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Planifikimi i lëndës Gjuha shqipe 4
Planifikimi sintetik i tremujorëve
Plani analitik i të tre tremujorëve
Rezultatet e të nxënit për çdo kompetencë
Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit
·

·
·
·
·
·

·
·

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, me vizatim, me mimikë, me lëvizje etj.;
dëgjon me vëmendje prezantimin e tjetrit dhe merr pjesë në diskutim me pyetje, komente apo sqarime;
merr pjesë në organizimin e një shfaqjeje artistike duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit;
lexon saktë me zë një tekst letrar ose joletrar të palexuar më parë;
shkruan një tekst (rreth një faqe) për një temë të caktuar;
identifikon personazhet kryesore të një tregimi, drame, filmi apo kënge dhe i analizon duke bërë një
listë me tiparet e tyre, diskuton rreth tyre dhe, në bashkëveprim me moshatarët, luan rolin e njërit prej
personazheve;
shpreh me gojë dhe me shkrim fjali të thjeshta në gjuhën e huaj dhe i përkthen ato në gjuhën amtare;
prezanton një temë të caktuar para të tjerëve në një kohëzgjatje deri në 10 minuta duke përdorur TIK-un.

Kompetenca e të menduarit
· Identifikon, për një temë/ngjarje, çështjet kryesore të marra nga burime të ndryshme informacioni (tekst
mësimor, gazetë, internet, apo burime të tjera);
· 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
· shfrytëzon burime të ndryshme informacioni për përgatitjen e një teme të dhënë;
· identifikon dhe krahason informacionet e njohura me ato të panjohura për një temë, çështje apo ngjarje të
caktuar, duke përdorur teknika të ndryshme (p.sh., duke i shënuar me shenja të ndryshme);
· krahason përparimin e tij me përvojën paraprake gjatë kryerjes së një detyre apo një veprimtarie të caktuar;
· 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 konkretë për përmirësim;
· identifikon cilësitë që zotëron dhe ato që duhen zhvilluar për të nxënë gjatë kryerjes së një detyre apo
veprimtarie të caktuar duke bashkëpunuar me të tjerët;
· prezanton, për 6-10 minuta, përvojën e vet.
Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin
· përgatit një jetëshkrim (autobiografi) ku prezanton veten, të dhënat personale dhe prirjet që ka për fusha
të caktuara, duke gjetur të përbashkëtat që ato kanë me profesionet e dëshiruara;
· përgatit një plan pune njëjavor;
· diskuton për mënyrën e sjelljes së nxënësve në klasë, në shkollë dhe në mjedise të tjera në një situatë të
caktuar, duke prezantuar idetë nëpërmjet shembujve konkretë. në shkollë, në shtëpi.
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Kompetenca personale
· bashkëpunon në mënyrë aktive me të gjithë moshatarët (pavarësisht prejardhjes së tyre, aftësive dhe
nevojave të veçanta) për arritjen e një qëllimi të përbashkët (projekti/ veprimtarie në bazë klase/shkolle
apo jashtë saj).
Kompetenca qytetare
· shpreh, dëgjon dhe respekton mendimin e secilit anëtar dhe vendos për mënyrat e përfundimit të një
veprimtarie të përbashkët.
Kompetenca digjitale
· organizon dhe komunikon informacionin, duke përdorur mjetet e duhura të komunikimit teknologjik për të
mbledhur informacion dhe për të komunikuar me të tjerët.

Ndarja e orëve sipas kompetencave të programit
Kompetencat/
klasat

Të
dëgjuarit
e teksteve
të
ndryshme

Të folurit
për të
komunikuar
dhe për të
mësuar

Të
lexuarit e
teksteve
letrare
dhe
joletrare

Të shkruarit
për qëllime
vetjake dhe
funksionale

Përdorimi
i drejtë i
gjuhës

Gjithsej(orë)

Klasa e katërt

5

5

75

30

60

175 orë
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KTHIMI NË
SHKOLLË

1.

2.

LETRAT
TONA

17.

18.

Java 4.

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Shkruajmë

15.

16.

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

14.

13.

MIQ DHE
TË
VEÇANTË

12.

Lexojmë

Shkruajmë

10.

Java 3.

Gjuha jonë

9.

11.

Gjuha jonë

8.

Letër kryetarit të
bashkisë
Drejtshkrim /
Shenjat e
pikësimit në

Kloteri ka vënë
syze
Përshkruajmë
personazhin
Letër shoqes

Përshkruajmë
shokun/shoqen e
klasës
Ema është si
princeshë
Llojet e fjalisë
sipas synimit të
thënies.
Ushtrime

Ani pianistja
Ndërtimi i tregimit
Sintaksë
Teksti dhe
paragrafi
Ushtrime

Lexojmë

7.

Lexojmë

Flasim

5.

Java 2.
SHOKËT E
KLASËS

Lexojmë

4.

6.

Sintaksë – Teksti
dhe fjalia
Një diskutim në
klasë
Diskutimi dhe
biseda
Ani pianistja

Gjuha jonë

Dita e parë e
shkollës
Pushimet verore

Tema mësimore

3.

Shkruajmë

Kompetencat

Java

Nr.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Nr.

I DUAM
KAFSHËT

Java 17

AVENTURA
DIMËRORE

Java 16

AROMA
DHE SHIJE

Java 15.

Na erdhi Viti
i Ri!

Java 14

Java

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Shkruajmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

25. Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Shkruajmë

30. Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

29. Lexojmë

Kompetencat

Ushtrime

Përemri pronor

Çarku

Lakimi i mbiemrave të
nyjshëm dhe të
panyjshëm
Lakimi i mbiemrave në
numrin shumës
Sporti dhe koha e lirë

Shumë zhurmë për
asgjë
Shumë zhurmë për
asgjë

E mrekullueshmja...
Pica
E mrekullueshmja...
Pica

Përshkruajmë aromat
dhe shijet
Drejtshkrim / Përshtatja
e mbiemrit me emrin

Patatet e ziera

Poezi

Një Plak i Vitit të Ri
ndryshe
Mbiemri (i nyjshëm dhe
i panyjshëm)
Gjinia dhe numri i
mbiemrit
Dantellat e akullit

Tema mësimore

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Nr.

NË BOTËN E
MITIT

Java 29.

E VËRTETË DHE
FANTASTIKE

Java 28.

NË BOTËN E
PËRRALLAVE

Java 27.

NË KOPSHTIN
ME LULE

Java 26.

Java

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Shkruajmë

Flasim

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë
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Përshtatja e
kallëzuesit me
kryefjalën

Miti

Dallimi i teksteve
nga intonacioni
Tekste fantastike
dhe shkencore
Sjellësi i zjarrit

Ushtrime

Tregim për yllin e
zjarrtë
Kallëzuesi

Lexim jashtë
klase

Kryefjala

Pjesët kryesore të
fjalisë

Përralla

Vishnjushi dhe
sinjor Majdanozi
Princesha Ardita

Lexojmë
Lexojmë

Ushtrime

Ndajfolja

Kopshti me lule

Kopshti sekret

Tema mësimore

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Kompetencat
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Java 7.

GJËRA TË

32.

Shkruajmë

Lexojmë

Shkruajmë

30.

31.

Gjuha jonë

29.

Dëgjojmë

Gjuha jonë

EMRAT
TANË

27.

Lexojmë

28.

Java 6.

Lexojmë

25.

26.

Gjuha jonë

24.

Shkruajmë

Gjuha jonë

MIRËSI
DHE PAQE

23.

22.

Shkruajmë
Lexojmë

20.
21.

Java 5.

Dëgjojmë

19.

Tregimi fantastik

Dragonjtë e Meit

Emri (i
përgjithshëm dhe
i përveçëm)
Drejtshkrim/Shkro
nja e madhe tek
emrat e
përveçëm / fillimi i
fjalisë
Emri im

Më quajnë
mbretëreshë
Teuta
Gentiana

Fjalia pohore dhe
mohore
Drejtshkrim /
Fjalët mohuese
Vajza e kopshtarit

Thirrjet dhe
mesazhet

dialog
Nga revista /
Është fat të kesh
një shoqe si
Fatbardha
Letër revistës
Pëllumbi i bardhë

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

20.
21.

19.

TË

Java 20

NË
XHUNGËL

Java 19

FUNDJAVË
ME
AVENTURA

Java 18

Flasim

Krahasimi dhe kuptimi i

Vajza e çuditshme

Tarzani

Lexojmë
Lexojmë

Ushtrime

Folja

Përshkruajmë xhunglën

Një fundjavë e
paharrueshme
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Ushtrime

Përemri vetor

Përshkruajmë kafshët
Aventurat e Hakëlberi
Finit
Zhvillo tregimin /
Gështenjat shpërthyese

Dallgëthyesi

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Shkruajmë
Lexojmë

Lexojmë

32.

31.

30.

29

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

20.
21.

19.

UDHËTIME

Java 32.

HISTORI TË
VËRTETA

Java 31.

LEGJENDAT E
HERONJVE

Java 30.

.Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë
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Lexim jashtë
klase
Në planetin e
çuditshëm
Tregime

Gjyshja ime
Sevasti
Qiriazi/Andrea i
vogël

Lexojmë

Gjuha jonë

Zgjerojmë/zvogël
ojmë grupet e
fjalisë
Ushtrime

Onufri dhe bariu
Gjuha jonë

Lexojmë

Personazhi/hero

Skënderbeu

Lexojmë
Shkruajmë

Ushtrime

Grupi i kallëzuesit
dhe i kryefjalës

Fuqia e Mujit

Syri i Kaltër

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
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10

ERDHI
VJESHTA

37.

E DUAM

52.

Gjuha jonë

Lexojmë

Gjuha jonë

50.

Java 11

Gjuha jonë

49.

51.

Shkruajmë

Gjuha jonë

Lexojmë

48.

47.

Java 10.
ATDHEU
DHE
GJUHA

Lakimi i emrave

Emra
mashkullorë të
shquar dhe të
pashquar
Emra femërorë të
shquar dhe të
pashquar
Fluturimi i Markut

Dialektet e gjuhës
shqipe
Fjalë të urta

Lexojmë

45.

46.

Biblioteka e
Stardit
Poezi për gjuhën
dhe atdheun

Gjuha jonë

44.

Libri tërheqës

Trajta e emrit
shquarsi,
pashquarsi
Ushtrime

Shkruajmë

Oreksi për librat

Gjuha jonë

JAVA E
LIBRIT

42.

Lexojmë

43.

Java 9

Harabeli

Lexojmë

40.

41.

Ushtrime

Tingujt dhe
ngjyrat e vjeshtës
Numri i emrit

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Gjinia e emrit
Projekt - Gjiganti i
akullit / Teatri i
shkollës
Vjeshta

Emri – emrat
konkretë dhe
abstraktë
Teksti shkencor

39.

38.

Java 8

Gjuha jonë
Lexojmë

34.
35.

36.

Flasim

33.

FRIKSHME

52.

51.

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

34.
35.

33.

MËSOJMË

Java 24

ERDHI
PRANVERA!

Java 23

PËR MAMIN
DHE
MËSUESEN

Java 22.

FILMA
SHQIPTARË

Java 21

FLUTUROS
H ME
FANTAZI

.Shkruajmë

Lexojmë

Dëgjojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Shkruajmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë

Lexojmë

Lexojmë
Shkruajmë

Gjuha jonë

Luani dhe dhelpra e
mençur
Fabula

Poezi për pranverën

Përshkruajmë
pranverën
Folja në kohën e
tashme
Drejtshkrimi i foljes në
kohën e tashme

Zgjimi i ariut

Mami im

Zgjedhimi i foljeve kam
dhe jam në kohën e të
pakryer
Ushtrime

Të dhëna për filmat
shqiptarë
Mësuesja e klasës së
parë
Mami dhe Lumturia

Përshkruajmë ndjenjat
e personazheve
Foljet jam dhe kam në
kohën e kryer të
thjeshtë
Ushtrime

Beni ecën vetë

Foljet jam dhe kam në
kohën e tashme
Kali i drunjtë
Krijojmë një personazh

figurshëm

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

34.
36.

33.

ERDHËN
PUSHIMET

Java 35.

Erdhi vera

Java 34.

UDHËTIME
TURISTIKE

Java 33.

FANTASTIKE

Lexojmë

Lexojmë

Flasim

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Shkruajmë

7

Pjesa që më ka
pëlqyer më
shumë në Gjuhën
shqipe 4

Të lundrojmë të
sigurt në internet
Një ditë në plazh

Të flesh në verë

Gjëegjëza

Test vlerësues

Fjalët me kuptim
të figurshëm

Në bregun e
pulëbardhave
Plani i
veprimtarisë

Kërcim mbi
vullkan

Lexojmë

Lexojmë

Ushtrime

Sinonimet

Koni në Romë

Ushtrime

Antonimet

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

fantastikoshkencore

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”

64.
65.
66.

Gjuha jonë
Dëgjojmë
Shkruajmë

Lexojmë
Gjuha jonë

12 muajt e vitit
Lakimi i emrave
në numrin
shumës
Ushtrime
Teksti udhëzues
Si pikturohet një
pemë

Dëgjojmë

61.

Java 13
FUNDVITI

Gjuha jonë

60.

62.
63.

Udhëtimi turistik,
Prespa
Lakimi emrit
femërorë në
trajtën e shquar e
të pashquar
Letër nga fshati

Lexojmë

59.

Lexojmë

Intervista

Java 12.
EJA NË
FSHAT

Shkruajmë

58.

57.

Shkruajmë

56.

61.

60.

59.

58.

57.

56.

55.

Test vlerësues

Shkruajmë

55.

Tregimi për
mbrojtjen e
mjedisit
Pema e qershisë

54.

Kur lahet Hëna

Lexojmë

53.

52.

54.

Lakimi i emrave
mashkullorë

Ushtrime

Gjuha jonë

51.

50.

49.

Gjuha jonë

E DUAM
MJEDISIN

52.

Lexojmë

Emra
mashkullorë të
shquar dhe të
pashquar
Emra femërorë të
shquar dhe të
pashquar
Fluturimi i Markut

53.

Java 11

Gjuha jonë

50.

51.

Gjuha jonë

49.

NË BOTËN
E
ÇUDIRAVE

Java 25

MËSOJMË
NGA
FABULAT

Java 24

Shkruajmë

Gjuha jonë

Tregimi realist dhe
tregimi fantastik

Folja në kohën e
pakryer
Drejtshkrimi i foljes në
kohën e pakryer

Test vlerësimi

Lexojmë
Gjuha jonë

Liza në botën e
çudirave

Folja në kohën e kryer
të thjeshtë të mënyrës
dëftore
Drejtshkrimi i foljes në
kohën e kryer të
thjeshtë
Gramatika është këngë
e bukur

Luani dhe dhelpra e
mençur
Fabula

Poezi për pranverën

tashme
Drejtshkrimi i foljes në
kohën e tashme

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

.Shkruajmë

Lexojmë

Dëgjojmë

Gjuha jonë

50.

49.

Lexojmë

8

Pjesa që më ka
pëlqyer më
shumë në Gjuhën
shqipe 4
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12

Shkruajmë

Gjuha jonë

Lexojmë

Flasim

2

1

1

2

3.

4.

5.

Lexojmë

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

2

1

2

7.

8.

9.

6.

1

Java 2.
SHOKËT E
KLASËS

KTHIMI NË
SHKOLLË

2.

Kompetencat

Lexojmë

Java 1.

1.

Java

Orët 3
orë në
6
1

Nr.

Planifikimi i lëndës për tremujorin e parë
13 javë x 5 orë = 65 orë



Ushtrime

Sintaksë
Teksti dhe paragrafi

Ani pianistja
Ndërtimi i tregimit

Ani pianistja

Diskutimi dhe biseda

Një diskutim në klasë

Sintaksë – Teksti dhe

fjalia

Pushimet verore

Dita e parë e shkollës

Tema mësimore



Paraqitja e detyrës së 

Paraqitja në fisha ose në
video-projektor e teksteve
me paragrafë

Talentet tona

Përvojat e nxënëseve 
Për ç’arsye e keni pasur
zili dikë?

Jepen sekuenca me
pamje ose me role të
bisedave dhe diskutimeve
me njëri-tjetrin



Prezantimi me shokët apo
shoqet e reja të klasës

Fisha me fjali të shkurtra.
“Qetësi”. Mbyllur. Shtëpia
shitet.

Foto, filmime nga
pushimet verore

Situatat e
parashikuara të të
nxënit
Komentohen foto nga dita
e parë e shkollës



Stuhi mendimi

Harta e paragrafit,
punë e drejtuar,
diskutim, shkrim i
drejtuar.



Diskutim, grafik
organizues, punë në 
grupe, talenti im

Diskutim, grafik
organizues, punë në 
grupe, talenti im

Diskutim idesh, punë e
drejtuar, punë në 
grupe, interpretime
vëzhgim i organizuar.

diagram Veni.

shkrim i drejtuar, krijim

i lirë.
Bisedë, lexim në role,

lexim i drejtuar,

Metodologjia dhe
veprimtaritë e
nxënësve
Stuhi mendimi, bisedë
e kombinuar me lexim,

punë me grupe,
diagram i Venit.
Shkrim i drejtuar, punë
individuale, punë me 

grupe, shikim i
organizuar.
Punë në grupe dyshe,

punë e drejtuar,

Vlerësohen nxënësit për:

Vlerësohen nxënësit për:
leximin rrjedhshëm, analizën e
personazheve, shprehjen e
mendimeve për situata të
caktuara
Vlerësohen nxënësit për:
tregimin e përmbajtjes dhënien e
opinioneve të tyre për
personazhet, për vlerësimin e
talenteve
Vlerësohen nxënësit për:
dallimin e paragrafëve në tekste
të ndryshme dh renditjen e tyre si
duhet

Vlerësohen nxënësit për:
Leximin e pjesës
dramatizimin
Krahasimin ndërmjet qytetit dhe
fshatit
Vlerësohen nxënësit për:
dallimin ndërmjet bisedave dhe
diskutimit, realizimin e një dialogu
apo bisede

Vlerësim i nxënësit për:
Dallimin e fjalisë nga teksti,
krijimin e një teksti
Dallimin e fjalive të veçanta

Vlerësimi i nxënësit për:
mbresat nga pushimet verore
shkrimin qartë rreth pushimeve
verore

Nxënësit e vlerësohen për:
leximin e tregimit
përvojat e tyre për ditën e parë të
shkollës

Vlerësimi i nxënësit

Teksti, tekste nga

Teksti, tekste të
ndryshme në fisha,
e-libri

Teksti, fleta
formati, lapustila,
e-libri

10

Teksti, pamje nga
talenti i tyre (me
foto), e-libri

Pamje nga videoprojektori, tekste
nga libra të
ndryshëm, e-libri

Foto nga
vendlindja e
fëmijëve, e-libri

Fisha me fjali të
shkurtra, tekste
nga libra të
ndryshëm, e-libri

Foto, filmime nga
pushimet verore
e-libri

Burimet dhe
materialet
didaktike
Foto, filmime nga
dita e parë e
shkollës
e- libri
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17.

LETRAT
TONA

2

Lexojmë

Lexojmë

Shkruajmë

2

15.

1

Lexojmë

1

14.

Java 4.

Gjuha jonë

2

13.

16.

Gjuha jonë

1

MIQ DHE TË
VEÇANTË

12.

Lexojmë

Shkruajmë

1

2

Gjuha jonë

2

9.

Java 3.

Gjuha jonë

1

8.

11.

10.

Lexojmë

2

7.

Letër kryetarit të
bashkisë

Letër shoqes

Përshkruajmë
personazhin

Kloteri ka vënë syze

Ushtrime

Llojet e fjalisë sipas
synimit të thënies.

Ema është si
princeshë

Përshkruajmë
shokun/shoqen e
klasës

Ushtrime

Sintaksë
Teksti dhe paragrafi

Ani pianistja
Ndërtimi i tregimit



Pamje në video-projektor
nga bashkia e qytetit dhe
mesazhe nga kryetari i


Leximi i letrave të thjeshta
para klasës

Pamje ne video-projektor
e personazhit “Pipi
Çorapegjata”



Krijohen role mes
nxënëseve duke përdorur
fjali me kumtime te

ndryshme
Këshilla nga mjeku okulist
(i ftuar në klasë ose me
mesazh në monitor)

Fisha me shenjat e
pikësimit.
Formimi i fjalive sipas
këtyre shenjave

Krijohet në klasë një
atmosferë me princesha
dhe princa (nxënës të
veshur me veshje te
përshtatshme)

Dallimi i nxënësve të 
klasës nga përshkrimi.
Gjeni për kë bëhet fjalë?

Paraqitja e detyrës së 
shtëpisë nga çdo nxënës
dhe diskutimi i saj.


Paraqitja në fisha ose në
video-projektor e teksteve
me paragrafë

Talentet tona
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Bisedë, karrigia e

autorit, punë në grupe,

Bisedë, karrigia e

autorit, punë në grupe,
punë individuale,
diskutim, diagrami i
Venit.

Vëzhgim i organizuar,
stuhi mendimi, harta e
personazhit, punë në
grupe, përshkrim i lirë,
turi i galerisë

Diskutim paraprak,

lexim i drejtuar, shkrim
i lirë.

drejtuar, punë në
grupe, punë e pavarur.
Diskutim, shkrim i
drejtuar, krijim i lirë. 

Bisedë paraprake,
dëgjim i drejtuar, punë
në grup, analizë
personazhesh, vija e
vlerës.
Përvijimi i të
menduarit, punë e 

Shkrim i drejtuar,
përshkrim i lirë, vija e
vlerës

Stuhi mendimi
Shkrim i drejtuar
Krijim i lirë

Harta e paragrafit,
punë e drejtuar,
diskutim, shkrim i
drejtuar.

Diskutim, grafik
organizues, punë në 
grupe, talenti im

Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e letrës zyrtare nga letra
e thjeshtë, shkrimin e

Vlerësohet nxënësi për:
shkrimin e një letre të thjeshtë,
dallimi i strukturës së letrës

Vlerësohet nxënësi për:
përshkrimin e personazheve
sipas sjelljes, pamjes fizike,
karakterit; për paraqitjen e tyre
me vizatim sipas fantazisë

Vlerësohet nxënësi për:
shkrimin e fjalive sipas kumtimit,
përdorimin e saktë të shenjave te
pikësimit
Vlerësohet nxënësi për:
leximin me intonacion të pjesës,
nxjerrjen e temës dhe idesë
dallimin e personazheve

Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e fjalive sipas kumtimit,
shkrimin e fjalive sipas kërkesave

Vlerësohen nxënësit për:
dallimin e kryeradhës në tekste të
ndryshme,
shkrimin sipas strukturës së
tregimit
Vlerësohet nxënësi për:
përshkrimin
e shokut / shoqes duke përdorur
fjalët përkatëse
Vlerësohet nxënësi për:
leximin e rrjedhshëm, cilësitë e
personazheve, shkrimin sipas
temës

caktuara
Vlerësohen nxënësit për:
tregimin e përmbajtjes dhënien e
opinioneve të tyre për
personazhet, për vlerësimin e
talenteve
Vlerësohen nxënësit për:
dallimin e paragrafëve në tekste
të ndryshme dh renditjen e tyre si
duhet

Teksti, letra
zyrtare dhe e
thjeshtë, fletë

Teksti, letra të
shkruara nga
nxënësit në fletë
formati, e-libri

Teksti, fletore
klase, fisha me
shenja pikësimi,
e-libri
Teksti, pjesë të
shkurtra me
11 figura
humor,
pajisjesh
mjekësore, e-libri
Teksti, videoprojektor, fletë
formati, lapsa me
ngjyra, libri “Pipi
Çorapegjata”,
e-libri

Teksti, fisha me
shenjat e
pikësimit, flipçart,
e-libri

Teksti, fletë
formati, lapsa me
ngjyra grafik
organizues, e-libri
Teksti, pamje nga
princesha e
princër, e-libri

Teksti, tekste nga
libra të ndryshëm,
e-libri

Teksti, tekste të
ndryshme në fisha,
e-libri

Teksti, fleta
formati, lapustila,
e-libri

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
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25.

24.

23.

MIRËSI DHE
PAQE

22.

Gjuha jonë

1

1

Shkruajmë

2

Lexojmë

Gjuha jonë

Lexojmë

Shkruajmë

2

20.

1

Dëgjojmë

1

19.

Java 5.

Gjuha jonë

2

18.

21.

Lexojmë

2

LETRAT
TONA

17.

Lexojmë

1

Java 4.

16.

Vajza e kopshtarit

Drejtshkrim/Fjalët
mohuese

Fjalia pohore dhe
mohore

Thirrjet dhe mesazhet

Pëllumbi i bardhë

Letër revistës

Nga revista/ Është fat
të kesh një shoqe si
Fatbardha

Drejtshkrim/ Shenjat
e pikësimit në dialog

Letër kryetarit të
bashkisë

Letër shoqes

personazhin

Paraqiten në fisha fjali 
mohuese dhe pohuese. 
Përdorimi i tyre në fjali të
ndryshme

Pamje në video-projektor
të fëmijëve me aftësi të

Paraqiten në videoprojektor të thirrjeve apo
mesazheve drejtuar të
rriturve

p.sh., “Dhuro gjak, shpëto
një jetë!”
Krijo situata pohuese dhe
mohuese me njëri-tjetrin
në klasë

Secili nxënës shkruan në
fisha cilësi të karakterit
dhe pamjen fizike.
Cilat prej tyre janë më të
rëndësishme?
Paraqitje e letrave
drejtuar revistave te
ndryshme

Pëllumbi është simbol i
paqes.
Vizatohet nga nxënësit në

klasë.

Krijimi i situatave kur
teksti s’ka fare shenja
pikësimi


Pamje në video-projektor
nga bashkia e qytetit dhe
mesazhe nga kryetari i
bashkisë së qytetit.


Leximi i letrave të thjeshta
para klasës

e personazhit “Pipi
Çorapegjata”



Vëzhgo-mendo,

punë e drejtuar,
punë e pavarur,
shkrim i drejtuar
Vëzhgim i organizuar,
dëgjim i drejtuar, lexim


Përvijim i të menduarit,
punë në çifte, punë e
drejtuar, punë

individuale, shkrim i
drejtuar.

Mendo dhe diskuto,
punë në çifte, shkrim 
sipas modelit.

Dora e fshehtë,
vëzhgo-diskuto.

Leximi zinxhir, shkrim i

drejtuar, shkrim i lirë.

në grupe, shkrim
argumentues.

pavarur, zbatim
njohurish.
Përzgjidh-argumento,
dëgjim i drejtuar, punë

Bisedë, karrigia e

autorit, punë në grupe,
punë individuale,
diskutim, diagrami i
Venit.
Pyetje-përgjigje,
shpjegim, punë e 

Bisedë, karrigia e

autorit, punë në grupe,
punë individuale,
diskutim, diagrami i
Venit.

stuhi mendimi, harta e
personazhit, punë në
grupe, përshkrim i lirë,
turi i galerisë

Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e fjalive pohuese dhe
mohuese,
kthimin e tyre nga pohuese në
mohuese dhe e anasjella, krijimin
e fjalive pohuese dhe mohuese
Vlerësohet nxënësi për:
Dallimin e fjalëve pohuese nga
ato mohuese, drejtshkrimin e tyre
pa gabime
Vlerësohet nxënësi për:
leximin me intonacion të tregimit;

Vlerësohet nxënësi për:
plotësimin e fjalive duke u bazuar
në dëgjimin e
tregimit, nxjerrjen e mesazhit dhe
të vlerave të miqësisë
Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e elementeve të shkrimit
të një letre revistës, shkrimin
sipas rregullave drejtshkrimore
Vlerësohet nxënësi për:
leximin e poezisë me intonacion,
dallimin e strofave, vargjeve,
fjalëve rimuese, nxjerrjen e
mesazhit
Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e thirrjes dhe mesazhit
në modelet e dhëna, krijimin e
thirrjeve dhe mesazheve për
situata të ndryshme

Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e
shenjave te pikësimit ne dialog,
bisedë, diskutim

Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e letrës zyrtare nga letra
e thjeshtë, shkrimin e
kuptueshëm dhe sipas strukturës

Vlerësohet nxënësi për:
shkrimin e një letre të thjeshtë,
dallimi i strukturës së letrës

përshkrimin e personazheve
sipas sjelljes, pamjes fizike,
karakterit; për paraqitjen e tyre
me vizatim sipas fantazisë

Teksti, videoprojektor, të

Teksti, fisha me
fjalë pohuese dhe
mohuese, e-libri

Teksti, flipçart,
fisha me fjalët
mohuese s’, nuk,
e-libri

Teksti, videoprojektor, e-libri

Teksti, fletë
formati, lapsa,
pamje të simbolit
të paqes, e-libri

12

Teksti, letër, zarf
adresa të revistave
për fëmijë, e-libri

Teksti, pjesë të
ngjashme nga
revista për fëmijë,
e-libri

Teksti, tekste të
shkruara në fisha,
e-libri

Teksti, letra
zyrtare dhe e
thjeshtë, fletë
formati, lapustila,
e-libri

Teksti, letra të
shkruara nga
nxënësit në fletë
formati, e-libri

projektor, fletë
formati, lapsa me
ngjyra, libri “Pipi
Çorapegjata”,
e-libri

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”

34.

33.

GJËRA TË
FRIKSHME

32.

Flasim

1

Gjuha jonë

Shkruajmë

2

1

Lexojmë

Shkruajmë

2

30.

1

Gjuha jonë

2

29.

Java 7.

Gjuha jonë

1

28.

31.

Dëgjojmë

1

EMRAT TANË

27.

Lexojmë

Gjuha jonë

Gjuha jonë

Lexojmë

1

1

2

Java 6.

26.

25.

24.

23.

Gjinia e emrit

Teksti shkencor

Tregimi fantastik Emri
– emrat konkretë dhe
abstraktë

Dragonjtë e Meit

Emri im

Drejtshkrim/Shkronja
e madhe tek emrat e
përveçëm/fillimi i
fjalisë

Emri (i përgjithshëm
dhe i përveçëm)

Gentiana

Më quajnë
mbretëreshë Teuta

Vajza e kopshtarit

Drejtshkrim/Fjalët
mohuese

Fjalia pohore dhe
mohore
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Fisha me emra femërorë,
mashkullorë
(qershi, Leka, dhelpra....)

Pamje në monitor të 
dukurive të ndryshme 
natyrore


Histori te ndryshme rreth
dragonjve kinezë.
Pse dhe sot lexojmë me
kënaqësi për dragonjtë

kinezë?
Tregimi fantastik nga
nxënës te ndryshëm



Punohet me fjalorin e
gjuhës shqipe për gjetjen
e emrave shqip.

Fisha me emra të
përveçëm.
Pse çdo fjali fillon me
shkronjë të madhe?



Paraqiten në fisha emrat
e përveçëm e të
përgjithshëm.

Flasin nxënësit për

historinë e emrave te tyre.

Pak histori për

mbretëreshën e Ilirisë,
Teuta

Paraqiten në fisha fjali 
mohuese dhe pohuese. 
Përdorimi i tyre në fjali të
ndryshme

Pamje në video-projektor
të fëmijëve me aftësi të
kufizuara (Instituti i
fëmijëve që nuk shikojnë
apo dëgjojnë )

Krijo situata pohuese dhe
mohuese me njëri-tjetrin
në klasë

Harta e gjinisë së
emrit
Punë e drejtuar



Vëzhgim i organizuar

Vëzhgo-dallo
Diagram i venit

Stuhi mendimi, punë
krijuese, analizë.


Stuhi mendimesh,
vlerësimi i koduar, turi
i galerisë.

diskutimit.

Pyetje-përgjigje,

bisedë, punë e
drejtuar, punë e
pavarur.
Punë me fjalorin, punë

në grup, rrjeti i

Përvijim i të menduarit,

punë e drejtuar, punë në
grupe, shkrim i lirë.

Diskutim, dëgjim i
drejtuar, shkrim i lirë, 
karrigia e autorit

Pyetja e ditës, leximi i
përmbledhur, shkrim i
përmbledhur

Vëzhgo-mendo,

punë e drejtuar,
punë e pavarur,
shkrim i drejtuar
Vëzhgim i organizuar,
dëgjim i drejtuar, lexim

në role, punë në grupe

Përvijim i të menduarit,
punë në çifte, punë e
drejtuar, punë

individuale, shkrim i
drejtuar.

Vlerësohet nxënësi për:
tregimin e historisë së emrit të tij
/saj, përdorimin e fjalorit të
emrave, pjesëmarrjen në
diskutime
Vlerësohet nxënësi për:
leximin e rrjedhshëm të pjesës,
dallimin e elementeve fantastike
në tregim, për nxjerrjen e
mesazhit dhe vlerën e tregimit
Vlerësohet nxënësi për:
krijimin e një tregimi fantastik
sipas strukturës, përshkrimin
sipas rregullave drejtshkrimore
Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e teksteve shkencore,
krahasimin e elementeve të
tregimit shkencor dhe fantastik
Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e gjinisë së emrave
mashkullorë dhe femërorë,

Vlerësohet nxënësi për:
leximin e rrjedhshëm të tregimit,
ritregimin e ndjenjave të Teutës
dhe legjendën e Kadmit, shkrimin
e fjalëve kyç
Vlerësohet nxënësi për:
leximin e tregimit me intonacion,
ritregimin e përmbajtjes,
historikun e emrit të tij/saj
Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e emrave të përveçëm
nga ata të përgjithshëm, shkrimin
e një teksti me emra të
përgjithshëm e të përveçëm
Vlerësohet nxënësi për:
përdorimin e shkronjës së madhe,
shkrimin e emrave të përveçëm si
duhen

Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e fjalive pohuese dhe
mohuese,
kthimin e tyre nga pohuese në
mohuese dhe e anasjella, krijimin
e fjalive pohuese dhe mohuese
Vlerësohet nxënësi për:
Dallimin e fjalëve pohuese nga
ato mohuese, drejtshkrimin e tyre
pa gabime
Vlerësohet nxënësi për:
leximin me intonacion të tregimit;
nxjerrjen e mesazhit të pjesës,
diskutim rreth fëmijëve me aftësi
të kufizuar.

Teksti,
enciklopedi, videoprojektor,
e-libri
Teksti, fisha me
emra mashkullorë
e femërorë, e-libri

Teksti, grafik
organizues, e-libri

Teksti, fleta
formati, lapsa,
plastelinë, e-libri

Teksti, Fjalori i
Gjuhës Shqipe,
grafiku organizues,
e-libri

Teksti, fisha me
emra të përveçëm,
e-libri

Teksti, videoprojektor, të
dhënat rreth
fëmijëve që
s’dëgjojnë apo
s’shikojnë, e-libri
Teksti, libri Më
quajnë Teuta,
histori nga ilirët
dhe mbretëresha
Teuta
Teksti, histori
emrash të
ndryshëm,
e-libri
13 fisha me
Teksti,
emra të
përgjithshëm e të
përveçëm, e-libri

Teksti, fisha me
fjalë pohuese dhe
mohuese, e-libri

Teksti, flipçart,
fisha me fjalët
mohuese s’, nuk,
e-libri

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
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43.

JAVA E
LIBRIT

42.

Lexojmë

Shkruajmë

Gjuha jonë

1

1

Lexojmë

1

40.

2

Gjuha jonë

2

39.

Java 9

Gjuha jonë

1

38.

41.

Shkruajmë

2

ERDHI
VJESHTA

37.

Lexojmë

1

Java 8

lexojmë

2

35.

36.

Gjuha jonë

1

34.

Shkruajmë

Flasim

2

1

GJËRA TË
FRIKSHME

33.

32.

Trajta e emrit shquarsi, pashquarsi

Libri tërheqës

Oreksi për librat

Harabeli

Ushtrime

Numri i emrit

Tingujt dhe ngjyrat e
vjeshtës

Vjeshta

Projekt - Gjiganti i
akullit/Teatri i shkollës

Gjinia e emrit

Teksti shkencor

Tregimi fantastik Emri
– emrat konkretë dhe
abstraktë






Fisha me emra te shquar
dhe të pashquar

Libra me tërheqës...


Në bibliotekën e shkollës

Foto te ndryshme te
shpendëve joshtegtarë
dhe shtegtarë.

Emrat e numrit njëjës dhe

shumës



Fisha me emra në njëjës
dhe në shumës.

Ne parkun e qytetit

Pamjet e stinës së
vjeshtës në parkun e
qytetit.

Salla e teatrit te shkollës

Fisha me emra femërorë,
mashkullorë
(qershi, Leka, dhelpra....)


Pamje në monitor të 
dukurive të ndryshme 
natyrore


kinezë?
Tregimi fantastik nga
nxënës te ndryshëm



Përvijim i të menduarit,
punë në grup, punë 
me shkrim, tabela e
koncepteve.

Struktura e tregimit,
shkrimi i drejtuar, 
karrigia e autorit.

Pyetje-përgjigje,
dëgjim i drejtuar,

shkrim i drejtuar, listo

drejtuar, pesëvargësh.

Përmbledhje e
strukturuar

Veprimtari e drejtuar
Krijim i lirë
Harta e emrit, punë e
drejtuar, punë në 
grupe, përvijim i të
menduarit, krijim i lirë
Harta e emrit, punë e
drejtuar, punë në 
grupe, përvijim i të
menduarit, krijim i lirë
Harta e mendjes, dora

e fshehtë, lexim i

Pyetja e ditës,
parashikim me anë të
figurave, turi i galerisë.

dramatizim, interpretim


Lexim në role,

Harta e gjinisë së
emrit
Punë e drejtuar
Krijim i drejtuar

Vëzhgim i organizuar

Vëzhgo-dallo
Diagram i venit

Stuhi mendimi, punë
krijuese, analizë.


Vlerësohet nxënësi për:
Leximin e rrjedhshëm të pjesës,
nxjerrjen e temës, idesë se
tregimit, komentin e pjesës
Vlerësohet nxënësi për:
shkrimin e tregimit sipas figurave
dhe strukturës së tregimit duke
përdorur dhe paragrafë
Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e trajtës së shquar dhe të
pashquar, klasifikimin e emrave
sipas trajtave

Vlerësohet nxënësi për:
përshkrimin e vjershës duke
vëzhguar natyrën me tingujt dhe
ngjyrat e saj, krijim i lirë
Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e numrit njëjës nga numri
shumës, saktësinë e shkrimit të
emrave sipas numrit
Vlerësohet nxënësi për:
grupimin e emrave sipas gjinisë,
krijimin e fjalive me emra në
njëjës e shumës
Vlerësohet nxënësi për:
leximin e vjershës me intonacion,
krahasimin e harabelit me
dallëndyshen, analizën e poezisë

leximin në role, dramatizimin
interpretimin e bukur
Vlerësohet nxënësi për: leximin e
poezisë me intonacion, vizatimin
e stinës së vjeshtës

mesazhit dhe vlerën e tregimit
Vlerësohet nxënësi për:
krijimin e një tregimi fantastik
sipas strukturës, përshkrimin
sipas rregullave drejtshkrimore
Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e teksteve shkencore,
krahasimin e elementeve të
tregimit shkencor dhe fantastik
Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e gjinisë së emrave
mashkullorë dhe femërorë,
krijimin e fjalive me emra
femërorë e mashkullorë
Vlerësohet nxënësi për:
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Teksti, libra të
ndryshëm nga
nxënësit,
e-libri
Teksti, fisha me
emra, e-libri

Teksti, libra nga
biblioteka e klasës,
e-libri

Teksti, figura
shpendësh, fleta
formati, lapsa,
e-libri

Teksti, fletë
formati,
gjethe,degë të
holla, lapsa , e-libri
Teksti, fisha me
emra në njëjës
dhe shumës,
e-libri
Teksti, fleta
formati, fjalë me
fisha, e-libri

Teksti
Veshje për
personazhet elibri 14
Teksti, gjethe të
ndryshme, pamje
nga vjeshta, e-libri

Teksti,
enciklopedi, videoprojektor,
e-libri
Teksti, fisha me
emra mashkullorë
e femërorë, e-libri

Teksti, grafik
organizues, e-libri

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”

53.

E DUAM
MJEDISIN

52.

Gjuha jonë

Gjuha jonë

1

2

Lexojmë

Gjuha jonë

2

50.

2

Gjuha jonë

1

49.

Java 11

Shkruajmë

1

48.

51.

Gjuha jonë

2

GJUHA

47.

Lexojmë

1

Java 10.
ATDHEU
DHE

Lexojmë

2

45.

46.

Gjuha jonë

2

44.

Ushtrime

Lakimi i emrave
mashkullorë

Fluturimi i Markut

Emra femërorë të
shquar dhe të
pashquar

Emra mashkullorë të
shquar dhe të
pashquar

Fjalë të urta

Dialektet e gjuhës
shqipe

Poezi për gjuhën dhe
atdheun

Biblioteka e Stardit

Ushtrime



Lakimi i emrave
mashkullore

Flipçart me lakimin e
emrave të gjinisë
mashkullore





Pamje në video-projektor
i bletëve punëtore

Fisha me emra të gjinisë
femërore në të shquar
dhe të pashquar, njëjës
dhe shumës

Fisha me fjalë të gjinisë 
mashkullore në të shquar
dhe të pashquar, njëjës
dhe shumës

Leximi i fjalëve të urta 

Fjalë nga krahina të
ndryshme


Pamje nga atdheu ynë në

video-projektor

Biblioteka ime...

Grafik organizues për 
trajtat e emrit

Vëzhgim i organizuar,
imagjinatë e drejtuar,
parashikim me anë të
titullit, grafik
organizues
Përvijim i të menduarit,
pema e lakimit, punë e
drejtuar, punë në
grupe, shkrim i
drejtuar
Përvijim i të menduarit,
pema e lakimit, punë e
drejtuar, punë në

Përvijim i të menduarit
, punë në grupe, punë
e drejtuar, krijimi lirë,
punë individuale

Diskutim, punë e
drejtuar, punë në 
grupe, shkrim i
drejtuar
Përvijim i të menduarit
, punë në grupe, punë
e drejtuar, krijimi lirë,
punë individuale

“Karrigia e autorit”,
punë në dyshe, punëe
drejtuar, punë në
grupe, punë e pavarur

Vëzhgim i organizuar,
loja “enigma”, dëgjim i
drejtuar, shkrim i
drejtuar, krijim i lirë

Pyetje-përgjigje,
dëgjim i drejtuar, 
shkrim i drejtuar, listo

Diskutim, punë
individuale, punë në 
grup, krijim i drejtuar.
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Vlerësohet nxënësi për:
lakimin e emrave mashkullorë,
përdorimin e pyetjeve për çdo

Vlerësohet nxënësi për:
leximin me intonacion të pjesës,
përmbledhjen e tregimit e sipas
veprimeve të Markut, nxjerrjen e
mesazhit dhe të temës
Vlerësohet nxënësi për:
lakimin e emrave mashkullorë në
dyja të trajtat, në njëjës dhe në
shumës

Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e dialekteve dhe të
elementeve dialektore;
shkrimin e fjalëve dialektore në
gjuhën standarde
Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e fjalëve të urta dhe
shpjegimin e tyre, për nxjerrjen e
mesazhit
Vlerësohet nxënësi për dallimin e
emrave mashkullorë, trajtën e
shquar dhe të pashquara, krijimin
e fjalive duke përdorur dy trajtat e
shumësit dhe të njëjësit.
Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e emrave femërorë,
trajtat e tyre, krijimin e fjalive me
to

Vlerësohet nxënësi për:
leximin bukur të poezisë,
mesazhin e poezisë, dallimin e
fjalëve dialektore; të flasë për
figurat e shquara të atdheut tonë

Vlerësohet nxënësi për:
shkrimin e emrave ne trajtë të
shquar dhe të pashquar,
klasifikimin e emrave sipas gjinisë
dhe numrit
Vlerësohet nxënësi për:
leximin e tregimit me intonacion,
veprimet e Stardit

Teksti, fletë
formati, e-libri

Teksti, fisha
fletë formati,
e-libri

Teksti, grafik
organizues,
16
video-projektor, elibri

Teksti, fisha me
emra të gjinisë
femërore, e-libri

Teksti, fisha me
emra mashkullorë,
e-libri

Teksti, fisha me
fjalë të urta,
e-libri

Teksti, videoprojektor, pamje
nga figurat e
shquara
Naim Frashëri,
Andon Zako
Çajupi, Mjeda,
e-libri
Teksti, Fjalori i
Gjuhës Shqipe,
fjalë dialektore,
e-libri

Teksti, foto nga
biblioteka e
shtëpisë, e-libri

Teksti, grafik
organizues,
e-libri

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
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Lexojmë

Shkruajmë

1

2

54.

55.

FUNDVITI

62.

63.

Java 13

61.

Gjuha jonë

2

Dëgjojmë

1

60.

Gjuha jonë

Gjuha jonë

2

59.

1

Lexojmë

1

58.

Lexojmë

Shkruajmë

2

57.

2

Lexojmë

56.

1

Java 12. EJA
NË FSHAT

Gjuha jonë

2

Lexojmë

53.

2

Gjuha jonë

E DUAM
MJEDISIN

Java 11

1

52.

51.

Ushtrime

Lakimi i emrave në
numrin shumës

12 muajt e vitit

Letër nga fshati

Lakimi emrit femërorë
në trajtën e shquar e
të pashquar

Udhëtimi turistik,
Prespa

Intervista

Pema e qershisë

Tregimi për mbrojtjen
e mjedisit

Kur lahet Hëna

Ushtrime

Lakimi i emrave
mashkullorë

Fluturimi i Markut





Lakime të emrave

Fisha me lakimet e
emrave në numrin
shumës

Kalendari i vitit

Pamje nga fshati

Lakimet e emrave
femërorë

Pamje të liqenit të
Prespës në videoprojektor













Gazetari ne klasën tonë 

Gjelbërimi në qytetin tonë

Pamje ne video-projektor
nga ndotja e mjedisit

Pamje dhe foto të Hënës
në forma të ndryshme

Lakimi i emrave
mashkullore

Flipçart me lakimin e
emrave të gjinisë
mashkullore

Pamje në video-projektor
i bletëve punëtore

Diskutim i ideve, punë
e drejtuar, zbatim i 
njohurive të marra,
harta e lakimit, shkrim
i drejtuar
Diskutim i ideve, punë

Vëzhgim i organizuar,
dëgjim i drejtuar,

shkrim i lirë, krijim i
lirë
Harta e lakimit, punë
në grupe, punë në 
dyshe, punë e
drejtuar, krijim i lirë
Vëzhgimi i organizuar,
diskutim, dëgjim i 
drejtuar, diagram i
Venit, përshkrim i
drejtuar
Diskutim paraprak,
lexim i drejtuar, lexim
në role, rrjeti i
diskutimit

Vëzhgim i organizuar,
diskutime, shkrim i 
drejtuar, turi i galerisë
Diskutim, lexim i
drejtuar, lexim në role,
rrjeti i diskutimit,
analizë personazhi
Pyetje–përgjigje,
shkrim i lirë, punë në 
grupe, punë në dyshe,
fisha

Vëzhgim i organizuar,
imagjinatë e drejtuar,
parashikim me anë të
titullit, grafik
organizues
Përvijim i të menduarit,
pema e lakimit, punë e
drejtuar, punë në
grupe, shkrim i
drejtuar
Përvijim i të menduarit,
pema e lakimit, punë e
drejtuar, punë në
grupe, shkrim i
drejtuar
Diskutim, lexim i
drejtuar, shkrim i lirë 
Vlerësohet nxënësi për:
leximin me intonacion të pjesës
diskutimin rreth tregimit, shkrimin
rreth pjesës
Vlerësohet nxënësi për:
shkrimin e historisë sipas figurave
dhe nxjerrjen e mesazhit
Vlerësohet nxënësi për:
leximin me intonacion të pjesës,
diskutimin rreth përmbajtjes dhe
mesazhin e saj
Vlerësohet nxënësi për:
shkrimin e pyetjeve dhe
përgjigjeve sipas situatave të
caktuara, intervista me
personazhin e ftuar
Vlerësohet nxënësi për:
leximin me intonacion të pjesës,
ndarjen e emocioneve, për
mesazhet që sjell pjesa
Vlerësohet nxënësi për:
lakimin e emrave femërorë,
punën e në dyshe dhe saktësinë
në kryerjen e ushtrimeve
Vlerësohet nxënësi për:
vëmendjen gjatë dëgjimit të
pjesës, dallimin e detit nga liqeni,
për përshkrimin e vendlindjes së
tyre
Vlerësohet nxënësi për:
leximin me intonacion të pjesës,
ritregimin e përrallës me fjalët e
tyre, krahasimin e fjalëve të
personazheve kryesore
Vlerësohet nxënësi për:
lakimin e emrave femërorë dhe
mashkullorë, në numrin shumës,
dallimin e rasës së emrave dhe
pyetjet për çdo rasë
Vlerësohet nxënësi për:

Vlerësohet nxënësi për:
lakimin e emrave mashkullorë,
përdorimin e pyetjeve për çdo
rasë të emrit.

Vlerësohet nxënësi për:
leximin me intonacion të pjesës,
përmbledhjen e tregimit e sipas
veprimeve të Markut, nxjerrjen e
mesazhit dhe të temës
Vlerësohet nxënësi për:
lakimin e emrave mashkullorë në
dyja të trajtat, në njëjës dhe në
shumës
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Teksti, fisha me

Teksti, fisha me
lakim emrash, elibri

Teksti, kalendarë
të ndryshëm,
e-libri

Teksti, pamje të
ndryshme nga
fshati, e-libri

Teksti, fisha, fletë
formati,
e-libri

Teksti, videoprojektor,
e-libri

Teksti, fletë
formati, pyetësorë,
e-libri

Teksti, pamje nga
gjelbërimi i qytetit,
e-libri

Teksti, videoprojektor, e-libri

Teksti, foto të
Hënës, e-libri

Teksti, fletë
formati, e-libri

Teksti, fisha
fletë formati,
e-libri

Teksti, grafik
organizues,
video-projektor, elibri
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1

2

1

2
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Lexojmë

2
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61.

