Detyrat dhe puna e pavarur: Krijo një lojë me një shok apo shoqe me sajesa. Shkruani nga dy sajesa.
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Java 20. Cirku i çuditshëm
Tema mësimore: Cirku i pleshtave të Pepes (Ora I)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Një ditë në cirk

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− flet rrjedhshëm, kuptueshëm dhe me intonacionin e
duhur, kur tregon ngjarje nga përvoja vetjake;
− lexon për të marrë informacion rreth temës dhe
diskuton rreth saj;
− u përgjigjet pyetjeve të mësuesit e të tekstit rreth
brendisë.

Fjalët kyç:
Ana,
Koni,
Cirk,
Pleshta,
Pepe,
tendë,
zhongler.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 158-159,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri,
Art, Qytetari.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Stuhi e mendimeve

Veprimtari me klasën

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Veprimtari leximi e drejtuar

Veprimtari në grupe

25’

Përforcimi

P

Marrëdhëniet pyetje-përgjigje

Veprimtari në dyshe

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Stuhi e mendimeve.
Hapi I: Shtroj para nxënësve pyetjen:
Ç’kuptoni me fjalën “cirk”?
Nxiten nxënësit që të thonë të gjitha idetë sado të çuditshme që të jenë, si dhe shokët nuk duhet t’i kritikojmë
për idetë apo mendimet.
		
më pëlqen		
numër cirku
zhongler
cirk
		

hedhje e pritje me shkathtësi
e sendeve të ndryshme

numra të tjerë shpejtësie
Hapi II: Nxënësit diskutojnë rreth situatës së të nxënit “një ditë në cirk”, përshtypjet dhe mbresat rreth asaj
dite.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari leximi e drejtuar.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin. Më pas pyeten se çfarë mendojnë se do të
ndodhë? Priten përgjigjet e nxënësve.
Pjesa ndahet në 3 ndalesa. Pas çdo ndalese u bëj nxënësve tri pyetje që lidhen me atë çka u lexua dhe pyetja
e katërt lidhet me pjesën që do lexojmë: Si mendon se do vazhdojë. . . ?
Ndalesa I Nga fillimi... deri... u zu menjëherë.
− Cilat ishin personazhet për të cilët lexuam deri tani?
− Për çfarë diskutonin ata?
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−
−

Pse hezitoi Ana?
Si mendoni se vazhdon?

Ndalesa II Mirë se erdhët… deri 200 m...
− Si quheshin pleshtat?
− Ku i kishte marrë ata Pepja?
− Pse qeshën njerëzit?
− A mendoni se do të vazhdojnë numrat me pleshtat?
Ndalesa III Sapo mbaroi… deri në fund.
− Cili ishte numri i parë pas pleshtave?
− Çfarë i bëri përshtypje Zamirit?
− Si u mbyll shfaqja?
Hapi II: Në përfundim të leximit, nxjerrim mesazhin e pjesës: Pjesëmarrja në një shfaqje cirku, është një
mënyrë për t’u argëtuar.
Përforcimi: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje.
Hapi I: Do të punojmë me radhë rubrikat e dhëna në fund të f. 159.
- Fjalorthi,
- 8 Pyetjet e dhëna nga autori, (ku për çdo pyetje aktivizojmë nxënës të ndryshëm)
- Kthehu në tekst (ku japin 2 kuptimet e fjalës numër si pjesë e matematikës dhe si numër cirku).
- Shëno me √përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të përmbledhjes së materialit,
Detyrat dhe puna e pavarur: Detyra e librit.

Fusha: Gjuhe dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Cirku i pleshtave të Pepes (Ora II)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Cili numër cirku na pëlqen?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
− flet rrjedhshëm, kuptueshëm dhe me intonacionin e
duhur, kur tregon ngjarje nga përvoja vetjake;
− ritregon brendinë e pjesës që lexon;
− analizon personazhet kryesore të tekstit.

Fjalët kyç:
Ana,
Koni,
Cirk,
Pleshta,
Pepe,
tendë,
zhongler.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 158-159,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri,
Art, Qytetari.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Imagjinatë e drejtuar

Veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Dora e pyetjes

Veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Rrjet diskutimi

Veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Imagjinatë e drejtuar.
U kërkohet nxënësve të marrin tri herë frymë thellë dhe të mbyllin sytë. Pastaj u kërkohet të kenë vëmendje
e të dëgjojnë se çfarë duhet të bëjnë me imagjinatën e tyre.
Në sfond vëmë një muzikë me lojëra muzikore fëmijësh.
Së pari: Mendoni sikur po nisemi me shokët e klasës dhe mësuesen për të parë një shfaqje cirku.
Pas 2 minutash: Të ulur në karrige dhe me kokoshkat në duar, dëgjoni duartrokitje dhe shihni hapjen e
skenës nga akrobatët. Ankthi, duartrokitjet dhe qeshjet vazhdojnë. . . .
Në përfundim: U kërkohet të shkruajnë përfytyrimet e tyre dhe të lexohen disa prej tyre.
Ndërtimi i njohurive: Dora e pyetjes.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të nxjerrin fletë të modeluar me dorë pyetjeje dhe ta plotësojnë atë. Në fillim
diskutojnë në dyshe pyetjet që do të bëjnë dhe më pas shkruhen përgjigjet, të cilat duhet të jenë të plota
dhe të qartë.
Kur

Ku

h
us
K

?

ndodhi ngjarja

ndodhi ngjarja

u për

?

fshi
?

jarje

Çfa

rë

në ng
e

hi

od

nd

Ps

nd
hi

je?
jar
ng

od

në

ng
ja
?

rja

Si
përfundoi tregimi?
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Hapi II: Pas plotësimit të detyrës, nxënësit do të diskutojnë rreth përgjigjeve të pyetjeve.
Përforcimi: Rrjet diskutimi.
Hapi I: Shtrohet për diskutim pyetja:
- A je ndier më mirë në shfaqje cirku me shokët apo me prindërit? Pse?
U kërkojmë më parë të pozicionohen e më pas të gjejnë argumente bindës për të treguar pse zgjodhi atë
pozicion.
me shokët		
me prindërit
A je ndier më mirë në shfaqje cirku me
shokët apo me prindërit? Pse?
Hapi II: Disa nxënës lexojnë argumentet e tyre.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim si të situatës, edhe të përmbajtjes së pjesës,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të argumentimit që i beri pyetjes binare.
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruaj 4-5 fjali për shfaqen që të ka pëlqyer më shumë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Lakimi i emrit të gjinisë mashkullore (ora I)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:
Ç’do gjë ndryshon. . .

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− flet rrjedhshëm, kuptueshëm dhe me intonacionin e duhur
rreth situatës së të nxënit;
− lexon e rilexon materialin e dhënë, për të marrë
informacionin e saktë;
− lidh rasën e emrit me fjalinë e duhur, i ndihmuar nga
pyetja.

Fjalët kyç:
ndryshim,
lakim,
rasa
emra mashkullorë.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 160-161,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Përmbledhje e strukturuar

Veprimtari në grup

20’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim përmbledhje në dyshe

Veprimtari në dyshe

15’

Përforcimi

P

Shkrim i shpejtë

Veprimtari individuale

10’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Përmbledhje e strukturuar.
Hapi I: (Situata e të nxënit) U kërkojmë nxënësve të tregojnë cilat janë gjërat që ndryshojnë. Kujtojmë pjesën
që kemi punuar më parë “Gjithçka ndryshon”, pasi nxënësit radhitin ato gjëra që janë përmendur në pjesë, u
tregojmë që edhe emrat ndryshojnë kur përdoren në fjali.
Hapi II: Po si ndryshojnë formë emrat kur përdoren në fjali? Nxënësit duhet të përvetësojnë konceptin rasë
dhe ndryshimin e emrave sipas rasave.
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të ndërtojnë fjali me emrin nxënësi në rasa të ndryshme, pa e përmendur
fjalën rasë. I shkruan fjalitë në tabelë. (Mund të ketë përgatitur në shirita letre fjali me emra të gjinisë mashkullore në rasa të ndryshme.) P.sh.
Nxënësi i kujdesshëm shkruan pa gabime.
Libri i nxënësit të ri ishte mbi tryezë.
Nxënësit fitues iu dha çmim.
Nxënësin e ri e takova në korridor.
Këtë njoftim e mora prej nxënësit të ri.
Siç shihet emri nxënësi ka marrë forma të ndryshme gjatë përdorimit në fjali të ndryshme. Ky ndryshim quhet
lakim.
Rasë quhet secila nga trajtat e ndryshme që merr emri, mbiemri ose përemri gjatë lakimit.
Rasat gjenden me pyetjet përkatëse.
Lakimi i emrit mashkullorë në numrin njëjës
Rasat

Lakimi

Pyetjet

Emërore

nxënësi

cili ?

Gjinore

i, e nxënësit

e, i cilit?

Dhanore

nxënësit

cilit?

Kallëzore

nxënësin

cilin?

Rrjedhore

prej nxënësit

prej cilit?

Ndërtimi i njohurive: Lexim përmbledhje në dyshe.
Hapi I: U kërkohet nxënësve të hapin librat dhe të lexojnë informacionin e dhënë. Rilexohen 2-3 herë informacioni i kornizuar.
Hapi II: Nxënësit do t’i kërkojë shokut të bankës të lakojë një emër mashkullorë, pak a shumë si tabela më
lart. U lihet kohë rreth 5-6 minuta. Lakon në fillim nxënësi A një emër mashkullorë më pas një emër tjetër e
lakon nxënësi B.
Hapi III: Diskutohet kjo detyrë nga 2-3 nxënës.
Përforcimi: Shkrim i shpejtë.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të plotësojnë Ushtrimin 1 duke lidhur rasën me fjalitë e duhura pa e ngritur kokën
për 2-3 minuta.
Shoku më foli për një libër të ri. 			
Emërore
Tregimi i shokut ishte interesant. 		
Gjinore
Shokut ia kishin dhuruar topin për ditëlindje.
Dhanore
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Shokun e njoha në oborrin e shkollës. 		
Prej shokut mësova shumë histori. 		

Kallëzore
Rrjedhore)

Hapi II: Lexohet ushtrimi nga 2 nxënës.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë diskutimit për gjërat që ndryshojnë,
- për punën e bërë në dyshe dhe saktësinë me të cilën lakoi emrin në gjininë mashkullore,
- për saktësinë me të cilën plotësoi Ushtrimin 1.
Detyrat dhe puna e pavarur: Gjej 1 emër mashkullorë njëjës të pashquar e të shquar dhe lakoje.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Lakimi i emrit të gjinisë mashkullore
(ora II)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Lako emrin...

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− tregon aftësinë vetjake për të lakuar një emër të gjinisë
mashkullore, njëjës, të shquar, në një kohë të caktuar;
− jep ide për kryerjen e një ushtrimi në rolin e ekspertit
duke bashkëpunuar në grup;
− krijon pesë fjali sipas pesë rasave me emrin
mashkullorë të dhënë.

Fjalët kyç:
ndryshim,
lakim,
rasë
emra të gjinisë mashkullore.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 161,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
- qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Lapsat në mes

Veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Grupi i ekspertëve

Veprimtari individuale e në grup

20’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

Veprimtari e lirë

15’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Lapsat në mes.
Hapi I: Kjo teknikë njihet nga nxënësit ndaj kalojmë në dhënien e temës rreth së cilës do të diskutojnë.
- Gjej një emër të gjinisë mashkullorë në numrin njëjës dhe lakoje atë.
Nxënësit diskutojnë me radhë brenda grupit dhe vendosin lapsin në mes të tavolinës.
Në përfundim të kohës prej 5-6 minutash, mësuesja afrohet pranë çdo grupi zgjedh një laps dhe nxënësi, të
cilit i përket lapsi diskuton me gjithë klasën rreth lakimit të emrit që zgjodhi, ashtu siç diskutoi brenda grupit.
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Ndërtimi i njohurive: Grupi i ekspertëve.
Hapi I: Ndahet klasa në grupe me nga 4 nxënës. Numërojnë nxënësit nga 1-4. Grupohen njëshat bashkë, po ashtu
edhe numrat e tjerë, secili prej këtyre grupeve do të zgjidhë një ushtrim, p.sh., njëshat do të zgjidhin Ushtrimin
2, kërkohet lakimi i emrit mashkullor liqeni, duke u ndihmuar nga fjalitë pyetëse. Dyshat do punojnë Ushtrimin
3 ku kërkohet vendosja e fjalës televizori në formën e duhur, treshat Ushtrimin 4 ku duhet të nënvizojnë emrin
e përsëritur që është shoku dhe do të gjejnë rasën nëpërmjet pyetjeve, katrat Ushtrimin 5, që emrin zogu do
ta vendosin në tekstin e dhënë në formën e duhur.
Secili grup numrash bën plotësimin e ushtrimit të tij për 3 minuta dhe më pas kthehet në grupin fillestar. Në
këtë grup secili pjesëtar është ekspert për ushtrimin që i është dhënë. Duke filluar nga njëshat secili u tregon
shokëve të grupit se si duhet plotësuar ai ushtrim. Nxënësit plotësojnë me radhë ushtrimet.
Hapi II: Diskutohen me radhë ushtrimet nga nxënës të ndryshëm.
Përforcimi: Shkrim i lirë.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit që të shohin Ushtrimin 6, të mendojnë si mund të krijojnë 5 fjali (të lidhura si tekst)
me emrin mashkullorë në numrin njëjës të shquar e të pashquar sportisti. Kalojnë në shkrimin e tekstit.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sportisti do garojë në not të dielën.
Gjendja e sportistit ishte shumë e mirë.
Sportistit i duhej të ruante qetësinë dhe emocionet.
Sportistin e uruan të gjithë shokët e grupit.
Prej sportistit tonë u emocionuan të gjithë.

Hapi II: Lexohen disa nga krijimet e nxënësve.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për shpejtësinë dhe saktësinë me të cilën lakuan emrin mashkullorë njëjës të shquar e të pashquar.
- për punën e bërë nga secili si ekspert për ushtrimin e caktuar nga libri,
- për saktësinë me të cilën krijuan tekstin me emrin mashkullor të dhënë.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrim i ngjashëm me Ushtrimin 6, por me emër tjetër të gjinisë mashkullor.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Shkopi magjik (Lexojmë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: A ekziston shkopi magjik?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− flet rrjedhshëm, kuptueshëm dhe duke argumentuar
mendimin, kur diskuton rreth situatës së të nxënit;
− lexon dhe komenton vargje nga vjersha.;
− plotëson dhe u përgjigjet rubrikave të dhëna.

Fjalët kyç:
shkopi magjik,
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Burimet:
libri i nxënësit faqe 162,
imagjinatë vetjake,
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Imagjinatë e drejtuar

Veprimtari individuale e në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Ditari dypjesësh

Veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Rrjet diskutimi

Veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Imagjinatë e drejtuar
U kërkohet nxënësve të mbyllin sytë dhe të dëgjojnë se çfarë do t’u kërkohet të bëjnë me imagjinatën e tyre.
Në sfond dëgjohet muzikë, nxënësve u kërkohet të marrin frymë thellë tri herë.
Së pari: Mendoni sikur po bëhemi gati me shokët e mësuesen të shkojmë në një shfaqje cirku.
Pas 2 minutash: Të ulur në karrige, me kokoshka në duar, bie qetësi dhe hapet skena. . .
Në përfundim: Shkruajnë përfytyrimet e tyre. Lexohen disa prej tyre.
Ndërtimi i njohurive: Ditari dypjesësh.
Hapi I: Mësuesja lexon vjershën bukur dhe me intonacion. Pas rileximit të vjershës nga nxënës të ndryshëm,
u kërkojmë të zgjedhin 4 vargje që iu pëlqejnë më shumë dhe t’i komentojnë. Në përfundim mund të vizatojnë
atë çka imagjinuan në fazën e parë.
Fragmenti
Me këtë shkop si askush
Ujkun ta bëj lepurush!
Gurëzat t’i bëj qershi,
A s’do ish kjo mrekulli?

Komenti
Autori me këto vargje do të thotë se nëse do të kishte një
shkop magjik edhe kafshët e egra do t’i zbuste, por edhe
njerëzit që të kishte paqe dhe qetësi.
Gurët thotë do t’i bëja qershi që vendi të kishte bukuri dhe
ëmbëlsi, kjo do ishte mrekulli.

Përforcimi: Rrjet diskutimi.
Hapi I: Shtroj për diskutim tek nxënësit pyetjen:
− Cilat mendoni se janë më të rëndësishme për të kujtuar ngjarjet e kaluara fotot apo ditari? Pse?
U kërkojmë më parë të pozicionohen e më pas të gjejnë argumente bindës për të treguar pse zgjodhi atë
pozicion.
Fotot
Ditari
Cilat mendoni se janë më të rëndësishme
për të kujtuar ngjarjet e kaluara fotot
apo ditari? Pse?
Hapi II: Lexojnë disa nxënës punimet e tyre.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për krijimin imagjinar që bënë,
- për saktësinë me të cilën komentuan vargjet e vjershës,
- si dhe për argumentimin që i beri pyetjes binare.
Detyrat dhe puna e pavarur: Sillni në klasë album fëmijërie.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe
Tema mësimore: Numrat e shpejtësisë
Kompetenca: Shkruajmë

Shkalla: II
Klasa: III
Situata e të nxënit: Cirku dhe magjia e tij

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
− diskuton rreth temës duke qenë i qartë në qëllim dhe
ide për të cilat edhe do të shkruajë.
− shkruan një tekst duke u përqendruar në pyetjet e
dhëna e duke bërë një lidhje logjike të fjalive;
− përdor në të shkruar gjuhën standarde.

Fjalët kyç:
cirk,
numra shpejtësie,
zhongler
magji,
magjistar.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 163,
përvoja jetësore, e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri, Art, Qytetari.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Stuhi e mendimeve Lojë:

Veprimtari ne grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Shkrim i lirë

Veprimtari individuale

20’

Përforcimi

P

Numra shpejtësie

Veprimtari në dyshe

15’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Stuhi e mendimeve.
Hapi I: Shtroj para nxënësve për diskutim temën:
- Ç’ju vjen në mendje kur dëgjoni të flitet për “numra shpejtësie”.
I nxis që t’i thonë të gjitha idetë sado të çuditshme që të jenë, dhe shokët nuk duhet t’i kritikojmë idetë apo
mendimet.
			
më pëlqen
numër cirku
numra shpejtësie
magjistar

Fshehje e sendeve, mbulimi,
zhdukja dhe zhvendosja

Hapi II: Nxënësit diskutojnë rreth situatës së të nxënit “Cirku dhe magjia e tij”, përshtypjet dhe mbresat rreth
një prej numrave që i ka mbetur në mendje.
Ndërtimi i njohurive: Shkrim i lirë.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin dhe materialin e dhënë. Më pas jepen katër
pyetje, të cilat presin përgjigjet e nxënësve. Në libër nxënësit do të përgjigjen për to, ndërsa pyetjes: A do dhe
ti të ngjasosh si magjistar? Do të punohet në fletore dhe ata do shkruajnë edhe për të dhënat që morën nga
diskutimi i situatës së të nxënit (tekst me 5-6 fjali).
Përforcimi: Lojë: Numra shpejtësie.
Nxënësit do të lexojnë informacionin e dhënë me 5 pika, i cili i mëson se si të bëjnë një numër shpejtësie. Do
punojnë në dyshe për 5-6 minuta pastaj veprojnë para klasës.
1. Kalo një fill në një unazë dhe mbaje lart lakun e palidhur.
2. Kalo fundin e lakut në unazë dhe afroje unazën pranë dorës që mban lakun në një largësi më të vogël
se gjysma e lakut. Ajo që do të ndodhë më pas është e pamundur të përshkruhet, por...
3. Lëshoje unazën drejt fundit të lakut dhe shoqëroje atë sipas drejtimit kundërorar.
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4. Fillimisht mund të mos ndodhë asgjë dhe unaza do të bjerë përtokë, por po të ushtrohesh pak më tepër
dhe të gjesh kombinimin e duhur, do të kapësh unazën me lak, duke formuar një nyje.
5. Kur unaza të jetë në nyje, ti mund ta lëshosh njërin krah të fillit, sepse unaza tashmë nuk bie. Ky veprim
nuk do më shumë se disa sekonda. Po të tregosh i shkathët, atyre që do të të shohin, do t’ju duket
pothuaj e pabesueshme.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të shkrimit të tekstit,
- për përdorimin saktë të gjuhës standarde dhe rregullave drejtshkrimorë.
Detyrat dhe puna e pavarur: Mëso një numër shpejtësie.

Java 21. Të flasim hapur
Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Sheqerkat që më rënduan në xhep
(Ora I)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Vesi dhe virtyti?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− shpreh mendimet dhe ndjesitë vetjake rreth dy termave
të situatës së të nxënit;
− parashikon se çfarë do të ndodhë në tekst duke u
bazuar në ato që ka lexuar më parë;
− u përgjigjet pyetjeve lidhur me përmbajtjen e tekstit.

Fjalët kyç:
ves,
virtyt,
fjalë të urta,
sheqerka,
dyqan,
marr pa lejë

Burimet:
libri i nxënësit faqe 164-165,
përvoja jetësore
e-libri
Struktura e orës

Klasa: III

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Dy të vërteta dhe një gënjeshtër Veprimtari individuale e në grup 10’

Ndërtimi i njohurive

N

Veprimtari leximi e drejtuar

Veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

Veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Dy të vërteta dhe një gënjeshtër.
Kjo teknikë njihet nga nxënësit ndaj kalojmë në dhënien e temës rreth së cilës do të diskutojnë.
− Tregoni ç’kuptoni me fjalët ves dhe virtyt?
Nëse nxënësit nuk i njohin këta dy terma ua shpjegojmë:
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Virtyt - Prirje dhe forcë e brendshme që ka njeriu për të bërë punë të mira
Ves - Zakon i keq që ka një njeri e që dënohet nga shoqëria
Në një fletë u kërkojmë që të shkruajnë për veten e tyre dy virtyte dhe një ves.
Nxënësit e grupit përziejnë fletët dhe secili do të gjejë kujt i përket fleta dhe cilat nga ato tri cilësi të shkruara
janë virtyte dhe cili është ves.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari leximi e drejtuar
Hapi I: Udhëzoj nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin. Më pas i pyes çfarë mendoni se do të ndodhë?
Pres përgjigjet e nxënësve.
Pjesa do të lexohet me tri ndalesa. Pas çdo ndalese u drejtohen nxënësve tri pyetje që lidhen me atë ç’ka
lexuam dhe pyetja e katërt lidhet me pjesën që do të lexojmë: Si mendoni se do të vazhdojë... ?
Ndalesa I
Nga fillimi... deri ç’peshë të çuditshme ka ndërgjegjja.
− Cili është personazhi kryesor?
− Cila është fjala e urtë që iu kujtua Lolës?
− Pse mendoni se i rëndonin karamelet në xhep?
− Si mendoni se do të vazhdojë?
Ndalesa II Kur arrita në shtëpi… deri që tani në këtë çast.
− A i kujtoi të vërtetën Lola mamasë?
− Si e priti mami këtë veprim?
− Çfarë kishte vendosur të bënte Lola?
− Si mendoni se do të vazhdojë?
Ndalesa III Do të shkosh... deri në fund.
− Çfarë i kërkoi të bënte mamaja Lolës?
− A shkoi Lola te zoti Martin?
− Si e priti ai?
− Si u ndje Lola?
Hapi II: Në përfundim të leximit, nxjerrim mesazhin e pjesës: Vjedhja dhe mashtrimi janë vese që rëndojnë
ndërgjegjen e njeriut, ndërsa ndershmëria dhe e vërteta e lehtësojnë atë.
Punojmë me radhë rubrikat e dhëna.
-Fjalorthi,
-Pyetje rreth tekstit,
Përforcimi: Shkrim i lirë (-Po ti? )
Hapi I: Nxënësit të shkruajnë një ose dy këshilla që ua kanë dhënë prindërit apo edhe gjyshërit.
U lihet kohë nxënësve 5-6 minuta
Hapi II: Disa nxënës lexojnë punimet e tyre.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim si të situatës edhe të përmbajtjes së pjesës,
- për saktësinë me të cilën shkroi këshillat.
Detyrat dhe puna e pavarur: Detyra e librit.
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Fusha: Gjuhe dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Sheqerkat që më rënduan në xhep (Ora II) Situata e të nxënit: Vlerësojmë shokët e
Kompetenca: Lexojmë
sinqertë
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− u përgjigjet pyetjeve të mësuesit/es rreth brendisë së
tekstit;
− ritregon përmbajtjen duke u shprehur me fjali të plota;
− i përgjigjet pyetjes binare duke argumentuar përgjigjen.

Fjalët kyç:
ves,
virtyt,
Lola,
sheqerka,
dyqan,
marr pa lejë

Burimet:
libri i nxënësit faqe 164-165,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Marrëdhëniet pyetje –përgjigje

Teknikat e mësimdhënies

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Rrjedhshmëria gojore e dyshes

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Rrjet diskutimi

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje.
Hapi I: Fillohet ora e mësimit me një diskutim rreth situatës së të nxënit. Diskutojnë sa më shumë nxënës dhe
kryesisht u kërkohet të tregojnë ngjarje reale, ku ata kanë vënë re sinqeritetin e shokut apo shoqes.
Hapi II: U drejtojmë nxënësve disa pyetje që lidhen me tregimin, për të parë se sa e kanë kuptuar përmbajtjen
dhe për t’i ndihmuar të shprehen qartë në fazën e dytë.
− Cili është personazhi kryesor?
− Çfarë i ndodhi asaj një ditë?
− A ia tregoi mamit të vërtetën?
− Si u soll mami me të ?
− Po zoti Martino?
Ndërtimi i njohurive: Rrjedhshmëria gojore në dyshe.
Sqarim i metodës.
Kjo metodë shërben që nxënësit të ndihmohen që të përmbledhin materialin e lexuar, duke e diskutuar në
dyshe atë. Fillon nxënësi A, i cili flet për 60 sekonda rreth materialit të lexuar, ndërsa nxënësi B e dëgjon. Më
pas fillon nxënësi B të flasë 60 sekonda, por jo duke përsëritur fjalë për fjalë nxënësin A. Gjatë marrjes së fjalës
përsëri nga nxënësi A koha e diskutimit bie në 40 sekonda, po ashtu edhe për nxënësin B. Nëse nuk kanë përfunduar në hapin e tretë vazhdohet me 20 sekonda. Kërkesa për të mos përsëritur të njëjtat gjëra i bën nxënësit
më zhbirues në marrjen e informacionit dhe më të vëmendshëm për ato çka po thotë shoku. Në përfundim mund
të bëhen edhe pyetje që u dolën gjatë diskutimit.
Hapi I: Njihen nxënësit me këtë metodë të re dhe u kërkohet vetëm të jenë të vëmendshëm në ato çka do të
thotë shoku. E përcaktojnë vetë se cili do të fillojë, pra cili do jetë A e cili B. Ndiqet udhëzimi i metodës flasin me
radhë 60, 40, 20 minuta deri ne përfundim, mundet ta përfundojnë edhe me dy ndalesa.
Hapi II: Diskutojnë ndonjë çështje që u doli gjatë rrugës.
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Përforcimi: Rrjet diskutimi
Hapi I: Shtrohet për diskutim pyetja: A e meritonte Lola një sjellje kaq të mirë të mamit dhe të zotit Martini?
Pse? Kërkojmë më parë të pozicionohen e më pas të gjejnë argumente bindës për të treguar pse zgjodhi atë
pozicion.
Po
Jo
A e meritonte Lola një sjellje kaq të mirë
të mamit dhe të zotit Martini? Pse?
Hapi II: Lexojnë disa nxënës punimet e tyre.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim si të situatës edhe të përmbajtjes së pjesës,
- për përqendrimin e treguar gjatë diskutimit të përmbajtjes nga shoku,
- për saktësinë me të cilën sollën argumente dhe iu përgjigjën pyetjes binare.
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruaj 3 fjalë të urta që lidhen me temën.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Së bashku me prindërit
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Një ditë e paharruar

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− shprehet bukur duke prezantuar një ditë të veçantë me
familjen;
− realizon në mënyrën dhe në formën e duhur shkrimin e
tekstit duke pasur të qartë temën dhe qëllimin;
− përdor emrat, mbiemrat, foljet e fjalë të tjera të
rekomanduara në përshkrimin e tij.

Fjalët kyç:
piknik.
krenarë,
shëtitje,
kënaqemi,
duartrokasim etj

Burimet:
libri i nxënësit faqe 166,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri,
Art,
Qytetari.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Imagjinatë e drejtuar

Veprimtari në grup e individuale

20’

Ndërtimi i njohurive

N

Shkrim i lirë

Veprimtari individuale

15’

Përforcimi

P

Shkrim i shpejtë

Veprimtari individuale

10’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Imagjinatë e drejtuar.
Vendosim në magnetofon një këngë të gëzueshme fëmijësh.
U kërkohet nxënësve të mbyllin sytë, të marrin frymë thellë tri herë dhe të dëgjojnë se çfarë do t’u kërkohet të
bëjnë me imagjinatën e tyre.
Së pari: Mendoni sikur është fundjavë dhe po bëheni gati të niseni me familjen për piknik.
Pas 2 minutash: U nisët me makinë, dhe rrugës shihni...
Pas 2 minutash: Arritët dhe...
Në përfundim: Tregoni përfytyrimet tuaja. Lexohen disa prej tyre.
Ndërtimi i njohurive: Shkrim i lirë.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të hapin librat dhe të shohin fotot dhe fjalët e dhëna. I lexon me zë një nxënës.
Nxënësit do të krijojnë një tekst me 5-6 fjali ku të tregojnë për një ditë të gëzueshme që ka kaluar me familjen
e tij. U lihet kohë nxënësve të mendojnë dhe të shkruajnë tekstin.
Hapi II: Lexojnë nxënësit krijimet e tyre dhe vlerësohen.
Përforcimi: Shkrim i shpejtë.
Nxënësit do të shkruajnë për 3 minuta sa më shumë fjalë të bukura e të dashura për familjen e tyre.
Në përfundim të kohës këmbejnë fletën me shokun dhe numërojnë fjalët e shkruara dhe saktësinë me të
cilën ka punuar secili.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për krijimin dhe imagjinatën,
- për saktësinë me të cilën shkroi tekstin në libër dhe fjalët për familjen,
-për përdorimin drejt të gjuhës dhe rregullave gjuhësore.
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruaj 4-5 fjali për familjen tënde.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Lakimi i emrit të gjinisë femërore
(ora I)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: A ndryshon emri i gjinisë
femërore kur përdoret në fjali?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
− flet rrjedhshëm, kuptueshëm dhe me intonacionin e
duhur rreth situatës së të nxënit;
− lexon e rilexon materialin e dhënë, për të marrë
informacionin e saktë;
− lidh rasën e emrit me fjalinë e duhur, i ndihmuar
nga pyetja.

Fjalët kyç:
ndryshim,
lakim,
rasa
emra femërorë.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 167-168,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
- qytetari
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Diskutim i njohurive paraprake

veprimtari në grup

20’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim përmbledhje në dyshe

veprimtari në dyshe

15’

Përforcimi

P

Shkrim i shpejtë

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Diskutim i njohurive paraprake
Hapi I: U kërkojmë nxënësve të tregojnë ç’dinë për emrin.
tregojnë njerëz, kafshë, sende, vende, ndjenja, dukuri të natyrës etj.
të përgjithshëm
kanë gjini femërore, mashkullore
ndryshojnë (lakohen)

të përveçëm
Emrat

janë në numrin njëjës dhe shumës
po emrat femërorë lakohen?

Hapi II: Po si ndryshojnë emrat e gjinisë femërore?
I njëjti emër në fjali gjendet me pyetje të ndryshme, e me forma të ndryshme. Marrim si shembull emrin e
gjinisë femërore një shoqe-shoqja, shohim si ndryshon
Siç shihet kemi 5 mënyra të ndryshimit që ka pësuar emri, këto 5 mënyra të ndryshimit janë 5 rasa secila
prej tyre i përgjigjet një pyetjeje të caktuar. Shohim si ndryshon emri femëror.
Lakimi i emrit femërorë njëjës
Rasat

Pyetjet

Lakimi

Emërore

Cila?

Gjinore

e, i cilës?

Dhanore

Cilës?

nxënëses

Kallëzore

Cilën?

nxënësen

Rrjedhore

Prej cilës?

nxënësja
i, e nxënëses

prej nxënëses

Ndërtimi i njohurive: Lexim përmbledhje në dyshe
Hapi I: U kërkohet nxënësve të hapin librat dhe të lexohet informacioni i dhënë. Rilexohen 2-3 herë informacioni
i kornizuar.
Hapi II: Nxënësit do t’i kërkojë shokut të bankës të lakojë një emër të gjinisë femërore, pak a shumë si tabela
më lart. U lihet kohë rreth 5-6 minuta. Në fillim lakon nxënësi A emrin femërore në të shquar dhe më pas
nxënësi B një emër tjetër të gjinisë femërore.
Hapi III: Diskutohet kjo detyrë nga 2-3 nxënës.
Përforcimi: Shkrim i shpejtë.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të plotësojnë Ushtrimin 1 duke plotësuar lakimin e emrit femërorë lulja në të dy
trajtat pa e ngritur kokën për 2-3 minuta.
Hapi II: Lexohet detyra që bënë nxënësit në libër nga 2 nxënës.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë diskutimit për emrat,
- për punën e bërë në dyshe dhe saktësinë me të cilën lakoi emrin e gjinisë femërore,
- për saktësinë me të cilën plotësoi Ushtrimin 1.
Detyrat dhe puna e pavarur: Gjej një emër të gjinisë femërorë njëjës dhe lakoje.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe
Shkalla: II
Klasa: III
Tema mësimore: Njëjësi dhe shumësi i emrave
Situata e të nxënit: Lako emrin...
femërorë (ora II)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
− tregon aftësinë vetjake për të lakuar një emër
femërorë në një kohë të caktuar;
− jep ide për kryerjen e një ushtrimi në rolin e
ekspertit duke bashkëpunuar në grup;
− krijon pesë fjali në të pesë rasat me emrin e gjinisë
femërore të dhënë.