Test vlerësues

Teksti udhëzues

Ushtrime

Lakimi i emrave në
numrin shumës

12 muajt e vitit







Panorama dimërore në 
video-projektor

Lakime të emrave
femërorë dhe
mashkullorë

Fisha me lakimet e
emrave në numrin
shumës

Kalendari i vitit

Diskutim i ideve, punë
e drejtuar, zbatim i 
njohurive të marra,
harta e lakimit, shkrim
i drejtuar
Diskutim i ideve, punë
e drejtuar, zbatim i 
njohurive të marra,
harta e lakimit, shkrim
i drejtuar
Dëgjim i drejtuar, punë
në grupe, turi i galerisë


drejtuar
Diskutim paraprak,
lexim i drejtuar, lexim
në role, rrjeti i
diskutimit

tyre
Vlerësohet nxënësi për:
leximin me intonacion të pjesës,
ritregimin e përrallës me fjalët e
tyre, krahasimin e fjalëve të
personazheve kryesore
Vlerësohet nxënësi për:
lakimin e emrave femërorë dhe
mashkullorë, në numrin shumës,
dallimin e rasës së emrave dhe
pyetjet për çdo rasë
Vlerësohet nxënësi për:
dallimin e rasave të emrit,
vendosjen e emrave aty ku
duhen, lakimin e emrave në dy
trajtat e shumësit
Vlerësohet nxënësi për:
krijimin e një panorame dimërore
duke përdorur kolazhin,
diskutimin rreth panoramës së
krijuar
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Teksti, karton me
ngjyrë, stof jeshil,
pambuk, letër
alumini, gërshërë,
ngjitës,
e-libri
Test i përgatitur

Teksti, fisha me
lakim emrash,
e-libri

Teksti, fisha me
lakim emrash, elibri

Teksti, kalendarë
të ndryshëm,
e-libri
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66

Kompetenca

Orët
dyshe
1

Java

Nr.r

E

E
mrekullueshmja...
Pica

Drejtshkrim/Përsh
tatja e mbiemrit
me emrin

Përshkruajmë
aromat dhe shijet

Patatet e ziera

Poezi

Dantellat e akullit

Gjinia dhe numri i
mbiemrit

Mbiemri
(i nyjshëm dhe i
panyjshëm)

Një Plak i Vitit të
Ri ndryshe

Si pikturohet një
pemë

Tema

Dramatizimi i

Ushqimi juaj i
preferuar

Mbiemra të
përshtatur me
emra në fisha të
ndryshme

Aroma dhe shije
të ndryshme
ushqimesh

Receta gatimi

Poezi nga autorë
të ndryshme

Peizazhe
dimërore

Fisha me
mbiemra të
nyjshëm dhe të
pa nyjshëm
Mbiemra
femërorë dhe
mashkullorë në
fisha

Vizatime me
pemë të
ndryshme
Mjedis festiv me
rastin e vitit te ri

Situata

Diskutim paraprak, lexim i
dramatizuar, analizë
personazhesh, punë në grupe,
dëgjim i drejtuar, përshkrim i lirë,
turi i galerisë
Diskutim paraprak, lexim i

Loja e fishave, punë e drejtuar,
shikim i drejtuar

Stuhi mendimesh, loja e
recetave te gatimit, leximi me
ndalesa, rrethi i koncepteve,
analizë personazhesh
Loja e aromave dhe shijeve,
punë e drejtuar, shkrim i lirë, turi
i galerisë

Harta e poezisë, krijim i drejtuar,
turi i galerisë, punë në grupe

Vëzhgim i organizuar, diskutim
paraprak, dora e fshehtë,
përshkrim i lirë, punë në grupe

Pema e mendimit,
punë e drejtuar,
punë në grupe,
punë e pavarur
Mendo-reflekto
punë e drejtuar,
punë në grupe,
shkrim i drejtuar

Diskutim paraprak, punë e
drejtuar, punë e pavarur, turi i
galerisë
Imagjinatë e drejtuar, lexim i
drejtuar, lexim në role, vija e
vlerës

12 jave x 5 orë = 60 orë

Plani i tremujorit të dytë

Vlerësimi i nxënësve për: dramatizimin e

Vlerësimi i nxënësve për: përshkrimin e
aromave duke përdorur mbiemra të
ndryshëm, shkrimin e një lloj gatimi duke
përshkruar dhe aromën e tij
Vlerësimi i nxënësve për: përshtatjen e
mbiemrit me emrin në numër dhe trajtë,
kthimin e grupeve të fjalëve nga gjinia
femërore në atë mashkullore dhe e
anasjella
Vlerësimi i nxënësve për: leximin në role
të pjesës, dallimin dhe analizën e
personazheve, nxjerrjen e mesazhit

Vlerësimi i nxënësve për: vizatimet e
pemës sipas tekstit udhëzues, dallimin e
hapave për vizatimin e një peme
Vlerësimi i nxënësve për: leximin me
intonacion dhe role të tregimit, dallimin e
personazheve të tregimit dhe
argumentimin e ekzistencës së plakut të
Vitit të Ri
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
mbiemrave të nyjshëm dhe të panyjshëm,
shndërrimin e mbiemrave të nyjshëm nga
mashkullorë në femërorë dhe e anasjella
Vlerësimi i nxënësve për: përshtatjen e
mbiemrave në gjini dhe numër, dallimin e
shumësit apo njëjësit të mbiemrave dhe
gjininë e mbiemrit duke përshtatur me atë
të emrit
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
poezive me intonacion, dallimin e
vargjeve, strofave, rimës së poezive dhe
për përshkrimin e një peizazhi dimëror
Vlerësimi i nxënësve për: shkrimin e një
poezie sipas temës së përzgjedhur,
përdorimin e fjalëve të figurshme,
përcaktimi i ndjesisë që përshtatet me
temën
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm, tregimin e brendisë së pjesës
gjetjen e temës dhe mesazhin e tregimit

Teksti, receta gatimi,

Teksti, fletë formati, lapustila, e-libri

Teksti, fisha me mbiemra që
përshtaten në gjini, numër dhe
trajtë me emra të ndryshëm, e-libri

19

Teksti, libri “Si të gatuajmë”, e-libri

Teksti, receta gatimi,
grafik organizues, e-libri

Teksti, poezi të ndryshme, e-libri

Teksti, peizazhe dimërore, e-libri

Teksti, fisha me mbiemra femërorë
dhe mashkullorë,
e-libri

Teksti, fisha me mbiemra të
nyjshëm dhe të panyjshëm,
e-libri

Teksti, zbukurime të ndryshme me
rastin e Vitit të Ri, e-libri

Teksti, foto me pemë të ndryshme,
fletë formati, lapustila, e-libri
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1

74

Dallgëthyesi

Dallgëthyesi

Ushtrime

Përemri pronor

Çarku

Sporti dhe koha e
lirë

Lakimi i
mbiemrave të
nyjshëm dhe të
panyjshëm
Lakimi i
mbiemrave në
numrin shumës

Shumë zhurmë
për asgjë

Shumë zhurmë
për asgjë

E
mrekullueshmja...
Pica

E
mrekullueshmja...
Pica

Drejtshkrim/Përsh
tatja e mbiemrit
me emrin

Flasin nxënësit

Ç’keni dëgjuar
për
Dallëndyshen?

Fisha me
përemra pronorë

Flasim për sportin
që pëlqeni apo
praktikoni
Ftohet në klasë
një veteriner t’u
flasë nxënësve
për kafshët
Fisha me
përemra pronorë

Ftohet në klasë
një radiolog ose
pamje në videoprojektor
Listo çfarë ka
brenda kutisë së
ndihmës së
shpejtë
Fisha me lakimin
e mbiemrit të
nyjshëm dhe te
panyjshëm
Fisha me lakimin
e mbiemrit në
numrin shumës

Dramatizimi i
pjesës

Ushqimi juaj i
preferuar

Mbiemra të
përshtatur me
emra në fisha të
ndryshme

Vëzhgim i organizuar, diskutim
paraprak, lexim i drejtuar,
analizë personazhesh, pyetja e
ditës, grafik organizues,
krahasim i personazhit me
veten, turi i galerisë,
pesëvargësh, koha për “puzzle”
(pazëll)
Vëzhgim i organizuar, diskutim

Mendo-reflekto
Punë e drejtuar
Plotëso - diskuto

Mendo-reflekto
Punë e drejtuar
Plotëso - diskuto

Diskutim paraprak, shkrim i
drejtuar, shkrim i lirë, punë në
grupe
Bisedë e lirë, dëgjim i drejtuar,
grafiku i ritregimit, zinxhiri i
veprimeve

Harta e mbiemrit, punë e
drejtuar, shkrim i drejtuar, krijim i
lirë, punë në grupe

Diskutim paraprak, lexim i
dramatizuar, analizë
personazhesh, punë në grupe,
dëgjim i drejtuar, përshkrim i lirë,
turi i galerisë
Diskutim paraprak, lexim i
dramatizuar, analizë
personazhesh, punë në grupe,
dëgjim i drejtuar, përshkrim i lirë,
turi i galerisë
Vëzhgim i drejtuar, bisedë, lexim
i drejtuar, analizë personazhesh,
shkrim i lirë, dëgjim i drejtuar,
vija e vlerës
Vëzhgim i drejtuar, bisedë, lexim
i drejtuar, analizë personazhesh,
shkrim i lirë, dëgjim i drejtuar,
vija e vlerës
Përvijim i të menduarit, punë e
drejtuar, shkrim i drejtuar, punë
në grupe

Loja e fishave, punë e drejtuar,
shikim i drejtuar

Vlerësimi i nxënësve për: ritregimin e

Vlerësimi i nxënësve për:
Dallimin e përemrave pronorë, përshtatja e
emrave të dhënë në gjini dhe numër,
krijimin e fjalive me to
Vlerësimi i nxënësve për: lexim me
intonacion të tregimit, dallimin e
personazheve, nxjerrja e mesazhit

Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
përemrave pronorë, përshtatja e emrave
të dhënë në gjini dhe numër, krijimin e
fjalive me to.

Vlerësimi i nxënësve për: lakimin e
mbiemrit në numrin shumës sipas dy
trajtave, shkrimin e formës së duhur të
mbiemrit
Vlerësimi i nxënësve për: shkrimin e një
teksti me fjalët e dhëna, përshkrimin nga
përvojat vetjake
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, ritregimin e pjesës
me anë të pyetjeve, nxjerrjen e mesazhit

Vlerësimi i nxënësve për: lakimin e
mbiemrit të nyjshëm dhe të panyjshëm,
përshtatja e tyre në gjini, numër dhe rasë

Vlerësimi i nxënësve për: nxjerrjen e
mesazhit të pjesës,dallimin e fjalive me
humor, tregimin e rasteve te ngjashme

Vlerësimi i nxënësve për: leximin
rrjedhshëm të tregimit, dallimin e
personazheve, leximin në role

Vlerësimi i nxënësve për: dramatizimin e
pjesës në role, përshkrimin e picës së
pëlqyer.

përshkruar dhe aromën e tij
Vlerësimi i nxënësve për: përshtatjen e
mbiemrit me emrin në numër dhe trajtë,
kthimin e grupeve të fjalëve nga gjinia
femërore në atë mashkullore dhe e
anasjella
Vlerësimi i nxënësve për: leximin në role
të pjesës, dallimin dhe analizën e
personazheve, nxjerrjen e mesazhit

Teksti, pamje nga deti dhe

Teksti, pamje nga shpendët e detit,
e-libri

Teksti, fisha me përemra pronorë,
flipçart

Teksti, fisha me përemra pronorë,
flipçart
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Teksti, veterineri në klasë

Teksti, foto nga sporte të ndryshme

Teksti, flipçart, fletore klase

Teksti, flipçart, fletore klase,
e-libri

Teksti, fashë, alkool, betadinë,
kutia e ndihmës së shpejtë, e-libri

Teksti, video-projektor, mjeku në
klasë, e-libri

Teksti, receta gatimi,
fletë formati

Teksti, fletë formati, lapustila, e-libri

Teksti, fisha me mbiemra që
përshtaten në gjini, numër dhe
trajtë me emra të ndryshëm, e-libri
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Mogli

Një fundjavë e
paharrueshme

Ushtrime

Përemri vetor

Zhvillo tregimin /
Gështenjat
shpërthyese

Aventurat e
Hakëlberi Finit

Dallgëthyesi

Dallgëthyesi

Ushtrime

Përemri pronor

Çarku

Pamje nga
xhungla ne videoprojektorë

Bisedohet rreth
situatave të
rrezikshme

Loja me përemra
vetorë

Fisha me
përemra vetor

Imagjino një
udhëtim natën në
dete
Flasim për frutën
e gështenjës

Flasin nxënësit
për ëndrrat e tyre
“sfido dhe kurrë
mos u dorëzo”

Ç’keni dëgjuar
për
Dallëndyshen?

Fisha me
përemra pronorë

Ftohet në klasë
një veteriner t’u
flasë nxënësve
për kafshët
Fisha me
përemra pronorë

Vëzhgim i organizuar, dëgjim i
drejtuar, analizë personazhi, turi
i galerisë

Bisedë e drejtuar, lexopërmblidh, analizë
personazhesh, rrjeti i diskutimit

Harta e përemrit vetor, punë në
grupe, krijim i lirë

Diskutim njohurish, punë e
drejtuar, krijim i drejtuar

Vëzhgim i organizuar, diskutim
paraprak, lexim i drejtuar,
analizë personazhesh, pyetja e
ditës, grafik organizues,
krahasim i personazhit me
veten, turi i galerisë,
pesëvargësh, koha për “puzzle”
(pazëll)
Vëzhgim i organizuar, diskutim
paraprak, lexim i drejtuar,
analizë personazhesh, pyetja e
ditës, grafik organizues,
krahasim i personazhit me
veten, turi i galerisë,
pesëvargësh, koha për “puzzle”
(pazëll)
Imagjinatë e drejtuar, ruaje fjalën
e fundit për mua, udhëtim
aventuresk, përshkrim imagjinar
Bisedë, shkrim i strukturuar,
shkrim i lirë, karrigia e autorit

Mendo-reflekto
Punë e drejtuar
Plotëso - diskuto

Mendo-reflekto
Punë e drejtuar
Plotëso - diskuto

Bisedë e lirë, dëgjim i drejtuar,
grafiku i ritregimit, zinxhiri i
veprimeve

Vlerësimi i nxënësve për: dallimi i
përemrave vetor dhe përdorimin e tyre në
vetë dhe numrin përkatës, krijimin e një
teksti me to
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
përemrave vetorë, përdorimin e tyre në
fjali të ndryshme
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, tregimin sipas
grafikëve organizues, përshkrimin e
personazheve të tregimit
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, leximin me role,
analizimin e personazheve

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, tregimin e pjesës
me aventurë, përshkrimin me imagjinatë
Vlerësimi i nxënësve për: shkrimi sipas
strukturës së tregimit, duke u mbështetur
te figurat e dhëna, shkrimin e një tregimi
me aventurë

Vlerësimi i nxënësve për: ritregimin e
pjesës me grafik organizues, tregon
ëndrrat e tij/ saj dhe rrugën për realizim e
përshkrimit të personazheve

Vlerësimi i nxënësve për:
Dallimin e përemrave pronorë, përshtatja e
emrave të dhënë në gjini dhe numër,
krijimin e fjalive me to
Vlerësimi i nxënësve për: lexim me
intonacion të tregimit, dallimin e
personazheve, nxjerrja e mesazhit

Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
përemrave pronorë, përshtatja e emrave
të dhënë në gjini dhe numër, krijimin e
fjalive me to.

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, ritregimin e pjesës
me anë të pyetjeve, nxjerrjen e mesazhit

Teksti, video-projektor, pamje nga
xhungla, e-libri

Teksti, pamje nga situata të
rrezikshme,
e-libri

Teksti, fisha me përemra vetorë,
e-libri
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Teksti, fisha me përemra vetorë,
e-libri

Teksti, foto nga fryti dhe pema e
gështenjës

Teksti, foto me mjete lundrimi, elibri

Teksti, pamje nga deti dhe
shpendët detarë

Teksti, pamje nga shpendët e detit,
e-libri

Teksti, fisha me përemra pronorë,
flipçart

Teksti, fisha me përemra pronorë,
flipçart

Teksti, veterineri në klasë
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Beni ecën vetë

Krijojmë një
personazh

Foljet jam dhe
kam në kohën e
tashme dhe te
ardhmen
Kali i drunjtë

Krahasimi dhe
kuptimi i
figurshëm

Vajza e
çuditshme

Tarzani

Ushtrime

Folja

Përshkruajmë
xhunglën

Mogli

Një fundjavë e
paharrueshme

Ushtrime

Paraqiten me foto
personazhe të
librave apo të
filmave të
animuar
Sekuenca nga
filmi Beni ecën
vetë

Fisha me foljet
kam dhe jam në
kohën e tashme
dhe të ardhme
Ku ju shpie
fantazia në lojërat
tuaja

Loja me maska

Sekuenca nga
filmi “Liza në
botën e çudirave”

Krijohen në klasë
zhurma dhe tinguj
nga xhungla

Pamje nga
xhungla ne videoprojektorë
Pamje xhungle në
klasë, nxënës/e
të veshur si
kafshë të
xhunglës
Fisha me folje që
tregojnë veprim,
gjendje dhe kohë
të ndryshme
Manipulime me
fishat e foljeve

Bisedohet rreth
situatave të
rrezikshme

Loja me përemra
vetorë

përemra vetor

Vëzhgim i organizuar, diskutim
paraprak, lexim i drejtuar, vija e
vlerës, analizë personazhi

Vëzhgim i organizuar, diskuto,
shkrim i drejtuar, krijim i lirë, turi i
galerisë

Imagjinatë e drejtuar, punë në
grupe, shkrim fantazues

Diskutim idesh, punë e drejtuar,
punë në grupe, punë individuale,
krijim i lirë

Lojë me maska, pyetja e ditës,
bisedë e drejtuar, vëzhgokrahaso-krijo

Parashikim me anë të titullit,
grafik organizues (dora e
pyetjeve), rrjeti i diskutimit

Vëzhgim i organizuar, diskutim
paraprak, lexim i drejtuar,
përshkrim personazhesh

Harta e foljes, punë e drejtuar,
zbatim i njohurive të marra,
përvijim i të menduarit, punë e
drejtuar, krijim i drejtuar
Përvijim i të menduarit, punë e
drejtuar, zbatim i njohurive të
marra

Vëzhgim i organizuar, dëgjim i
drejtuar, analizë personazhi, turi
i galerisë
Vëzhgim i organizuar, dëgjim i
drejtuar, analizë personazhi, turi
i galerisë

Bisedë e drejtuar, lexopërmblidh, analizë
personazhesh, rrjeti i diskutimit

Harta e përemrit vetor, punë në
grupe, krijim i lirë

drejtuar, krijim i drejtuar
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Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, dallimin e dialogut
dhe monologut të pjesës, analizën e

Vlerësimi i nxënësve për: zgjedhim e
foljeve kam, jam në kohën e tashme dhe
të ardhme, krijimin e fjalive me këto folje
në të tashmen dhe të ardhmen
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
poezisë me intonacion, krahasimin e
veprimeve të fëmijës me veprimet e një të
rrituri, tregimin e situatave me fantazi
Vlerësimi i nxënësve për: krijim e një
personazhi të dhënë sipas figurës dhe
fantazisë së tij, krijimin e personazheve
dhe vendeve fantastike

Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e foljeve
që tregojnë veprim dhe gjendje, dallimin e
kohëve të foljes, krijimin e fjalive me folje
te ndryshme
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e foljeve
në kohë dhe veta të ndryshme, kthimin e
foljeve nga njëra kohë në kohën tjetër,
dallimin e foljeve që tregojnë veprim dhe
gjendje
Vlerësimi i nxënësve për: leximin
rrjedhshëm të pjesës, ritregimin e pjesës
me anë të pyetjeve, përshkrim e
personazheve
Vlerësimi i nxënësve për: leximin me
intonacion te pjesës, tregimin e brendisë
me anë të pyetjeve, analizon personazhin
duke i krahasuar me veten
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
krahasimit si mjet i figurshëm, diskuton
mbi situatat që krahason, përdor saktë
krahasimin

përemrave vetor dhe përdorimin e tyre në
vetë dhe numrin përkatës, krijimin e një
teksti me to
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
përemrave vetorë, përdorimin e tyre në
fjali të ndryshme
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, tregimin sipas
grafikëve organizues, përshkrimin e
personazheve të tregimit
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, leximin me role,
analizimin e personazheve
Vlerësimi i nxënësve për: lojën në role,
përshkrimin e pamjes së xhunglës dhe
vizatimin e një kafshe të xhunglës

Teksti, pamje nga filmi Beni ecën
vetë,
e-libri

Teksti, foto me personazhe të
ndryshme, e-libri

Teksti, e-libri

Teksti, fishat me foljet kam dhe jam
në kohët e tashme dhe të ardhme,
e-libri
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Teksti, maska të ndryshme, e-libri

Teksti, video-projektor, e-libri

Teksti, CD me këngë nga zhurmat
në xhungël, e-libri

Teksti, fisha me folje të ndryshme,
e-libri

Teksti, fisha me folje të ndryshme,
e-libri

Teksti, veshje kafshësh të
xhunglës, fletë formati lapsa me
ngjyra, e-libri

Teksti, video-projektor, pamje nga
xhungla, e-libri

Teksti, pamje nga situata të
rrezikshme,
e-libri

Teksti, fisha me përemra vetorë,
e-libri

e-libri
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102
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Zgjimi i ariut

Mami im

Ushtrime

Zgjedhimi i foljeve
kam dhe jam në
kohën e të
pakryer

Mami dhe
Lumturia

Mësuesja e
klasës së parë

Të dhëna për
filmat shqiptarë

Ushtrime

Foljet jam dhe
kam në kohën e
kryer të thjeshtë

Përshkruajmë
ndjenjat e
personazheve

Beni ecën vetë

Krijojmë një
personazh

tashme dhe te
ardhmen
Kali i drunjtë

Pamje në videoprojektor e
kafshëve
letargjike (ariu)

Përdorimin e
foljeve kam dhe
jam në një krijim
të lirë
Përshkrimi i
mamave sipas
fotove të sjella

Lojë në role ku
nxënësit përdorin
foljet kam dhe
jam

Si është mami
im?

Foto nga dita e
parë e shkollës
në klasën e parë

Sekuenca nga
filma shqiptarë
për fëmijë

Fisha me fjalë që
tregojnë ndjenja
dhe gjendje
shpirtërore
Flipçart me
zgjedhimin e
foljeve kam dhe
jam në kohën e
kryer të thjeshtë
Manipulim me
foljet kam dhe
jam në tri kohë

Paraqiten me foto
personazhe të
librave apo të
filmave të
animuar
Sekuenca nga
filmi Beni ecën
vetë

kohën e tashme
dhe të ardhme
Ku ju shpie
fantazia në lojërat
tuaja

Zëzhgimi i organizuar, dëgjim i
drejtuar, alfabeti i
njëpasnjëshëm, lexim në role,
grupo-imito, punë në grupe

Vizatim i shpejtë, dëgjim i
drejtuar, përshkrim i lirë, turi i
galerisë, karrigia e autorit

Lojë në role, harta e foljeve jam,
kam, punë e drejtuar, punë në
dyshe, punë individuale, shkrim i
shpejtë, punë në grupe, krijim i
lirë
Shkrim i shpejtë, punë në grupe,
krijim i drejtuar

Diskutim paraprak, lexim i
drejtuar, përshkrim me fjali

Punë e drejtuar, punë me grupe,
përvijim i të menduarit, punë
individuale, punë në dyshe,
krijim i drejtuar
Vëzhgimi i organizuar, loja
“kuiz”, diskutim, dëgjim i
drejtuar, karrigia e autorit,
shkrim i drejtuar
Vëzhgim i organizuar, diskutime,
lexim i drejtuar, krahasim
personazhi, vija e vlerës

Punë e drejtuar, punë me grupe,
përvijim i të menduarit, punë
individuale, punë në dyshe,
krijim i drejtuar

Loja e fjalëve, punë e drejtuar,
punë me grupe, përshkrim i
drejtuar

Vëzhgim i organizuar, diskutim
paraprak, lexim i drejtuar, vija e
vlerës, analizë personazhi

Vëzhgim i organizuar, diskuto,
shkrim i drejtuar, krijim i lirë, turi i
galerisë

Imagjinatë e drejtuar, punë në
grupe, shkrim fantazues

krijim i lirë

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
përrallës rrjedhshëm, leximin në role,
përshkrimin e ariut dhe harabelit

Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e foljeve
kam dhe jam në kohën e pakryer, krijimin
e një teksti duke përdorur kam dhe jam në
kohën e pakryer
Vlerësimi i nxënësve për: përshkrimin e
mamit duke u mbështetur te fjalitë
ndihmëse të nxjerra nga mesazhi i poezisë

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e pjesës
me intonacion, përshkrimin e paragrafëve
me një fjali
Vlerësimi i nxënësve për: zgjedhimin e
foljeve kam dhe jam në kohën e pakryer,
dëshirën për të punuar në dyshe dhe në
mënyrë individuale

Vlerësimi i nxënësve për: leximin me
intonacion të pjesës, diskutim rreth klasës
së parë, dhe përshkrimi i mësueses

Vlerësimi i nxënësve për: diskutimin e
filmave shqiptarë për fëmijë mesazhin e
filmave të parë

Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e foljeve
kam dhe jam në kohën e kryer të thjeshtë,
krijimin e fjalive me këto folje

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, dallimin e dialogut
dhe monologut të pjesës, analizën e
personazhit kryesor të pjesës
Vlerësimi i nxënësve për:
përshkrimin e ndjenjave e një personazhi
të përzgjedhur, duke shprehur ndjenja dhe
emocione të ndryshme
Vlerësimi i nxënësve për: zgjedhimin e
foljeve në kohën e kryer të thjeshtë,
dallimin e këtyre foljeve në një tekst të
dhënë

të ardhme, krijimin e fjalive me këto folje
në të tashmen dhe të ardhmen
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
poezisë me intonacion, krahasimin e
veprimeve të fëmijës me veprimet e një të
rrituri, tregimin e situatave me fantazi
Vlerësimi i nxënësve për: krijim e një
personazhi të dhënë sipas figurës dhe
fantazisë së tij, krijimin e personazheve
dhe vendeve fantastike

Teksti, video-projektor, alfabeti i
njëpasnjëshëm,
e-libri

Teksti, foto nga mamatë e
nxënëseve, e-libri

Teksti, flipçart me zgjedhimin e
foljeve,
e-libri

Teksti, fisha me zgjedhimin e
foljeve,
e-libri

Teksti, foto e mamave tona,
e-libri

Teksti, foto dhe sekuenca nga
klasa e parë, e-libri
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Teksti, video-projektor, sekuenca
nga filma shqiptarë për fëmijë, elibri

Teksti, tabela me zgjedhimin e
foljeve kam dhe jam, e-libri

Teksti, flipçart me zgjedhimin e
foljeve, fletore klase, e-libri

Teksti, fisha me fjalë që tregojnë
ndjenja dhe gjendje shpirtërore,
e-libri

Teksti, pamje nga filmi Beni ecën
vetë,
e-libri

Teksti, foto me personazhe të
ndryshme, e-libri

Teksti, e-libri

e-libri
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Test vlerësimi

Liza në botën e
çudirave

Gramatika është
këngë e bukur

Folja në kohën e
kryer të thjeshtë
të mënyrës
dëftorë
Drejtshkrimi i
foljes në kohën e
kryer të thjeshtë

Fabula

Luani dhe dhelpra
e mençur

Poezi për
pranverën

Drejtshkrimi i
foljes në kohën e
tashme

Folja në kohën e
tashme

Përshkruajmë
pranverën

Zgjimi i ariut

Mami im

Sekuenca filmash
nga Liza në botën
e çudirave

Flipçaret me
zgjedhimin e
foljeve në kohën
e kryer të thjeshtë
Fisha me
zgjedhimin e
foljeve në të
kryerën e thjeshtë
Listo në një fletë
cilësitë e
mësueses sate

Dëgjimi i fabulave
nga nxënësit

Dramatizim
“Luani dhe
dhelpra”

Pamje nga stina e
pranverës foto
ose videoprojektor
Fisha me
zgjedhimin e
foljeve në kohën
e tashme
Zbulimi i
rregullave
drejtshkrimore
gjatë zgjedhimit
të foljeve të grupit
të parë
Sekuenca nga
stina e pranverës
në postera

Pamje në videoprojektor e
kafshëve
letargjike (ariu)

jam në një krijim
të lirë
Përshkrimi i
mamave sipas
fotove të sjella

Vëzhgimi i drejtuar, lexim në
role, imagjinatë e drejtuar, punë
në grupe, turi i galerisë.

Lexim i drejtuar, shkrim i
shpejtë, lexim në role, analizë
personazhesh, diagram i Venit.

Punë e drejtuar, shkrim i
drejtuar, vëzhgo-diskuto, diktim i
drejtuar

Punë e drejtuar, krijim i drejtuar,
përvijim i të menduarit, shkrim i
drejtuar

Dramatizimi, parashikimi me
terma paraprakë, hulumtim, turi i
galerisë, karrigia e autorit, punë
në dyshe
Vëzhgim i organizuar, karrigia e
autorit, punë në grupe

diskutim idesh, dëgjim i drejtuar,
dora e fshehtë, punë e drejtuar

Vëzhgo-zbulo, punë e drejtuar,
shkrim i drejtuar

Harta e foljeve, punë e drejtuar,
shkrim i drejtuar, krijim i lirë

Vëzhgimi i drejtuar, imagjinatë e
drejtuar, përshkrim i drejtuar,
përshkrim i lirë, diskutim ideve

Zëzhgimi i organizuar, dëgjim i
drejtuar, alfabeti i
njëpasnjëshëm, lexim në role,
grupo-imito, punë në grupe

Vizatim i shpejtë, dëgjim i
drejtuar, përshkrim i lirë, turi i
galerisë, karrigia e autorit

Vlerësimi i nxënësve për: leximin në role
të pjesës, tregimin me imagjinatë, duke
zëvendësuar Lizën me veten, tregimin e
ngjarjes në bazë të pyetjeve

Vlerësimi i nxënësve për: lexim me
intonacion të pjesës, lexim në role të
pjesës, analizën e personazheve dhe
mesazhin e pjesës

Vlerësimi i nxënësve për: shkrimin e
fabulës duke plotësuar fjalët e
personazheve, nxjerrja e mesazhit të
fabulës
Vlerësimi i nxënësve për: zgjedhimin dhe
dallimin e foljeve në kohën e pakryer, të
kryer të thjeshtë, dallimin mes kohës së
pakryer dhe të kryer të thjeshtë
Vlerësimi i nxënësve për: drejtshkrimin e
saktë të foljeve në kohën e kryer të
thjeshtë

Vlerësimi i nxënësve për: leximin me
intonacion të poezisë, dallimin e
elementeve të poezisë, vargjeve, strofave,
rimave, dallimin e dialogut në poezi
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të fabulës, brendinë dhe
mesazhin e fabulës interpretimin e saj

Vlerësimi i nxënësve për: krijimin e një
përshkrimi pranveror duke përdorur fjalë të
zgjedhura, duke përdorur bukur
imagjinatën
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e foljeve
në kohën e tashme ndryshimin që pëson
folja gjatë zgjedhimit, dëshirën për të
punuar në mënyrë individuale
Vlerësimi i nxënësve për: drejtshkrimin e
saktë të foljeve në kohën e tashme, gjetjen
e gabimeve, shkrimin me të diktuar të një
teksti me folje të grupit të parë

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
përrallës rrjedhshëm, leximin në role,
përshkrimin e ariut dhe harabelit

e një teksti duke përdorur kam dhe jam në
kohën e pakryer
Vlerësimi i nxënësve për: përshkrimin e
mamit duke u mbështetur te fjalitë
ndihmëse të nxjerra nga mesazhi i poezisë

Tekst, video-projektor, CD e filmit,
e-libri

Teksti, fletë formati,
e-libri

Teksti, e-libri

Teksti, fisha me zgjedhimin e
foljeve, e-libri

Teksti, fabula e La Fontenit, e-libri

Teksti, libra me fabula dhe maska
kafshësh, e-libri

Teksti, CD me këngë kushtuar
pranverës,
postera, e-libri
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Teksti, fisha me zgjedhim të foljeve
të grupit të parë, e-libri

Teksti, fisha me gjedhimin e
foljeve, e-libri

Teksti, pamje në foto ose videoprojektor nga stina e pranverës, elibri

Teksti, video-projektor, alfabeti i
njëpasnjëshëm,
e-libri

Teksti, foto nga mamatë e
nxënëseve, e-libri

e-libri
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117

116

Drejtshkrimi i
foljes në kohën e
pakryer

Test vlerësimi
Folja në kohën e
pakryer

Liza në botën e
çudirave

Gramatika është
këngë e bukur

Folja në kohën e
kryer të thjeshtë
të mënyrës
dëftorë
Drejtshkrimi i
foljes në kohën e
kryer të thjeshtë

Fabula

Luani dhe dhelpra
e mençur

Poezi për
pranverën

tashme

Fisha me
zgjedhim foljesh
në kohën e
pakryer
Fisha me
zgjedhim foljesh
në kohën e
pa kryer

Sekuenca filmash
nga Liza në botën
e çudirave

Flipçaret me
zgjedhimin e
foljeve në kohën
e kryer të thjeshtë
Fisha me
zgjedhimin e
foljeve në të
kryerën e thjeshtë
Listo në një fletë
cilësitë e
mësueses sate

Dëgjimi i fabulave
nga nxënësit

Dramatizim
“Luani dhe
dhelpra”

drejtshkrimore
gjatë zgjedhimit
të foljeve të grupit
të parë
Sekuenca nga
stina e pranverës
në postera

Punë e drejtuar, diktim i drejtuar,
përvijim i të menduarit, shkrim i
drejtuar.

Punë e drejtuar, krijim i drejtuar,
shkrim i lirë, harta e foljeve.

Vëzhgimi i drejtuar, lexim në
role, imagjinatë e drejtuar, punë
në grupe, turi i galerisë.

Lexim i drejtuar, shkrim i
shpejtë, lexim në role, analizë
personazhesh, diagram i Venit.

Punë e drejtuar, shkrim i
drejtuar, vëzhgo-diskuto, diktim i
drejtuar

Punë e drejtuar, krijim i drejtuar,
përvijim i të menduarit, shkrim i
drejtuar

Dramatizimi, parashikimi me
terma paraprakë, hulumtim, turi i
galerisë, karrigia e autorit, punë
në dyshe
Vëzhgim i organizuar, karrigia e
autorit, punë në grupe

diskutim idesh, dëgjim i drejtuar,
dora e fshehtë, punë e drejtuar

Vlerësimi i nxënësve për: zgjedhimin dhe
dallimin e foljeve në kohën e pakryer,
përdorimin me fjali të ndryshme të këtyre
foljeve
Vlerësimi i nxënësve për: zgjedhimin dhe
dallimin e foljeve në kohën e pakryer,
përdorimin me fjali të ndryshëm të këtyre
foljeve

Vlerësimi i nxënësve për: leximin në role
të pjesës, tregimin me imagjinatë, duke
zëvendësuar Lizën me veten, tregimin e
ngjarjes në bazë të pyetjeve

Vlerësimi i nxënësve për: lexim me
intonacion të pjesës, lexim në role të
pjesës, analizën e personazheve dhe
mesazhin e pjesës

Vlerësimi i nxënësve për: shkrimin e
fabulës duke plotësuar fjalët e
personazheve, nxjerrja e mesazhit të
fabulës
Vlerësimi i nxënësve për: zgjedhimin dhe
dallimin e foljeve në kohën e pakryer, të
kryer të thjeshtë, dallimin mes kohës së
pakryer dhe të kryer të thjeshtë
Vlerësimi i nxënësve për: drejtshkrimin e
saktë të foljeve në kohën e kryer të
thjeshtë

Vlerësimi i nxënësve për: leximin me
intonacion të poezisë, dallimin e
elementeve të poezisë, vargjeve, strofave,
rimave, dallimin e dialogut në poezi
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të fabulës, brendinë dhe
mesazhin e fabulës interpretimin e saj

e gabimeve, shkrimin me të diktuar të një
teksti me folje të grupit të parë

Teksti, fisha me zgjedhime të
foljeve,
e-libri
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Teksti, fisha me zgjedhime të
foljeve, e-libri

Tekst, video-projektor, CD e filmit,
e-libri

Teksti, fletë formati,
e-libri

Teksti, e-libri

Teksti, fisha me zgjedhimin e
foljeve, e-libri

Teksti, fabula e La Fontenit, e-libri

Teksti, libra me fabula dhe maska
kafshësh, e-libri

Teksti, CD me këngë kushtuar
pranverës,
postera, e-libri
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132

Tregim për yllin e
zjarrtë

Lexim jashtë klase

Kryefjala

Pjesët kryesore të
fjalisë

Përralla

Princesha Ardita

Vishnjushi dhe
sinjor Majdanozi

Ushtrime

Ndajfolja

Kopshti me lule

Shkruajmë

NË
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1

Kopshti sekret

128
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Kopshti sekret

1

2
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127

126

Bisedë për yjet

Organizuesi
grafik i
strukturës së
përrallës
Fisha me fjali
me kryefjalë
dhe kallëzues
Fisha me fjali,
me kryefjalë
emër, përemër,
grup fjalësh

Tregime
përrallash

Ndërtohen fjali
që t’u
përgjigjen
pyetjeve me
ndajfolje
Pamje nga libri
Çipolino

Loja me
ndajfolje

Pamje nga
kopshte dhe
parqe me lule

Flasim për një
kopsht me lule

Imagjino një
kopsht sekret

Punë individuale
diskutim
Lexim i drejtuar, pyetjepërgjigje, shkrim i drejtuar

Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar

Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar

Punë e drejtuar, krijim i
drejtuar, turi i galerisë

Harta e ndajfoljes, punë e
drejtuar, punë në grupe,
krijim i lirë, bisedë
paraprake, lexim i drejtuar,
përshkrim personazhesh
Vëzhgim i organizuar,
dëgjim i organizuar, analizë
personazhesh
Lexim i drejtuar, lexim në
role, organizues grafik

harta e ndajfoljes, punë e
drejtuar, punë në grupe,
krijim i lirë, bisedë
paraprake, lexim i drejtuar,
përshkrim personazhesh

Imagjinatë e drejtuar, lexim i
drejtuar, pyetje-përgjigje,
bisedë, shkrim i strukturuar,
shkrim i lirë
Imagjinatë e drejtuar, lexim i
drejtuar, pyetje-përgjigje,
bisedë, shkrim i strukturuar,
shkrim i lirë
Bisedë, shkrim i strukturuar,
shkrim i lirë

10 javë X 5 orë = 50 orë

Plani i tremujorit të tretë

Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e pjesëve
kryesore të fjalisë, për ndërtimin e fjalive të
thjeshta
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e pjesëve
kryesore të fjalisë, dallimin e kryefjalës me
anë të pyetjeve, për ndërtimin e fjalive të
thjeshta
Vlerësimi i nxënësve për: leximin, tregimin e
përmbajtjes, pjesëmarrjes në diskutim
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, për parashikimin e
ngjarjes, për dallimin e ndryshimit të një

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, leximin me role,
analizimin e personazheve
Vlerësimi i nxënësve për: parashikimin e
ngjarjes, leximin në role, dallimin e
elementeve të strukturës së përrallës
Vlerësimi i nxënësve për: shkrimin e saktë të
përrallës, duke iu mbajtur strukturës së saj

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, tregimin sipas
grafikëve organizues, përshkrimin e
personazheve të tregimit

Vlerësimi i nxënësve për: shkrimin sipas
strukturës së tregimit, duke u mbështetur te
figurat e dhëna, shkrimin e një tregimi me
aventurë
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
ndajfoljeve dhe të llojeve të saj nëpërmjet
pyetjeve, përdorimin e tyre në fjali; dallimin e
ndajfoljes nga mbiemrat

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, leximin me role,
analizimin e personazheve

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, tregimin e pjesës me
aventurë, përshkrimin me imagjinatë

Teksti, video-projektor,
e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, fletë formati,
lapsa me ngjyra,
organizuesi grafik, e-libri
Teksti, fisha, videoprojektor, personazhe
përrallash dhe objekte,
e-libri
Teksti, fisha
27

Teksti, video-projektor,
e-libri

Teksti, pamje nga
situata të rrezikshme,
e-libri

Teksti, fisha me
ndajfolje të llojeve të
ndryshme, e-libri

Teksti, fisha me
përemra vetorë, e-libri

Teksti, foto nga kopshte
me lule,
e-libri

Teksti, foto kopshtesh
me lule, e-libri
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137
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135

Grupi i kallëzuesit
dhe i kryefjalës

Fuqia e Mujit

Fuqia e Mujit

Syri i kaltër

Përshtatja e
kallëzuesit me
kryefjalën

Miti

Sjellësi i zjarrit

Tekste fantastike
dhe shkencore

Dallimi i teksteve
nga intonacioni

Ushtrime

Kallëzuesi

Tregim për yllin e
zjarrtë

Lexim jashtë klase

Kryefjala

fjalisë

Fisha me fjali
me kryefjalë
dhe kallëzues
dhe pjesë
plotësuese

Pamje nga
Eposi i
kreshnikëve
Tregime
përrallash

Bisedë për
Syrin e kaltër

Lojë me
kryefjalë e
kallëzues

Fisha për
zjarrin

Bisedë për
zjarrin

Lloje të
ndryshme
tekstesh, që i
kanë sjellë
nxënësit
Lloje të
tekstesh

Fisha me fjali
ku të dallohet
kallëzuesi

Fisha me fjali
ku të dallohet
kallëzuesi

Bisedë për yjet

me kryefjalë
dhe kallëzues
Fisha me fjali,
me kryefjalë
emër, përemër,
grup fjalësh

Punë e drejtuar, krijim i
drejtuar, turi i galerisë,
përvijim i të menduarit,
shkrim i drejtuar

Lexim i drejtuar, lexim në
role, pyetje përgjigje, shkrim
i drejtuar, organizues grafik
Lexim i drejtuar, lexim në
role, pyetje përgjigje, shkrim
i drejtuar, organizues grafik

Bisedë paraprake, lexim i
drejtuar

Punë e drejtuar
Krijim i drejtuar
Turi i galerisë
Harta e foljes, punë e
drejtuar, punë në grupe,
krijim i lirë

Lexim i drejtuar, lexim në
role, organizues grafik

Bisedë paraprake, lexim i
drejtuar

Bisedë paraprake, lexim i
drejtuar

Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar

Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar

Punë individuale
diskutim
Lexim i drejtuar, pyetjepërgjigje, shkrim i drejtuar

Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar

e drejtuar, shkrim i drejtuar

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, ritregimin sipas grafikut
organizues, për dallimin e elementit real nga
ai fantastik
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, leximin me role,
analizimin e personazheve
Vlerësimi i nxënësve për: leximin në role,
dallimin e elementeve të strukturës së
legjendës, dallimin e elementeve reale nga
ato fantastiket
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e grupit të
kryefjalës dhe të kallëzuesit,dallimin e
kryefjalës dhe kallëzuesit si fjalët bërthamë të
grupit, ndërtimin e fjalive kur jepet kryefjala
ose kallëzuesi

Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e foljeve,
për përshtatjen e saktë në vetë e numër me
kryefjalën, ndërtimin e saktë të fjalive

Vlerësimi i nxënësve për: shkrimin e saktë të
mitit, duke iu mbajtur strukturës së saj

Vlerësimi i nxënësve për: parashikimin e
ngjarjes, leximin në role, dallimin e
elementeve të strukturës së përrallës

Vlerësimi i nxënësve për: shkrimin e saktë të
mitit ose përrallës, duke iu mbajtur strukturës
së saj

kryesore të fjalisë, për ndërtimin e fjalive të
thjeshta
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e pjesëve
kryesore të fjalisë, dallimin e kryefjalës me
anë të pyetjeve, për ndërtimin e fjalive të
thjeshta
Vlerësimi i nxënësve për: leximin, tregimin e
përmbajtjes, pjesëmarrjes në diskutim
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, për parashikimin e
ngjarjes, për dallimin e ndryshimit të një
tregimi fantastik nga një përrallë
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e pjesëve
kryesore të fjalisë, dallimin e kallëzuesit me
anë të pyetjeve, për ndërtimin e fjalive të
thjeshta
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e pjesëve
kryesore të fjalisë, dallimin e kallëzuesit me
anë të pyetjeve, për ndërtimin e fjalive të
thjeshta
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin me anë të
intonacionit të llojeve të teksteve,
pjesëmarrjen në diskutimi, paraqitjen saktë të
mendimeve

Teksti, fisha, videoprojektor, e-libri

Teksti, fletë formati,
lapsa me ngjyra,
organizuesi grafik, e-libri

Teksti, video-projektor,
e-libri

Teksti, pamje nga Syri i
Kaltër, e-libri

Teksti, fisha
28 me folje,
figura me situata të
ndryshme, e-libri

Teksti, fletë formati,
lapsa me ngjyra,
organizuesi grafik,
e-libri
Teksti, fisha, videoprojektor, e-libri

Teksti, pamje nga
situata të rrezikshme,
e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, video-projektor,
e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, fisha, e-libri
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147

Koni në Romë

Koni në Romë

Ushtrime

Antonimet

Tregime
fantastikoshkencore

Në planetin e
çuditshëm

Lexim jashtë klase

Gjyshja ime
Sevasti Qiriazi/
Andrea i vogël

Zgjerojmë e
zvogëlojmë grupet
e fjalisë
Ushtrime

Onufri dhe bariu

Personazhin hero

Skënderbeu

Ushtrime

Grupi i kallëzuesit
dhe i kryefjalës

Fuqia e Mujit

Bisedë për
udhëtimet në

Tregime
tekstesh
fantastikoshkencore
Tregime
tekstesh
fantastikoshkencore
Fisha me
situata
antonimike
Fisha me
situata
antonimike
Bisedë për
udhëtimet

Loja me
fjali,duke e
zgjeruar dhe
zvogëluar
Të tregojmë
biografinë
(histori e secilit
prej nesh)

Fisha me fjali
në më të vogël

Bisedë për
heronjtë
Bisedë për
piktorët

Bisedë

Fisha me fjali
me kryefjalë
dhe kallëzues
dhe pjesë
plotësuese
Fisha me fjali
të thjeshta të
zgjeruara

Eposi i
kreshnikëve
Tregime
përrallash

Lexim i drejtuar, harta e
ngjarjes, pyetje përgjigje,
shkrim i drejtuar
Lexim i drejtuar, harta e
ngjarjes, pyetje përgjigje,

Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar

Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar

Punë e drejtuar, krijim i
drejtuar, lexim në role, turi i
galerisë

Lexim i drejtuar, lexim në
role, organizues grafik

Dëgjim i drejtuar, analizë
personazhesh

Bisedë paraprake, lexim i
drejtuar, përshkrim i
personazhit

Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, punë në grupe,
shkrim i drejtuar, krijim i lirë
Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, punë në grupe,
shkrim i drejtuar, krijim i lirë

Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar
Lexim i drejtuar, pyetje
përgjigje, shkrim i drejtuar

Punë e drejtuar, krijim i
drejtuar, turi i galerisë,
përvijim i të menduarit,
shkrim i drejtuar
Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar

Punë e drejtuar, krijim i
drejtuar, turi i galerisë,
përvijim i të menduarit,
shkrim i drejtuar

role, pyetje përgjigje, shkrim
i drejtuar, organizues grafik
Lexim i drejtuar, lexim në
role, pyetje përgjigje, shkrim
i drejtuar, organizues grafik

Vlerësimi i nxënësve për: vazhdimin e një
teksti fantastiko-shkencore sipas imagjinatës
së tij , dhe për përdorimin e saktë të fjalëve të
dhëna
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
antonimeve, për përdorimin e tyre si
mbiemra, folje apo emra.
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
antonimeve, për përdorimin e tyre si
mbiemra, folje apo emra
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, për dallimin e
ndryshimit të një tregimi historik dhe historisë
Vlerësimi i nxënësve për: ritregimin e pjesës
sipas strukturës së tregimit,

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, ritregimin sipas
pyetjeve, përshkrimin e personazhit të
tregimit
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e pjesës së
dhënë, ritregimin dhe analizimin e
personazheve
Vlerësimi i nxënësve për: parashikimin e
ngjarjes, leximin në role, dallimin e
elementeve fantastike dhe reale

rrjedhshëm të pjesës, leximin me role,
analizimin e personazheve
Vlerësimi i nxënësve për: leximin në role,
dallimin e elementeve të strukturës së
legjendës, dallimin e elementeve reale nga
ato fantastiket
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e grupit të
kryefjalës dhe të kallëzuesit,dallimin e
kryefjalës dhe kallëzuesit si fjalët bërthamë të
grupit, ndërtimin e fjalive kur jepet kryefjala
ose kallëzuesi
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e grupit të
kryefjalës dhe të kallëzuesit,dallimin e
kryefjalës dhe kallëzuesit si fjalët bërthamë të
grupit
Vlerësimi i nxënësve për: leximin me
intonacionin e duhur të vjershës, për
përmbledhjen me shkrim të çdo strofe
Vlerësimi i nxënësve për: për formulimin e
saktë të mendimit, për shkrimin me fantazi
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, për përshkrimin e
personazhit sipas skemës së dhënë
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e pjesëve
kryesore të fjalisë, zgjerimin dhe zvogëlimin e
fjalisë
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e pjesëve
kryesore të fjalisë, zgjerimin dhe zvogëlimin e
fjalisë

Teksti, video-projektor,
e-libri

Teksti, video-projektor,
e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, fisha,
e-libri

Teksti, fisha,
video-projektor,
e-libri

Teksti, fletë formati
lapsa me ngjyra,
organizuesi grafik, e-libri

Teksti i përzgjedhur,
e-libri

Teksti, pamje të Sevasti
Qiriazit, e-libri
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Teksti, fisha me fjali të
ndryshme, e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, video-projektor,
e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, fisha, videoprojektor, e-libri

Teksti, fletë formati,
lapsa me ngjyra,
organizuesi grafik, e-libri

e-libri
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Lexojmë
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2

Lexojmë

2
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1

Lexojmë

1
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Java 35.

Gjuha jonë

2
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172

Shkruajmë

1

Erdhi vera

168

Lexojmë

Lexojmë

1

166

2

Lexojmë

2

165

Java 34.

Lexojmë

1

164

167

Gjuha jonë

1

UDHËTIME
TURISTIKE

163

Lexojmë

Lexojmë

2

Java 33.

162

1

Gjuha jonë

2

160

161

Gjuha jonë

1

159

Të lundrojmë të
sigurt në internet
Një ditë në plazh
Pjesa që më ka
pëlqyer më shumë
në Gjuhën shqipe
4

Të flesh në verë

Gjëegjëza

Test vlerësues

Plani i
veprimtarisë
Fjalët me kuptim
të figurshëm

Në bregun e
pulëbardhave

Në bregun e
pulëbardhave

Kërcim mbi vullkan

Kërcim mbi vullkan

Sinonimet

Koni në Romë

Koni në Romë

Ushtrime

Antonimet

Të flasim për
interneti

Bisedë për
pushimet

Lojë me
gjëegjëza

Bisedë për
planin
Fisha me figura
e fjalë të
figurshme

Bisedë për
detin

Bisedë për
detin

Mbresa nga
udhëtimet

Fisha me
situata
sinonimike
Bisedë për
udhëtimet në
vende historike

Bisedë për
udhëtimet në
vende historike

Fisha me
situata
antonimike
Fisha me
situata
antonimike
Bisedë për
udhëtimet

Përvijim i të menduarit,
bisedë

Lexim i drejtuar, pyetje
përgjigje, shkrim i drejtuar

Përvijim i të menduarit, lojë
me gjëegjëza

Bisedë paraprake, lexim i
drejtuar, përshkrim
personazhesh, pyetje
përgjigje, shkrim i drejtuar
Bisedë paraprake, lexim i
drejtuar, përshkrim
personazhesh, pyetje
përgjigje, shkrim i drejtuar
Lexim i drejtuar, lexim në
role, analizë personazhesh,
organizues grafik
Lexim i drejtuar, lexim në
role, analizë personazhesh,
organizues grafik
Punë e drejtuar, krijim i
drejtuar, turi i galerisë
Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar

Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar

Lexim i drejtuar, harta e
ngjarjes, pyetje përgjigje,
shkrim i drejtuar
Lexim i drejtuar, harta e
ngjarjes, pyetje përgjigje,
shkrim i drejtuar

Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar

Përvijim i të menduarit, punë
e drejtuar, shkrim i drejtuar

Vlerësimi i nxënësve për: plotësimin e saktë
të testit në bazë të vlerësimit të dhënë
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
gjëegjëzave, për shkathtësinë e treguar në
gjetjen e përgjigjeve
Vlerësimi i nxënësve për: leximin me
intonacionin e duhur të vjershës, për
përmbledhjen e strofave të vjershës
Vlerësimi i nxënësve për: pjesëmarrjen në
bashkëbisedim

Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, tregimin sipas
grafikëve organizues, përshkrimin e
personazheve të tregimit
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, për dallimin e
ndryshimit të një tregimi me karakter
shkencor dhe shkencës, diturisë së natyrës.
Vlerësimi i nxënësve për: parashikimin e
ngjarjes, leximin në role,
ritregimin e tregimit sipas hartës së ngjarjes
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, leximin me role,
analizimin e personazheve
Vlerësimi i nxënësve për: shkrimin e saktë të
planit, kërkesave të dhëna,
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e kuptimit
të parë dhe të figurshëm të fjalës

Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
antonimeve, për përdorimin e tyre si
mbiemra, folje apo emra.
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
antonimeve, për përdorimin e tyre si
mbiemra, folje apo emra
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e
rrjedhshëm të pjesës, për dallimin e
ndryshimit të një tregimi historik dhe historisë
Vlerësimi i nxënësve për: ritregimin e pjesës
sipas strukturës së tregimit,
Shënim.
Libri Koni dhe festa e shumëpritur e akullores
mund të jepet për lexim jashtëklase.
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e
sinonimeve dhe për përdorimin e tyre në fjali

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, video-projektor,
e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Test i parapërgatitur

Teksti, fisha, videoprojektor, e-libri
Teksti, fisha, e-libri

Teksti, fletë formati,
lapsa me ngjyra, e-libri

Teksti, video-projektor,
organizuesi grafik, e-libri

Teksti, pamje nga
situata te rrezikshme,
e-libri
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Teksti, fisha me
ndajfolje të llojeve të
ndryshme, e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, video-projektor,
e-libri

Teksti, video-projektor,
e-libri

Teksti, fisha, e-libri

Teksti, fisha,
e-libri
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Tema mësimore: Dita e parë e shkollës

Klasa: lV

Situata e të nxënit:
• Komentojmë foto nga dita e parë e shkollës

Kompetenca: Lexojmë
Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• lexon dhe shpreh mendimet e tij\saj,
• tregon për ditën e par te shkollës,
• krahason pushimet e tij me të Enrikut,
• shkruan fjali për çdo paragraf.

Fjalë kyç:
• pushimet verore
• shkollë
• rrugët gëlojnë
• klasë
• mësues
• mësim

Burimet: foto nga dita e parë e shkollës, teksti.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Artet
• Mjedisi dhe shoqëria
• Qytetari

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: stuhi mendimi, bisedë e kombinuar me lexim, punë me
grupe, diagram i Venit.
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Bisedë
Hapi I. Mësuesi/ja e fillon mësimin me paraqitjen e një tabele, ku do të shkruhen fjalë që lidhen me ditën e
parë të shkollës, të cilën e plotëson bashkë me nxënësit e të gjitha niveleve. Kjo do të ndihmojë për të pasuruar
fjalorin, që nxënësit do të përdorin gjatë punës me shkrim.
Dita e parë e shkollës
pushimet, shtator, çantë, uniformë, tekste, takime, përqafime, mall, bankë, shok, shoqe, zhurmë, zile,
rresht, qetësi, mësuese, mësim, detyra, studim, regjim ditor, lule, prindër etj.
Mund të jepet ndonjë filmim për ditën e parë të shkollës.
2. Realizimi i kuptimit: Shkrim i drejtuar
Hapi I. Mësuesi/ja i udhëzon nxënësit të lexojnë fjalët kyç dhe fjalët e shkruara në tabelë.
Hapi II. Mësuesi/ja kërkon që nxënësit të tregojnë mbresat e tyre për ditën e parë të shkollës.
Hapi III. Nxënësit do të përshkruajnë ditën e parë të shkollës duke u mbështetur edhe në pyetjet e tekstit
në fund të faqes 13. Në fletore nxënësit janë të lirë të vendosin ndonjë fotografi a pamje ose të bëjnë ndonjë
vizatim.
3. Reflektimi: Punë me grupe
Hapi I. Pasi mbaron detyra, nxënësit në çift shkëmbejnë fletoret dhe bëjnë vlerësimin e ndërsjellë të
përshkrimit.
Udhëzohen ta përqendrojnë vëmendjen në bukurinë e shkrimit, në shkrimin e drejtë të fjalëve, në përdorimin
e shkronjës së madhe dhe të shenjave të pikësimit.
Hapi II. Bëhet vlerësimi i orës së mësimit.
4. Detyrë shtëpie. Punohet faqja 4 e Fletores së punës.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Pushimet verore
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
• Foto dhe filmime nga pushimet verore

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• përshkruan me gojë pushimet verore,
• përshkruan pushimet verore sipas situatave,
• përdor si duhet shkronjën e madhe dhe shenjat e pikësimit
përgjatë përshkrimeve.

Fjalë kyç:
• pushimet verore
• bregdet
• mal
• liqen

Burimet: teksti, libri digjital (e-libri), foto, filmimet nga
pushimet verore.

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

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: shkrimi i drejtuar, punë individuale, punë me grupe, shikim i
organizuar.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria l. Paraqiten në video-projektorë filmime nga pushimet në bregdet buzë liqenit dhe në mal.
Diskutohet rreth tyre.
Veprimtaria ll. Në flipçart janë të shkruara fjalë kyç që u përkasin pushimeve verore në bregdet, në liqen dhe
në mal. Lexohen me vëmendje nga nxënësit gjatë shkrimit. Nxënësit i përdorin fjalët kyç të dhëna në flipçart.
Veprimtaria lll. Ndahen nxënësit në grupe. Secilit grup i caktohet shkrimi sipas kërkesave.
Grupi i parë
• pushimet në bregdet
Shembull
Pushimet verore i kam kaluar në plazhin e Durrësit. Deti pa kufi, uji i kripur, rëra e nxehtë, notimi mes dallgëve
ledhatuese e bënin çdo ditë e më të bukur pushimin tim. Shëtitja me anije dhe fluturimi i pulëbardhave që na
shoqëronin gjatë shëtitjes ishin mahnitëse. Pranë bregdetit bëja kala me rërë, mblidhja guaska dhe luaja me top.
Grupi i dytë
• pushimet ne liqen
Shembull
Pushimet i kalova pranë liqenit të Pogradecit. Liqeni kishte ujë të ëmbël dhe kishte pak rërë. Pranë brigjeve të
liqenit kishte barishte, kallama dhe lejlekë, të cilët ushqeheshin me peshq të vegjël. Moti ishte i freskët sidomos
në mbrëmje. Shëtitjet me varkë ua shtonin bukurinë pushimeve buzë liqenit.
Grupi i tretë
• pushimet në mal
Shembull
Pushimet i kalova në malin e Llogorasë. Gjelbërimi, pishat, bredhat, ajri i freskët ishin refreni i çdo dite pushimi
në mal. Ne kishim marrë me vete çadra, ku flinim dhe skarë ku gatuanim mish të pjekur. Ujë i ftohtë i burimeve
na freskonte çdo ditë e në çdo moment. Mbrëmjeve bënte pak freskët. Shumë kafshë, si ketrat dhe drerët e
parkut, ua shtonin me shumë bukurinë pushimeve në mal.
Vlerësimi i nxënësit për: mbresat e pushimeve verore, shkrimin e pushimeve verore sipas situatave.
Detyrë shtëpie. Shkruani ndonjë ndodhi gazmore ose të trishtueshme nga pushimet tuaja.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Teksti dhe fjalia
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• fisha me fjali të shkurtra

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• dallon fjalinë nga teksti,
• tregon nga se përbëhet teksti,
• krijon një tekst duke radhitur fjalitë e dhëna,
• krijon një tekst duke u bazuar në figurat e dhëna,
• argumenton se në cilat raste disa fjalë të dhëna
përbëjnë një tekst.

Fjalë kyç:
• tekst
• fjali
• kuptim
• fjalë

Burimet: teksti, e-libri, skeda me fjalë dhe fjali, tekste nga
libra të ndryshëm.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Shoqëria dhe qytetaria
• Kurrikul me zgjedhje

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: punë në grupe dyshe, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar,
krijim i lirë.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria l. Punë në çifte. Hapi I. U kërkohet nxënësve të paraqitin tekstet që kanë përgatitur në shtëpi. Më
pas udhëzohen të plotësojnë në çifte kërkesat e mëposhtme:
- Sa fjali ka teksti?
- A e jep të plotë informacionin?
- Nxënësit këmbejnë punimet me njëri-tjetrin. Lexohen disa nga përgjigjet e nxënësve.
Veprimtaria ll.
Hapi I. Lexohet nga nxënësit në heshtje teksti a dhe b. Më pas nxënësit plotësojnë rubrikën “Kujto”. - Sa fjali
ka teksti a? Teksti a ka 8 fjali. - Sa fjali ka teksti b? Teksti b ka 1 fjali. - A e jep teksti a informacionin e plotë?
Po. - Po teksti b? Po Lexohet rregulli për tekstin.
Hapi II. Paraqiten etiketat me fjalët dhe shprehjet: qetësi, mbyllur, nuk punon, shtëpia shitet. Mësuesi/ja kërkon
që nxënësit të tregojnë se ku i kanë parë këto etiketa. - Nëse etiketa “Shtëpia shitet” do të ishte në një vend ku
s’ka shtëpi, si mendoni, a do të ketë kuptim? Mësuesi/ja shpjegon duke iu referuar rubrikës “Kujdes”.
Hapi III. Punimi i ushtrimit 1. Është një ushtrim i njohur ku nxënësit do të renditin fjalitë për të krijuar tekstin, si
dhe do të heqin fjalinë që nuk i përket tekstit.
Veprimtari lll. Punimi i ushtrimit 2. Plotëso tabelat mbi figurat. Në figurën e dytë do të plotësojnë tabelën me
fjalët “Mbani qetësi!”. Së bashku me pamjen e figurës, krijohet teksti. Për figurën e dytë një variant mund të
jetë: Era dhe Drini janë në bibliotekë. Drini po flet me zë të lartë. - Qetësi! - i tha Era.
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin e fjalisë nga teksti, krijimin e një teksti sipas figurës, dallimi i fjalive të
veçanta.
Detyrë shtëpie. Shkruaj tekstin sipas figurës (ushtrimi 3).
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Tema mësimore: Një diskutim në klasë

Klasa: lV

Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• prezantimi me shokët dhe shoqet e reja të
klasës

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• lexon me intonacion tregimin,
• pasuron fjalorin me fjalë dhe shprehje të reja,
• diskuton për jetën në fshat dhe në qytet,
• lexon tregimin në role.

Fjalë kyç:
• shpërngulen
• modern
• miratoj
• diskutim
• debat

Burimet: teksti, e-libri, fotot nga vendlindja e fëmijëve.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Shoqëria dhe mjedisi,
• Sporte dhe shëndeti.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bisedë, lexim në role, lexim i drejtuar, diagram Veni.
Organizimi i orës mësimore
Veprimtaria l. Bisedë me nxënësit. Nëse në klasë ka ardhur një nxënës i ri, biseda fillon me të. Pyetjet që
drejtohen nga mësuesja mund të jenë:
- Nga cili vend vjen shoku /shoqja juaj?
- Si ndihet tani në klasën tuaj?
- Cilët kanë qenë shokët/shoqet e tij?
Veprimtaria ll. Lexim i drejtuar
Hapi I. Lexohet tregimi nga mësuesi/ja. Gjatë leximit nxënësit mbajnë shënim fjalët dhe shprehjet që nuk ua
dinë kuptimin. Shpjegohen bashkërisht fjalët e reja.
Hapi II. Mësuesja orienton nxënësit të punojnë me grafikun organizues të ritregimit të ngjarjes.
Ku?
Përse?

Një diskutim në klasë
Si?

Kush?

Çfarë?

Mesazhi: Njeriu i mirë dhe modern s’ka rëndësi ku jeton në fshat apo në qytet.
Hapi III. Lexohet tregimi me role. Mësuesi/ja duhet të shfrytëzojë sa më mirë këtë pjesë të orës së mësimit,
në mënyrë që të përfshihen sa më shumë nxënës në lexim.
Veprimtaria lll. Diagrami i Venit
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit të bëjnë dallimin ndërmjet fshatit dhe qytetit. Punohet me diagramin e Venit
ose plotësohen kërkesat te rubrika “Plotëso”.
Vlerësohen nxënësit për leximin e pjesës, leximin në mënyrë të dramatizuar, krahasimin ndërmjet qytetit dhe
fshatit.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Diskutimi dhe biseda
Kompetenca: Flasim

Situata e të nxënit:
• Jepen sekuenca me pamje ose me role të
bisedave dhe diskutimeve me njëri-tjetrin.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• dallon ndryshimin ndërmjet fjalëve, diskutim, bisedë,
dialog,
• realizon një diskutim një bisedë një dialog,
• merr pjesë në veprimtarit në grup.

Fjalë kyç:
• diskutim
• bisedë
• dialog

Burimet: teksti, e-libri, pjesë të ndryshme që kanë dialog,
bisedë, diskutim, pamje me video-projektor.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Shoqëria dhe mjedisi
• Shoqëria dhe qytetaria

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim idesh, punë e drejtuar, punë në grupe, interpretime
vëzhgim i organizuar.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria l. Duke përdorur metodën “Stuhi mendimesh” nxënësit japin mendimet e tyre rreth fjalëve:
DISKUTIM, BISEDË, DIALOG. Mësuesi/ja pranon çdo mendim, ide apo interpretim të tyre.
Veprimtaria ll. Punë e drejtuar, punë në grupe.
Hapi I. Punohet rubrika. Kthehu te tregimi: “Një diskutim në klasë”.
Pyetje

Përgjigjet e pritshme

Cila është tema e diskutimit?

Ku është më mirë, të jetosh në fshat apo në qytet?

Kush e udhëhiqte diskutimin?

Mësuesja

Cilët morën pjesë në diskutim?

Ermali, Dritoni, Artini, Elona, Berti

Ç’gabime bën gjatë diskutimit Elona dhe Berti?

Flisnin me zë të lartë, përdornin fjalë fyese.

Hapi II. Lexohen rregullat që janë zbatuar gjatë diskutimit. Ky lexim mund të bëhet zinxhir.
Hapi III. Punohet rubrika “Bëj dallimin”. Për të sqaruar dialogun dhe bisedën, mësuesi/ja mund t’i referohet një
pjese nga leximi, p.sh.: “Ana Flokëkuqja” .
Hapi IV. Punë në grupe. Klasa ndahet në tri grupe. Secili grup zgjedh një temë për diskutimin, bisedën dhe
dialogun. Temat që mund t’u sugjerojmë:
Grupi I.
Pushimet verore.
Ku është më mirë t’i kalosh pushimet brenda vendit apo jashtë tij?
Grupi II. Bukuria e mësimit dhe pushimit.
Cila periudhë është më e bukur për ju: e mësimit apo e pushimit?
Grupi III. Kafshët shtëpiake.
A mund dhe duhet të mbajmë kafshë shtëpiake në shtëpi?
Veprimtaria lll. Diskutim.
Rikujtohen rregullat e një diskutimi, bisede dhe dialogu.
Interpretohet në role ose video-projektor BISEDA, DISKUTIME DHE DIALOG.
Vlerësimi i nxënësve për: dallimin ndërmjet bisedës dhe diskutimit, realizimit të një dialogu, bisede apo diskutimi.
Detyrë shtëpie. Nxënësit porositen që të shkruajnë nga një tekst me një temë sipas dëshirës.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Ani pianistja (ora I)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Përvojat e nxënësve për çfarë arsyeje keni
pasur zili dikë?

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• lexon qartë dhe me saktësi pjesën,
• ritregon nëpërmjet pyetjeve se sa e ka kuptuar tregimin,
vanalizon personazhet e pjesës,
• vlerëson cilësitë pozitive të shokut\shoqes.

Fjalë kyç:
• pianiste
• truphedhur
• ra si bombë
• dirigjent
• i gërryente nga brenda

Burimet: teksti, e-libri, foto.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Shoqëria dhe mjedisi
• Qytetaria

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: pyetje-përgjigje, lexim i drejtuar, hartë personazhesh, punë
në grupe, zhvillimi i orës së mësimit.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtari l. Pyetje-përgjigje
Mësuesja iu drejton nxënësve pyetjet:
- A ju ka ndodhur të keni pasur zili dikë? Kur? Kë dhe për ç’arsye?
Nxiten nxënësit të sjellin përvojat e tyre.
Veprimtaria ll. Veprimtari e leximit të drejtuar
Hapi I. Ndalesa I. Ani erdhi ..., deri te ... ishte e jashtëzakonshme.
- Si e përshkruan Anin autori?
- Si mendoni, do të ketë konflikte më poshtë apo…?
Ndalesa II. Një ditë Anin..., deri te... u bënë ziliqare.
- Si paraqiten Ela dhe Eni?
- Në cilin fjali e mbështetni mendimin tuaj?
Ndalesa III. Salla ishte mbushur ... deri te... nuk e uruan?
- Si mendoni, çfarë do të kishte dashur Eni dhe Ela që të ndodhte?
- Po klasa a mbajti të njëjtin qëndrim si Ela dhe Eni?
- Si mendoni , Ela dhe Eni do të vazhdojnë të mbajnë këtë qëndrim?
Ndalesa IV. Në pushimin e madh… deri te... shumë keq.
- Si mendoni, a kemi të bëjmë me një konflikt?
- A ishte i saktë parashikimi juaj i fillimit?
- Çfarë skene sajuan dy vajzat?
- Nëse do të ishe në vend të tyre, çfarë do të të kishte vajtur në mendje që të bëje? Pse?
- Çfarë cilësie të Anit zbulojmë në këtë paragraf?
- Gjejeni në paragrafin që lexuat dhe lexojeni me zë të lartë.
- Si mendoni, vajzat do të vazhdojnë të sillen keq me Anin apo…?
Ndalesa V. Kaloi një javë… deri te... një pako në dorë dhe ikën.
- Si mendoni, çfarë do të ketë në pako?
- Pse vajzat nuk hynë brenda?
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• Kishin frikë?
• Iu vinte turp për veprimin e tyre?
• S’donin të përballeshin me Anin?
- Mendoni se konflikti po shkon drejt zgjidhjes?
Ndalesa VI. Lexoni paragrafi n e fundit.
- Si mendoni, a u zgjidh konflikti?
- Në cilën fjali shprehet kjo zgjidhje? “Ani, je e madhe!”
Hapi II. Punohen fjalët e fjalorit.
Veprimtari ll. Harta e personazheve
Ani
Pianiste e
talentuar

Ela dhe Eni
Zemërgjerë

pianist

ziliqare
egoist

E padjallëzuar

donin të ishin më të mirat
Nuk tregoi se kush ia punoi rengun
Veprimtaria lll. Punë në grupe
Nxënësit bisedojnë në grupe për pasionet që kanë. Secili shkruan pasionin e tij. Më pas, nxënësit që kanë
të njëjtin pasion, grupohen në grupe të reja dhe diskutojnë se si mund të arrijnë sukses në pasionin e tyre.
Nxënësit mund të formulojnë shprehje inkurajuese.
• Ne jemi më të mirët.
• Ne mund t’ia dalim mbanë.
Vlerësimi i nxënësve për: leximin e rrjedhshëm, analizën e personazheve, shprehjen e mendimit për
situata të caktuara.
Detyre shtëpie. Gjeni tregime, poezi që shprehin përpjekjet që bëjnë njërëzit për të arritur sukses.

Fusha: Gjuhë shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Ani pianistja (ora II)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Paraqesin nxënësit para klase talentet e tyre
me foto, piktura apo veprime konkrete.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• tregon ndërtimin e tregimit sipas strukturës: hyrjezhvillim-mbyllje;
• analizon pjesët përbërëse të saj;
• dallon mesazhin nga tema e pjesës.

Fjalë kyç:
• strukturë
• hyrje
• zhvillim
• mbyllje
• tema
• ideja
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Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, foto me talentet e tyre, Lidhja me fushat e tjera ose me temat
Fletë formati, lapostila.
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Artet
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim, grafik organizues, punë në grupe, talenti im.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Shpalosin nxënësit talentet e tyre me foto, piktura ose veprime konkrete. Diskutohet me nxënësit
rreth ndarjes strukturore të tregimit.
Tregimi – hyrje (tregon personazhet, kohën, vendin e ngjarjes)
zhvillim – (tregon ç’ndodh me personazhet)
mbyllje – (tregon si përfundon ngjarja)
- Ç’tregon secili element i strukturës?
Hapi II. Lexohet tregimi “Ani pianistja” sipas strukturës së ndërtimit.
1. Hyrja → vendi → shkolla e muzikës: koha → 3 muaj pasi kish filluar viti shkollor; personazhi → Ana.
2. Zhvillimi → Ani luajti në paino në një koncert organizuar nga Bashkia e qytetit. Ela dhe Eni u bënë shumë
ziliqarë. Suksesi i Anës ishte i jashtëzakonshëm. Edhe shokët e falënderuan të nesërmen në klasë. Ela dhe
Eni i punuan një rreng Anit në tualetin e shkollës. Por Ana zemërgjerë nuk i tregoi fajtorët...
3. Mbyllja → Ela dhe Eni i kërkuan të falur Anit me anën e një dhurate.
4. Tema (për çfarë flet tregimi): Tregimi flet për Ani pianisten e cila është e talentuar në piano. Ajo përballet
me xhelozinë e shoqeve të veta.
5. Mesazhi (çfarë mësojmë nga pjesa): Të jemi zemërgjerë ndaj sukseseve të tjetrit.
Hapi III. Ndahen nxënësit në grupe. Për secilin grup caktohet detyra: Nxirr temën idenë, personazhet e
pjesëve të caktuara.
Grupi i parë→ Një diskutim në klasë
Grupi i dytë → Dita e parë e shkollës
Tema
•

Ideja
•

Personazhet
•
•

Çdo grup e paraqet para klase detyrën e caktuar.
Vlerësimi i nxënësve për:
• tregimin e strukturës së tregimit: H-Zh-Mb;
• analizimin e pjesëve përbërëse të saj;
• nxjerrjen e temës dhe mesazhit të pjesëve të mësuara.
Detyrë shtëpie. Gjej në një tregim (çfarëdo) strukturën, temën, idenë dhe personazhet.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Teksti dhe paragrafi
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Paraqitja në flipçarte ose në videoprojektorë e teksteve me paragrafë.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• dallon paragrafët në një tekst të caktuar,
• rendit si duhet paragrafët e një teksti,
• shkruan një tekst me paragrafë, sipas strukturës së
tregimit.

Fjalë kyç:
• paragraf
• kryeradhë
• tregim
• struktura (hyrja, zhvillimi, mbyllja)

Burimet: teksti, e-libri, grafik organizues.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Shoqëria dhe mjedisi
• Gjuha dhe komunikimi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: harta e paragrafit, punë e drejtuar, diskutim, shkrim i drejtuar.
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Stuhi mendimesh
Kujtohen njohuritë e marra në klasën e tretë mbi paragrafin.
- Ç’është paragrafi?
Paragrafi është pjesë e tekstit nga një kryeradhë në tjetrën, që shpreh një mendim pak a shumë të plotë.
- Si shkruhet një paragraf?
Paragrafi fillon me kryeradhë, pra, fjalia e parë e paragrafit shkruhet e zhvendosur në të djathtë. Por paragrafët
mund të ndahen nga njëri-tjetri edhe nga një hapësirë ndërmjet tyre.
2. Realizimi i kuptimit: Punë e drejtuar
Hapi I. Kthehu te tregimi "Gentiana" dhe numëro paragrafët.
Hapi II. Lexohet udhëzimi i dhënë në libër.
Hapi III. Punohet ushtrimi 1. Nxënësit plotësojnë numrin e fjalive për secilin paragraf.
Hapi IV. Punohet ushtrimi 2. Nxënësit lexojnë tekstin. Gjejnë numrin e paragrafëve. Fjalitë e nënvizuara i
shkruajnë në fletore.
3. Reflektimi: Shkrim sipas figurave
Hapi I. Punohet ushtrimi 3. Nxënësit shikojnë figurat dhe shkruajnë një tekst me tre paragrafë me titull
“Ditëlindja e mamit”.
Detyrë shtëpie. Nxënësit do të shkruajnë historinë e emrit të tyre (mund të përdorin edhe një grafik organizues).
Sqarohet detyra. E rëndësishme në realizimin e kësaj detyre është dallimi i paragrafëve.
Paragrafi I.		
Hyrja e shkrimit 			
Kush ma ka vënë emrin?
Paragrafët II –IIIZhvillimi i ngjarjes		
Pse kanë zgjedhur këtë emër?
							
Domethënia e emri tënd.
Paragrafi IV. 		
Mbyllja
Gjithashtu, porositen të sjellin në klasë një fjalor me emra shqip.
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Fusha: Gjuhë shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Përshkruajmë shokun/shoqen e
klasës
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
• Gjeni për kë bëhet fjalë? (përshkrim i shokut
apo i shoqes së klasës, pa ia thënë emrin)

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të
fushës sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• përshkruan me shkrim shokun/shoqen e klasës;
• përshkruan duke u mbështetur tek disa anë si pamja
fizike, karakterin she sjelljen;
• shkruan duke përdorur sa më shumë fjalë të reja.

Fjalë kyç:
• përshkrim
• pamja fizike
• sjellja
• karakteri
• shokë
• shoqe

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, grafik organizues,
fletë formati.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: shkrim i drejtuar, përshkrim i lirë, vija e vlerës.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Në një fletë formati nxënësit përshkruajnë një shok apo shoqe pa ia vënë emrin. Lexohen
përshkrimet e nxënësve, ndërsa nxënësit e tjerë gjejnë emrin e shokut apo të shoqes për të cilën bëhet fjalë.
Hapi II. Çfarë duhet të kemi parasysh gjatë përshkrimit të një shoku apo shoqeje?
Përshkrimi → përshkrimi i pamjes fizike (sytë, flokët, hundën, ballin, trupin dhe qëndrimin e tij), përshkrimi i
karakterit dhe i sjelljes.
Hapi III. Hapet teksti i gjuhës. Lexohen fishat me fjalët e dhëna, të cilat nxënësit i vendosin në vendin e
duhur në tekstin e dhënë. (i ngushtë, i pari, zotësinë, gramatikë, një kujtesë, një lojë, kaçurrelash, i shkathët,
i hareshëm, fjalë të keqe, mënyrën e tij, ligështim, me shumë lehtësi, turp, pa gënjeshtra)
Lexohet teksti i plotësuar nga disa nxënës. Lexohen në tekst fjalët që tregojnë:
• pamjen fizike;
• karakterin dhe sjelljen.
Hapi IV. U shpërndahet nxënësve grafiku organizues dhe nxënësit përshkruajnë shokun apo shoqen e
klasës.
Emri i shokut/shoqes ________________________________________________
Ngjyra dhe lloji i flokut _______________________________________________
Tiparet dhe shprehja e fytyrës _________________________________________
Balli _______________________________________________________________
Sytë ______________________________________________________________
Shprehja ___________________________________________________________
Zëri _______________________________________________________________
Trupi ______________________________________________________________
Qëndrimi i trupit ____________________________________________________
Karakteri dhe sjellja __________________________________________________
Lexohet i plotësuar grafiku organizues nga nxënësit.
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Hapi V. Argumento rreth pyetjes:
Po 								Jo

- A është e rëndësishme që shoku/
shoqja juaj të jetë i/e bukur? Pse?
Përfundimi: Sjellja e mirë e zbukuron njeriun.
Vlerësimi i nxënësve për:
• përshkrimin e shokut/shoqes së klasës;
• shkruan fjalë të reja që lidhen me përshkrimin.
Detyrë shtëpie. Përshkruaj një të afërm.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Ema është si princeshë
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Nxënësit flasin dhe tregojnë për ushqimet që
konsumojnë në familje dhe për ushqimet që marrin
me vete në klasë (tregohen konkretisht në klasë).

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• lexon me intonacion tregimin,
• lexojnë me rrole pjesën,
• tregon provoja të ngjashme me atë të tregimit,
• nxjerr mesazhin dhe temën e pjesës.

Fjalë kyç:
• mister
• klor
• princeshë
• radiator
• pishinë
• ekip

Burimet: teksti, e-libri, pamje pishine, foto të ushqimeve të Lidhja me fushat e tjera ose me temat
shëndetshme.
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi,
• Shoqëria dhe mjedisi,
vShkencat e natyrës.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bisedë paraprake, dëgjim i drejtuar, punë në grup, analizë
personazhesh, vija e vlerës.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria I.
• Ju ka ndodhur të ndiheni të fyer nga ndonjë shok apo shoqe? Pse?
Flasin nxënësit lirshëm duke treguar raste të ndryshme.
Veprimtaria II.
Njihen nxënësit me temën “Ema është si princeshë”.
Leximi i pjesës në heshtje dhe më pas diskutim rreth pjesës:
• Kush janë personazhet e pjesës?		
• Ku zhvillohet ngjarja?
• Kush e vë në lojë Ëmën? Pse?		
• Kush i thotë fjalë të mira Ëmës?
Nxirret mesazhi i pjesës:
Asnjëri nga ne nuk ka të drejtë të tallet me dikë për diçka që e dallon atë nga atë tjerët.
Plotëso në tekst me laps rubrikat.
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Shembulli 2
Shitmendëse = shit +mendëse
Sykaltër = sy + kaltër

Shembulli 1
Ema u rrotullua si flutur.
Ema rrëshqiti në ajër si shigjetë.
Ema është e bukur si princeshë.
Plotëso në tekst se si janë ndërtuar fjalët.

Veprimtaria III.
Ndahen nxënësit në grupe dhe bëjnë leximin në rrole. (Andi, Mondi, Ema, Natani, Lola)
Dallohet grupi që lexon më bukur.
Veprimtaria IV.
Analizohen personazhet duke i ndarë në personazhe pozitive dhe negative.
Personazhet
Pozitiv

Natani ziliqar
Negative
Mondi fyes

Lola e
sjellshme

Ema notare
e përsosur

Andi tallës

Veprimtaria V.
Shkruhen në tabelë pyetje dhe nxënësit argumentojnë rreth saj.
Po

A ke bërë ndonjë shok apo shoqe të ndihet
keq me fjalët tua? Pse?

Jo

• Nxënësi vlerësohet për:
• leximin e rrjedhshëm të tregimit,
• leximin në role,
• dallimin e personazheve negative nga ata pozitive.
Detyrë shtëpie. Shkruaj në tabelë temën, idetë dhe personazhet.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim
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Lënda: Gjuhë shqipe Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Përshkruajmë personazhin
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
• Pamje në foto ose video-projektor i
personazhit “Pipi Çorapegjata”.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• përshkruan personazhin e Pipit sipas pamjes fizike dhe
cilësive të karakterit,
• pikturon Pipi Çorapegjatën sipas imagjinatës së tij/saj,
• përshkruan personazhin më të dashur të tij/saj.

Fjalë kyç:
• përshkrim
• Pipi Çorapegjata
• të dhëna personale
• pamje fizike
• karakteri
• sjellja

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Burimet: teksti i nxënësve, foto të Pipi Çorapegjatës, filmi Lidhja me fushat e tjera ose me temat
në CD, video-projektor, fletë formati, lapustila.
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Artet
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgim i organizuar, stuhi mendimi, harta e personazhit,
punë në grupe, përshkrim i lirë, turi i galerisë.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Vëzhgohet në foto ose video-projektor sekuenca nga filmi “Pipi Çorapegjata”. Gjatë vëzhgimit mësuesja
lexon përshkrimin e personazhit të Pipit me zë të lartë.
Hapi II. Çfarë u tërhoqi vëmendjen gjatë përshkrimit të Pipit nga mësuesja:
• të dhënat personale (9 vjeçe, jetonte vetëm...),
• pamja e jashtme (fytyra, flokët, trupi),
• ecja,
• sjellja dhe karakteri i saj?
- Si ishte Pipi?
jetime
tekanjoze
çapkëne
guximtare
		

Pipi

e shkujdesur

e dashur

Hapi III. Përshkruaj Pipin sipas asaj që pe dhe dëgjove nga mësuesja, si dhe duke u mbështetur në imagjinatën
tënde.
Ja një model:
Pipi Çorapegjata ishte 9 vjeçe. Ajo jetonte në një shtëpi të vjetër, e vetme, pasi s’kishte as nënë, as baba.
Ka sy të bukur, hundë të vogël, me quka të mëdha në fytyrë, dhëmbë të shëndetshëm, flokë në ngjyrë karote dhe
me dy gërsheta. Vishet në mënyrë shumë të çuditshme. Bën ecje të pakujdesshme, lëvizje të pakontrolluara
dhe duke kënduar.
Është vajzë shumë çapkëne dhe lozonjare. E dashur, e gëzuar, e sakrificës, nervoze, optimiste dhe krenare
për punët që bën.
Lexohen përshkrimet e nxënësve para klase.
Hapi IV. Ndahen nxënësit në grupe. Secili grup merret me pikturimin e Pipi Çorapegjatës. Paraqiten punimet
e klasës në perden e klasës. Zgjidhen pikturat më të mira të grupit.
Vlerësimi i nxënësve për:
• përshkrimin e personazhit sipas kritereve të përshkrimit;
• paraqitjen me vizatim sipas imagjinatës.
Detyrë shtëpie. Përshkruani personazhin më të dashur.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Llojet e fjalisë
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• fisha me shenjat e pikësimit,
• formimi i fjalive sipas këtyre shenjave.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• dallohen llojet e fjalive dëftore, pyetëse, nxitëse,
dëshirore,
• krijon fjali të llojeve të ndryshme duke përdorur saktë
shenjat e tyre.

Fjalë kyç:
• fjali
• dëftore
• pyetëse
• nxitëse
• dëshirore
• shenjat e pikësimit (. ? ! )

Burimet: teksti, e-libri, fishat me shenjat e pikësimit,
flipçarte.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe qytetaria

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijimi i të menduarit, punë e drejtuar, punë në grupe,
punë e pavarur.
Veprimtaria l. U paraqiten nxënësve fisha me shenja të ndryshme pikësimi.
Pyeten nxënësit:
• A mund të formoni fjali sipas këtyre shenjave që shihni në fisha?
Dëgjohen shembujt që japin nxënësit. Disa prej tyre shkruhen në flipçart.
Veprimtaria ll. Fjalia në të cilën tregojmë, quhet fjali dëftore. Në fund të saj vendosim pikë.
Shkruani një fjali dëftore.
Fjalia me të cilën pyesim, quhet fjali pyetëse. Në fund të saj vihet pikëpyetje.
Shkruani një fjali pyetëse.
Fjalia në të cilën shprehim një kërkesë, urdhër, porosi, quhet fjali nxitëse. Në fund të saj vendoset pikë. Kur
intonacioni është urdhërues, në fund të fjalisë nxitëse vihet pikëçuditje.
Shkruani një fjali nxitëse, që mbaron me pikë dhe një tjetër, që mbaron me pikëçuditje.
Fjalia në të cilën shprehet një dëshirë, urim apo mallkim, quhet fjali dëshirore. Në fund të saj vendoset
pikëçuditje.
Shkruani një fjali dëshirore.
Veprimtaria lll. Vazhdon puna me shembujt e librit. Nxënësit dallojnë llojet e fjalive.
Ne ushtrimin 1 nxënësit dallojnë llojet e fjalive dhe çfarë tregon ajo.
Ne ushtrimin 2 nxënësit plotësojnë tabelën e konceptit për llojin e fjalive.
Veprimtaria IV. Shkruani fjali duke përdorur shenjat e pikësimit dhe shkronjën e madhe në fillim të fjalive.
Vlerësimin e nxënësve për: shkrimin e fjalive sipas kuptimit, përdorimin e saktë sipas shenjave te pikësimit.
Detyrë shtëpie. Shkruaj një tekst të shkurtër, ku të përdorësh llojet e fjalive.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Ushtrime
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Krijohen rrole mes nxënësve duke
përdorur fjali me kuptime të ndryshme.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• shkruan llojin e fjalive duke përdorur saktë shenjat e pikësimit,
• vendos shenjat e pikësimit dhe shkronjën e madhe aty ku
duhet,
• ndërton një tekst me 5-6 fjali të llojeve të ndryshme.

Fjalë kyç:
• lloj fjalie
• shenjat e pikësimit
• ndërtim teksti

Burimet: teksti, e-libri, fisha me shenjat e pikësimit, fletore klase. Lidhja me fushat e tjera ose me
temat ndërkurrikulare:
• Shoqëria dhe mjedisi
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim, shkrim i drejtuar, krijim i lirë.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria l. Shkruhen në tabelë fjalitë:
• Kush je ti?
• Unë kam një motër.
• Ku jeton ti?
• Sot është e diel.
• Shkruaj akoma më bukur!
• U bëfsh njëqind vjeç!
Ç’tregon secila prej fjalive? Ç’shenja pikësimi janë përdorur në fjali? Pse?
Veprimtaria ll.
Lexohen fjalitë e ushtrimit 3. Përbri secilës fjali shkruhet lloj i saj (dëftore, dëftore, dëftore, pyetëse, dëftore,
dëftore, nxitëse, nxitëse, dëshirore).
Në ushtrimin 4 nxënësit vendosin ku duhen shenjat e pikësimit dhe shkronjën e madhe.
Koni dhe shoqet e saja u afruan te cepi i shkëmbit. Aty pranë ishte një gji i vogël ranor dhe një varkë.
• Çfarë të bëjmë me varkën? – pyeti Koni
• Fute në ujë!
• Hajde ta shtyjmë bashkë. Ajo është e rëndë, shtyje fort.
• Sa i bukur qenka ky ishull! Qenka vetëm për ne!
Në të vërtetë aty nuk kishte këmbë njeriu.
• Po, tani në jemi tre Robinsonë.
• Po vetëm se në kemi bukë e ushqime, – shtoi Billi.
• Mos the gjë ushqime? – pyet Koni.
• Edhe ti ke uri, – tha Billi.
• Ku do të hamë? – pyetën njëzëri vajzat.
Këtu pranë është një shpellë e vogël. Aty do të hamë.
Veprimtaria lll. Krijohet një tekst i shkurtër duke përdorur lloje të ndryshme fjalish dhe shenjat e pikësimit.
Lexohet teksti para klasës.
Nxënësi vlerësohet për:
- shkrimin e fjalive sipas kuptimit,
- përdorimin e saktë të shenjave të pikësimit.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Kloteri ka vënë syze
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Këshillat nga mjeku okulist i ftuar në klasë,
ose të paraqitura në video-projektor.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• lexon pjesën bukur dhe me intonacion,
• veçon humorin e pjesës dhe shprehjet që e bëjnë për të
qeshur,
• tregon histori të ngjashme si ajo e tekstit,
• nxjerr temën dhe mesazhin e pjesës.

Fjalë kyç:
• topa pingpongu
• Kloteri
• okulist
• thumbojmë
• qeshim

Burimet: teksti, e-libri, pjesë të shkurtra me humor, pamje
të fëmijëve te mjeku.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Shoqëria dhe mjedisi
Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim paraprak, lexim i drejtuar, shkrim i lirë.
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Përvijim i të menduarit
Nxënësve u drejtohen pyetje rreth pjesës:
- Si mendoni ju, ç’kushte duhet të plotësosh për t’u bërë i pari i klasës?
- A ka në klasën tonë nxënës shumë të mirë? Si janë ata?
- Si bëhesh nxënës shumë i mirë:
a) duke punuar shumë,
b) duke imituar më të mirin në lëvizje, paraqitje?
2. Realizimi i kuptimit: Leximi me ndalesa
Lexohet pjesa me ndalesa dhe pyeten nxënësit:
Ndalesa I: Kur Kloteri ... , deri te... i fundit i klasës.
- Pse u çuditën shokët e Kloterit?
- Cila shprehje të bëri për të qeshur?
- Çfarë u kishte thënë doktori prindërve të tij?
- Ç’ndien Kloteri pas fjalëve të doktorit?
- Si vazhdon ngjarja?
Ndalesa III: I pe syzet ... , deri te... Po ju si mendoni?
- A ka të drejtë Kloteri? Pse?
- Po Anjani?
- Ku gabojnë ata?
- Juve ju pëlqen thumbimi i autorit?
- Si mendoni ju për Kloterin, shokët dhe Anjanin?
Lexohet tregimi nga nxënësit, shpjegohen fjalët e vështira.
Nxënësit tregojnë histori të ngjashme me pjesën.
Tregojnë pjesë të ndryshme humoristike.
Plotësohet rubrika Kuptojmë tekstin.
2. Reflektimi: Shkrim i lirë.
Nxënësit shkruajnë mendimet e tyre rreth shprehjes: “Përpiqu e mëso, kurrë mos imito”.
Lexohen shkrimet para klase duke përzgjedhur më të mirin.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Tema mësimore: Letër shoqes; Letër kryetarit të bashkisë

Klasa: lV

Situata e të nxënit:
• Leximi i letrave të thjeshta para klase,

Kompetenca: Lexojmë

• Pamje në video-projektor nga bashkia e
qytetit dhe mesazhet nga kryetari i bashkisë
së qytetit.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës

Fjalë kyç:

sipas temës mësimore:

• letër zyrtare

vlexon rrjedhshëm dhe me intonacion dy llojet e letrave,

• letër e thjeshtë

• krahason letrën drejtuar kryetarit të bashkisë me letrën
drejtuar shoqes,
• dallon letrën zyrtare nga letra e thjeshtë,
• mban qëndrim ndaj problemeve që shqetësojnë
komunitetin,
• dallon strukturën e një letre,
• shkruan një letër duke iu referuar strukturës së mësuar.
Burimet: teksti, e-libri, letra të shkruara nga nxënësit, letra

Lidhja me fushat e tjera ose me temat

të thjeshta dhe zyrtare, fletë formati dhe lapustila.

ndërkurrikulare:
• Shoqëria dhe mjedisi
• Gjuha dhe komunikimi
• Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bisedë, karrigia e autorit, punë në grupe, punë individuale,
diskutim, diagrami i Venit.

Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Stuhi mendimesh.
Hapi I. Mësuesja pyet nxënësit:
- Cili është problemi që ju shqetëson më shumë në lagjen ku ju banoni?
- Si mund të zgjidhet ky problem?
- Të rriturit kërkojnë që shumë probleme të zgjidhen nga organet që kryejnë shërbimet ndaj qytetarëve.
Po ju si do të vepronit për zgjidhjen e problemit?
Nxënësit shprehin mendime të ndryshme.
Në tregimin e sotëm ne do të njihemi me një letër që një grup nxënësish të klasës IVA të shkollës "Gjergj
Fishta", i kanë dërguar Kryetarit të Bashkisë.
2. Realizimi i kuptimit: Grafik organizues, punë e drejtuar.
Hapi I. Mësuesja paraqet para nxënësve organizuesin grafik dhe kërkon që ata ta lexojnë në heshtje. Mbani
parasysh ato që kërkohen në këtë grafik.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Hapi II. Pasi lexohet letra e parë dhe e dytë, nxënësit lexojnë njëri pas tjetrit.
Hapi III. Më pas fillon plotësimi i grafikut.
Për nxënësit që kanë vështirësi në plotësimin e tij, mësuesja sugjeron punimin në libër.
3. Reflektimi: Diagrami i Venit
Nxënësit plotësojnë diagramin e Venit dhe gjejnë të përbashkëtat dhe dallimet midis letrës zyrtare dhe letrës
së thjeshtë, si p.sh.:
			
Një letër zyrtare dallohet nga një letër e thjeshtë:
		

Në një letër zyrtare: 			

Në hyrjen e letrës përdoren shprehjet e
mirësjelljes: I nderuar zoti ... ose zonja...
Në fund të letrës përdoren shprehjet: me
respekt, me nderime, sinqerisht etj.

Në një letër të thjeshtë:

Në hyrje përdoren fjalë miqësore, i /e
dashur, i/e shtrenjti/a,
Në fund përdoren fjalë që shprehin dashuri,
përkëdheli: të përqafoj, të puth etj.

Detyrë shtëpie. Të lexojnë rrjedhshëm tekstet.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Drejtshkrim\Shenjat e pikësimit në dialog Situata e të nxënit:
Kompetenca: Gjuha jonë
• Përdorimi i teksteve që nuk kanë shenja
pikësimi
Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• dallon shenjat e pikësimit në dialog,
• përdor saktë shenjat e pikësimit në dialog,
• vendos ku duhet shenjat e pikësimit në një tekst me
dialog.

Fjalë kyç:
• shenjë pikësimi
• pikë
• pikëpyetje
• dy pika
• presje
• vizë dialogu
• pikëçuditje

Burimet: teksti, e-libri, tekste të shkruara në flipçarte.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Shoqëria dhe mjedisi
• Qytetari
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: pyetje-përgjigje, shpjegim, punë e pavarur, zbatim njohurish.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Pyetje-përgjigje
Hapi I. - Kujtoni shenjat e pikësimit që njihni. Pse janë të rëndësishme ato?
- Çdo të ndodhte nëse një tekst nuk do të kishte fare shenja pikësimi?
2. Realizimi i kuptimit: Shpjegim, punë e pavarur.
Hapi I. Punohet shembulli i dhënë në libër. Mësuesi/ja duhet të sqarojë saktë dhe qartë shenjat e pikësimit.
Hapi II. Punohet ushtrimi 1 i rubrikës Ushtrohu. Nxënësit do të rrethojnë shenjat e pikësimit që përdoren në
dialog. I rëndësishëm në dialog është përdorimi i vizës dhe dy pikave.
Hapi III. Punohet ushtrimi 2. Nxënësit vendosin shenjat e pikësimit ku mungojnë.
Të gjithë nxënësit po shkruanin për pushimet verore. Shpendi nuk po shkruante. Besimi e pyeti:
- Pse nuk po shkruan?
- Nuk di çfarë të shkruaj, - u përgjigj Shpendi. -Të lutem ma shkruaj ti, - iu lut Shpendi…
Duke shpërndarë hartimet mësuesja tha:
- Hartimet i keni bërë mjaft të bukura, por më i bukuri është hartimi i Shpendit.
- Të lumtë, Shpendi, - i tha mësuesja. - Tani do të lexoj hartimin më të dobët.
Dhe lexoi hartimin e Besimit.
- Më mërzite shumë, Besi. Nuk u besoja syve për hartimin tënd! - tha mësuesja.
- Po, - belbëzoi Besi, kurse Shpendi u skuq dhe uli kokën.
3. Reflektimi:
Hapi I. Punimi i ushtrimit 3. Dallo fjalët e autorit dhe të bashkëbiseduesve.
Vendos shenjat e pikësimit ku duhen.
Një ditë në parfumeri hyri një grua dhe pyeti shitësen:
- Zonjë, ju lutem, më thoni, keni furçë dhëmbësh për fëmijë?
- Po, kemi, - iu përgjigj shitësja.
- Më jepni, ju lutem, një furçë, një pastë dhëmbësh dhe një sapun.
- Me kënaqësi, - tha shitësja, - i kemi shumë të mira. Shitësja shënoi në kompjuter çmimet e artikujve 		
dhe i dha blerëses faturën. Gruaja pagoi të hollat dhe u largua.
Fjalët e autorit janë shënuar me ngjyrë gri.
Detyrë shtëpie. Zgjidhni një pjesë me dialog në tekstin Një diskutim në klasë dhe rrethoni shenjat e pikësimit
në dialog dhe nënvizoni fjalët e autorit.
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Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Është fat të kesh një shoqe si Fatbardha
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Secili nxënës shkruan në fisha cilësi
të karakterit dhe të pamjes fizike dhe
tregon cilat janë më të vlefshme.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• plotëson fjalitë e dhëna duke u bazuar në dëgjimin e tregimit,
• nxjerr mesazhin e tregimit duke u bazuar në veprimin e Eneides,
• diskuton për vlerat e miqësisë.

Fjalë kyç:
• fat
• shoqe
• revistë
• miqësi

Burimet: teksti, e-libri, pjesë të ngjashme nga revista për fëmijë.

Lidhja me fushat e tjera ose me
temat ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përzgjidh-argumento, dëgjim i drejtuar, punë në grupe,
shkrim argumentues.
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Përzgjidh-argumento
Mësuesi/ja paraqet në tabelë disa cilësi të një personi.
i zgjuar, i dashur, i këndshëm, i zeshkët, sytë jeshil, flokët e verdha, mik i vërtetë.
Mësuesja i udhëzon nxënësit t’i shkruajnë në një fletë këto cilësi. Më pas, të qarkojnë cilësitë që ato
mendojnë se janë më të rëndësishme për një njeri, që të jetë shok i mirë. Nxënësit lexojnë cilësitë që kanë
qarkuar. Ata duhet të arrijnë në përfundimin:
Cilësitë e karakterit janë më të rëndësishme se pamja e jashtme.
2. Realizimi i kuptimit: Veprimtaria e mendimit të drejtuar, të nxënit bashkëpunues
Prezantohet titulli i tregimit nga mësuesi/ja. Nxënësit udhëzohen të dëgjojnë leximin e tekstit.
Pasi lexohet teksti, nxënësit plotësojnë rubrikën Dëgjojmë.
Në këtë rubrikë, nxënësit plotësojnë shprehjet ose fjalitë pas leximit të parë, më pas kontrollojnë veten me
pjesën e tregimit.
Klasa ndahet në pesë grupe.
Grupi I. Paraqitni shkurtimisht ngjarjen duke përdorur organizuesin grafik për strukturën e tregimit: hyrja,
zhvillimi, mbyllja.
Grupi II. Pse prindërit nuk i linin fëmijët të shoqëroheshin me fëmijë rom?
Grupi III. Për të pasur një shok ose shoqe të mirë, çfarë është e rëndësishme?
Grupi IV. Lexoni me zë të lartë paragrafin e fundit të letrës.
Pse Eneida ia ka dërguar këtë letër revistës:
Për t’i bërë qejfin Fatbardhës?
Për të treguar se di të shkruajë bukur?
Për t’u dhënë një mesazh bashkëmoshatarëve të saj?
Nxënësit përzgjedhin dhe japin argumentet e përzgjedhjes.
Grupi V. Cili është mesazhi që Eneida u përcjell bashkëmoshatarëve?
Përfaqësuesit e grupeve prezantojnë punët e grupeve dhe vlerësohen nga njëri-tjetri.
3. Reflektimi: Shkrim argumentues.
Mësuesi/ja shtron para nxënësve të argumentojnë një situatë, si p.sh.:
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Eneida mendon se është me fat që ka një shoqe si Fatbardha.
Po ti, a je me fat që ke një shok/shoqe si___________________? Argumentoje.
Nxënësit punojnë për pesë minuta, më pas lexojnë punët e tyre.
Detyrë shtëpie. Lexoni tregimin dhe dalloni hyrjen, zhvillimin dhe mbylljen.
Mund të gjejnë edhe temën dhe idenë e tregimit.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Letër revistës
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
• paraqitje e letrave drejtuar revistave të
ndryshme

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• dallon elementet që na vijnë në ndihmë për t’i shkruar një letër
revistës,
• shkruajmë letër për një revistë duke respektuar hapat e dhënë,
• shkruan duke respektuar rregullat drejtshkrimore.