Fjalët kyç:
ndryshim,
lakim,
rasa
emra të gjinisë femërorë.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 168,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:
- qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Lapsat në mes

Veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Grupi i ekspertëve

Veprimtari individuale e në grup

20’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

Veprimtari e lirë

15’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Lapsat në mes.
Hapi I: Kjo teknikë njihet nga nxënësit ndaj kalojmë në dhënien e kërkesës rreth së cilës do të punojnë.
- Gjej një emër në gjininë femërorë njëjës të shquar e të pashquar dhe lakoje atë.
Nxënësit diskutojnë me radhë brenda grupit dhe vendosin lapsin në mes të tavolinës.
Në përfundim të kohës prej 5-6 minutash, mësuesja afrohet pranë çdo grupi zgjedh një laps dhe nxënësi, të cilit
i përket lapsi diskuton me gjithë klasën rreth lakimit të emrit që zgjodhi ashtu siç diskutoi brenda grupit.
Ndërtimi i njohurive: Grupi i ekspertëve.
Hapi I: Ndahet klasa në grupe me nga 4 nxënës sipas teknikës së grupit ekspertëve. Grupi i njëshave do punojnë
Ushtrimin 1, lidhin me shigjetë rasën me emrin shoqe, duke u ndihmuar nga fjalitë pyetëse.
Dyshat do të punojnë Ushtrimin 2, nxënësit do të nënvizojnë emrat femërorë në tekstin e dhënë dhe të tregojnë
rasat (vjeshta – emërore, pula - emërore, lopës – dhanore, lopa – emërore, pulës – dhanore, puna -emërore,
pulën – kallëzore, një ëmbëlsirë – kallëzore, një ftesë – kallëzore; prej pulës – rrjedhore, ftesën –kallëzore,
ëmbëlsirën – kallëzore, e pulës – gjinore).
Treshat Ushtrimin 3, plotësojnë lakimin e emrit pula sipas pyetjeve.
Katrat Ushtrimin 4, të shkruajnë emrat në kllapa në formën e duhur. (Një ditë dhelpra e ftoi lejlekun për drekë.
Lejleku e priti me kënaqësi ftesën. Gjatë rrugës lejleku ndjeu aromën e gjellës. Erdhi koha e drekës. Dhelpra e
zbrazi supën në një pjatë të cekët. Lejleku mbeti pa ngrënë. Kur po ndaheshin, lejleku iu lut dhelprës t’i kthente
vizitën. Lejleku solli një poçe me grykë të ngushtë. Dhelpra shikonte me dëshpërim lejlekun, që nuk e nxirrte
sqepin nga gryka e poçes. Lejleku mësoi prej dhelprës.)
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Secili grup numrash bën plotësimin e ushtrimit të tij për 3 minuta dhe më pas kthehet në grupin fillestar. Në këtë
grup secili pjesëtar është ekspert për ushtrimin që i është dhënë. Duke filluar nga njëshat secili u tregon shokëve
të grupit se si duhet plotësuar ai ushtrim. Nxënësit plotësojnë me radhë ushtrimet.
Hapi II: Diskutohen me radhë ushtrimet nga nxënës të ndryshëm.
Përforcimi: Shkrim i lirë.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit që të zgjidhin Ushtrimin 5, të mendojnë si mund të krijojnë 5 fjali me emrin e gjinisë
femërorë, në numrin njëjës, fytyra. Kalojnë në shkrimin e tekstit.
Hapi II: Lexohen disa nga krijimet e nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për shpejtësinë dhe saktësinë me të cilën lakuan emrin e gjinisë femërore në numrin njëjës,
- për punën e bërë nga secili si ekspert për ushtrimin e caktuar, dhe për saktësinë me të cilën krijuan
tekstin me emrin e gjinisë femërore të dhënë.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrim i ngjashëm me Ushtrimin 5, por me emër tjetër të gjinisë femërore.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Përsëri më të mirët në botë (Ora I)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Unë kam prindërit me të
mirë në botë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− tregon ngjarje nga përvoja vetjake rrjedhshëm,
kuptueshëm dhe me intonacionin e duhur;
− lexon për të marrë informacion rreth temës dhe
diskuton rreth saj;
− u përgjigjet pyetjeve të shokut rreth personazhit të
preferuar.

Fjalët kyç:
familje,
prindërit,
dashuri,
grindje,
ndihemi mirë.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 169-170,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Art pamor,
Qytetari.
Dituri natyre.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Parashikim me terma paraprakë Veprimtari individuale

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Veprimtari leximi e drejtuar

Veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Lëviz/ndalo/krijo dyshe

Veprimtari në grupe

10’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Parashikim me terma paraprakë.
Hapi I: Shtrohet para nxënësve për diskutim tema e situatës se të nxënit:
−
Nëse do t’iu pyeste njeri për familjen,si do ta përkufizoje atë?
Presim përgjigjet e nxënësve.
Hapi II: Shkruajmë në tabelë 4-5 fjalë dhe kërkojmë që nxënësit të formojnë një tekst me to.
familje

dëshirë

prindër

ngjarje

U jepen 3-4 minuta kohë për të shkruar, dhe më pas u kërkojmë ta lexojnë atë. Nxënësit shkruajnë në një
fletë variantin e tyre ose e përgatisin me gojë. Diskutimi mund të kryhet në çifte ose në grupe.
Vlerësohen nga mësuesi/ja krijimet e nxënësve duke mos u treguar nëse janë të ngjashme me atë që do të
lexojmë më poshtë.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari leximi e drejtuar.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin. Më pas i pyes çfarë mendoni se do të
ndodhë? Pres përgjigjet e nxënësve.
Pjesa lexohet me tri ndalesa.
Ndalesa I
Nga fillimi deri ...për të më takuar.
− Çfarë kishte kuptuar vajza?
− Ç’bënte mami ndonjëherë fshehurazi?
− Çfarë i tha babi vajzës kur u largua?
− Si mendon se do vazhdojë...?
Ndalesa II
Pasi ndodhi... deri ... gjithnjë pranë.
− Çfarë mendonte vajza lidhur me mosmarrëveshjet e prindërve?
− Ç’bënë prindërit kur e panë vajzën e mërzitur?
− Çfarë i siguruan ata vajzës?
− Si mendoni se do vazhdojë...?
Ndalesa III
Tani… deri në fund.
− Si ndiheshin prindërit dhe vajza pas ndarjes?
− Si e festonte ditëlindjen ajo?
− Si përfundoi tregimi?
Hapi II: Në përfundim të leximit, nxjerrim mesazhin e pjesës: Prindërit janë njerëzit tanë më të dashur, që na
japin dashuri në çfarëdolloj rrethanash që të ndodhen.
Do të punohen rubrikat e tekstit, ku do të aktivizojmë nxënës të ndryshëm.
- Shëno me√ përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar.
- Po ti?
Përforcimi: Shkrim i lirë.
Hapi I: Nxënësit do të shkruajnë një tekst me temë “Unë dhe familja ime”. U lihet kohë nxënësve 5-6 minuta të
mendojnë dhe ta shkruajnë tekstin, mundësisht ta shoqërojnë edhe me vizatim.
Hapi II: Lexohen disa nga krijimet e nxënësve në klasë dhe u kërkohet ta lexojnë edhe në shtëpi me prindërit.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për krijimin në bazë të termave,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të përmbledhjes së materialit,
- për mënyrën se si krijoi tekstin për familjen.
Detyrat dhe puna e pavarur: Nga rubrika “Po ti” pyetja e parë.
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Java 22. Për mamin dhe mësuesen
Fusha: Gjuhe dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Si ishte mami im? (Ora I)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Gjyshja më tregon. . .

Klasa: III

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− tregon ngjarje nga përvoja vetjake rrjedhshëm,
kuptueshëm dhe me intonacionin e duhur,
− lexon për të marrë informacion rreth temës dhe
diskuton me ndihmën e pyetjeve rreth saj;
− shpreh me shkrim ndjenjat dhe përjetimet që i ngjall
poezia.

Fjalët kyç:
mami,
dashuri,
kujtime,
ndihemi mirë,

Burimet:
libri i nxënësit faqe 171,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Art pamor,
Qytetari.
Dituri natyre.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Imagjinatë e drejtuar

Veprimtari në grupe

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Marrëdhëniet pyetje përgjigje

Veprimtari në grupe

25’

Përforcimi

P

Pesëvargësh

Veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Imagjinatë e drejtuar.
U kërkoj nxënësve që t’i ulin kokat mbi tryezë, t’i mbyllin sytë dhe të marrin frymë tri herë, ngadalë e thellë,
për t`u qetësuar. Aktiviteti shoqërohet me muzikë (Kënga e nënës)
Së pari: Mendoni sikur jeni në shtëpi me gjyshen (nga mami). Ajo të përkëdhel kokën.
Pas 2 minutash: Gjyshja të thotë: “A do të të tregoj diçka për mamin tënd kur ishte e vogël sa ti?”
Pas 2 minutash: - Gjyshe, a të shqetësonte mami? Se unë...
Në përfundim nxënësit shkruajnë përfytyrimet e tyre.
Nxënësit shkruajnë në një fletë variantin e tyre. U jepen 3-4 minuta kohë për të shkruar dhe më pas u
kërkohet ta lexojnë në heshtje atë. Pas përfundimit të shkrimeve, ato mblidhen, përzihen dhe lexohen disa
prej tyre në mënyrë anonime. Vlerësohen nga mësuesja krijimet e nxënësve.
Ndërtimi i njohurive: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin. Më pas u kërkohet të lexojnë dhe
komentojnë strofën e parë të vjershës.
• Të tjerët i bëjnë pyetje lexuesit.
• Mësuesja nxit lexuesin me pyetje, si:
− A të pëlqeu vjersha?
− A do t’i kishe shtuar apo hequr diçka asaj strofe? Etj
• Një nxënës tjetër lexon strofën e dytë, ecuria përsëritet si për strofën e parë.
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Hapi II: Punohen edhe pyetjet e tekstit.
Përforcimi: Pesëvargësh.
Hapi I: Nxënësit do të shkruajnë pesëvargësh për mamin. U lihet kohë 5-6 minuta të mendojnë dhe ta
shkruajnë, mundësisht ta shoqërojnë edhe me vizatim.
Mami
E dashur, e shtrenjtë
edukon, rrit, kujdeset
Mami është njeriu më i shtrenjtë.
prind
Hapi II: Lexohen disa nga krijimet e nxënësve në klasë.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për krijimin në bazë të imagjinatës,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të përmbledhjes së materialit,
- për mënyrën se si krijoi tekstin, si e shkroi atë dhe për përdorimin drejt të gjuhës standarde.
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit do të shkruajnë një tekst me temë “A ngjan ti me mamin”.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Kur të shkosh, lum dreri (Ora I)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Unë kujdesem për. . .

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− shpreh opinionet, mendimet dhe ndjesitë e tij me një
gjuhë të saktë e të kuptueshme;
− lexon dhe komenton vargjet e vjershës;
− shpreh me shkrim ndjenjat dhe përjetimet që lidhen
me temën e dhënë.

Fjalët kyç:
mësuesja,
dashuri,
ndihem mirë.
mollë,
libër.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 172,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Art pamor,
Qytetari, Dituri natyre.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Stuhi mendimesh

Veprimtari në grupe e individuale

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Mësimdhënie e ndërsjellë

Veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

Veprimtari individuale

10’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Stuhi mendimesh
Hapi I: Shtroj para nxënësve për diskutim temën: Për çfarë kujdesesh ti?
U japim kohë të mendojnë rreth saj dhe më pas i nxis të thonë idetë e tyre pa përjashtuar asnjë, sado të
çuditshme të jenë ato.
		vëllanë ose motrën e vogël
për gjyshin ose gjyshen

për një të moshuar
Unë kujdesem
për...?

për macen ose qenin

për sendet vetjake

për gjallesat kur është ftohtë.

Hapi II: Falënderojmë nxënësit për gjetjet e ideve dhe sjelljet e tyre ndaj të tjerëve dhe iu kërkoj të jenë të
vëmendshëm gjatë leximit të vjershës. U kërkoj të jenë të vëmendshëm dhe të zbulojnë se për kë kujdeset djali.
Ndërtimi i njohurive: Mësimdhënie e ndërsjellë.
Nxënësit do të punojnë në grupe prej 4 vetash. Brenda grupit vendosen rregullat e marrjes së fjalës. Lexon i
pari nxënësi 1, i cili gjatë leximit të strofës së parë, thekson fjalët më të rëndësishme, përmbledh materialin e
lexuar, shokët bëjnë pyetje rreth saj dhe i sqaron ata për paqartësitë. Nëse nxënësi 1 nuk ka qenë i qartë, e
plotëson nxënësi 2. Për punimin e strofës së dytë veprohet njëlloj, por fjala i kalon nxënësit 3, e kështu me radhë.
Përforcimi: Shkrim i lirë.
Hapi I: Nxënësit do të shkruajnë në tekst disa fjali në rubrikën Po ti me temë “Unë e dua mësuesen time”.
U lihet kohë nxënësve 5-6 minuta të mendojnë dhe ta shkruajnë tekstin, mundësisht ta shoqërojnë edhe me
vizatim.
Hapi II: Lexohen disa nga krijimet e nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna dhe pjesëmarrjen në diskutim,
- për qartësinë në komentin e vargjeve, për përgjigje të pyetjeve dhe të përmbledhjes së materialit,
- për mënyrën se si krijoi tekstin, si e shkroi atë dhe për përdorimin drejt të gjuhës standarde.
Detyrat dhe puna e pavarur: Pesëvargësh për mësuesen.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Arka ime e kursimeve
Kompetenca: Orë e integruar (Shkruajmë)

Situata e të nxënit: Edhe ne mund të kursejmë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− shpreh opinionet e mendimet e tij me një gjuhë të saktë
e të kuptueshme;
− shkruan fjali duke u mbështetur në figurat e dhëna dhe
duke lidhur në mënyrë logjikë vlerën me monedhat;
− përdor në të shkruar gjuhën standarde.

Fjalët kyç:
monedha,
kursim,
blej,
dhuratë.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 173,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Matematikë, Kurrikul me zgjedhje,
Qytetari.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Stuhi e mendimeve

Teknikat e mësimdhënies

Veprimtari ne grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Shkrim i lirë

Veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Pesëvargësh

Veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Stuhi e mendimeve.
Hapi I: Mësuesi/ja shkruan në tabelë fjalën monedha dhe u drejtohet pyetja:
- Ç’ju vjen në mendje kur dëgjoni fjalën “monedhë”. Nxiten që t’i thonë të gjitha idetë sado të
çuditshme që të jenë, dhe shokët nuk duhet t’i kritikojmë idetë apo mendimet.
mjet këmbimi
duhen kursyer

janë të ndryshme që nga 1 lekë - 100 lekë
		
Monedhat

kam arkë kursimi

blej dhuratë		 fitohen me punë
Hapi II: Nxënësit diskutojnë rreth situatës së të nxënit “Edhe ne mund të kursejmë”. Nxënësit tregojnë rreth
kursimeve të tyre dhe dhuratat që kanë blerë me to, kë kanë lumturuar me to etj.
Ndërtimi i njohurive: Shkrim i lirë.
Hapi I: Udhëzoj nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin dhe materialin e dhënë. Më pas jepen 4 ushtrime.
Ushtrimi 1. Nisur nga fotot ata do të formojnë fjali duke i shkruar në fletore.
Ushtrimi 2, u kërkohet nxënësve që të shkruajnë poshtë monedhave apo kartëmonedhave numërorin që
tregon vlerën e tyre.
Ushtrimi 3 kërkon të plotësohen fjalitë ku nxënësi duhet të bëjë llogari matematikore.
Ushtrimi 4 përsëri shkrim i tri fjalive, duke iu përgjigjur pyetjeve për vlerën e një libri të blerë, një lodre apo një
patatine.
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Përforcimi: Pesëvargësh.
U kërkojmë nxënësve që për 2 minuta të formojnë një pesëvargësh me fjalën monedha.
Më pas lexohen e diskutohen punimet me klasën.
Pesëvargëshi mund të ketë pak a shumë këtë model.
Monedha
Metalike, e domosdoshme
Shet, blen, këmben
Monedhat tregojnë vlerën e mallit.
Leku
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të shkrimit të numërorëve dhe fjalive,
- për përdorimin saktë të gjuhës standarde dhe rregullave drejtshkrimore.
Detyrat dhe puna e pavarur: Formo tri fjali me numërorët.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Mbiemri i nyjshëm dhe i panyjshëm
(ora I)
Kompetenca:Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Mbiemrat, llojet e tyre

Klasa: III

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− dallon mbiemrat, si fjalë që tregojnë cilësinë e emrit;
− dallon mbiemrin e nyjshëm nga i panyjshmi në një
tekst të dhënë;
− përshtat emrat me mbiemrat e duhur, duke i lidhur
drejt ato.

Fjalët kyç:
mbiemër,
cilësi,
numër,
gjini,
i nyjshëm,
i panyjshëm.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 174-175,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Diskutim i njohurive paraprake

Teknikat e mësimdhënies

Veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim përmbledhje në dyshe

Veprimtari në dyshe e në grup

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

Veprimtari individuale

10’
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Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Diskutim i njohurive paraprake
Hapi I: Shkruajmë në tabelë dy grupe fjalësh:
		djalë i mirë 		

vajzë e mirë

U kërkojmë nxënësve të tregojnë ç’dinë për fjalët e grupeve të fjalëve që janë shkruar. Dalim në përfundimin
që fjalët i mirë, e mirë janë mbiemra.
Më pas i pyes ç’dini për mbiemrat? Përmbledh njohuritë e tyre në një grafik organizues.
tregojnë cilësinë e emrave,
kanë gjini femërore, mashkullore
plotësojnë kuptimin e emrave

vendosen zakonisht pas emrave
Mbiemrat

janë në numrin njëjës dhe shumës
janë të nyjshëm e të panyjshëm

Shënim. Pasi të përpunohet njohuria e re, që është dallimi i mbiemrave të nyjshëm nga të panyjshmit,
shkruhet edhe kjo veçori e mbiemrit në grafik.
Ndërtimi i njohurive: Lexim përmbledhje në dyshe.
Hapi I: U kërkohet nxënësve të hapin librat dhe të lexohet informacioni i dhënë herë nga nxënësi A herë nga
nxënësi B duke i bërë edhe pyetje njëri-tjetrit lidhur me ato çka lexojnë dhe për të sqaruar ndonjë paqartësi.
Rilexohet 2-3 herë informacioni i kornizuar.
Hapi II: Nxënësit do t’i kërkojë njëri-tjetrit (në dyshe) të gjejnë një mbiemër të nyjshëm e një të panyjshëm dhe
të formojnë me to fjali. U lihet kohë rreth 5-6 minuta.
Hapi III: Diskutohet kjo detyrë nga 2-3 çifte nxënësish.
Përforcimi: Shkrim i lirë.
Hapi I: Udhëzohen nxënësit të plotësojnë:
Ushtrimin 1, duke nënvizuar me ngjyra të ndryshme mbiemrat e nyjshëm dhe të panyjshëm.
(të nyjshëm: i ëmbël, i athët, i rëndë, i fortë, i mprehtë, i lartë, i zi, i gjelbër, i qetë, i trishtuar, i thjeshtë, i
gjatë; të panyjshëm: kundërmues, gri, kaçurrel, serioz, kryelartë, krenar, mendjemadh, mesatar, thatanik.)
Punohet Ushtrimi 2. Nxënësit lidhin emrat me mbiemrat, duke i përshtatur ata në numër dhe në gjini.
(aromë e këndshme, limon i thartë, mollë e ëmbël, ftua i fortë, djalë i gjatë, vajzë zeshkane, trup mesatar,
flokë të zinj, nxënës shembullor, sjellje e hijshme, vajzë guximtare, djalë simpatik.)
Në përfundim diskutojnë 2-3 nxënës për saktësinë e zgjidhjes së ushtrimit.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë diskutimit për mbiemrat,
- për punën e bërë në dyshe dhe saktësinë me të cilën formuan fjalitë,
- për saktësinë me të cilën u plotësuan Ushtrimi 1 dhe Ushtrimi 2.
Detyrat dhe puna e pavarur: Formo fjali me katër nga grupet e fjalëve të formuara në Ushtrimi 2.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Mbiemri i nyjshëm dhe i panyjshëm
(ora II)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Mbiemrat, llojet e tyre

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− zbulon nëpërmjet lojës cilësitë e pjesëtarëve të grupit,
që jepen përmes mbiemrave;
− dallon mbiemrat e nyjshëm dhe të panyjshëm dhe
përforcon njohuritë për mbiemrat;
− bashkëpunon në dyshe duke realizuar rolin e ekspertit
e të fillestarit ne plotësimin e ushtrimeve.

Fjalët kyç:
mbiemër,
cilësi,
numër,
gjini,
i nyjshëm,
i panyjshëm.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 174-175,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
- qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënie

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Dy të vërteta një gënjeshtër

Veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Përvijim i të menduarit

Veprimtari në grup

15’

Përforcimi

P

Rishikim në dyshe

Veprimtari individuale e në dyshe

20’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Dy të vërteta dhe një gënjeshtër.
Hapi I: Secili nxënës do të shkruajë në një fletë tri cilësi që i ka të tijat. Dy prej tyre duhet të jenë të vërteta
dhe një e gënjeshtërt. Gënjeshtra nuk duhet të jetë e dukshme, ndërsa të vërtetat duhet të jenë befasuese. U
lihet kohë nxënësve 2-3 minuta t’i shkruajnë.
Hapi II: Nxënësit e grupit përziejnë fletët dhe secili do të gjejë kujt i përket fleta dhe cilat nga ato tri cilësi të
shkruara do të jenë të vërteta dhe cila gënjeshtër.
Ndërtimi i njohurive: Përvijim i të menduarit.
U kërkohet nxënësve të tregojnë ç’mësuam për mbiemrat orën e parë dhe në përvijim të mendimeve i
shoqërojmë secilën veçori me shembuj.

Njerëz - vajzë e bukur
Kafshë - mace e bardhë
Sende - laps i zi
Vende - pyll i dendur
Emra të tjerë - ide interesante
gëzim i madh, mot i bukur

njëjës
kanë dy numra
shumës

Tregojnë cilësinë
e emrave

Vajzë e bukur
Vajza të bukura

Mbiemrat
Kanë dy gjini
femërore,
mashkullore
Vajzë e vogël

Djalë i vogël
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nyjshëm
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Djalë i bukur
Djalë trim
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Hapi II: Pas një diskutimi të gjerë kalojmë në punimin e ushtrimeve.
Përforcimi: Rishikim në dyshe.
Hapi I: Nxënësit do të punojnë në dyshë ku herë nxënësi A dhe herë nxënësi B do të luajë rolin e ekspertit dhe
të fillestarit duke diskutuar me radhë ushtrimet. Udhëzohen nxënësit të plotësojnë Ushtrimin 3 duke nënvizuar
me ngjyra të ndryshme mbiemrat e nyjshëm dhe të panyjshëm dhe duke i vendosur ato në tabelën përkatëse.
(Plotësohen në këtë mënyrë: të nyjshëm: i vogël, të moshuar, të bukura, e madhe, të shijshme, të kuqe, të
madhe, të mëdha, e papërtuar, e shijshme; të panyjshëm: zemërmirë, qepëse, jeshile.)
Ushtrimi 4 nxënësit do të heqin një nga mbiemrat e dhënë për secilën figurë, i cili nuk tregon cilësinë e frutës
që tregon ajo
(do të hiqen këta mbiemra: molla – katrore, dardha – e zezë, rrushi – i fortë, portokalli – këndor).
Ushtrimi 5 kërkon të nënvizohen me ngjyra të ndryshme mbiemrat e nyjshëm dhe të panyjshëm, dhe të
korrigjohen mbiemrat e shkruar gabim (kundërmuese, pulë të pjekur ).
U6 kërkon që të plotësohen fjalitë me mbiemrat që mungojnë. (renditja do jetë e tillë: 1 – e madhe, 2 – e
shumta, 3 – të verdha, 4 – të gjelbra, 5 – të ndryshme, 6 – të këndshme, 7 – gazmor dhe 8 – e madh)
Hapi II: Në përfundim i diskutojnë 4-5 nxënës ushtrimet.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për bashkëpunimin dhe saktësinë me të cilën realizuan lojën,
- për idetë e dhëna gjatë diskutimit për mbiemrat,
- për punën e bërë në dyshe dhe saktësinë me të cilën plotësuan ushtrimet.
Detyrat dhe puna e pavarur: Punohet Ushtrimi 5 në fletore si Ushtrimi 3.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Çdo mëngjes përshëndes nënën time
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: E mira dhe e keqja.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− përfshihet në lojë dhe shfaq interes në shpjegimin e
fjalëve kyç;
− lexon për të marrë informacion rreth temës dhe
diskuton rreth saj;
− parashikon se çfarë do të ndodhë në tekst, duke u
bazuar në atë që ka lexuar më parë;
− u përgjigjet pyetjeve rreth tekstit, duke përdorur fjalor
të pasur.

Fjalët kyç:
e mira,
e keqja,
picërroi sytë,
iu dhimbs,
Agim.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 176-177,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Qytetari.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Lëviz/ndalo/krijo dyshe

Veprimtari individuale

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Veprimtari leximi e drejtuar

Veprimtari në grupe

25’

Përforcimi

P

Marrëdhëniet pyetje-përgjigje

Veprimtari në dyshe

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Lëviz/ndalo/krijo dyshe.
Hapi I: Nxënësit do të lëvizin lirshëm nëpër klasë, kur të dëgjojnë mësuesen të thotë “ngrij”, kapen me shokun
dhe i kërkojnë njëri-tjetrit të thonë se ç’kupton me fjalët e mira dhe e keqja?
U kërkohet nxënësve të gjejnë emra të personazheve të përrallave të preferuara, te të cilët shfaqen këto dy
cilësi. Vazhdohet me këto pyetje:
− Pse zgjodhe këtë personash?
− Ç’ndien kur e kujton atë?
U japim kohë nxënësve të mendojnë përgjigjet dhe t’i diskutojnë.
Hapi II: Kthehen në vendet e tyre dhe diskutojnë 2-3 dyshe nxënësish rreth pyetjeve.
Ndërtimi i njohurive: Veprimtari leximi e drejtuar.
Hapi I: Udhëzoj nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë titullin. Më pas i pyes çfarë mendoni se do të ndodhë?
Pres përgjigjet e nxënësve.
Pjesa lexohet me tri ndalesa. Pas çdo ndalese u drejtohen nxënësve 3 pyetje që lidhen me atë ç’ka lexuam
dhe pyetja e katërt lidhet me pjesën që do lexojmë: Si mendon se do vazhdojë...?
Ndalesa I. Nga fillimi. . . . si shi i artë.
− Cilat janë personazhet në këtë pjesë?
− Çfarë i ndodhi djalit?
− Kush iu afrua natën?
−
Si mendoni se do vazhdojë?
Ndalesa I. Kush të ka lidhur... deri te Agim?!
− A e ndihmoi Nata djalin?
− A iu dhimbs djali Natës?
− Si ia vuri emrin?
− Si mendoni se do të vazhdojë?
Ndalesa III. Nata picërroi... deri në fund
− Çfarë detyre i caktoi Nata djalit?
− Si u ndje djali?
− Si përfundoi tregimi?
Hapi II: Në përfundim të leximit, nxjerrim mesazhin e pjesës:
Mirësia dhe dashuria për nënën janë virtyte më të bukura të njeriut.
Nxënësit do vazhdojnë të lexojnë pjesën zinxhir.
Përforcimi: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje
Hapi I. Do të punohen rubrikat e librit:
- Fjalorthi – lexohen dhe komentohen fjalët e reja dhe formohen fjali me to.
- Pyetjet e tekstit, ku për çdo pyetje aktivizojmë nxënës të ndryshëm
- Kthehu në tekst, ku nxënësit plotësojnë përgjigjet për kërkesat e dhëna.
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- Lidh me shigjetë, cilësitë e së mirës (e dashur, e butë, zemërmirë, e ëmbël) dhe të së keqes (e egër, e
pashpirt, zemërgur. )
Hapi II: Nxënësit diskutojnë si i plotësuan ushtrimet.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për mënyrën se si e realizuan lojën,
- për qartësinë në përgjigje të pyetjeve dhe të përmbledhjes së materialit,
- për mënyrën se si iu përgjigj kërkesave të rubrikave të librit dhe si i plotësuan ushtrimet.
Detyrat dhe puna e pavarur: Përshkruaj me 5-6 fjali nënën tënde.

Java 23. Erdhi pranvera
Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Tema mësimore: Peizazhi i pyllit të zgjuar
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Erdhi pranvera

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− diskuton rreth situatës së të nxënit duke folur
rrjedhshëm, kuptueshëm dhe duke argumentuar
mendimin e vet;
− lexon dhe komenton vargje nga vjersha;
− plotëson dhe u përgjigjet rubrikave të dhëna

Fjalët kyç:
peizazh,
pranverë,
pyll
qukapik,
bletë,
milingona

Burimet:
libri i nxënësit faqe 182,
imagjinatë vetjake,
e-libri

Klasa: III

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
qytetari.
dituri.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Imagjinatë e drejtuar

Teknikat e mësimdhënies

Veprimtari individuale e në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Ditari dypjesësh

Veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Rrjet diskutimi

Veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Imagjinatë e drejtuar
U kërkohet nxënësve që t’i ulin kokat mbi tryezë, t’i mbyllin sytë dhe të marrin frymë tri herë, ngadalë e
thellë, për t`u qetësuar. Aktiviteti shoqërohet me muzikë (Kënga e gëzueshme).
Së pari: Mendoni sikur po bëhemi gati me shokët dhe mësuesen të shkojmë nga liqeni.
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Pas 2 minutash: Në ecur nëpër pyllin e liqenit dëgjojmë..., ndiejmë..., nuhasim...
Në përfundim: Shkruajnë përfytyrimet e tyre.
Nxënësit shkruajnë në një fletë variantin e tyre për 3-4 minuta. Pas përfundimit të shkrimeve, ato mblidhen
përzihen dhe lexohen disa prej tyre në mënyrë anonime. Vlerësohen nga mësuesi/ja dhe klasa krijimet e
nxënësve.
Ndërtimi i njohurive: Ditari dypjesësh.
Hapi I: Mësuesja lexon vjershën bukur dhe me intonacion. Pas rileximit të vjershës nga nxënës të ndryshëm,
u kërkojmë të zgjedhin 4 vargje që iu pëlqejnë më shumë dhe t’i komentojnë. Në përfundim mund të vizatojnë atë çka imagjinuan në fazën e parë.
Fragmenti
U zgjuan të gjitha
ç’ka e ç’mban pylli,
U zgjuan qukapikët
dhe nisën të bëjnë
injeksione në pemë

Komenti
Autori me këto vargje do të tregojë se në pranverë të gjitha
kafshët e pyllit gjallërohen, fillojnë të lëvizin, të punojnë
për të siguruar jetesën (ushqimin)e tyre. Këtu tregon që
qukapikët filluan të çukisin drurët e për t’i pastruar nga
krimbat, frutat e të cilëve janë ushqim për ne.

Përforcimi: Rrjet diskutimi.
Hapi I: Shtrohet për diskutim pyetja: A ju pëlqen stina e pranverës? Pse?
U kërkojmë më parë të pozicionohen e më pas të gjejnë argumente bindës për të treguar pse zgjodhi atë
pozicion.
Po
Jo
A ju pëlqen stina e pranverës?
Pse?
Hapi II: Lexojnë disa nxënës punimet e tyre.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për krijimin që bënë,
- për saktësinë me të cilën komentuan vargjet e vjershës,
- si dhe për argumentimin që i bëri pyetjes binare.
Detyrat dhe puna e pavarur: Detyra e tekstit.

Fusha: Gjuhe dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Numërorët
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Numër-numëror

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− dallon numrat nga numërorët;

Fjalët kyç:
Numëror
Pesë,
Pesëmbëdhjetë
Njëzet e pesë,
Pesëqind e tridhjetë e shtatë.

−

gjen në një tekst të dhënë numërorët;

−

shkruan saktë numërorët një, dy e treshifrorë.
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Burimet:
libri i nxënësit faqe 179,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
-matematikë,
- qytetari
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Diskutim i njohurive paraprake

Teknikat e mësimdhënies

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Rishikim në dyshe

veprimtari në dyshe

25’

Përforcimi

P

Dil rrotull, fol rrotull

veprimtari në grup e në dyshe

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Diskutim i njohurive paraprake.
Hapi I: Shtroj para nxënësve pyetjen:
− Këtë orë do të flasim për numrat apo për numërorët?
Pres përgjigjet e nxënësve. Pasi nxënësit të jenë të qartë se do të flasim për numërorët, pyeten përsëri:
− Ç’dini ju për numërorët?
Përmbledh njohuritë e tyre në një grafik organizues.
tregon sasi				

shkruhen me fjalë

numërori tre ka gjini femërore dhe		
mashkullore: tre djem, tri vajza,

shkrimi i tyre ka rregulla

Numërori
shkruhen bashkë:					
dyshifrorët nga njëmbëdhjetë					
nëntëmbëdhjetë		

njëshifror: një, dy, tre, katër…etj
shkruhen veç: dyshifrorët:
nga njëzet e një – nëntëdhjetë e nëntë

shkruhen bashkë dyshifrorët e plotë		
njëzet, dyzet

shkruhen bashkë e veç e veç treshifrorët

Ndërtimi i njohurive: Rishikim në dyshe.
Hapi I: Nxënësit do të punojnë në dyshe ku herë nxënësi A dhe herë nxënësi B do të luajë rolin e ekspertit
dhe të fillestarit duke diskutuar me radhë ushtrimet. Udhëzohen nxënësit të plotësojnë
Ushtrimin 1, do të nënvizojnë numërorët në tekstin e dhënë (shtatëmbëdhjetë, gjashtë, pesëmbëdhjetë,
katër.)
Ushtrimi 2, në vend të pikave do të vendosin numërorë sipas dëshirës.
Ushtrimi 3 do të shkruajnë saktë numërorët dy e tre shifrorë të dhënë, sipas shembullit (njëmbëdhjetë,
dymbëdhjetë, katërmbëdhjetë, shtatëmbëdhjetë, nëntëmbëdhjetë, shtatëdhjetë, njëzet, dyzet, gjashtëdhjetë,
nëntëdhjetë, njëqind, dyqind, katërqind, pesëqind, shtatëqind. )
Ushtrimi 4. Nxënësit shkruajnë numërorët dy- e treshifrorë veç e veç sipas modelit (njëzet e një, tridhjetë e
një, pesëdhjetë e një, njëqind e njëmbëdhjetë, njëqind e njëzet e dy, njëqind e nëntëdhjetë e tetë).
Përforcimi: Dil rrotull fol rrotull
Hapi I: Loja mbështetet në tri pyetje, të cilat i drejton mësuesi/ja hap pas hapi, ndërkohë që nxënësit lëvizin,
ata ndalojnë, kur dëgjojnë përplasjen e duarve një herë. Pas diskutimit të pyetjes së parë, për të shpërndarë
nxënësit përplasim duart 2 herë. Veprohet kështu për të tria pyetjet.
Pyetja I: – Formo një fjali ku të përdorësh numërorin nëntëmbëdhjetë?
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Pyetja II: – Si e shkrove atë?
Pyetja III: – A do ta ngatërroje numrin 19, me numërorin nëntëmbëdhjetë?
Në përfundim të lojës aktivizojmë tre-katër nxënës të diskutojnë rreth pyetjeve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për idetë e dhëna gjatë diskutimit për numërorët,
- për punën e bërë në dyshe dhe saktësinë me të cilën formuan fjalitë,
- për saktësinë me të cilën realizuan lojën.
Detyrat dhe puna e pavarur: Formoni fjali me nga një numër njëshifrorë, dyshifror dhe treshifror.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Në pranverë
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Erdhi pranvera. . .