Fjalë kyç:
• revistë
• letër
• adresë
• ngjarje

Burimet: teksti, e-libri, letër, zarf, adresa të revistave për fëmijë.

Lidhja me fushat e tjera ose me
temat ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: leximi zinxhir, shkrim i drejtuar, shkrim i lirë.
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Lexim zinxhir
Lexim i tregimit nga nxënësit sipas paragrafëve ose zinxhir.
2. Realizmi i kuptimit: Shkrim i drejtuar
Mësuesi/ja prezanton temën e rubrikës Të shkruajmë.
Ashtu si Eneida i shkroi një letër revistës, edhe ju do shkruani një të tillë, për revistën që ju pëlqen. Tema
shkruhet në dërrasën e zezë.
Të gjithë jemi njëlloj, pavarësisht nga ngjyra e lëkurës, gjendja shëndetësore, prejardhja.
Mësuesi/ja i udhëzon nxënësit që para se të fillojnë të shkruajnë duhet të ndjekin disa hapa.
Lexohen hapat nga mësuesja. Nxënësit nxiten të kujtojnë raste të ngjashme, që u kanë ndodhur ose të
japin mendime rreth këtij problemi.
Nxënësit lihen të punojnë për 20 minuta. Pasi përfundojnë detyrën, nxënësit nxiten të lexojnë punimet e
tyre pa ndrojtje.
Vlerësohen nga shokët dhe mësuesja.
3. Reflektimi: Shkrim i lirë
Punimi i rubrikës Mëso më shumë. Nxënësit përzgjedhin mënyrën e dërgimit të letrës. Ata që duan të
dërgojnë një letër me postë, të rikujtojnë mënyrën e plotësimit të një zarfi.
Nxënësit që dinë të dërgojnë letra me postë elektronike, e realizojnë këtë punë në shtëpi.
Detyrë shtëpie: Lexoje letrën të prindërit e tu. Çfarë mendojnë ata për punimin tënd? A janë dakord me ty?
Shkruaj në fletore përgjigjet e tyre.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Pëllumbi i bardhë
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Pëllumbi është simbol i paqes; vizatohet një
pëllumb nga nxënësit në klasë.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• lexon poezinë me intonacion,
• dallon numrin e strofave, vargjeve dhe fjalët rimuese,
• nxjerr mesazhin e paqes duke u bazuar në vargjet e
poezisë.

Fjalë kyç:
• pëllumb
• paqe
• ulli
• glob

Burimet: teksti, e-libri, fletë formati, lapsa, pamje të
simboleve të paqes.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: dora e fshehtë, vëzhgo-diskuto.
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Pyetja sjell pyetjen
Mësuesja iu drejton nxënësve pyetjet:
- Çfarë është një pëllumb? (Shpend)
- Çfarë simbolizon pëllumbi dhe dega e ullirit? (Paqe)
- Pse është e rëndësishme paqja për njeriun?
- A mendoni se paqen mund ta simbolizoni me ndonjë kafshë, shpend apo bimë?
Nxënësit përgjigjen, mësuesja i inkurajon për mendimet dhe idetë e tyre.
2. Realizimi i kuptimit: Dora e fshehtë.
Prezantohet titulli i poezisë dhe autori i saj.
Nxënësve të ndarë në grupe u shpërndahen fisha, në të cilat janë shkruar vargje. U kërkohet të formojnë strofat
dhe t`i komentojnë ato. Lexohen strofat sipas radhës, në mënyrë që të formohet poezia e plotë. Nxënësit
lexojnë poezinë në vargje njëri pas tjetrit.
Dallojnë numrin e strofave, vargjet dhe fjalët rimuese.
Punim i rubrikës Kupto tekstin.
Në ushtrimin 1, nxënësit shprehin mendimet e tyre pse u pëlqen pëllumbi.
Në ushtrimin 2, nxënësit argumentojnë pse të rriturit e quajnë pëllumbin shpendin e paqes. Për nxënësit që
nuk kanë ndonjë ide, inkurajohen të dëgjojnë shokët dhe të pyesin prindërit ose më të rriturit.
Në ushtrimin 3, nxënësit dallojnë vargjet ku poeti krahason:
Sytë e fëmijës me sytë e zogut. Ritmet e zemrës së pëllumbit me ato të fëmijës.
3. Reflektimi: Vëzhgo-diskuto
Nxënësit vizatojnë një pëllumb me flatra të hapura. Ata duhet të orientohen nga figura e ilustruar në tekst.
Detyrë shtëpie. Mëso vjershën përmendsh dhe recitoje me zë të ëmbël.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Thirrjet dhe mesazhet
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
• Paraqiten në video-projektor thirrje apo
mesazhe drejtuar të rriturve.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• dallon thirrjen si lloj shkrimi i veçantë,
• shkruan thirrje me tema të ndryshme duke u bazuar në
modelet e dhëna.

Fjalë kyç:
• thirrje
• mesazh

Burimet: teksti, video-projektor.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuhët dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: mendo dhe diskuto, punë në çifte, shkrim sipas modelit.
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Mendo-diskuto
Mësuesi/ja paraqet para nxënësve thirrje, të cilat i dëgjojmë në radio, televizion ose i lexojnë në institucione,
p.sh., Dhuro gjak, shpëto jetë.
Në fakt, kjo është një thirrje, që iu drejtohet të rriturve për të dhuruar gjak.
Nxiten nxënësit të tregojnë thirrje që ata kanë lexuar ose dëgjuar.
2. Realizimi i kuptimit: Punë në çifte.
Leximi i thirrjes bëhet nga mësuesi/ja. Nxënësit udhëzohen të dëgjojnë me vëmendje. Mësuesja sqaron se
nga është marrë kjo thirrje, dhe cili është qëllimi i saj. Nxënësit udhëzohen të hartojnë në çift një thirrje për
fëmijët e braktisur dhe në nevojë, duke pasur parasysh hapat që duhen. P.sh.:
Thirrje të gjitha familjeve, të cilat
kanë mirëqenie dhe pasuri.
Në shtëpitë e fëmijëve, të mbarë
Shqipërisë, ndodhen foshnja, të cilat janë
braktisur nga prindërit. Ata kanë nevojë
të kenë familje, të rriten me ngrohësi dhe
dashuri. Ndihmojini dhe bëjini pjesë të
familjeve tuaja.

Thirrje drejtuar nxënësve të shkollës
“Musine Kokalari”.
Një nxënëse e klasës së dytë u
aksidentua në rrugë, kur po vinte në shkollë.
Ajo duhet të bëjë një operacion të shtrenjtë.
Të kontribuojmë sipas mundësive tona.
Kontributi juaj do ta sjellë shumë shpejt
pranë nesh.

Nxënësit lexojnë punimet e tyre dhe vlerësohen nga njëri-tjetri.
Lexim i poezisë “Globi”, nga mësuesja.
Mësuesja i sqaron nxënësit se kjo poezi është shkruar në formën e një thirrjeje që poeti ia drejton të rriturve.
3. Reflektimi: Shkrim sipas modelit të dhënë
Shkruaj një thirrje me katër fjali duke u bazuar në modelet e mësipërme. P.sh.:
Na jepni dashuri, që bota të mbushet me gjelbërim.
Na jepni ngrohtësi, që bota të jetë më e ngrohtë.
Na jepni mirësi, që bota të lulëzojë.
Na jepni paqe, që bota të jetojë.
Lexim dhe vlerësim i krijimeve të nxënësve. Ekspozohen punimet më të mira, të cilat i zgjedhin vetë nxënësit.
Detyrë shtëpie. Shkruaj një thirrje për prindërit, motrat ose vëllezërit e tu për mirëkuptimin dhe tolerancën.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Thirrjet dhe mesazhet
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
• Paraqiten në video-projektor thirrje apo
mesazhe drejtuar të rriturve.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• dallon thirrjen si lloj shkrimi i veçantë,
• shkruan thirrje me tema të ndryshme duke u bazuar në
modelet e dhëna.

Fjalë kyç:
• thirrje
• mesazh

Burimet: teksti, e-libri, video-projektor.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuhët dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: mendo dhe diskuto, punë në çifte, shkrim sipas modelit.
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Shkrim mesazhesh
Mësuesi/ja iu kërkon nxënësve të shkruajnë një mesazh për mbajtjen pastër të mjedisit në shkollë.
Një mjedis i pastër ndikon në një shëndet të mirë.
Mjedisi është pjesë e jetës sonë, prandaj eja ta mbajmë pastër.
Nxënësit shkruajnë mesazhe me një fjali dhe i lexojnë ato. Vlerësohen nga mësuesi/ja.
2. Realizimi i kuptimit: Marrëdhënie pyetje-përgjigje
Prezantimi i titullit të rubrikës.
Leximi nga mësuesja i mesazhit të shkrimtarit slloven Boris Novak.
Fëmijëria e dritës dhe hijes.
Mësuesi/ja pasi lexon mesazhin dhe u drejton nxënësve pyetjet:
- Pse fjalët plaken kur i përdorin të rriturit?
- Po kur i përdorin fëmijët ç’ndodh?
- Vështroni figurën. Çfarë mesazhi u përcjell ajo?
Nxënësit japin mendimet dhe idetë e tyre. Individualisht, nxënësit shkruajnë një mesazh të shkurtër duke
imagjinuar sikur janë në ditën e 1 Qershorit (Festës së Fëmijëve) ose në një ditë tjetër të veçantë. Nxënësit
punojnë. Lexojnë punimet e tyre.
Vlerësohen nga mësuesi/ja si dhe nga shokët.
3. Reflektimi: Rrjet diskutimi
Po 								
A mendoni se të rriturit i dëgjojnë mesazhet e fëmijëve?

Jo

Nxënësit japin idetë e tyre.
Përfundimi: ___________________________________________________________________
Detyrë shtëpie. Shkruaj një mesazh për mësuesen tënde.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Fjalia pohore dhe mohore
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Krijohen situata ku të përdoren fjali
pohuese dhe mohuese.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• dallon fjalinë pohore nga fjalia mohore,
• përdoren fjalët: nuk, s’, mos në fjalitë mohore,
• shndërrohen fjalitë pohore në mohore dhe nënvizohen
fjalët mohuese të përdorura

Fjalë kyç:
• fjali pohore
• mohore
• nuk
• s’
• mos
• shndërro
• krijo

Burimet: teksti, e-libri, fisha me fjali mohuese, flipçart

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: përvijim i të menduarit, punë në çifte, punë e drejtuar, punë
individuale, shkrim i drejtuar.
Veprimtaria I.
Shkruajmë në flipçart fjalitë:

Organizimi i orës së mësimit

• Anxhela reciton bukur.		

• Arbeni nuk reciton bukur.

Ku ndryshojnë këto fjalë nga njëra-tjetra?
Fjalia e parë → pohuese
Fjalia e dytë → mohuese

po
është
dikush

pohore

nuk
ndodh një
veprim

mos

nuk është
dikush

ka diçka

mohore

S’

jo
nuk ndodh
një veprim

nuk është
diçka

Veprimtaria II.
Paraqiten me fisha fjalitë pohuese. Nxënësit formojnë fjali pohuese dhe mohuese.
Për shembull:
• Agimi nuk shkon në kinema.		

• Agimi shkon në kinema.

Lexohet poezia e shkruar në flipçart.
Fjalitë e nënvizuara kthen një pohuese.
Për shembull:
Mjafton vetëm një mollë……
Mjafton vetëm një pemë …..
Mjafton vetëm një zog …….
Një njeri mjafton…..
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Pjesëzat mohuese nuk dhe s’ përdoren vetëm në fjali mohuese.
Lexohen shembujt e dhënë në tekst duke kthyer fjalitë pohore në mohore dhe anasjelltas.
Veprimtaria III.
Kalohet në punimin e ushtrimeve në tekst.
Ushtrimi 4 synon që nxënësi të dallojë fjalitë pohore nga ato mohore dhe nënvizon me të kuqe fjalët pohore
dhe me të gjelbër ato mohore.
Veprimtaria IV.
Shkruani pohoren ose mohoren e fjalive të dhëna.
Anxhela u tregua e guximshme.
Salla e koncerteve nuk është e madhe.
Aldoja kishte rol në skeçin e parë dhe në të dytin.
Klajdi dhe Xhoi nuk do të vijnë të shohin shfaqjen tonë.
Lexohen fjalitë e shndërruara para klase.
Nxënësi vlerësohet për:
• Dallimin e fjalive pohore dhe mohore,
• kthimin e tyre nga pohore në mohore dhe anasjelltas,
• dallimin e fjalive mohuese.
Detyrë shtëpie
Nxënësit shkruajnë një listë me gjerat që pëlqejnë dhe gjerat që nuk pëlqejnë dhe i klasifikon ato në fjali
mohore dhe pohore.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Fjalitë pohuese
Kompetenca: Drejtshkrim

Situata e të nxënit:
• Loja me fishat e fjalëve mohuese dhe
pohuese

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• dallon fjalët pohuese nga ato mohuese,
• shkruan si një fjalë të vetme fjalët pohuese dhe mohuese,
• drejtshkruan fjalët pohuese dhe mohuese: gjithandej,
gjithkush, kurrkund, kurrkush,
• krijon fjali pohore dhe mohore duke përdorur fjalët
mohuese dhe pohuese.

Fjalë kyç:
• gjithandej
• të gjithë
• gjithkund
• ngado
• kudo
• askush
• askund
• kurrkush
• asnjëri
• askund

Burimet: teksti, e-libri, fisha me fjalë pohuese dhe
mohuese, flipçarte, fletore klase.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe qytetaria

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: loja e fishave, vëzhgo-mendo-diskuto, punë e drejtuar, punë
e pavarur, shkrim i drejtuar.
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Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria I.
Paraqiten para nxënëseve fisha me fjalë pohuese dhe mohuese dhe nxënësit ndahen në grupe.
Grupi 1 → Formojnë fjali me fjalët pohuese.
Grupi 2 → Formojnë fjali me fjalët mohuese.
Shndërrohen fjalitë nga pohuese në mohuese dhe anasjelltas duke përdorur fjalët pohuese dhe mohuese.
Veprimtaria II.
Lexohen fjalët pohuese dhe mohuese në tekst duke i kushtuar vëmendje drejtshkrimit të tyre.
Kur shkruhen bashkë, ë-ja e fjalëve gjithë dhe kurrë bie, pra, nuk shkruhet. Fjala kurr(ë) shkruhet me –rr-të
fortë.
Ne tekstin e dhënë nxënësit nënvizojnë me të kuqe fjalët pohuese dhe me të gjelbër mohuese.
gjithkund → askund 		gjithkush → askush
Veprimtaria III.
Kalohet te punimi i ushtrimeve në tekst.
Ushtrimi 1: Synon që nxënësi të vendosë ku duhen fjalët në kllapa (gjithandej, askund, nuk, gjithë, s’, asnjë,
nuk, asnjë).
Ushtrimi 2: Synon të drejtshkruajnë si duhet fjalët pohuese dhe mohuese si një fjalë e vetme.
gjithë andej→ gjithandej
gjithë kund→ gjithkund
gjithë kush →gjithkush
as kund → askund
kurrë kund → kurrkund
kurrë kujt → kurrkujt
as kush → askush
Ushtrimi 3: Synon që nxënësi të zgjedhë fjalët e shkruara saktë.
Ushtrimi 4: Synon që nxënësi të dallojë fjalët pohuese dhe mohuese me ngjyrë të kuqe dhe të gjelbër.
Te kuqe→ gjithandej, gjithkund, kudo, të gjitha.
Te gjelbër→ asnjëherë, askush, asnjëra, kurrkush
Veprimtaria IV.
Krijojnë fjali me fjalë mohuese: askush, kurrkush.
Për shembull:
- askush nuk bën zhurmë në orën e mësimit.
- kurrkush nuk vjen me vonesë në klasë
Pohuese: gjithandej, gjithkund
- gjithandej u fol për suksesin e skuadrës sonë.
- gjithandej flitet për nxënësit e klasës sonë.
Nxënësit lexojnë fjalitë e krijuara prej tyre.
Nxënësi vlerësohet për:
• dallimin e fjalëve pohuese nga ato mohuese dhe anasjelltas,
• drejtshkrimin e fjalëve pohuese dhe mohuese si një fjalë e vetme,
• krijimin e fjalive me fjalë mohuese dhe pohuese.
Detyrë:
Shkruaj 3 fjalë pohuese dhe 3 fjalë mohuese dhe krijo fjali me to.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Vajza e kopshtarit
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Pamje në foto ose video-projektor nga
puna në Institutin e fëmijëve me aftësi të
kufizuara.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me kuptim pjesën,
• lexon sipas roleve pjesën dhe nxjerr mesazhin,
• tregon përmbajtjen e pjesës duke iu përgjigjur pyetjeve të
tekstit.

Fjalë kyç:
• intonacion
• institut
• kopshtar
• i ngrysur
• Xhina
• mësuesja
• shkoj në mërgim

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, video-projektor, foto të
fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgim i organizuar, dëgjim i drejtuar, lexim në role, punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Vëzhgohet në video-projektor pamje nga Instituti i fëmijëve me aftësi të kufizuara.
- Pse quhen me aftësi të kufizuara?
- Njeh ndonjë fëmijë me aftësi të kufizuara?
- Si silleni me ta? Pse?
Hapi II. Njihen nxënësit me titullin e tregimit “Vajza e kopshtarit”. Lexohet me intonacion nga një nxënës që
lexon me ndjenjë dhe rrjedhshëm.
- Bëhet leximi me role (me grupe nxënësish).
- Shpjegimi i fjalëve apo shprehjeve të reja.
U përgjigjen nxënësit pyetjeve të tekstit.
Punohet rubrika “Po ti?”, duke dhënë nxënësit edhe përvoja personale, nëse kanë pasur.
Shpjegohet kuptimi i fjalëve.
gojëhapur → i mahnitur		
i shtangur → i habitur shumë
u zmbraps → u tërhoq prapa		
klithi → britmë e madhe
Mesazhi i pjesës: T’i mbajmë sa më pranë njerëzit me aftësi të kufizuara.
Hapi III. Ndahen nxënësit në grupe dhe secili grup tregon për fëmijët me aftësi të kufizuara.
Grupi i parë: Informacione për nxënësit që nuk dëgjojnë.
Grupi i dytë: informacione për nxënësit që nuk shikojnë.
Shënim: Janë lajmëruar nxënësit një orë më parë për të sjellë informacione nga Instituti i nxënësve që nuk
shikojnë dhe dëgjojnë.
Hapi IV. Diskutohet me nxënësit:
- A janë të njëjtë librat tanë me librat që përdorin fëmijët me aftësi të kufizuara? Pse?
- Çfarë metodash përdorin mësuesit për të dhënë mësim?
Mirë është që në këtë orë mësimi të marrë pjesë dhe një punonjës i Institutit të nxënësve që nuk dëgjojnë dhe
që nuk shikojnë.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin me kuptim dhe me role të pjesës;
• nxjerrjen e mesazhit të pjesës;
• diskutimin rreth fëmijëve me aftësi të kufizuar.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Më quajnë mbretëreshë Teuta
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Pak histori për mbretëreshën ilire, Teuta.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• tregon interes dhe dëshirë për të lexuar,
• kupton tekstin nëpërmjet pyetjeve në grafikun
organizues,
• ritregon me fjalët e veta ndjenjat e Teutës kur niset për
luftë dhe legjendën e Kadmit,
• përmbledh përmbajtjen e pjesës me fjali kryesore.

Fjalë kyç:
• flotë ushtarake
• mbretëresha Teuta
• zëri më mekej
• legjendë
• Kadmi

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, libri “Më quajnë
mbretëreshë Teuta”.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkenca e historisë

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: pyetja e ditës, leximi i përmbledhur, shkrim i përmbledhur.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Shkruhet në tabelë pyetja e ditës:
- Çfarë dini apo keni dëgjuar për mbretëreshën ilire, Teuta?
Nxënësit shprehin lirshëm mendimet e tyre. Në rast se nxënësit dinë pak rreth kësaj figure ndërhyn mësuesja
duke u dhënë informacion rreth kësaj stratege ushtarake dhe mbretëreshë e deteve.
Hapi II. Shkruaj titullin e tregimit tabelë. Lexohet pjesa me paragrafë nga disa nxënës. Çdo paragraf përmblidhet
me një fjali kryesore në grafikun organizues.

Paragrafi i parë: Më quajnë... deri te ... për t’u nisur.

Fjalia kryesore
Teuta, mbretëresha ilire përcolli mbretin
Agron në luftë me ushtarët
e gjeneralët e tij.

Paragrafi i dytë: Pikërisht... deri te ... në pallat.

Fjalia kryesore
Flota detare e Agronit u nis drejt Jugut
të Ilirisë.

Paragrafi i tretë: Ecja... deri te ... më të fortë.

Fjalia kryesore
Teuta ndihej krenare për madhështinë
dhe lavdinë e Ilirisë.

Paragrafi i katërt: E kështu... deri te ... i fuqisë së tyre.

Fjalia kryesore
Gjarpri u bë simbol i mbrojtjes dhe
i fuqisë ilire.

- Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja.
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Hapi III. Paraqitet përmbajtja e pjesës me anë të grafikut organizues.
Si?
........................
........................
........................
Pse?
........................
........................
........................

Kush?
........................
........................
........................
Çfarë?
........................
........................
........................

Harta e ngjarjes

Kur?
........................
........................
........................

Ku?
........................
........................
........................

Nxënësi/ja ritregon me fjalët e veta:
- ndjenjat e Teutës në çastin kur anijet nisen për në luftë;
- legjendën e Kadmit.
Vlerësimi i nxënësve për:
• lexim të rrjedhshëm të tregimit;
• ritregimin me grafik organizues dhe me fjalët e veta;
• shkrimin e përmbledhur me fjali kyçe.
Detyrë shtëpie. Lexo librin “Më quajnë mbretëreshë Teuta”.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Emri (i përgjithshëm dhe i përveçëm)
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Paraqiten në fisha emra të
përveçëm dhe të përgjithshëm.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas temës
mësimore:
• dallon emrin në tekstet e dhëna,
• dallon emrat e përgjithshëm nga emrat e përveçëm,
• shkruan saktë emrat e përveçëm duke përdorur shkronjën e madhe.

Fjalë kyç:
• emër
• i përgjithshëm
• i përveçëm

Burimet: teksti, e-libri, fisha me emra të përgjithshëm dhe të
përveçëm.

Lidhja me fushat e tjera ose me
temat ndërkurrikulare:
• Gjuhë dhe komunikim
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijim i të menduarit, punë e drejtuar, punë në grupe, shkrim i lirë.
Organizimi i orës së mësimit
Kjo është një orë përsëritjeje e njohurive, që tashmë nxënësit kanë marrë gjatë klasës së dytë dhe të tretë.
1. Evokimi: Stuhi mendimesh
Hapi I. Ora e mësimit fillon me një stuhi mendimesh, ku nxënësit kujtojnë të gjitha njohuritë që kanë marrë për emrin.
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2. Realizimi i kuptimit: Punë e drejtuar
Hapi I. Nxënësit lexojnë në heshtje materialin e paraqitur në tekst. Pasi lexojnë, plotësojnë sipas kërkesave.
Hapi II. Punohet ushtrimi 1, ku nxënësit nënvizojnë emrat dhe shkruajnë në fletore se çfarë tregojnë (njerëz,
kafshë, sende, vende dhe gjëra të tjera). Mësuesi i drejton të thonë emri tregon edhe mendim, ndjenjë, ide etj.
Në mësimet pasardhëse nxënësit do të bëjnë ndarjen e emrave në konkretë dhe abstraktë.
Hapi III. Punohet ushtrimi 2 në fletore, ku nxënësit i klasifikojnë në një tabelë emrat në të përgjithshëm dhe
të përveçëm.
3. Reflektimi: Hapi I. Punohet ushtrimi 3 në libër, ku nxënësit duhet të shtojnë nga një emër të përveçëm
përbri emrave të përgjithshëm.
Detyrë shtëpie. Punohen ushtrimet e Fletores së punës, f. 10.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Gentiana
Kompetenca: Dëgjojmë

Situata e të nxënit:
• Flasin nxënësit për historinë e emrave të tyre.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje pjesën e lexuar;
• plotëson fjalitë pas leximit të mësueses;
• tregon shkurt përmbajtjen e pjesës së dëgjuar;
• tregon historinë e mërit të tij/saj.

Fjalë kyç:
• kureshtar
• prejardhje
• vërtetoj
• marr veten
• Gentiana

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, fletë formati, grafik
organizues.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim, dëgjim i drejtuar, shkrim i lirë, karrigia e autorit.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Diskutohet me nxënësit rreth historisë së emrit të tyre.
- Cili ua ka vendosur emrin?
- Ç’domethënie ka emri juaj?
Secili nxënës tregon historinë e mërit të tij/saj para klase.
Hapi II. Lexohet pjesa “Gentiana” nga mësuesja. Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja. U shpërndahet
nxënësve grafiku organizues dhe pas dëgjimit plotësojnë fjalitë e paplotësuara nga tregimi.
Nëse ti i plotëson të gjitha fjalitë saktë, ke një dëgjim të shkëlqyer.
- Leximi i pjesës zinxhir nga nxënësit.
- Thuhet përmbajtje shkurt e pjesës.
Mesazhi: Çdo emër ka një histori.
Hapi III. Shkruani në një fletë formati historinë e emrit tuaj. Lexohen historitë e emrave të nxënësve para
klase në “karrigen e autorit”.
Vlerësimi i nxënësve për:
• dëgjimin me vëmendje të pjesës;
• tregimin shkurt të përmbajtjes së pjesës;
• shkrimin e historikut të emrave të tyre.
Detyrë shtëpie. Vazhdim i detyrës së nisur në klasë.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Emri im
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
• Punohet me fjalorin e gjuhës shqipe për
gjetjen e emrave me origjinë shqiptare.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• dallon lidhjet ndërmjet emrave dhe origjinës së tyre,
• përdor fjalor emrash,
• merr pjesë në diskutim duke respektuar rregullat e të
folurit në grup,
• vlerëson mendimet dhe idetë e shokëve duke plotësuar
planin e grupit.

Fjalë kyç:
• emër
• origjinë
• i lirë
• prejardhja e emrit

Burimet: teksti, e-libri, fjalori i gjuhës shqipe grafik
organizues.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuhë dhe komunikim
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: punë me fjalorin, punë në grup, rrjeti i diskutimit.
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Rrjet diskutimi.
Po

A është i rëndësishëm emri për njeriun?

Jo

Përfundimi: ................................................................................................................................
2. Realizimi i kuptimit: Punë në grup
Hapi I. Nxënësit plotësojnë grafikun organizues me të dhënat për emrin e tyre. Paraqiten punimet e nxënësve.
I lihet kohë shumicës së tyre për të lexuar historinë e emrit të vet. Kjo orë mund të vazhdohet në veprimtarinë
ekstrakurrikulare.
Një grafik të tillë ka plotësuar dhe mësuesja, e cila e lexon para nxënësve.
Hapi II. Nxënësit plotësojnë tabelën. Gjejnë lidhjet ndërmjet emrit dhe origjinës së tij.

Emri
Emër ilir
Emër vendi
Fjalë e shqipes
+
Agim			
+
Rozafë			
+
Bamir			
+
Besnike			
+
Drin			
+
Dardan			
+
Valbonë			
+
Fatijonë			
+
+
Genc			
+
Korab			
Jon			
+
+
Urim			
Teutë			
+
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Hapi III. Punohet rubrika Punë në grup.
Diskutoni se cilin nga emrat e mësipërm e kanë të afërmit tuaj apo personazhet e librave që keni lexuar.
3. Reflektimi: Hapi I. Punë me Fjalorin e emrave shqip.
Nxënësit punojnë me fjalorin. Ata gjejnë dhe lexojnë emra shqip.
Hapi II. Nëse ka kohë, mësuesja mund të plotësojë një shembull të tillë:
Cilësitë e mia sipas shkronjave që ka emri.
Agim
Ai është shumë i sjellshëm.
Gëzon respektin e të gjithëve.
I pëlqen të ndihmojë të tjerët.
Miku i tij më i mirë është libri.
Mund të realizojë një rrjet të dytë diskutimi:
		
		Po
A do të të pëlqente të kishe një emër
Jo
		
tjetër apo të pëlqen emri që ke?
Përfundimi: .............................................................................................................................
Të gjitha këto janë veprimtari të sugjeruara që mund të punohen edhe në orën e veprimtarisë ekstrakurrikulare.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Drejtshkrim/Shkronja e madhe te emrat e
përveçëm/fillimi i fjalisë
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Fisha me emra të përveçëm. I kërkohet
nxënësit të shpjegojë pse çdo fjalë e fishës
fillon me shkronjë të madhe.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• përdor me korrektësi shkronjën e madhe tek emrat e
përveçëm,
• përdor shkronjën e madhe në fillim të fjalisë,
• shkruan një tekst me emra të përveçëm, që i diktohet nga
mësuesi/ja.

Fjalë kyç:
• shkronjë e madhe
• emër i përveçëm

Burimet: teksti, e-libri, fisha me emra të përveçëm.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuhë dhe komunikim
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: pyetje-përgjigje, bisedë, punë e drejtuar, punë e pavarur.
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Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Pyetje-përgjigje
- Si fillon shkrimi i fjalisë?
- Ç’tregojnë emrat e përveçëm?
- Si shkruhen ata?
Theksohen dy rregullat për shkrimin e shkronjës së madhe.
2. Realizimi i kuptimit. Punë e drejtuar.
Hapi I. Punohet ushtrimi 1. Nxënësit shkruajnë emra të përveçëm për emrat e përgjithshëm të pjesëtarëve të
familjes. Për mësuesit që kanë mundësi mund të shfrytëzojnë dhe grafikun organizues për pemën e familjes.
Hapi II. Punohet ushtrimi 2. Nxënësit shkruajnë emra të përveçëm për emrat e përgjithshëm.
Hapi III. Punohet ushtrimi 3, ku nxënësit shkruajnë emrat dhe mbiemrat e gjashtë shokëve dhe shoqeve të klasës.
Hapi IV. Punohet ushtrimi 4. Nxënësit shkruajnë emra vendesh.
Reflektimi: Punë e pavarur
Punohet ushtrimi 5, i cili është në formën e një vetëdiktimi.
Vlerësohen nxënësit për punën e tyre.
Detyrë shtëpie. Ushtrimi 5 i librit dhe ushtrimet e Fletores së punës, f. 12.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Dragonjtë e Meit
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Histori të ndryshme rreth dragonjve kinezë.
Pse edhe sot janë të rëndësishëm dragonjtë
kinezë?

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• lexon tregimin kuptueshëm dhe rrjedhshëm,
• dallon elementet fantastike në tregim,
• dallon dukuritë që përshkruhen në tregim.

Fjalë kyç:
• dragua
• gjysh
• gjueti
• dukuri natyrore

Burimet: teksti, e-libri, fletë formati, lapsa, plastelinë.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuhë dhe komunikim
• Shoqëria dhe mjedisi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: stuhi mendimesh, vlerësimi i koduar, turi i galerisë.
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Organizimi i orës së mësimit
Evokimi: Stuhi mendimesh, lexim i koduar i tekstit
- Ç’dini për dragoin? Kujtoni dragonë Zado nga klasa e dytë.

Dragoi

Mësuesja u drejton nxënësve pyetjen:
- Duke lexuar titullin Gjuetia e dragonjve të Meit, si mendoni, çfarë do të bëjë Mei, do të gjuajë dragonj?
- Shkruani parashikimin tuaj në një fletë.
Realizimi i kuptimit: Lexim i koduar i tekstit
Hapi I. Mësuesja i orienton nxënësit që të mbajnë shënime në libër gjatë kohës kur ajo lexon. Në paragrafët
që iu duken të çuditshëm dhe fantastikë të shkruajnë shkronjën Ç. Ky quhet një lexim i koduar i tekstit.
Mësuesja lexon tekstin dhe nxënësit bëjnë shënimet përkatëse.
Hapi II. Diskutohet mbi paragrafët e mbajtur shënim.
Hapi III. Punohet rubrika Kupto tekstin.
Hapi IV. Punohet rubrika Plotëso.
Reflektimi: Vizato një dragua.
Detyrë shtëpie. Të lexojmë tregimin, të tregojmë përmbajtjen.
Përgjigju me shkrim pyetjes: Po ti beson se ka dragonj? Argumentoje.
Në orën e dytë gjatë ritregimit mund të përdoren grafikë organizues.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Tregimi fantastik
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
• Tregime fantastike nga nxënës të ndryshëm

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• krijon një tregim fantastik duke u bazuar te pikat e planit
që i janë dhënë,
• shkruan një tregim fantastik duke respektuar strukturën
hyrje-zhvillim-mbyllje,
• shkruan në mënyre të kuptueshme duke respektuar
rregullat e drejtshkrimit.

Fjalë kyç:
• tregim fantastik
• pika plani
• strukturë

Burimet: teksti, e-libri, grafik plotësues.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuhë dhe komunikim
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: stuhi mendimi, punë krijuese, analizë.
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Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Stuhi mendimesh.
Mësuesi/ja iu drejton pyetjen nxënësve:
- Nëse shkruajmë një tregim fantastik, cilat janë elementet që na ndihmojnë?
						

vendi

			
koha					
						Tregimi fantastik 		

ngjarja

				personazhet 				 objektet
2. Realizimi i kuptimit: Punë krijuese
Mësuesi/ja prezanton titullin e rubrikës.
Në këtë orë mësimi do t’iu ndihmojnë pikat e planit dhe figura.
Shikoni me vëmendje figurën.
- Çfarë elementi fantastik dalloni në të? (Dragoi dhe djali janë bashkë.)
Lexohen pikat e planit nga nxënësit.
Mësuesi/ja i udhëzon, që në bazë të këtyre pikave, të ndërtojnë tregimin. Çdo pikë plani ka nevojë të zgjerohet
me fjali të tjera për të krijuar një tregim.
Nxënësit shkruajnë për një kohë të caktuar, e cila duhet të jetë e mjaftueshme.
Pasi përfundohet puna, nxënësit ekspozojnë punimet në një kënd të klasës në formën e Turit të galerisë.
Shikohen dhe lexohen punimet e shokëve.
Përzgjidhen pesë punimet më të mira.
3. Reflektimi: Analizë e strukturës së tregimit fantastik.
Titulli:
Hyrja:
Zhvillimi:
Mbyllja:
Detyrë shtëpie. Shkruaj një tregim fantastik sipas imagjinatës sate.
Analizoje tekstin që punove, duke evidentuar elementet reale ose fantastike.
		Vendi:			___________________
		Koha:			___________________
		Ngjarja:			___________________
		
Personazhi kryesor:
___________________
		
Personazhet ndihmëse: ___________________
		Objektet:		___________________
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda : Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1. Gjinia e emrit 2. Ushtrime
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Fisha me emra femërorë dhe mashkullorë.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon emrat mashkullorë nga ata femërorë,
• veçon emrat femërorë dhe mashkullorë në një e tekst të
dhënë,
• krijon një tekst duke përdorur emrat e gjinisë femërorë dhe
mashkullore.

Fjalët kyç:
• emër
• gjinia femërore
• gjinia mashkullore
• mbaresat a, ja, i, u

Burimet: teksti, fisha me emra mashkullorë dhe femërore.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuhët dhe komunikimi
• Qytetari

Metodologjia: harta e gjinisë së emrit “punë”, krijim i drejtuar, shkrim i shpejtë, punë individuale, punë në
grupe e në dyshe
Organizimi i orës së mësimit (ora I)
Hapi I. U paraqiten nxënësve fisha me emra mashkullorë dhe emra femërorë. Grupohen emrat sipas gjinive.
Emrat femërorë
- a, - ja

Emrat mashkullorë
- i, - u

Hapi II. Në një fletë formati nxënësit bëjnë hartën e gjinisë së emrit.
gjini mashkullore
-i, -u

gjini femërore
-a ose -ja
Emri

përdoret nue rasën emërore
të numrit njëjës

raste të veçanta për gjininë
• mami, Lili, Artigoni
• daja, Pirroja, Leka

Hapi III. Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë në tekstet dhe rregullat gjuhësore për gjininë e
emrit. Kalohet në punimin e ushtrimeve të tekstit.
Ushtrimi 1 synon që nxënësi/ja të shkruajë përbri emrit mashkullor emrin e gjinisë femërore (mësuesja,
mjekja, skulptorja, shitësja, luanesha, princesha, nxënësja, mbretëresha).
Ushtrimi 2 synon që nxënësi/ja të shkruajë përbri emrit femëror emrin e gjinisë mashkullore (sportisti,
këngëtari, gjyshi, daja, maçoku, arushi, xhaxhai, patoku).
Ushtrimi 3 synon që nxënësi/ja të dallojë emrat mashkullorë nga emrat femërorë. Trego si i dallove. Ky
ushtrim bëhet në fletore klase me tabelën si më poshtë:
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Emrat femërorë
- a, - ja
mamin, Eli, fytyrën, vezës, biskotat,
puthjen, nata, dhomë, motrën, halla,
shtëpia, fruta, luleshtrydhe, manaferra,
fëmijë, lopën, dhinë, ndjesi, aktorë

Emrat mashkullorë
- i, - u
djali, Marku, shkrimtar, babin, Andrea,
sytë, flokët, filxhan, çaj, lepurushit, gëzim,
trishtim, vëllanë, xhaxhai, fshat, gjelbërimit,
ajrit, mëngjes, papagallin, kujtim, libër,
veteriner

Kujdes! Emrat e nënvizuar ktheji në rasën emërore njëjës, për të gjetur më saktë gjininë e emrit.
P.sh.: mamin→ mamaja; babin → babai etj.
Hapi IV. Shkruani një tekst të shkurtër duke përdorur emra femërorë dhe emra mashkullorë.
Lexohen tekstet e krijuara nga nxënësit para klase.
Organizimi i orës së mësimit (ora II)
Hapi I. Shkruani në një fletë formati emra mashkullorë dhe femërorë. Këmbeni shokun e bankës dhe thoni
pse janë në gjininë mashkullore dhe femërore.
Hapi II. Ndahen nxënësit në tri grupe. Secilit grup i caktohet detyra përkatëse. Gjeni emrat e gjinisë
femërore dhe mashkullore në tekstet e dhëna nëfq. 63 të tekstit.
Grupi i parë → teksti a
Grupi i dytë → teksti b
Grupi i tretë → teksti c
Secili grup prezanton punën e tij para klasës. Shpallet grupi më i mirë.
Hapi III. Në libër nxënësit nënvizojnë me laps në një faqe të caktuar emrat e gjinisë femërore dhe
mashkullore.
Hapi IV. Krijoni fjali duke përdorur emrat: nxënës, klasë, mësuese, mësim.
Nxënësit lihen tël irë në krijimin e tyre me temë “Në klasë”.
Vlerësimi i nxënësve për:
• dallimin e emrave mashkullorë nga emrat femërorë;
• krijimin e një teksti duke përdorur emra mashkullorë dhe femërorë;
• veçimin e merave femërorë nga emrat mashkullorë në tekstin e dhënë.
Detyrë shtëpie. Shkruaj një tekst duke nënvizuar emrat e gjinisë femërore dhe mashkullore.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Projekt “Gjiganti prej akulli”
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Në sallën e teatrit të shkollës.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon përrallën në role,
• interpreton përrallën sipas roleve në mënyrë të
dramatizuar,
• shpreh emocionet ë tij gjatë aktrimit.

Fjalët kyç:
• Projekt
• teatri i shkollës
• dramatizim
• autorja
• udhëtarët (1, 2, 3, 4)
• Ditmiri
• Gjigandi i akullit

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, veshje personazhesh.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lexim në role, dramatizim, interpretim.
Organizimi i orës së mësimit
Kjo orë mësimi zhvillohet në sallën e teatrit.
Hapi I. Njihen nxënësit me pjesën teatrale “Gjiganti prej akulli”.
Lexohet në heshtje për disa minuta nga nxënësit. Në tekstin e dramës ka:
• dialog → kur personazhet bisedojnë me njërit-tjetrin;
• monolog → kur personazhi flet me vete;
• didaskali→ sqarimet e autorit.
Hapi II. Përgatitja për shfaqje. Ndahen rolet:
autorja → një nxënës që lexon më bukur dhe më rrjedhshëm
udhëtarët → 2 vajza dhe dy djem që luajnë rolet më me intonacion
Ditmiri → një nxënës që aktron bukur
Gjiganti i akullit → nxënësi më trupmadh i klasës
Nxënësit e tjerë merren me: përgatitjen skenike të skenës. Në një karton të madh pikturojnë pyllin e frikshëm
në dimër. Si dhe me:
• përgatitjen e njoftimit dhe të ftesave;
• përgatitjen e veshjeve të personazheve;
• muzikën e përshtatshme në sfond.
Hapi III. Bëhen disa prova gjenerale dhe më pas, në prani të prindërve, drejtuesve të shkollës, nxënësve të
klasave më të larta jepet dramatizimi i pjesës teatrale “Gjiganti prej akulli”.
Stimulohen nxënësit për pjesëmarrjen në këtë veprimtari praktike, duke shpallur dhe aktorët më të mirë,
skenaristin më të mirë, shkruesin më të mirë.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin në role;
• dramatizmin dhe interpretimin dinjitoz të pjesës teatrale.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Vjeshta
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• pamje të stinës së vjeshtës në parkun e
qytetit.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore:
• lexon vjershën me intonacion sipas kërkesave të teknikës
së recitimit
• tregon brendinë e pjesës duke iu përgjigjur pyetjeve,
• shpreh me fjalë ndjenja dhe emocione për stinën e
vjeshtës.

Fjalë kyç:
• vjeshtë
• begati
• e artë
• bistak
• kuqojn

Burimet: teksti, e-libri, gjethe të ndryshme, pamje nga stina Lidhja me fushat e tjera ose me temat
e vjeshtës.
ndërkurrikulare:
• Gjuhë dhe komunikim
• Shoqëria dhe mjedisi
• Arte
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: pyetja e ditës, parashikim me anë të figurave, turi i galerisë.
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Pyetja e ditës:
- Çfarë të vjen në mendje kur themi stina e vjeshtës?
Përgjigjet mund të jenë të ndryshme, si: ikjen e zogjve, rënien e gjetheve, fillimin e shkollës, pjekjen e
frutave, kohë më e freskët, stina e pëlqyer nga piktorët etj.
Nxënësit lihen të shprehin mendimet e tyre. Më pas mund të plotësojë dhe mësuesja.
2. Realizimi i kuptimit: Parashikim
Hapi I: Parashikim për figurat. Lexohet titulli.
Menjëherë ne e kuptojmë që poezia flet për stinën e vjeshtës. Le të shohim sesi poeti i njohur shqiptar
Xhevahir Spahiu e përshkruan vjeshtën.
Hapi II. Lexohet poezia me një intonacion të qetë e melodioz nga mësuesi/ja.
Hapi III. Mësuesi/ja pyet nxënësit:
- Si ndiheni pasi keni dëgjuar vjershën? Nxënësit shprehin emocionet dhe përfytyrimet e tyre.
- Përfytyroj zogjtë shtegtarë që nisen për shtegtim etj. Imagjinoj gjethet e pemëve që bien,
frutat që piqen, njerëzit që i vjelin ato.
Hapi IV. Punohet rubrika Kupto tekstin.
Hapi V. Nxënësit gjejnë të ç’lloji janë emrat me të cilët tregohen ndjenjat e poetit.
(emra abstraktë)
3. Reflektimi: Vizatim
Vizato peizazhin e vjeshtës.
Detyrë shtëpie. Mësoni vjershën përmendsh.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Tingujt dhe ngjyrat e vjeshtës
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
• Në parkun e qytetit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• përshkruan stinën e vjeshtës,
• përdor fjalë dhe shprehje që i përkasin kësaj stine,
• përshkruan duke u bazuar në imagjinatën e tij\saj.

Fjalë kyç:
• vjeshtë
• tinguj
• ngjyra
• fëshfëritje
• kërcitje
• mërmëritje

Burimet: teksti, e-libri, fletë format, gjethe të holla, lapsa.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përmbledhje e strukturave, veprimtari e drejtuar, krijim i lirë.
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi. Përmbledhje e strukturuar
Mësuesja i orienton nxënësit për veprimtarinë që do të realizojnë.
- Sot do të përshkruajmë stinën e artë të vjeshtës. Më dëgjoni me kujdes! Pjesa që do të lexoj është shkëputur
nga përralla “Bambi”, jam e sigurt që e keni parë edhe film. Bëhuni gati!
2. Realizimi i kuptimit: Veprimtari e drejtuar
Hapi I. Lexohet nga mësuesja pjesa. Leximi duhet të jetë i qetë dhe shprehës.
- A e përfytyruat skenën?
- Si mendoni, cilët janë tingujt e vjeshtës? (kërcitja e degëve, fëshfëritja e pemëve, shirat që bien,
melodia që krijojnë ato).
- Po ngjyrat e vjeshtës?
Nxënësit orientohen të lexojnë thesin e fjalëve.
Hapi II. Veprimtari shkrimi
Nxënësit bëjnë përshkrimin e vjeshtës në një kohë 20-25 minuta. Ju mund t’iu sugjeroni të vizatojnë një
gjethe të madhe në fletore dhe të shkruajnë brenda saj. Më pas ta ngjyrosin gjethen. Ne mund t’ju sugjerojmë
dhe disa grafikë në formën e gjethes, të ketrit, të lajthisë, të misrit. (Shiko grafikët). Nxënësit le të zgjedhin
njërin prej tyre. Mendojmë se do ta bënte dhe më interesant përshkrimin.
Në fund lexohen punimet e nxënësve.
3. Reflektimi: Me mjetet e sjella nxënësit formojnë një pemë me gjethe të rëna.
Detyrë shtëpie. Formo një pesëvargësh me fjalën Vjeshtë.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Tema mësimore: 1. Numri i emrit
2. Ushtrime

Klasa: lV

Situatë e të nxënit:
• fisha me emra në numrin njëjës dhe në
numrin shumës;
• klasifikimi i emrave në numrin njëjës dhe
shumës.

Kompetenca: Gjuha jonë
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
(ora e parë)
• dallon emrat e numrit njëjës nga emrat e numrit shumës,
• klasifikon emrat sipas gjinisë dhe numrit,
• drejtshkruan pa gabime shumësin e emrave femërorë dhe
mashkullorë
• shndërron emrat nga njëjës në shumës dhe anasjelltas duke
nënvizuar ndryshimet e tyre.
(ora e dytë)
• dallon shumësin e emrave mashkullorë që mbarojnë me –e,
• drejtshkruan emrat e dhënë sipas gjinisë dhe numrit të tyre,
• krijon një tekst të shkurtër duke përdorur emrat të njëjësit
dhe shumësit.

Fjalët kyç:
• emër
• njëjës
• shumës
• femëror
• mashkullor
• një
• disa
• drejtshkrim

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, fisha me emra të njëjësit
dhe të shumësit , fletë formati, fjalë në fisha

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Qytetari

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: harta e emrit, punë e drejtuar, punë në grupe, përvijim i të
menduarit, krijim i lirë.
Zhvillimi i orës së parë
Hapi I. Shkruani ç’dini për numrin e emrit.
emri
shumës
disa lapsa =
lapsat

njëjës
disa fletore =
fletoret

një laps =
lapsi

Hapi II. U paraqiten nxënësve fisha me emra në numrin njëjës dhe shumës.
• Nga dallohen numri njëjës nga numri shumës?
Shkruhen emrat e fishave në tabelë duke i klasifikuar në emra në numrin:
njëjës

shumës
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një fletore =
fletorja
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Hapi III. Hapet teksti i gjuhës. Lexohet rubrika “Kujto” dhe më pas kalohet në shembujt e dhënë në tekst.
një nxënës - disa nxënës
nje mall - disa mallra
një qytet - disa qytete

Emrat mashkullor në numrin
shumës dalin:

një shkëmb - disa shkëmbinj
një laps - disa lapsa

një puntor - disa punëtorë

një dorë - disa duar
një derë - disa dyer

Emrat e gjinisë femërore në
numrin shumës dalin:

një qershi - disa qershi
një fushë - disa fusha

Hapi IV. Kalohet në punimin e ushtrimit të tekstit.
Ushtrimi 1: Ngjyros me të kuqe emrat e njëjësit dhe me blu emrat e shumësit (te emrat e nënvizuar të tekstit).
Ndahen nxënësit në grupe. Secilit grup i caktohet detyra që duhet të bëjë.
Grupi i parë → vendos sipas shembullit të tekstit emrat e dhënë në ushtrimin 2.
Grupi i dytë → shndërron emrat në numrin njëjës në shumës dhe anasjelltas ( tek emrat e dhënë ne ushtrimin 3).
Grupi i tretë → shkruan shembuj emrash të shumësit mashkullor që dalin me –ë –a –e dhe që pësojnë ndryshime.
Çdo grup prezanton punën e tij para klasës.
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I. Nxënësit shkruajnë në fisha emra në numrin njëjës dhe në numrin shumës. Fishat e plotësuara prej
tyre vendosen mbi tryezën e mësueses.
Mësuesja u tregon nxënësve fishat me emrat e shkruar dhe pyet:
• Në ç’gjini dhe numër është emri?
• Si e formon (ose e ka formuar ) shumësin emri i shkruar në fishë?
Hapi II. Punohen të ndara në grupe ushtrimet e dhëna në tekstin e gjuhës.
Grupi i parë: Nënvizo emrat në tekstin e ushtrimit duke përdorur ngjyrën e kuqe për numrin njëjës dhe
ngjyrën blu për numrin shumës.
Grupi i dytë: Dallon gjininë dhe numrin në emrat e dhënë në ushtrimin 3 të tekstit.
Grupi i tretë: Vendos në tabelë emrat e dhënë në ushtrimin 4.
Secili grup prezanton punën e tij para klasës.
Hapi III. Shkruaj shumësin e këtyre emrave:
• një mal -		
• një fshat -		
• një mjek -		
• një tigër -		

• një stilolaps - 		
• një hidhërim - 		

• një mësues • një përrua -

Hapi i IV. Nxënësit shkruajnë një tekst me 4-5 fjali duke përdorur emra të njëjësit, shumësit , femërorë dhe
mashkullorë.
Shembull: Disa nxënës qëndruan para bustit të Naim Frashërit. Në duar mbanin disa buqeta me lule
shumëngjyrëshe. Nga zemrat e tyre buronte një dashuri e madhe për poetin.
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Vlerësimi i nxënësve për:
• dallimin e numrit njëjës nga numri shumës;
• saktësinë e shkrimit të emrave sipas numrit;
• grupimin e emrave sipas gjinisë dhe numrit;
• krijimin e një teksti të shkurtër me emrat në njëjës dhe shumës.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Harabeli
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• imitim i shpendëve,
• krijim atmosfere “në pyll”.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• lexon vjershën sipas kërkesave të teknikës së recitimit,
• krahason harabelin me dallëndyshen,
• analizon poezinë duke shprehur emocionet, ndjenjat etj.