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− shpreh me një gjuhë të saktë e të kuptueshme
opinionin, mendimin dhe ndjesitë e tij për pranverën;
− plotëson tekstin me fjalët e duhura duke i përshtatur
ato me fjalët e tjera në fjali;
− rishikon dhe vlerëson punën e shokëve me qëllim
përmirësimin e saj.

Fjalët kyç:
pranverë,
bukuri,
këngë,
ndjesi,
zogj.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 180-181,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri natyre,
Qytetari,
Art
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Stuhi mendimesh

Veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Rishikim në dyshe

veprimtari në dyshe

20’

Përforcimi

P

Pesëvargësh

veprimtari individuale

15’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Stuhi mendimesh.
Shkruhet në tabelë fjala pranverë dhe ftohen nxënësit të shfaqin mendimet e tyre rreth saj, duke u ndalur sipas
5 shqisave. Përmbledhim idetë në grafikun organizues përkatës.
shohim qiellin e kaltër, pemët e 		
ndiejmë erën e lehtë, ndryshimin e motit
lulëzuara dhe fushat e gjelbëruara,						
(freskinë, të nxehtit)
Pranvera
lëvizjet dhe gjallërinë e njerëzve, 				
kafshëve kthimin e dallëndysheve				
shijojmë frutat e parë të stinës
nuhasim aromën e këndshme të luleve

dëgjojmë cicërimat e zogjve
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Ndërtimi i njohurive: Rishikim në dyshe.
Hapi I: U kërkohet nxënësve të punojnë në dyshe duke këmbyer rolet (ekspert- fillestar). Fillon nxënësi A të
lexojë tekstin dhe fjalët në etiketa dhe të tregojë cila etiketë është e para. Nxënësi B e pyet për diçka që mund
ta ketë të paqartë ose vazhdon me fjalinë tjetër. Vazhdojnë kështu deri në fund. Etiketat vendosen sipas këtij
rendi: 1- gardalina, 2- korbat, 3- pëllumbat, 4- laraskave, 5- kënga, 6- e qukapikut.
Lexon nxënësi B Ushtrimin 2, përsëri nxënësi A mund të pyesë ose të vazhdojë leximin e fjalisë së dytë Vazhdohet kështu duke këmbyer rolet deri në fund. (1- i shkëputur, 2- një zë, 3- fryhej e shfryhej, 4- kuak-kuak, 5Kushedi çfarë, 6- të verdhë, 7- një grerëze, 8- në fund të këngës)
Hapi II: Mësuesja u kërkon 2-3 nxënësve të lexojnë tekstin e plotësuar.
Përforcimi: Pesëvargësh.
Hapi I: U kërkohet nxënësve që me fjalën pranvera të krijojnë një pesëvargësh.
Pranvera
E bukur, e lulëzuar
Vjen, duket, gjallëron
Pranvera është stinë e bukur.
Stinë.
Në përfundim 2-3 nxënës do lexojnë krijimet e tyre.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për pjesëmarrjen në diskutim si të situatës,
- për saktësinë me të cilën plotësuan tekstet,
- për krijimin e pesëvargëshit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Të shkruajnë një tekst me 5-6 fjali rreth një ngjarjeje që lidhet me temën.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Fluturon flutura e kaltër
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Fluturat na magjepsin. . .

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− shpreh opinionet, mendimet dhe ndjesitë e tij me një
gjuhë të saktë e të kuptueshme,
− lexon dhe komenton vargjet e vjershës;
− shpreh me shkrim ndjenjat dhe përjetimet që lidhen me
temën e dhënë.

Fjalët kyç:
flutur,
fluturon,
ëndërr,
shfaqet,
zhduket.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 182,
përvoja jetësore
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Art pamor, Qytetari.
Dituri natyre.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Stuhi mendimesh

Veprimtari në grupe,

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Ditari dypjesësh

Veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Shkrim i lirë

Veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Stuhi mendimesh.
Hapi I: Shkruhet në tabelë fjala Flutura dhe ftohen nxënësit të shfaqin mendimet e tyre rreth saj. U japim kohë
të mendojnë dhe më pas i nxit të thonë mendimet e tyre pa përjashtuar asnjë, sado të çuditshme të jenë ato.
Përmbledhim mendimet e shprehura nga nxënësit në grafikun organizues.
		

E bukur 		
krimb

shumëngjyrëshe

Flutura
simetria		

fluturon
.

Hapi II: Falënderojmë nxënësit për mendimet e shprehura dhe iu kërkohet të jenë të vëmendshëm gjatë
leximit të vjershës.
Ndërtimi i njohurive: Ditari dypjesësh
Hapi I: Mësuesi/ja lexon vjershën bukur dhe me intonacion. Pas rileximit të vjershës nga nxënës të ndryshëm,
u kërkojmë të zgjedhin katër vargje që iu pëlqejnë më shumë dhe t’i komentojnë. Në përfundim mund të
vizatojnë një flutur.
Fragmenti
Kështu shfaqet dhe ëndrra
Vetëm për një çast,
Pastaj si flutur zhduket
Sapo sytë i hap.

Komenti
Autori me këto vargje do të krahasojë ëndrrën me fluturën.
Ashtu si flutura edhe ëndrra bën një fluturim të shkurtër
imagjinar dhe kur hap sytë zhduket, ndërsa flutura zhduket
sapo zgjatesh ta kapësh. Të dyja janë të bukura.

.
Përforcimi: Shkrim i lirë.
Hapi I: Nxënësit do të shkruajnë në tekst disa fjali ku të përshkruajnë një ëndërr të bukur që u ka mbetur në
kujtesë ose për ndjesitë që u ka shkaktuar kapja e ndonjë fluture.
Hapi II: Lexohen disa nga krijimet e nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për mendimet e shprehura dhe pjesëmarrjen në diskutim,
- për qartësinë në komentin e vargjeve,
- për mënyrën se si krijuan tekstin, dhe për përdorimin drejt të gjuhës standarde në t`.
Detyrat dhe puna e pavarur: Pesëvargësh për fluturën.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Livadhi
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Ku janë livadhet?. . .

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
− Prezanton imagjinatën e tij, duke shprehur ndjenjat
dhe emocionet dhe duke përdorur gjuhë të saktë e të
kuptueshme.

Fjalët kyç:
livadh,
bar,
lule
vrapoj,
luaj

−

Përdor disa strategji për të kuptuar tekstin (rilexon,
pyet, shpreh ide).

−

Gjykon me argumente të thjeshta idetë dhe
informacionin e vjershës.

Burimet:
libri i nxënësit faqe 183,
imagjinatë vetjake,
e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
qytetari.
dituri.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Imagjinatë e drejtuar

veprimtari individuale e në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Lexim përmbledhje në
dyshe

veprimtari individuale

25’

Përforcimi

P

Rrjet diskutimi

veprimtari individuale

10’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Imagjinatë e drejtuar.
U kërkohet nxënësve që t’i ulin kokat mbi tryezë dhe t’i mbyllin sytë, të marrin frymë tri herë, ngadalë e thellë,
për t`u qetësuar. Aktiviteti shoqërohet me muzikë (Kënga e gëzueshme).
Së pari: Mendoni sikur po ecni këmbëzbathur duke ecur në një lëndinë me bar.
Pas 2 minutash: Sapo ulesh të mbledhësh lule, një nusepashkë të ulet në dorë.
Në përfundim nxënësit shkruajnë përfytyrimet e tyre.
Nxënësit shkruajnë në një fletë variantin e tyre. U jepen 3-4 minuta kohë për të shkruar. Pas përfundimit të
shkrimeve, ato mblidhen, përzihen dhe lexohen disa prej tyre në mënyrë anonime. Vlerësohen nga mësuesja
dhe shokët krijimet e nxënësve.
Ndërtimi i njohurive: Lexim përmbledhje në dyshe.
Hapi I: Nxënësit do punojnë në dyshe duke lexuar vjershën herë njëri dhe herë tjetri, pastaj do të pyesin nëse
janë të paqartë rreth fjalëve apo vargjeve që si kuptojnë, si dhe po në dyshe do të bëjnë komentet e të dy strofave e cila komentohet me radhë herë njëri nxënës, herë nxënësi tjetër.
Hapi II: punohen pyetjet rreth përmbajtjes, ku aktivizoj sa më shumë nxënës në përgjigje të pyetjeve.
Përforcimi: Rrjet diskutimi.
Hapi I: Shtroj për diskutim pyetjen: A ju pëlqen të luani në një lëndinë të tillë apo në një kënd lojërash? Pse?
U kërkojmë më parë të pozicionohen e më pas të gjejnë argumente bindës për të treguar pse zgjodhi atë pozicion.
Lëndinë

Kënd lojërash
A ju pëlqen të luani në një lëndinë të
tillë, apo në një kënd lojërash? Pse?
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Hapi II: Lexojnë disa nxënës punimet e tyre.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për krijimin imagjinar që bënë,
- për saktësinë me të cilën përmblodhën vargjet e vjershës,
- për argumentimin që i bëri pyetjes binare.
Detyrat dhe puna e pavarur: Përshkruaj një ditë në fshat. Sill një lugë dhe një ping-pong.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: III

Tema mësimore: Verorja – Lojëra popullore
Kompetenca:Të flasim

Situata e të nxënit: A luani lojëra popullore?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− prezanton bukur një lojë popullore të preferuar;
− lidh idetë dhe informacionin e tekstit me njohuritë,
përvojën dhe njohuritë e mëparshme;
− luan një nga lojërat popullore të përshtatshme me
moshën.

Fjalët kyç:
lojëra popullore,
muzikë,
verore,
simbol,
Dita e Verës,
kënga e bletës.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Dituri,
Art, Qytetari.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Burimet:
libri i nxënësit faqe 184-185,
përvoja jetësore
e-libri
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënies

Organizimi i nxënësve

Koha

Parashikimi

P

Diskutim i njohurive paraprake

veprimtari në grup

10’

Ndërtimi i njohurive

N

Di-Dua të di-Mësova

veprimtari ne dyshe

20’

Përforcimi

P

Luajmë së bashku

veprimtari në grup

15’

Organizimi i orës së mësimit
Parashikimi: Diskutim i njohurive paraprake
Vendosim në magnetofon një këngë-lojë të gëzueshme fëmijësh (shi-shi lagashi).
Shoh që fëmijët janë gati ta shoqërojnë me lëvizje. Ndërkohë u drejtoj nxënësve disa pyetje:
− A mendoni se shumë kohë më parë fëmijët dhe të rriturit grupoheshin dhe organizonin lojëra të
ndryshme për t’u argëtuar?
− A keni dëgjuar për lojëra popullore?
− A keni parë t’i luajnë ato? Ku?
−
Kush di ndonjë prej tyre?
− Si luhet ajo?
Nëse ndonjë nxënës di ndonjë lojë popullore e ftojmë që ta demonstrojnë atë.
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Ndërtimi i njohurive: Di-Dua të di-Mësoj
Para se të kalojmë në njohjen e materialit nga nxënësit mësuesi/ja i pyet ata:
− Ç’dini për Ditën e Verës?
− Po për veroren?
Punoj në dërrasë një tabelë me tri ndarje ku nxënësit do të shkruajnë:
Di

Dua të di

Mësova

do të shkruajnë atë informacion
që e njohin nga leximi.

do të shkruajnë pyetje ose kërkesa, për të cilat ata kërkojnë të dinë
më tepër

do të shkruajnë një përmbledhje të
informacionit të ri që përvetësuan
nga teksti.

Ftohen nxënësit të lexojnë materialin e dhënë në tekst dhe më pas të plotësojnë tabelën sipas udhëzimeve.
Pyetjet që u dolën i diskutojmë me gjithë klasën. Nëse nuk morën përgjigje për ndonjë pyetje, u lihet detyrë ta
plotësojnë në shtëpi.
Përforcimi: Luajmë së bashku
Pasi nxënësit të lexojnë “Këngën e bletëve” dhe të marrin informacionin për bletët, u kërkohet të luajnë lojën.
Pas realizimit të lojës sipas udhëzimit në libër, mund të luhet ndonjë lojë që e di ndonjë nxënës.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për diskutimin e njohurive me gjuhë të kuptueshme dhe standarde,
- për saktësinë me të cilën plotësuan tabelën “Di-Dua të di-Mësova”
- për mënyrën se si e realizoi lojën në grup.
Detyrat dhe puna e pavarur: Përshkruani me 4-5 fjali rregullat e një loje popullore.
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Test nr. 2
(Vlerësim përshkrues)
Ushtrimet me alternativë kanë nga 1 pikë.
1. Cilat janë pjesët plotësuese të fjalisë?
Një buburrec i zi kërkonte ushqim.
A. Një buburrec / i zi
B. i zi / ushqim
C. po kërkonte / ushqim
D. i zi / kërkonte
2. Cila nga etiketat mund të hiqet pa i prishur fjalisë kuptimin.
Gjyshja ime
A.
B.
C.
D.

bëri

dje

kek me mollë

Gjyshja ime
kek me mollë
dje
bëri

3. Sa emra në numrin shumës ka në fjali:
Djali u hodhi thërrime buke zogjve të bukur.
A. dy
B. katër
C. tre
D. pesë
4. Gjej gabimin:
A. nënë Drita
B. kukulla Barbi
C. këngëtare Valbona
D. Macja kiti
5- Nënvizo emrat e përveçëm me të kuqe dhe emrat e përgjithshëm me blu. Përgjigju pyetjeve: 		
												(4 pikë)
Shoqes sime, Lolës i pëlqejnë shumë kafshët. Ajo ka një mace që quhet Pisika dhe një qen që quhet Reksi.
Sa janë emra të përgjithshëm? .......... Sa janë emra të përveçëm? ..........
6- Nënvizo fjalët e shkruara gabim në tekstin e mëposhtëm. Qarko alternativën që i përket numrit të
gabimeve: 									
		
(3 pikë)
Shokët e mi, beni, erjoni dhe miri janë nga prishtina. Ata banojnë në durrës bashkë me prindërit e tyre teuten
dhe sokolin.
a) 8 		
b) 7 		
c) 6 		
ç) 5
7- Ndryshimi i emrit sipas rasave quhet: 		
a) Lakim 		
b) Trajtë
c) Numërim
ç) Zgjedhim
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8- Qarko emrin e shkruar gabim:
a) Çatia b) anija c) shtëpija

							
ç) drejtoria

(1 pikë)

9- Nënvizo emrat në tekstin e dhënë dhe me pas vendosi në tabele. 				
(15 pikë)
Treni erdhi. Nga dera e vagonit të parë doli një vajzë. Në stacion po e priste gjyshi. Sapo e pa, vajza iu hodh në
qafë. Qafa e tij ishte tërë rrudha të holla. Balli i gjyshit ishte i mbushur me djersë të shumta. Të gjithë njerëzit
djersinin nga vapa e madhe. Më tej një grua po priste të zbritnin të gjithë udhëtarët.
Emra të gjinisë femërore

Emra të gjinisë femërore

10. Shkruaj në numrin shumës emrat në kllapa. Nënvizo emrat në trajtë të shquar me të kuqe e të pashquar
me blu. Vendosi ato në tabelë. (10 pikë)
Mbi disa (bankë) .................. ishin vendosur ca (libër).................. Disa (nxënës) .............. ishin në bankat e para.
Në ca (dritare) .................... ishin vendosur ca (vazo) ....................... me disa (lule) .................. Te dritaret ishin
ca (perde) ........................ të bardha. Në dy (mur) ............... kishte disa (kornizë) ........................ me ca (pikturë)
......................... Ca (stol)......................... ishin në fund të klasës.
Emra të gjinisë mashkullore në numrin shumës

Emra të gjinisë femërore në numrin shumës

11. Më pret imëzë si ty jot ëmë,
Të mos i vete, ç’bëhet prëmë?
Këto vargje janë shkëputur nga vjersha: 							
A. Flutura
B. Zogu dhe djali
C. Nëse gjej një monedhë
D. Erdhi koha!

Vlerësimi

Arritje të
pakënaqshme
(1)

Arritje që kanë
nevojë për
përmirësim
(2)

Arritje të
kënaqshme
(3)

Intervali

0-10

11-20

21-25

Numri i pikëve të
nxënësit

Arritje shumë të
kënaqshme
(4)

Arritje të
shkëlqyera
(5)

26-35

36-39

8
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Java 24. Përralla me kafshë
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Rosaku i shëmtuar (Ora e parë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: përshkrim i ilustrimeve

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− lexon përrallën duke respektuar shenjat e pikësimit;
− dallon personazhet e përrallës,
− demonstron të kuptuarin e përrallës duke iu përgjigjur
pyetjeve;
− shfaq dëshirë për të lexuar përrallën.

Fjalët kyç:
rosak,
i shëmtuar,
mjellmë,
i mërzitur,
u shndërrua,
u lumturua

Burimet: teksti i nxënësit, e-libri, pamje të shpendëve të ujit, Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës, arte
letra format A4, lapsa me ngjyra.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: përshkrim ilustrimesh, veprimtaria e leximit të drejtuar, vizatim i lirë
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I: përshkrim ilustrimesh
Mësuesi/ja fton nxënësit të paraqesin njohuritë e tyre në lidhje me dy shpendë duke iu paraqitur foto të tyre.
Nxënësit përshkruajnë pamjet.

Rosat mund të jenë të egra ose të buta.
Kur janë të egra fluturojnë larg dhe shtegtojnënë
vende të ngrohta.
Notojnë në ujë.

Mjellmat janë shpendë uji, përgjithësisht me
ngjyrë të bardhë, kanë qafë të gjatë, të lakuar,
sqepin ngjyrë portokalli.

Nxënësit japin idetë e tyre rreth këtyre shpendëve, që ata dinë ose kanë lexuar. Pas kësaj veprimtarie
mësuesi/ja i fton nxënësit të njihen me përrallën “Rosaku i shëmtuar.“
Në klasë mund të ketë nxënës që e kanë lexuar përrallën ose kanë parë filmin e animuar.
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Veprimtaria II: Veprimtaria e leximit të drejtuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të zhvillojnë veprimtarinë e leximit të drejtuar, por pyetjet do të ndërtohen nga vetë
nxënësit për çdo paragraf.
Lexohet pjesa me ndalesa, sipas paragrafëve, pasi nxënësit njihen me titullin e pjesës dhe autorin.
Paragrafi I. Një zog... deri ...shko diku tjetër.
− Ku po rrinte zogu i vogël?
− Pse nuk po dilte për të notuar në përrua?
− Ç’bëri nëna e tij?
− Çfarë i thanë rosat dhe rosakët e tjerë kur e panë?
− Si mendoni se do të veprojë rosaku i vogël?
Paragrafi II. Ngaqë ishte... deri te .... një shok të shëmtuar.
− Pse zogjtë e tjerë nuk donin të rrinin me të?
− Si ndihej rosaku i vogël?
− Çfarë vendosi të bënte?
− Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
−
Paragrafi III. Një ditë... deri te ...shoqërinë e tyre.
− Ku shkoi rosaku i vogël?
− Cilat e pranuan rosakun në shoqërinë e tyre?
− Pse ai vazhdonte të ishte i mërzitur?
− Si mendoni ju çfarë do të ndodhë më pas?
−
Paragrafi IV. Në mëngjesin… deri te ...një mjellmë e re dhe e bukur.
− Pse rosaku vazhdonte të ishte i mërzitur?
− Çfarë ndodhi në mëngjesin e parë të pranverës?
− Pse ai u ndie i lumtur dhe i gëzuar?
Veprimtaria III. Të kuptuarit e fjalëve të reja.
Mësuesi/ja bashkë me nxënësit shpjegojnë fjalët e reja të dhëna në tekst dhe ato të cilat nxënësit nuk i
kuptojnë.
Veprimtaria IV. Lexim
Leximi i përrallës nga disa nxënës. Dallimi i personazheve të përrallës.
Veprimtaria V. Vizatim i lirë
Mësuesi/ja fton nxënësit të vizatojnë një rosë ose një mjellmë sipas dëshirës që ata kanë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për përshkrimet e dhëna, aftësitë e demonstruara në ndërtimin dhe përgjigjen
e pyetjeve, leximin e përrallës , parashikimin e ngjarjes, dallimin e personazheve.
Detyrë: Lexim i përrallës, ritregim i saj
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Lexojmë: Rosaku i shëmtuar
(ora e dytë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− lexon përrallën duke respektuar shenjat e pikësimit;
− ritregon përrallën me fjalët e tij/saj/ ose duke përdoruar organizuesin grafik të ngjarjes;
− hulumton tekstin për të gjetur fjalitë e duhura;
− shfaq aftësi analizuese të personazheve.

Fjalët kyç:
rosak,
mjellmë,
përrallë,
ritregim,
personazhe

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, grafikun organizues Piramida e
ngjarjes

Lidhja me fushat e tjera: shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: lexim individual, ritregim, punë në dyshe, rrjet diskutimi
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria e parë: Lexim, ritregim
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shprehin mendimet e tyre rreth përrallës, nëse iu pëlqeu, a kanë vështirësi për ta
ritreguar atë. Më pas fton nxënësit të lexojnë përrallën në paragrafë.
Paraqet para nxënësve grafikun organizues të ritregimit të ngjarjes në formën e një flete pune.
Grafiku organizues: Piramida e ngjarjes
Emri mbiemri ____________________________________
Titulli i përrallës ___________________________________
Rreshti 1. Një fjalë që tregon personazhin kryesor.
Rreshti 2. Dy fjalë - Përshkrimi i personazhit.
Rreshti 3. Tri fjalë - Përshkrimi i vendit të ngjarjes.
Rreshti 4. Katër fjalë – problem.
Rreshti 5. Pesë fjalë - fillimi i ngjarjes.
Rreshti 6. Gjashtë fjalë - vazhdimi i ngjarjes.
Rreshti i shtatë. Shtatë fjalë - vazhdimi i ngjarjes.
Rreshti 8. Tetë fjalë - zgjidhja e problemit.

1-Rosaku
2- i vogël, i shëmtuar
3-një fermë pranë përroit
4- Rosakun e tallnin rosakët e tjerë.
5- Rosaku ishte ndryshe nga rosakët e tjerë.
6- Ai u largua dhe shkoi në një shtëpi tjetër.
7- Një ditë ai u takua me mjellmat, të cilat e pranuan në shoqërinë e tyre.
8- Rosaku u shndërrua në mjellmë dhe u ndie i lumtur dhe i gëzuar.
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Nxënësit ritregojnë përrallën pasi kanë plotësuar grafikun. Mësuesi/ja inkurajon nxënësit për punën e tyre.
Veprimtaria e dytë: Punë në dyshe
Punohet rubrika “ Kthehu te teksti”.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të gjejnë në dyshe fjalitë e duhura.
- Gjej në tekst sa herë është përmendur fjala i shëmtuar. Mësuesi/ja fton nxënësit të tregojnë se në
cilën klasë fjalësh bën pjesë kjo fjalë.
- Gjen në tekst sa herë është përmendur fjala i mrekullueshëm.
- Gjej dhe lexo dy fjalitë që tregojnë se rosakut i vjen turp nga vetja.
- Gjej dhe lexo fjalinë ku shprehet se dikush nuk e përzuri rosakun.
Veprimtaria e tretë: Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të plotësojnë cilësitë e jashtme
Rosaku i vogël Mjellma e rritur
i shëmtuar e bukur
i mërzitur e gëzuar
ndihej i dëshpëruar ndihej e lumtur
Veprimtaria e katërt: Rrjet diskutimi
Po 									 Jo
		
A duhen të gjykojmë dikë vetëm nga pamja e jashtme? Pse?
Përfundimi: Ne duhet t’i gjykojmë të tjerët për veprimet e mira që ata kryejnë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për aftësitë e demonstruara:
- në leximin dhe ritregimin e përrallës,
- për dëshirën për të punuar me të tjerët,
- për mendimet dhe opinionet e shprehura.
Detyrë:

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Shtëpia më e madhe në botë
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Pse duhet t’i dëgjojmë
këshillat e prindërve?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− lexon përrallën duke respektuar shenjat e pikësimit;
− dallon personazhet e përrallës;
− demonstron të kuptuarin e përrallës duke iu përgjigjur
pyetjeve;
− demonstron të kuptuarin e mesazhit të përrallës me
një ose dy fjali.

Fjalët kyç:
shtëpi, e madhe,
kërmill,
nuk ua vë veshin,
krenar,
e adhuronin,
i braktisur,
i uritur.

Burimet:
Lidhja me fushat e tjera: shkencat e natyrës
teksti i nxënësit, e-libri, grafikë organizues, informacione për
kërmijtë.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: parashikim me terma paraprakë, veprimtaria e të dëgjuarit të drejtuar, analizë
personazhesh, diskutim
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria I: parashikim me terma paraprakë
Mësuesi/ja paraqet para nxënësve disa fjalë dhe i fton ata të shkruajnë
një ngjarje me jo më pak se gjashtë fjali ku të përdorin fjalët e dhëna.
Kërmill, shtëpi të madhe, kurriz, adhuronin, krenohej, u braktis, u
shkërmoq
Nxënësit krijojnë në ngjarjen sipas imagjinatës së tyre. Lexohen 2-3
punime të nxënësve.
Veprimtaria II: Veprimtaria e të dëgjuarit të drejtuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të dëgjojnë një përrallë për një kërmill të vogël
i cili mesa duket është mendjemadh dhe ka një dëshirë të çuditshme.
Nxënësit orientohen të dëgjojnë me vëmendje.
Lexohet përralla nga mësuesi/ja me intonacionin e duhur. Më pas mësuesi/ja i orienton nxënësit të punojnë
rubrikën“Pyetje rreth tekstit“.
Veprimtaria III: Lexim i përrallës dhe ritregim i saj
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë përrallën me paragrafë, të dallojnë fjalë të reja dhe ta ritregojnë përrallën.
Për nxënësit që shfaqin vështirësi mësuesi/j i ndihmon të përdorin grafikun organizues Harta e ngjarjes ose
Dora e pyetjeve.
Veprimtaria IV: Analizë personazhesh
Kërmilli - i vogël e mendjemadh, që donte një shtëpi shumë të madhe, e pësoi.
Babai - i mençur, e këshillonte kërmillin.
Bretkosat - u çuditën me shtëpinë e stërmadhe të kërmillit.
Kërmijtë e tjerë - në fillim e adhuronin, por pastaj e braktisën.
Veprimtaria V. Diskutim përmbledhës
Mësuesi/ja i fton nxënësit të japin mendimin e tij se çfarë kuptuan nga kjo përrallë. Njëkohësisht mund të ofrojnë dhe përvoja vetjake nga jeta e tyre, kur ka pasur raste që nuk kanë dëgjuar këshillat e prindërve.
• Dëshira e pamend e kërmillit në fund e shkatërroi.
• Dëshirat jo të mençura mund të na dëmtojnë.
• Duhet të dëgjojmë këshillat e prindërve, sepse të rriturit kanë më shumë përvojë nga jeta.
Mirëpriten idetë dhe mesazhet e dhëna nga nxënësit, por sigurisht mësuesi/ja evidenton nxënësit, të cilët
shfaqin aftësi shumë të mira të të kuptuarit të mesazhit të përrallës.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen:
- për aftësitë e demonstruara në dëgjimin e përrallës dhe të kuptuarin e saj,
- në dallimin e personazheve, analizën e tyre, ritregimin e përrallës,
- pëlqyeshmërinë për mbylljen e saj,
- dëshirën për të dëgjuar mendimet e të tjerëve.
Detyrë: Lexim i përrallës.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Fjalët e personazheve të fabulave
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Lojë në role i fabulave të
ndryshme

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
− dallon fjalët e personazheve të fabulës;
− shkruan fjalët e personazheve të fabulës;
− merr pjesë në veprimtari;
− respekton rregullat drejtshkrimore gjatë të shkruarit.

Fjalët kyç:
fabul,
fjalët e personazheve,
fjalët e autorit

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, libra me fabula

Lidhja me fushat e tjera:arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: leximi i qëllimtë, punë në dyshe, punë individuale, punë në grup
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Lexim i qëllimtë. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të hapin librat që kanë sjellë në klasë. Në dyshe të lexojnë fabula.
- Çfarë vini re?
- Çfarë e dallon një fabul nga një tregim.
Fabula është një përrallëz, tregim i shkurtër, në vargje a në prozë, që ka si personazhe kafshë, bimë ose sende,
që flasin dhe veprojnë sikurse njerëzit. Veprimet dhe fjalët e personazheve kanë kuptim alegorik e japin një
mësim nga përvoja e jetës. Si të tilla fabulat gjithmonë kanë një mesazh. Pra, nëpërmjet fabulës ne mësojmë
diçka. Fabulistë të njohur janë Ezopi, që ka jetuar në Greqinë e Lashtë, La Fonteni, francez, kurse në Shqipëri
fabula kanë shkruar Naim Frashëri, Çajupi, kurse sot fabulist shumë i mirë konsiderohet Ferit Lamaj, i cili
shkruan fabula në poezi.
Në një arë rrinin pranë
Një shalqi edhe një thanë.
- Pa vështromë shalqi pak,
Jam a s’jam e kuqe flakë,
Jo si ti ngjyrë jeshil
Si të jesh bar a tërfil!

Thotë shalqiri: - Do bësh mirë
Të mos mburresh moj thartirë,
Që të dukem s’ma ka ënda,
Unë të kuqen e kam brenda.
Ferit Lamaj

Veprimtaria II. Punë e drejtuar
Mësuesi/ja orienton nxënësit të shohin fabulën“Luani dhe miu.“
Veprimtaria III. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë fabulën “Korbi dhe dhelpra“ dhe më pas të shkruajnë fjalët që thonë personazhet e Korbit dhe të Dhelprës.
Veprimtaria IV. Punë në grupe
Mësuesi/ja ndan nxënësit në grupe. Secili grup do të punojë me një fabul të caktuar. Më pas mësuesi/ja fton
nxënësit të shkruajnë fjalët e personazheve, të bëjnë vizatimin e tyre dhe ta interpretojnë fabulën.
Grupet prezantojnë punën dhe inkurajohen për interpretimin e tyre.
Grupi I - Dhelpra dhe rrushtë
Grupi II - Dhelpra dhe luani plak		
Grupi III - Ujku dhe qengji
Grupi IV - Dhelpra dhe lejleku Grupi V - Breshka e pamend		
Grupi VI - Brumbulli dhe merimanga
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për dallimin dhe shkrimin e fjalëve të personazheve të fabulave, interpretimin në grup të
fabulave.
Detyrë: Shkruani fjalët e personazheve të një fabule që ju pëlqen. Nëse keni dëshirë ilustrojeni fabulën me vizatim.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Përemrat vetorë
Kompetenca:Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon përemrat vetorë;
• plotëson fjalitë me përemrat e duhur vetorë;
• përdor në fjali përemrat vetorë.

Fjalët kyç:
përemra vetorë

Burimet: libri i nxënësit, e-libri,
tabelë me përemrat vetorë

Lidhja me fushat e tjera:

Data:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgim i qëllimtë i modeleve të dhëna, mendo-plotëso, punë individuale.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. vëzhgim i qëllimtë i modeleve të dhëna
Mësuesi/ja fton nxënësit të kujtojnë përemrat vetorë dhe të tregojnë përse shërbejnë ata.
Nxënësit vëzhgojnë figurat dhe shkruajnë përemrat vetorë që duhen, duke komentuar ilustrimet shoqëruese.
- Ne po shkojmë në stërvitje.
- Unë quhem Anila.
- Ajo po shkon në treg.
- Ju e përgatitët kekun?
- Ata po presin autobusin.
- Ti flet shumë.
Veprimtaria II. Punë në dyshe. Dallo -shpjego
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 1. Ata duhet të dallojnë përemrat vetorë.
Nxënësit diskutojnë me njëri-tjetrin, lexojnë punën pasi e përfundojnë atë.
Veprimtaria e III. Punë individuale
Mësuesi/ja orienton nxënësit të krijojnë gjashtë fjali ku të përdorin të gjithë përemrat vetorë.
Ky ushtrim mund të bëhet pjesë e portofolit të nxënësve.
Vlerësimi
Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për:
- pjesëmarrjen në veprimtaritë e zhvilluara,
- gatishmërinë e treguar në kryerjen e ushtrimeve,
- aftësitë e tyre vëzhguese dhe shpjeguese.
Detyrë:
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Fusha: gjuhët dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Gjëegjëza për kafshët
Kompetenca: Dëgjojmë

Situata e të nxënit: Kush gjen më shpejt
gjëegjëza?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësit/ja:
− demonstron të dëgjuar të vëmendshëm;
− diskuton rreth rëndësisë së një dëgjimi të
vëmendshëm;
− demonstron të dëgjuar të qëllimshëm në kryerjen e
detyrave.

Fjalët kyç:
gjëegjëza për kafshët,
dëgjim.

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, libra me gjëegjëza

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: dëgjim i drejtuar, diskutim, punë në grupe
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria I: Dëgjim i drejtuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të dëgjojnë me vëmendje gjëegjëzat për kafshët dhe t’i gjejnë ato.
Lexohen gjëegjëzat me intonacionin e duhur.
Veprimtaria II. Diskutim
Punim i rubrikës “ Bisedojmë së bashku“.
Mësuesi/ja fton nxënësit të diskutojnë rreth rëndësisë së të qenit vëzhgues i gjërave. Nxënësit japin
mendimet dhe idetë e tyre.
Veprimtaria III. Punimi i rubrikës “Plotëso“
Në këtë rubrikë nxënësit do të plotësojnë cilësinë fizike më të dallueshme të kafshëve në gjëegjëzat që ata
dëgjuan.
Veprimtaria IV. Diskutim
Mësuesi/ja i fton nxënësit të diskutojnë rreth kafshës që ata pëlqejnë më shumë dhe të tregojnë arsyet pse.
Veprimtaria V. Punë në grupe
Nxënësit janë porositur për të gjetur gjëegjëza. Çdo grup ka përgatitur disa gjëegjëza. Fitues del grupi që
gjen më shumë gjëegjëza.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen për kryerjen e veprimtarive, vëmendjen e treguar gjatë dëgjimit, kryerjen saktë të
ushtrimeve të dhëna, dëshirës për të diskutuar dhe dëgjuar njëri-tjetrin.
Detyrë: Shkruaj një gjëegjëzë për kafshë dhe shoqëroje me një vizatim.
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Java 25. Në kopshtin e përrallave
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Kopshti i gjigantit (Ora e parë)
Kompetenca:Lexojmë

Situata e të nxënit: parashikim i ngjarjes me
terma paraprakë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon përrallën duke respektuar shenjat e pikësimit;
• dallon personazhet e përrallës;
• demonstron të kuptuarin e përrallës duke iu përgjigjur
pyetjeve;
• shpreh mendimin e tij/saj në lidhje me mesazhin e
përrallës.

Fjalët kyç:
kopsht,
gjigant,
fëmijë,
borë,
acar,
pranverë,

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, letra format A4, lapsa me ngjyra.

Lidhja me fushat e tjera: shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: parashikim me terma paraprakë, veprimtaria e leximit të drejtuar, krahasim.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Parashikim me terma paraprakë
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shkruajnë një tekst të shkurtër duke përdorur fjalët kyç:
Kopsht gjigant fëmijë dimër vonon pranverë
zogj lule
Më pas nxiten nxënësit të lexojnë punimet e tyre. Mësuesi/ja u kujton nxënësve që tekstit që shkruan ata do t’i
rikthehen në fund të orës së mësimit për të bërë krahasimin me atë që ata parashikuan dhe me tekstin që do të
lexojnë.
Veprimtaria II. Veprimtaria e leximit të drejtuar
Lexohet pjesa me paragrafë, pasi nxënësit njihen me titullin e pjesës dhe autorin.
Paragrafi I. Atë vit ... deri te ...e mbuluar nga bora dhe akulli.
− Çfarë po ndodhte në kopshtin e gjigantit?
− Çfarë shkruhej në tabelë?
− Pse lulja u pikëllua?
− Si mendoni pse pranvera nuk po vjen në kopshtin e gjigantit?
Paragrafi II. Një mëngjes... deri te ... pa asnjë lule e gjethe.
− Pse gjiganti brofi nga shtrati?
− Çfarë po ndodhte në kopshtin e tij?
− Pse fëmija i vogël ishte i mërzitur?
− Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
Paragrafi III. Gjiganti i hidhëruar... deri te... Lejohen fëmijët të hyjnë në kopsht.
− Si veproi ai me djalin e vogël ?
− Për çfarë u pendua gjiganti?
− Pse ai e prishi murin?
− Çfarë tabele vendosi në kopshtin e tij?
− Si mendoni ju kush e solli pranverën në kopshtin e gjigantit?
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Veprimtaria III. Të kuptuarit e fjalëve të reja
Mësuesi/ja bashkë me nxënësit shpjegojnë fjalët e reja të dhëna në tekst dhe ato të cilat nxënësit nuk i
kuptojnë.
Veprimtaria IV. Parashikimi i saktë
Mësuesi/ja iu rikujton nxënësve të rishohin punimet e tyre dhe të gjejnë se cili prej tyre kishte parashikuar më
saktë përrallën.
Veprimtaria V: Grafiku organizues i personazhit
Emri _____________________Data _____________________
Titulli _____________________
Personazhi _____________________
Në fillim
Ndalonte fëmijët të hynin në kopsht. Bezdisej nga lojërat e tyre. E donte kopshtin vetëm për vete, e kishte
rrethuar me mur.
Më pas
I lejoi fëmijët në kopsht, vuri një tabelë tjetër,e rrëzoi murin, tani kopshti nuk ishte vetëm i tij. Pranverën në
kopsht e sollën fëmijët me gëzimin dhe lojërat e tyre.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- përgjigjet e dhëna,
- dëshirën për të ndarë përvojat me të tjerët,
- aftësitë e tyre vëzhguese në tekst, aftësitë krahasuese, aftësitë për të vlerësuar dhe vetëvlerësuar.
Detyrë: Lexim i përrallës, vizatim i pamjeve të ndryshme të kopshtit.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Kopshti i gjigantit(ora e dytë)
Rubrika: Lexojmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon përrallën duke respektuar shenjat e pikësimit;
• ritregon përrallën me fjalët e tij/saj;
• hulumton tekstin për të dalluar fjalitë e sakta nga ato të
gabuara;
• shfaq aftësi krahasuese duke u bazuar në tekst.

Fjalët kyç:
kopsht,
gjigant,
fëmijë,
borë,
acar,
pranverë

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, letra format A4, lapsa me ngjyra.

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

251

Data:

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: lexim individual, ritregim, krahasim, punë individuale, të nxënit në bashkëpunim, punë në
grupe, punë në dyshe
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Lexim, ritregim
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shprehin mendimet e tyre rreth përrallës, nëse iu pëlqeu, a kanë vështirësi për ta
ritreguar atë. Më pas fton nxënësit të lexojnë përrallën në paragrafë.
Ritregohet përralla nga nxënës të ndryshëm. Mësuesi/ja bëjnë kujdes që nxënësit në ritregim të përdorin
fjalët e reja, pasi ato e bëjnë më tërheqës tregimin.
Veprimtaria II. Punë individuale
Punohet rubrika “Shëno me v përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar.”
Veprimtaria III. Të nxënit në bashkëpunim
Mësuesi/ja ndan klasën në grupe.
Grupi i parë: Listo dhe analizo personazhet e përrallës.
Grupi i dytë: Si e vlerësoni sjelljen e Gjigantit në fillim të përrallës? Pse ai kishte vënë një tabelë në kopsht?
Grupi i tretë: Pse atje ku hyjnë fëmijët çelin lulet?
Grupi i katërt: Sillni përvoja kur të rriturit janë shqetësuar nga lojërat tuaja.
Grupi i pestë: Pse ndryshoi sjellje gjiganti?
Grupi i gjashtë: Si do të ngjante bota pa fëmijët?
Veprimtaria Iv. Punë në dyshe
Nxënësit në dyshe punojnë rubrikën“Krahaso“. Ata do të krahasojnë dy pamje:
kopshti pa fëmijë kopshti me fëmijë
dimër, acar, ftohtë, pranverë, pemë të lulëzuara, lule të çelura
pemë të palulëzuara, pa zogj, fëmijë që luajnë, zogj që harbojnë
lule të strukura në tokë
Mësuesi/ja i fton nxënësit të vizatojnë kopshtin që ata dëshirojnë. Më pas në turin e galerisë nxënësit paraqesin punimet e tyre dhe vlerësojnë njëri-tjetrin.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në leximin dhe ritregimin e përrallës,
- dëshirën për të punuar në grup,
- mendimet dhe opinionet e shprehura dhe vlerësimin e punës së njëri-tjetrit.
Detyrë: Shkruani një krijim me temë: Fëmijët e zbukurojnë botën.

252

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Folja (ora e parë)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Krijimi i situatave ku
nxënësit të kryejnë veprime nëpërmjet lëvizjeve
trupore dhe më pas të gjejnë veprimin duke
e paraqitur në një fletë muri ose në tabelën e
klasës.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljen në fjali, si fjalë që tregon veprim;
• dallon tri kohët e foljes;
• përdor foljen në fjali.

Fjalët kyç:
folje,
veprim,
kohë e shkuar,
e tashme,
e ardhme

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera: arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgo-interpreto, punë në dyshe, vëzhgo ilustrimet-lexo, punë individuale
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Vëzhgo- interpreto
Mësuesi/ja fton nxënësit të kryejnë një veprimtari në gupe. Ai/ajo fton nxënësit të kryejnë veprime pa folur.
Njëri grup kryen veprimin. Grupi tjetër gjen veprimin dhe e shkruan në një fletë muri ose tabelën e klasës.
P.sh. : shkruaj, lexoj, dëgjoj (muzikë), pikturoj, kërcej me litar, punoj, ujit lulet.
Veprimtaria II. Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin rubrikën “Kujto“. Në këtë rubrikë nxënësit kujtojnë se
çfarë është folja dhe çfarë tregon ajo.
Veprimtaria III. Punë individuale. Vëzhgo ilustrimet -lexo
Nxënësit shohin ilustrimet dhe komentojnë veprimin dhe kohën e kryerjes së tyre.
Koha e shkuar koha e tashme koha e ardhme
Dje ishte ftohtë. Sot koha është e bukur Nesër do të jetë kohë me shi.
Eni bëri një plak bore. Edi shëtit në park. Unë do të vizatoj shiun.
Lexohet paragrafi i ngjyrosur nga mësuesi/ja dhe nxënësit.
Veprimtaria IV. Punë në dyshe
Nxënësit orientohen të punojnë ushtrimin 1 në rubrikën “Ushtrohu.” Lidh kohën e foljes me foljen. Për të
realizuar këtë veprimtari nxënësit duhet të gjejnë fillimisht foljen në fjali dhe më pas të bëjnë lidhjen me kohën
të cilës i takon.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e foljeve në fjali e dallimin e kohës së foljeve,
- pjesëmarrjen në veprimtari, dëshirën për të punuar me të tjerët e për të vlerësuar njëri-tjetrin.
Detyrë: Zgjidh një folje dhe krijo tri fjali (në kohën e tashme, të shkuar dhe të ardhme.)
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Folja (ora e dytë)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: hulumtimi i qëllimtë i tekstit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljen në fjali, si fjalë që tregon veprim;
• dallon tri kohët e foljes;
• përdor foljen në fjali.

Fjalët kyç:
folje,
veprim,
kohë e shkuar,
e tashme,
e ardhme

Burimet:teksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera: matematikën

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: punë individuale, hulumtim i qëllimtë i tekstit, Të nxënit në bashkëpunim, punë në grupe, punë
krijuese
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 2. Në fjalitë e dhëna nxënësit duhet të gjejnë foljen dhe të shkruajnë në kuti kohën e tyre.
Pasi kryhet veprimtaria lexohet nga nxënësit.
Veprimtaria II. Të nxënit në bashkëpunim . Punë në grupe
Mësuesi/ja fton nxënësit të kryejnë një veprimtari në gupe. Orientohen nxënësit të hapin tekstin në f. 192 në
përrallën “Kopshti i Gjigantit.” Secili grup do të gjejë në tekst 10 folje dhe të përcaktojë kohën e tyre. Nxënësit
orientohen që punën e tyre ta paraqesin në një fletë muri. Secili grup bën prezantimin e punës nga një përfaqësues. Mësuesi/ja nxit nxënësit të vlerësojnë punën e njëri-tjetrit. Në foljet që nxënësit paraqesin vështirësi
mësuesi/ja ndërhyn për të sqaruar dhe saktësuar. Nxënësit inkurajohen për punën e kryer.
Veprimtaria III. Punë krijuese
Nxënësit orientohen të punojnë ushtrimin 3 në të cilin ata duhet të zgjedhin një folje dhe të krijojnë 3 fjali në
kohën e tashme, të shkuar dhe të ardhme.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e foljeve në fjali, dallimin e kohës së foljeve,
- për pjesëmarrjen në veprimtari, dëshirën për të punuar me të tjerët e për të vlerësuar njëri-tjetrin.
Detyrë: Mësuesi/ja paraqet disa folje dhe i orienton nxënësit të krijojnë 3 fjali duke përdor njërën nga foljet e
dhëna: punoj, mësoj, lexoj, ëndërroj, zbuloj.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Bukuroshja e fjetur (ora e parë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Pjesë nga filmi i animuar
“Bukuroshja e fjetur“

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon përrallën rrjedhshëm duke demonstruar
saktësi;
• demonstron të kuptuarin e fjalëve të reja duke i përdorur në fjali;
• dallon personazhet e përrallës dhe cilësitë e tyre;
• demonstron të kuptuarin e përrallës duke iu
përgjigjur pyetjeve;
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar.

Fjalët kyç:
përrallë,
bukuroshe e fjetur,
fata,
princ

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, libri për fëmijë“ Bukuroshja e fjetur“
Video-projektor, DVD e filmit.

Lidhja me fushat e tjera:
teknologji dhe TIK

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: shikim i organizuar, koment i ilustrimit, punë individuale, organizim i të menduarit, hulumtim i
tekstit
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Shikim i organizuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin në video-projektor fillimin e filmit të animuar “Bukuroshja e fjetur”. Kjo
veprimtari zgjat 10 minuta. Nëse nuk ka mundësi, nxënësit orientohen të shohin librin me përrallën e “Bukuroshes së fjetur.“ Më pas mësuesi/ja i njeh nxënësin me përrallën që ata do të lexojnë: Bukuroshja e fjetur.
Me siguri një pjesë e tyre mund ta kenë lexuar.
Veprimtaria II. Koment i ilustrimit
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin ilustrimin dhe ta komentojnë atë.
Veprimtaria III. Lexim i përrallës nga mësuesi/ja.
Veprimtaria IV. Lexim nga disa nxënës. Punim i rubrikës Pyetje rreth tekstit.
Veprimtaria V. Organizim i të menduarit
Punim i organizuesit grafik të fjalorit për fjalët: fata, kulla.
Veprimtaria VI. Hulumtim i tekstit
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shkruajnë se cilat ishin elementet magjike ose fantastike në këtë përrallë.
• Fatat që parashikonin fatin
• Mallkimi i fatës së keqe
• Gjumi për njëqind vjet
• Puthja e princit
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në leximin e përrallës, të kuptuarit e fjalëve të reja, përgjigjes së pyetjeve, dallimin
e elementeve fantastikë,
- dëshirën për të dëgjuar të tjerët, dëshirën për të marrë pjesë në veprimtari.
Detyrë: Lexim i përrallës dhe ritregim i saj.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Bukuroshja e fjetur (ora e dytë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Piramida e ngjarjes

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç: përrallë, Bukuroshe e fjetur, fata,
temës mësimore
princ
Nxënësi/ja:
• ritregon përrallën bazuar në organizuesin grafik;
• përcakton fillimin, vazhdimin dhe mbylljen e
përrallës;
• hulumton tekstin duke gjetur përgjigjet e sakta;
• pranon dhe tregon respekt ndaj ideve të të tjerëve
për tekstet që lexojnë.
Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, libri për fëmijë “ Bukuroshja e fjetur“, video-projektor, DVD e filmit.

Lidhja me fushat e tjera: arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: Ritregim nëpërmjet grafikut organizues, hulumtim i tekstit, punë individuale, punë në dyshe,
organizim i të menduarit, Piramida e ngjarjes
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Ritregim nëpërmjet grafikut organizues
Mësuesi/ja i fton nxënësit të ritregojnë ngjarjen duke u bazuar te organizuesi grafik: Harta e ngjarjes:

Titulli: ______________________________
___________________________________

Kush është personazhi kryesor i përrallës?
___________________________________
___________________________________

Ku zhvillohet ngjarja?
___________________________________
___________________________________

Çfarë mallkimi bëri fata e keqe
___________________________________
___________________________________

Pse princesha ra në gjumë?
___________________________________
___________________________________

Si u zgjua ajo?
___________________________________
___________________________________

Pasi plotësohet grafiku organizues, mësuesi/ja fton nxënësit të ritregojnë përrallën. Nxënësit inkurajohen për
rrjedhshmërinë në të treguar, përdorimin e fjalëve të reja, dëshirën për të ndarë me të tjerët mënyrën e tyre të
të kuptuarit të përrallës.
Veprimtaria II. Hulumtim i tekstit. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë rubrikën “Shëno me v përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e
gabuar në fjalitë e dhëna.“ Mësuesi/ja i orienton nxënësit të rikthehen në tekst nëse kanë vështirësi.
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Veprimtaria III. Punë në dyshe
Mësuesi/ja i fton nxënësit të përcaktojnë në tekst hyrjen, vazhdimin dhe mbylljen e përrallës. Nxënësit inkurajohen për punën e tyre.
Veprimtaria IV. Piramida e ngjarjes
Nxënësve iu shpërndahet një grafik organizues i piramidës së ngjarjes ku nxënësit shkruajnë në mënyrë të
përmbledhur përrallën .
Veprimtaria V. Punë në dyshe
Shkruaj urimet që fatat i bënë princeshës.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- ritregimin e përrallës, përcaktimin e hyrjes, zhvillimit dhe mbylljes së përrallës,
- aftësive që demonstruan në plotësimin e grafikëve organizues, dëshirën për të marrë pjesë në veprimtari, dallimin e fjalive të sakta.
Detyrë: Shkruani disa urime që do të doje të të bënin fatat ty. Nuk ka rëndësi nëse je vajzë apo djalë.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Projekt
2 prill Dita Ndërkombëtare e librit për fëmijë

Situata e të nxënit: Një vizitë në një librari ose
në bibliotekën e shkollës

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• diskuton për librat për fëmijë, bazuar në përvojat e
tij/saj;
• merr informacion për jetën e një shkrimtari;
• ndan me të tjerët përvojat e tij rreth leximit.

Fjalët kyç:
Dita Ndërkombëtare e librit për fëmijë,
shkrimtar për fëmijë,
libër për fëmijë

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, libra me përralla, kuriozitete nga
jeta e Andersenit

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: diskutim, lexim, punë në grupe, diskutim argumentues
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Diskutim
Mësuesi/ja i fton nxënësit ta zhvillojnë këtë orë mësimi në bibliotekën e shkollës. Mësuesi/ja e cila është
përgjegjëse për bibliotekën, iu tregon nxënësve se si funksionon një bibliotekë. Nxënësit orientohen të shohin
librat për fëmijë, titujt e tyre. Më pas i njeh ata me Ditën Ndërkombëtare të Librit për Fëmijë, e cila
është vendosur në këtë ditë për nder të shkrimtarit për fëmijë Andersen.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të tregojnë se çfarë përrallash kanë lexuar nga ky shkrimtar.
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Veprimtaria II. Lexim
Mësuesi/ja lexon pjesën hyrëse të tekstit ku flitet për përrallat e Andersenit dhe jetën e t ij.
Veprimtaria III. Punë në grupe
Mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë titujt e përrallave të dhëna në tekst:
• Shitësja e vogël e shkrepëseve
• Klausi i madh dhe Klausi i vogël
• Rrobat e reja të mbretit
• Mbretëresha e dëborës
• Rosaku i vogël i shëmtuar
Ndahet klasa në grupe. Secili grup zgjedh njërën nga përrallat së cilës duhet t’i gjejnë vazhdimin dhe
mbylljen.
Grupet prezantojnë punën. Nëse ata përzgjedhin përralla të njëjta mësuesi/ja nuk i pengon por i inkurajon
për mënyrën e prezantimit.
Veprimtaria IV. Diskutim argumentues
Vetëm fëmijët i pëlqejnë përrallat apo dhe të rriturit? Pse?
Nxënësit shprehin mendimet e tyre të cilat sigurisht mirëpriten nga mësuesi/ja.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- mendimet dhe opinionet e shprehura, përshkrimin e përrallave, detajet e përdorura gjatë përshkrimeve,
- dëshirën për të marrë pjesë në diskutime.
Detyrë: Gjeni vazhdimin dhe mbylljen e përrallave, të cilat nuk i kishit lexuar. Me ndihmën e më të rriturve
gjeni kuriozitet për jetën e shkrimtarit Hans Kristian Andersen. Gjithashtu pyetni prindërit tuaj nëse atyre iu
pëlqejnë përrallat dhe pse?

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Projekt: Përrallat e Andersenit

Situata e të nxënit: A i duan të rriturit përrallat?
Kjo pyetje iu është dhënë nxënësve si detyrë
shtëpie dhe ata sjellin në klasë punimet e tyre
dhe diskutojnë rreth tyre.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• ritregon përrallën rrjedhshëm;
• shfaq dëshirën për të ndarë me të tjerët
informacionet e gjetura;
• shpreh pëlqimet e tij/saj në lidhje me përrallën dhe
personazhin e preferuar.

Fjalët kyç:
përrallë,
personazhe

Burimet:
Lidhja me fushat e tjera:
teksti i nxënësit, libra me përralla, informacione dhe kurioz- arte
itete nga jeta e shkrimtarit për fëmijë Andersen, lapsa, fletë
format A4 etj.
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: lexim individual, diskutim argumentues, lexim, shkrim i lirë, turi i galerisë
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Lexim individual-diskutim
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë informacionet dhe kuriozitet që ata kanë gjetur në lidhje me jetën e shkrimtarit
Andersen. Përgëzohen nxënësit për punën e tyre.
Veprimtaria II. Lexim
Nxënësit nxiten të lexojnë ose të tregojnë vazhdimin dhe mbylljen e përrallave, të cilat ata nuk i kishin lexuar
më parë.
Veprimtaria III. Diskutim argumentues
Mësuesi/ja fton nxënësit të ndajnë me njëri-tjetrin përgjigjet e prindërve të tyre ose më të rriturve mbi faktin nëse
ata i pëlqejnë përrallat. Pasi nxënësit paraqesin përgjigjet, në fund mund të arrihet në përfundimin:
Dëshira për të lexuar dhe dëgjuar përralla nuk mbaron me fëmijërinë, por vazhdon gjatë gjithë jetës.
Veprimtaria IV. Shkrim i lirë me temë: Përralla dhe personazhi im i preferuar.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shkruajnë për përrallën dhe personazhin e tyre të preferuara si dhe arsyen pse.
Nëse nxënësit shfaqin dëshirë, mund ta shoqërojnë me vizatim.
Pasi nxënësit përfundojnë punën, bëhet një tur galerish, e cila përmbyll gjithë orën e mësimit.
Veprimtaria V. Turi i galerisë.
Në këtë tur punimesh nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin, por në të njëjtën kohë zbulojnë se cili shok/shoq ka të
njëjtën pëlqyeshmëri.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- punën e tyre krijuese, dëshirën për të ndarë me të tjerët pëlqimet e tyre për përrallat dhe personazhet,
argumentet e dhëna.
Detyrë: Këmbejmë libra me njëri-tjetrin. Mësuesi/ja i fton nxënësit të këmbejnë librat me njëri-tjetrin në mënyrë
që të lexojnë dhe përralla që ata nuk i kanë lexuar ende.
Shënim: Ky projekt mund të organizohet në mënyra të ndryshme.
P.sh., një veprimtari e këndshme mund të ishte vizita në një librari, pse jo dhe në një shtëpi botuese, e cila boton
libra për fëmijë, takim me një shkrimtar për fëmijë, blerje librash për fëmijët në nevojë.
Në këto vizita është mirë që ju të përfshini dhe prindër, të cilët janë ndihmuesit, por dhe vlerësuesit e punës suaj.

Java 26. Lulet e përrallave
Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Djali me saksinë pa lule (ora e parë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Mësuesi/ja fton nxënësit të
tregojnë se si mund të rritin një lule?
Nxënësit tregojnë me hapa se si mund ta
realizojnë këtë proces.
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• parashikon ngjarjen duke u bazuar në titullin e
pjesës;
• demonstron të kuptuarin e tregimit nëpërmjet
përgjigjeve të dhëna;
• jep kuptimin e fjalëve të reja;
• hulumton në tekst me një qëllim të caktuar;
• tregon radhën e veprimeve në lidhje me një temë
të caktuar.

Fjalët kyç:
mbret,
djalë,
saksi,
lule,
fara

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, foto lulesh ose tabela me foto që
tregojnë procesin e mbjelljes dhe rritjes së një bime.

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: Mendo- përshkruaj, parashikim nëpërmjet titullit, veprimtaria e leximit të drejtuar, lexopërvetëso kuptimin, fragmenti-komenti
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria I. Mendo- përshkruaj
Mësuesi/ja fton nxënësit të tregojnë se si mund të rritin një lule.
Nxënësit tregojnë me hapa se si mund ta realizojnë këtë proces.
• Marrim një vazo të cilën e mbushim me dhe të plehëruar.
• Brenda në dhe hedhim farën.
• E ujitim.
• E vendosim në një vend me dritë dhe të ajrosur.
Veprimtaria II. Parashikim nëpërmjet titullit.
Mësuesi/ja i njeh nxënësit me titullin e përrallës “Djali me saksinë pa lule.” Gjithashtu shpjegon fjalën saksi që do
të thotë vazo, pra ndryshe titulli mund të ishte “Djali me vazon pa lule.“ Në këtë titull mësuesi/ja mund t’u rikujtojë
nxënësve edhe njohuritë që kanë marrë ata vitin e kaluar për fjalët sinonime, si fjalë që shprehin të njëjtin kuptim.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të parashikojnë se pse djali kishte një saksi pa lule.
− Çfarë mund të kishte shkuar jo siç duhej?
− A i kishte kryer ai të gjitha hapat që përmendët ju?
Nxënësit shkruajnë në një fletë parashikimet e tyre.
Veprimtaria 3. Veprimtaria e leximit të drejtuar
Ndalesa e parë. Na ishte se ç’na ishte ... deri te ...bijën time.
− Për kë bëhet fjalë në këtë përrallë?
− Pse ishte i brengosur djali?
− Çfarë i shkoi në mendje të bënte?
− Çfarë urdhri dha mbreti?
− Si mendoni se vazhdon ngjarja?
Ndalesa e dytë. Fëmijët iu përveshën punës...deri te ...çuditej Suiri
− Çfarë bënë fëmijët?
− Po Suiri ?
− Pse ishte i mërzitur ai?
− Si mendoni ju çfarë po ndodh me saksinë e tij?
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Ndalesa e tretë. Atëherë pyeti nënën... deri te ...nuk dolën.
− Çfarë e pyeti Suiri nënën?
− Si e këshilloi ajo?
− A mbinë farat? Pse?
Ndalesa e katërt. Më në fund erdhi ...deri te ...ta sillnin menjëherë.
− Pse fëmijët ishin të gëzuar?
− Pse mbreti nuk ishte i gëzuar?
− Kë vuri re ai?
− Si mendoni çfarë do t’i thotë Suiri?
Ndalesa e pestë. Suiri qau...deri te ... prej farëzash të tjera.
− Çfarë i tregoi Suiri mbretit?
− Pse mendonte ai se do të ndëshkohej?
− Pse mbreti u gëzua dhe e zgjodhi Suirin si birin e tij të denjë?
− A e meritonte Suiri të ishte trashëgimtari i mbretit?
Krahasoni parashikimet tuaja. A janë të njëjta me ato që lexuat. Mësuesi/ja i përgëzon nxënësit.
Veprimtaria IV. Lexo-përvetëso kuptimin
Mësuesi/ja fton nxënësit të dallojnë fjalët që nuk iua dinë kuptimin dhe i diskutojnë bashkarisht ato.
Veprimtaria V. Lexim me paragrafë
Lexim i përrallës nga disa nxënës.
Veprimtaria VI. Fragmenti –komenti
Nxënësit zgjedhin një pjesë nga përralla e komentojnë dhe thonë pse iu pëlqen.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
-parashikimet e dhëna, të dëgjuarin e tekstit, përgjigjet e dhëna, përvetësimin e kuptimit të fjalëve të reja, mendimet e dhëna në lidhje me pjesën që iu pëlqen më shumë.
Detyrë: Lexim i tregimit, ritregim i tij.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Djali me saksinë pa lule (ora e dytë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin rrjedhshëm në role;
• ritregon përrallën me fjalët e tij/saj ose me ndihmën
e organizuesve grafikë;
• demonstron të kuptuarin e tekstit në gjetjen e
fjalive të sakta;
• analizon personazhet e përrallës duke u bazuar në
veprimet e tyre;
• ndan me të tjerët sjelljet e tij/saj në rolin e
personazhit kryesor.

Fjalët kyç:
ritregim,
analizë personazhesh,
unë dhe Suiri
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Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri,organizues grafik i ritregimit të ngjarjes

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: Lexim në role i përrallës, ritregim, hulumtim i qëllimtë i tekstit, punë në dyshe, analizë
personazhesh.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Lexim në role i përrallës
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë përrallën në role. Inkurajon nxënësit për saktësinë, interpretimin dhe
rrjedhshmërinë e treguar.
Veprimtaria II. Ritregim i përrallës
Mësuesi/ja motivon nxënësit për mënyrën e ritregimit, emocionet që përcjellin gjuhën e përdorur.
Veprimtaria III. Hulumtim i qëllimtë i tekstit
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë rubrikën Shëno me V përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar.
Veprimtaria IV. Krahasim
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë rubrikën: PO ti?
Në këtë rubrikë mësuesi/ja nxit fëmijët të vendosin veten në vendin e personazhit kryesor, Suirit.
− Si do të kishe vepruar ti në një rast të tillë?
− A ke gënjyer ndonjëherë?
− Pse gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra?
Veprimtaria V. Punë në dyshe, Analizë personazhesh
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë në dyshe analizën e personazheve.
					
i mençur
Mbreti
					
merr vendime të drejta
					i drejtë
					
					punëtor
					i sinqertë
Suiri
					i
drejtë
					nuk gënjen
					trashëgimtar i denjë
					
					një nënë e mirë
					këshilluese
e kujdesshme
Mamaja e Suirit
					Ka rritur një djalë të edukuar.
		
		punëtorë
fëmijët
		hileqarë
gënjeshtarë
Mësuesi/ja inkurajon nxënësit për punën e kryer.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e përrallës në role, mendimet e shprehura, analizën e personazheve, ritregimin e përrallës, dëshirës
për të ndarë mendimet dhe opinionet e tij/saj me të tjerët.
Detyrë:
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Fusha: gjuhët dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Dy shoqet
Kompetenca: Dëgjojmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• ndjek me vëmendje tekstin që dëgjon;
• shkruan përgjigjet e pyetjeve pas dëgjimit të tekstit;
• demonstron të dëgjuar të qëllimshëm në kryerjen e
detyrave.

Fjalët kyç:
shoqe,
lule,
gjuhëtar,
shqiptim

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës,

Data:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: Vëzhgim i qëllimtë i figurës, koment, dëgjim i drejtuar, numëro-krahaso, lexim
Veprimtaritë e nxënësve:
Veprimtaria I: Vëzhgim i qëllimtë i figurës
Mësuesi/ja i fton nxënësit të komentojnë ilustrimin e dhënë në tekst.
Veprimtaria II: Dëgjim i drejtuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të dëgjojnë me vëmendje tregimin për dy shoqet. Në një fletë mund të mbajnë
shënim diçka që e mendojnë si të rëndësishme.
Mësuesi/ja lexon tregimin me intonacionin e duhur duke respektuar shenjat e pikësimit.
I orienton nxënësit të mbulojnë tregimin me një fletë të bardhë më pas të shkruajnë përgjigjet
e pyetjeve të dhëna.
Mësuesi/ja i fton të vlerësojnë veten. Nëse i kanë shkruar të gjitha përgjigjet pa i parë në tekst, do të thotë se
ata janë dëgjues të shkëlqyer.
Nëse nuk i janë përgjigjur një pyetjeje, ata janë dëgjues shumë të mirë.
Nëse nuk u janë përgjigjur dy pyetjeve, ata janë dëgjues të mirë.
Nëse nuk i janë përgjigjur më shumës e dy pyetjeve, ata kanë nevojë të jenë më të vëmendshëm në dëgjim.
Veprimtaria III. Lexim me zë
Më pas nxënësit ftohen të lexojnë me zë. Ata duhet të kenë kujdes në shqiptimin saktë të fjalëve. Mësuesi/ja
fton nxënësit të lexojnë në role tregimin, pasi kanë listuar personazhet e tij.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- kryerjen e veprimtarive, vëmendjen e treguar gjatë dëgjimit, leximit të tregimit me intonacionin e duhur dhe
saktësinë në plotësimin e përgjigjeve të pyetjeve të dhëna.
Detyrë: Shkruaj 4 fjalë që ti i ke dëgjuar nga të tjerët që i shqiptojnë gabim ose fjalë që ti mendon se nuk i
shqipton saktë.
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Fusha: gjuhët dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Hyrje përrallash
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
Lexim i hyrjeve të përrallave të ndryshme nga
librat që nxënësit kanë sjellë në klasë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon elementet hyrëse të një përralle;
• shkruan hyrjen e përrallave që ka lexuar;
• merr pjesë në veprimtari;
• demonstron dëshirën për të punuar;
• respekton rregullat drejtshkrimore gjatë të
shkruarit;

Fjalët kyç:
hyrje përrallash,
na ishte seç na ishte,
njëherë e një kohë,
shumë e shumë kohë më parë,
personazhe

•

Data:

punon në mënyrë të pavarur.