Fjalë kyç:
• harabel
• dallëndyshe
• zog shtegtar
• udhëtare
• shtërg
• çapka
• zabel
• mërzej

Burimet: teksti, e-libri, figura shpendësh, fletë format,
lapsa.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: harta e mendjes, dora e fshehtë, lexim i drejtuar,
pesëvargësh.
Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Harta e mendjes
Mësuesi/ja shkruaj në tabelë fjalën “Harabeli”.
Pyeten nxënësit:
- Ç’dini ju për harabelin?
Të dhënat që sjellin nxënësit shkruhen në tabelë dhe mësuesi/ja plotëson skemën në tabelë.
				
		

zog i vogël 		
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jeton në tufë e qendra të banuara
harabeli 			

ka sqep të madh 			
pendët e kokës dhe shpinës
i ka ngjyrë kafe

jo shtegtar

ka këmbë të shkurtra
ushqehet me drithë
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2. Realizimi i kuptimit: Dora e fshehtë, lexim i drejtuar
Shkruhen vargjet e vjershës në shirita letrash. Përgatiten shirita për grupet që do të punojnë. Ndahen nxënësit
në grupe. Çdo grupi i jepet vjersha për ta renditur siç duhet, pasi i lexojnë disa herë me vëmendje vargjet. Çdo
grup paraqet para klasës renditjen e vjershës në një fletë formati. Lexohet vjersha “Harabeli” nga mësuesja,
duke treguar grupin që e ka renditur më saktë.
Lexohet vjersha me strofa nga nxënësit.
Për çdo strofë u drejtohen nxënësve pyetje që nxisin diskutimin:
-

Përse fluturuan shpezëria?

-

Cili shpend s’po luan vendit?

-

Ç’bën harabeli livadheve të korrur?

- Çfarë vështron harabeli përmbi zabel?
- Pse harabeli duket sikur thotë: “Të çmendur pse ikni nga shtëpia?”
Shpjegohen fjalët e reja të vjershës.
Fjalor: shtërg, zabel, çepkat, mërzejnë, shpezëria
Lexim i vjershës me intonacion nga nxënësit. Më pas nxënësit u përgjigjen pyetjeve të tekstit të rubrikës
Kupto tekstin. Krahasojnë harabelin me dallëndyshen me anë të diagramit të Venit.

Dallëndyshja

- shtegtare
- nuk e duron të ftohtin

- jo shtegtar
- e duron të ftohtin

harabeli

janë shpendë
Mesazhi i vjershës: Të punojmë e gëzojmë në vendin ku kemi lindur, mos të mërgojmë në dhè të huaj.
3. Reflektimi: Pesëvargësh
Shkruani një pesëvargësh me fjalën “Harabeli”.
			

		

harabeli

				i vogël			jo shtegtar
			

fluturon

cicëron

ushqehet

			
				
			

Harabeli ushqehet me drithë.
trumcak

Lexohen krijimet e nxënësve. Bëhet vlerësimi i tyre me notë.
Detyrë shtëpie. Mësoni vjershën përmendsh dhe veçoni vargjet që ju pëlqejnë më shumë duke i komentuar.
ato në fletore.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Oreksi për librat
Kompetenca: Lexojmë

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

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me kënaqësi dhe dëshirë pjesën,
• diskuton për dobinë që sjell të lexuarit e librave,
• liston librat e rinj dhe librat e vjetër,
• përshkruan bibliotekën personale të tij/saj.

Fjalët kyç:
• bibliotekë
• libra të vjetër
• të rinj
• katalog
• skedar

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, libra të llojeve të
ndryshme, foto nga biblioteka familjare.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: pyetje-përgjigje, dëgjim i drejtuar, shkrim i drejtuar, listo
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Mirë është që kjo orë mësimi të zhvillohet në bibliotekën e shkollës. U drejtohen nxënësve pyetjet:
- Si e kaloni kohën e lirë?
- Sa kohë kaloni për të lexuar libra?
- Ku i merrni librat që lexoni?
- Pse themi se libri është buri, dijesh?
- Cilat libra të tërheqin më shumë?
Hapi II. Lexohet pjesa e dhënë në tekstin e gjuhës “Oreksi për librat”. Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja.
- Si përshkruhet biblioteka?
- Ku ngjason me bibliotekën tënde?
Vëzhgohet me kujdes biblioteka e shkollës. - Çfarë librash ka në bibliotekën e shkollës?
- Si quhet libri ku shënohen titujt e librave? (katalog)
- Përse shërbejnë skedat e librave?
Hapi III. Me ndihmën edhe të mësueses nxënësit listojnë librat e vjetër (libra shumë të hershëm) dhe librat e rinj.
Libra të vjetër

Libra të rinj

Hapi IV. Përshkruani me fjali bibliotekën ose të familjes suaj duke e shoqëruar edhe me foto. Ja një model:
Unë i dua shumë librat. Në dhomën time prindërit më kanë bërë bibliotekën vetjake. Në të vendos të radhitura
me kujdes librat e mi me përralla, tregime, fabula, vjersha dhe me ilustrime. Kam përshtatur një katalog në
të cilin shkruaj titujt e librave dhe autorët e tyre përkatës. Më pëlqen ta pasuroj vazhdimisht bibliotekën time.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin e rrjedhshëm të pjesës,
• veprimet e Stardit në bibliotekën e tij,
• përshkrimin e bibliotekës personale,
• listimin e librave të rinj dhe të vjetër.
76

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Libri tërheqës
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
• librat me tërheqës nga biblioteka e klasës

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• shkruan një tregim me fjalët e dhëna,
• shkruan sipas strukturës së tregimit, hyrje, zhvillim dhe
mbyllje,
• shkruan qartë dhe pa gabime drejtshkrimore.

Fjalë kyç:
• libër tërheqës
• hyrja
• zhvillimi
• mbyllja
• paragrafë

Burimet: teksti, e-libri, libra nga biblioteka e klasës dhe e
shkollës, flipçart.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: struktura e tregimit, shkrimi i drejtuar, karrigia e autorit.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria l.
Paraqiten librat më tërheqës që nxënësit kanë zgjedhur nga biblioteka e klasës apo e shkollës.
Prezantohen titujt e librave në një flipçart.
Veprimtaria ll.
Prezantohet struktura e një tregimi në flipçart:
- hyrja
- zhvillimi
- mbyllja
Nxënësit do të krijojnë një tregim sipas figurave në modelin e dhënë në flipçart.
Veprimtaria lll.
Vrojtohen figurat e tekstit “Libri tërheqës”.
Sipas figurave nxënësit do të krijojnë tekstin e strukturuar.
Hyrja: Familja e Kleos ishte ulur për të drekuar. Në tryezë mungonte Kristeli. Ajo po lexon në dhomën e saj
një libër shumë tërheqës.
Zhvillimi: Vëllai shkoi ta ftonte që të hante së bashku me familjen e tij, por ai u bë kureshtar dhe filloi të
lexonte. Më pas vjen babai që të thërriste vëllanë. Edhe ai u bë kureshtar dhe u ul të lexonte librin. Më pas
vjen mamaja. Edhe ajo, nga kureshtja, u ul që të lexonte me ta. Në fund, vjen edhe gjyshja. Mirë po, edhe
ajo u ul që të lexonte librin.
Mbyllja: Libri ishte aq tërheqës, sa asnjë nga pjesëtaret e familjes nuk i rezistoi dot këtij libri tërheqës.
Veprimtaria IV.
Nxënësit ulen në karrigen e autorit dhe lexojnë krijimin e tregimit “Libri tërheqës”.
Dallohen nxënësit, të cilët kanë shkruar me një strukturë të artë dhe pa gabime drejtshkrimore.
Vlerësimi i nxënësit për: shkrimin e tregimit sipas strukturës së tregimit (hyrje, zhvillim, mbyllje), duke përdorur
paragrafë dhe figura letrare.
Detyrë shtëpie: Shkruaj një tregim sipas strukturës (hyrje, zhvillim, mbyllje).
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Emri i shquar dhe i pashquar
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• fisha me emra të shquar dhe të pashquar

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
• dallo trajtat e emrit (e shquar, e pashquar),
• klasifikon emrat sipas trajtës dhe numrit,
• krijon grupe fjalësh me emra të pashquar dhe të shquar,
në njëjës dhe në shumës.

Fjalë kyç:
• trajta e shquar
• e pashquar
• njëjës
• shumës

Burimet: teksti, e-libri, fisha me fjalë, fletë format, fisha me
emra.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijim i të menduarit, punë në grup, punë me shkrim,
tabela e koncepteve.
Organizimi i orës së mësimit
Veprimtaria l.
U paraqiten nxënëseve fisha me emra.
Pyes nxënësit:
Në ç’numër dhe gjini janë emra e fishave?
Për shembull:
një mollë
një laps

molla

disa mollë

mollët

lapsi

disa lapsa

lapsat

Përveç gjinisë dhe numrit, emrat mollë dhe laps kanë ndryshuar formën e tyre pa ndryshuar trajtën. Emri ka
dy trajta: e shquar dhe e pashquar.
Veprimtaria ll.
Emrat nxënës dhe mësues përdoren në të dyja trajtat në numrin njëjës dhe shumës.
Trajta e pashquar
njëjës

një nxënës

një mësues

shumës

disa nxënës

disa mësues

Jepen shembuj me emra të tjerë.
Veprimtaria lll.
Hapet teksti. Lexohen shembujt e dhënë në tekst, si dhe rregullat gjuhësore për shquarsinë dhe
pashquarsinë.
- Emri merr formë, që quhet trajta e emrit. Emri ka dy trajta: të shquar dhe të pashquar. Punohet
ushtrimi 1 me laps në tekst. Qëllimi është që nxënësit të shkruajnë saktë trajtat e shquara dhe të
pashquara të emrave të dhënë.
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- Për shembull: një flutur - flutura, baballarët - disa baballarë.
Krijoni grupe fjalësh me emra të shquar dhe të pashquar, në njëjës dhe shumës.
Veprimtaria lV.
Plotëso tabelën e koncepteve për emrat.
Emrat

e shquar

disa lule

e pashquar

njëjës

+

dritarja

+

klasat

+

një tabelë

shumës
+

+
+
+

+

Secili nxënës punon në tabelën e përgatitur nga mësuesi/ja, duke e plotësuar atë.
Vlerësohet nxënësi për: dallimin e trajtës së shquar dhe të pashquar, klasifikimin e emrit sipas trajtës,
krijimin e grupeve të fjalëve me emra të shquar dhe të pashquar, njëjës dhe shumës.
Detyrë shtëpie. Shkruani 5 emra në dy trajtat e njëjësit dhe shumësit.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll
Tema mësimore: Poezi për gjuhën dhe atdheun
Kompetenca: Lexojmë

Klasa: lV

Situatë e të nxënit:
• Pamje në video-projektor nga atdheu ynë,
Shqipëria , shoqëruar nga poezi të poetëve të
mëdhenj që kanë thurrur vargjet “bukurisë” së
natyrës.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
• poezi
Nxënësi/ja:
• dialekt
• lexohen bukur qartë dhe me intonacion poezitë në
• poet të Rilindjes
dialekt,
• kombëtare
• dallohen fjalët dialektore në çdo poezi duke i kthyer në
• gjuhë standarde
gjuhën e folur standarde,
• Atdhe
• diskuton rreth temës dhe mesazhit të secilës poezi,
• krijon vargje kushtuar Atdheut.
Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, video-projektor, pamje
nga figurat e shquara Naim Frashërit , A. Z. Çajupi, Mjeda

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Arte
• Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: vëzhgim i organizuar, loja “enigma”, dëgjim i drejtuar,
shkrim i drejtuar, krijim i lirë
79

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Paraqiten në video-projektor ose me foto pamje nga Atdheu ynë. Gjatë vëzhgimit, nxënësit thonë vargje
kushtuar Atdheut nga poetë te ndryshëm.
• Gjeni emrin e poetit që i ka shkruar vargjet.
Paraqiten me foto ose video-projektor foto të poetëve të mëdhenj: N. Frashëri, Gj. Fishta , A. Z. Çajupi, N.
Mjeda.
Hapi II. Nxënësit lexojnë në heshtje poezitë e Naimit, Çajupit , Fishtës dhe Mjedës.
• Ç’vutë re gjatë leximit? (fjalë me dialekte)
Çajupi, Naimi – dialekt gegërisht
Lexohen me intonacion poezitë nga mësuesja duke vënë theksin te fjalët dialektore.
Hapi III. Kalohet në rubrikën “Kupto tekstin”
• Për çfarë flasin poezitë? ( Atdheun, gjuhën, guximin)
Mesazhi i poezive: Dashuria për Atdheun është virtyti i çdo shqiptari . Të ndihemi krenarë për gjuhën tonë dhe
për bukuritë e Atdheut tonë.
Hapi IV. Paraqiten me tabelë fjalët në toskërisht dhe gegërisht duke dhënë dhe shpjegimin e tyre.
toskërisht

kuptimi

gegërisht

kuptimi

fluturonjë

fluturojë

vallëzon

vallëzon

mënt

mend

kanga

kënga

hapetë

hapet

lmon

lëmon

Hapi V. Krijohet një pesëvargësh me fjalën “Atdhe”.
Atdheu
i bukur
i shtrenjtë
zbukurohet
dashurohet
mbrohet
Shqipëria është atdheu ynë
Mëmëdhe
Lexohen krijimet e nxënësve.
Vlerësimi I nxënësve për:
• leximin bukur me intonacion të poezive;
• mesazhin e poezive, dallimin e fjalëve dialektore dhe kuptimin e tyre;
• krijimin e vargjeve për Atdheun.
Detyrë shtëpie. Mëso poezitë që të pëlqejnë përmendësh. Shkruaj nga një fjali për çdo poezi.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Dialektet e gjuhës shqipe
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Fjalë nga krahina të ndryshme , të cilat
nxënësit I kanë shkruar në një fletë formati

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon dialektet e gjuhës shqipe duke u mbështetur në
elementet dialektore,
• sjell përvoja nga të folurit e tij/saj sipas krahinës së origjinës
së tij,
• diskuton për vlerat e dialekteve në pasurimin e gjuhës
standarde.

Fjalët kyç:
• dialekt
• toskërisht
• gegërisht
• gjuhë standarde
• elemente dialektore

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, fjalor i gjuhës shqipe, fjalë
dialektore, fletë formati

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Qytetari

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: “karrigia e autorit”, punë në dyshe, punë e drejtuar, punë
në grupe, punë e pavarur.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Nxënësit u ulen në “karrigen e autorit dhe lexojnë fjalët dialektore sipas krahinës së origjinës së tij. Nxënësit
japin shpjegime për fjalët dialektore që lexojnë para klasës.
Shpjegohet fjala dialekt: variant i gjuhës së një populli që përdoret nga një grup njerëzish që banojnë në një
territor pak a shumë të kufizuar.
Dialekti i Veriut (gegërisht), dialekt i Jugut ( toskërisht).
Hapi II.
Disa elemente të gjuhës dialektore janë:
• tingulli hundor â i gegërishtes dhe ë në toskërishte,
p. sh.: nanë – nënë
ambël – ëmbël
• fjalët me n ndërmjet dy zanoreve në toskërisht shqiptohen me r,
p.sh.: vena – vera
rana – rëra
• ndryshon shumësi i emrave mashkullorë,
• p. sh.: pusa – puse
dimbela – dembelë
• fjalët që përdoren vetëm në toskërisht ose vetëm në gegërisht,
p. sh.: rren – gënjen
tinëz – fshehurazi
Jepen shembuj edhe nga nxënësit.
Hapet teksti. Lexohen shembujt e dhënë në tekst dhe rregullat e përdorimit të tingujve sipas dialekteve
Hapi III.
Ndahen nxënësit në grupe. Secilit grup i jepet një poezi dhe i kërkohet të veçojë prej saj fjalë dialektore.
Grupi i parë: Poezia e Fishtës “Gjuha shqipe”.
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(kanga , vallzon, ambil, lmon, drandofillit , gjama, rrfes, zhgjetare , njiji , njashtu â )
Grupi i dytë: poezia e Mjedës “Guxo”.
(s’rezikohet, asht’, shkum , vendi, tuj, prite, kurrgjasend, qitet, trimi)
Grupi i tretë: Poezia e Çajupit “Robëria”.
(kshtu, të të sho, të bore, rrukë)
Grupi i katërt: Poezia e Naimit “Nuk e harron mëmëdhenë”
(rronjë, fluturonjë, mënt, hapetë, ndë, mblidhet, dhet)
Çdo grup prezanton punën e grupit para klasës.
Hapi IV: Shkruani disa fjalë dialektore në një fletë formati dhe më pas këmbejeni me shokun, që të japë
shpjegimin e tyre letrar. (sipas gjuhës standarde )
Vlerësimi i nxënësve për:
• dallimin e dialekteve dhe elementeve dialektore,
• shkrimin e fjalëve, dallimin e dialekteve dhe të elementeve dialektore.
Detyrë shtëpie. Shkruani fjalë dialektore dhe jepni duke dhënë shpjegimin e tyre.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Fjalë të urta
Kompetenca: Të shkruajmë

Situatë e të nxënit:
• Leximi i fjalëve të urta, të shkruara në fisha.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon fjalët e urta, si fjalë të krijuara nga populli,
• nxjerr mesazhin që përcjellin fjalët e urta,
• shkruan shpjegimin e fjalëve të urta me fjalë të thjeshta,
• shkruan fjalë të urta në flipçartin e klasës.

Fjalët kyç:
• fjalë e urtë
• mesazh
• shpjegim

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, fisha me fjalë të urta,
flipçart, lapustila

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: diskutim, punë e drejtuar, punë në grupe, shkrim i drejtuar.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Ç’ju sjellin në mendje fjalët e urta?

janë krijime popullore

japin mesazhe shumë
të rëndësishme
kalojnë brez pas brezi
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Hapi II.
Paraqiten në fisha fjalët e urta. Lexohen nga nxënësit dhe jepen me fjalë të thjeshta shpjegimet e tyre.
Hapi III.
Hapet teksti dhe lexohen fjalët e urta të dhëna në të. Jepen shpjegimet e tyre duke i shkruar me laps në
tekst.
Ja shpjegimi i tyre:
• Të vërtetën nuk e mbulon dot.
• I vetëm nuk arrin asgjë.
• Mendjemadhësia të thyen turinjtë.
• Me punë arrihet gjithçka.
• Gjuha e shkruar nuk harrohet.
• Besa e shqiptarit është shumë e çmuar.
• Dituria s’do fjalë të tepërta.
• E mira që në fillim.
• Dituria të çon përpara.
• Mos e shih tjetrin nga veshja, por nga puna.
Hapi IV. Ndahen nxënësit në grupe. Ç do grupi i jepet një fjalë e urtë për t’u shpjeguar.
Grupi i parë: Punën e sotme mos e lër për nesër.
Grupi i dytë: S’ke shok, kërkoje ta gjesh dhe ruaje.
Grupi i tretë: Shoku të kundërshton në bisedë, armiku veç të pohon.
Grupi i katërt: Nuk shkruhet me penë, por me mend.
Secili grup jep shpjegimin duke e shkruar në flipçartin para klasës.
Hapi V. Nxënësit shkruajnë 3 fjalë të urta në fisha dhe japin shpjegimin e tyre me fjalë të thjeshta.
Lexohet detyra para klasës.
Vlerësimi i nxënësve për:
• dallimin e fjalëve të urta,
• shpjegimin e fjalëve të urta,
• nxjerrjen e mesazheve të fjalëve të urta.
Detyrë shtëpie. Shkruaj 5 fjalë të urta dhe jep shpjegimin e tyre.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Tema mësimore: 1- Emra mashkullorë të shquar dhe të
pashquar
2- Emra femërorë të shquar dhe të pashquar

Situatë e të nxënit:
• Fisha me fjalë të gjinisë mashkullore në të
shquar dhe të pashquar, njëjës dhe shumës.
• Fisha me fjalë të gjinisë femërore në të
shquar dhe të pashquar, njëjës dhe shumës.

Kompetenca: Gjuha jonë

Klasa: lV

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
1• dallon trajtën e shquar nga trajta e pashquar të emrave
mashkullorë,
• dallon numrin njëjës nga numri shumës të emrave mashkullorë,
• krijon fjali duke përdorur emra mashkullorë në dy trajtat e
njëjësit dhe shumësit.
2• dallon trajtën e shquar nga trajtat e pashquara të emrave
femërorë,
• dallon numrin njëjës nga numri shumës të emrave
femërorë,
• krijon fjali duke përdorur emra femërorë në dy trajtat e
njëjësit dhe shumësit.

Fjalët kyç:
• emra
- mashkullorë
- femërorë
• trajta
- e shquar
- e pashquar
• numri
- njëjës
- shumës

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, fisha me emra
mashkullorë, femërorë

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: përvijim i të menduarit , punë në grupe, punë e drejtuar,
krijimi lirë, punë individuale
Organizimi i orës së mësimit
(Ora e parë)
Hapi I. Paraqiten nga mësuesja fisha me emra të ndryshëm. Pyeten nxënësit:
• Në ç’gjini janë emrat e paraqitur në fisha?
Ndahen emrat në dy grupe: emra mashkullorë dhe femërorë. Veçohen emrat mashkullorë.
trajta e shquar njëjës mbaron
me -i, -u,
p. sh.: mali, ujku

Emrat mashkullorë

trajta e shquar shumës mbaron
me -t, të,
p. sh.: malet, shkëmbinjtë

Jepen dy shembuj të ndryshëm nga nxënësit.
Hapi II. Hapet libri i nxënësve dhe lexohet teksti i dhënë duke u ndaluar tek emrat mashkullorë njëjës dhe
shumës (në dy trajta).
Lexohet rregulli gjuhësor I dhënë në tekst.
Kalohet në plotësimin e ushtrimeve të tekstit.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të shkruajnë trajtën e shquar, njëjës e shumës, të emrave mashkullorë (me
laps në tekst).
P. sh.: gjarpër- gjarpri - gjarpërinjtë
ujk – ujku - ujqërit etj.
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të shkruajnë në trajtën e shquar emrat në kllapa (me laps në tekst).
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(shokët , shokët …)
Ushtrimi 3 synon që nxënësit të përdorin simbolet P për trajtën e pashquar dhe Sh për trajtën e shquar (me
laps ne tekst).
tigrat – sh; babai – sh; pyll – p; gjah – p; pylli – sh; vend – p; zogj – p; zogjtë – sh; tigrin – sh; tigri – sh; zogu – sh.
Hapi III.
Ndahet klasa në grupe. Secilit grup i jepen detyrat përkatëse.
Grupi i parë: Shkruani 10 emra mashkullorë në trajtën e shquar shumës.
Grupi i dytë: Shkruani 10 emra mashkullorë në trajtën e shquar njëjës.
Grupi i tretë: Shkruani 10 emra mashkullorë në trajtën e pashquar shumës.
Grupi i katërt: Shkruani 10 emra mashkullorë në trajtën e pashquar njëjës.
Secili grup prezanton punën para klasës.
Hapi IV.
Krijohen fjali me emrin nxënës duke e përdorur në të dyja trajtat e njëjësit dhe shumësit .
P. sh.: Një nxënës erdhi me vonesë në shkollë.
Disa nxënës u morën me pastrimin e klasës.
Nxënësi foli shumë bukur në klasë.
Nxënësit shkuan në kinema me mësuesen.
Lexohen detyrat e përfunduara para klasës.
(Ora e dytë)
Hapi I. Mësuesja u paraqet nxënësve fisha me emra femërorë.
• Në ç’numër janë emrat e paraqitura në fisha?
Në trajtën e shquar njëjës
mbarojnë me -a, - ja,
p. sh.: qershia, mamaja

emrat e gjinisë
femërore

në trajten e shquar shumës
mbarojnë me -t, -të,
p. sh.: klasat, shtëpitë

Jepen shembuj të ndryshëm nga nxënësit.
Hapi II.
Hapet teksti dhe lexohen shembujt e dhënë dhe rregulli gjuhësor.
Kalohet në plotësimin e ushtrimit të tekstit.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të vendosin shkronjën që mungon tek emrat e dhënë (me laps ne tekst).
P.sh.: një pulë – pula
një blerëse – blerësja
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të plotësojnë tabelën sipas shembullit të dhënë (me laps në tekst).
P.sh.: një anije – anija – disa anije – anijet
Ushtrimi 3 synon që nxënësi të shkruajë në trajtën dhe numrin e duhur emrat në kllapa (me laps në tekst).
(Vogëlushja , ëndërr, flokët, faqet, histori, lule, flutura, motra, vemje, mbretëreshë, kërpudhë, vajzë, çudirave)
Hapi III.
Ndahet klasa në grupe. Secilit grup i jepet detyra përkatëse.
Grupi i parë: Shkruani 10 emra femërorë në trajtën e shquar shumës.
Grupi i dytë: Shkruani 10 emra femërorë në trajtën e shquar njëjës.
Grupi i tretë: Shkruani 10 emra femërorë në trajtën e pashquar shumës.
Grupi i katërt: Shkruani 10 emra femërorë në trajtën e pashquar njëjës.
Secili grup prezanton punën para klasës.
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Hapi IV.
Nxënësve u jepet si detyrë që të krijojnë fjali me emrin lule duke e përdorur në të dyja trajtat e njëjësit dhe
shumësit.
P.sh.: Një lule e bukur sapo kishte çelur.
Disa lule shumëngjyrëshe mbushën lëndinën.
Lulja e bukur lëshonte aromë kundërmuese.
Lulet e kopshtit lulëzonin plot hijeshi.
Lexohen krijimet para klasës.
Vlerësimi i nxënësve për:
• dallimin e emrave mashkullorë në të dyja trajtat e njëjësit dhe shumësit,
• dallimin e emrave femërorë në të dyja trajtat e njëjësit dhe shumësit,
• krijimin e fjalive me emra mashkullorë e femërorë duke i përdorur në të dyja trajtat e njëjësit dhe
shumësit.
Detyrë shtëpie. Ushtrimi 4 (faqe 89 e tekstit).

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Fluturimi i Markut
Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Pamje e organizuar në video-projektor i një
mjedisi në natyrë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin duke përdorur strategjinë, për të kuptuar
tekstin dhe fjalët e reja,
• përmbledh tregimin duke u bazuar në veprimet e Markut,
• nxjerr temën dhe mesazhin e tregimit,
• dallon personazhet e tregimit.

Fjalët kyç:
• lirishtë
• qeleshe
• flaku
• shkurrajë
• goca
• Gishto

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, grafik organizues,
video-projektor

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Arte
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: vëzhgim i organizuar, imagjinatë e drejtuar, parashikim me
anë të titullit, grafik organizues.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Imagjino veten sikur ngacmon bletët punëtore. Ato fillojnë të hakmerren ndaj teje dhe të kthejnë një
Gishto. Imagjino udhëtimin tënd. Çfarë do të shohësh në natyrë?
Secili nxënës shpreh lirshëm imagjinatën e tij.
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Hapi II. Vëzhgohet në video-projektor një peizazh në natyrë? Trego raste kur je ndier mirë ose jo në natyrë.
Hapi III. Shkruhet në tabelë titulli i tregimit: Fluturimi i Markut.
• A mund ta parashikoni fluturimin e Markut në Pyllin e Madh të Gështenjave?
Lexohet me intonacion pjesa nga mësuesja.
Komentohen parashikimet e nxënësve me ato që jepen në tregim. Shpjegohen fjalët e reja të fjalorit.
Punohet rubrika “Pyetje rreth tekstit”.
Hapi IV. Jepet një grafik organizues “shkrim i përmbledhur”, i cili plotësohet prej nxënësve.
vendi

personazhet

veprimet

këshillat

Pylli i Madh i
Gështenjave

djaloshi

Priste një dru gështenje

Të presësh një gështenjë …
na pastrojnë ajrin

Shkurrnajë të thatë

Disa fëmijë

Kishin ndezur një zjarr

Kujdes! Zjarri të ngroh, por
edhe të djeg

Brinjë mali

Disa djem

Po mblidhnin çaj duke e shkulur Merrni vetëm gjithet sepse
me gjithë rrënjë
me rrënjë e zhduk pemën

Lexohet grafiku organizues nga nxënësit ,duke veçuar nxënësit që e kanë përmbledhur më qartë.
Hapi V.
Lexohet pjesa me role në grupe nxënësish dhe nxirret ideja e tregimit: “Duhet ta ruajmë e ta mbrojmë natyrën”.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin me intonacion të pjesës;
• përmbledhjen e tregimit sipas veprimeve të personazhit kryesor;
• nxjerrjen e mesazhit.
Detyrë shtëpie. Mëso përmendesh këshillat e Markut.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1- Lakimi i emrave mashkullorë
2- Ushtrime
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Flipçart me lakimin e emrave mashkullorë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
1• dallon lakimi e emrave mashkullorë duke u bazuar te
mbaresat,
• gjen rasën e emrit me anë të pyetjeve,
• lakon emrat mashkullorë në dy trajtat e njëjësit.
2• dallon rasën e emrave mashkullorë në dy trajtat e njëjësit,
• dallon pyetjet e secilës rasë,
• përshtat emrat në rasën e duhur,
• krijon fjali duke përdorur emrin në 5 rasat e tij.

Fjalët kyç:
• lakimi
• rasë
• numri njëjës
• trajta e shquar dhe e pashquar
• pyetjet e rasave
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Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, flipçart, fisha me emrat
mashkullorë, fletë formati

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: përvijim i të menduarit, pema e lakimit, punë e drejtuar,
punë në grupe, shkrim i drejtuar.
Organizimi i orës së mësimit

Hapi I.
Ç’ju sjell në mendje fjala “lakim”?

ndryshimi që pëson emri në fjali

emërore
Cili?
Kush?

format e ndryshme që merr emri
gjatë lakimit të emrit quhet rasë

lakimi

5 rasa

gjinore
I, e cilit?
I, e kujt?

dhanore
Cilit?
Kujt?

kallëzore
Cilin?
Kë?

rrjedhore
Prej cilit?
Prej kujt?

Pyetjet: Kush? I, e kujt? Kujt? Prej kujt? Përdoren vetëm për njerëzit.
Hapi II.
Paraqitet flipçarti i lakimit të emrit në dy trajta të njëjësit. U tërhiqet nxënëseve vëmendja te mbaresat dhe
pyetjet e çdo rase.
Rasat

Pyetjet

Trajta e pashquar

Trajta e shquar

Emërore

Cili?

një laps

lapsi

Gjinore

I, e cilit?

një lapsi

i, e lapsit

Dhanore

Cilit?

një lapsi

lapsit

Kallëzore

Cilin?

një laps

lapsin

Rrjedhore

Prej cilit?

një lapsi

prej lapsit

Lakohen edhe emra të tjerë të gjinisë mashkullore sipas modelit të dhënë.
Hapi III.
Hapet teksti. Lexohen shembujt e dhënë në tekst dhe rregullat gjuhësore përkatëse.
Kalohet në punimin e ushtrimit 1 dhe 2 të tekstit.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit, me ndihmën e rasave dhe fjalive pyetëse, të lakojë emrin “burimi”. Plotësohet
me laps në libër dhe lexohet lakimi i emrit në 5 rasa (burimi ; i, e, burimit; burimit; burimin; prej burimit)
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të lidhin pyetjen me rasën dhe emrin e duhur (punohet me laps në libër).
Në fletore shkruhet si lakim.
Emërore
Kush ? → një trajner
Gjinore
I, e kujt ? → e një trajneri
Dhanore
Kujt ? → një trajneri
Kallëzore
Kë? → një trajner
Rrjedhore Prej kujt? → prej një trajneri
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Hapi IV. Ndahen nxënësit në grupe. Secilit grup i jepet një emër për ta lakuar dhe të formojë emrin për fjali me të.
Grupi i parë → gjarpër
Grupi i dytë → shkëmb
Grupi i tretë → maçok
Grupi i katërt → kalë
Secili grup prezanton punën e tij para klasës.
Shpallen rezultatet e arritura nga secili grup.
2Hapi I. Paraqitet pema e lakimit të emrave mashkullorë.
Modeli i skicës së pemës jepet nga mësuesja si
grafik organizues ose bëhet vizatimi i saj
nga vetë nxënësit.
Hapi II. Hapet teksti i gjuhës dhe punohen ushtrimet
me laps në tekst. Nxënësit punojnë të ndarë në grupe.
Ushtrimi 3 synon që nxënësi të vendosë në rasën e
duhur fjalët në kllapa. Thuaj rasën.
(gëzimi – emërore, ekipin – kallëzore, ekip – emërore,
e ekipit – gjinore, ekipin – kallëzore, ekipit – dhanore,
të ekipit – gjinore, ekipi – emërore, ekipin – kallëzore,
pranë ekipit – rrjedhore)
Ushtrimi 4 synon që emri kompjuter të vendoset nga
nxënësit në rasën e duhur.
(kompjuteri, kompjuterin, e kompjuterit, kompjuterin,
kompjuterin)
Ushtrimi 5 synon që të nënvizojnë emrat mashkullorë
dhe emrit “babi” i gjen rasën dhe pyetjen përkatëse.
Babi (Kush?) rasa emërore
I babit (I kujt?) rasa gjinore
Babanë (Kë?) rasa kallëzore
Babit (Kujt?) rasa dhanore
Para babait (Para kujt?) rasa rrjedhore
Secili grup prezanton ushtrimin e plotësuar para klasës. Shpallen rezultatet e arritura nga çdo grup.
Hapi III. Plotësohen me shkrim në libër përgjigjet e pyetjeve. Gjej rasën e emrit zogu duke e lakuar atë në
fletë formati.
Vlerësimi i nxënësve për:
• lakimin e emrave mashkullorë në dy trajtat e njëjësit;
• përdorimin e pyetjeve për çdo rasë të emrit;
• krijimin e fjalive duke e përdorur emrin në 5 rasat e tij.
Detyrë shtëpie. Lako emrin “televizor” në dy trajtat e njëjësit. Formo 5 fjali me emrin e lakuar.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Kur lahet Hëna
Kompetenca: lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Pamje dhe foto të Hënës në forma të
ndryshme. E dini pse Hëna paraqitet në
forma të ndryshme?

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon përrallën duke respektuar shenjat e pikësimit,
• demonstron të kuptuarit e përrallës duke iu përgjigjur
pyetjeve,
• hulumton tekstin për të dalluar të vërtetën nga jo e vërteta,
• shpreh mendimin e tij/saj në lidhje me mesazhin e
përrallës.

Fjalët kyç:
• raft
• ishte katandisur
• Hëna

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, foto të Hënës, fletë formati Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Shkencat e natyrës
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: diskutim, lexim i drejtuar, shkrim i lirë.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. U paraqiten nxënësve foto të Hënës me të ndryshme.
• Keni dëgjuar për format e Hënës?
• Pse Hëna merr forma të ndryshme?
(Nxënësit kanë marrë informacion nga shkencat e natyrës për Hënën)
Format e Hënës ndryshojnë nga pozicioni i saj dhe i Diellit në lidhje me Tokën.
Hapi II. Lexohet pjesa me ndalesa. Për çdo ndalesë nxënësve u drejtohen pyetjet parashikuese. Bëhet
shpjegimi i fjalëve të reja.
Ndalesa 1: Atë natë… Deri te ... edhe herë të tjera.
• Ç’ndodhi me Hënën atë natë?
• A u kënaq Hëna? Pse?
• Si mendoni ju, do të jetë e kënaqur në pafundësi Hëna?
Shpjegimi i fjalës pluskoj: kur diçka lëviz lehtë në sipërfaqen e ujit.
Ndalesa 2: përpara se të agonte… deri te ... më parë.
• Ç’bëri Hëna para se të agonte?
• Pse yjet u tallën me të?
• Pse Hëna e kishte humbur shkëlqimin e saj?
• Si mendoni ju se do të vazhdojë ngjarja?
Shpjegimi i fjalës agonte – zbardhte mëngjesi.
Ndalesa 3: Çfarë i duhej… deri te ... gjëra plastike.
• Si mendonte me veten Hëna?
• Çfarë kuptoi Hëna?
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• Çfarë ka të vërtetë përralla?
• Si do ta zgjidhë Hëna gabimin që bëri?
Shpjegimi i shprehjes ishte katandisur – gjendje e mjeruar.
Ndalesa 4: Kështu Hëna… deri te … pati Hënë.
• Ç’bëri Hëna që të mos e shihnin yjet dhe njerëzit?
• Pse ajo verë nuk pati Hënë?
• Pse duhet ta ruajmë mjedisin?
Mesazhi i tregimit: Me gjëra të vogla të gjithë mund të bëjmë diçka për të ndihmuar mjedisin.
Hapi III.
Lexohet në tekst “Kujdesemi për mjedisin”. Më pas nxënësit shkruajnë me fjali se si duhet të kujdesemi për
mjedisin.
Shembull:
Mjedisi në njëfarë mënyre përfaqëson vetë njeriun. Ne në çdo moment jemi në kontakt me natyrën. Prej saj
marrim të gjitha elementet e nevojshme për jetën. Pak nga pak mjedisi po shkatërrohet, prandaj duhet që në
çdo çast të kujdesemi për të…
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin me intonacion të pjesës;
• diskutimin rreth tregimit;
• shkrimin rreth pjesës.
Detyrë shtëpie. Shkruaj disa këshilla për mjedisin.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll
Tema mësimore: Tregimi për mbrojtjen e mjedisit
Kompetenca: Shkruajmë

Klasa: lV

Situatë e të nxënit:
• Pamje në video-projektor nga ndotja e
mjedisit. Mesazhe për mbrojtjen e mjedisit.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• flet për mbrojtjen e mjedisit duke u mbështetur në
zinxhirin ushqimor,
• shkruan një tregim ekologjik, duke u mbështetur në
figurat e tekstit.
• paraqet me mesazh apo vizatim një mjedis të ndotur apo
një mjedis të pastër.

Fjalët kyç:
• mjedis
• tregim ekologjik
• zinxhir ushqimor
• ndotje
• mbrojtje
• mesazh

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, video-projektor, fletë
formati, lapustila

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: vëzhgim i organizuar, diskutime, shkrim i drejtuar, turi i galerisë.
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Shikohen në mënyrë të organizuar pamje në video-projektor, në të cilat tregohen mjedise të ndotura.
P.sh., filmi mjedisor “Princesha dhe bretkosa”.
Pas vëzhgimeve nxënësit nxjerrin mesazhe për mjedisin.
Hapi II. Mësuesja lexon poezinë e krijuar enkas për këtë orë mësimore:
Mjedis, mjedis i pastër
I bukur për njerëzit je
Por pa dashur e pa menduar,
bëjmë veprime për të të shkatërruar.
Hedhim mbeturina lart e poshtë
Vetëm me makina udhëtojmë
Kimikate me shumicë përdorim,
bimët nga dëmtuesit për t’i shpëtuar.
Harrojmë atë që kemi mësuar
Zinxhirin ushqimor në çast kemi lënduar
Diskutohet me nxënësit për zinxhirin ushqimore, duke e lidhur me atë çfarë kanë mësuar në shkencat natyrore.
Hapi III.
Hapet teksti. Lexohet fillimi i situatës nga nxënësit. Vëzhgohen me kujdes figurat e tekstit. Më pas diskutojnë
me njëri-tjetrin atë çka shohim në figurë. Fillon diskutimi nga bima që është e para në zinxhirin ushqimor,
vazhdohet me insektet, kafshët e vogla dhe përfundon te shpendi gjigant, shqiponja.
Model tregimi ekologjik:
Një ditë fshatari filloi të spërkaste me lëndë helmuese arën e mbjellë me lakra.
Milingonat filluan të ushqehen me gjethet e lakrave . Mirëpo pas ushqimit ato filluan të tulaten dhe më pas të
ngordhnin.
Minjtë e arave vrapuan të gëzuar të ushqehen me milingonat e helmuara. Papritur dhe ata u tulatën dhe më
pas filluan të ngordhnin.
Gjarpërinjtë e uritur i rrëmbyen menjëherë minjtë e helmuar …
Shqiponja krenare rrëmbeu fluturimthi gjarprin e helmuar ..
Kështu dalëngadalë filluan të zhduken gjallesat e natyrës.
Lexohen krijimet e nxënësve para klasës. (Nxënësit e plotësojnë tregimin në tekst, duke bërë kujdes me
drejtshkrimin e fjalëve dhe me shenjat e pikësimit.)
Vlerësimi i nxënësit për:
• shkrimin e historisë sipas figurave;
• nxjerrjen e mesazhit për mbrojtjen e natyrës.
Detyrë shtëpie. Shkruaj dhe paraqit me vizatime një tregim ekologjik.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Pema e qershisë
Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Pamje në video-projektor “ Gjelbërimi
në qytetin tim”.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon tregimin rrjedhshëm e me intonacion sipas rolit,
• demonstron të kuptuarit e tregimit, duke iu përgjigjur pyetjeve,
• analizon personazhin kryesor të tregimit,
• nxjerr mesazhin e tregimit.

Fjalët kyç:
• pema e qershisë
• Toni
• zjarrfikësit
• kryetari i Komunës
• prindërit e Tonit

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, video-projektor, fletë formati

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: diskutim, lexim i drejtuar, lexim në role, rrjeti i diskutimit,
analizë personazhi
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Vëzhgohen në video-projektor pamje të gjelbra të qytetit ose fshatit tuaj.
Pse hapësirat e gjelbra janë mushkëritë e një qyteti?
Hapi II. Tregoni raste kur jeni përpjekur të mbroni të drejtën tuaj në raport me prindërit , shokët mësuesen etj.
Dëgjohen nxënësit me vëmendje dhe shprehin sa më lirshëm mendimin e tyre.
Hapi III. Njihen nxënësit me temën e mësimit. Lexohet pjesa me ndalesa. Për çdo ndalesë nxënësve u
drejtohen pyetjeve parashikuese.
Ndalesa parë: Aty pranë. .. deri te ... asnjë fjalë.
• Cilët erdhën dhe ndaluan poshtë pemës?
• Pse kishin ardhur ata?
• Pse ishte e shqetësuar mamaja e Tonit?
• Çfarë dëgjonte në vesh Toni?
• Nga cilët po e mbron djali pemë?
• Si mendoni, do të zbresë Toni nga pema?
Ndalesa dytë: Më pas… deri te … nuk do të zbrisja.
• Ku shkuan policët?
• Si dukeshin zjarrfikësit?
• Pse Toni vendosi të mos zbriste nga pema?
• Si mendoni se do të vazhdojë ngjarja?
Ndalesa e tretë: Ja, më në fund,... deri te … duke buzëqeshur.
• Cilët erdhën më pas poshtë pemës së qershisë?
• Ç’i tha kryetari i komunës Tonit?
• A do të zbresë tani Toni nga pema?
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Ndalesa e katërt: Kur zbrita… deri te ... mos qeshin?
• Çfarë bënë njerëzit që kishin ardhur poshtë pemës?
• Ç’pa në ëndërr Toni?
• Si e kuptoni: Pemët marrin frymë, pse edhe të mos qeshin?
Leximi i pjesës me role (me grupe nxënësish).
Kalohet në rubrikat “Pyetje rreth tekstit”. “Kthehu te teksti”.
Mesazhi i pjesës: Të mbrojmë të drejtat tona, sidomos kur kemi argumentet e duhura.
Hapi IV.
Veço personazhin kryesor të tregimit duke analizuar cilësitë e tij me ato të tuat.
Toni

unë

këmbëngulës
sfidues
i dashur
argumentues
Hapi V. Rrjeti i diskutimit
Drejtohet dhe argumentohet pyetja:
Po

A kishte të drejtë Toni?

Jo

Pse?
Përfundimi: Ne duhet të bindemi me argument për të drejtat tona.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin me intonacion dhe me role të tregimit;
• diskutimin rreth përmbajtjes;
• krahasimin e cilësive të personazhit kryesor me veten;
• nxjerrjen e mesazhit të tregimit.
Detyrë shtëpie. Komento me fjalët e tua fjalët e gjyshit.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim
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Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Intervista
Kompetenca: Shkruajmë

Situatë e të nxënit:
• Gazetari në klasën tonë. Improvizohet një
intervistë me një gazetar të ftuar në klasë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• bën intervista të shkurtra në dyshe,
• shkruan 4 pyetje, duke u vënë në rolin e gazetarit,
• punon në grupe për të bërë intervistat për mbrojtjen e
mjedisit.

Fjalët kyç:
• intervista
• pyetje-përgjigje
• gazetar
• komunitet
• mbrojtja e mjedisit

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, fletë formati, pyetësorë

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: pyetje–përgjigje, shkrim i lirë, punë në grupe, punë në
dyshe, fisha
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Zhvillohen intervista të shkurtra në dyshe (pyetje–përgjigje)
Improvizohet në klasë një intervistë nga një gazetar, i cili interviston personalitete të ndryshme (artist, sportist
, politikanë etj.)
Hapi II. Rikthehemi te teksti “Pema e qershisë”. Të ndarë në grupe, nxënësit vihen në rolin e gazetarit që
drejton 4 pyetje Tonit kur zbret nga pema.
Për shembull:
• Si ndiheshe kur shikoje mamanë e shqetësuara?
• Pse u tregove shumë i vendosur që pema të mos pritej?
• A ndihesh i gëzuar? Pse?
Jepen edhe përgjigjet në vend të Tonit.
Çdo grup prezanton intervistën në dyshe para klasës.
Shkruhen pyetjet dhe përgjigjet e intervistës në tekst.
Hapi III.
Sillen në klasë informacione nga shoqatat për mbrojtjen e mjedisit. Mirë është që në këtë orë mësimi të ftohet
një aktivist i shoqatës “Mbrojmë mjedisin”. Pasi nxënësit e dëgjojnë me vëmendje për rolin që ka në shoqatë,
i drejtojnë pyetje lidhur me veprimtaritë për të zgjidhur problemet e komunitetit.
Për shembull:
• A ju duket me vend shqetësimi i qytetarëve për ndotjen e mjedisit? Ç’masa keni marrë?
• Si mund të reduktohet sasia e mbetjeve?
• Ç’janë mbetjet urbane?
• Si mund të ndihmojmë edhe ne për mbrojtjen e mjedisit?
Mesazhi aktivistit: “Bëhu ti zgjidhja!”
Hapi IV. Çdo grup shkruan një fishë për mbrojtjen e mjedisit dhe e ngjit në murin e shkollës.
Për shembull:
• Sillu si ambientalist ndaj konsumit të tepruar.
• Krijo sipërfaqe të gjelbra!
• Mbani pastër qytetin tuaj!
• Mjedis i pastër – njerëz të shëndetshëm.
Vlerësimi i nxënësve për:
• shkrimin e pyetje - përgjigjeve sipas situatave të caktuara;
• intervistën me personazhin e ftuar.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Lakimi i emrave femërorë

Situatë e të nxënit:

Kompetenca: Gjuha jonë

• Lakimi i emrave në flipçart. Fisha me fjalë të
gjinisë femërore.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës

Fjalët kyç:

sipas temës mësimore

• emrat femërorë

Nxënësi/ja:

• lakimi

• lakon emrat femërorë në trajtën e pashquar dhe të

• rasa

shquar,

• trajta e shquar

• dallon rasën e emrave femërorë me anë të pyetjeve,

• trajta e pashquar

• shkruan fjali duke përdorur emrin në 5 rasat e tij.

• Kush? Cili? E cilës? Cilës? Prej cilës?

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, fisha, flipçart, fletë

Lidha me fushat e tjera ose me temat

formati

ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: harta e lakimit, punë në grupe, punë në dyshe, punë e
drejtuar, krijim i lirë
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Paraqiten fisha me emra femërorë. Lexohen nga nxënësit . Mësuesja drejton pyetjet:
• Në ç’trajtë janë përdorur emrat?
• Në ç’numër janë?
Paraqitet flipçart lakimi i emrave makinë dhe kinema në numrin njëjës, trajta e shquar dhe e pashquar.
Nxënësve u tërhiqet vëmendja se gjatë lakimit emri ndryshon formën (merr mbaresa) dhe u përgjigjet
pyetjeve për secilën rasë:
emërore (Kush? Cila?) - makina
gjinore (I, e cilës?) - e makinës
dhanore (Cilës?) - makinës
kallëzore (Cilën?) - makinën
rrjedhore ( Prej cilës?) - prej makinës
Hapi II.
Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë në tekst dhe rregullat gjuhësore. Nxënësit lakojnë, sipas
modelit, emrat klasë dhe lule.
Kalohet në punimin e ushtrimit 1-5 me laps në tekst. Këto ushtrime punohen në dyshe.
Ushtrimi 1 synon që nxënësi të lidhë me shigjetë pyetjet me rasën dhe emrin.
Për shembull:
Cila? – emërore – letra
Të cilës? – gjinore – të letrës
Cilës? – dhanore – letrës
Cilën? – kallëzore – letrën
Prej cilës? – rrjedhore – prej letrës
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Ushtrimi 2 synon që nxënësi të dallojë emrat femërorë dhe rasën e tyre. (me ndihmën e pyetjeve)
Klasa – emërore
një detyrë – kallëzore
e mbërritjes – gjinore
Anës – dhanore
hartën – kallëzore
e rrugës – gjinore
kohëzgjatjen – kallëzore
Para nisjes – rrjedhore
detyrën – kallëzore
Ushtrimi 3–4 synon që nxënësi të përshtatë emrin me rasën e duhur.
Ushtrimi 5 synon që nxënësi të dallojë emrin që përsëritet dhe të gjejë pyetjen dhe rasën përkatëse.
Përralla – emërore – Cila?
prej përrallës – rrjedhore – Prej cilës?
i përrallës – gjinore – I cilës?
përrallën – kallëzore – Cilën?
Përrallës – dhanore – Cilës?
Hapi III.
Ndahet klasa në grupe. Çdo grupi i caktohet detyra përkatëse.
Lako emrin duke formuar fjali me 5 rasat e tij.
Grupi i parë: fletore
Grupi i dytë: tryezë
Grupi i tretë: frikë
Grupi i katërt: floktare
Çdo grup prezanton punën e tij para klasës. Shpallet puna më e mirë.
Vlerësimi i nxënësve për:
• lakimin e emrave femërorë;
• krijimin e fjalive sipas rasave të emrit;
• përshtatjen e emrave me rasën e duhur në fjali;
• përdorimin e saktë të pyetjeve për secilën rasë.
Detyrë shtëpie. Krijo 5 fjali me emrin “fushë”në të gjitha rasat.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Tema mësimore: Letër nga fshati

Klasa: lV

Situatë e të nxënit:
• Pamje nga fshati në video-projektor ose foto
të ndryshme.

Kompetenca: Dëgjojmë
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje tekstin,
• shkruan përgjigjet e pyetjeve pas dëgjimit të tekstit,
• dallon ndryshimet ndërmjet dy vendeve,
• përshkruan vendlindjen e tij/saj.

Fjalët kyç:
• gadishull
• Kallamas
• Kosornik
• zheg
• fshat
• liqen
• det

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, pamje nga fshati, video- Lidha me fushat e tjera ose me temat
projektor, fletë formati
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: vëzhgimi i organizuar, diskutim, dëgjim i drejtuar, diagram i
Venit, përshkrim i drejtuar.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Vëzhgohen pamje nga fshati në foto të ndryshme ose në video-projektor.
Diskutojnë nxënësit rreth jetesës në fshat duke treguar ngjarje të vërteta ose nga vëzhgimi i organizuar.
Hapi II. Mësuesja i fton nxënësit të dëgjojnë me vëmendje tregimin shkëputur nga libri “Të fala nga fshati”, i
shkrimtarit Sterjo Spasse ose dokumentari “Letër nga fshati”.
Gjatë leximit nxënësit në një fletë mund të mbajnë shënim diçka që e mendojnë si të rëndësishme (emrat e
njerëzve, emrat e vendeve, sa herë përmendet shprehja: “Merre me mend“)
Lexohet pjesa me intonacion nga mësuesja. Më pas ftohen nxënësit të vlerësojnë veten. Nëse i kanë
shkruar të gjitha përgjigjet e pyetjeve pa i parë në tekste në tekst, do të thotë se janë dëgjues të shkëlqyer.
Klasifikohen nxënësit sipas përgjigjeve të sakta. ( të jesh dëgjues shumë i mirë, do të thotë të jesh shumë i
vëmendshëm në dëgjim)
Hapi III. Ftohen nxënësit të lexojnë me zë. Ata duhet të kenë kujdes kush e dërgon dhe merr letrën
(e dërgon – Ylli, e merr – Sokoli)
Shkruhet në tekst struktura e letrës (me laps)
Hyrja: Letrën ta vonova, pasi të prisnin me padurim. Unë, nëna, babagjyshi dhe shokët.
Zhvillimi: Fshati ynë, Kallamasi ka një liqen të bukur rrethuar me male të bleruara dimër e verë. Natyra e
bukur i lë gojëhapur të gjithë miqtë që vijnë për të na vizituar. Lëndina e Kosornikut gjithashtu është mjaft e
bukur. Atje luajmë top me shokët
Fundi i letrës: Bukuritë e tjera të fshatit tim do t’i shkruajmë herë pas here. Mos harro të më shkruash dhe ti
për fshatin tënd.
Lexohet struktura e përmbledhur e letrës nga disa nxënës.
Hapi IV. Paraqit ndryshimin ndërmjet detit dhe liqenit.
Deti:
• hapësirë shumë e madhe me ujë të kripur,
• i rrethuar me tokë jo nga të gjitha anët,
• dallgë.
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Liqeni:
• pellg i madh natyror i mbushur me ujë të ëmbël,
• i rrethuar nga të gjitha anët me tokë,
• valëzime.
Të përbashkëta:
• hapësira me ujë,
• peshkohet.
Lexohen nga nxënësit ndryshimet dhe të përbashkëtat.
Vlerësimi i nxënësit për:
• vëmendjen gjatë leximit të pjesës,
• përmbledhjen shkurt të letrës sipas strukturës së saj,
• dallimin e liqenit nga deti.
Detyrë shtëpie. Përshkruaj vendlindjen, ndihmuar nga pyetjet e dhëna.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll
Tema mësimore: Projekt: Udhëtim turistik – Prespa

Klasa: lV

Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Pamje në video-projektor nga liqeni i
Prespës.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me intonacion legjendën për liqenin e Prespës,
• bisedon rreth Parkut Kombëtar më të madh të vendit
tonë, rreth Prespës,
• tregon për zonat turistike të Shqipërisë,
• krijon poster me foto të ndryshme “Prespa –turistike”.

Fjalët kyç:
• Prespa
• legjenda
• park kombëtar
• liqen
• pelikan
• Prespa e Madhe
• Prespa e Vogël

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, video-projektor, foto
nga Prespa, karton, lapustila

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: vëzhgim i organizuar, dëgjim i drejtuar, shkrim i lirë, krijim i
lirë.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Vëzhgohen në video-projektor pamje nga liqeni i Prespës (ose foto).
Diskutohet rreth:
• bukurisë së këtij liqeni,
• peshkimit,
• florës dhe faunës.
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Hapi II. Njihen nxënësit me temën e pjesës “Legjenda për liqenin e Prespës”
Lexohet pjesa me intonacion nga mësuesja. Gjatë dëgjimit, nxënësit veçojnë fjalë apo shprehje që nuk i
kuptojnë.
P.sh.:
bucelë: enë e drunjtë, si fuçi e vogël që përdoret për të mbajtur ujë të pijshëm.
i ftohtë brisk: jashtëzakonisht i ftohtë.
• Ç’dini për udhëtimet turistike?
(para se të niseni në një zonë turistike, duhet të mësoni diçka më shumë)
• Çfarë zonash turistike keni parë?
(Parku i Llogorasë, i Divjakës, i Dajtit, Syri i Kaltër, Parku i Valbonës)
Nxënësit sjellin mbresa kujtimesh ose foto nga udhëtimi në këto zona turistike.
Shqipëri
në kufijtë e 3 shteteve

Greqi
Maqedoni

Prespa e Madhe,
Prespa e Vogël
Liqeni i Prespës
përshkrimi
pelikani "Dalmat"

Hapi III. Nxënësit ndahen në grupe. Secili grup krijon një poster nga udhëtimet turistike në vendin tonë.
Për shembull:
Prespa – turistike
Llogoraja – turistike
Dajti – turistik
Çdo grup prezanton punën e tij para klasës.
Vlerësimin i nxënësve për:
• leximin me intonacion të pjesës;
• krijimin e posterit;
vndarjen e emocioneve.
Detyrë shtëpie. Shkruaj mbresa nga një “Udhëtim turistik” apo një legjendë rreth asaj zone turistike.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 12 muajt e vitit
Kompetenca: Të lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Mësuesja u paraqet nxënësve kalendarin e
vitit. Diskutohet rreth muajve të vitit.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe me role përrallën,
• ritregon përrallën duke iu përgjigjur pyetjeve,
• dallon hyrjen, mbylljen e përrallave,
• nxjerr mesazhin e përrallës.

Fjalët kyç:
• karthje
• një vesë shi
• qofshin të bekuar
• 12 muajt e vitit
• plakë

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, kalendari i vitit, fletë
formati

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: diskutimi paraprak , lexim i drejtuar, lexim në role, rrjeti i diskutimit.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. U paraqitet nxënësve kalendari i vitit.
• Pse quhet kalendari vjetor?
• Cili është muaj që të pëlqen më shumë ? Pse?
• Si i vlerëson muajt e vitit nga 1-10?
Hapi II. Njihen nxënësit me titullin e përrallës “Të dymbëdhjetë muajt e vitit”.
Lexohet përralla me ndalesa … deri te… u kthye në fshat.
• Pse shkoi plaka e mjerë të mblidhte karthje?
• Çfarë pa në krye të arave?
• Çfarë kishte brenda shtëpisë?
• Për çfarë biseduan djemtë me plakën?
• Si mendoni vazhdon përralla?
Ndalesa e dytë: Pas ca kohësh… deri te … mos besoni.
• Çfarë vuri re motra e plakës?
• Ç’bëri motra e plakës?
• Si ishte biseda e motrës së plakës me djemtë?
• Pse ia mbushën thesin me nepërka e zhapinj?
• Cila prej motrave jetoi e lumtur? Pse?
Ju pëlqen mbyllja e përrallës?
Lexohet përralla me role nga nxënësit .
Hapi III. Plotësohen në tekst fjalët e hyrjes dhe të mbylljes së përrallës dhe të përrallave në tërësi.
• Krahasohen fjalët e plakës së varfër me të motrës së saj.
Plaka → e sjellshme, e varfër, e mjerë, e mirë
Motra e plakës → e pasjellshme, ziliqare, e keqe
Mesazhi i përrallës: Mirësjellja i lumturon dhe u sjell vetëm mirësi njerëzve.
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Hapi IV.
Mësuesja shkruan në tabelë pyetjen dhe nxënësit argumentojnë rreth saj.
Po

A meritoi të jetonte e lumtur e moshuara?

Jo

Pse ?
Përfundimi: Lumturia vjen me mirësjellje dhe jo me arrogancë.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin me intonacion dhe role të përrallës,
• ritregimin e përrallës dhe nxjerrjen e mesazhit,
• krahasimin e fjalëve të personazheve kryesore.
Detyrë shtëpie. Mëso sipas rolit fjalët e personazheve.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Tema mësimore: 1- Lakimi i emrave në numrin shumës
2- Ushtrime
Kompetenca: Gjuha jonë

Shkalla: ll

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas Fjalët kyç:
• lakim
temës mësimore
• emra mashkullorë
Nxënësi/ja:
• emra femërorë
1• numri i shumësit
• dallon numrin shumës të emrave mashkullorë dhe
• trajta e shquar
femëror në dy trajtat e njëjësit dhe shumësit,
• trajta e pashquar
• lakon në numrin shumës emrat femërorë dhe
• rasa e emrit
mashkullorë,
• pyetjet: Cili?
• dallon pyetjet e emrave të gjinisë mashkullore dhe gjinisë
• Cila?
femërore për çdo rasë.
• I, e cilëve?
2• I, e cilave?
• gjen rasën e emrave mashkullorë në numrin shumës me
• Cilëve?
ndihmën e pyetjeve të rasave përkatëse,
• përshkruan emrat në fjali duke përdorur rasën e duhur,
• Cilave?
• lakon emrat mashkullorë dhe femërorë në numrin shumës
• Cilët?
duke nënvizuar mbaresat,
• Cilat?
• krijon fjali me emra mashkullorë dhe femërorë në numrin
• Prej cilëve?
• Prej cilave?
shumës, trajta e shquar dhe e pashquar.
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Situatë e të nxënit:
• Pamje nga stinët e vitit.
• Sa muaj ka secila stinë.
• Veçohen fjalët, stinët dhe muaj duke i
paraqitur në fisha.
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Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, fisha me emra
mashkullorë, femërorë, fisha me pyetje sipas rasave,
flipçart

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha shqipe
• Qytetaria
• Matematika

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: diskutim i ideve, punë e drejtuar, zbatim i njohurive të
marra, harta e lakimit, shkrim i drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. U paraqiten nxënësve fisha me emra.
• Në ç’gjini janë këta emra?
• Në ç’trajtë janë përdorur?
• Si mund të lakohen këta emra në numrin shumës, trajta e shquar dhe e pashquar?
Hapi II. Lakohen në tabelë emrat stinë dhe muaj në numrin shumës, trajta e shquar dhe e pashquar.
Gjinia mashkullore shumës

Gjinia femërore shumës

Rasa

Trajta e pashquar

Trajta e shquar

Trajta e pashquar

Trajta e shquar

Emërore

disa muaj

muajt

disa stinë

stinët

Gjinore

I, e disa muajve

muajve

i, e disa stinëve

i, e stinëve

Dhanore

disa muajve

muajve

disa stinëve

stinëve

Kallëzore

disa muaj

muajt

disa stinë

stinët

rrjedhore

prej disa muajve

muajve

prej disa stinëve

prej stinëve

Pyetje për çdo rasë sipas gjinisë.
Gjinia mashkullore: Cilët? I, e cilëve? Cilëve? Cilët? Prej cilëve?
Gjinia femërore: Cilat? I, e cilave? Cilave? Cilat? Prej cilëve?
Hapi III. Hapet teksti i gjuhës. Lexohen dhe plotësohen shembujt e dhënë në tekst dhe u tërhiqet vëmendja
nxënësve:
• Të gjithë emrat mashkullorë dhe femërorë në numrin shumës lakohen njësoj.
• Rasat e emrit gjenden me pyetjet përkatëse.
Hapi IV. Kalohet në punimin e ushtrimit të tekstit.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të gjejnë rasën e emrave me të kuqe. Për shembull:
zogjtë→cilët → rasa emërore
i zogjve →I cilëve? →rasa gjinore
zogjve→ Cilët? → rasa dhanore
zogjtë→ Cilët? → rasa kallëzore
prej zogjve → Prej cilëve? → rasa rrjedhore
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të gjejnë emrin që përsëritet në tekst dhe të thonë rasën e tij ndihmuar nga
pyetjet e çdo rase. (ky ushtrim plotësohet me laps në libër)
Hapi V. Lakohen emrat libër dhe tabela në numrin shumës në dy trajta (e shquar dhe e pashquara) duke
shënuar me një vizë mbaresat.
Lexim i detyrave të përfunduara nga nxënësit.
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2Hapi I. Krijohet harta e lakimit të emrave mashkullorë e femërorë në numrin shumës.
lakohen në dy trajta

cilët?
i, e cilëve?
cilëve?
cilët?
prej cilëve?

emrat mashkullorë

e pashquar,
shumës
(disa
shkumësa)

e shquar, shumës
(lapsat, shkëmbinjtë)

lakohen në dy trajta

Cilat? I, e
cilave? Cilave?
Cilat? Prej
cilave?

emrat femërorë
pyetje për
secilën rasë

e pashquar shumës
(disa makina)

e shquar shumës
(makinat)

Hapi II. Kalohet në punim e ushtrimeve.
Ushtrimi 4 synon që nxënësit të gjejnë rasën e emrave të gjinisë mashkullore në numrin shumës.
Emrat mashkullorë shumës

Rasat

djemtë

emërore (Cilët?)

djemve

dhanore (Cilëve?)

shkopinj

kallëzore (Cilët?)

shkopinjve

gjinore (E cilave?)

djemtë

kallëzore (Cilët?)

shkopinjtë

kallëzore (Cilët?)

bijtë

emërore (Cilët?)

shkopinjve

dhanore (Cilëve?)

shkopinjtë

kallëzore (Cilët?)

Ushtrimi 5 dhe 6 synon që nxënësit të përshtatin emrin me rasën e duhur. (Ky ushtrim plotësohet me laps në libër.)
Ushtrimi 5 →pranvera, lulet, pemë, gjethet, gjelbërimit, pamjen, pemëve, qilimin, fushat, zërat, grave, burrave,
cicërimat, pamjet
Ushtrimi 6 → e ndryshimeve, ditët, netët, gjethet, erë, shira, bukurinë, e vjeshtës, ngjyrat, fermerët
Hapi III. Jepet si detyrë që nxënësit të krijojnë fjali me emra mashkullorë e femërorë në numrin shumës në dy trajta.
Vlerësimi i nxënësve për:
• lakimin e emrave femërorë dhe mashkullorë, numri shumës,
• dallimin e rasës së emrave dhe pyetjeve për çdo rasë,
• dallimin e rasave të emrit,
• përshtatjen e emrave sipas rasave,
• krijimin e fjalive me emra në shumës.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Teksti udhëzues
Kompetenca: Dëgjojmë

Situatë e të nxënit:
• Panorama dimërore në video-projektor

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• ndjek me vëmendje tekstin udhëzues,
• krijon një peizazh dimëror duke ndjekur hapat udhëzuese,
• përdor kolazhin në krijimin e një peizazhi dimëror,
• diskuton rreth panoramës së krijimit.

Fjalët kyç:
• tekst udhëzues
• panorama
• dimërore
• kolazh

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, kartonë me ngjyra, stof
pambuku, letër alumini, gërshërë

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënëseve: dëgjim i drejtuar, punë në grupe, turi i galerisë
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Ftohen nxënësit të komentojnë ilustrimet e dhëna në tekst.
Lexohen udhëzimet përkatëse dhe lidhen me figurat e ilustruara duke vendosur numrat përkatës.
Peizazhi dimëror mund të paraqitet me poezi, foto, pikturë, prozë, modelim me plastelinë apo kolazh.
Hapi II. Nxënësit ndahen në grupe. Secili grup është i pajisur me mjetet e nevojshme, të cila duhen për të
krijuar panoramën dimërore .
Ndahen detyrat brenda grupit:
• leximi i udhëzimeve;
• prerja dhe përgatitja e formave;
• ngjitja në kartonë;
• përshkrimi i peizazhit dimëror.
Çdo grup prezanton punën e tij para klasës.
Krijimet e peizazheve dimërore ekspozohen në muret e klasës ose në këndin e klasës.
Vlerësimi i nxënësve për:
• krijimin e një panorame dimërore sipas tekstit udhëzues;
• përdorimin e kolazhit në krijimin e peizazhit dimëror;
• përshkrimin e peizazhit me fjalë.
Detyrë shtëpie. Krijo një peizazh veror, pranveror apo vjeshte (sipas dëshirës).
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Si të pikturohet një pemë
Kompetenca: Shkruajmë

Situatë e të nxënit:
• Vizatime me pemë të ndryshme

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• vizaton një pemë sipas udhëzimeve përkatëse,
• shkruan udhëzimet e duhura poshtë çdo vizatimi,
• përshkruan me fjalë vizatimin e një peme.

Fjalët kyç:
• pemë
• trung
• kurorë
• udhëzim
• hap pas hapi

Burimet: teksti, e-libri, fletë formati, foto me pemë të
ndryshme, lapustila

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim paraprak, punë e drejtuar, punë e pavarur, turi i
galerisë.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Paraqiten foto të pemëve të ndryshme.
- A dini të vizatoni një pemë?
- Si mund ta vizatoni?
Tregoni hapat që duhet për ta pikturuar një pemë.
• Trungu
• Degët e saj (kurora e pemës)
Hapi II.
Hapet teksti i gjuhës. Nxënësit vështrojnë vizatimet e pemës hap pas hapi.
Poshtë çdo vizatimi shkruhet udhëzimi përkatës.
• Vizatohen dy vija të lakuara anash për të formuar trungun e pemës.
• Lart, në pjesën e mesit të trungut, vizatohet një hark në formën e shkronjës V për të krijuar degët e
pemës.
• Vazhdohet të vizatohen dy harqe të tjera majtas e djathtas harkut së qendrës.
• Vizatohen harqe më të vogla në të majtë e në të djathtë të trungut të pemës.
• Vizitohen harqe akoma më të vogla për të formuar kurorën e pemës.
• Ti pikturove një pemë si të ishe një piktore e vërtetë.
Shënim: Që kjo orë mësimi të realizohet më së miri, mund të ftohet një piktor ose mësuesi i pikturës në
shkollën tuaj.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• vizatimin e pemës hap pas hapi,
• shkrimin e udhëzimeve hap pas hapi,
• përshkrimin me fjalë të pemës së vizatuar.
Detyrë shtëpie. Vizatoni një pemë sipas dëshirës suaj.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Një plak i Vitit të Ri ndryshe
Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Sillen në klasë pjesë nga atmosfera e Vitit
të Ri, foto ose video-projektor

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe me role pjesën,
• dallon personazhet e tregimit,
• shpreh emocionet e tij / saj mbi ekzistencën e plakut të
Vitit të Ri,
• nxjerr mesazhin e tregimit.

Fjalët kyç:
• plaku i Vitit të Ri
• dëshira
• Këmbëdrunjti
• Aldebert
• Ualid

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, foto nga festat e Vitit të
Ri, video-projektor, fletë formati

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: imagjinatë e drejtuar, leximi drejtuar, lexim në role, vija e
vlerës.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Imagjinoni sikur është nata e Vitit të Ri. Mbyllni sytë dhe mendoni dhuratën që do t’ju sjellë plaku i Vitit të Ri.
Hapni sytë dhe diskutoni me njëri-tjetrin nëse ekziston plaku i Vitit të Ri.
Dëgjohen mendimet e nxënësve dhe bëhet sqarimi i ekzistencës së Vitit të Ri. E vërteta është se ai nuk
ekziston, pavarësisht që edhe të rriturit me vështirësi e besojnë këtë.
Hapi II.
Sillen mjedise festive nga festa e Vitit të Ri me foto ose video-projektor.
Përshkruajeni me fjalë apo vizatim plakun e Vitit të Ri në një fletë formati.
Hapi III.
Njihen nxënësit me titullin e tregimit. Bëhet leximi me ndalesa.
Ndalesa e parë: Fëmijët … deri te … ata të mërziteshin.
- Pse mësuesin e thërrisnin Këmbëdrunjti?
- Si ishin fëmijët që jetonin në ishull?
- Çfarë dëshiron secili fëmijë?
- Çfarë mund të ndodhë më pas?
Ndalesa e dytë: Fëmijët... deri të … ja tek është.
- Pse fëmijët ishin në ankth?
- Cili prej fëmijëve nuk besonte në ekzistencën e plakut të Viti të Ri?
- Pse u mërzitën fëmijët e tjerë?
- Si mendoni, kush ka të drejtë?
- Cila është zgjidhja e mësuesit?
Ndalesa e tretë: Fëmijët kthyen … deri te … lëkurën të kaltër.
- Çfarë panë papritmas fëmijët në oqean?
- Çfarë ndodhi kur ai erdhi pranë fëmijëve?
- Ç’ngjyrë e kishte lëkurën plaku i Vitit të Ri?
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- Si mendoni, cili ka qenë plaku i Vitit të Ri?
Ndalesa e katërt: Po, po... deri në fund.
- Cilat ishin dy çudirat me të mëdha që panë fëmijët?
- Të pëlqen mbyllja e tregimit? Pse?
Leximi i pjesës me role (nga grupe nxënësish).
Punohen rubrikat: Kupto tekstin, Pyetje rreth tekstit, Kthehu te teksti, Po ti?.
Mesazhi i pjesës: Njerëzit duhen të jetojnë në paqe e në lumturi me njëri-tjetrin, pavarësisht ngjyrës së lëkurës.
Hapi IV.
Shkruhet në një fletë formati pyetja dhe nxënësit argumentojnë rreth saj.
Po

A besojnë të vegjlit te ekzistenca
e plakut të Vitit të Ri?

Jo

Pse?
Përfundimi: fëmijët besojnë te ekzistenca e plakut të Vitit të Ri, pasi kanë dëshirë të fantazojnë për të.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• leximin me intonacion dhe me role të tregimit,
• dallimin e personazheve të tregimit,
• argumentin e ekzistencës së plakut të Vitit të Ri,
• nxjerrjen e mesazhit.
Detyrë shtëpie. Shkruaj si e ke imagjinuar plakun e Vitit të Ri.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Mbiemrat e nyjshëm dhe të panyjshëm
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Fisha me emra të nyjshëm dhe të
panyjshëm.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon mbiemrat e nyjshëm nga mbiemrat e panyjshëm,
• tregon vendqëndrimin e mbiemrit në fjali të ndryshme,
• përshtat mbiemrat në gjini, numër me emrat shoqërues.

Fjalët kyç:
• mbiemër i nyjshëm, i panyjshëm
• nënvizo
• dallo
• lidh
• shtyllë

Burimet: teksti, tabak letre ku shkruhen mbiemra të
nyjshëm dhe të panyjshëm.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuhët dhe komunikimi
• Qytetari

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: pema e mendimit, punë e drejtuar, punë e pavarur.
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Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Pema e mendimit.
Mësuesi/ja shkruan në tabelë disa mbiemra: e vogël, madhështore, i lartë, simpatike etj.
Pyetën nxënësit: -Ç’mbani mend për mbiemrin?
Plotësohet pema.
tregon cilësitë e emrit që e shoqëron
njëjës

mashkullore
numër

shumës

mbiemri

gjini
femërore

Mësuesi/ja, pasi u kërkon nxënësve të shoqërojnë mbiemrat e dhënë më lart me disa emra, si: vajzë e vogël,
vepër madhështore, mur i lartë, grua simpatike, i pyet:
- Ç’gjë të veçantë vini re te mbiemrat e nënvizuar? (Disa e kanë nyjën i/e; disa nuk e kanë.)
- Ç’emërtim do të përdorim për t’i dalluar ata nga njëri – tjetri?
i nyjshëm (i, e, të, së)		

mbiemri		

i panyjshëm

2. Realizimi i kuptimit: Punë e drejtuar.
Hapen librat e Gjuhës shqipe 4 në f. 50.
Lexohet teksti i dhënë, ndihmuar edhe nga figura përkatëse. Mësuesi/ja pyet:
- Ç’tregojnë mbiemrat me ngjyrë blu? (të nyjshëm)
- Po mbiemrat me ngjyrë të kuqe? (të panyjshëm)
- Nga i dalluat?
		
Mbiemrat e nyjshëm kanë përpara nyjat i, e, të, së.
		
Mbiemrat e panyjshëm s’kanë përpara nyja.
Punohen ushtrimet e tekstit.
Ushtrimi 1. Nënvizo me të kuqe mbiemrat e nyjshëm, me blu mbiemrat e panyjshëm.
Ushtrimi 2. Lidh mbiemrin me emrin. (p.sh., aromë e këndshme etj.)
3. Reflektimi: Punë e pavarur.
Shkruaj në dy shtylla mbiemra të nyjshëm dhe të panyjshëm.
Vlerësimi i punëve të nxënësve. Përzgjedhja e punës më të mirë.
Shënim: Kjo temë mund të zhvillohet edhe si modeli më poshtë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Dantellat e akullit
Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Peizazhe dimërore në foto ose videoprojektor

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon poezitë me intonacion,
• dallon strofat, vargjet, rimën në poezitë e dhëna,
• dallon në poezitë e dhëna fjalët që kanë kuptim figurativ,
• krijon me vizatim ose vargje një ditë dimri.

Fjalët kyç:
• Dantella
• Pasditja
• hutaqe
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Burimet: teksti i nxënësve, foto nga peizazhet dimëror
video-projektor

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgimi i organizuar, diskutim paraprak, dora e fshehtë,
përshkrim i lirë, punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
U paraqiten nxënësve peizazhe dimërore në video-projektor ose me foto.
Diskutohet rreth tyre:
• Si është pasditja në një ditë dimri?
• Si duken degët e pemëve në dimër?
Hapi II.
Ndahen nxënësit në dy grupe. Dy poezitë janë shkruar të ndara në fisha vargjesh.
Rindërtoni vargjet e poezive “Peizazh” dhe “Dantella e akullit”.
Çdo grup prezanton punën para klasës.
Hapi III.
Lexohen poezitë në tekst nga nxënës të ndryshëm. Pyeten nxënësit:
• Ç’bëjnë fëmijët pas xhamave të dritares?
• Çfarë janë dantellat e akullit?
Pasi lexohen dy poezitë. Ndalen te strofat, vargjet dhe rima e tyre.
Shiko tabelën duke i krahasuar poezitë sipas karakteristikave të tyre:
Karakteristikat

Peizazh

Dantellat e akullit

Sa vargje kanë?

11 vargje

5 vargje

Sa strofa kanë?

1

1

A kanë rimë?

jo

po

Si është kuptimi i fjalëve (të poetit)?

i figurshëm

i figurshëm

A krijon poeti figura me fantazi?

po

po

A renditen fjalët si në tekstin në prozë?

po

jo

Dalloni mbiemrat e nyjshëm dhe të panyjshëm në të dyja poezitë.
Peizazh: hutaqë, të verdhë, e kuqe
Dantellat e akullit: e ftohtë, të larta, të gjera
Hapi IV.
Përshkruaj një peizazh dimërore me vizatim ose me poezi (tregim).
Nxënësit lihen të lirë të zgjedhin përshkrimin e tyre.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• leximin e poezive me intonacion,
• dallimin e vargjeve, strofave, rimës,
• përshkrimin e një peizazhi dimëror.
Detyrë shtëpie. Mësoni poezitë përmendësh.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Poezi
Kompetenca: Shkruajmë

Situatë e të nxënit:
• Poezi nga autorë të ndryshëm

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• zbulon fjalë të figurshme që i përshtaten një teme të
dhënë,
• shkruan një poezi duke përdorur fjalët e figurshme të
gjetura.

Fjalët kyç:
• fjalë të figurshme
• nata e Vitit të Ri
• pylli
• deti
• shiu

Burimet: teksti, e-libri, libra me poezi, fletë formati

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: harta e poezisë, krijim i drejtuar, turi i galerisë, punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Plotësoni hartën e një poezie

fjalë të figurshme

vargje
poezi

strofa

rimë
Hapi II.
Prezantohet titulli i mësimit. Shkruaj një poezi (me fjalë të zgjedhura).
Lexohet në tekst pjesa e sqaruese për shkrimin e një poezie.
Gjej fjalët që do të përdorësh, duke iu përshtatur temës.
mbiemra

emra

folje

ndjenja e emocionit

Nata e Vitit të Ri

e ndritshme
e bukur

zbukurime
yje

xixëllon
feston

habi
lumturi

pylli

i dendur
i lartë

lisa
shkurre
kafshë

oshtin
gurgullon

qetësi
bukuri

deti

i thellë
i përfund

dallgë
guaska

notoj
lundroj

kënaqësi
frikë

shiu

i rrëmbyeshëm
i dendur

freski
pika-pika

lag
bie, ujit

ankth
gjallëron

Hapi III.
Ndahen nxënësit në grupe dhe zgjedhin një nga temat. Me fjalët e figurshme të gjetura më lart krijojnë poezi.
Poezitë e krijuara lexohen para klasës duke shpallur dhe “poetin e vogël”.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• shkrimin e një poezie sipas temës së përzgjedhur,
• përdorimin e fjalëve të figurshme,
• përcaktimin e ndjesisë që përshtatet me temën.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Patatet e ziera
Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Receta gatimi nga libri “Arti i kuzhinës”

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe me role tregimin,
• tregon brendinë e pjesës duke e lidhur me përvojat
vetjake në gatim,
• nxjerr temën dhe mesazhin e pjesës,
• analizon personazhin kryesor të tregimit.

Fjalët kyç:
• pirg
• zien
• rend
• zell
• Andi
• Zonja Fink

Burimet: teksti, e-libri, receta gatimi, grafik organizues

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: stuhi mendimesh, loja e recetave te gatimit, leximi me
ndalesa, rrethi i koncepteve, analizë personazhesh.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Ç’ju sjell në mendje fjala?

gatimi

enë të ndryshme
gatimi

gjellëbërësi

veshje e posaçme

receta

kuzhinier

Cila është gatimi që ju pëlqen më shumë?
Shkruhet në një fishë emri i gatimit më të pëlqyer dhe vihet në tryezën e mësueses/it.
Hapi II.
Shkruani në një fletë formati recetën e gatimit të një lloj ushqimi që di ta përgatitësh vetë. Sipas fishave me
emrat e gatimeve më të pëlqyera, nxënësit lexojnë para klasës recetat e përgatitjes së tyre.
Shpallet kuzhinieri më i mirë i klasës.
Hapi III. Njihen nxënësit me temën e mësimit.
Bëhet leximi i tregimit me ndalesa.
Ndalesa e parë: Makina qepëse… deri te …të hani diçka.
• Pse u shqetësua Andi?
• Çfarë po bënte zonja Fink?
• Ju ka rastisur të shqetësoheni ndonjëherë si Andi?
Ndalesa e dytë: Andi shkoi… deri te …sikur ç’po bën”.
• Ç’filloi të bënte Andi?
• Pse mendoi të gatuante vetë?
• Ç’mjete dhe perime përdori ai?
• Si mendoni ju, do t’i dalë i mirë gatimi Andit?
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Ndalesa e tretë: Ngriti kapakun… deri te ... kaq të shijshme.
• Si u bë gjella që përgatiti Andi?
• Pse i pëlqeu zonjës Fink?
• Ju pëlqeu mbyllja e tregimit? Pse?
• Ç’do të bënit ju po të ishit në vend të Andit?
Leximi i pjesës në role nga nxënësit. Shpjegimi i fjalëve apo i shprehjeve të fjalorit.
Mesazhi i pjesës: Puna e gatimit është e bukur kur gatuan me dashuri dhe pa përtuar.
Plotëso rubrikat: “Kupto tekstin” duke përdorur grafikun organizues (dora e pyetjeve, rrethi i koncepteve, harta
e ngjarjeve).
Hapi IV.
Paraqiten cilësitë e personazheve.
punëtore

i dhembshur
Andi

gjellëbërësi
i dashur

punëtor

admiruese

zonja Fink

gojëmbël

e dashur

i shkathët

Lexohen para klasës cilësitë e shkruara nga nxënësit.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• leximin e rrjedhshëm dhe me role të pjesës,
• tregimin e pjesës me grafik organizues,
• nxjerrjen e mesazhit dhe analizimin e personazheve kryesore.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Përshkruajmë aromën dhe shijet
Kompetenca: Shkruajmë

Situatë e të nxënit:
• Loja e shijeve dhe e aromave të
ushqimeve të ndryshme

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• përshkruan aromat duke përdorur mbiemra të ndryshëm,
• përshkruan një lloj gatimi duke përshkruar dhe aromën e tij,
• përdor gjuhën standarde dhe rregullat drejtshkrimore gjatë
të shkruarit.

Fjalët kyç:
• aromë
• shije
• mbiemra
• gatim

Burimet: teksti, e-libri, fisha me mbiemra që tregojnë aroma
dhe shije, receta gatimi

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: loja e aromave dhe shijeve, punë e drejtuar, shkrim i lirë, turi
i galerisë.
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Nxirren para klasës disa nxënës.
U lidhen sytë me shami dhe përcaktojnë llojin e ushqimit, sipas shijes dhe aromës.
P.sh.: limoni
lëkurë të ashpër, i thartë, aromë dehëse
çokollata
e ëmbël, aromë e mirë
Hapi II.
Paraqiten para nxënësve fisha me mbiemra që tregojnë aromën dhe shijen e ushqimeve të ndryshme.
aroma
ngacmuese, ftuese, përzierëse, e fortë, e rëndë, e këndshme, kundërmuese
shija
e ëmbël, e athët, e kripur, djegëse, e hidhur
Veçoni aromën dhe shijen që pëlqeni më shumë.
Hapi III.
Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë në tekst, duke plotësuar edhe fjalët e tjera apo duke lidhur
figurat me fjalët që tregojnë aroma apo shije.
Lexohen mbiemrat te thesi i fjalëve. Përshkruaj ushqimin që të pëlqen duke mos harruar aromën dhe shijen e tij.
Hapi IV. Shkruani një gatim të veçantë duke e shoqëruar dhe me vizatimin e ushqimeve.
P.sh.: Mua më pëlqen shumë kur mami gatuan tavë peshku. Zakonisht këtë lloj ushqimi mamaja ime e përgatit
të dielën, kur gjithë familja hamë drekë së bashku. Aroma ngacmuese dhe kundërmuese e gatimit më bëri që të
më shtohet më shumë oreksi. Shija e saj paksa e kripur dhe e athët më bën që ta shijoj në maksimum ushqimin.
Lexohen përshkrimet e nxënëseve para klase.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• dallimin e mbiemrave që tregojnë aromë dhe shije,
• përshkrimin e gatimeve sipas shijes dhe aromës,
• shkrimin duke zbatuar rregullat drejtshkrimore.
Detyrë shtëpie. Shkruaj aromat dhe shijet që të pëlqejnë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Përshtatja e mbiemrit me emrin
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Mbiemra të përshtatur me emra të
ndryshëm në fisha.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon ndryshimi e mbiemrit pranë emrit që e cilëson në gjini
numër dhe rasë,
• kthen në shumës dhe në trajtën e duhur grupet e fjalëve dhe
anasjelltas,
• përshtat mbiemrin me emrin në gjini numër dhe rasë .

Fjalët kyç:
• mbiemra
• emra
• përshtatje
• gjini
• numër
• rasë
• grup fjalësh

Burimet: teksti, e-libri, fisha me grupe fjalësh, fletë formati

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: loja e fishave, punë e drejtuar, shikim i drejtuar.
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. U paraqiten nxënësve fishat me grupet e fjalëve. Pyeten nxënësit:
• Në ç’gjini dhe numër janë emrat e çdo grupi fjalësh?
• Po mbiemrat, si mendoni ju, në ç’gjini dhe numër do të jenë?
Mbiemrat përshtaten me emrin në:
• gjini
• numër
• rasë
Mbiemri ka:
dy gjini:
• femërore • mashkullore
dy numra:
• njëjës
• shumës
pesë rasa:
• emërore • gjinore
• dhanore
• kallëzore
• rrjedhore
Gjininë, numrin dhe rasës mbiemri e merr nga emri që e shoqëron.
Hapi II.
Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë në tekst dhe rregulli gjuhësor.
Kalohet në punimin e ushtrimeve në tekst me laps.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të nënvizojë mbiemrin që i përshtatet emrit që e shoqëron. P.sh., aromë e
këndshme; sy i madh apo të mëdhenj.
Ushtrimi 2 synon që mbiemrat e ushtrimit 1 t’i kthejë në numrin shumës ose anasjelltas. P.sh.: aroma të
këndshme; flokë të zinj.
baba i
Ushtrimi 3 synon të kthejnë në gjininë mashkullore grupet e fjalëve. P.sh., nënë e lumtur
lumtur; vajzë trime
-djalë trim.
Ushtrimi 4 synon të kthejë në numrin shumës, trajta e shquar grupet e fjalëve: këpucë e madhe
këpucët e mëdha; gërshet i gjatë
gërsheta të gjata.
Ushtrimi 5 synon të kthejë në shumës, trajta e pashquar grupet e fjalëve: pishë e bardhë
disa pisha të
bardha; pjeshkë e pjekur
disa pjeshkë të pjekura.
Ushtrimi 6 synon të përshtatë mbiemrat me emrat e fjalive të tekstit (e sinqertë, ëndërrimtare, të nxituar).

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: E mrekullueshmja … Pica (ora 1)
E mrekullueshmja … Pica (ora 2)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Lexohet para nxënësve një meny picerie.
- Cila picë të pëlqen më shumë?

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore: (ora e parë)
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me intonacion pjesën teatrore,
• jep idetë e tij/saj rreth titullit të pjesës,
• gjen ndryshimin ndërmjet dy personazheve kryesore
(mbretit dhe Totos),
• nxjerr mesazhin e pjesës.
Rezultatet e të nxënit (ora e dytë)
• interpreton pjesën teatrale në role,
• dëgjon me vëmendje interpretimin e shokëve,
• përshkruan picën që pëlqen më shumë.

Fjalët kyç:
• piceri
• picë
• mbreti
• Totja
• Konti
• Mbretëresha
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Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, meny picerie, fletë
formati, lapustila, receta gatimi.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Artet

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim paraprak, lexim i dramatizuar, analizë
personazhesh, punë në grupe, dëgjim i drejtuar, përshkrim i lirë, turi i galerisë.
Zhvillimi i orës së parë
Hapi I.
U lexohet nxënësve një meny picerie.
Nxënësit dëgjojnë me vëmendje dhe në një fishë shkruajnë emrin e picës së parapëlqyer. Të gjithë pas
leximit të menysë nga mësuesi/ja, ngrenë fishën me emrin e picës.
- Përshkruaje shkurt me fjalë picën që zgjodhe.
Hapi II.
Njihen nxënësit me titullin e pjesës “E mrekullueshmja ... Pica”. Si e kupton titullin? Bëhet leximi me role nga
nxënës që lexojnë rrjedhshëm e me intonacion.
- Shpjegohen fjalët apo shprehjet që nxënësit nuk i kuptojnë.
- U drejtohen nxënësve pyetjet e tekstit për të parë se si e kanë kuptuar përmbajtjen e pjesës.
Mesazhi i pjesës: Liria e vërtetë fitohet vetëm me punë dhe përpjekje.
Lexohet disa herë pjesa me role nga grupe të ndryshme nxënësish.
Hapi III.
Veçohen personazhet kryesore të pjesës “Mbreti dhe Totoja”.
Mbreti → i ashpër, mosbesues, mban premtimin, i pëlqeu shumë ushqimi i Totos.
Totoja → kuzhinieri i oborrit mbretëror, i prangosur, kërkon lirinë e tij, i vendosur, duarartë, fitues.
Hapi IV.
Shkruhet në qendër pyetja: “Pse për Toton ishte shumë e rëndësishme liria?” Nxënësit japin mendimet e tyre
sa më lirshëm.
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Ndahen nxënësit në grupe.
Çdo grup interpreton para klasës pjesën teatrale “E mrekullueshmja ... Pica”. Veçohet grupi që dramatizon
më bukur, duke u shpallur dhe “grupi teatral i klasës”.
Hapi II.
Secili nxënës përshkruan picën që i pëlqen më shumë.
Pica me perime
Kjo picë bazën e ka si të gjitha picat e tjera. Më pëlqen pasi ajo mbushet me perime të shumëllojshme: salcë,
djathë të grirë dhe erëza. Pasi piqet në furrë druri, është mjaft e shijshme dhe ka aromë të këndshme. Çdo ditë
ta haja, s’do të më mërzitej kurrë...
Lexohen përshkrimet e nxënësve para klasës.
Hapi III.
Plotësohet në tekst me laps rubrika “Kthehu te teksti”.
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Pjesa është: pjesë teatri, ka rimë.
Personazhet: Mbreti, Totoja, Mbretëresha, Konti
Vendi: pallati mbretëror
Si ishte pica: e mrekullueshme dhe plot shije të rrallë.
Hapi IV.
Paraqit me vizatim picën që të pëlqen më shumë.
Vizatimet e përfunduara paraqiten në muret e klasës, duke e kthyer për një çast klasën në një reklamë picerie.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• leximin e rrjedhshëm e me role të pjesës;
• analizën e personazheve kryesore;
• nxjerrjen e mesazhit;
• dramatizimin e pjesës në role;
• përshkrimin e picës së preferuar me fjalë dhe vizatim
Detyrë shtëpie. Mësoni fjalët e personazheve përmendësh (sipas rolit të caktuar).

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Shumë zhurmë për asgjë (ora I)
Shumë zhurmë për asgjë (ora II)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Ftohet në klasë një radiolog ose
vendosen pamje në video-projektor.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas
temës mësimore: (ora e parë)
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e intonacion pjesën,
• ritregon përmbajtjen duke përdorur grafik organizues,
• tregon raste të ngjashme nga aventurat e tij/saj në stinën e dimrit,
• nxjerr mesazhin e pjesës.
Rezultatet e të nxënit (ora e dytë)
• lexon me role pjesën e tregimit,
• flet për kutinë e ndihmës së shpejtë në klasë, shtëpi, makinë,
• tregon raste kur ka vajtur te mjeku.

Fjalët kyç:
• Lola
• Pieri
• mamaja
• Toni
• infermiere
• radiografi

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, mjeku në klasë, video-projektor,
kutia e ndihmës së shpejtë.

Lidhja me fushat e tjera ose me
temat ndërkurrikulare:
Gjuha dhe komunikimi
Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgim i drejtuar, bisedë, lexim i drejtuar, analizë
personazhesh, shkrim i lirë, dëgjim i drejtuar, vija e vlerës.
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Zhvillimi i orës së parë
Hapi I.
Në klasë është ftuar një radiolog, i cili u flet nxënësve se përse është e rëndësishme radiografia kur dëmtojmë
kockat e trupit.
Në mungesë të mjekut u paraqitet nxënësve në video-projektor ose me foto pamje nga reparti i radiografisë.
- A ke bërë ndonjëherë radiografi?
Hapi II.
Njihen nxënësit me temën e mësimit. Bëhet leximi me ndalesa.
Ndalesa e parë: E shkreta... deri te ... rrihte ajrin.
- Çfarë pa mami?
- Kë ndoqi Lola?
- Si po rrëshqiste ajo?
- Si mendoni ju, ç’mund t’i ketë ndodhur Lolës?
Ndalesa e dytë: Në një moment... deri te ... në spital.
- Pse u shqetësua Pieri?
- Cila dukej më e shqetësuar?
- Kush erdhi menjëherë pranë Lolës?
- Për çfarë dyshoi zotëria i ekipit të ndihmës së shpejtë?
- Si mendoni, a ishte aksidentuar shumë Lola?
Ndalesa e tretë: Shtrati me rrota... deri te ... dot të qeshurën.
- Ku e futën Lolën, pasi e çuan në spital?
- Pse infermierja ia preu kominoshet e reja Lolës?
- Çfarë vuri re ajo, pasi preu kominoshet?
Si thoni ju, a do të kishte këtë fund tregimi nëse Lolën s’do ta kishin çuar në spital?
Bëhet leximi i pjesës zinxhir nga nxënësit e klasës.
Shpjegohen fjalët apo shprehjet që s’i kuptojnë:
radiografi → paraqitja e ndërtimit të brendshëm të trupit të njeriut në film, duke e përshkruar me rreze të
posaçme.
delikatesë → me shumë kujdes.
Hapi III.
Paraqitet me grafik organizues përmbajtja e pjesës (Harta e ngjarjes).
Pse ndodhi?

Mesazhi:

__________________
__________________

Si ndodhi?

__________________

Harta e ngjarjes

__________________

Çfarë ndodhi?

__________________

Kush u përfshi në ngjarje?

__________________

__________________

_________________________

__________________

_________________________

Shkruhet mesazhi i pjesës te harta e ngjarjes.
Mesazhi: Të argëtohemi gjatë shëtitjeve, por pa e tepruar.

118

Ku ndodhi ngjarja?

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Listo çfarë ka brenda kutia e ndihmës së shpejtë.
Në një fletë formati nxënësit shkruajnë se çfarë përmban kutia e ndihmës së shpejtë (fasha, alkool, jod,
paracetamol, termometër ...)
Lexohet listimi para klasës nga disa nxënës.
Hapi II.
Tregohen raste të ngjashme kur nxënësit janë vrarë dhe kanë shkuar te mjeku.
Dëgjohen nxënësit me vëmendje.
Bëhet leximi me role.
Shkruaj fjalitë që të bëjnë për të qeshur.
- Po, çfarë është kjo radio?
Një çorap i rrotulluar deri në gju dhe tjetri, i rrotulluar në mes të pulpës, formonin një kokorreth të ngritur.
Hapi III. Shkruhet në qendër të fletës pyetja:
Po 						

Jo

- A është e rëndësishme kutia e
ndihmës së shpejtë? Pse?
Argumentohen përgjigjet e nxënësve me po ose jo.
Përfundimi: Kutia e ndihmës së shpejtë është mjaft e rëndësishme, pasi në çast ke mundësi të marrësh
ndihmën e shpejtë.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• leximin e rrjedhshëm të tregimit;
• dallimin e personazheve;
• leximin ne role i tregimit;
• nxjerrja e mesazhit;
• dallimin e fjalive me humor;
• tregimin e rasteve të ngjashme.

Fusha: Gjuhë shqipe dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Lakimi i mbiemrave të nyjshëm dhe të panyjshëm
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Flipçart me lakimin e mbiemrave të
nyjshëm dhe të panyjshëm.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lakon mbiemrat së bashku me emrat,
• dallon lakimin e mbiemrave të nyjshëm nga ato të panyjshëm,
• përshtat mbiemra të nyjshëm dhe të panyjshëm me emrat e
dhënë në gjini, numër dhe rasë,
• krijon një tekst me mbiemra të nyjshëm dhe të panyjshëm në
gjini, numër dhe rasën e emrave që i shoqërojnë.

Fjalët kyç:
• lakimi i mbiemrit
• mbiemra të nyjshëm
• të panyjshëm
• gjinia mashkullore/femërore
• rasa
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Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, flipçart, fletore klase, fletë
formati.

Lidhja me fushat e tjera ose me
temat ndërkurrikulare:
Gjuha dhe komunikimi
Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: harta e mbiemrit, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar, krijim i
lirë, punë në grupe.
Zhvillimi i orës së mësimit
Hapi I.
Në një fletë formati nxënësit paraqesin hartën e mbiemrit.
i panyjshëm
tregon cilësitë e emrit

i nyjshëm
Mbiemri

lakohet në 5 rasa

numër
njëjës		
shumës

përshtatet me emrin
gjini

femërore
mashkullore

Jepen shembuj për çdo veçori të mbiemrit.
Hapi II.
Paraqitet në një flipçart lakimi i mbiemrave femërorë dhe mashkullorë.
Rasa

Gjinia femërore

Gjinia mashkullore

emërore

klasa e bukur

shkumësi i bardhë

gjinore

i, e klasës së bukur

i, e shkumësit të bardhë

dhanore

klasës së bukur

shkumësit të bardhë

kallëzore

klasën e bukur

shkumësin e bardhë

rrjedhore

prej klasës së bukur

prej shkumësit të bardhë

Vëzhgohet lakimi i mbiemrave të nyjshëm femërorë dhe mashkullorë.
- Mbiemri lakohet së bashku me emrin.
- Mbiemrit të nyjshëm i ndryshon vetëm nyja.
Jepen shembuj të lakimit të mbiemrave të nyjshëm dhe të panyjshëm, sipas modelit të dhënë, p.sh.: fusha të
gjera, mal i lartë, nxënës shembullor, vajzë punëtore.
Hapi III.
Hapet teksti dhe lexohen shembujt e dhënë në tekst. Vështrohet dhe lexohet lakimi i grupeve të fjalëve: djali
i vogël, zonja e moshuar.
Kujdes i kushtohet rregullës gjuhësore.
Kalohet në rubrikën e ushtrimeve. Ushtrimi 2 synon që nxënësi të përshtatë pranë emrave të dhënë
mbiemrat e nyjshëm dhe të panyjshëm në gjini, numër, rasë.
P.sh.:
nxënës i shkëlqyer → mendjemadh
këngëtarit të talentuar → madhështor
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sportistë të shpejtë → seriozë
mësuesin e dashur → shembullor
gjysh i duruar → zemërmirë
gjyshe e kujdesshme etj.
Hapi IV.
Ndahen nxënësit në grupe. Secilit grup i jepet detyra e ngarkuar.
Grupi 1. Lakoni grupin e fjalëve: vajza e vogël. Formoni fjali duke e përdorur në 5 rasat e saj.
Grupi 2. Lakoni grupin e fjalëve: djali fisnik. Formoni fjali duke e përdorur në 5 rasat.
Grupi 3. Lakoni grupin e fjalëve: vajzë fisnike. Formoni fjali duke e përdorur në 5 rasat.
Çdo grup prezanton punën e tij para klase.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• lakimin e mbiemrave të nyjshëm dhe të panyjshëm;
• përshtatjen e tyre në gjini, numër, rasë me emrat shoqërues;
• krijimin e fjalive duke i përdorur mbiemrat e nyjshëm dhe panyjshëm në 5 rasa.
Detyrë shtëpie. Krijo një tekst të shkurtër me titull “Mësuesja e dashur”.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Lakimi i mbiemrave në numrin shumës
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Flipçart me lakimin e mbiemrave
në numrin shumës.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lakon mbiemra në numrin shumës,
• dallon lakimin e mbiemrave shumës nga lakimi i mbiemrave njëjës;
• përshtat mbiemrat me emrat shoqërues në gjini, numër, rasë;
• krijon fjali me mbiemra të ndryshëm duke i përdorur në numrin shumës.