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, libra me përralla

Lidhja me fushat e tjera:arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: leximi i qëllimtë, vëzhgo-plotëso, punë në dyshe, punë krijuese
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Lexim i qëllimtë. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të hapin librat që kanë sjellë në klasë. Në dyshe të lexojnë vetëm fillimin e përrallave.
− Çfarë vini re?
− Çfarë kanë të përbashkët të gjitha përrallat në fillim.
Mësuesi/ja mirëpret përgjigjet e nxënësve dhe kujdeset që të shkruajë në tabelë fjalët hyrëse të përrallave: Na
ishte njëherë, njëherë e një kohë, ishte seç na ishte, shumë kohë më parë
Veprimtaria II. Punë në dyshe
Mësuesi/ja ndan nxënësit në dyshe duke kërkuar që secili të numërojë nga 1-3. Nxënësit me numrin një do të
punojnë në dyshe përrallën “Sirenat“, nxënësit me numrin dy përrallën “Peshku i artë“, nxënësit me numrin 3
përrallën “Hansi dhe Greteli“.
Secili grup pajiset me një grafik organizues.
Grafiku organizues i hyrjes së përrallës
Emri______________________ data______________________
Titulli i përrallës: _____________________________________________________________________

Fjalët hyrëse _________________________________________________________________________

Personazhet__________________________________________________________________________
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Përshkrimi i personazhit
		
		
		
		
		
		
		
		

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Përfundimi: Në hyrje të përrallës dallojmë fjalët hyrëse si dhe të dhënat për personazhet kryesore.
Secila nga dyshet e nxënësve prezanton punën e vet.
Veprimtaria III. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë hyrjen e një përralle nga librat që ata kanë sjellë ose nga përrallat që
kanë lexuar dhe i mbajnë mend duke pasur parasysh modelet e dhëna në tekst.
Fletë pune
Të shkruajmë hyrje përrallash
Emri Mbiemri___________________ Data_____________________
Titulli i përrallës______________________
Hyrja e përrallës
		
		
		
		
		
		
		
		

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Veprimtaria IV. Tur galerish.
Nxënësit prezantojnë punët e tyre në formën e një turi galerish. Fleta e punës mund të bëhet pjesë e portofolit së nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e elementeve hyrëse të përrallës, shkrimin e hyrjes së një përralle, dëshirës për të ndarë me të tjerët
punët e tyre, demonstrimin e aftësive vlerësuese dhe vetëvlerësuese.
Detyrë: Shkruani një hyrje përrallash që ju pëlqen më shumë. Vendosni foto të personazheve ose vizatojini ato.
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Fusha: gjuhët dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Folja në kohën e tashme
Kompetenca:Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Mësuesi/ja fton nxënësit
të përqendrohen në pjesën e parë të tekstit.
Lexojnë fjalitë dhe komentojnë foljet e shkruara
me shkronjë të kuqe. Më pas lexojnë paragrafin
e ngjyrosur me ngjyrë të verdhë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljet në fjalitë e dhëna;
• dallon kohën e tashme të foljes duke u ndihmuar
nga koha e kryerjes së veprimit;
• zgjedhon foljet e rregullta në kohën e tashme

Fjalët kyç:
folje,
veprim,
kohë e tashme

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera:
arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgim i qëllimtë i tekstit, vëzhgo-përgjigju-nënvizo, punë individuale, punë në dyshe
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Vëzhgim i qëllimtë i tekstit
Mësuesi/ja fton nxënësit të përqendrohen në pjesën e parë të tekstit. Lexojnë fjalitë dhe komentojnë foljet e
shkruara me shkronjë të kuqe. Më pas lexojnë paragrafin e ngjyrosur me ngjyrë të verdhë.
Të gjitha foljet janë në kohën e tashme pasi tregojnë një veprim që kryhet tani. Në ndihmë na vjen dhe
pjesëza ose fjalëza po.
Veprimtaria II. Punë individuale
Në këtë rubrikë nxënësit do të lexojnë dhe dallojnë ndryshimet që pëson folja në varësi të vetës. Mësuesi/ja i
orienton nxënësit që ky ndryshim quhet zgjedhim.
Veprimtaria III. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë fillimisht individualisht për të gjetur foljet e kohës së tashme në fjalitë e
dhëna. Më pas të diskutojnë në dyshe nëse kanë qenë të saktë në gjetjen e tyre.
Veprimtaria IV: Punë individuale: vëzhgo-përgjigju-nënvizo
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 2 sipas shembullit të dhënë. Në fillim do të lexojnë pyetjen. Më
pas do t’i përgjigjen me shkrim dhe në fund do të nënvizojnë foljen.
Veprimtaria V. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të lidhin me shigjetë vetën me foljen dhe më pas ta shkruajnë në fletore, p.sh.: Unë
lexoj dhe shkruaj.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e foljeve në fjalitë e dhëna, dallimin e ndryshimeve që pëson folja gjatë zgjedhimit në kohën e tashme,
- për lirshmërinë në komunikim, pjesëmarrjen në grupe, dëshirën dhe gatishmërinë për të punuar.
Detyrë: Ushtrimi nr 4. Shkruaj një tekst me folje në kohën e tashme, që të tregojnë se ç’bën ti dhe familjarët
e tu gjatë një dite duke përdorur foljet e dhëna.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Një fushë e kuqe dhe një qytet i gjelbër
(ora e parë)
Kompetenca:Lexojmë

Situata e të nxënit: parashikim nëpërmjet
ilustrimeve

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• jep parashikimet e veta në lidhje me një tekstin;
• lexon tekstin rrjedhshëm;
• demonstron të kuptuarit e fjalëve të reja duke i
përdorur në fjali;
• dallon personazhet e përrallës;
• demonstron të kuptuarit e përrallës duke iu
përgjigjur pyetjeve.

Fjalët kyç:
fushë e kuqe,
qytet i gjelbër,
lulëkuqe

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri, libri për fëmijë “Magjistari i Ozit”

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: parashikim nëpërmjet ilustrimit, veprimtaria e leximit të drejtuar, lexo-përvetëso kuptimin e fjalëve,
lexim zinxhir
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Parashikojmë nëpërmjet ilustrimit
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin ilustrimin e dhënë në tekst.
− Çfarë iu bën përshtypje?
− Cilët janë personazhet e ilustruar?
− Çfarë mund t’ju ketë ndodhur atyre?
− Pse minjtë po e ndihmojnë luanin?
− A nuk kanë frikë prej tij?
− A kanë ndonjë ide se për cilën përrallë bëhet fjalë?
Mësuesi/ja mirëpret përgjigjet e nxënësve dhe më pas i njeh me titullin e përrallës “Magjistari Ozit“ të autorit
Lyman Frank Baum.
“Magjistari i Ozit“ është pjesë e letërsisë amerikane dhe konsiderohet si një nga librat përfaqësues të kësaj letërsie.
Veprimtaria II. 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.
Kujdes gjatë leximit, mbani shënim fjalët që janë të reja për ju dhe nuk ua dini kuptimin.
Lexohet pjesa me ndalesa.
Ndalesa i . Me të gjetur rrugën...deri te... je shumë i rëndë.
− Ku po ecnin shokët?
− Si u ndien ata në fushën me lulëkuqe?
− Pse Dordolecit dhe Druvarit nuk iu bënte përshtypje?
− Pse ata nuk e shpëtonin dot luanin?
− Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
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Ndalesa e dytë: Luani vrapoi...deri te ...minjve të fushës.
− Çfarë i ndodhi luanit?
− Pse Dordoleci e këshilloi Druvarin të mos qante?
− Cili kaloi pranë tyre?
− Pse ishte i tmerruar miu?
− Si e ndihmoi druvari?
− Pse ishte fat i madh që takuan miun?
− Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
Ndalesa e tretë: Mbretëresha iu drejtua....deri te ... u shfaq në horizont.
− Si e shpëtuan minjtë e fushës luanin?
− Çfarë ndërtoi Druvari?
− A përkonin parashikimet tuaja me fundin e përrallës?
− Si mendoni çfarë mësuam nga kjo përrallë?
Të gjithë kemi mundësi të ndihmojmë njëri-tjetrin, mjafton dëshira e mirë.
Veprimtaria III. Lexo-përvetëso kuptimin e fjalëve
Punohet rubrika Fjalorth
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë fjalët e reja, të diskutojnë rreth fjalëve që ata kanë gjetur në tekst dhe nuk
ua dinë kuptimin. Është mirë që nxënësit të mësohen të kuptojnë fjalët duke i parë në kontekstin e tyre në fjali.
Mësuesi/ja mund të përdorë dhe fjalorin për të demonstruar para nxënësve që kuptimet e shumë fjalëve ne i
gjejmë në fjalorë.
Veprimtaria IV. Lexim zinxhir i përrallës
Mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë përrallën, por duke respektuar shenjat e pikësimit dhe duke qenë të
vëmendshëm në lexim dhe dëgjimin e shokëve.
Veprimtaria V. Listojmë personazhet e përrallës
Mësuesi/ja i fton nxënësit të listojnë personazhet e përrallës duke e shoqëruar me një cilësi që ata vunë re
gjatë leximit.
- Dorotea një vajzë e dashur
- Dordoleci prej kashte
- Druvari prej teneqeje
- Luani i madh
- Mbretëresha e minjve
- Minjtë e fushës
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në parashikimet e dhëna, komentet e ilustrimeve, të kuptuarin e përrallës nëpërmjet
përgjigjeve të pyetjeve, gjetjen dhe kuptimin e fjalëve të reja, dallimin e personazheve të përrallës,
- dëshirën për të dëgjuar të tjerët.
Detyrë: Lexim i përrallës, ritregim i saj.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Një fushë e kuqe dhe n jë qytet i gjelbër
(ora e dytë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: pamje nga filmi “Magjistari i
Ozit“, pamje nga libri me të njëjtin titull

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin në role duke respektuar shenjat e
pikësimit;
• ritregon përrallën duke u ndihmuar nga grafikët
organizues të ngjarjes;
• gjen përgjigjet e sakta dhe të gabuara duke demonstruar të kuptuarin e përrallës;
• ndan përvoja vetjake të ndihmës ndaj tij dhe ndaj të
tjerëve;
• pranon dhe tregon respekt ndaj ideve të të tjerëve
për tekstet që lexojnë.

Fjalët kyç:
përrallë,
ritregim,
përvoja vetjake

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri, video-projektor, laptop, libri “Magjistari i Ozit“

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës, teknologji dhe TIK, arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: shikim i organizuar, ritregim i përrallës, punë individuale, lexim në role, diskutim
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Shikim i organizuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin në video-projektor ose në laptop pjesë të shkëputura nga filmi “Magjistari
i Ozit.“ Nëse nuk ka mundësi i orienton të shohin pjesë nga libri.
Veprimtaria e II. Ritregim i përrallës
Mësuesi/ja fton nxënësit të ritregojnë përrallën me fjalët e tyre ose duke përdorur grafikët organizues.
Mirëpret ndonjë nxëëns i cili e ka lexuar të gjithë librin dhe e tregon shkurtimisht atë.
Veprimtaria III. Punë individuale
Punohet rubrika: Shëno me v përgjigjen e saktë ose me x përgjigjen e gabuar.
Mësuesi/ja i orienton nxënësit që të hulumtojnë në tekst nëse nuk janë të sigurt për përgjigjen.
Veprimtaria IV. Diskutim
Punohet rubrika: PO ti?
Nxënësit sjellin përvoja vetjake të rasteve kur kanë ndihmuar të tjerët ose janë ndihmuar nga të tjerët.
Tregojnë emocionet që kanë ndjerë.
Veprimtaria V. Lexim në role i përrallës
Nxënësit lexojnë tekstin në role. Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për shpejtësinë dhe saktësinë në lexim si dhe
interpretimin në role të pjesës.
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Vlerësim
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në leximin e përrallës, saktësinë në plotësimin e rubrikave, ritregimin e përrallës,
ndarjes së përvojave vetjake me të tjerët, dëshirës për të dëgjuara mendimet dhe idetë e të tjerëve.
Detyrë: Vizato një lulëkuqe ose gjej informacione për këtë bimë.
Shënim: Në këtë orë mësimi mund të ftohet një nxënës më i rritur që e ka lexuar përrallën për ta treguar atë.
Pse jo dhe një mësues i CMU-së. Mendojmë se kjo e bën interesante dhe rrit bashkëpunimin brenda shkollës
në mënyrë që klasat të mos jenë të mbyllura dhe të veçuara.

Java 27. Përralla të ndryshuara
Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Kësulëgjelbra (ora e parë)
Kompetenca:Lexojmë

Situata e të nxënit: Krahasimi mes Kësulëkuqes
dhe Kësulëgjelbrës

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
kësulëgjelbra,
Nxënësi/ja:
ujku,
- lexon përrallën në role;
- gjen ndryshimet mes dy personazheve kësulëgjelbrës dhe kësulëkuqes;
- jep mendimin e tij rreth pjesës;
- respekton dhe pranon idetë e të tjerëve.
Burimet:teksti i nxënësit, e-libri, libri me
përralla“Kësulëkuqja“

Lidhja me fushat e tjera:
arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: shikim i organizuar, lexim në role, krahasim personazhesh
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Koment i lustrimit
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shohin ilustrimin e përrallës.
Aktivizon të menduarin e tyre nëpërmjet pyetjeve.
- Çfarë paraqet figura në tekst? Skenën e një përralle.
- Ku e kuptoni që është një skenë? Sepse ka dy perde anash njësoj si në teatrin e kukullave.
- Cilët janë personazhet në figurë? Ujku që është shtrirë në krevatin e gjyshes dhe Kësulëgjelbra.
- Si mendoni ju pse nuk është Kësulëkuqja?
Mësuesi/ja i lexon nxënësve pjesën sqaruese në lidhje me Kësulëgjelbrën si një variant tjetër i përrallës klasike
të Kësulëkuqes.
Veprimtaria II. Lexim i tregimit në role
Mësuesi/ja i orienton nxënësit të dallojnë personazhet dhe i shkruan në tabelë.
- Ujku që hëngri Kësulëkuqen.
- Kësulëgjelbra
Ai/ajo iu tërheq vëmendjen për disa fjalë të futura në kllapa të cilat do t’i ndihmojnë për ta lexuar dhe interpretuar
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përrallën.
Mësuesi/ja i fton nxënësit ta lexojnë në role.
Lexohet tregimi me role nga një dyshe nxënësish. Më pas mësuesi/ja fton dhe një grup të dytë për të lexuar.
Veprimtaria III. Mendo-diskuto
Punohet rubrika: Kupto tekstin. Në këtë rubrikë nxënësit do të diskutojnë se çfarë kuptojnë me fjalitë:
“Ah këta fëmijët e sotëm janë të mençur. Shumë gjëra po i mësojnë në shkollë.”
Mësuesi/ja mirëpret përgjigjet e nxënësve.
Sa më shumë të lexojmë aq më të ditur bëhemi dhe askush nuk mund të na gënjejë.
Veprimtaria IV. Punë individuale, Krahasim i personazheve
Nxënësit shënojnë me + përgjigjen e saktë për secilën përrallë.
Kësulëgjelbra
Kishte kësulë të kuqe.
Kishte kësulë të gjelbër.
Ujku e hëngri gjyshen.
Ujku nuk e hëngri vajzën.
Vajza është më e mençur.
Gjahtari vrau ujkun.

Kësulëkuqja
+

+
+
+
+

+

+

Veprimtaria V. Përgatitje për dramatizim
Ndahet klasa në grupe për t’u përgatitur për dramatizimin e përrallës. Është mirë që të gjithë nxënësit të
përfshihen në këtë dramatizim. Për nxënësit që nuk shfaqin dëshirë mësuesi/ja i fton të kryejnë detyra të tjera,
si: të vizatojnë personazhet për të krijuar skenën, të merren me fotografimin ose regjistrimin e dramatizimit.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- dëshirën për të lexuar në role pjesën, dallimin e personazheve, dallimet mes dy varianteve të përrallës,
dëshirën për të qenë pjesë e grupit të shfaqjes.
Detyrë: Lexim i përrallës, mësimi i fjalëve të personazhit.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Lexojmë: Kësulëgjelbra (ora II)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Dramatizimi i pjesës

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• interpreton rolin e tij duke lexuar ose përmendësh;
• dëgjon me vëmendje interpretimin e shokëve;
• vlerëson interpretimin e tij/saj dhe të të tjerëve.

Fjalët kyç:
interpretim,
personazh,
skenë,
rol,
autor

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, maska e ujkut, pelerina e kësulëgjelbrës, një shportë

Lidhja me fushat e tjera:
arte, teknologji dhe TIK

271

Data:

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: dramatizim
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Punë në grupe
Mësuesi/ja i fton nxënësit të ndahen sipas grupeve të tyre. I pyet nëse kanë hasur ndonjë vështirësi.
Veprimtaria II.
Mësuesi/ja fton grupin që është gati dhe nxënësit e tjerë të dëgjojnë. Nxënësit vishen si personazhet. Kështu
vazhdohet veprimtaria me të gjitha grupet gjatë gjithë orës, por nëse koha është e pamjaftueshme mund të
vazhdohet në mënyrë që nxënësit që kanë dëshirë të jenë pjesë e dramatizimit.
Në këtë orë ftohen dhe prindër për të dëgjuar interpretimet.
Në fund nxënësit mund të përzgjedhin dyshen më të mirë për të prezantuar klasën në veprimtaritë në rang
shkolle.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për interpretimin e tyre, vetëvlerësojnë njëri-tjetrin.
Detyrë:

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Drejtshkrimi i foljeve në kohën e tashme
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Vëzhgim i qëllimtë i tekstit
për të zbuluar rregullat e drejtshkrimit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon përdorimin e gabuar të foljeve në kohën e
tashme;
• përdor foljet në kohën e tashme duke respektuar
rregullat e drejtshkrimit;
• respekton përpjekjet individuale dhe ato në grup.

Fjalët kyç:
drejtshkrim,
folje në kohën e tashme,
përdorim i saktë,
përdorim i gabuar

Burimet:
Teksti i nxënësit , e-libri

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: Vëzhgo-zbulo, Punë e drejtuar, punë në dyshe
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Vëzhgo-zbulo
Vëzhgim i qëllimtë i tekstit për të zbuluar rregullat.
Mësuesi/ja fton nxënësit të vëzhgojnë rubrikën e parë në tekst. Ai/ajo i orienton nxënësit të jenë të vëmendshëm në fjalët me ngjyra dhe në kryqin e vendosur te fjalët.
Ne duhet të shqiptojmë dhe shkruajmë foljet që mbarojnë me -j.
- Unë laj dhe jo unë lanj.
- Unë punoj dhe jo unë punonj.
Ka një grup foljesh të cilat nuk shkruhen me -j.
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-

Unë fle dhe jo flej
Unë ngre dhe jo ngrej.
Ju ngrini dhe jo ngreni.

Veprimtaria II. Punë e drejtuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 1 në rubrikën: Ushtrohu.
Në ushtrimin 1 nxënësit plotësojnë foljet me shkronjat që u mungojnë. Pasi përfundojnë detyrën mësuesi/ja i
fton ta lexojnë dhe i kërkon nxënësve të korrigjojnë njëri-tjetrin.
Veprimtaria II. Punë në dyshe
Në ushtrimin 2 nxënësit gjejnë foljet që janë shkruar gabim dhe i shkruajnë si duhet.
Në mënyrë të njëjtë veprojnë dhe për ushtrimin 3.
Mësuesi/ja paraqet në tabelë gabimet që nxënësit gjetën.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për aftësitë e demonstruara në gjetjen e gabimeve, përdorimin saktë të
foljeve në kohën e tashme, përpjekjet e tyre për të punuar në grup.
Detyrë: Shkruaj si duhet foljet në kllapa.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Mbyllje përrallash
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Lexim i mbylljeve të përrallave të ndryshme nga librat që nxënësit kanë
sjellë në klasë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon elementet mbyllëse të një përralle;
• shkruan mbylljen e përrallave që ka lexuar;
• merr pjesë në veprimtari;
• respekton rregullat drejtshkrimore gjatë të
shkruarit.

Fjalët kyç:
mbyllje përrallash,
fund i lumtur,
e mira fiton e keqja humbet

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, libra me përralla

Lidhja me fushat e tjera:arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: leximi i qëllimtë, punë në dyshe, vëzhgo-plotëso
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Lexim i qëllimtë. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të hapin librat që kanë sjellë në klasë. Nëdyshe të lexojnë vetëm mbylljen e përrallave .

-

Çfarë vini re?
Çfarë kanë të përbashkët të gjitha përrallat në mbylljen e tyre.
Mësuesi/ja mirëpret përgjigjet e nxënësve dhe kujdeset që të shkruajë në tabelë fjalët mbyllëse të përrallave.
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Veprimtaria II. Punë në dyshe
Mësuesi/ja ndan nxënësit në dyshe duke kërkuar që secili të numërojë nga 1-3. Nxënësit me numrin një do të
punojnë në dyshe përrallën “Sirenat”, nxënësit me numrin dy përrallën “Peshku i artë“, nxënësit me numrin 3
përrallën “Hansi dhe Greteli“.
Secili grup pajiset me një grafik organizues.
Grafiku organizues i mbylljes së përrallës
Emri______________________ data______________________
Titulli i përrallës: ___________________________________
Fjalët mbyllëse _______________________________________
		
		
		
		
		
		
		
		

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Përfundimi: Përrallat kanë fund të lumtur.
Secila nga dyshet e nxënësve prezanton punën e vet.
Veprimtaria III. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë mbylljen e një përralle nga librat që ata kanë sjellë ose nga përrallat që
kanë lexuar dhe i mbajnë mend duke pasur parasysh modelet e dhëna në tekst.
Fletë pune
Të shkruajmë mbyllje përrallash
Emri Mbiemri___________________ Data_____________________
Titulli i përrallës______________________
Mbyllja e përrallës
		
		
		
		
		
		
		
		

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Veprimtaria IV. Tur galerish
Nxënësit prezantojnë punët e tyre në formën e një turi galerish. Fleta e punës mund në bëhet pjesë e
portofolit së nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- dallimin e elementeve mbyllëse të përrallës, shkrimin e mbylljes së një përralle, dëshirën për të ndarë me
të tjerët punët e tyre.
Detyrë: Shkruani mbylljen e një përralle që ju pëlqen më shumë. Vendosni foto të personazheve ose
vizatojini ato.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Shtatë xhuxhët pa Borëbardhën
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Imagjinojmë mbylljen e një
përralle

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• demonstron imagjinatë dhe shpirt krijues gjatë të
shkruarit;
• respekton rregullat drejtshkrimore gjatë të shkruarit.

Fjalët kyç:
shtatë xhuxhët,
Borëbardha
të mërzitur,
princi

Burimet:teksti i nxënësit, e-libri, libri me
përralla“Borëbardha dhe shtatë xhuxhët“

Lidhja me fushat e tjera: arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: mendo- trego, parashikim nëpërmjet titullit, pyetje-përgjigje, punë krijuese
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Mendo-trego
Mësuesi/ja i fton nxënësit të kujtojnë përrallën “Sirena e vogël”, ku personazhi kryesor ishte sirena Ariel.
Më pas i fton ata të kujtojnë se përralla vazhdoi më pas me vajzën e saj Melodi. Nxënësit e rikujtojnë dhe e
tregojnë shkurtimisht atë.
- Anderseni shkroi përrallën e Sirenës së vogël. Kurse autorë të tjerë mbi këtë përrallë krijuan përrallën
tjetër ku personazhi kryesor ishte Melodi.
- Sot ne do të përpiqemi të bëjmë diçka të ngjashme.
Veprimtaria II. Parashikim nëpërmjet titullit
Mësuesi/ja i fton nxënësit të kujtojnë përrallën “Borëbardha dhe shtatë xhuxhët.”
Fton një nxënës që ta tregojë shkurtimisht atë.
Mësuesi/ja paraqet në tabelë titullin e përrallës
Shtatë xhuxhët pa Borëbardhën
Si mendoni, nxënës, çfarë mund t’u ketë ndodhur xhuxhëve, pasi Borëbardha u martua me princin.
Mirëpriten mendimet dhe idetë e nxënësve.

-
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Veprimtaria II. Lexim i përrallës. Pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja u drejton disa pyetje nxënësve, si:
- Pse jeta në shtëpinë e xhuxhëve nuk ishte aq e bukur?
- Kush mund të jetë ai/ajo që hyri në shtëpinë e xhuxhëve?
- A do t’iu bëjë keq xhuxhëve?
- Si e kupton mbiemrin i dridhur?
- Çfarë kuptimi kanë fjalët zë i ëmbël - zë i hidhur ?
Veprimtaria III. Punë krijuese
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shkruajnë vazhdimin dhe mbylljen e përrallës. Ai/ajo u kujton atyre që përrallat
përfundojnë me një fund të lumtur.
Pasi nxënësit përfundojnë detyrën, mësuesi/ja i fton të japin variantet e tyre.
Nxënësit përzgjedhin vetë se cili nga variantet iu duket më i bukuri. Nxënësi që përzgjidhet që ka krijuar variantin
më të bukur mësuesi/ja i jep një certifikatë vlerësuese si krijuesi më i mirë dhe më me fantazi.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për pjesëmarrje në veprimtari, dëshirën për shprehur mendimet e tyre, dëshirën për t’iu
përgjigjur pyetjeve, aftësive fantazuese dhe krijuese.
Detyrë: Zgjidhni një përrallë që pëlqeni. Mendoni se çfarë mund të bëni ndryshe. Nëse keni dëshirë, shkruajeni
dhe lexojuani të tjerëve.

Java 28. Gjëra të çuditshme
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Qyteti i çuditshëm (Ora e parë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Çfarë mund ta bëjë të
çuditshëm një qytet?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
- jep idetë e tij/saj rreth titullit të tregimit;
- shfaq besim dhe vullnet në forcat vetjake për të fituar
rrjedhshmërinë e duhur gjatë leximit;
- demonstron të kuptuarin e tregimit duke iu përgjigjur
pyetjeve;
- dallon elementet e çuditshme në tregim.

Fjalët kyç:
qytet i çuditshëm,
buzagaz,
kancelari,
ushqimore,

Burimet:t
eksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: imagjinatë e drejtuar, punim fjalori, lexim me kodim i tekstit, rrjet diskutimi, punë individuale
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Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Imagjinatë e drejtuar
Çfarë e bën të çuditshëm një qytet?

Mirëpriten mendimet dhe opinionet e nxënësve.
Veprimtaria II. Lexim me kodim i tekstit
Mësuesi/ja orienton nxënësit që të vendosin një shenjë kur dallojnë elemente të çuditshme gjatë leximit të
tregimit. Lexohet tregimi nga mësuesi/ja.
Veprimtaria II. Marrëdhëniet pyetje-përgjigje
- Cili është personazhi kryesor i tregimit?
- Pse u çudit kur hyri në ushqimore?
- Çfarë shitej aty?
- Pse Xhelsominoja e ndryshoi sjelljen e tij me shitësit?
- Si veproi ai më në fund?
Veprimtaria III. Punim fjalori
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë rubrikën Fjalorth si dhe të diskutojnë për fjalë të reja që nuk ua dinë
kuptimin.
Veprimtaria IV. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të renditin gjërat e çuditshme që vuri re Xhelsominija në qytet. Në këtë veprimtari ata
do t’i ndihmojë shënimet që mbajtën gjatë kodimit të tekstit.
Veprimtaria V. Rrjet diskutimi
		

PO
		

JO
A do të mundesh të jetoje në një qytet të çuditshëm? Pse?

Në rast se përgjigja është po.
Përfundimi: Në fillim do ta kisha të vështirë, por më pas do të përshtatesha, ashtu si Xhelsominoja.
Në rast se përgjigja është jo.
Përfundimi: Nuk do të jetoja dot, sepse unë nuk jam i çuditshëm.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në përgjigjet e dhëna, gjetjen dhe kuptimin e fjalëve të reja, dallimin e elementeve
të çuditshme në tekst, diskutimin argumentues, gatishmërinë për të marrë pjesë në veprimtari, dëshirën për
të dëgjuar mendimet dhe opinionet e të tjerëve.
Detyrë: Lexim i tekstit, ritregimi i përmbajtjes.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Qyteti i çuditshëm (Ora e dytë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Lojë në role.
Imagjino sikur je Xhelsominoja dhe të duhet një
fletore. Në cilin dyqan do të hyje? Çfarë do t’i
thoshe shitësit?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
- lexon rrjedhshëm duke respektuar shenjat e
pikësimit;
- demonstron dëshirë për të interpretuar në role tregimin;
- demonstron saktësi në gjetjen e përgjigjeve.

Fjalët kyç:
qytet,
i çuditshëm,
shitës,
buzagaz,
kancelari,
ushqimore,

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera: arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: lexim-ritregim, mendo-plotëso, punë individuale, lojë në role.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Lexim-ritregim
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë tregimin. Më pas ta ritregojnë atë me fjalët e tyre ose duke u ndihmuar
nga grafiku organizues “Dora e pyetjeve“.
- Ku zhvillohet ngjarja?
- Kush është personazhi kryesor?
- Kur shkoi në ushqimore?
- Çfarë i bëri përshtypje Xhelsominos?
- Pse silleshin shitësit çuditshëm?
- Si e gjeti zgjidhjen Xhelsominoja?
Veprimtaria II. Mendo-plotëso
Mësuesi/ja fton nxënësit të plotësojnë rubrikën: Shëno me v përgjigjen e saktë ose me x përgjigjen e
gabuar.
Veprimtaria III. Punë individuale
Lidh me shigjetë dyqanet dhe njësitë e shërbimit me sendët përkatëse.
Veprimtaria IV. Lojë në role
Punohet rubrika: Luajmë së bashku
Imagjino sikur je Xhelsominoja dhe të duhet një fletore. Në cilin dyqan do të hyje? Çfarë do t’i thoshe shitësit?
Ftohen nxënësit të interpretojnë në role. Mirëpriten dhe inkurajohen interpretimet e nxënësve.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në leximin dhe ritregimin e ngjarjes, plotësimin saktë të ushtrimeve.
- dëshirën për të interpretuar,
Detyrë:
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Fusha: gjuhët dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Shkruajmë me fantazi
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: plotësimi i tekstit me fjalët
e duhura

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• plotëson tregimin me fjalët e duhura;
• shkruan me fantazi një tregim duke u ndihmuar nga
fjalët e dhëna.

Fjalët kyç:
shkrim,
fantazi

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, grafiku organizues

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
Metodologjia: shikim i orientuar i figurës, lexo-plotëso, punë individuale, shkrim i orientuar
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Shikim i orientuar i figurës

-

Si quhet personazhi në figurë?
Si u shndërrua në njeri
merimangë?
Çfarë aftësish të mbinatyrshme
fitoi ai?
Pse është personazh i dashur për të gjithë?
A ekziston ai në të vërtetë?

Mësuesi/ja mirëpret përgjigjet e dhëna nga nxënësit. Ai/ajo i njeh nxënësit me temën e re. Shkrimi me fantazi
i tregimeve.
Veprimtaria II. Lexo-plotëso. Punë individuale
Mësuesi/ja i fton nxënësit të plotësojnë tekstin me fjalët e dhëna. Fillimisht nxënësit orientohen të lexojnë fjalët
në etiketa dhe më pas t’i shkruajnë në tekst. Nxënësit orientohen të punojnë me laps në mënyrë që të korrigjojnë
nëse vendosin fjalën gabim.
Mendojmë se kjo detyrë i aftëson nxënësit të provojnë dhe të riprovojnë derisa të ndërtojnë tregimin ashtu si duhet.
Pas përfundimit të detyrës mësuesi/ja i fton nxënësit ta lexojnë tregimin dhe t’i vënë një titull. Mirëpriten idetë
e nxënësve.
Veprimtaria III. Punë krijuese
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë një tregim me fantazi duke u ndihmuar nga fjalët e dhëna si dhe figura.
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Fletë pune
Shkruajmë me fantazi
Emri__________________________ Data_______________________
Titulli i tregimit______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Veprimtaria IV. Turi i galerisë
Nxënësit prezantojnë punën e tyre në formën e turit të galerisë. Më pas lexojnë dhe vlerësojnë punën e njëritjetrit. Kjo fletë pune bëhet pjesë e portofolit të nxënësit.
Vlerësimi
Vlerësohen nxënësit për aftësitë e demonstruara në shkrimin me fantazi, sipas rregullave të drejtshkrimit, dëshirën për të shprehur pëlqimet e tij/saj rreth personazheve fantastike.
Detyrë: Vizato një personazh fantastik.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Folja në kohën e ardhme (ora I)
Rubrika: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Plotëso fjalitë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljen në fjali;
• zgjedhon foljet e rregullta në kohën e ardhme;
• plotëson tekstet me foljen në kohën e ardhme;
• paraqet dhe komunikon lirshëm mendimet e tij/saj.

Fjalët kyç:
folje,
koha e ardhme,
do të punoj

Burimet:
libri i nxënësit, e-libri,
Tabelë me zgjedhimin e foljeve të rregullta në kohën e ardhme.

Lidhja me fushat e tjera:
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgim i qëllimtë i modeleve të dhëna, mendo-plotëso, punë individuale, lexo-plotëso.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. 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.:
- Unë do të vrapoj e para.
- Po ti do të vraposh?
- Edhe Entela do të vrapojë.
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë rubrikën e ngjyrosur në të cilën jepet kuptimi i foljes në kohën e ardhme.
Veprimtaria II. Mendo-plotëso
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 1. Ata duhet plotësojnë foljen kërcej sipas modelit të foljes
këndoj.
Unë do të këndoj ndërsa ti do të kërcesh.
Nxënësit lexojnë punën pasi e përfundojnë atë.
Veprimtaria e III. Punë individuale
Mësuesi/ja orienton nxënësit të punojnë ushtrimin 2. Ata duhet të nënvizojnë foljet në kohën e ardhme. Pasi
përfundojnë detyrën, Mësuesi/ja i fton nxënësit ta lexojnë dhe ta diskutojnë.
Veprimtaria IV. Punë individuale. Lexo-plotëso
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 3 ku duhet të vendosin foljet në kllapa aty ku duhet.
Vlerësimi
Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për:
- pjesëmarrjen në veprimtaritë e zhvilluara, gatishmërinë e treguar në kryerjen e ushtrimeve, aftësitë e tyre
vëzhguese.
Detyrë: Zgjedho foljen vrapoj në kohën e ardhme.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Folja në kohën e ardhme (Ora II)
Rubrika: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Zgjedhim foljesh në kohën
e ardhme

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljen në fjali;
• zgjedhon foljen e rregullta në kohën e ardhme;
• paraqet dhe komunikon lirshëm mendimet e tij;
• demonstron besim dhe vullnet në arritjen e
rezultateve.

Fjalët kyç:
folje,
koha e ardhme,
do të punoj

Burimet:
libri i nxënësit, e-libri,Tabelë me zgjedhimin e foljeve të
rregullta në kohën e ardhme, fletë pune

Lidhja me fushat e tjera:
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: Grafik organizues, punë në grupe
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Grafik organizues
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shkruajnë një grafik organizues për foljen dhe njohuritë që kanë marrë deri tani.