Fjalët kyç:
• mbiemra
• shumës
• lakimi
• rasa

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, flipçart, fletë formati, fletore klase, Lidhja me fushat e tjera ose me
fisha me grupe fjalësh.
temat ndërkurrikulare:
Gjuha dhe komunikimi
Shoqëria dhe mjedisi
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijim i të menduarit, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar, punë
në grupe.
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
U paraqiten nxënësve fisha me grupe fjalësh: shkallët e larta, klasat e mëdha, lapsat e mprehur, re të
bardha, fik i ëmbël...
- Në ç’gjini dhe numër janë mbiemrat e çdo grupi fjalësh?
- Si e gjete numrin dhe gjininë e mbiemrit?
- Si mund të lakohen mbiemrat në numrin shumës?
Paraqitet para nxënësve flipçarti me lakimin e grupeve të fjalëve: klasat e mëdha, lapsat e mprehur.
Rasat
Emërore
Gjinore
Dhanore
Kallëzore
Rrjedhore

Gjinia femërore

Gjinia mashkullore

Trajta e pashquar

Trajta e shquar

Trajta e pashquar

Trajta e shquar

(disa) klasa të mëdha
i, e (disa) klasave të mëdha
(disa) klasave të mëdha
(disa) klasa të mëdha
prej disa klasave të mëdha

klasat e mëdha
i, e klasave të mëdha
klasave të mëdha
klasat e mëdha
prej klasave të mëdha

disa lapsa të mprehur
i, e disa lapsave të mprehur
disa lapsave të mprehur
disa lapsa të mprehur
prej disa lapsave të mprehur

lapsat e mprehur
i, e lapsave të mprehur
lapsave të mprehur
lapsat e mprehur
prej lapsave të mprehur

- Mbiemri lakohet së bashku me emrin.
- Në trajtën e pashquar mbiemrat nuk e ndryshojnë nyjën.
Hapi II.
Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë në tekst. Pasi lexohet teksti, shkruaj mbiemrat:
e nyjshëm → të huaj, e lartë, të njohur, të vegjël, e vegjël
e panyjshëm → dimërore, vendas, fantastike, dimërore
- Në ç’numër dhe gjini janë mbiemrat e nënvizuar? (shumës)
Kalohet në punimin e ushtrimit të tekstit.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të plotësojnë me laps në tekst lakimin e mbiemrave mashkullorë dhe femërorë
në dy trajtat e shumësit.
- Ç’vini re në trajtën e pashquar shumës? (nyja nuk ndryshon)
Ushtrimi 2 synon që nxënësi të përshtatë mbiemrat në tekstin e dhënë. Si duhen vendosur mbiemrat? (të re,
i lumtur, të ngushtë, e re, i gjorë, të ftuar, të madhe, të freskët, të trashë, të thartë).
Hapi III.
Ndahen nxënësit në grupe. Secili grup lakon në numrin shumës grupet e fjalëve dhe me to formon fjali duke i
përdorur në 5 rasat.
Grupi 1. disa mace të shkathëta
Grupi 2. macet e shkathëta
Grupi 3. disa kuaj të shpejtë
Grupi 4. kuajt e shpejtë
Prezantimi i punës me shkrim i çdo grupi para klasës.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• kthimin e mbiemrave në numrin shumës;
• përshtatjen e mbiemrit me emrin;
• krijimin e fjalive me mbiemra të shumësit.
Detyrë shtëpie. Krijo një tekst me titull “Shokët e papërtuar”.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Sporti dhe koha e lirë
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit:
• Krijohet në klasë një mjedis festiv “Sporti që
dua”.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• përshkruan sportin që pëlqen apo ushtron,
• shkruan duke plotësuar tekstin e dhënë me fishat e
dhëna,
• shkruan rreth përvojës vetjake në kohën e lirë.

Fjalë kyç:
• Sporti
• koha e lirë
• futboll
• volejboll
• shëtitje
• përvojë vetjake

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, fletore klase, mjete të
ndryshme sportive apo që përdoren në kohën e lirë.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Gjuha dhe komunikimi
Shoqëria dhe mjedisi
Artet (edukimi fizik)

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim paraprak, shkrim i drejtuar, shkrim i lirë, punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Krijohet një mjedis festiv në klasë “Sporti që dua”. Nxënësit ndahen në grupe sipas llojeve të sporteve që
pëlqejnë apo ushtrojnë në kohën e lirë. (futboll, volejboll, not, kërcim, ...)
Përshkruani në grup lojën që ju pëlqen më shumë, duke treguar:
• pajisjet që duhen,
• rregullat që zbatohen,
• vështirësitë dhe rreziqet që paraqet loja,
• kujdesi që duhet treguar.
Një model përshkrimi: Loja e volejbollit
1. Pajisjet që duhen: Për të luajtur volejboll duhet topi, rrjetë, fusha me një formë të veçantë. (Mësuesi/ja ose
vetë nxënësi tregon një foto nga fusha e volejbollit ose krijon në një fletë formati një skicë të përafërt).
2. Rregullat që zbatohen: Luajnë përballë njëra-tjetrës dy skuadra me nga 6 lojtarë, të cilët lëvizin në fushat e
tyre duke ndryshuar me radhë vendet. Gjuhet topi me forcë nga vija fundore, në drejtim të fushës së skuadrës
kundërshtare. Lojtarët e skuadrës ndahen në pasues dhe sulmues. Rol të rëndësishëm ka dhe blloku, i cili
pret topat e kundërshtarit që në rrjetë. Loja ndahet në 2 sete, deri në 15 pikë. Skuadra që fiton 3 sete është
skuadra fituese (3-0; 3-1; 3-2).
3. Vështirësitë e lojës: Në rast se shërbimi, pasimi, zhytja e blloku nuk organizohen mirë me njëri-tjetrin loja
pëson vetëm humbje pikësh e setesh.
Hapi II.
Hapet teksti i gjuhës. Fillimisht nxënësi vendos ku duhet fjalët e dhëna në fisha në tekstin “Sportet e mia”.
Renditja e fjalëve sipas vendeve është: (e lirë, futbolli, të mburrem, me forcë, të kënaqur, e hedhjes, i vërtetë,
duartrokasin, skijimi, fillestar, si ushtarë, së Diellit, Alpin.)
Lexohet teksti i plotësuar nga disa nxënës.
Hapi III.
Përshkruaj një nga sportet e tua duke u nisur nga përvoja jote vetjake. Ja një model për nxënësit:
Unë, falë prindërve të mi të mrekullueshëm, në kohën e lirë merrem me sporte e veprimtari të ndryshme.
Më pëlqen më shumë sporti i karatesë sesa futbolli dhe basketbolli. Jo se dua të mburrem, por më pëlqen të
bëhem i fortë, i zoti i vetvetes dhe jo frikacak. Prindërit gëzohen kur unë demonstroj disa ushtrime për mbrojtje.
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Por nuk lë pas dore edhe kursin e kërcimit. Më pëlqen të kërcej bukur, në dasma apo gëzime të ndryshme.
Edhe pikturën dua ta sfidoj. Më pëlqen të vizatoj portrete dhe peizazhe të ndryshme. Profesorja e vizatimit
është mjaft korrekte dhe e mirë. Ajo më ndihmon shumë.
Pra, dua të jem gjithëpërfshirës në aktivitetet e kohës së lirë.
- Lexohen përshkrimet e nxënësve nga përvoja vetjake.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• shkrimin e një teksti me fjalët e dhëna;
• përshkrimin nga përvoja vetjake.
Detyrë shtëpie. Përshkruaj me hollësi lojën që të pëlqen më shumë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Çarku
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Në klasë ftohet një veteriner që t’u flasë
nxënësve për kafshët (mbrojtjen e tyre).

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe me role tregimin,
• tregon përmbajtjen e pjesës duke përdorur grafikun e
ritregimit,
• nxjerr mesazhin e pjesës,
• bisedon me mësuesen ose veterinerin për hartimin e ligjeve
për mbrojtjen e kafshëve.

Fjalët kyç:
• çark
• veteriner
• angullinte
• kuisi
• bujtinë
• denoncoj

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, foto nga mbrojtja e
kafshëve, veterineri i ftuari në klasë.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Gjuha dhe komunikimi
Shoqëria dhe mjedisi
Shkenca e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bisedë e lirë, dëgjim i drejtuar, grafiku i ritregimit, zinxhiri i
veprimeve
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Nëse është e mundur, ftohet një veteriner në klasë për t’u folur nxënësve për mbrojtjen e kafshëve me ligj.
Nëse jo, bisedohet me mësuesen/in:
- Cilat gjallesa emërton kafshë?
- Ç’dini për mbrojtjen e kafshëve?
- Pse po zhduken disa kafshë?
- Tregoni raste të mbrojtjes së kafshëve nga veprimet e dashakeqësve.
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Hapi II.
Shkruaj titullin e tregimit në tabelë “Çarku”. Si e kuptoni fjalën e titullit? (mjet që përdoret për të kapur kafshë
të egra).
Lexohet tregimi me intonacion nga mësuesi/ja dhe në role nga grupe nxënësish.
- Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja. Për të ritreguar ngjarjen përdoret “Grafiku i ritregimit” (i cili plotësohet
nga secili nxënës).
Titulli: Çarku
Personazhet: Mësuesi, Maksi, Bobi, Paulina, veterinerja, Nardi
Problemet: Qeni i shtrirë në tokë angullinte pasi këmba i kishte ngecur në një çark të shëmtuar.
Ngjarja shkurt (me fjalët e tyre)
Maksi, Paulina dhe mësuesi u shqetësuan shumë kur panë putrën e prapme të qenit që ia kish kafshuar çarku
i shëmtuar. Nga këmba e Bobit rridhte shumë gjak. Mësuesi duke e përkëdhelur qenin u tha fëmijëve se duhej
çuar te veterineri. E mori menjëherë në telefon dhe me ndihmën e një karroce e çuan te veterineri. Zonja Vader
e hapi çarkun me kujdes dhe ia nxori putrën Bobit.
Zgjidhja: Veterinerja ia mjekoi këmbën e plagosur Bobit. Fëmijët dhe mësuesi u nisën të qetë për në kampin
e tyre.
Mesazhi i tregimit: Kafshët duhen mbrojtur me ligj, ashtu si dhe njerëzit. T’i duam dhe të kujdesemi vazhdimisht
për kafshët.
Hapi III.
Paraqit me skemë zinxhirin e veprimeve që bënë fëmijët dhe mësuesi.

Mësuesi u mundua
që të hapte çarkun.

Foli në telefon
me veterineren.

Përkëdheli qenin.

Nardi përkëdhelte qenin.

Maksi dhe daulina ndriçonin rrugën.

U tha fëmijëve të
merrnin karrocën.

Ai i kërkonte të falur qenit.

Mbërritja në bujtinë.

- Plotësohet me laps në tekst rubrika “Kthehu te teksti”
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
• leximin e rrjedhshëm dhe me role të tregimit;
• ritregimin e pjesës me anë të grafikut ritregues;
• nxjerrjen e mesazhit të tregimit;
• renditjen e veprimeve të personazheve.
Detyrë shtëpie. Shkruaj disa këshilla për mbrojtjen e kafshëve.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Dallgëthyesi (2 orë)
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Pamje nga deti dhe kafshë apo shpendë
detarë në foto ose video-projektor.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore: (ora e parë)
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm për të kuptuar tregimin,
• ritregon tregimin duke iu përgjigjur pyetjeve të tekstit,
• analizon cilësitë e personazhit kryesor,
• nxjerr mesazhin e pjesës.
Rezultatet e të nxënit: (ora e dytë)
• lexon tregimin me role,
• krahason personazhin kryesor me veten e tij/saj,
• shpreh ëndrrat e tij/saj dhe rrugët që duhet të ndjekë për
realizimin e tyre.

Fjalët kyç:
• Dallgëthyes
• ëndërr
• Deti i Delfinëve
• oqean

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, foto të kafshëve apo
shpendëve detarë, video-projektor, fletë formati.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Gjuha dhe komunikimi
Shoqëria dhe mjedisi
Shkenca e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgim i organizuar, diskutim paraprak, lexim i drejtuar,
analizë personazhesh, pyetja e ditës, grafik organizues, krahasim i personazhit me veten, turi i galerisë,
pesëvargësh, koha për “puzzle” (pazëll)
Zhvillimi i orës së parë
Hapi I.
Nxënësve u paraqiten foto ose pamje në video-projektor nga deti, si dhe të kafshëve apo të shpendëve
detarë.
- Ç’dini për botën e gjallë të ujërave detare?
Veçohet shpendi Dallgëthyesi, pasi është personazhi kryesor i tregimit.
Hapi II.
Njihen nxënësit me titullin e pjesës. Bëhet leximi me ndalesa.
Ndalesa e parë: Në vise të largëta... deri te ... biri im.
- Ku jetonte Dallgëthyesi?
- Cila ishte ëndrra e albatrosit trim?
- Si ishte rruga mbi Detin e Delfinëve?
- Ç’porosi i dha nëna kur mësoi për udhëtimin e Dallgëthyesit?
Ndalesa e dytë: Djali... deri te ... pa ndjenja.
- Kur u nis Dallgëthyesi?
- Ç’ndodhi pasditen e udhëtimit?
- Pse ai i kujtonte vazhdimisht fjalët e nënës?
- Ku ra albatrosi?
- Si mendoni ju, a hoqi dorë nga ëndrra albatrosi?
Ndalesa e tretë: Kur u përmend... deri te ... ku jetonte.
- Ku e pa veten albatrosi, kur u përmend?
- Për çfarë e pyeti plaku?
- Pse i rrodhën dy pika loti Dallgëthyesit?
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- A arriti Dallgëthyesi atje ku jetonte më parë? Pse?
Ju pëlqen mbyllja? Pse?
- Leximi i pjesës zinxhir nga nxënësit duke veçuar pjesët:
• që tregojnë cilësitë e albatrosit,
• këshillën e nënës,
• udhëtimin e tij,
• ndihmën që iu dha albatrosit,
• rrugën e kthimit.
Mesazhi i pjesës: Lufto dhe vetëm sfido për të realizuar ëndrrën tënde.
Hapi III.
Veçohet personazhi kryesor duke treguar cilësitë e tij.
shpend detar

këmbëngulës
i sigurt në vetvete

ëndërrimtar

Dallgëthyesi

trim

i vendosur

sfidues

Lexohen cilësitë e personazhit nga nxënës të ndryshëm.
Hapi IV.
Nxënësit e paraqesin përshkrimin e albatrosit me pesëvargësh ose vizatim.
		 Dallgëthyes
			detar			 i shpejtë
		
fluturon
ëndërron
jeton
Dallgëthyesi lufton të realizojë ëndrrën e tij.
				
Albatros
Lexohen krijimet e nxënësve ose paraqiten vizatimet e tyre në mure.
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Shkruaj në tabelë pyetjen: Çfarë do të bënit për të realizuar ëndrrat tuaja?
Lihen nxënësit të lirshëm të japin mendimin e tyre.
Hapi II.
Paraqitet përmbajtja e pjesës me grafikun organizues “Rrethi i koncepteve”

Kush është
Çfa
rë b
Si e realizon Dallgëthyesi?
ëri?
ëndrrën? Rrethi i koncepteve
Cila
Pse u kthye
është ëndrra
Çfarë i tha
ku jetonte?
e tij?
nëna?
Lexohet grafiku i plotësuar nga disa nxënës.
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Hapi III.
Krahaso dëshirat dhe cilësitë e tua me ato të Dallgëthyesit.

·
·
·
·
·

Dëshirat e mia

Dëshirat e Dallgëthyesit

të mësoj shumë
të bëhem mjeke

·
·

Cilësitë e mia

Cilësitë e Dallgëthyesit

ëndërrimtar
e vendosur
sfiduese

·
·
·

të udhëtoj larg
të sfidoj veteveten
ëndërrimtar
i vendosur
sfiduese

Unë kam të njëjtat cilësi me Dallgëthyesin, por ne kemi dëshira të ndryshme.
Hapi IV.
Zgjidhni diçka të veçantë nga tregimi që lexuat.
• Vizatoje në një faqe të pazëllit.
• Ngjyrose me kujdes.
• Priji pjesët me kujdes.
• Shkëmbejeni dhe rindërtojeni figurën me shokun.
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
• leximin me intonacion dhe role tregimin;
• analizën e personazhit kryesor;
• nxjerrjen e mesazhit;
• ritregimin me grafik organizues;
• krahason ëndrrën e Dallgëthyesit me veten e tij/saj;
• krijon një pazëll me ngjarje nga tregimi.
Detyrë shtëpie. Shkruaj rrugën që përshkoi albatrosi.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Përshkruajmë kafshët (Krijojmë një
personazh)
Kompetenca: Shkruajmë

Situatë e të nxënit:
• U prezantohen nxënësve me videoprojektor personazhe të librave apo filmave të
pëlqyer, foto ose veshje. Në klasë krijohet një
atmosferë festive personazhesh

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• krijon një personazh duke u mbështetur në fantazinë e tij;
• rendit veprimet që ndërmerr për krijimin e një personazhi;
• krijon vende fantastike (edhe me anë të vizatimit) për të
plotësuar personazhet e krijuara.

Fjalët kyç:
• personazhe
• fantazi
• tipare
• vende

Burimet: teksti i nxënësve, video-projektor, foto, veshje
personazhesh, fletë formati, lapustila

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgim i organizuar, diskuto, shkrim i drejtuar, krijim i lirë,
turi i galerisë.
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Zhvillimi i orës së mësimit
Hapi I.
Vëzhgohen në video-projektor personazhe të librave apo filmave të animuar. Krijohet një paradë me veshje
personazhesh të ndryshme.
• Cili personazh ju pëlqen më shumë? Pse?
Diskutimet e nxënësve duhet të jenë të lira dhe të nxiten që të shprehen lirshëm gjatë diskutimit.
Hapi II.
Të gjitha personazhet që përmendët janë fryt i fantazisë së shkrimtarëve a të piktorëve, të cilët me shumë
dashuri i kanë punuar, i kanë përshkruar dhe pikturuar duke i sjellë te ne aq origjinale, sa na duken si të vërtetë.
Te gjithë e njihni Pinokun e autorit italian Karlo Kolodi.
Për të krijuar Pinokun Xhepetoja bën këto veprime:
1. Mori një copë dru dhe veglat e marangozit.
2. Filloi t’i gdhendë kokën, sytë, veshët, hundën e gjatë, trupin, këmbët dhe duart.
3. I vuri emrin kukullës prej druri “Pinok”.
Hapi III.
Krijoni dhe ju një personazh duke përshkruar veprimet që bëre.
1.Përcaktoni tiparet e personazhit tuaj.
2.Gjeni një emër origjinal dhe tërheqës për të.
3.Vendoseni personazhin tuaj në vende fantastike.
Hapi IV.
Pasi nxënësit e krijojnë personazhin e tyre, nxitini ta vizatojnë.
Ekspozohen punimet e tyre në këndin e klasës duke krijuar trurin e galerisë
Vlerësimi i nxënësve për:
• krijimin e një personazhi të fantazuar;
• renditjen e veprimeve për krijimin e personazhit të fantazuar;
• paraqitjen me anë të vizatimit të personazhit dhe vendit fantastik.
Detyrë shtëpie. Përfundoni përshkrimin e personazhit ose modelojeni atë me mjete të ndryshme.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Aventurat e Hakëlberi Finit
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Imagjino një udhëtim me aventura natën në det.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe për ta kuptuar pjesën,
• shpreh mendimet vetjake rreth situatës së të nxënit
nëpërmjet udhëtimit imagjinar,
• ritregon përmbajtjen duke iu përgjigjur pyetjeve të tekstit,
• përshkruan me fjalët e veta çfarë ia ka ndodhur
personazhit dytësor.

Fjalët kyç:
• lumi Misisipi
• maunë
• trap
• verza
• zemra më ishte çakërdisur
• Haku
• Xhimi
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Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, foto me mjete lundrimi. Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Gjuha dhe komunikimi
Shoqëria dhe mjedisi
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: imagjinatë e drejtuar, ruaje fjalën e fundit për mua, udhëtim
aventuresk, përshkrim imagjinar.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
U kërkoj nxënësve të mbyllin sytë dhe të dëgjojnë çfarë do t’u kërkoj të bëjnë me imagjinatën e tyre. Mendoni
sikur po lundroni me një trap lundrues në lumi e Bunës. Pas disa orësh lundrimi një mjegull e madhe mbulon
anembanë lumin. Nuk sheh asgjë. Një valë imagjinare e gllabëron trapin lundrues. Ç’do të ndodh me ty tani?
Hapni sytë dhe tregoni imagjinatën tuaj në këtë udhëtim aventuresk.
Hapi II.
Njihen nxënësit me titullin e pjesës. Gjatë leximit të pjesës, nxënësi duhet të gjejë një ose më shumë pjesë
për të cilat ia vlen të diskutohet.
• Pjesa e zgjedhur shkruhet në një fletë.
• Në anën e pasme të fletës shkruhet një koment për fragmentin e përzgjedhur.
• Një nxënës lexon fragmentin e përzgjedhur me zë të lartë.
Bëjnë komentet përkatëse edhe nxënësit e tjerë që e kanë përzgjedhur këtë fragment. Mund të bëjë koment
edhe mësuesi/ja.
• Nxënësi që e ka përzgjedhur fragmentin ka të drejtën ta thotë fjalën e fundit.
• Ftohet një nxënës tjetër që të lexojë pjesën e tij më të pëlqyer dhe fillon diskutimin e ri nga e para.
- Lexohet pjesa zinxhir nga nxënësit.
- Shpjegohen fjalët dhe shprehjet e vështira.
- Plotësohen në tekst (me laps) rubrikat: Pyetje rreth tekstit, Po ti? Kthehu te teksti
Hapi III.
Gjej çfarë ka ndodhur me Xhimin pas përplasjes me varkës. Përshkruaje me fjalë.
P.sh., Xhimi u zhyt shumë thellë në ujë. Me shumë përpjekje duke luftuar me rrymat e lumit, gjeti trapin dhe
u kap fort pas tij. Rrymat e fuqishme e nxorën pa ndjenja në breg të lumit.
Hapi IV. Përshkruani një udhëtim aventuresk (në pyll, në mal, në det...)
Lihen nxënësit të imagjinojnë dhe ta përshkruajnë udhëtimin e tyre aventuresk.
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
• leximin e rrjedhshëm të pjesës;
• ritregimin e pjesës me anë të komenteve të pjesëve të përzgjedhura;
• përshkrimin me imagjinatë.
Detyrë shtëpie. Gjej një tregim me aventura.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Zhvillo tregimin “Gështenjat
shpërthyese”
Kompetenca: Shkruajmë

Situata e të nxënit: Flasim (duke thënë
gjëegjëza) për frutën e gështenjës, përdorimin
dhe rritjen e saj.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• shkruan tregimin sipas figurave të dhëna,
• shkruan sipas strukturës: hyrje, zhvillim, mbyllje,
• shkruan një tregim me aventura.

Fjalët kyç:
• aventura
• gështenja
• shpërthyese
• tregim
• hyrje
• zhvillim
• mbyllje

Burimet: teksti mësimor, e- libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Gjuha dhe komunikimi
Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bisedë, shkrim i strukturuar, shkrim i lirë, karrigia e autorit.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Ç’dini për frutën e gështenjës?
dru i viseve malore
miell gështenjash
mjaltë gështenjash

pyll gështenjash

frutë e shijshme
frutë e veshur me një shark
(lëvozhgë) me gjemba

Gështenja

të pjekura

të ziera

Nxënësit thonë vjersha, gjëza, histori të ndryshme për gështenjën.
Hapi II.
Hapet teksti i gjuhës. Vëzhgohen figurat e tekstit.
Shkruhet një tregim sipas figurave me titull: “Gështenjat shpërthyese”.
Tregimi shkruhet me laps në tekst sipas strukturës hyrje-zhvillim-mbyllje.
1. Hyrja: ... Atje ato mblodhën gështenja. Ato kishin dalë nga sharku me gjemba.
2. Zhvillimi ... në një lëndinë të bukur. Menduam të ndiznim një zjarr bubulak për të pjekur gështenjat. Dastidi
që ishte më i shkathët, shkoi në shtëpi dhe mori një tigan. E mbushëm tiganin me gështenja dhe filluam t’i
piqnim. Që gështenjat mos të digjeshin morëm një degë të trashë në formë luge dhe filluam t’i trazonim.
Papritur gështenjat filluan të shpërthenin duke shkaktuar një zhurmë të madhe. Menjëherë u larguam të
trembur. Tigani u rrëzua dhe gështenjat dolën nga tigani.
3. Mbyllja: Është shkruar nga vetë autori. Lexohet tregimi i përfunduar nga disa nxënës.
Hapi III.
Shkruani një tregim me aventura sipas strukturës: hyrje-zhvillim-mbyllje.
Lexohen tregimet e formuara duke u ulur në karrigen e autorit.
131

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• shkrimin e tregimit sipas figurave;
• shkrimin e tregimit sipas strukturës: hyrje-zhvillim-mbyllje;
• shkrimin e një tregimi me aventurë.
Detyrë shtëpie. Vazhdim i detyrës së nisur në klasë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Përemri vetor (ora I)
Ushtrime (ora II)
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
Fisha me përemrat vetorë.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore: (ora I)
Nxënësi/ja:
• dallon përemrat vetorë sipas vetave dhe numrit,
• tregon përdorimin e përemrave vetorë për frymorë dhe
jofrymorë,
• krijon fjali duke përdorur përemrat vetorë.
(Ora II)
• përshtat përemrat vetorë me foljet në fjalitë e dhëna,
• klasifikon përemrat vetorë sipas numrit dhe vetave,
• krijon një tekst të shkurtër duke përdorur përemra vetorë.

Fjalët kyç:
• përemra vetorë
• njëjës
• shumës
• veta
• unë, ti, ai/ajo, ne, ju, ata/ato

Burimet: teksti i nxënësit, e-libri, fisha me përemra vetorë,
fletë formati.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
Gjuha dhe komunikimi
Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim njohurish, punë e drejtuar, krijim i drejtuar, harta e
përemrit vetor, punë në grupe, krijim i lirë.
Organizimi i orës së parë
Hapi I.
U paraqitën nxënësve fisha me përemrat vetorë.
- Përse shërbejnë përemrat vetorë? (për të zgjedhuar foljen dhe për të zëvendësuar një emër)
- Cilat përemra vetorë kanë gjini?
- Cilat përemra përdoren për frymorë dhe jo frymorë?
- Cilat përemra përdoren vetëm për frymorë?
• Përemrat vetorë kanë tri veta dhe dy numra: njëjës (unë, ti, ai/ajo), shumës (ne, ju, ata/ato).
• Përemrat e vetës së parë dhe të dytë përdoren vetëm për njerëz.
• Përemrat e vetës së tretë përdoren për frymorë dhe jo frymorë. Ata janë në gjininë femërore (ajo, ato),
mashkullore (ai, ata). Përdoren për të mos përsëritur një emër që është përdorur përpara.
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Paraqitet në një flipçart
Njëjës
Veta I unë (folësi) 				
Veta II ti (dëgjuesi)				
Veta III ai/ajo (personi për të cilin flitet)

Shumës
Ne (personat që flasin + folësi)
Ju (personat që dëgjojnë + dëgjuesi)
Ata/Ato (personat për të cilët flitet)

Hapi II.
Hapet teksti i gjuhës. Shikohet me kujdes teksti i dhënë dhe dallohen përemrat vetorë që janë përdorur në të.
- Në ç’vetë dhe numër janë përmerat e dhënë?
Ne → veta e parë shumës
Ju → veta e dytë, shumës
Unë→ veta e parë, njëjës
Ai → veta e tretë, njëjës, mashkullore
Ata → veta e tretë, shumës, mashkullore
Ajo → veta e tretë, njëjës, femërore
Frymorë→ (Ne, Ju, Unë, Ai, Ata)
Jo frymorë→ (Ajo)
Hapi III.
Kalohet në ushtrimin 1 të tekstit, i cili synon që nxënësi të dallojë duke i nënvizuar me të kuqe përemrat
vetorë. (ajo, unë, ne, ai, ata, ju, ti)
Për secilin përemër vetor nxënësit shkruajnë gjininë, numrin. Lexohen përgjigjet e nxënësve para klase.
Hapi IV. Krijo fjali duke përdorur përemrat vetorë.
_____________
shkon 		
________________________.
_____________
keni 		
________________________.
_____________
luajmë 		
________________________.
_____________
biseduan
________________________.
_____________
mjekoj 		
________________________.
_____________
shpjegoj
________________________.
Lexohen fjalitë e plotësuara nga nxënës të ndryshëm të klasës.
Organizimi i orës së dytë
Hapi I.
Në një fletë formati nxënësi bën hartën e përemrit vetor.
tregon frymorë dhe
jofrymorë (ai, ajo, ata, ato)
tregon frymorë
(unë, ti, ne, ju)

ka 3 veta (I, II, III)
Përemri vetor
ka numër

njëjës (unë, ti, ai/ajo)

pjesë e ndryshueshme e ligjëratës
zëvendëson një emër
ka gjini

femërore (ajo, ato)
mashkullore (ai, ata)

shumës (ne, ju, ata/ato)

Hapi II.
Ushtrimi 2 synon që nxënësi të përshtatë përemrin vetor në fjalitë e dhëna (Unë, Ju, Ajo, Ne, Ato, Ti).
Ndahen nxënësit në grupe. Çdo grupi i jepet detyra përkatëse.
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Grupi i parë: Shkruaj përemrat e numrit njëjës dhe formo fjali me to.
Grupi i dytë: Shkruaj përemrat e numrit shumës dhe formo fjali me to.
Grupi i tretë: Shkruaj përemrat që përdoren vetëm për frymorë dhe formo fjali me to.
Grupi i katërt: Shkruaj përemrat vetorë që përdoren për njerëz dhe sende dhe formo fjali me to.
Çdo grup raporton punën para klase.
Hapi III.
Krijo një tekst të shkurtër me temë “Unë dhe shokët e mi” duke përdorur përemra vetorë.
Ja një model.
Unë së bashku me shokët e mi do të luanim futboll në fushën e lagjes. Ne do të luanim pasdite në orën 1800.
Ndeshjen do ta bënim me shokët e lagjes tjetër. Ata e kishin pranuar ftesën tonë. Loja u bë shumë interesante.
Ajo u zhvillua sipas rregullave të lojës. Ne u kënaqëm shumë atë ditë.
Lexohen krijimet e nxënësve para klase.
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
• dallimin e përemrave vetorë;
• përdorimin e tyre në vetën dhe numrin përkatës;
• krijimin e fjalive dhe një teksti të shkurtër;
• klasifikimin e përemrave vetorë sipas numrit, vetës dhe gjinisë (nëse ka).
Detyrë shtëpie. Krijoni një tekst të shkurtër me temë “Unë dhe vëllai im”.

Fusha: Gjuhë shqipe

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: II

Klasa: IV

Tema mësimore: Një fundjavë e paharrueshme
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Tregoni situata të paharrueshme por dhe
pak të frikshme.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe me interes pjesën,
• përmbledh përmbajtjen e pjesës me fjalitë kryesore për çdo
paragraf,
• nxjerr temën dhe idenë e pjesës,
• analizon personazhet kryesore të tregimit.

Fjalë kyç:
• Semi
• Leoja
• dridhmë
• siluetë
• aventurë
• fantazma
• kamping

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, pamje nga kampingu në
pyll, bregdet.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Shkencat e natyrës

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bisedë e drejtuar, lexo-përmblidh, analizë personazhesh,
rrjeti i diskutimit
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Bisedohet me nxënësit për situata të paharrueshme, por dhe pak të frikshme që u kanë ndodhur në
mal, pyll, det...
- Cilat janë rreziqet e udhëtimit në mal, pyll, det...? (rrugët e vështira, përballja me kafshët e egra, bimët
helmuese...)
- Cilat janë të mirat që përfiton kur udhëton në mal, pyll, det? (ajri i pastër, eksplorimi, njohja me bimë dhe
kafshë të ndryshme...)
Hapi II. Njihen nxënësit me titullin e pjesës. Më pas, për çdo paragraf, shkruajnë fjalinë kryesore (grafiku
është i përgatitur nga mësuesja më parë).
Një fundjavë e paharrueshme

Paragrafi i parë: Leoja... deri te ... pa masë.

Paragrafi i dytë: Një mbrëmje... deri te ... zgjatin shumë.

Paragrafi i tretë: Në fundjavë... deri te ... nga pylli.

Fjalia kryesore
Leo dhe Semi janë shokë të pandarë,
por të ndryshëm nga njëri-tjetri.
Fjalia kryesore
Leoja e fton Semin në shtëpinë e tij.
Fjalia kryesore
Familja e Semit fton Leon për një
fundjavë në kamping.

Paragrafi i katërt: Atë kohë... deri te ... pranë kampit.

Fjalia kryesore
Aventurat e Leos dhe Semit në mes të
pyllit

Paragrafi i pestë: Aty takuan... deri te ... gati çadrat.

Fjalia kryesore
Prindërit këshillojnë Leon dhe Semin.

Paragrafi i gjashtë: Leoja... deri te ... pak të frikshme.

Fjalia kryesore
Është bukur të jetosh, një aventurë të
vërtetë, por pak e frikshme.

- Lexohet me role pjesa.
- Shpjegohen fjalët apo shprehjet e vështira.
Mesazhi i pjesës: Në rrezik e në nevojë njëri-tjetrin të ndihmojmë.
Tema e pjesës: Leo dhe Semi kalojnë një fundjavë të paharrueshme në kamping me familjen e Semit.
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Hapi III. Analizohen personazhet kryesore të tregimit.
Semi → natyralist, argëtohet duke shëtitur në natyrë, trim, ndihmues.
Leoja → ironik, argëtohet me fantazmat e filmave, frikacak, pendues.
Plotësohen rubrikat e dhëna te faqja “Kupto tekstin” (me laps në libër).
Hapi IV. Shkruhet në qendër të fletës pyetja dhe argumentohet nga nxënësit.
Po 								Jo
- A duhet të tregohesh i
pabindur, kur je në grup? Pse?

Përfundimi: Është shumë e rëndësishme të jesh i bindur me vendimet që merr grupi.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin e rrjedhshëm e me role të pjesës;
• përmbledhjen e përmbajtjes me fjali kyçe;
• analizën e personazheve kryesore;
• argumentin rreth pyetjes binare.
Detyrë shtëpie Plotëso detyrën e tekstit.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Tema mësimore: Libri i xhunglës (Mogli)
Kompetenca: Lexojmë

Klasa: lV

Situatë e të nxënit:
• Pamje në video-projektor nga xhungla ose
pamje nga libri i xhunglës

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me role pjesën;
• ritregon përmbajtjen duke iu përgjigjur pyetjeve të tekstit;
• përshkruani Moglin, personazhin kryesor.

Fjalët kyç:
• Mogli
• xhungël
• baba Ujku
• pantera Bagera
• ariu Balu
• lakuriqi Mang
• elefanti Hath

Burimet: teksti i nxënësve, pamje nga xhungla, videoprojektor, libri i xhunglës

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgim i organizuar, dëgjim i drejtuar, analizë personazhi,
turi i galerisë
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Vëzhgohen në video-projektor pamje nga xhungla ose në pamundësi shihen foto nga “Libri i xhunglës”.

pyll shumë i dendur

pothuajse i pakalueshëm

xhungla

kafshë të egra

në vendet e nxehta
Hapi II.
Shkruhet titulli i pjesës në tabelë: “Libri i xhunglës”
Lexohet pjesa në heshtje nga nxënësit. Gjatë leximit nxënësit nënvizojnë fjalët apo shprehjet që nuk i kuptojnë.
Bëhet leximi zinxhir nga nxënësit, pastaj leximi në role.
Më pas nxënësit punojnë me aparatin pedagogjik.
• U përgjigjen pyetjeve të tekstit.
• Plotësojmë me laps në tekst:
− Ariu Balu i mësoi Moglit gjuhën e kafshëve, ligjet e pyjeve dhe të ujërave.
− Kafshët që përmenden në tekst janë: ujku, ariu, lakuriqi i natës, pantera, elefanti.
− Baba Ujku, ariu Balu, lakuriqi i natës Mang, pantera Bagera, elefanti Hath.
Mesazhi i pjesës: Jo vetëm njerëzit kujdesen për kafshët, por edhe kafshët kujdesen për njerëzit.
Hapi III.
Personazhi kryesor është Mogli. Duke u nisur nga teksti dhe pamjet në video, nxënësit përshkruajnë Moglin.
Mogli është një djalë i vogël që u rrit në xhungël nga një kope ujqërish. Mogli u miqësua me shumë kafshë të
xhunglës. Ariu Balu i mësoi shumë gjuhë të kafshëve dhe ligjet e xhunglës. Ai i thoshte se njerëzit duhen të
mësojnë dyfishin e rregullave të kafshëve të tjera.
Hapi IV.
Paraqit me vizatim një xhungël. Pasi nxënësit e vizatojnë, vizatimet vendosen në turin e galerisë (në muret e
klasës).
Juria e klasës zgjedh vizatimet më të mira.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin e rrjedhshëm e me role të pjesës;
• ritregimin e pjesës duke iu përgjigjur pyetjeve;
• përshkrimin e personazhit kryesor.
Detyrë shtëpie. Vizato Moglin në xhungël. Përmblidh shkurt përmbajtjen.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll
Tema mësimore: Përshkruajmë xhunglën
Kompetenca: Shkruajmë

Klasa: lV

Situatë e të nxënit:
• Krijohet një atmosferë xhungle në klasë.
Nxënës të veshur si kafshë të xhunglës ose
me maska duke imituar zëra kafshësh.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• përshkruan pikturën e xhunglës të piktorit të famshëm
francez Henri Ruso;
• përshkruan xhunglën me fjalë ose me vizatim.

Fjalët kyç:
• xhungël
• piktori Henri Ruso
• përshkrim
• ngjyra
• kafshë

Burimet: teksti i nxënësve, veshje ose maska kafshësh,
video-projektor, fletë formati, lapsa me ngjyra

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përshkrim i lirë, turi i galerisë, shkrim i drejtuar, lojë në role
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Krijohet një atmosferë xhungle në klasë. Nxënës të veshur me veshje kafshësh të ndryshme ose me maska
imitojnë zhurmat e kafshëve. Luhet në role nga grupi i teatror i klasës pjesa nga “ Libri i xhunglës”.
Hapi II.
U paraqitet nxënësve në video-projektor piktori i famshëm francez Henri Ruso dhe u drejtohen pyetjet:
• Çfarë ka paraqitur piktori në pikturë? (Një xhungël dhe në mes të saj tigrin e uritur.)
• Ç’ngjyra ka përdorur piktori? (Ngjyra të ngrohta, si e kuqja, bezha, kafeja, që ndriçohen nga drita e rrufës.)
• Si e kupton që është një ditë stuhie në xhungël? (Nga pemët me degët e përkulura, nga drita e shkreptimës
dhe nga tigri i uritur.)
Hapi III.
Nxënësit hapin tekstin dhe vëzhgojnë nga afër pikturën e Henri Rusoit.
U kërkohet të përshkruajnë me fjalë pikturën e famshme, duke iu përgjigjur pyetjeve të dhëna në tekst. Një
shembull.
1. Unë shoh xhunglën në një ditë me stuhi të fortë. Në mes të xhunglës është vizatuar një tigër i frikësuar
dhe i uritur.
2. Piktori ka përdorur ngjyra të ndezura, të cilat ndriçohen më tepër nga flakët e një rrufeje.
3. Era është e fortë, pasi degët e pemëve janë të përkulura dhe gjethet duken sikur lëvizin. Vetëtimat e
rrufesë kuptohet nga ngjyra ndriçuese e pikturës.
4. Tigri është në pozicion sulmi, pasi është i uritur dhe i frikësuar nga uria.
Hapi IV.
Përshkruaj me disa fjali xhunglën, pyjet e dendura dhe barin e lartë, që janë pjesë të xhunglës. Kjo bën të
mundur që në xhungël të jetojnë të fshehura shumë kafshë.
Vizato një kafshë të xhunglës.
Vlerësimi i nxënësve bëhet për:
• krijimin e atmosferës në një xhungël;
• përshkrimin e pamjes së xhunglës.
Detyrë shtëpie. Vizato një kafshë të xhunglës, duke parë pikturën dhe duke kujtuar pjesën “Libri i xhunglës”.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Folja (ora I)
Ushtrime (ora II)
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Fisha me folje që tregojnë veprime,
gjendje dhe në kohë të ndryshme.
• Manipulime me fishat e foljeve.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
1• dallon foljen që tregon veprim ose gjendje të frymorëve dhe
jofrymorëve;
• dallon foljet që tregojnë veprimet nga foljet që tregojnë gjendje;
• dallon kohët e thjeshta të mënyrës dëftore (tashme, e shkruar e
ardhme).
2• vendos foljen në kohën dhe në vetën e duhur;
• klasifikon foljet që tregojnë veprime dhe foljet që tregojnë gjendje
në tekstin e dhënë;
• krijon fjali duke përdorur folje që tregojnë veprime dhe gjendje.

Fjalët kyç:
• folje
• veprim
• gjendje
• mënyra dëftore
• koha e tashme
• e shkruar
• e ardhme

Burimet: teksti i nxënësve, fisha me folje që tregojnë veprim,
gjendje, fletë formati

Lidha me fushat e tjera ose me
temat ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: harta e foljes, punë e drejtuar, zbatim i njohurive të marra,
përvijim i të menduarit, punë e drejtuar, krijim i drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Kujto ç’keni mësuar për foljen duke bërë hartën e foljes në një fletë formati.
tregon veprim
tregon gjendje

duke bërë hartën
ka mënyra

folja

ka kohë
(e tashme, e ardhme,
e shkuar)

zgjedhohet
ka numër

ka vetë

Foljet që tregojnë veprim janë: mësoj, punoj, lexoj, tregoj, vesh, fle, ha etj.
Foljet që tregojnë gjendje janë: jam, gjendem, ndodhem etj.
Foljet në mënyrën dëftore e tregojnë veprimin dhe gjendjen në kohë të ndryshme:
E tashme →punon, mësojmë, shkruan, është, ka etj.
E shkuar → punonin, mësonim, shkruaja, ishte, kishte etj.
E ardhme → do të punosh, do të mësojmë, do të shkruash, do të jem etj.
Hapi II.
Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë në tekst.
U tërhiqet vëmendja nxënësve të dallojnë çfarë tregon folja në secilën fjali.
Peshkatari po kap peshq. (kap – veprim)
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Peshkatari është në breg të detit. (është – gjendje)
Lexohen rregullat gjuhësore.
Për të përforcuar njohuritë punohen ushtrimet e librit. Në fjalitë e dhëna nxënësit duhet të dallojnë çfarë
tregojnë foljet me të zeza.
bie – veprim
shpëtojnë – veprim
është – gjendje
Shkruani në kohën e ardhme foljet e dhëna në kohën e tashme.
Mogli do të bjerë nga dega.
Majmunët do të shpëtojnë Moglin.
Mogli do të jetë mik i ngushtë i majmunëve.
Hapi III.
Kalohet në punimin e ushtrimit 1 dhe 2 të tekstit.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të lidhë fjalinë (foljen e fjalisë) me atë që tregon folja (me laps në tekst) .
• kam			
tregon pronësi
• është e bukur 		
tregon si është
• është kafshë		
tregon se ç’është
• është në kopsht 		
tregon vendndodhje
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të dallojnë foljet, si dhe kohën e tashme nga koha e ardhme në tekstin e dhënë.
Koha e tashme
Kam, ka, bie, është, ka, kemi, jemi, shikoj,
kam, krenohen, mendojmë

Koha e ardhme
do të ketë, do të bëhet, do të japë

2Hapi I.
U paraqiten nxënësve fisha me folje të ndryshme. Nxënësit i klasifikojnë ato në folje që tregojnë veprime dhe
gjendje. Më pas formohen fjali duke i përdorur në kohen e tashme, të shkuar e të ardhme.
Hapi II. Punohen ushtrimet e tekstit.
Ushtrimi 3. Nxënësit vendosin në vetën dhe kohën e duhur foljet në kllapa.
Foljet e plotësuara si duhet janë: ishte, ndryshuan, ishte, filloi, nxori, ishte, lundronte, drejtonte, ishte, bëmë,
u përplas, u nda.
Lexohet ushtrimi i plotësuar nga nxënësit.
Ushtrimi 4 synon që nxënësit të dallojnë foljet që tregojnë veprim edhe gjendje.
Veprime

Gjendje

doli, kërkonte, arrita, ngriti, erdhi, jetonin, lindi,
është, ishte, ishte, është
pështolli, dha
Hapi III.
U kërkohet nxënësve të krijojnë fjali me folje që tregojnë veprim dhe gjendje.
P.sh.: Gjyshi po lexon një roman të ri.(veprim)
		
Gjyshja është në dhomën e saj. (gjendje )
Lexohen fjalitë e formuara para klase.
Vlerësimi i nxënësve për:
• dallimin e foljeve që tregojnë veprim dhe gjendje;
• dallimin e kohëve të foljes;
• krijimin e fjalive me folje të ndryshme.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Tarzani
Kompetenca: lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Krijohen në klasë zhurma dhe tinguj nga
xhungla. Pamje nga filmi “Tarzani” në videoprojektor

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me kënaqësi dhe kureshtje pjesën;
• shkruan pyetje për përgjigjet e dhëna rreth
përmbajtjes së tekstit;
• përshkruan personazhet në xhungël dhe kthimin në
kasolle;
• krijon një pesëvargësh për figurën e Tarzanit.

Fjalët kyç:
• lisne
• sokëllima
• llamburitës
• Tarzani
• Xhejni
• Trekozi
• xhungël

Burimet: teksti i nxënësve, video-projektor, CD me këngë Lidha me fushat e tjera ose me temat
nga zhurma në xhungël.
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgim i organizuar, diskutim paraprak, lexim i drejtuar,
përshkrim personazhesh
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Vëzhgon në video-projektor sekuenca nga filmi “Tarzani”.
Krijohen në klasë zhurma dhe tinguj nga xhungla.
Hapi II.
Shkruhet në tabelë titulli i pjesës “Tarzani shpëtimtari”. Bëhet leximi me ndalesa.
Ndalesa e parë: Xhejni… deri te …trungjet dhe rrënjët.
− Pse u fut Xhejni në pyll?
− Çfarë kishte në xhungël?
− Pse e humbi rrugën Xhejni?
− Çfarë ndiente Xhejni në xhungël?
− Si mendoni, çfarë do t’i ndodh Xhejnit në xhungël?
Ndalesa e dytë: Por zhurmën… deri te …dikush e ndali.
− Cilat e bënin zhurmën më të fort në xhungël?
− Cili po e ndiqte Xhejnin?
− Si ishte majmuni Terkozi?
− Si e mendoni ju vazhdon tregimi?
Ndalesa e tretë: Një djalë… deri te ...në kasolle.
− Ç’bëri Tarzani?
− Si ishte ai?
− Pse Xhejni ishte mpirë nga tmerri?
− Ku e çoi Tarzani Xhejnin?
− A ju pëlqeu veprimi i Tarzanit? Pse?
Ndalesa e katërt: Tarzani… deri te …po fluturonte.
− Ç’bënte Tarzani me Xhejnin në krah?
− Si ishte Xhejni?
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− Si u ndje në fund vajza?
− Ju pëlqeu mbyllja e tregimit? Pse?
Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja.
Leximi zinxhir i pjesës.
Hapi III.
Shkruani pyetjet për përgjigjet e dhëna:
− Kush ishte Xhejni?
− Pse e humbi rrugën Xhejni?
− Cili po e ndiqte Xhejnin?
− Cili ishte Terkozi?
− Ç’bëri Tarzani?
− Kush është Tarzani?
Përshkruani sipas autorit:
Majmuni Terkozi → trupmadh, i dhunshëm, i keq, i uritur,
Tarzani → i fortë, guximtar, shpëtimtar , fitimtar
Xhunglë → pyll i dendur, mungonin tabelat e drejtimit, klithma kafshësh, fëshfërima e gjetheve
Kthimi në kasolle → të gëzuar, fitimtarë
Hapi IV.
Krijohet një pesëvargësh me fjalën Tarzani
Tarzani
fitimtar, i fortë
Jeton, hidhet, gjuan,
Tarzani është heroi i xhunglës.
Mbreti i xhunglës.
Lexohen krijimet e nxënësve para klase.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin e rrjedhshëm të pjesës;
• shkrimin e pyetjeve të përgjigjeve të dhëna;
• përshkrimin e personazheve.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Tema mësimore: Vajza e çuditshme
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Klasa:lV

Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Sekuenca nga filmi “Liza në botën e
çudirave”me video-projektor

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe me role pjesën;
• tregon brendinë me anë të grafikut organizues;
• analizon personazhin kryesor të pjesës;
• nxjerr mesazhin e pjesës.

Fjalët kyç:
• Liza
• formë
• shndërrim
• shtriqem
• gërhas
• shëndoshë si molla

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Burimet: teksti i nxënësit, video-projektor, libri “Liza në
botën e çudirave”, fletë formati

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: parashikim me anë të titullit, grafik organizues (dora e
pyetjeve ), rrjeti i diskutimit.
Otganizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Shkruajmë në tabelë “Vajza e çuditshme”. Pyeten nxënësit:
- Pse mendoni se vajza është e çuditshme?

Vajza e
çuditshme

Nxënësit, duke u mbështetur te libri që kanë lexuar dhe te sekuencat filmike që shohin në video-projektor,
plotësojnë grafikun organizues me mendimet e tyre.
Ku?

Hapi II.
Hapet teksti dhe lexohet në heshtje nga nxënësit.
Shpjegohen fjalët apo shprehjet e reja.
Çdo nxënës ka përpara vetes grafikun organizues
“Dora e pyetjeve”, të cilin e plotëson pasi e ka lexuar
tregimin edhe me role.

Kur?
Çfarë?

Pse?

Kush?

a
• Kush është personazhi kryesor i pjesës?
• Çfarë i ndodh lizës?
• Ku e çoj babi vajzën?
• Pse liza shndërrohet nëkafshë te ndryshm?
• Si mendon Liza?

Si?

mesazhi:

Mesazhi i pjesës: Liria është gjëja më e çmuar për çdo njeri. Të kesh liri do të thotë të shprehësh lirshëm
mendimet e tua dhe të kërkosh të realizohen dëshirat e tua.
Hapi III. Plotësohen rubrikat e aparatit pedagogjik “Kupto tekstin” me laps në libër nga nxënësit.
U kërkohet nxënësve të dallojnë elementet fantastike me (F) dhe të vërtetë me (V).
Fantastike → Liza ndryshon formë, Liza fluturon
Të vërtetë → babi, Liza, shkon te mjeku, shtëpia
Hapi IV. Analizohet personazhi kryesor e tregimit.
Liza → vajzë kureshtare, shndërrohet, e shëndetshme, kërkon të jetë e lirë
Lexohen cilësitë e personazhit kryesor nga nxënësit.
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Hapi V. Shkruhet në qendër pyetja dhe argumentohet nga nxënësit.
Po

A do të doje t’i ngjaje Lizës? Pse?