Cilat janë kohët
e foljes

Çfarë tregon?
Folja
Çfarë tregon folja
në kohën tashme

Çfarë tregon folja
në kohën e ardhme

Veprimtaria II. Punë në grupe
Mësuesi/ja fton nxënësit të ndahen në grupe duke numëruara nga 1-5
Nxënësit grupohen sipas numrave.
Mësuesi/ja ka përgatitur fletë punë për secilin grup.
Fleta e punës për zgjedhimin e foljes në kohën e ardhme
Grupi _____________________ Data
Ushtrimi 1. Zgjedhoni foljet besoj dhe lexoj në kohën e ardhme.
Ushtrimi 2. Nënvizoni foljet në kohën e ardhme në tekstin e mëposhtëm.
Nesër është e diel. Bashkë me prindërit do të shkoj në piknik. Unë do të luaj me qenin tim Terrin. Atij i pëlqen
të shëtisë në parkun e qytetit. Do të vij dhe shoku im Klei. Prindërit i kanë premtuar që së shpejti do t’i bëjnë
dhuratë një kafshë shtëpiake. Besoj se do të kënaqemi shumë nesër.
Ushtrimi 3. Krijoni 3 fjali ku të përdorni folje në kohën e ardhme.
Mësuesi/ja fton nxënësit të prezantojnë punët e tyre.
Vlerësimi
Vlerësohen nxënësit për:
- aftësitë e demonstruara në përpjekjet individuale dhe në grup për realizimin e detyrës, gatishmërinë e
treguar në kryerjen e ushtrimeve, mënyrën e prezantimit.
Detyrë:
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Kopshti i jashtëzakonshëm
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Parashikim
nëpërmjet ilustrimeve

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• parashikon përmbajtjen e poezisë nëpërmjet ilustrimeve;
• lexon vjershën me intonacionin e duhur;
• dallon strofat, vargjet dhe fjalët rimuese në poezi;
• demonstron të kuptuarin e vjershës duke iu përgjigjur pyetjeve;
• demonstron motivim për të lexuar për kënaqësi dhe informacion

Fjalët kyç:
kopsht i jashtëzakonshëm,
pemë,
majmunë,
lakuriqë,
dhelpra

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri,

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: parashikim nëpërmjet ilustrimeve, punë në grupe, dora e fshehtë, lexim i imët me kodim,
vëzhgo-dallo
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi i njohurive: Parashikim nëpërmjet ilustrimeve
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shohin ilustrimet në tekst.
- Çfarë shihni në figurat e dhëna?
- Cilat kafshë janë aty?
- Çfarë iu duket e çuditshme në këto figura?
Mësuesi/ja vazhdon sqarimin.
- Në fakt ne kemi mësuar në lëndën e dituri natyrës, por dhe kemi vëzhguar në jetën e përditshme se
bimët i kanë rrënjët në tokë. Ato shërbejnë për ta fiksuar atë në tokë, si dhe për të thithur ujin dhe
kripërat minerale.
Në figurat e tekstit nuk është kështu.
Atëherë ne do të zbulojmë se pse kopshti është i jashtëzakonshëm.
Veprimtaria II. Punë në grupe. Dora e fshehtë
Mësuesi/ja ndan klasën në grupe. Secilit grup i jep nga një strofë me vargje të ngatërruara dhe iu kërkon
nxënësve të sistemojnë vargjet si duhet. Iu 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 Pyetje rreth tekstit.
Mësuesi/ja orienton nxënësit të dallojnë numrin e strofave, vargjet e poezisë si dhe fjalët që rimojnë me njëratjetrën.
Veprimtaria III. Vëzhgo-dallo
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë rubrikën: Kthehu te teksti.
Në pjesën e parë të kësaj rubrike nxënësit duhet të gjejnë sa herë përmendet fjala pemë, kopsht, i jashtëzakonshëm.
Në pjesën e dytë të rubrikës nxënësit duhet të gjejnë dhe të lexojnë vargun që tregon se si ky kopsht nuk ka
në vendet e tjera.
- majmunët kacavirren në degët e pemës,
- dhelprat i ka marrë uria.
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Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në leximin e poezisë, dallimin e strofave dhe vargjeve, të kuptuarin e përmbajtjes së
poezisë nëpërmjet përgjigjeve të dhëna, vëzhgimin e poezisë me një qëllim të caktuar.
Detyrë: Mëso të recitosh bukur vjershën. Shqipto bukur rimat që i japin melodi vjershës.

Java 29. Tregimet e së ardhmes
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Mesnatë në Hënë (ora e parë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Çfarë dimë për Hënën?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• demonstron të kuptuarin e tregimit nëpërmjet
përgjigjeve;
• lexon tekstin rrjedhshëm;
• mëson fjalë të reja;
• shfaq entuziazëm në diskutime.

Fjalët kyç:
Hënë,
mesnatë,
astronaut,
teleskop,
mesazh

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri, enciklopedia për fëmijë

Lidhja me fushat e tjera: Teknologji dhe Tik,
shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: stuhi mendimesh, lexim i drejtuar, pesëvargësh
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Stuhi mendimesh
Mësuesi/ja fton nxënësit të tregojnë se çfarë dinë ata për Hënën.
herë duket e plotë, herë gjysmë,
herë si drapër

ndriçohet nga dielli

			satelit i Tokës
					Del natën

Veprimtaria II. Veprimtaria e leximit të drejtuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të jenë të vëmendshëm gjatë leximit të tregimit. Ata do të ndërtojnë pyetjet për
secilën pjesë të tregimit.
Lexohet pjesa me ndalesa.
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Ndalesa I. Eni e ngau kaloshinin ... deri te ...shtyp pedalin e frenave.
− Cilat janë personazhet e tregimit?
− Ku janë ato?
− Me se po udhëtojnë?
− Çfarë vështirësie po hasin ato?
− Si do të vazhdojë ngjarja?
Ndalesa II. Eni shkeli frenat... deri te ... u hodhën jashtë.
−
Si e përshkruan ai Hënën?
−
Çfarë sendesh vunë re ata nëHënë?
−
Kush i kishte sjellë aty?
−
Çfarë do të ndodhë më pas?
Ndalesa e tretë. Më tej... deri te ... Eni dhe Xheku.
− Ku shkeli Eni dhe Xheku?
− Çfarë shkruhej në mesazhin pranë flamurit?
− Çfarë i propozoi Eni?
− Çfarë shkruhej në mesazhin e tyre?
Ndalesa IV. Nuk kishte erë... deri te ... pa e kuptuar.
−
Sa kohë do të qëndronte mesazhi atje?
−
Çfarë do të donte të kishte Xheku?
−
Si mendoni çfarë lloj tregimi është ky? Realist apo fantastik?
Mësuesi/ja i sqaron fëmijët për të kuptuar se tregimi është fantastik, pasi fëmijët të cilët janë personazhe të
tregimit, nuk kanë shkuar në Hënë.
Mësuesi/ja i përgëzon nxënësit për aftësitë e treguara në ndërtimin e pyetjeve.
Së bashku me nxënësit jepet kuptimi për fjalët e reja.
Veprimtaria III. Pesëvargësh
Hëna
e bukur, e rrumbullakët
Ndriçon, shfaqet, fshihet.
Nata me hënë është e bukur.
Satelit.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
-mendimet dhe idetë e dhëna, aftësitë e treguara në ndërtimin e pyetjeve, punët e tyre krijuese,
- dëshirën për të ndarë mendimet me të tjerët.
Detyrë: Leximi i tregimit
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Mesnatë në Hënë (ora e dytë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: shkrim mesazhesh

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin në role duke respektuar shenjat e
pikësimit;
• dallon përgjigjet e sakta dhe ato të gabuara;
• pranon dhe tregon respekt ndaj ideve të të tjerëve
për tekstet që lexojnë.

Fjalët kyç:
lexim në role,
mesazhe,
dallim i përgjigjeve të sakta

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri, enciklopedia për fëmijë

Lidhja me fushat e tjera:
Arte,Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: lexim në role, punë në grup, imagjinatë e drejtuar, fragmenti-komenti
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. 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.
Veprimtaria II. Vëzhgo-plotëso
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë emrin e autores së tregimit. Iu kërkon atyre të kujtojnë se kanë hasur
dhe më parë. Përgëzon nxënësit që kujtojnë përrallën “Një fushë e kuqe dhe një qytet i gjelbër” nga libri
“Magjistari i Ozit”.
Nxënësit orientohen të punojnë rubrikën: Shëno me V përgjigjen e saktë dhe me X përgjigjen e gabuar.
Më pas punojnë dhe rubrikën: Kthehu te teksti.
Nxënësit i rikthehen tekstit dhe lexojnë mesazhet që kishin lënë në Hënë njerëzit e parë si dhe mesazhin që
lanë Eni dhe Xheku.
Veprimtaria III. Punë në grupe. Imagjinatë e drejtuar
Imagjinoni sikur ju po zbrisni në Hënë. Shkruani një mesazh që do të donit ta linit aty. Është mirë të shkruani
se nga cili vend i planetit Tokë ju vini.
Nxënësit punojnë dhe më pas ekspozojnë mesazhet e tyre. Nxënësit përgëzohen për mesazhet e krijuara.
P.sh.:
Përshëndetje të gjithëve ju që vini në Hënë.
Ne erdhëm nga Shqipëria.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në leximin në role, interpretimin, dëshirën dhe gatishmërinë për të punuar në grup.
Detyrë: Vëzhgo në mbrëmje Hënën. Çfarë forme ka ajo? Vizatoje në një fletë ose krijo një kolazh.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Hëna
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Përshtatja e titullit me
përmbajtjen e tekstit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• përshtat titullin me përmbajtjen e tekstit;
• plotëson tekstin me fjalët e duhura;
• demonstron aftësi për gjetjen e një titulli në përshtatje
me përmbajtjen e tekstit;
• shfaq aftësi të të ndërtuarit të pyetjeve rreth një teksti
të caktuar,
• krijon me shkrim një tekst me jo më pak se 5 fjali rreth
një teme të caktuar;
• shkruan duke respektuar rregullat e drejtshkrimit;
• shfaq besim dhe vullnet gjatë procesit të të shkruarit.

Fjalët kyç:
Hënë,
atmosferë,
astronaut,
ajër,
baticë,
zbaticë

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, enciklopedia për fëmijë, njeriu i
parë në Hënë

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: punë në grupe, punë në dyshe, shkrim argumentues
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria i: Punë në grupe
Fillimisht mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë në heshtje tri tekstet e dhëna.
Mësuesi /ja i ndan nxënësit në grupe dhe secilit grup i përcakton një tekst. Pasi të lexojnë tre titujt e dhënë, ata
duhet të përzgjedhin njërin prej tyre, që i përshtatet përmbajtjes së tekstit.
Nxënësit udhëzohen të ndërtojnë dhe shkruajnë pyetje për tekstin që ata lexojnë.
Për tekstin e parë:
- Kur u fotografua për herë të parë Hëna?
- Kush shkeli për herë të parë në Hënë?
- Më çfarë mjeti udhëtoi ai?
- Sa ditë zgjati udhëtimi?
Titulli: Njeriu i parë në Hënë
Për tekstin e dytë:
- Çfarë mungon në Hënë?
- Pse Hëna goditet nga meteorët?
- Çfarë ndodh kur copëzat e meteorëve hyjnë në atmosferën e Tokës?
Titulli: Në Hënë nuk ka atmosferë
Për tekstin e tretë:
- Si është hapësira e Hënës?
- Si flasin astronautët kur janë në Hënë?
- Për çfarë kanë nevojë valët e zjarrit që të përhapen?
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Titulli i pjesës: Në Hënë nuk dëgjohen tinguj.
Ne sugjerojmë që kjo veprimtari të zhvillohet në këtë mënyrë, pasi është e rëndësishme të kuptohet përmbajtja
e tekstit në mënyrë që të përshtatet titulli i duhur.
Veprimtaria II. Punë individuale, Plotëso-krijo
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 2 në të cilën disa fjalë mungojnë dhe nxënësit duhet t’ju gjejnë
vendin e duhur në tekst. Më pas nxënësit duhet të gjejnë një titull për tekstin.
Pasi nxënësit gjejnë titullin mësuesi/ja shkruan në tabelë disa prej tyre dhe nxënësit përzgjedhin titullin më të bukur.
Forcat tërheqëse të Hënës.
Hëna, baticat dhe zbaticat.
Veprimtaria III. Shkrim argumentues
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë një shkrim me temë: A ka jetë në Hënë?
Nga gjithë informacionet e marra nxënësit japin idetë e tyre rreth temës.
Mendojmë se e këta tipa detyrash do t’i paraprijnë të shkruarit e eseve argumentuese, të cilat nxënësit do t’i
mësojnë në klasat më të larta. Nuk është qëllimi që nxënësit të shkruajnë pafund për hënën, por të shkruajnë
2-3 fakte, të cilat janë në përshtatje me të kuptuarin moshor të tyre.
Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për vullnetin dhe gatishmërinë për të punuar.
Fletë pune
Emri mbiemri_________________________
Titulli: A ka jetë në Hënë
Unë mendoj se _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Faktet janë këto:
1-______________________________________________________
_______________________________________________________
2-______________________________________________________
_______________________________________________________
3-______________________________________________________
_______________________________________________________
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për aftësitë e demonstruara në gjetjen e titujve, shkrimin e tekstit, saktësinë në drejtshkrim,
vullnetin e shfaqur në kryerjen e detyrave.
Detyrë: Ushtrimi nr 4.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Drejtshkrimi i foljeve në kohën e ardhme
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljet në kohën e ardhme duke u ndihmuar
nga fjalëzat do të,
• zgjedhon foljet e rregullta në kohën e ardhme;
• korrigjon foljet e shkruara gabim;
• respekton përpjekjet individuale dhe ato në grup.

Fjalët kyç:
folje në kohën e ardhme,
drejtshkrim,
fjalëzat do të

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri

Lidhja me fushat e tjera:
edukim fizik, sporte dhe shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgo-nxirr përfundimet, punë e drejtuar, punë individuale, puno sipas modelit, punë në
dyshe, zbulo-korrigjo, punë në grupe
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Vëzhgo-nxirr përfundime
Mësuesi/ja fton nxënësit shohin në tabelë dy fjalitë e shkruara:
Trajneri stërvit skuadrën.
Trajneri do të stërvitë skuadrën.
Ai përgatit dhe kapitenin e skuadrës.
Ai do të përgatitë edhe kapitenin e skuadrës.
Mësuesi/ja fton nxënësit të gjejnë foljet dhe të tregojnë se cili është ndryshimi.
Veprimtaria II. Punë e drejtuar
Punohet rubrika “Mbaj mend”.
Lexohet rubrika Mbaj mend e cila në mënyrë të përmbledhur i njeh nxënësit me rregullat e drejtshkrimit të
foljeve në kohën e ardhme.
Veprimtaria III. Punë individuale. Puno sipas modelit
Mësuesi/ja fton nxënësit të zgjedhojnë foljet sipas modelit të dhënë. Nxënësve iu tërhiqet vëmendja në vetën
e tretë nr njëjës ku folja merr mbaresën –ë.
Verpimtaria IV. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të gjejnë foljet dhe t’i vendosin në kohën e ardhme.
Veprimtaria V. Zbulo-korrigjo. Punë në grupe
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 3 në të cilin ata duhet të gjejnë foljet në kohën e ardhme dhe
do të dallojnë foljet e shkruara gabim.
Mendojmë se kjo veprimtari në grup do ta bënte më interesant procesin.
Grupet prezantojnë gjetjet e tyre.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin, vetëvlerësohen për gjetjen e gabimeve në shkrimin e foljeve në kohën e
ardhme, vlerësohen për dëshirën për të punuar në grup dhe për të ndarë përgjegjësitë me të tjerët.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Qyteti nën ujë
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit

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:
qytet,
ujë,
këmbë metalike,
veshje,
not

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Data:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: rrjet diskutimi, veprimtaria e të menduarit të drejtuar, diskutim
Veprimtaritë e nxënësve
Parashikimi: Rrjet diskutimi
		
		
PO
		
A mund të jetojnë njerëzit në ujë? Pse?

JO

Përfundimi_______________________________
Jo. Njerëzit nuk mund të jetojnë në ujë, sepse nuk mund të marrin frymë kur janë brenda në ujë.
Po. Nëse kanë bombola me oksigjen dhe veshjet e duhura, por dhe në këtë rast vetëm për një kohë të caktuar.
Mirëpriten idetë e nxënësve.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të njihen me titullin e tregimit.
Qyteti nën ujë
Veprimtaria II. 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.
Lexohet pjesa me ndalesa.
Ndalesa I. Ka shumë kohë...deri te ... ku do të jetojmë pastaj?
− Çfarë i ka ndodhur qytetit Galakta?
− Ku i kanë vendosur shtëpitë e tyre?
− me çfarë udhëtojnë njerëzit në këtë qytet?
− Pse është e shqetësuar Moana?
− Si mendoni çfarë do të ndodhë me këtë qytet?
Ndalesa II. Ajo nxiton... deri te ... e siguroi babai i gëzuar.
− Kë takoi Moana?
− Çfarë pune bën babai i saj?
− Çfarë i tha Moana babait?
− Si mendoni çfarë mund të ketë shpikur ai?

290

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Ndalesa III. Ai iu përvesh...deri te ... i kanë mbaruar.
− Ku ndodhet punishtja e tij?
− Çfarë shpiku babai i Moanës?
− Pse nxitonte ai?
Ndalesa IV. Me këto kostume... deri te ... si peshku në ujë.
− Çfarë aftësish do të fitonin kur t’i vishnin këto kostume?
− Pse u mrekulluan banorët e qytetit?
− A janë të lumtur ata tani?
Veprimtaria IV. Lexo-përvetëso kuptimin e fjalëve
Punohet rubrika: Fjalorth.
Veprimtaria V. Diskutim
Mësuesi/ja fton nxënësit të diskutojnë nëse iu pëlqeu mbyllja e tregimit.
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.

Java 30. Tregimet e së shkuarës
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Qyteti nën ujë (ora e dytë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Diagrami i Venit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• ritregon përmbajtjen;
• dallon dhe përshkruan personazhet e tregimit;
• krahason qytetin e tij/saj me qytetin nën ujë;
• dallon elementet fantastike në tregim;
• ndan me të tjerët përvojat e tij/saj rreth leximit.

Fjalët kyç:
krahasim,
elemente fantastike

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri, enciklopedia për fëmijë

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: lexim-ritregim, vëzhgo-zbulo, diagram Veni, shkrim me fantazi
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Lexim-ritregim
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë tregimin dhe më pas ta ritregojnë atë.
Inkurajohen për rrjedhshmërinë në lexim, respektimin e shenjave të pikësimit, aftësitë ritreguese.
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Veprimtaria II. Vëzhgo-zbulo
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë rubrikën shëno me v përgjigjen e saktë ose x përgjigjen e gabuar.
Më pas rubrikën Kthehu te teksti.
Veprimtaria III. Diagram Veni
Qyteti im

Qyteti i Moanës
Në ujë
Udhëtojnë me dërrasa sërfi, varka,
Veshin kostume me të cilat marrin
frymë, dhe notojnë si peshq.

Në tokë
Udhëtojmë me makina, autobusë
Ka parqe, rrugë, male, pyje.

Nxënësit lexojnë punimet e tyre dhe inkurajohen për krahasimet e kryera.
Veprimtaria IV. Shkrim me fantazi
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë duke përdorur fantazinë e tyre.
- Nëse ju do të ishit shpikës si babai i Moanës, çfarë do të kishit shpikur tjetër për qytetin e saj?
Nxënësit lihen të fantazojnë dhe të japin idetë dhe mendimet e tyre, të cilat mirëpriten dhe vlerësohen nga
mësuesi/ja.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- ritregimin e përmbajtjes, përshkrimin e personazheve, krahasimin, shkrimin me fantazi,
- pjesëmarrjen në veprimtari, mendimet dhe idetë e dhëna.
Detyrë: Vizato qytetin e Moanës sipas fantazisë sate.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Kthimi i Ymer Agës (ora e parë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: legjenda si një lloj i gjinisë
letrare

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tekstin duke respektuar shenjat e pikësimit;
• demonstron aftësinë e të kuptuarit të brendisë duke
iu përgjigjur pyetjeve;
• demonstron të dëgjuar të vëmendshëm;
• paraqet idetë dhe mendimet e tij/saj në lidhje me
pjesën.

Fjalët kyç:
legjendë,
besë,
Ago Ymeri,
luftëtar trim,

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri, libri me legjenda shqiptarë të
Mitrush Kutelit

Lidhja me fushat e tjera:
shoqëria dhe mjedisi
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: stuhi mendimesh, lexim në role, veprimtaria e të menduarit të drejtuar.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Stuhi mendimesh
Mësuesi/ja i fton nxënësit të tregojnë nëse e kanë dëgjuar fjalën legjendë dhe çfarë tregon ajo?
Nëse nxënësit nuk kanë informacion ai/ajo i njeh shkurtimisht me këtë lloj gjinie letrare.
Legjendat janë krijime popullore që vijnë brez pas brezi dhe rrëfejnë një ngjarje që ka ndodhur në një kohë të
caktuar. Personazhet kryesore janë trima, luftëtarë. Disa legjenda përcjellin mesazhin e besës dhe mbajtjes së
fjalës së dhënë si një nga virtytet më të bukura të shqiptarëve. Disa nga legjendat më të njohura shqiptare janë:
- Legjenda e Kostandinit dhe Doruntinës
- Legjenda e Gjergj Elez Alisë
- Legjenda e Rozafës.
-Sot ne do të njihemi me një legjendë shumë të bukur atë të Ymer Agës.
Veprimtaria II. Rrëfim i legjendës nga mësuesi/ja.
Mësuesi/ja rrëfen legjendën duke i ulur nxënësit në formë rrethi.
Veprimtaria III. Lexim në role
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë në role legjendën.
Veprimtaria IV. Punë e drejtuar
Punohen rubrika Kupto tekstin.
Pasi punohet kjo rubrikë, mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë rubrikat e tjera Pyetje rreth tekstit, Fjalorth,
Shëno me v përgjigjen e saktë dhe me x përgjigjen e gabuar.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e legjendës, dëshirën dhe gatishmërinë për t’u përgjigjur, pjesëmarrjen në veprimtari, aftësive të
demonstruara në dëgjimin e pjesës.
Detyrë: Lexim dhe ritregim i legjendës

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Kthimi i Ymer Agos (ora e dytë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Përvoja vetjake të
dhënës së premtimeve dhe mbajtjes së tyre

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• përmbledh legjendën duke u bazuar në paragrafët;
• 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;
• respekton etikën gjatë komunikimit personal.

Fjalët kyç:
përmbledhje,
analizë personazhesh,

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri, legjenda të ndryshme

Lidhja me fushat e tjera:
shoqëria dhe mjedisi
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: ritregim, punë individuale, analizë personazhesh, lojë në role.
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Ritregim bazuar në paragrafë
Mësuesi/ja fton nxënësit të përmbledhin legjendën në disa fjali dhe më pas ta ritregojnë në bazë të
përmbledhjes së tyre. Për këtë nxënësit orientohen duke iu përcaktuar paragrafët dhe në krah të çdo
paragrafi të shkruajnë fjalinë kryesore.
- Ymer Aga ishte një nga djemtë më trima.
- Të nesërmen pasi u martua, u nis në luftë.
- Vasha e tij i premtoi se do ta priste për nëntë vjet dhe nëntë ditë.
- Në luftë ai u zu rob dhe u burgos për shumë vjet.
- Një mëngjes ai u mërzit shumë.
- Mbreti i kërkoi atij një peng që ta lironte.
- Ymer Aga i dha besën se do të kthehej.
- Nusja e tij e njohu nga nishanet.
- Ymer Aga e mbajti fjalën dhe mbreti i fali lirinë.
Veprimtaria II. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë rubrikën Lidh përgjigjen e duhur me shigjetë.
Veprimtaria III. Analizë personazhesh
Ymer Aga

Trim, e donte lirinë, luftoi për atdheun e tij, e mbajti besën

Nusja e tij

e bukur, i dha fjalën që do ta priste burrin e saj dhe e mbajti fjalën

Mbreti

nuk e besonte në fillim, e përçmonte besën, në fund e mbajti fjalën

Veprimtaria IV. Diskutim
Mësuesi/ja fton nxënësit të ndajnë përvoja vetjake të dhënies së premtimeve dhe mbajtjes së tyre.
Veprimtaria V. Lojë në role
Nëse ka kohë mësuesi/ja i fton nxënësit ta interpretojnë duke lexuar legjendën.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- përmbledhjen dhe ritregimin e përmbajtjes, analizën e personazheve, ndarjen me të tjerët të përvojave
individuale, pjesëmarrjen në veprimtari, aftësitë e demonstruar në dëgjimin e mendimit të të tjerëve.
Detyrë: Gjeni dhe shkruani fjalë të urta për besën.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Veprimet e personazheve
Kompetenca: Shkruajmë:

Situata e të nxënit: Shkruajmë duke renditur
veprimet e personazhit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon radhën e veprimeve të personazhit, bazuar në
legjendën e lexuar;
• rendit veprimet e personazhit duke ndërtuar gjithë
legjendën;
• shkruan duke respektuar rregullat e drejtshkrimit;
• shfaq besim dhe vullnet gjatë procesit të të shkruarit.

Fjalët kyç:
veprime,
radhë,
legjendë,
drejtshkrim

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera:
shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: kujto-trego, lexo-mendo, punë individuale, shkrim i drejtuar
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I: Kujto-trego
Mësuesi/ja fton nxënësit të ritregojnë legjendën e Ymer Agos.
Inkurajon nxënësit për aftësitë e shfaqura.
Veprimtaria II. Lexo –mendo
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë veprimet e personazhit, të cilat janë dhënë të renditura jo saktë.
Nxënësit orientohen të vendosin numra në secilin veprim. Pasi janë përcaktuar radhët e veprimeve,
mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë fjalitë sipas renditjes së duhur.
Veprimtaria III. Punë individuale. Shkrim i drejtuar
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shkruajnë në fletore ose në një fletë legjendën sipas radhës së veprimeve.
Në përfundim të detyrës nxënësit lexojnë punën e kryer.
Veprimtaria IV.
Nëse ka kohë të mjaftueshme mund të punohet pjesa “Dheu është flori“.
- Plaku u la porosi djemve të gërmonin arën.
- Djemtë e punuan të gjithë arën.
- Morën shumë prodhime.
- Për pesë vjet mbushën një qyp me flori.
- Djemtë e kuptuan se cili ishte thesari i vërtetë.
Mësuesi/ja orienton nxënësit që ta vazhdojnë në shtëpi detyrën e nisur.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për aftësitë e demonstruara ritregimin e legjendës. Renditjen e veprimeve të personazhit, ndërtimin e legjendës bazuar në radhën e veprimeve, dëshirës për të punuar.
Detyrë: Përcakto veprimet dhe rendit radhën e tyre në pjesën “Dheu është flori”.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Folja në kohën e pakryer (ora I)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Dialogje mes nxënësve
ku përdoren folje në kohën e pakryer

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljet në kohën e pakryer si një veprim i së
shkuarës së papërfunduar;
• zgjedhon foljet e rregullta në kohën e pakryer;
• respekton përpjekjet individuale dhe ato në grup.

Fjalët kyç:
folje në kohën e pakryer,
zgjedhim

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgo-nxirr përfundime, punë e drejtuar, punë në dyshe, punë individuale, dialogë
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Vëzhgo- nxirr përfundime
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin figurat dhe t’i komentojnë ato duke i shoqëruar me fjalitë përkatëse.
- Çfarë po bëje kur të mora në telefon?
- Po laja qenin.
- Me kë po e laje?
- Po e lanim bashkë me Mirën.
Nxënësit drejtojnë pyetjet për të gjetur foljet dhe më pas fokusohen te folja dhe ndryshimet që pëson ajo.
Veprimtaria II. Punë e drejtuar
Punohet rubrika e ngjyrosur.
Lexohet rubrika e ngjyrosur në të cilën jepet sqarimi së çfarë tregon folja në kohën e pakryer.
Veprimtaria III. Punë në dyshe. Dallo-nënvizo
Mësuesi/ja fton nxënësit të nënvizojnë në tekst foljet në kohën e pakryer. Më pas nxënësit në dyshe
diskutojnë për foljet e gjetura. Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë në tabelë foljet e gjetura.
Veprimtaria III. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 2. Në këtë ushtrim nxënësit do të lidhin me shigjetë vetën me
foljet përkatëse. Pas përfundimit të kësaj pjese të ushtrimit mësuesi/ja fton nxënësit të zgjedhojnë foljen
vrapoj në kohën e pakryer.
Veprimtaria IV. Dialogë
Mësuesi/ja fton nxënësit të zhvillojnë dialogë me njëri-tjetrin ku të përdorin folje në kohën e pakryer. Ai/ajo
ndalet dhe i nxit nxënësit të korrigjojnë njëri-tjetrin kur përdorin foljet jo si duhet.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në dallimin dhe zgjedhimin e foljeve të rregullta në kohën e pakryer, dëshirën për të
punuar në grup dhe për të ndarë përgjegjësitë me të tjerët.
Detyrë: Zgjedho foljet dëgjoj, shikoj në kohën e pakryer.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Folja në kohën e pakryer (ora II)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljet në kohën e pakryer;
• zgjedhon foljet e rregullta në kohën e pakryer;
• krijon fjali duke përdorur foljet në kohën e pakryer;
• respekton përpjekjet individuale dhe ato në grup.

Fjalët kyç: Folja në kohën e pakryer, zgjedhim

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri

Lidhja me fushat e tjera: edukim fizik, sporte
dhe shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: lexim diskutim detyre, punë individuale, punë në grupe, mendo-diskuto
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Lexim detyre
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë detyrën e kryer në shtëpi duke vlerësuar dhe inkurajuar nxënësit për
detyrën e kryer.
Veprimtaria II. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë foljet në fjalitë pyetëse, p.sh.:
Dje në darkë unë po shkruaja një njoftim. Çfarë po shkruaja unë dje?
Lexohen punimet e nxënësve.
Veprimtaria III. Punë në grupe
Mësuesi/ja ndan nxënësit në grupe dhe u kërkon të zgjedhojnë foljet që grupet do t’i japin njëri-tjetrit. Secili
grup do të japë vetëm dy folje. Pasi nxënësit të përfundojnë punën, bëjnë prezantimin dhe vlerësimin e njëritjetrit.
Veprimtaria IV. Punë individuale- punë krijuese
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 4 në të cilin ata duhet të krijojnë fjali me foljet: këndoja, shikoja,
vizatoja në kohën e pakryer dhe t’i shkruajnë në fletore. Lexohen krijimet e nxënësve
Veprimtaria V. Mendo- diskuto
Mësuesi/ja i fton nxënësit të japin mendimin e tyre rreth pyetjes:
- Pse ne duhet të mësojmë zgjedhimin e foljeve. Jepni dy arsye.
Mendimet dhe idetë e nxënësve mirëpriten dhe nuk gjykohen.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në zgjedhimin e foljeve në kohën e pakryer, krijimin e fjalive duke përdorur folje në
të pakryerën, dëshirën për të punuar në grup dhe për të ndarë përgjegjësitë me të tjerët.
Detyrë: Zgjedho një folje që të pëlqen, në kohën e pakryer.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuha shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Kështjella (tregim me ilustrime)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Pjesë nga
filmi“Skënderbeu“ ose libra për Skënderbeun

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• diskuton për figurën e Skënderbeut, bazuar në leximet e tij/saj;
• lexon pjesën duke respektuar shenjat e pikësimit;
• ritregon ngjarjen bazuar në ilustrime;
• demonstron të kuptuarin e tregimit duke iu përgjigjur
pyetjeve;
• merr pjesë me dëshirë në veprimtari;
• demonstron motivim për të lexuar për kënaqësi dhe
informacion.

Fjalët kyç:
kështjellë,
luftëtarë,
Skënderbeu,
osmanë

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, video-projektor, laptop, libra për
fëmijë për Skënderbeun

Lidhja me fushat e tjera:
shoqëria dhe mjedisi, Teknologji dhe TIK

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: shikim i organizuar, lexim i ilustrimeve, hulumto-gjej përgjigjen, pesëvargësh
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Shikim i organizuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin pjesë nga filmi “Skënderbeu“ për një kohë prej 10 minutash.
Më pas i fton ata të tregojnë se çfarë dinë për Skënderbeun?
Nëse nxënësit e kanë vizituar Muzeun e Gjergj Kastriotit në Krujë, kanë më shumë informacion.
				 Skënderbeu ose Gjergj Kastrioti

udhëheqës

Heroi ynë Kombëtar

komandant i zoti

udhëhoqi shqiptarët në
luftë kundër osmanëve

Veprimtaria II. Lexim i ilustrimeve
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shohin ilustrimet e tregimit. Më pas i pyet ata nëse kanë lexuar tregime me
ilustrime. U rikujton atyre se në klasën e dytë tregimi “Peshku i Vogël“ ishte me ilustrime.
Tregimi që ata do të lexojnë sot në fakt është përshtatur nga shkrimtari ynë i madh Ismail Kadare. Ai ka shkruar romanin “Kështjella“që e lexojnë të rriturit. Për fëmijët ai së bashku me piktorin Haxhi Bakalli e përmblodhën romanin në një tregim me ilustrime.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë zinxhir në mënyrë të tillë që një nxënës lexon një ilustrim. Kështu vazhdohet për të gjithë tregimin.
Nxënësit inkurajohen për leximin rrjedhshëm të tregimit, respektimin e shenjave të pikësimit, intonacionin e
përdorur.
Veprimtaria III. Hulumto-përgjigju
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Punohet rubrika: Kupto tekstin.
Veprimtaria IV. Ritrego
Mësuesi/ja fton nxënësit të ritregojnë ngjarjen.
Veprimtaria V. Pesëvargësh
Gjergj Kastrioti
trim, i mençur
udhëhoqi, bashkoi, fitoi
Skënderbeu është Heroi ynë Kombëtar.
Skënderbe
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen për:
- pjesëmarrje në veprimtari, aftësitë e demonstruara në leximin dhe ritregimin e përmbajtjes, dëshirën për të
marrë pjesë në veprimtari.
Detyrë: Informacione për jetën e Skënderbeut.

Java 31. Në kopshtin zoologjik
Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Diku dhe Loli në kopshtin zoologjik (Ora Situata e të nxënit: Foto të fëmijëve gjatë vizitave në kopshte zoologjike, mbresa dhe emoe parë)
Kompetenca: Lexojmë
cione nga këto vizita.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar;
• lexon tregimin në role;
• dallon dhe analizon personazhet e tregimit;
• diskuton për temën e trajtuar bazuar në përvojat
vetjake.

Fjalët kyç:
kopsht zoologjik,
dhelpër,
ari,
pallua,

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, foto ose filmime të nxënësve në
kopshtin zoologjik, foto të kafshëve të ndryshme

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës, shoqëria dhe mjedisi,
teknologji dhe TIK

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: shikim i organizuar, grafik, lexim në role, analizë personazhesh
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Shikim i organizuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin filmime ose foto që ata kanë kryer gjatë vizitave në kopshtin zoologjik.
Nxënësit shprehin emocionet e mbresat e tyre.
Më pas i fton nxënësit të punojnë një grafik për kopshtin zoologjik.
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Kush jeton atje?					
Kafshë, shpendë

Kush punon?
Kopshti
zoologjik

Pse njerëzit ndërtojnë kopshte zoologjike?

veterineri, personat që i
ushqejnë, që i pastrojnë
Listo disa kafshë që ke parë.

Për të kënaqur fëmijët, të rriturit
Për të parë kafshë që nuk i ke parë luani, majmuni, tigri
Për të mbrojtur kafshë që janë drejt zhdukjes

Dhelpra, ujku, çakalli, shqiponja,
mjellma, palloi, lama, ariu, zebra

Veprimtaria III. Lexim në role
Mësuesi/ja fton nxënësit të dëgjojnë leximin e tij/saj si dhe të mbajnë shënim fjalët e vështira.
Pas leximit të tregimit, mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë rubrikat Pyetje rreth tekstit dhe Fjalorth.
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë në role tregimin.
Veprimtaria IV. Analizë personazhesh
Nxënësit plotësojnë një grafik, ku vënë në dukje personazhet dhe shkruajnë nga një mbiemër që tregon një
cilësi të tyre.
Ariu i murrmë
Diku
Mjellma e mërzitur		
arinjtë
Neli
											 Loloja
Personazhet e tregimit
Suloja
Palloi bishtkurorë
Dhelpra bishtkuqe dhe dinake
Lejleku qafëgjatë
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e tregimit, dallimin e personazheve të tregimit dhe cilësitë e tyre,
- ndarjen me të tjerët të përvojave vetjake.
Detyrë: Vizato një kafshë që ke parë në kopshtin zoologjik
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Diku dhe Loli në kopshtin zoologjik (Ora II)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
lojë me gjëegjëza për kafshët

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin në role duke respektuar shenjat e pikësimit;
• ritregon përmbajtjen bazuar në pyetjet ose në grafikun
organizues;
• demonstron aftësi në punimin saktë të rubrikave;
• shfaq pëlqyeshmërinë e tij/saj për pjesë të caktuara të
përrallës;
• respekton dhe pranon mendimin e tjetrit.

Fjalët kyç:
ritregim,
gjëegjëza,
pjesa që më pëlqen

Burimet:teksti i nxënësit , e-libri, foto kafshësh të ndryshme, fletë
format A4

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: lojë me gjëegjëza, ritregim, punë individuale, vëzhgo-plotëso, ruaje fjalën e fundit për mua
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Gjëegjëza për kafshët
Mësuesi/ja iu tregon nxënësve gjëegjëza për kafshë.
1- Zu-zu-zu, zu-zu-zu,
Shkon atje e shkon këtu,
Punon ditë e punon natë,
Na jep dyllë e na jep mjaltë. (bleta)
3- Koka si pjepër,
sa plepi qafa,
këmbët si shtylla
kjo është? ... (gjirafa)

2- Katër këmbë ka,
Shtëpinë në kurriz,
Gjithnjë e mban,
Kërmillin e ka fis. (Breshka)

4- Krrau, krrau, krrau!
Fluturon nëpër pemë,
Zëri i saj vetëm qau,
në dimër dhe verë. (sorra)

5- Këmbët si çibuk,
shpinën si pambuk,
veshët si gomar,
ikën pa samar! (lepuri)

Nxënësit gjejnë kuptimin e gjëegjëzave, tregojnë dhe gjëegjëzat që kanë gjetur.
Veprimtaria II. Punë individuale
Ritregim nëpërmjet grafikut organizues të ngjarjes.
Veprimtaria III. Vëzhgo-plotëso
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë rubrikat: Shëno me V për përgjigjen e saktë dhe me X përgjigjen e
gabuar dhe Lidh me shigjetë kafshët me cilësitë e duhura.
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë se si janë formuar mbiemrat që tregojnë cilësitë e kafshëve:
p.sh.: bishtkuqe, bishtkurorë, pendëbardhë, babaxhan, qafëgjatë.
Veprimtaria IV. Ruaje fjalën e fundit për mua.
Mësuesi/ja fton nxënësit të zgjedhin një fragment nga tregimi. Nxënësi që e zgjedh e lexon fragmentin. Nxënës të tjerë japin komentin e tyre. i fundit e jep komentin nxënësi që zgjodhi fragmentin.
Vlerësimi:
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë dhe shkathtësitë e demonstruara në gjetjen e gjëegjëzave, ritregimin e përmbajtjes, mendimet dhe
idetë e dhëna, dëshirën për t’iu përgjigjur pyetjeve, saktësinë në punimin e rubrikave.
Detyrë: Formo figura kafshësh me plastelinë.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Në kopshtin zoologjik
Kompetenca: Flasim

Situata e të nxënit:
Mësuesi/ja fton nxënësit të tregojnë situata të
vizitave në kopshtet zoologjike

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• flet duke përdorur cilësitë e duhura të zërit si: theksi,
ritmi, lartësia e zërit, intonacioni;
• shpreh opinionet, mendimet dhe ndjesitë e tij me një
gjuhë të saktë e të kuptueshme;
• merr pjesë në diskutime duke pyetur, duke u përgjigjur
dhe duke bashkëpunuar me të tjerët.

Fjalët kyç:
kopsht zoologjik,
mbresa,
emocione

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, foto të kopshteve zoologjike

Lidhja me fushat e tjera:
shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: dil rrotull-fol rrotull, punë e drejtuar, vëzhgim i qëllimtë i ilustrimeve, diskutim
		
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I: Dil rrotull-fol rrotull
Mësuesi/ja i fton nxënësit të lëvizin në klasë dhe në momentin që ajo jep shenjë më rrahje shuplakash ose
ndonjë shenjë tjetër nxënësit të ndalojnë dhe të flasin me shoku/shoqen që kanë afër. Tema e diskutimit do të
jetë kopshti zoologjik. Nxënësit mund të pyesin dhe të përgjigjen për çfarë të duan ata. Veprimtaria vazhdon
për disa minuta. Më pas mësuesi/ja i fton nxënësit të ulen.
Veprimtaria II. Punë e drejtuar
Mësuesi/ja fton nxënësit t’u përgjigjen pyetjeve.
Një nxënës lexon pyetjen, nxënësit e tjerë japin përgjigje.
Veprimtaria III. Vëzhgim i qëllimtë i ilustrimeve
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin ilustrimin e dhënë dhe të ndërtojnë pyetje.
- Ku ndodhen fëmijët?
- Cila kafshë ndodhet aty?
- Çfarë e dallon gjirafën nga kafshët e tjera? E ka qafën shumë të gjatë.
- Çfarë ushqimi po i japin fëmijët?
- A duhet të tregojnë kujdes fëmijët? Pse?
Veprimtaria IV. Diskutim i vjershës
Mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë vjershën për çantën dhe të nënvizojnë kafshët që përmenden aty.
- Elefantë, zebra, pelikanë blu, arush.
Diskutimi mund të vazhdojë me pyetje se ku rriten këto kafshë, me se ushqehen ato.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të përshkruajnë veshjet e tyre ku ata kanë figura kafshësh.
P.sh.: Unë kam një bluzë të kuqe
me një miushe me hundën pipiruqe.
Unë kam një këmishë
plot arinj simpatikë
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Unë kam një kapele
me një flutur shumë të bukur
që ndalon lule më lule
për t’ju thënë atyre
se ajo është si një pekule.
Mendojmë se krijimi i vjershave do ta bënte më interesante veprimtarinë por nxënësit janë të lirë të shprehen
se si të duan ata.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në diskutime, aftësitë përshkruese, dëshirën për të ndarë me të tjerët përvojat e
tyre, qartësinë në të shprehur.
Detyrë: Përshkruaj një veshje të motrës/vëllait tënd ku ka figura kafshësh. Nëse nuk ke as vëlla /motër
atëherë një veshje që do të doje ta kishe.

Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Letër kryetarit të bashkisë për fokën
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Letra e një qytetari për
kryetarin e bashkisë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• demonstron të kuptuarin e letrës duke iu përgjigjur pyetjeve;
• dallon strukturën e një letre të shkruar;
• shkruan një letër duke u bazuar në modelin e dhënë;
• demonstron imagjinatë dhe shpirt krijues gjatë të
shkruarit;
• bashkëpunon në grup për shkrimin e letrës;
• shkruan duke respektuar rregullat e drejtshkrimit.

Fjalët kyç:
letër,
strukturë,
marrësi (njeriu që i drejtohet),
shtrimi i problemit,
fjalët mbyllëse,
emri i njeriut që shkruan letrën

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: mendo-diskuto, lexim në heshtje, punë individuale, punë në grupe, mendo një problemshkruaj
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I: Mendo-diskuto
Mësuesi/ja pyet nxënësit se kujt mund t’i drejtohen ata nëse kanë një problem në klasë:
- mësuesit kujdestar,
- drejtorisë së shkollës,
- prindërve të tyre?
- Po nëse ka një problem në qytet kujt mund t’i drejtohen qytetarët? Kryetarit të baskisë.
- Si mund t’ia përcjellin ata shqetësimin kryetarit, që ata e kanë zgjedhur me votim?

303

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Duke i shkruar një letër, duke i dërguar një sms në adresën e tij të e-mailit, duke i shkruar në faqen
e tij të facebook-ut ose në faqen e facebook-ut të bashkisë.
Pra paska shumë mënyra për t‘i dërguar kryetarit shqetësimet e qytetarëve.
Mësuesi/ja i njeh nxënësit me temën e re.
-Sot ne do të lexojmë një letër që një qytetar i dërgon kryetarit të tij të bashkisë.
Veprimtaria II. Lexim në heshtje
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë letrën në heshtje.
Veprimtaria III. Punë individuale
Mësuesi/ja i fton nxënësit të plotësojnë rubrikën Përgjigju pyetjeve.
Pas kësaj veprimtarie nxënësit shkruajnë elementet e një letre. Në të njëjtën kohë dhe mësuesi/ja shkruan
në tabelë:
Fjalët hyrëse të letrës: i dashur, i nderuar
Njeriut që i dërgohet letra
Pjesa hyrëse, ku paraqitet shkurt pse po i shkruan letrën.
Shtrimi i problemit
Pjesa mbyllëse, e cila shoqërohet me fjalë që shprehin respekt dhe besim në zgjidhjen e problemit.
Emri i njeriut që dërgon letrën.
Të gjitha këto elemente përbërëse të strukturës së letrës nxënësit i konkretizojnë me paragrafët e letrës në tekst.
Veprimtaria IV. Punë në grupe: mendo një problem-shkruaj
Mësuesi/ja i fton nxënësit të ndahen në grupe . Detyra e grupit do të jetë shkrimi i një letre kryetarit të
bashkisë për një mjedis a shërbim që do të dëshironin të ishte më i mirë.
Fletë punë
Grupi _________________
Letër kryetarit të bashkisë
Mbani parasysh elementet e strukturës së letrës
Fjalët hyrëse, pjesa hyrëse ku paraqitet shkurt problemi, paraqitja e problemit dhe dëshira për ta zgjidhur,
pjesa mbyllëse, kush e dërgon letrën.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Prezantohet puna nga nxënësi që është përzgjedhur nga grupi për prezantim. Vlerësohen nxënësit për
aftësitë e demonstruara.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në dallimin e strukturës së letrës, imagjinatën e përdorur, saktësinë në drejtshkrim,
- vullnetin e shfaqur në kryerjen e detyrave, aftësive prezantuese.
Detyrë: Imagjinoni se ju jeni kryetari i bashkisë dhe është detyra juaj t’i ktheni përgjigje qytetarit Robert
Grasi. Shkruani letrën tuaj për të.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Drejtshkrimi i foljeve në kohën e pakryer
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljet në kohën e pakryer;
• përdor foljet në fjali në kohën e pakryer;
• korrigjon foljet e shkruara gabim;
• respekton përpjekjet individuale dhe ato në grup.

Fjalët kyç:
folje në kohën e pakryer,
drejtshkrim

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri.

Lidhja me fushat e tjera:

Data:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgo-nxirr përfundimet, punë e drejtuar, punë individuale - puno sipas modelit, punë në dyshe
		
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Vëzhgo- nxirr përfundime
Mësuesi/ja fton nxënësit shohin në tabelë dy fjalitë e shkruara:
Në mëngjes unë qëndroja në tryezë dhe pija qumësht. Edhe macja ime pinte qumësht.
Nxënësit orientohen të gjejnë foljen dhe të dallojnë drejtshkrimin e saj.
Veprimtaria II. Punë e drejtuar
Punohet rubrika “Kujdes”
Lexohet rubrika “Kujdes” në të cilën nxënësit duhet të kenë parasysh gjatë zgjedhimit të foljeve
mospërdorimin e gabuar të formës lanja në vend të formës së drejtë laja.
Mësuesi/ja fton nxënësit të tregojnë situata kur ata vetë i kanë përdorur gabim ose kanë dëgjuar të tjerët t’i
përdorin gabim foljet në kohën e pakryer.
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Veprimtaria III. Punë individuale - puno sipas modelit
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 1 në të cilin ata duhet të lidhin me shigjetë dhe të shkruajnë
foljet sipas modelit, p.sh.:
Unë pija ujë të ftohtë. Unë pija
Veprimtaria IV. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 2 në të cilin duhet të nënvizojnë foljen që duhet dhe më pas të
lexojnë fjalitë.
Veprimtaria V. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë foljet dhe t’i vendosin në vendin e duhur dhe më pas të lexojnë fjalitë.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në dallimin dhe përdorimin e foljeve të rregullta në kohën e pakryer, punimin saktë
të rubrikave, dëshirën për të punuar dhe për të ndarë përgjegjësitë me të tjerët.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Majmunët në udhëtim (ora e parë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• demonstron të kuptuarin e tregimit duke iu përgjigjur
pyetjeve;
• ndan përvoja vetjake me të tjerët në lidhje me udhëtimet e tij/saj;
• lexon përrallën me dëshirë;
• merr pjesë në veprimtari.

Fjalët kyç:
majmun,
kopsht zoologjik,
udhëtim,
luan,
fokë,
gjirafë

Burimet:
teksti i nxënësit, foto kafshësh të ndryshme, informacione
për majmunët

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës, shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: stuhi mendimesh, dëgjim i drejtuar, diskutim, lexim-ritregim
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Stuhi mendimesh
Mësuesi/ja fton nxënësit të tregojnë se çfarë dinë për majmunët.
Majmunët janë kafshë që jetojnë në pemë. Ata kacavirren nga një degë në tjetrën, ushqehen me gjethe, degët
e pemëve, fruta të ndryshme. Fruta më e pëlqyer e tyre është banania. Majmunët janë gjitarë, pra i ushqejnë
këlyshët e tyre me qumësht. Ka lloje të ndryshme majmunësh, si: orangutangu, shimpanzeja, gorilla etj. Majmunët
gjenden në vende të ndryshme të botës. Në vendin tonë majmunët nuk rriten në gjendje të lirë, por jetojnë në
kopshte zoologjike.
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Veprimtaria II. Veprimtaria e të dëgjuarit të drejtuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të dëgjojnë me vëmendje tregimin.
Pas leximit të parë ajo iu drejton pyetje, si:
- Çfarë vendosën të bënin majmunët?
- Çfarë panë në mëngjes?
- Po në mesditë, po në mbrëmje?
- Pse shihnin të njëjtat gjëra?
- A e kuptuan ata se cili ishte fajtori?
Veprimtaria III. Diskuto-ndaj përvojat me të tjerët
Mësuesi/ja fton nxënësit të ndajnë përvojat e tyre në lidhje me dëshirën për të udhëtuar, të qenurit kureshtar
për të parë dhe mësuar gjëra të reja.
Veprimtaria IV. Lexim i përrallës nga nxënës të ndryshëm. Mësuesi/ja fton nxënës ta ritregojnë atë me fjalët e tyre.
Veprimtaria V. Vizatim
Mësuesi/ja fton nxënësit të vizatojnë një majmun.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- informacionet e sjella prej tyre, të dëgjuarit e vëmendshëm të pjesës, ndarjen e përvojave vetjake të udhëtimeve, dëshirën për të lexuar dhe treguar përmbajtjen.
Detyrë: Shkruani një udhëtim që ju ka pëlqyer me jo më pak se gjashtë fjali.

Java 32. Toka ku jetojmë
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe
Tema mësimore: Si u formua Toka?
Kompetenca: Lexojmë

Klasa 3
Data:
Situata e të nxënit: Toka dhe formimi i saj

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• demonstron aftësi krahasuese në përshkrimin e Tokës
dhe Qiellit;
• demonstron të kuptuarin e tregimit duke iu përgjigjur
pyetjeve;
• merr pjesë në veprimtari;
• lexon me dëshirë;
• shpreh pëlqyeshmërinë e tij/saj në lidhje me pjesën.

Fjalët kyç:
Toka,
Qielli,
yje,
yjësi

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës,
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: stuhi mendimesh, lexim-pyetje-përgjigje, vëzhgo ilustrimet, rrjet diskutimi
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Stuhi mendimesh
Jetojnë njerëz, kafshë, gjallesa
Toka

natën shohim yje

i pafund

Qielli

Planet i rrumbullakët

ka ngjyrë të kaltër

ndonjëherë mbulohet me re

Veprimtaria II. Lexim-pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja i njeh nxënësit me titullin e ri të tregimit Si u formua Toka?
Lexohet tregimi fillimisht nga mësuesi/ja. Më pas lexohet nga disa nxënës. Punohet rubrika Pyetje rreth Tekstit.
Nxënësit japin përgjigjet e tyre. Për nxënësit që kanë vështirësi mësuesi/ja i orienton të gjejnë përgjigjen në tekst.
Nxënësit lexojnë rubrikën Mëso.
Mësuesi/ja iu ofron informacione nxënësve se si njerëzit e parë nuk shpjegonin dot dukuritë e ndryshme dhe
krijonin mite dhe legjenda të ndryshme. Me kalimin e kohës njerëzit shpikën pajisje të ndryshme, të cilat i
ndihmuan për të bërë zbulime dhe për t’iu dhënë përgjigje shumë pyetjeve . Edhe sot shkencëtarët vazhdojnë
të bëjnë kërkime shkencore për të zbuluar të fshehtat e natyrës.
Veprimtaria III. Vëzhgo ilustrimet
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin ilustrimin e shenjave të horoskopit. Këto shenja nuk janë gjë tjetër veçse
grupime yjesh ose Yjësitë të cilat po të bashkohen me vija imagjinare krijojnë figura të ndryshme.
Veprimtaria IV. Rrjet diskutimi
		

PO

JO
A të pëlqen ky tekst? Pse?

Përfundimi:_________________________
Po. Më pëlqen, sepse u njoha me mënyrën se si njerëzit shumë kohë më parë e kanë menduar mënyrën e
krijimit të Tokës.
Mirëpriten të gjithë idetë rreth pëlqyeshmërisë ose jo të nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- përgjigjet e dhëna, dëshirën për të lexuar dhe diskutuar, pranimin e ideve të të tjerëve.
Detyrë: Vizato Tokën ose Qiellin natën me yje.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Toka, Qielli dhe uji
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Shkruajmë me imagjinatë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• diskuton për temën e dhënë;
• demonstron imagjinatë dhe shpirt krijues gjatë të
shkruarit;
• shkruan duke respektuar rregullat e drejtshkrimit.

Fjalët kyç:
Toka,
Qielli,
Uji

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, enciklopedia për fëmijë

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës, arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: mendo-diskuto, lexo-kupto, punim arti, shkrim i lirë
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Mendo-diskuto
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë nga një fjalë ose shprehje që iu vjen në mend për:
- Tokën
Qiellin
Ujin
Përgjigjet e nxënësve mund të jenë të ndryshme, p.sh.:
- Toka-shtëpia jonë
Qielli-i pafund
Uji- jeta jonë
Mirëpriten të gjitha përgjigjet e dhëna nga nxënësit
Veprimtaria II. Lexo-kupto
Mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë informacionet e dhëna duke i ilustruar me figurat përkatëse. Mirëpriten
informacionet që nxënësit kanë lexuar dhe shprehin dëshirën t’i ndajnë me të tjerët.
Veprimtaria III. Punim arti
Mësuesi/ja fton nxënësit të vizatojnë një rreth pak të shtypur në të dyja skajet, vizatimi i rrethit ashtu si e shohin
në glob. Më pas prerja dhe ngjitja e vizatimit në një letër të zezë që shërben si sfond. Toka në hapësirë.
Veprimtaria IV. Shkrim i lirë
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë se si e mendojnë atë Tokën, Qiellin dhe detin. Shkrimet duhet të jenë jo
më pak se 6 fjali.
Pas përfundimit të detyrës punimet paraqiten në formën e turit të galerisë ku nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për aftësitë e demonstruara në punët artistike, imagjinatën dhe saktësinë në punën me
shkrim, aftësitë vlerësuese dhe vetëvlerësuese.
Detyrë: Pse planeti ynë quhet planeti blu?
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Folja kam dhe jam në kohën e tashme dhe Situata e të nxënit: dialogë ku nxënësit
të ardhme (ora e parë)
përdorin foljet kam dhe jam në kohën e tashme
Kompetenca: Njohuri për gjuhën
dhe të pakryer.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljet kam dhe jam në fjali;
• zgjedhon foljet kam dhe jam në kohën e tashme
dhe të ardhme;
• përdor në fjali foljet kam dhe jam në kohën e
tashme dhe të ardhme;
• respekton përpjekjet individuale dhe ato në grup.

Fjalët kyç: foljet kam dhe jam,
koha e tashme,
koha e ardhme,
zgjedhim

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgo-nxirr përfundime, punë e drejtuar, punë në dyshe, krijojmë dialogë
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Vëzhgo- nxirr përfundime
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin figurat dhe t’i komentojnë ato duke i shoqëruar me fjalitë përkatëse.
Tani unë jam një beb e vogël dhe kam një qen të vogël.
Pas disa vjetësh do të jem një djalë i rritur dhe do të kem një qen të madh.
Nxënësit drejtojnë pyetjet për të gjetur foljet dhe më pas fokusohen te folja dhe ndryshimet që pëson ajo.
Veprimtaria II. Punë e drejtuar
Punohet rubrika e ngjyrosur.
Në këtë rubrikë nxënësit lexojnë zgjedhimin e foljeve kam dhe jam në kohën e tashme dhe në kohën e ardhme.
Veprimtaria III. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 1 në të cilin ata duhet të vendosin si duhet foljet kam dhe jam.
Veprimtaria IV. Dialogë
Mësuesi/ja fton nxënësit të zhvillojnë dialogë me njëri-tjetrin ku të përdorin foljet kam dhe jam në kohën e
tashme dhe të ardhme. Ai/ajo ndalet dhe i nxit nxënësit të korrigjojnë njëri-tjetrin kur përdorin foljet jo si duhet.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për aftësitë e demonstruara në dallimin dhe zgjedhimin e foljeve kam dhe jam në kohën
e tashme dhe të ardhme, dëshirën për të punuar në grup dhe për të ndarë përgjegjësitë me të tjerët.
Detyrë: Shkruaj zgjedhimin e foljeve kam dhe jam në kohën e tashme dhe të ardhme.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Foljet kam dhe jam në kohën e tashme
dhe të ardhme (ora e dytë)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljet kam dhe jam në fjali;
• zgjedhon foljet kam dhe jam në kohën e tashme
dhe të ardhme;
• përdor në fjali foljet kam dhe jam në kohën e
tashme dhe të ardhme;
• respekton përpjekjet individuale dhe ato në grup.

Fjalët kyç:
Foljet kam dhe jam në kohën e tashme dhe të
ardhme.

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: lexim dhe diskutim detyre, punë individuale, punë në dyshe
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Lexim dhe diskutim detyre
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë detyrën e kryer në shtëpi duke vlerësuar dhe inkurajuar nxënësit për
detyrën e kryer.
Veprimtaria II. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 2 në të cilin ata duhet të nënvizojnë foljet dhe t’i shkruajnë
fjalitë në fletore, p.sh.:
Në shkollën tonë kemi një kënd sportiv. (koha e tashme, veta e parë, numri shumës)
Do të kemi një trajner të ri. (koha e ardhme, veta e parë, numri shumës)
Ai është mësuesi ynë i fizkulturës. (folja jam, koha e tashme, veta e tretë, numri njëjës)
Inkurajohen nxënësit që vendosin foljen e duhur, dallojnë kohën, vetën, numrin)
Veprimtaria III. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin nr 3 në të cilin ata duhet të vendosin në vendet bosh foljet kam
dhe jam në kohën e duhur. Diskutohen punimet e nxënësve.
Veprimtaria IV. Punë individuale: Zgjedhim foljesh
Mësuesi/ja fton nxënësit të zgjedhojnë me gojë foljet kam dhe jam në kohën e tashme dhe në kohën e
ardhme.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për aftësitë e demonstruara në zgjedhimin e foljeve kam dhe jam në kohën e tashme
dhe të ardhme, dëshirën për të punuar dhe për të ndarë përgjegjësitë me të tjerët.
Detyrë: Formo 4 fjali me foljet kam dhe jam në kohën e tashme dhe të ardhme.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Toka
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• demonstron në mënyrë të thjeshtë dallimin midis
poezisë dhe tregimit;
• demonstron të kuptuarin e poezisë duke iu
përgjigjur pyetjeve për çdo strofë;
• dallon strofat, vargjet e poezisë;
• lexon me dëshirë;
• demonstron të kuptuarin e mesazhit të poezisë
duke u ndihmuar nga mësuesi/ja.

Fjalët kyç:
Toka,
dhe,
nënë,
bij

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Klasa 3

Data:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: krahasim, lexim-marrëdhënia pyetje-përgjigje, lexo-zbulo, punë në grupe
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Krahasim
Mësuesi/ja fton nxënësit të tregojnë ndryshimet midis një poezie dhe tregimi.
- Si e dallojmë poezinë nga një tregim?
Nxënësit japin idetë e tyre dhe mësuesi/ja bën një përmbledhje.
- Poezia është e përbërë nga strofat, vargjet. Vargjet e kësaj vjershe rimojnë me njëra-tjetrën dhe i japin muzikalitet poezisë e bëjnë më të bukur dhe ne e mbajmë mend më lehtë. (Mësuesi/ja mund të ndalet më shumë
te strofa e tretë ku rimat janë më të qarta. (Këndojmë/fluturojmë; hënë/nënë.)
- Tregimi është i shkruar në prozë, rreshta dhe mund të përbëhet nga një ose më shumë paragrafë. Paragrafët
janë të përbërë nga fjali, të cilat kanë kuptim dhe janë të lidhura për nga kuptimi me njëra-tjetrën. Në një tregim
trajtohet një ngjarje e caktuar. Tregimi ka një fillim, ka një vazhdim dhe një mbyllje.
Mësuesi/ja i njeh nxënësit me titullin e poezisë: Toka
Veprimtaria II. Lexim-marrëdhënia pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja lexon të gjithë poezinë dhe iu kërkon nxënësve të jenë të vëmendshëm në dëgjim.
Pas leximit të parë mësuesi/ja iu kërkon nxënësve të dallojnë numrin e strofave të poezisë, vargjet e secilës
strofë, si dhe rimën, pra fjalët që rimojnë me njëra-tjetrën.
Strofa e parë
- Si e përshkruan ai Tokën?
- Si e quan ai atë?
Strofa e dytë
- Çfarë ka Toka?
- Si na flet ajo?
- Çfarë na ndodh po e braktisëm?
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Strofa e tretë
- Çfarë bëjmë ne mbi kurrizin e saj?
- Çfarë na ka ajo dhe çfarë e kemi ne?
- Si mendoni nxënës a ka vërtet toka faqe, sy, a na flet ajo?
Mësuesi/ja nxit nxënësit të japin mendimet dhe idetë e tyre. Më pas përmbyll diskutimin me një shpjegim të
kuptueshëm.
Ky është dallimi i poezisë. Poeti i jep Tokës, vendit ku ne jetojmë, të gjitha cilësitë e nënës. Pra Toka është si
nëna që na flet në heshtje me dashuri dhe ne na mbyt trishtimi kur e braktisim atë.
Veprimtaria III. Lexo-zbulo
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë rubrikën KUPTO TEKSTIN.
Veprimtaria IV. Punë në grupe
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të shkruajnë se si e kuptuan ata këtë poezi. Nxënësit shkruajnë në grupe dhe
e paraqesin në tabelë.
- Toka është nëna jonë dhe ne jemi bijtë e saj.
- Toka dhe njeriu janë si nëna dhe fëmija.
- E duam Tokën siç duam nënën.
Mësuesi/ja vlerëson punën e secilit grup.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në krahasimin e poezisë me prozën, leximin dhe komentin e poezisë, aftësive të
demonstruar në kuptimin e poezisë nëpërmjet përgjigjeve të pyetjeve.
Detyrë: Mëso ta lexosh bukur dhe rrjedhshëm vjershën.

Java 33. Dheu dhe atdheu
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Naltësia e qiellit/ Toka fluturim
Kompetenca: Dëgjojmë

Situata e të nxënit: Si duket Toka në fotografitë që bëjnë astronautët

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• demonstron të dëgjuar të vëmendshëm në përgjigjen
e pyetjeve rreth tekstit;
• mban shënime gjatë të dëgjuarit të tekstit;
• diskuton rreth pjesës së dëgjuar;
• demonstron vullnet gjatë kryerjes së detyrave;
• vlerëson dialektet dhe gjuhën standarde.

Fjalët kyç:
qiell,
Tokë,
naltësi

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, foto të planetit Tokë marrë nga
satelitët

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës, arte
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: diskutim i fotove, veprimtaria e dëgjimit të drejtuar, pyetje-përgjigje, punë në dyshe
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtari I. Diskutim i fotove
Paraqitja e fotove të planetit Tokë bërë nga satelitët ose astronautët gjatë udhëtimeve të tyre në hapësirë.
Mësuesi/ja fton nxënësit të diskutojnë rreth këtyre fotove. Kjo orë mësimi mund të organizohet në kabinetin e
informatikës ku nxënësit orientohen të shohin foto nga interneti ose video se si duket planeti ynë i parë nga
hapësira.
Veprimtaria II. Veprimtaria e dëgjimit të drejtuar
Mësuesi/ja fton nxënësit të jenë të vëmendshëm në dëgjimin e dy pjesëve të shkruara nga Ndre Mjeda dhe
Anton Xanoni, dy shkrimtarë të cilët i përkasin fillimit të viteve 1900. Të dy pjesët janë të shkruara në dialektin e Veriut, prandaj në një fletë të mbajnë shënim fjalët që nuk ua dinë kuptimin.
Pas leximit të parë mësuesi/ja i fton nxënësit të pyesin rreth fjalëve që nuk ua dinë kuptimin.
Naltë – i lartë Lyp ma nalt – pyet më lart
Njatje – atje
Kurrgja – kurrgjë, asgjë
tue – duke
Kqyre – shikoje
Avitena – afrohemi
Veprimtaria III. Pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja rilexon dhe njëherë dy pjesët dhe fton nxënësit t’u përgjigjen pyetjeve.
Pyetja e parë: - Pse të dy autorët thonë që sa më lart ngjitesh aq më i pafund është qielli?
Sepse qielli është i pafund.
Kështu vazhdohet me të gjitha pyetjet.
Veprimtaria IV. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit që të zgjedhin një paragraf dhe së bashku me të të përpiqen që ta shndërrojnë nga
dialekti i Veriut në gjuhën standarde.
Kjo veprimtari në fakt do ta bëjë më të këndshme orën e mësimit.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
-aftësitë e demonstruara në përgjigjet e dhëna, dëgjimin e vëmendshëm të tekstit, vullnetin e shfaqur në
kryerjen e detyrave.
Detyrë: Vizato planetin Tokë si duket nga hapësira. Përdor ngjyrën e gjelbër, të kaltër, kafe.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Foljet kam dhe jam në kohën e pakryer
(ora e parë)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Dialogë ku nxënësit përdorin foljet kam dhe jam në kohën e pakryer

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljet kam dhe jam në fjali;
• zgjedhon foljet kam dhe jam në kohën e pakryer;
• përdor në fjali foljet kam dhe jam në kohën e
pakryer;
• respekton përpjekjet individuale dhe ato në grup.

Fjalët kyç:
foljet kam dhe jam,
koha e pakryer,
zgjedhim

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgo-nxirr përfundime, punë e drejtuar, punë në dyshe, punë individuale
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Vëzhgo- nxirr përfundime
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin figurat dhe t’i komentojnë ato duke i shoqëruar me fjalitë përkatëse.
Unë isha me pushime në Durrës. Ne kishim top, varkë,çadër.
Nxënësit drejtojnë pyetjet për të gjetur foljet dhe më pas fokusohen te folja dhe ndryshimet që pëson ajo.
Veprimtaria II. Punë e drejtuar
Punohet rubrika e ngjyrosur. Në këtë rubrikë nxënësit lexojnë zgjedhimin e foljeve kam dhe jam në kohën e
pakryer.
Veprimtaria III. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 1 në të cilin ata duhet të nënvizojnë foljet kam dhe jam në tekstin e dhënë. Mësuesi/ja iu rikujton nxënësve të përdorin pyetjet për të gjetur foljet në fjali.
Veprimtaria IV. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë si duhet foljen jam në kohën e pakryer.
Veprimtaria IV. Dialogë
Mësuesi/ja fton nxënësit të zhvillojnë dialogë me njëri-tjetrin ku të përdorin foljet kam dhe jam në kohën e
pakryer. Ai/ajo ndalet dhe i nxit nxënësit të korrigjojnë njëri-tjetrin kur përdorin foljet jo si duhet.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në dallimin dhe zgjedhimin e foljeve kam dhe jam në kohën e pakryer, dëshirën për
të punuar në grup dhe për të ndarë përgjegjësitë me të tjerët.
Detyrë: Shkruaj zgjedhimin e foljeve kam dhe jam në kohën e pakryer.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Foljet kam dhe jam në kohën e pakryer
(ora e dytë)
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljet kam dhe jam në fjali;
• zgjedhon foljet kam dhe jam në kohën e pakryer;
• përdor në fjali foljet kam dhe jam në kohën e
pakryer;
• respekton përpjekjet individuale dhe ato në grup.

Fjalët kyç:
foljet kam dhe jam në kohën e pakryer.

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri,

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: zgjedhim foljesh, punë individuale, punë në dyshe
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Zgjedhim foljesh
Mësuesi/ja fton nxënësit të zgjedhojnë zinxhir foljet kam dhe jam në kohën e pakryer.
Veprimtaria II. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 3 në të cilin ata duhet vendosin përemrin e duhur vetor para
foljes.
Ti kishe një çadër verimi.
Unë kisha patina.
Ai kishte shtëpi të bukur.
Ju kishit shfaqje.
Ne kishim festë.
Ata kishin ekskursion.
Pasi nxënësit vendosin si duhet përemrin analizojnë foljen kam në vetë, numër.
Veprimtaria III. Punë në dyshe.
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin nr 4, në të cilin ata duhet të vendosin në vendet bosh foljet kam
dhe jam në kohën e duhur. Analizohen foljet. Diskutohen punimet e nxënësve.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për aftësitë e demonstruara në zgjedhimin e foljeve kam dhe jam në kohën e pakryer,
dëshirën për të punuar dhe për të ndarë përgjegjësitë me të tjerët.
Detyrë: Formo 4 fjali me foljet kam dhe jam në kohën e pakryer.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Dheu është flori
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Parashikimi i zhvillimit të
tregimit duke u nisur nga porosia e plakut

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• parashikon ngjarjen duke u bazuar në fjalët kyç;
• dallon personazhet e tregimit;
• analizon personazhet duke u mbështetur në përshkrimet dhe veprimet e tyre;
• dallon hyrjen, vazhdimin dhe mbylljen e tregimit;
• demonstron të kuptuarin e mesazhit të tregimit duke u
bazuar në pjesën mbyllëse të tij;
• është i vëmendshëm gjatë të lexuarit.

Fjalët kyç:
dheu,
flori,
bujk,
plak,
bij,
arë,
prodhim,

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: parashikimi i zhvillimit dhe mbylljes, marrëdhënie pyetje-përgjigje, analizë personazhesh
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Parashikim i zhvillimit dhe mbylljes së tregimit duke u nisur nga porosia e plakut.
Mësuesi/ja lexon porosinë e plakut, e cila përkon me paragrafin e parë të tregimit.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të shkruajnë me pak fjali se si do të vazhdojë dhe do të mbyllet tregimi. Nxënësit
punojnë rreth 7 minuta. Mësuesi/ja fton dy nxënës të lexojnë punimet e tyre.
Veprimtaria II. Lexim me zë
Mësuesi/ja lexon pjesën tjetër të tregimit me një intonacion të qetë. Iu kërkon nxënësve të lexojnë autorin e
tregimit. Ai/ajo iu flet nxënësve për Sami Frashërin, si nja nga njerëzit më mendjendritur të kombit shqiptar.
Gjithë jetën e tij ai punoi dhe shkroi për vendin e tij Shqipërinë ndonëse jetoi larg saj.
Veprimtaria II. Marrëdhënie pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja i fton nxënësit t’ju përgjigjen pyetjeve të rubrikës Pyetje rreth tekstit. Një nxënës bën pyetjen
tjetri përgjigjet.
Punohet rubrika Shëno me V përgjigjen e saktë dhe me X përgjigjen e gabuar.
Punohet rubrika Plotëso.
Veprimtaria IV. Analizë personazhesh
Plaku dhe djemtë e tij
Plaku – punëtor, i mençur, i donte shumë djemtë e tij.
Djemtë – fillimisht dembelë, donin të pasuroheshin pa punuar, duke punuar kuptuan se babai i tyre nuk
kishte fshehur flori, por ai i nxiti ata të punonin. Vetëm me punë ata mblodhën një qyp me flori.
Veprimtaria IV. Parashikimi-përfundimi
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve t’i rikthehen parashikimit të fillimit. Sa prej nxënësve parashikuan si autori?
Mësuesi/ja i përgëzon nxënësit për parashikimet e tyre. Ata janë në rrugë të mbarë të shkrimit dhe me siguri
duke lexuar shumë kur të rriten mund të bëhen shkrimtarë dhe mendjendritur ashtu si Sami Frashëri.

317

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 3”

Veprimtaria V. Çfarë kuptojmë nga tregimi?
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë se si e kuptuan ata mesazhin e tregimit në fletë me ngjyra dhe t’i ngjitin
ato në tabelë.
• Plaku i mençur i nxiti djemtë e tij të punonin dhe të fitonin të holla nëpërmjet punës.
• Puna e bën njeriun të pasur.
• Thesari i vërtetë është puna e njeriut.
Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për përfundimet e nxjerra.
Vlerësimi
Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për:
- parashikimin e ngjarjes, dallimin e personazheve, analizën e tyre, mesazhet e nxjerra, vëmendjen e
treguar gjatë leximit të tregimit.
Detyrë: Shkruani tregimin duke përdorur pyetjet: Kush, kur, ku, çfarë, si dhe pse?

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data

Tema mësimore: Cili është më i fortë
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: vëzhgim i qëllimtë i
ilustrimeve

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• interpreton veprën artistike me fjalët e tij/saj;
• lexon poezinë me intonacionin e duhur;
• dallon strofat, vargjet në poezi;
• demonstron të kuptuarin e poezisë duke u
mbështetur në pyetjet;
• demonstron vullnet gjatë kryerjes së detyrave.

Fjalët kyç:
dielli,
era,
reja,
shkëmbi,
njeriu

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri

Lidhja me fushat e tjera:
arte, shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgim i qëllimtë i ilustrimeve, parashikim nëpërmjet titullit, dallo-diskuto, vargjet-komenti
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Vëzhgim i qëllimtë i ilustrimeve
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin ilustrimin, një pikturë me titull “Udhëtari mbi detin me mjegull.” Nxënësit
përshkruajnë përmbledhtas me 3-4 fjali atë që shohin në pikturë.
Në pikturë janë të gjitha elementet që përmenden në poezi, dielli që mungon, retë, era, shkëmbi dhe mbi ta
madhështor është njeriu.
Lexohen disa prej përshkrimeve të nxënësve dhe përgëzohen për aftësitë e demonstruar në interpretimin e
një vepre arti.
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Veprimtaria II. Parashikim nëpërmjet titullit
Mësuesi/ja i njeh nxënësit me poezinë: Cili është më i fortë?
I fton nxënësit të japin një parashikim duke u bazuar në fjalët kyç: Dielli, reja, era, shkëmbi, njeriu.
Mirëpriten parashikimet e nxënësve.
Veprimtaria III. Lexim i poezisë
Lexohet poezia nga mësuesi/ja. Nxënësit në kor do të lexojnë vargun që ka vetëm një fjalë.
Më pas lexohet nga nxënës të ndryshëm, por gjithmonë ruhet leximi në kor i vargut me një fjalë.
Veprimtaria IV. Dallo-diskuto
Mësuesi/ja ftojnë nxënësit të dallojnë strofat dhe vargjet e kësaj poezie. Kjo veprimtari kryhet me ndihmën
e mësuesit/es, pasi struktura e kësaj poezie është paksa më ndryshe nga struktura klasike. Nëse nxënësit
mund të gjejnë fjalët që rimojnë vetë kjo mund të jetë një gjë e mirë, por në fakt ata mund të kenë nevojë që
të orientohen që ta kryejnë këtë proces. Kjo veprimtari do t’i ndihmonte ata për të kuptuar se në një poezi ka
shumë rëndësi fjalët që ne zgjedhim.
Veprimtaria V. Punë individuale. Lexo-gjej arsyen
Punohet rubrika Pyetje rreth tekstit.
Nxënësit duhet të gjejnë dhe shkruajnë përgjigjet e pyetjeve të dhëna. Inkurajohen dhe vlerësohen nxënësit
për aftësitë e demonstruar në dhënien e arsyeve.
Veprimtaria V. Punë në dyshe.
Mësuesi/ja i fton nxënësit të lexojnë poezinë në dyshe duke respektuar leximin ku njëri lexon vargjet në formë
pyetjeje dhe tjetri përgjigjet. Më pas ndërrojnë rolet.
Veprimtaria IV. Vargjet-komenti
Mësuesi/ja fton nxënësit të zgjedhin strofën që iu pëlqen dhe të shkruajnë arsyen pse. Nxënësit punojnë dhe
më pas lexojnë punimet e tyre.
Nxjerrja e mesazhit të poezisë në fakt nuk është pjesë e detyrueshme e programit që nxënësit ta demonstrojnë
këtë aftësi. Gjithsesi mësuesi/ja mund t’i drejtojë pyetjen e thjeshtë: Çfarë kuptuam nga kjo poezi? Në mënyrë
që nxënësit të bëhen vlerësues dhe gjykues të një poezie apo pjese në prozë, por jo të kthejmë në një veprimtari të lodhshme për fëmijët.
Në këtë poezi gjithë mesazhi që mësuesi mund t’jua përcjellë nxënësve mund të jetë:
Njeriu është më i forti, sepse me arsyetimin dhe dijet e tij përpiqet ta zotërojë natyrën.
Nëse nxënësit ofrojnë mendime dhe ide të tjera ato janë krejt të mirëpritura dhe të vlerësueshme.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- interpretimin artistik të veprës, parashikimin me anë të fjalëve kyç, leximin e poezisë, aftësitë e demonstruara
në dallimin e strofave, vargjeve, dëshirës dhe gatishmërisë për të punuar.
Detyrë. Mësoje strofën e fundit dhe recitoje atë.
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Java 34. Në kamp
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data

Tema mësimore: Për herë të parë në kamp
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Diskutim i situatave gazmore që iu kanë ndodhur fëmijëve

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin në role;
• dallon personazhet e tregimit;
• demonstron të kuptuarin e tregimit duke iu përgjigjur
pyetjeve;
• dallon hyrjen, vazhdimin dhe mbylljen e tregimit;
• nxjerr mesazhin e angazhimit dhe kryerjes së detyrave,
pavarësisht gjinisë;
• ndan përvojën e tij/saj në lidhje me situata të ngjashme
me atë të personazheve të tregimit;
• respekton dhe pranon mendimin e tjetrit.

Fjalët kyç:
kamp,
për herë të parë,
bërë lëmsh,
pastrim,
djem,
vajza

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, foto të fëmijëve në kampe verore

Lidhja me fushat e tjera:
shoqëria dhe mjedisi, edukim fizik, sport dhe
shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: Marrëdhëniet pyetje-përgjigje, Lexim i tregimit me zë, lexim me role, rrjet diskutimi
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Marrëdhëniet pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja iu drejton nxënësve pyetje dhe mirëpret përgjigjet e tyre.
− A e dini se çfarë është një kamp veror?
− A keni qenë ndonjëherë?
− Si jeni ndier?
Nëse fëmijët nuk kanë pasur përvoja vetjake, atëherë mësuesi/ja ndan përvojat e tij/saj rreth kampeve verore
ku fëmijët shkonin dhe kalonin pushimet pa prindërit e tyre, por nën drejtimin e mësuesve dhe kujdestarëve të
kampeve. Ata vetë duhet të kujdeseshin për mjedisin ku jetonin, të rregullonin shtretërit e tyre, të kujdeseshin
për higjienën vetjake etj.
Gjëja më e bukur e kampit ishte se krijoje miqësi me moshatarë nga vende të ndryshme të Shqipërisë.
Veprimtaria II. Lexim i tregimit me zë
Mësuesi/ja lexon tregimin dhe i fton nxënësit të dallojnë personazhet e tregimit duke i nënvizuar ato në tekst.
(Arbri, Shpendi, Arti, Arditi, Andrea, mësuesi, vajzat dhe autori që tregon ngjarjen.)
Veprimtaria III. Pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë rubrikën Pyetje rreth tekstit.
Njëri nxënës pyet, tjetri përgjigjet.
Veprimtaria IV. Lexim në role i tregimit
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë në role tregimin. Veprimtaria zhvillohet me dy-tri grupe.
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Veprimtaria V. Lexo-gjej përgjigjen
Mësuesi/ja i fton nxënësit të punojnë rubrikën Shëno me V përgjigjen e saktë dhe me X përgjigjen e gabuar.
Veprimtaria VI. Rrjet diskutimi
		

PO

JO
A duhet të punojmë të gjithë në shtëpi? Pse?

Përfundimi: Të gjithë duhet të punojmë, sepse kështu punët i mbarojmë më shpejt.
Vlerësimi
Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për:
- leximin në role, dallimin e personazheve, diskutimeve të kryera, respektit të treguar ndaj mendimeve të njëri-tjetrit.
Detyrë. Përshkruaj me fjalët e tua çfarë ndodhi në mëngjes në tendën e djemve.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

data

Tema mësimore: Një vizitë në fund të detit
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: grafiku i treguesit alfabetik

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin rrjedhshëm;
• demonstron të kuptuarin e tregimit duke iu përgjigjur
pyetjeve;
• dallon hyrjen, vazhdimin dhe mbylljen e tregimit;
• demonstron vullnet gjatë kryerjes së detyrave;
• demonstron elemente të thjeshta të konceptit të
fjalëformimit;
• respekton etikën gjatë komunikimit personal dhe në
grup.

Fjalët kyç:
det,
vizitë,
zhytës,
kureshtje,
korale,
alga,
bota nënujore

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, enciklopedia për fëmijë, foto të
gjallesave detare

Lidhja me fushat e tjera:
shoqëria dhe mjedisi, edukim fizik, sport dhe
shëndet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: punë në grupe grafiku i treguesit alfabetik, marrëdhëniet pyetje-përgjigje, vëzhgim i fjalëformimit, ritregim
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Punë në grupe. Grafiku i treguesit alfabetik
Mësuesi/ja i fton nxënësit të ndahen në grupe për të plotësuar grafikun e treguesit alfabetik duke formuar
fjalë për detin në një kohë të caktuar.
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A
alga

B
balenë

K
korale

Nxënësit krahasojnë punët e njëri-tjetrit. Vlerësimin maksimale e merr grupi që ka gjetur më shumë fjalë.
Veprimtaria II. Pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja i fton nxënësit të ndahen në grupe. Me ndihmën e mësuesit/es ndajnë në paragrafë tregimin. Gjithsej tre paragrafë. Secili grup do të ndërtojë pyetje për paragrafin përkatës. Nxënësit pyesin dhe
përgjigjen sipas grupeve.
Veprimtaria III. Vëzhgim i qëllimtë i tekstit
Mësuesi/ja i fton nxënësit të gjejnë në tekst fjalitë që tregojnë kureshtjen e fëmijëve, fjalitë që tregojnë si janë
koralet, fjalitë se nën ujë ka një botë të mrekullueshme.
Veprimtaria IV. Vëzhgim i fjalëformimit
Në një fletë nxënësve iu kërkohet të shkruajnë përbërjen e fjalëve nënujore, mbitokësore, nëntokë.
Veprimtaria V. Ritregim
Ritregim në mënyrë të përmbledhur duke u bazuar në pikat kryesore duke u orientuar nga mësuesi/ja.
- Dëshira dhe kureshtja e fëmijëve për t’u zhytur.
- Ndihma që i tha zhytësi i vjetër Detjonit.
- Bota nënujore në sytë e fëmijëve
- Dalja në breg dhe diskutimi i atyre që kishin parë.
Vlerësimi
Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për:
- aftësitë e demonstruara në leximin e tregimit, ndërtimin e pyetjeve, ritregimin, dëshirën për të marrë pjesë
në veprimtari, aftësitë në dallimin e fjalëve të përbëra dhe mënyrën e formimit të tyre.
Detyrë: Vizato një gjallesë ujore.

Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Pse qielli duket blu?
Kompetenca: Dëgjojmë

Situata e të nxënit: parashikim nëpërmjet titullit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• demonstron të dëgjuar të vëmendshëm në
përgjigjen e pyetjeve rreth tekstit;
• veçon detajet dhe çështjet kryesore të tekstit që
dëgjon;
• mban shënime gjatë të dëgjuarit të tekstit;
• demonstron vullnet gjatë kryerjes së detyrave.

Fjalët kyç:
tekst enciklopedik,
qielli blu,
rreze,
Hënë,
ajër,
astronaut

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, enciklopedia për fëmijë

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës, arte
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: parashikim nëpërmjet titullit, veprimtaria e të menduarit të drejtuar,
Di- Mësova
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtari I. Parashikim nëpërmjet titullit
Mësuesi/ja shkruan në tabelë titullin Pse qielli duket blu?
Fton nxënësit të japin idetë e tyre nga ato që ata kanë lexuar apo kanë qenë kureshtarë për ta zbuluar. Lexojnë
2-3 nxënës mendimet dhe idetë që ata kanë dhënë.
Veprimtaria II. Veprimtaria e të menduarit të drejtuar
Mësuesi/ja lexon tekstin dhe i fton nxënësit të jenë të vëmendshëm dhe t’ju përgjigjen pyetjeve, pasi të kenë
dëgjuar leximin e tekstit si dhe të nënvizojnë përgjigjen e saktë.
Mësuesi/ja orienton nxënësit që përgjigjet t’i shkruajnë në tekst krah pyetjes, pasi kanë mbuluar tekstin me një
fletë të bardhë.
Nëse nxënësit shfaqin vështirësi në dhënien e përgjigjeve, atëherë mësuesi/ja lexon dhe njëherë tekstin. Në
përfundim të punës mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë përgjigjet e tyre. Nxënësit që u janë përgjigjur të gjitha
pyetjeve janë dëgjues shumë të mirë. Nxënësit që kanë pasur vështirësi në dhënien e përgjigjeve kanë nevojë
të jenë dëgjues më të mirë.
Veprimtaria IV. Di-mësova
Mësuesi /ja fton nxënësit të punojnë tabelën Di-Mësova ku në kolonën e parë shkruajnë atë çfarë ata dinin
rreth temës dhe në të dytën atë që mësuan.
Di

Mësova

Këtë punim ata mund ta bëjnë pjesë të portofolit të tyre.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në përgjigjet e dhëna, dëgjimin e vëmendshëm të tekstit, vullnetin e shfaqur në kryerjen e detyrave.
Detyrë. Pikturoje qiellin në një ditë vere. Përdor pambuk për retë dhe ngjiti ato mbi karton.
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Antonimet
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: Punë në grup
Kush gjen më shumë fjalë antonime për
një fjalë të dhënë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon antonimet në fjali si fjalë me kuptim të kundërt;
• vlerëson rëndësinë e përdorimit të fjalëve antonime në
pasurinë e fjalorit të gjuhës shqipe;
• demonstron vullnet në kryerjen e detyrave.

Fjalët kyç:
fjalë antonime,
kuptim i kundërt

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri, grafiku organizues i antonimeve

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgo-nxirr përfundimet, punë individuale, punë në dyshe, punë në grup-organizuesi grafik i
antonimeve
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Vëzhgo- nxirr përfundime
Mësuesi/ja fton nxënësit të shohin dy ilustrimet e dhëna: dita dhe nata.
- Këto dy fjalë, të cilat kanë kuptim të kundërt, quhet antonime.
Lexohet rubrika Kujto, ku nxënësit duhet të dallojnë fjalët antonime.
Veprimtaria II. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 1 në të cilin ata duhet të gjejnë emra me kuptim të kundërt.
djalë-vajzë
burrë-grua
dritë-errësirë
gjel-pulë
mashkull-femër
Veprimtaria III. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 2, në të cilin nxënësit duhet të gjejnë folje me kuptim të kundërt.
vishem-zhvishem
dal-hyj
mbath-zbath
shkoj-vij
afrohem-largohem
Kjo rubrikë mund të shoqërohet dhe me veprimet e fëmijëve. P.sh., Njëri lidh këpucët, tjetri i zgjidh ato e
kështu me radhë.
Veprimtaria IV. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të shkruajnë mbiemra me kuptim të kundërt.
Në Tiranë dimri është i ngrohtë. Në Korçë dimri është i ftohtë.
Veprimtaria V. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 4 në të cilin ata duhet të nënvizojnë foljet me të kuqe dhe
mbiemrat me ngjyrë blu.
Veprimtaria V. Punë në grupe- Organizuesi grafik i antonimeve
Nxënësve iu shpërndahet grafiku organizues i antonimeve të cilin ata duhet ta plotësojnë. Shpallet nxënësi
më i mirë në gjetjen e fjalëve antonime, ai që gjen më shumë.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në dallimin e fjalëve antonime, përdorimin e tyre në fjali, dëshirën dhe vullnetit të
shfaqur për të punuar.
Detyrë:
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Tema mësimore: Liqeni
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
Liqeni natën në verë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon poezinë me intonacionin e duhur;
• dallon strofat, vargjet në poezi;
• demonstron të kuptuarin e poezisë duke u
mbështetur në pyetjet e dhëna;
• demonstron vullnet gjatë kryerjes së detyrave;
• shpreh pëlqyeshmërinë e tij/saj rreth vargjeve të
caktuara.

Fjalët kyç:
liqen,
kur bie me fjetë,
hënë,
yje

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, foto të liqeneve

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Data

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: stuhi mendimesh, lexim-komentim nëpërmjet pyetjeve, fragmenti-komenti
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I: Stuhi mendimesh
- Çfarë dini për liqenin natyral ose artificial?
një gropë e madhe
e mbushur me ujë
lahen njerëzit

liqeni
shëtisin me varka

ka peshq ndryshme
peshkojnë

Veprimtaria II. Lexim i poezisë nga mësuesi/ja
Mësuesi/ja i njeh nxënësit me poezinë “Liqeni“.
Lexohet poezia me një intonacion të qetë. Pas leximit të parë punohet rubrika Fjalorth.
Veprimtaria III. Lexim i poezisë nga nxënësit.
Dallimi i strofave, vargjeve dhe rimave të poezisë.
Koment i strofave duke u mbështetur në pyetjet.
Strofa e parë
- Cilit ia kushton poeti këtë poezi?
- Si i duket liqeni në mbrëmje?
Strofa e dytë
- Për cilën stinë flet poeti?
- Me kë e krahason ai Hënën?
- Me kë e krahason ai liqenin?
Pasi nxënësit u përgjigjen pyetjeve, mësuesi/ja u tregon atyre që në këtë poezi poeti ka përdorur mbiemra,
ka krahasuar hënën me fenerin, liqenin me një copë qielli me yje dhe hënë, e ka krahasuar liqenin me syrin
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e një fëmije që bie në gjumë. Të gjitha këto poeti i bën për ta paraqitur sa më bukur liqenin. Në klasat më të
larta nxënësit do të mësojnë që në të vërtetë mbiemrat, që përdoren për të krahasuar, do të formojnë figurat
letrare.
Veprimtaria IV. Fragmenti-komenti
Mësuesi/ja fton nxënësit të zgjedhin dy vargje që u pëlqejnë dhe të shkruaj arsyen pse.
Punimin e tyre ta shoqërojnë më vizatimin e liqenit natën në verë.
Nxënësit punojnë dhe më pas lexojnë punimet e tyre.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- leximin e poezisë me intonacionin e duhur, aftësitë e demonstruara në dallimin e strofave, vargjeve, të
kuptuarin e poezisë nëpërmjet përgjigjeve të pyetjeve, pëlqyeshmërisë për vargjet, dëshirën për të shprehur
mendimet dhe opinionet e tyre.
Detyrë. Mësoje vjershën dhe recitoje atë.

Java 35. Erdhi vera
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data

Tema mësimore: Një ditë në plazh
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit: Përvoja vetjake të ngjashme me personazhin e tregimit.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm ditarin duke respektuar shenjat e
pikësimit;
• demonstron të kuptuarin e pjesës duke iu përgjigjur
pyetjeve;
• shkruan një ditar me një temë të caktuar duke u
bazuar në strukturën e tij;
• shfaq vetëbesim dhe vetëvlerësim;
• respekton dhe pranon mendimin e tjetrit.

Fjalët kyç:
ditar,
plazh,
pushime,
çadër,
krem kundër diellit

Burimet:
teksti i nxënësit, e-libri, ditarë

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës, matematika

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: pyetësor, lexim-pyetje-përgjigje, diskutim përvojash të ngjashme, shkrim i lirë
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Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I: Pyetësor
Mësuesi/ja ka përgatitur një pyetësor që ua ndan nxënësve.
1- A mban ti ditar? PO JO
2- Çfarë është një ditar?
_________________________________________________________________________________
(Një bllok ku ne shkruajmë ndodhitë e ditës, dëshirat dhe sekretet tona.)
3- Si i drejtohesh ditarit tënd?
_________________________________________________________________________________
4- A i ndan shkrimet e tua në ditar me të tjerët?
_________________________________________________________________________________
Pasi nxënësit plotësojnë pyetësorin, mësuesi/ja bën një përmbledhje të përgjigjeve të nxënësve ose i
angazhon ata për të përpunuar përgjigjet pasi i ka udhëzuar fillimisht se si të punojnë.
Veprimtaria II. Lexim-pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja i njeh nxënësit me pjesën e re.
-Sot ne do të lexojmë një fletë nga ditari i Gentit. Ai ka dëshirë që këtë fletë ditari ta ndajë dhe me ne të tjerët
për të na treguar sesi e ka kaluar ai një ditë në plazh.
Leximi i fletës së ditarit. Pyetje rreth pjesës së lexuar.
- Ku shkoi Genti me familjen e tij?
- Çfarë këshillash i dha mami?
- Pse nuk mund të shkojë në plazh përsëri?
- Ku mendon të shkojë pasi të mbarojë shkolla?
Veprimtaria III. Diskutim përvojash të ngjashme
Mësuesi/ja fton nxënësit të tregojnë situata të ngjashme me ato të Gentit.
Nxënësit inkurajohen të diskutojnë dhe të dëgjojnë njëri-tjetrin.
Veprimtaria IV. Shkrim i lirë
Mësuesi/ja fton nxënësit të përshkruajnë në një fletë ditari një ditë vere në plazh.
Nëse ka kohë, lexohen punimet e nxënësve. Ky punim mund të bëhet pjesë e portofolit të nxënësit.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- ndarjen e përvojave të tyre më të tjerët, përshkrimin e një flete ditari, dëshirën për t’u shprehur, dëshirën
për të dëgjuar dhe pranuar mendimet e të tjerëve.
Detyrë.
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Fusha: Gjuhët dhe komunikimi Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa 3

Data:

Tema mësimore: Sinonimet
Kompetenca: Njohuri për gjuhën

Situata e të nxënit: punë në grup
Kush gjen më shumë fjalë sinonime për një fjalë
të dhënë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon sinonimet në fjali si fjalë më kuptim të afërt
ose të njëjtë;
• vlerëson përdorimin e fjalëve të gjuhës shqipe
kundrejt fjalëve të huaja;
• vlerëson rëndësinë e përdorimit të fjalëve sinonime
për pasurinë e fjalorit të gjuhës shqipe;
• demonstron vullnet në kryerjen e detyrave.

Fjalët kyç:
fjalë sinonime,
kuptim i afërt ose i njëjtë

Burimet:
teksti i nxënësit , e-libri, fjalori i fjalëve sinonime në gjuhën
shqipe

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgo-nxirr përfundime, punë individuale, punë në dyshe, punë në grupe-grafiku organizues
i sinonimeve
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I. Vëzhgo- nxirr përfundime
Mësuesi/ja fton nxënësit të dëgjojnë leximin e paragrafit të dhënë në tekst. Më pas nënvizon foljet e shkruara
me ngjyrë të kuqe.
Lexohet rubrika e ngjyrosur dhe jepet kuptimi i fjalëve sinonime të dhëna.
Veprimtaria II. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 1 në të cilin ata duhet të lidhin fjalët që kanë kuptim të njëjtë
ose afërsisht të njëjtë.
Veprimtaria III. Punë në dyshe
Mësuesi/ja fton nxënësit të punojnë ushtrimin 2 në të cilin nxënësit duhet të gjejnë fjalët sinonime:
vajzë, goce, çikë
djalë, çuni
gjyshe, nënë
Veprimtaria IV. Punë individuale
Mësuesi/ja fton nxënësit të gjejnë fjalët sinonime dhe të dallojnë se cilat fjalë nuk duhet t’i përdorin.
Dritare, penxhere
gjyshe, nënë
fqinjë, gjitone, komshi
Nxënësit lexojnë sinonimet e gjetura. Mësuesi/ja i orienton që fjala penxhere dhe gjitone janë fjalë të huaja,
prandaj s’duhet përdorur.w
Veprimtaria V. Punë në grupe. Organizuesi grafik i sinonimeve
Punohet ushtrimi 4 në grupe ku nxënësit duhet të gjejnë katër sinonime dhe të shkruajnë nga një fjali me to.
Nxënësit prezantojnë punën dhe vlerësohen
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për:
- aftësitë e demonstruara në dallimin e fjalëve sinonime, përdorimin e tyre në fjali, dëshirës dhe vullnetit të
shfaqur për të punuar.
Detyrë:
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Fusha: Gjuha dhe komunikimi Lënda: gjuhë shqipe

Klasa 2

Data:

Tema mësimore: Sa shpejt mbërriti vera
Kompetenca: Flasim

Situata e të nxënit: Stina e verës

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• diskuton për stinën e verës;
• komenton poezitë për verën;
• përshkruan emocionet e tij/saj për ardhjen e verës
dhe mbarimin e shkollës.

Fjalët kyç: verë, piqen, gusht, diell

Burimet:
teksti i nxënësit, peizazhe të stinës së verës

Lidhja me fushat e tjera:
shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Metodologjia: vëzhgo-përzgjidh, plotëso-argumento, rrjet diskutimi, vizatim i lirë
Veprimtaritë e nxënësve
Veprimtaria I: Stuhi mendimesh
Është vapë
shkojmë me pushime
qershor-korrik-gusht

Stina e verës

Piqen frutat, kallëzat e grurit

dielli ngroh më shumë

mbaron shkolla

Veprimtaria II. Lexo-komento
Mësuesi/ja fton nxënësit të lexojnë vjershat.
Dallojnë strofat, vargjet dhe rimat. Më pas mësuesi/ja i fton nxënësit të komentojnë poezitë duke iu përgjigjur
pyetjeve.
Veprimtaria III. Diskutim
Mësuesi/ja i fton nxënësit të përshkruajnë se si ndihen me mbarimin e shkollës dhe ardhjen e verës.
Nxënësit japin idetë dhe emocionet e tyre.
Veprimtaria IV.
Mësuesi/ja fton nxënësit zgjedhin njërën nga veprimtaritë
- Mësimi përmendësh i njërës nga vjershat.
- Vizatimi i stinës së verës.
- Krijimi i një poezie për verën.
Inkurajohen nxënësit për aftësitë e demonstruara.
Vlerësimi
Nxënësit vlerësohen për mendimet dhe idetë e dhëna, aftësitë e demonstruara në komentet e poezive,
pjesëmarrjes në veprimtari dhe dëshirës për të punuar.
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Test përmbledhës - tremujori i tretë
Emër mbiemër ____________________________

data___________________

Lexo tekstin e mëposhtëm:
Kanguri I vogël
Një kangur i vogël pyeti mamanë e tij pse ai nuk mund të notonte si delfinët. Mamaja i tha se ai ishte një kangur
dhe mund të mburrej me aftësinë e tij për të kërcyer. Kanguri i vogël shkoi te koala dhe e pyeti nëse ajo kërcente
dot si një kangur. Koala i tha se ajo nuk mund të kërcente dot si një kangur, por mund të ngjitej në degët e holla.
Kanguri i vogël takoi elefantin. Elefanti i tha se ai mund të vraponte e të mbante pesha të rënda. Kjo ishte vlera
e tij. Kanguri u largua dhe filloi të kërcente buzë lumit. Kërcimi ishte vlera e tij. Askush nuk mund të kërcente si
ai dhe kjo e bënte të krenohej.
Rretho përgjigjen e saktë.
1. Çfarë mund të bënte kanguri?								
§ Të ngjitej në pemë,
§ Të kërcente
§ Të mbante pesha të rënda
2. Me cilat kafshë bisedoi kanguri?								
§ Krokodilin dhe luanin
§ Ariun dhe gjirafën
§ Koalën dhe elefantin

1 pikë

1 pikë

3. Pse u gëzua kanguri? Gjej në tekst fjalinë ku përshkruhet gëzimi i tij dhe shkruaje.
3 pikë
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Po ti për cilën aftësi tënden ndihesh krenar?						
2 pikë
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5- Rendit veprimet e kangurit duke shkruar në kuti numrat nga 1-6.				
 Kanguri shkoi te koala.
 Kanguri pyeti mamanë e tij.
 Koala mund të ngjitej në degët e holla.
 Kanguri u gëzua se askush nuk mund të kërcente si ai.
 Kanguri shkoi te elefanti.
 Elefanti mund të vraponte dhe të mbante pesha.
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6. Çfarë mësove ti nga kjo fabul?								
3 pikë
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7- Gjej në tekstin e mësipërm tri folje dhe shkruaji ato?					
3 pikë
______________
______________
______________
8- Plotëso tabelën e mëposhtme:								
Folja

koha

veta

9 pikë
numri

mëson
Do të luajmë
kërcenin
9- Formo një fjali me foljen vrapoj në kohën e tashme, veta e dytë, numri shumës. 		

2 pikë

____________________________________________________________________________________		
		
10- Rretho sinonimin e foljes tregoj.								1 pikë
 mësoj
 përshkruaj
 dëgjoj
11- Gjej dhe shkruaj antonimet e fjalëve të dhëna:						
i vogël - ________________
i ëmbël - ________________

2 pikë

Vlerësimi

Arritje të
pakënaqshme
(1)

Arritje që kanë nevojë
për përmirësim (2)

Arritje të
kënaqshme
(3)

Arritje shumë të Arritje të
kënaqshme (4)
shkëlqyera (5)

pikët

0-8

9-16

17-21

22-29

					
							Suksese!
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Test përmbledhës tremujori i tretë
Emër mbiemër ____________________________

data___________________

Lexo tekstin e mëposhtëm:
Dy miq
Një ditë Beni, një ari ngjyrëgështenjë shkoi të peshkonte. Kur po i afrohej liqenit, u përmend se nuk kishte
marrë krimba për grepin e tij. Në të njëjtën kohë, shoku i tij, Baku, një tjetër ari ngjyrëkafe, po shkonte dhe ai të
peshkonte. Baku kishte marrë krimbat, por kishte harruar kallamin e peshkimit. Të dy qortonin veten për hutesën
e tyre. Ndërsa ata flisnin, peshqit po fluturonin mbi ujëra. Bakut i erdhi në mendje një ide. Ai i propozoi mikut të
tij Benit të bashkëpunonin me njëri-tjetrin. Beni kërceu përpjetë nga gëzimi dhe sigurisht pranoi. Me grepin e
njërit dhe karremat e tjetrit ata gjuajtën deri vonë dhe gjahu u shkoi mbarë si kurrë ndonjëherë.
Rretho përgjigjen e saktë.
1. Çfarë kishte harruar ariu Ben?								1 pikë
§ Grepin e peshkimit
§ Krimbat për grepin e tij
§ Kallamin e peshkimit
§
§
§
§

2. Pse po e qortonin veten të dy arinjtë?						
Sepse kishin harruar pajisjet e peshkimit.
Sepse ishin larguar pa lajmëruar
Sepse ishin zgjuar vonë

1 pikë

3. Cila ishte ideja e Bakut? Gjej në tekst fjalinë dhe shkruaje. 				
3 pikë
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Po ty të ka ndodhur të harrosh ndonjë mjet pune që të duhej në klasë? Si ke vepruar? 2 pikë
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5- Rendit veprimet e dy miqve duke shkruar në kuti numrat nga 1-6.				
 Baku kishte harruar kallamin e peshkimit.
 Të dy po qortonin veten.
 Beni kishte harruar krimbat për grepin e tij.
 Bakut i lindi një ide.
 Të dy miqve u eci mbarë peshkimi.
 Ata bashkëpunuan me njëri-tjetrin.
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6. Çfarë mësove ti nga kjo fabul?								
3 pikë
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7- Gjej në tekstin e mësipërm tri folje dhe shkruaji ato?					
______________		 ______________		 ______________

3 pikë

8- Plotëso tabelën e mëposhtme:								

9 pikë

Folja

koha

veta

numri

peshkoj
do të fluturojnë
kërcenin
9- Formo një fjali me foljen peshkoj në kohën e tashme, veta e dytë, numri shumës.

2 pikë

____________________________________________________________________________________		
		
10- Rretho sinonimin e foljes vështroj.							1 pikë
 dëgjoj
 përshkruaj
 shoh
11- Gjej dhe shkruaj antonimet e fjalëve të dhëna:						
i madh- ________________
i hidhur - ________________

2 pikë

Vlerësimi Arritje të
Arritje që kanë nevopakënaqshme (1) jë për përmirësim (2)

Arritje të
Arritje shumë të
kënaqshme (3) kënaqshme (4)

Arritje të
shkëlqyera (5)

pikët

17-21

30-33

0-8

9-16

22-29

							
					

						Suksese!				
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