Jo

Përfundimi: Të jesh i lirë do të thotë të shprehësh lirshëm mendimin tënd, të mos kesh frikë të thuash për
diçka që është e padrejtë.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin e rrjedhshëm e me role pjesën;
• ritregimin e pjesës sipas dorës së pyetjeve;
• analizoni personazhin kryesor të pjesës;
• nxjerr mesazhin dhe argumenton rreth tij.
Detyrë shtëpie. Zgjidh detyrën e tekstit dhe mëso fjalët e personazheve sipas roleve.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Krahasimi dhe kuptimi i figurshëm
Kompetenca: Flasim

Situatë e të nxënit:
• Krijohet në klasë një atmosferë pylli, duke
u veshur fëmijët me maska të kafshëve të
ndryshme.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon krahasimin si një mjet të figurshëm;
• përdor krahasimin në situata të ndryshme;
• dallon veprimin dhe cilësinë e një sendi që e bën të
ngjashme me njeriun;
• krijon poezi të shkurta duke përdorur krahasimin dhe
kuptimin e figurshëm.

Fjalët kyç:
• krahasime
• kuptime të figurshme
• cilësi
• veprime
• poezi

Burimet: teksti i nxënësve, maska ose veshje kafshësh

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lojë me maska, pyetja e ditës, bisedë e drejtuar, vëzhgokrahaso-krijo.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Krijohet në klasë një atmosferë nga pylli. Nxënësit janë veshur me maska të ndryshme dhe prezantojnë
veten para klase:
• Pse më pëlqen kafsha që kam zgjedhur?
Dëgjohen nxënësit me vëmendje.
Hapi II.
Shkruhet në tabelë pyetja:
• Me çfarë ju krahason prindi juaj? (Me princeshën, lepurin, diellin. Këto fjalë, që përdoren për të krahasuar
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dikë me dikë tjetër, marrin kuptim të figurshëm dhe quhen krahasime.)
• Kush e përdor me shumë krahasimin? ((letërsia, poeti, shkrimtari)
Krahasimi ka kuptim të figurshëm.
P.sh.: i shpejt si lepuri, i urtë si qengji … etj.
Hapi III.
Hapet teksti i gjuhës. Lexohen situatat e dhëna në tekst dhe nxënësit flasin rreth tyre.
Plotësohet me laps në tekst: Si të pëlqen të ndryshosh formë? Pse?
… si peshk (të notojë me shumë)
… si ari ( të jem i fortë, të mos kem frikë)
… si qengj ( i urtë, të përkëdhelem )
… si drenushë ( e bukur, e hijshme )
… si bletë punëtore (të shijoj ushqimin e luleve)
… i tigër (trim, guximtar)
… si lepur (i shpejt, fitimtar)
Nxënësit mund të japin edhe përgjigje të tjera, sipas ndjesisë dhe përfytyrimit të tyre.
Lexohen vargjet e poezisë “Pika e shiut”. Nxënësit flasin për fjalët me kuptim të figurshëm që ka përdorur
autori për të dhënë cilësitë dhe veprimet e pikës së shiut (që e bëjnë të ngjashme me njeriun)
veprime → qahet, do të humbasë, do të përpihet, psherëtin
Cilësitë → të ziun, i mërzitur
Hapi IV.
Krijon një poezi duke përdorur krahasimin dhe fjalë me kuptim të figurshëm.
Ja një model: Peshku i vogël
Me kënaqësi peshku po notonte. Papritur ra në rrjetën e peshkatarit.
Peshku i vogël
Mbi rërën e plazhit
Majit në të dalë
Pashë një peshk të vogël,
e kish nxjerrë një valë.

Lepurushit
Lepurush këmbëshpejti
Veshkaush ai mbeti.
Zemër buti, jo si luan,
Tregimet e tij, fund nuk kanë.

Peshku tundte bishtin
dhe qante pa lot,
se ata, e dini,
s’rrojnë larg detit dot.

I ëmbël, i mirë
I butë si dëbora
Mijëra përqafime për të,
Shkojnë nga e gjithë bota.

E mora në duar
u pamë sy më sy,
brenda tyre preka
dallgë dhe thellësi.
Nxënësit zgjedhin tema të lira për të krijuar poezi
Lexohen para klase.
Vlerësimi i nxënësve për:
• dallimin e fjalëve me kuptim të figurshëm;
• dallimin e krahasimit si fjalë me kuptim të figurshëm;
• Flet për një situatë, person a kafshë duke përdorur krahasimin;
• Krijon poezi duke përdorur fjalë me kuptim të figurshëm dhe krahasime.
Detyrë shtëpie. Krijo poezi me krahasime dhe fjalë me kuptim të figurshëm.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Foljet kam, jam në kohën e tashme dhe të
ardhme
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Flipçart me zgjedhimin e foljeve
kam, jam në kohën e tashme dhe të
ardhme

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• zgjedho foljen ndihmëse jam në kohën e tashme dhe të ardhme;
• dallon kohën e tashme nga koha e ardhme;
• krijoni fjali duke përdorur foljet kam, jam në dy kohët: e tashme e
ardhme.

Fjalët kyç:
• jam
• koha e tashme
• koha e ardhme

Burimet: teksti i nxënësve, fisha me folje kam, jam në kohën e
tashme, e ardhme, flipçart me zgjedhimin e foljeve kam, jam në dy
kohët

Lidha me fushat e tjera ose me
temat ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim idesh, punë e drejtuar, punë në grupe, punë
individuale, krijim i lirë
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Paraqiten në tabelë fjalitë:
Ti ke një qenush të vogël që është mjaft i bukur.
Pas disa ditësh unë do të kem një laptop dhe do të jem shumë i lumtur.
U drejtohen nxënësve pyetjet:
• Cilat folje janë përdorur në këto fjali?
• Në ç’kohë janë përdorur këto folje?
• Kur folja është në kohën e tashme? Po në të ardhmen?
Foljet: kam, jam janë përdoren në kohë të ndryshme. Në fjalitë e mësipërme janë përdorur në kohën e
tashme dhe të ardhme.
Hapi II.
Paraqitet flipçarti me zgjedhimin e foljeve kam, jam në kohën e tashme dhe të ardhme.
Pasi vëzhgohen dhe zgjedhohen disa herë foljet hapen librat e gjuhës.
Lexohen shembujt e dhënë në tekst dhe zgjidhmi i foljeve kam, jam në kohën e tashme dhe të ardhme.
Kalohet në punimin e ushtrimit 1 dhe 2 (me laps në tekst).
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të përdorin si duhet në fjali foljen jam në kohën e tashme.
(është, janë, është, jemi, je, jam).
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të përdorin si duhet në fjali folje kam në kohën e ardhme.
(do të ketë, do të kesh, do të kem, do të ketë, do të keni, do të kenë, do të ketë, do të kenë, do të keni, do të
kesh, do të kemi )
Hapi III.
Krijohen fjali me foljet kam, jam duke i përdorur në kohën e tashme dhe të ardhmen.
Lexohen fjalitë para klase.
Vlerësimi i nxënësve për:
• zgjedhimin e foljeve kam, jam në kohën e tashme dhe të ardhme;
• dallimin e kohës së tashme nga koha e ardhme;
• krijimin e fjalive me foljet kam, jam në kohën e tashme dhe të ardhme.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Kali i drunjtë
Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Ku ju shpie fantazia me lojërat tuaja?

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon poezinë duke respektuar shenjat e pikësimit;
• diskuton mbi propozimet që poeti u bën fëmijëve duke
ilustruar me vargje nga poezia;
• krahason veprimet e fëmijës me veprimet e të rriturve
duke u mbështetur te poezia;
• tregon për gjërat që fantazon.

Fjalët kyç:
• kali i drunjtë
• degë peme
• kaptosh
• beteja,
• vrapo

Burimet: teksti i nxënësve, fletë formati

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: imagjinatë e drejtuar, punë në grupe, shkrim fantazues
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Mësuesja i fton nxënësit të mbyllin sytë dhe të imagjinojnë se çfarë mund të bëjnë me një degë peme.
Secili nxënës hap sytë dhe tregon se ku e çoi fantazia e tij.
• Ju duket e mundur fantazia juaj?
• Por kur ishit më të vegjël si t’ju dukej kjo fantazi?
Nxënësit diskutojnë dhe japin mendimet e tyre.
Hapi II.
Prezantohet titulli i poezisë “Kali i drunjtë”.
Lexohet poezia me intonacion nga mësuesja dhe vargu i fundit lexohet në kor nga të gjithë nxënësit e klasës.
Ndahen nxënësit në grupe dhe secili nga grupet punon një nga pyetjet e tekstit:
Grupi i parë: Çfarë u propozon poeti fëmijëve të bëjnë me një degë peme? Çfarë do të kaptojë fëmija me kalin e tij?
Grupi i dytë: Ku realizohen ato që thotë poeti në realitet apo në fantazi? Pse?
Grupi i tretë: Lexoni vargjet ku poeti i bën thirrje fëmijës. A ju pëlqejnë ato? Pse?
Grupi i katërt: Për çfarë po e paralajmëron poeti fëmijën? A dëshiron që ajo ditë të vijë shpejt?
Grupi i pestë: Plotëso: Në botën fëmijërore dhe në botën e të rriturve
					
Dega e drurit është		
Kali i drunjtë			
Fusha e betejës 		
Shpata e drurit 		
Unë 				

Në botën e fëmijëve 		
kalë, lodër 			
rend rrugëve, vrapon		
fushë beteje e vërtetë 		
shpatë e vërtetë 		
kalorës, hero 			

Në botën e të rriturve
degë peme
një lodër për fëmijë
lëndinë e zakonshme
lodër
njeri i zakonshëm
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Çdo grup prezanton punën e tij para klase.
Shpallet grupi më i saktë.
Hapi III.
Shkruaj një tregim me fantazi.
Unë jam një shpikës, një luftëtar, një supremen, një Ninxha …
Shkrimet e nxënësve lexohet para klase.
Shpallet më i bukuri shkrimi me fantazi.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin e poezisë me intonacion;
• dallimin e fantazisë dhe realitetit;
• shkrimin e një krijimi me fantazi
Detyrë shtëpie. Mësoni vjershën përmendësh.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Beni ecën vetë
Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Sekuenca nga filmi “Beni ecën vetë” në
video-projektor

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe me role tregimin;
• krijon lidhje ndërmjet pjesës së lexuar dhe filmit “Beni
ecën vetë”;
• dallon dialogun nga monologu në pjesën letrare;
• analizon Benin në fillim dhe në fund të tregimit.

Fjalët kyç:
• Beni
• xhaxhi Thomai
• purtekë
• lëmë
• samar
• kapistall
• duaj

Burimet: teksti i nxënësve, video-projektor, fletë formati

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgim i organizuar, diskutim paraprak, lexim i drejtuar, vija
e vlerës, analizë personazhi.
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Vëzhgohen në video-projektor sekuencat nga fillimi për fëmijë “Beni ecën vetë”.
Diskutohet me nxënësit: Si e kuptoni shprehjen “çun mamaje”?
frikacak
s’bën gjë pa
ndihmën e prindit

“çun mamaje

i përkëdhelur

nazeli
• Ku i kaloni zakonisht pushimet verore?
• Ç’gjëra keni parë dhe mësuar gjatë pushimeve?
• Jeni mburrur ndonjëherë para kohe?
Hapi II.
Njihen nxënësit me titullin dhe autorin e pjesës, Kiço Blushin, që është njëkohësisht edhe skenaristi i filmit.
Bëhet leximi me ndalesa.
Ndalesa e parë: Tani zbresim … deri te … o dembel ysh, ysh!
• Ku do ta çonte Beni gomarin e ngarkuar?
• Ç’mendonte Beni kur ecte rrugës?
• A duhet të mburremi para kohe? Pse?
Ndalesa e dytë: Në bishtin e gomarit… deri te … nuk di ç’të bëj.
• Pse çuditet Beni?
• Kur bëhet më i madh gëzimi i Benit?
• Ç’ndodhi më tej me gomarin?
• Si përfundon tregimi?
Ndalesa e tretë: Pa e kuptuar… deri te... unë të jap fjalën.
• Pse u frikësua shumë Beni?
• Kujt i kërkoi ndihmë?
• Ç’i premtoi xhaxhi Thomai?
• Si ndihet tani Beni?
• Ç’mësuat nga pjesë?
Leximi i pjesës zinxhir dhe me role, shpjegimi i fjalorit.
Nxënësve u kërkohet të dallojnë në tekst:
- dialogun (fjalët ndërmjet personazheve);
monologun ( fjalët që personazhi flet me vete).
Mesazhi: Mos u mburr para kohe, se më pas e pëson
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Hapi III. Analizohet Beni, personazhi kryesor i pjesës.
					Beni

		

çun mamaje

në fillim							

mburravec

frikacak

dembel		

në fund

trim

punëtor

i dashur

Hapi IV. Shkruhet në qendër pyetja binare
Po

A veproi mirë Xhaxhi Thomai që
e mori Benin me vete në fshat?
Pse?

Jo

Përfundimi: Fshati të mëson shumë gjëra.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin e rrjedhshëm e me role të pjesës;
• dallimin e dialogut dhe monologut të pjesës;
• analizimin e personazhit kryesor të pjesës.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Tema mësimore: Përshkruajmë ndjenjat e personazheve
Kompetenca: Shkruajmë

Shkalla: ll

Klasa: lV

Situatë e të nxënit:
• Paraqiten në perden e klasës fisha me
fjalë që tregojmë ndjenja dhe gjendje
shpirtërore

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• përshkruan ndjenjat e një personazhi të përzgjedhur;
• shkruan duke shprehur emocione të ndryshme;
• shkruan duke zbatuar rregullat drejtshkrimore.

Fjalët kyç:
• dita
• ndjenja: antipati /simpati/dashuri
• trishtim
• kapitje

Burimet: teksti i nxënësve, fisha me fjalë që tregojnë
ndjenja

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: loja e fjalëve, punë e drejtuar, punë me grupe, përshkrim i
drejtuar.
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Paraqiten në perden e klasë, fisha me fjalë të ndryshme.
• Ç’lloj fjalësh janë këto? (Fjalë që tregojnë ndjenja dhe gjendje shpirtërore.)
ndjenja → gëzim, kënaqësi, mirënjohje, mirësi, lumturi, dashuri, respekt
gjendja shpirtërore → ankth, frikë, turp, fyerje, dyshim, lëndim, inat, antipati, simpati
Hapi II. Hapet teksti i gjuhës.
Lexohen shembujt e dhënë në tekst. Lexohen fjalët që shprehin ndenja dhe gjendje shpirtërore të shkruara
në tekst.
Ndahen nxënësit ne grupe. Secilit grup i jepet detyra përkatëse:
Grupi I: Përshkruaj personazhin e Benit te pjesa “Beni ecën vetë” duke përdorur fjalë që tregojnë ndenja.
Grupi II: Përshkruaj Ditmirin te “Gjiganti i akullit”
Grupi III: Përshkruaj Emën tek “Ema është si princeshë”
Çdo grup prezanton përshkrimin para klase. Dallohet grupi që ka përdorur më shumë fjalë që tregojnë ndjenja
dhe gjendje shpirtërore.
Ja një model:
Sa i lumtur ishte Beni kur xhaxhi Thomai e la të ngiste gomarin e ngarkuar. Gëzimi i Benit u shtua kur gomari
filloi të vraponte çuditshëm. Papritur ngarkesa e gomarit filloi të varej poshtë. i frikësuar dhe tërë ankth shkoi te
xhaxhi Thomai. Me keqardhje i tregoj çfarë i kishte ngjarë. Xhaxhi Thomai e qetësoi dhe i dha zemër ta çonte
detyrën deri në fund. Beni i tha me mirënjohje se s’do të dorëzohej më kurrë.
Vlerësimi i nxënësve për:
• përshkrimin me ndjenjë të një personazhi;
• shprehjen bukur të emocioneve në përshkrim;
• bashkëpunimin me njëri-tjetrin në grup.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1- Foljet kam, jam në kohën e kryer të
thjeshtë
2- Ushtrime
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Flipçarte me zgjedhimin e foljeve kam,
jam në kohën e kryer të thjeshtë
• Manipulim me foljet kam, jam në tri kohë

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
1• zgjedhon foljet kam, jam në kohën e kryer të thjeshtë;
• dallon kohën e kryer të thjeshtë si veprim që ndodh në të
shkuarën dhe që është i përfunduar;
• dallon foljet e kohës së kryer të thjeshtë në fjali të
ndryshme.
2• përshtat foljet kam, jam në numër e vetë në fjalitë e tekstit,
duke i përdorur në kohën e kryer të thjeshtë;
• krijon fjali duke përdorur foljet kam, jam në tri kohët e mësuara.

Fjalët kyç:
• foljet kam, jam
• koha e kryer e thjeshtë
• veta
• numri
• veprim që ka përfunduar në të shkuarën
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Burimet: teksti i nxënësve, fisha me foljet kam, jam në tri
kohë, flipçart me zgjedhimin e foljeve kam, jam në kohën e
kryer të thjeshtë

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: punë e drejtuar, punë me grupe, përvijim i të menduarit,
punë individuale, punë në dyshe, krijim i drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
1Hapi I.
U paraqiten nxënësve në kartolina foljet kam, jam.
• Si zgjedhohen këto folje në kohën e tashme e ardhme dhe të pakryer?
Dëgjohen nxënësit që zgjedhojnë këto folje.
• Po në kohën e kryer të thjeshtë si zgjedhohen këto folje?
Hapi II.
Paraqitet flipçarti me zgjedhimin e foljeve kam, jam në kohë e kryer të thjeshtë. Lexohet nga mësuesja dhe nxënësit.
# Folja në kohën e kryer të thjesht tregojnë se veprimi ose gjendja ndodh në kohën e shkuar dhe është i përfunduar.
Hapi III.
Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhëna në tekst dhe rregulli gjuhësor. Kalohet në punimin e
ushtrimeve.
Ushtrimi 1 synon të përvetësohet zgjedhimi i foljes jam. Ky ushtrim punohet me laps në tekst
Hapi IV. Ndahen nxënësit në grupe:
Grupi i parë: Formon fjali me foljen kam në kohën e pakryer.
Grupi i dytë: Formon fjali me foljen kam në kohën e kryer të thjeshtë.
Grupi i tretë: Formon fjali me foljen jam në kohën e pakryer.
Grupi i katërt: Formon fjali me foljen jam në kohën e kryer të thjeshtë.
Çdo grup prezanton punën e bërë para klase.
Vlerësimi i nxënësve për:
• zgjedhimin e foljeve në kohën e kryer të thjeshtë;
• dallimin e këtyre foljeve në një tekst të dhënë;
• krijimin e fjalive me foljet kam, jam në kohën e shkuar.
2Hapi I.
Paraqiten foljet kam, jam në fisha, në kohë të ndryshme. Pyeten nxënësit:
• Në ç’kohë, vetë dhe numër janë përdorur ato?
Paraqiten me hartë mendimi foljet kam, jam.
zgjedhohen
jam (ndodhem) në
një vend të caktuar

foljet kam, jam

kam - zotëron
diçka
ndien diçka
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Hapi II.
Hapet teksti i gjuhës. Punohen ushtrimet 2 dhe 3 në çifte dhe individuale.
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të përvetësojnë zgjedhimin e foljes “kam” duke lidhur vetën me foljen përkatëse
në fjalitë e dhëna (me laps në tekst) dhe mndej ta shkruaj foljen sipas vetës.
Ushtrimi 3 synon që nxënësit të vendosin si duhet foljet kam, jam në kohën e kryer të thjeshtë në tekstin e
dhënë. Punohet individualisht në fletoren e klasës. (pati, qenë, qe, pati, qe, patët )
Lexohet ushtrimi i plotësuar nga disa nxënës.
Hapi III. Punë në dyshe
Plotësohet tabela e zgjedhimit të foljeve kam, jam në kohët e mësuara. Punohet në dyshe në një fletë formati.
Kam

Jam

Vetat

E
tashme

E ardhme

E
pakryer

E kryer e
thjeshtë

E
tashme

E ardhme

E pakryer E kryer e
thjeshtë

Unë

kam

do të kem

kisha

pata

jam

do të jem

isha

qeshë

Ti

ke

do të kesh

kishe

pate

je

do të jesh

ishe

qe

Ai /ajo

ka

do të ketë

kishte

pati

është

do të jetë

ishte

qe

Ne

kemi

do të kemi

kishim

patëm

jemi

do të jemi

ishim

qemë

Ju

keni

do të keni

kishit

patët

jeni

do të jeni

ishit

qetë

Ata/ato

kanë

do të kenë

kishin

patën

janë

do të jenë

ishin

qenë

Secila dyshe e prezanton punën para klase
Hapi IV.
Formoni 4 fjali duke përdorur foljet kam, jam në kohët e mësuara. Lexohet fjalitë para klase.
Vlerësimi i nxënësve për:
• dallimin e foljeve kam, jam në kohën e kryer të thjeshtë;
• përdorimin e foljeve kam, jam në kohët e mësuara;
• krijimin e fjalive me foljet kam, jam në 3 kohët e mësuara.
Detyrë shtëpie. Krijoni një tekst duke përdorur foljet kam, jam në kohët që dëshironi.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Tema mësimore: Të dhënat për filmat shqiptarë

Klasa: lV

Situatë e të nxënit:
· • Sekuenca nga filmat shqiptarë për
fëmijë në video-projektor

Kompetenca: Lexojmë
Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me interes informacionin e dhënë në tekst;
• diskutohet rreth filmave shqiptarë për fëmijë duke u
ndalur te mesazhi i tyre;
• dallon regjisorin, operatorin dhe skenaritin në
përgatitjen e një filmi.

Fjalët kyç:
• Filma shqiptarë për fëmijë,
• Kinostudioja “Shqipria e re”
• Regjizor
• Skenarit
• Operator

Burimet: teksti i nxënësve, video-projektor, fletë formati

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgimi i organizuar, loja “Kuiz”, diskutim, dëgjim i drejtuar,
karrigia e autorit, shkrim i drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Vëzhgohen sekuenca nga filmat shqiptarë për fëmijë në video-projektor.
• E gjeni dot titullin e filmit?
Hapi II.
Hapet teksti. Nxënësit lexojnë në heshtje “Të dhënat për filmat shqiptarë” dhe kryesisht ndalen te dy filmat
për fëmijë “Beni ecën vetë” dhe “Tomka dhe shokët e tij”.

regjisor
(drejtuesi artistik që
vë në skenë filmin)
skenarist
(hartuesi i tekstit
të filmit)

filmat

aktor
(personi që luan role
personazhesh)

operator
(regjistron lojën e aktorëve,
zërin, muzikën etj.)
Muzika
(kompozitori i filmit)

Çdo film ka regjisorin, skenaristin, operatorin, aktorët, kompozitorin etj.
Rikujtohen personazhet kryesore te filmi “Beni ecën vetë” (Beni, xhaxhi Thomai, teto Ollga, Leta, nëna e Benit)
• Vëzhgohen disa sekuenca të filmit “Tomka dhe shokët e tij” dhe përmenden realizuesit e tij:
regjisorja → Xhanfize Keko
skenari → Nasho Jorgaqi
operator → Faruk Basha
aktorë→ Sotiraq Çili, Pavlina Oçka, Artan Puto, Zehrudin Dokle, Herion Mustafaraj etj.
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Hapi III.
Listoni në një fletë formati tituj filmash shqiptarë për fëmijë, p.sh.:
“Debatik”, “Mëngjese lufte”, “Shoku ynë Tili”, “Mimoza llastica”, “Lulëkuqe mbi mur” etj.
Hapi IV.
Tregoni shkurtimisht rreth filmit për fëmijë që ju ka pëlqyer duke u ndalur te aktorët dhe për çfarë flet filmi
shkurtimisht, mesazhin që përcjell.
Vlerësimi i nxënësve për:
• diskutimin e filmave shqiptarë për fëmijë;
• dallimin e pjesëmarrësve kryesorë në bërjen e një filmi;
Detyrë shtëpie. Shkruani për një film shqiptarë për fëmijë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Mësuesja e klasës së parë
Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Kujtime nga mësuesja e klasës së parë (me
foto, filmime, kujtime të ndryshme)

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me emocion pjesën;
• ritregon përmbajtjen e pjesës duke iu përgjigjur pyetjeve;
• krahason mësuesen e pjesës me mësuesen e tij /e saj;
• shkruan një mesazh urimi për mësuesen e tij/saj.

Fjalët kyç:
• melankoli
• shpërqendrohem
• dihat
• galeria e artit
• mësuesja
• Enriku

Burimet: teksti i nxënësve, foto nga dita e parë e shkollës
në klasën e parë, pjesë filmike, video-projektor, grafik
organizues

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgim i organizuar, diskutime, lexim i drejtuar, krahasim
personazhi, vija e vlerës
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Vëzhgohen foto nga dita e parë e shkollës ose pjesë filmike nga dita e parë e shkollës në klasën e parë.
• Si keni qenë ju atëherë?
• Po mësuesja juaj? (pamja, sjellja)
Krijohet një mjedis “Kujtese” duke ekspozuar foto në perden e klasës dhe duke sjellë kujtimet me fjalë.
Hapi II.
Njihen nxënësit me titullin e pjesës “Mësuesja e klasës së parë”
Nxënësit lexojnë në heshtje tregimin dhe plotësojnë grafikun me tullumbace.
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Vendi dhe
koha kur
ndodh
ngjarja

Çfarë
ndodhi?

Personazhet

Ju pëlqen
mbyllja e
tregimit?
PSE?

• Shpjegohen fjalët dhe shprehjet e reja.
• Leximi zinxhir nga nxënësit.
• Ritregohet pjesa duke iu përgjigjur pyetjeve të tekstit.
Mesazhi: Dashuria dhe respekti për mësuesen tonë do të mbetet gjithmonë në zemrat tona.
Hapi III.
Sa të përbashkëta ka mësuesja juaj me mësuesen e Enrikut?
Mësuesja e Enrikut

Mësuesja ime

• e imët
• e veshur me shije
• e thinjur
• e zellshme
• zemërgjerë
• e lumtur
• Ku ngjajnë dy mësueset:
• Ku ndryshojnë dy mësueset:
Hapi IV.
Shkruhet pyetja binare në tabelë dhe argumentohet rreth saj
Po

A do ta kujtoni gjithmonë mësuesen tuaj? Pse?

Përfundimi: Mësuesen/in do ta kujtojmë gjithmonë për gjithë ato që na ka mësuar.
Detyrë shtëpie. Përshkruaj mësuesen e Enrikut.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Mami dhe Lumturia
Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Përshkruani historinë e emrit të mamit tuaj.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me intonacion pjesën,
• ritregon përmbajtjen me fjalët e tij/ saj,
• nxjerr mesazhin dhe temën e pjesës,
• përmbledh me katër fjali përmbajtjen e tekstit.

Fjalët kyç:
• Lumturi
• pema e qershisë
• gjysh
• biçak
• albumi i fotografive

Burimet: teksti i nxënësit, foto të mamave tona, formati,
fisha

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim paraprak, lexim i drejtuar, përshkrim me fjali
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. U kërkohet nxënësve të shkruajnë në fisha emrin e mamasë dhe të tregojnë historinë e emrit të saj,
si dhe të ngjitin në të foto të mamasë në mosha të ndryshme. Dëgjohen me vëmendje historitë që tregojnë
nxënësit.
Hapi II. Shkruhet titulli i pjesës në tabelë “Mami dhe Lumturia”. Bëhet leximi me ndalesa.
Ndalesa e parë: Atë ditë... deri te... albumin tonë të familjes.
• Ç’bëri gjyshi kur lindi vajza e tij?
• Si e quajti vajzën e tij gjyshi?
• Cilët u bënë një familje?
• Si mendoni ju, pse thotë kështu djali?
Ndalesa e dytë: Te fotografia … deri te… degë të tjera.
• Si dukej mami në fotografi kur ishte 7 muajshe?
• Sa vjeç ishte pema e qershisë kur e mbolli gjyshi?
• Ç’tregonte fotografia tjetër ku kishte dalë ajo?
• Si e kuptoni: Mami dhe pema po rriten bashkë?
Ndalesa e tretë: Te fotografia e ditëlindjes… deri te... lojëra pa fund.
• Ç’bënte vajza kur ishte 7 vjeçe?
• Çfarë i tregoi mami djalit (për moshë e saj) kur ishte e vogël?
• Si mendoni se vazhdon ngjarja?
Ndalesa e katërt: Albumi … deri te … dhe tani.
• Deri ku arrin album i fotografive?
• Cila është fotografia që djali pëlqeu me shumë?
• Të pëlqeu mbyllja e tregimit?
• Po ju keni një fotografi të mamasë suaj që u pëlqen më shumë?
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Leximi i tregimit zinxhir nga nxënësit.
Shpjegimi i fjalorit dhe i shprehjeve të reja.
Ritregohet përmbajtja e pjesës me fjalët e tyre.
Mesazhi: Albumi i fotografive sjell kujtime të bukura për çdo familje.
Hapi III. Përmblidhni përmbajtjen e pjesës me 4 fjali, si p.sh.:
1. Gjyshi mbolli një pemë qershie, kur lindi mami im.
2. Pema e qershish u rrit së bashku me mamin tim.
3. Kur mami u bë 7 vjeçe, qershia ishte bërë një pemë e madhe.
4. Albumi përfundon me fotografitë nga dasma e mamit.
Lexohen fjalitë nga nxënësit e klasës.
Hapi IV. Shkruhet në tabelë pyetja:
• Pse duhen ruajtur fotot në albumin e fotografive?
Nxënësit japin mendime të ndryshme.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin me intonacion të pjesës;
• përmbledhja e tregimit me 4 fjali;
• nxjerrjen e mesazhit të pjesës.
Detyrë shtëpie. Përmblidh përmbajtjen shkurt

Fusha: Gjuhë dhe komunikim
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Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore:
1- Zgjedhimi i foljeve kam, jam në kohën e pakryer
2- Ushtrime
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Lojë në role ku nxënësit përdorin foljet
kam, jam.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
1• zgjedhon foljen kam, jam në kohën e pakryer,
• dallon ndryshimin në mes kohës së pakryer (veprim i
papërfunduar) dhe kohës së kryer të thjeshtë (veprim i
përfunduar),
• vendos foljet në numrin dhe vetën e duhur në fjalitë e dhëna.
2• dallon zgjedhimin e foljeve kam, jam në kohën e shkuar (të
pakryerën dhe të kryerën e thjeshtë),
• krijon fjali duke përdorur foljet kam, jam në kohën e pakryer,
• krijon një tekst të shkurtër duke përdorur foljet kam, jam.

Fjalët kyç:
• koha e pakryer
• veprim i papërfunduar
• zgjedhim
• veta
• numër
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Burimet: teksti i nxënësit, flipçarte me zgjedhimin e foljeve,
fisha me foljet jam, kam, kartolina e foljeve kam, jam.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lojë në role, harta e foljeve jam, kam, punë e drejtuar, punë
në dyshe, punë individuale, shkrim i shpejtë, punë në grupe, krijim i lirë.
Organizimi i orës së mësimit
1Hapi I. U paraqitet nxënësve kartolina e foljeve kam, jam. Në dyshe nxënësit krijojnë dialogë të shkurtër
duke përdorur foljet kam dhe jam.
P.sh.: Nxënësi i parë: Fëmijët ishin në cirk. Atje kishte shumë shikues.
Nxënësi i dytë: Unë qeshë në cirk javën e kaluar. Shfaqja pati shumë sukses.
Paraqitet harta e foljeve jam dhe kam. Vihet theksi te koha e pakryer e foljeve kam, jam.
Hapi II. U paraqiten nxënësve fisha me folje kam, jam në kohë, veta e numra të ndryshëm.
Qemë – koha e kryer e thjeshtë, veta e parë, shumës
Do të jesh – koha e ardhme, veta e dytë, njëjës
Hapi III. Paraqitet flipçarti me zgjedhimin e foljeve kam, jam në kohën e pakryer. Lexohet disa herë nga
nxënësit. U tërhiqet nxënësve vëmendja se foljet kam, jam tregojnë për një veprim që ka ndodhur në kohën
e shkuar dhe që është i papërfunduar. Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë në tekst. Dallohen
foljet me ngjyrë në tekstin e dhënë. Në ç’kohë janë përdorur foljet kam, jam? Vihet re ndryshimi mes kohëve
të shkuara:
isha – qeshë;
kisha – pata
Lexohet nga disa nxënës zgjedhimi i foljeve në të pakryerën në tekst.
Hapi IV. Kalohet në punimin e ushtrimeve në tekst.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të përvetësojnë zgjedhimin e foljeve kam, jam në kohën e pakryer dhe në të
kryerën e thjeshtë. (Punohet me laps në tekst.)
U kërkohet më pas nxënësve të formojnë fjali duke përdorur foljet kam, jam në kohën e pakryer.
Lexohen fjalitë nga nxënësit.
2Hapi I. U kërkohet nxënësve të shkruajnë fjali duke përdorur foljet kam, jam në kohën e pakryer.
Lexohen fjalitë para klase nga nxënësit.
Hapi II. Punohet ushtrimi 2 në tekst.
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të plotësojnë fjalitë me foljet kam, jam në kohën e duhur (me laps në tekst).
(isha, kishte, ishit, ishin, ishe, kam)
Nxënësit lexojnë tekstin e plotësuar.
Hapi III. Ndahen nxënësit në grupe. Teksti i ushtrimit do të përdoret duke i përshtatur foljet kam, jam në
kohën e kryer të thjeshtë dhe kohën e ardhme.
Grupi i parë: Përdor foljet kam, jam në kohë e kryer të thjeshtë. (qeshë, qenë, qetë, qenë, qe, pata)
Grupi i dytë: Përdor foljet kam, jam në kohën e ardhme: do të jem (nesër), do të ketë, do të jeni (javën e
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ardhme ), do të jenë, do të jesh, do të kem)
Çdo grup prezanton tekstin e plotësuar me foljet në kohën vetën dhe numrin e duhura.
Hapi IV. Nxënësve u kërkohet të krijojnë një tekst të shkurtër duke përdorur foljet kam, jam në kohën e
pakryer.
Lexohet teksti i krijuar nga nxënësit.
Vlerësimi i nxënësve për:
• zgjedhimin e foljeve kam, jam në kohën e pakryer;
• dallimin e kohëve të foljeve kam, jam.
• krijimin e fjalive ku përdoren folje kam, jam në kohën e pakryer.
• përshtatjen e foljeve kam, jam në fjalitë e dhëna.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Mami im
Kompetenca: Shkruajmë

Situatë e të nxënit:
• Vizatimi i portretit të mamasë në një fletë
formati

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me interes vjershën;
• përshkruan mamin e tij / saj duke u mbështetur te pamja
fizike, sjellja, karakteri;
• paraqet me vizatim ose me poezi mamin e tij /e saj.

Fjalët kyç:
• vizatim
• vogëlushe
• mësuese
• poezi

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, foto të mamit, fletë
formati, lapsa, lapustila

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vizatim i shpejtë, dëgjim i drejtuar, përshkrim i lirë, turi i
galerisë, karrigia e autorit
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Vizatoni në një fletë formati mamin tuaj.
Secili nxënës e vizaton dhe e paraqet në perden e klasës.
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Hapi II. Lexohet poezia “Mami im” nga mësuesja dhe nxënësit e dëgjojnë me vëmendje.
Pas leximit u drejtohen nxënësve pyetjet:
• Kë kishte vizatuar vajza?
• Pse mësuesja nuk e pëlqeu vizatimin e saj?
• Si ishte në të vërtetë mamaja e vajzës?
• Të pëlqeu veprimi i mësueses në fund të poezisë? Pse?
Mesazhi: Të kërkosh falje është njerëzore.
Hapi III. Përshkruaj mamin tuaj me fjali, poezi ose me pesëvargësh.
Modeli 1: Poezi për mamin
Mamin tim sa shum’ e dua
Ajo është diell për mua.
Më qorton kur bëj gabime,
S’ka në botë si mamaja ime.
E dashur, e ëmbël si karamele
Punëtore e mirë, aspak rebele
Me mua qetë kuvendon
Në çdo moment vetëm rrezaton.
2. Mamaja ime quhet Sofi. Ka një trup të gjatë dhe flokë të shkurtra. Është simpatike dhe gojëëmbël. Më fal
shumë dashuri, më këshillon dhe më edukon të jem e sjellshme në shtëpi dhe në shoqëri. E dua me gjithë
shpirt. Është diell që më ngroh e më mbush me gëzim.
3. Mami im

Simpatike e dashur
Këshillon, edukon, punon
Mamaja ime gojëmjaltë.
Sofi
Secili nxënës prezanton përshkrimin e tij/saj para klase.
Vlerësimi i nxënësve për:
• dëgjimin me interes të poezisë;
• përshkrimin e mamit sipas dëshirës;
• paraqitjen me vizatim i mamasë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Tema mësimore: Zgjimi i ariut
Kompetenca: Lexojmë
Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me role pjesën;
• ritregon përmbajtjen sipas skemës së ndërtimit të tekstit,
• përshkruan personazhin kryesor të përrallës,
• nxjerr temën dhe mesazhin e përrallës.

Klasa: lV

Situatë e të nxënit:
• Pamje në video-projektor ose me foto të
kafshëve letargjike (ariu).
Fjalët kyç:
• gëmushë
• turfulloj
• shputë
• lakmi
• murmuris/mërmëris
• harabel
• ari
• zgjim
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Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, video-projektor,
foto me kafshë letargjike, grafik organizues, alfabeti i
njëpasnjëshëm, fletë formati

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgimi i organizuar, dëgjim i drejtuar, alfabeti i
njëpasnjëshëm, lexim në role, grupo-imito, punë në grupe
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Vëzhgohet me video-projektor ose paraqiten foto me pamje nga kafshët letargjike.
- Ç’dini për kafshët letargjike? (letargjik- i plogësht, i ngathët, i fjetur, topitur)
- Ç’dini për ariun dhe harabelin?
gjitar
(kafshë me shtyllë kurrizore, me gjak të kuq,
që bëjnë të vegjël, të cilët i ushqen femra me
qumështin e vet)
gjithçkangrënës

i pëlqen mjalti
ariu
gjumash

kafshë e egër
trupmadh

zog i vogël
trumcak

ushqehet me drithëra
harabeli
sqep të madh

këmbë të shkurtra
jeton në tufë

Hapi II. Të ndarë në grupe nxënësit plotësojnë alfabetin e njëpasnjëshëm brenda një kohe të caktuar.
A
ari

B
Bretkosë

C
cjap

Ç
çakall

D
derr

Dh
dhelpër

E
elefant

Ë

F
Fokë

G
gamile

Gj
gjirafë

H
harabel

I
iriq

J
jaguar

K
kalë

L
lepur

Ll
M
llosë (dhi e përhimtë) majmun

N
Ngjalë

Nj
njeri

O
oktapod

P
panterë

Q
qen

R
rinoqeront

Rr
rrëqebull

S
salmon

Sh
shimpanze

T
tigër

Th
thithëlopë

U
urith

V
X
Xh
Y
Z
vemje
Xixëllonjë
Xhaketë
ylli i detit
zebër
Dallohet grupi që ka plotësuar më shumë kuti brenda kohës së caktuar.
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Hapi III. Shkruhet titulli i përrallës në tabelë: “Zgjimi i ariut”. Lexohet përralla në heshtje nga nxënësit.
Shpjegohen fjalët dhe shprehjet e reja.
Leximi zinxhir i pjesës nga nxënësit.
U drejtohen nxënësve pyetjet:
• Ç’ndodhi para se të vinte pranvera?
• Cilat janë pyetjet që i bëri ariu harabelit?
• Pse ariut nuk i pëlqen natyra?
• Po harabeli ç’bëri?
U kërkohet nxënësve të plotësojnë fjalitë e tekstit me fjalët që duhet.
Lexohet përralla me role (ariu, harabeli, autori).
Mesazhi i përrallës: Dembelizmi është ves shumë i keq.
Hapi IV. Veçohen personazhet e përrallës dhe u kërkohet nxënësve të analizojnë cilësitë e tyre.
Ariu – dembel, gjumash, i plogët, i çuditur, frikacak
Harabeli – i shkathët, kureshtar, i gëzuar, i shpejtë
Më pas u kërkohet nxënësve të përshkruajnë mjedisin pranveror dhe veprimet e ariut dhe të harabelit.
Pranvera erdhi. Pemët lulëzojnë. Harabeli cicëron. Ariu turfullon.
Akulli shkrin. Bletët ende s’kanë dalë nga zgjoi. Natyra ende nuk është zgjuar plotësisht, por ajo është e
bukur dhe e dashur.
Imitoni zërat e kafshëve apo tingujt nga natyra.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin e përrallës rrjedhshëm dhe me role;
• përshkrimin e ariut dhe harabelit;
• tregimin e pjesës sipas ndërtimit të saj;
• nxjerrjen e mesazhit të përrallës.
Detyrë shtëpie. Lexoni pjesën disa herë, mësoni përmendsh fjalët e personazheve.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Folja në kohën e tashme
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Lojë me fisha me folje në kohën e tashme.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon foljet në kohën e tashme,
• zgjedhon foljet e rregullt në kohën e tashme duke veçuar
mbaresat për çdo vetë,
• shkruan një tekst duke përdorur folje në kohën e tashme.

Fjalët kyç:
• koha e tashme
• zgjedhimi
• vetë
• numër
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Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, fisha me folje, fliçarte
me zgjedhimet e foljes në kohën e tashme, fletë formati

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: harta e foljeve, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar, krijim i lirë
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Paraqiten para nxënësve fisha me folje të ndryshme.
– Në ç’kohë, vetë dhe numër janë foljet?
– Si e gjetët?
– Si zgjedhohen foljet e rregullta në kohën e tashme?
Hapi II. U paraqiten nxënësve fliparte me zgjedhimin e foljeve mësoj.
		
Unë mësoj 		
Ne mësojmë
		
Ti mëson 		
Ju mësoni
		
Ai/ ajo mëson 		
Ato / ato mësojnë
Tërhiqet vëmendja e nxënësve te mbaresat e kohës së tashme (për foljet që mbarojnë me -j).
Si folja mësoj zgjedhohen në kohën e tashme të gjitha foljet e zgjedhimit të parë (foljet që mbarojnë me -j).
Hapi III. Nxënësit hapen tekstin e gjuhës. Lexojnë poezinë dhe dallojnë kohën e foljeve të nënvizuara me të
kuqe dhe blu.
U kërkohet të argumentojnë pse foljet me të kuqe janë në kohën e tashme. (Pasi veprimi që tregojnë ato
kryhet në kohën kur ne flasim.)
Plotësohet tabela e dhënë në tekst duke zgjedhur foljet në kohën e tashme.
Hapi IV. Kalohet në punimin e ushtrimeve të tekstit. Të dyja ushtrimet plotësohen me laps në tekst
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të përvetësojnë dhe të përdorin si duhet foljet në kohën e tashme në fjalitë e
tekstit të dhënë. (flet, është, është, keni, shëtit, mban, është, është, gjen, ngre, vrapon, besoni)
Ushtrimi 2 synon që të shndërrojë foljet e kohës së ardhme në kohën e tashme. (mbulon, është, vjen,
rrjedhin, ujitin, lërojnë, kullotin, luajnë)
Lexohen ushtrimet e plotësuara nga nxënësit.
Hapi V. U kërkohet nxënësve të zgjedhojnë foljen “mjekoj” në kohën e tashme, duke ndarë me vizë
mbaresat, si dhe të krijojnë një tekst të shkurtër duke përdorur foljet në kohën e tashme. P.sh.:
Pranverës i pëlqejnë shumë ëmbëlsirat. Çdo të diel nëna e saj bën ëmbëlsira të ndryshme. Sot përgatitën
një kek me fruta. Ajo e pret bukur dhe e vë në mes të tryezës.
Lexohen krijimet e nxënësve para klase.
Vlerësimi i nxënësve për:
· dallimin e foljeve në kohën e tashme;
· përdorimin si duhet të foljeve në kohën e tashme, në veta dhe numra të ndryshëm;
· krijimin e një teksti me folje të kohës së tashme.
Detyrë shtëpie. Të punojnë ushtrimin 3 të tekstit.

164

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Drejtshkrimi i foljeve në kohën e tashme
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Fisha me rregullat drejtshkrimor të
foljeve të grupi të parë

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas temës
mësimore
Nxënësi/ja:
• drejtshkruan foljet e grupit të parë të mënyrës dëftore pa gabuar,
• dallon foljet që janë shkruara duke i drejtuar saktë ato,
• përshtat si duhet foljet e kohës së tashme në fjali.

Fjalët kyç:
• drejtshkrim
• koha e tashme
• folje të zgjedhimit të parë

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, fisha me rregulla drejtshkrimore,
fletë formati

Lidhja me fushat e tjera ose me
temat ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgo-zbulo, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. U paraqiten nxënësve disa folje në fisha:
laj

ble

bëmë

punoi

Si janë shkruar këto folje në kohën e tashme? (gabim janë shkruar)
Të gjitha foljet e grupit të parë shkruhen me –j dhe jo me –nj, –i ….
Hapi II.
Hapet teksti i gjuhës. Shihen shembujt e dhënë në tekst. Dallo fjalët e shkruara saktë.
Plotësoni zgjedhimin e foljeve mbaj, shtyj, shkrij, ngrij në tabelën e dhënë në tekst.
Kujdes drejtshkrimin e tyre gjatë zgjedhimit.
Hapi III.
Kalohet në punimin e ushtrimit 4, 5 në tekst (me laps).
Ushtrimi 4 synon që nxënësit të nënvizojnë foljet që janë në kohën e tashme. (blejmë, shtyjmë, vijmë, blej,
blejnë, vizatoj ngjajnë)
Ushtrimi 5: synon qëdrejtshkruaj si duhet foljet e kohës së tashme në tekstin e dhënë.
(blini, flini, bëjnë dime) Lexohen ushtrimet e plotësuara para klase.
Hapi IV.
Drejtshkruhet me të diktuar teksti, ku foljet janë në kohën e tashme.
Babi i Gencit vjen shpesh në provat tona. Ne i vazhdojmë ende provat. Agimi harron diçka nga roli i tij. Të
gjithë vijnë me vonesë. Agimi ende mban gishtin në gojë. Gjithçka na befason në prova.
Nënvizoni foljet dhe shkruani vetën dhe numrin e tyre.
Për shembull: Vjen - numri njëjës, veta e tretë
		
Vazhdojmë - numri shumë, veta e parë etj.
Vlerësimi i nxënësve për:
• drejtshkrimin e saktë të foljeve në kohën e tashme;
• gjetjen e gabimeve dhe korrigjimin e tyre;
• shkrimin me të diktuar të një teksti me folje të grupit të parë.
Detyrë shtëpie. Shkruaj si duhet foljet e kohës së tashme (teksti i jepet nga mësuesja.)
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Tema mësimore: Poezi për pranverën

Klasa: lV

Kompetenca: Dëgjojmë

Situatë e të nxënit:
• Foto nga stina e pranverës dhe krijimi i
posterave

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dëgjon me vëmendje poezitë kushtuar stinës së
pranverës,
• dallon ndryshimet ndërmjet poezive të dëgjuara,
• krijon një poezi për pranverën.

Fjalët kyç:
• pranverë
• qershizat
• zogjtë
• strofë
• varg
• rimë

Burimet: teksti i nxënësve, foto nga stina e pranverës,
kartonë, ngjitës, fletë formati

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: diskutim idesh, dëgjim i drejtuar, dora e fshehtë, punë e drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Nxënësit paraqesin foto nga stina e pranverës.
• Çfarë tregojnë fotot?
(lulëzimi i pranverës, kthimi i dallëndysheve, pjekja e frutave të qershive, kumbullave)
Hapi II. Lexohen nga mësuesja tri poezitë e dhëna në tekst: Pranvera, Qershizat, Jam mik i zogjve!
Pas dëgjimit të poezive, nxënësit plotësojnë pyetjet e shkruara në një fletë formati të përgatitura nga mësuesja.
Hapi III. Strofat e tri poezive janë futur në një zarf. Nxënësit ndahen në tri grupe:
Grupi i parë: Formo të plotë poezinë “Pranvera”
Grupi i dytë: Formo të plotë poezinë “Qershizat”.
Grupi i tretë: Formo të plotë poezinë “Jam mik i zogjve”.
Çdo grup pasi i gjen strofat përkatëse të poezisë, i ngjit në një fletë formati dhe shkruan numrin e tyre, numrin
e vargjeve dhe rimat.
Pranvera: 3 strofa, 12 vargje, rima 1-3, 2-4
Qershizat: 2 strofa, 22 vargje ka rimë
Jam mik i zogjve: 2 strofa, 11 vargje, pak rimë.
Çdo grup prezanton punën e tij para klase.
Hapi IV. Të ndarë në grupe nxënësit krijojnë me foto, poezi, përshkrime etj. posterin me titullin “Pranvera”.
Bëhet prezantimi i posterave të krijuara para klase.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin me intonacion të poezive;
• dallimin e elementeve të poezisë;
• krijimin e posterave për pranverën.
Detyrë shtëpie. Mëso njërën prej poezive përmendësh.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Përshkruajmë pranverën
Kompetenca: Shkruajmë

Situatë e të nxënit:
• Foto me pamje nga natyra në stinën e
pranverës ose në video-projektor.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• krijon një përshkrim për pranverën mbi bazë të
figurave,
• përshkruan pranverën duke përdorur fjalë të
zgjedhura,
• përshkruan bukur, qartë, me imagjinatë pranverën.

Fjalët kyç:
• pranverë
• ngjyrë
• aromë
• tinguj
• ndjesi
• imagjinatë

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, pamje në natyrë ose në
video-projektor

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgimi i drejtuar, imagjinatë e drejtuar, përshkrim i drejtuar,
përshkrim i lirë, diskutim ideve.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Vëzhgohet në video-projektor stina e pranverës ose dilet në natyrë për të vëzhguar stinën e pranverës.
Mësuesi/ja u drejtohet nxënësve:
- Mbyllni sytë dhe mendoni se çdo gjë që na rrethon është e lulëzuar. Në jemi mes një lëndine me lule
shumëngjyrëshe. Mbushim duart plot e përplot me lule. Mendoni çdo të bëni me tërë këto lule.
Hapni sytë dhe tregoni përfytyruar me imagjinatën tuaj.
Hapi II. Pranvera sjell me vete aroma, ngjyra, tingujt, ndjesi të shumta. Diskutohet me nxënësit si janë ato?
Hapi III. Hapet teksti i gjuhës dhe u kërkohet nxënësve të shikojnë fotot e tekstit dhe të përshkruajnë pranverën
duke u ndihmuar nga figurat.
Ngjyrat e pranverës … e verdhë, e bardhë, rozë, manushaqe
Aromat e pranverës … e këndshme, ftuese, ngacmuese n, e lehtë, e fortë
Tingujt e pranverës: hi-hi-hi, s-s-s, uhu-uhu, ham ham
Ndjesitë tuaja: Kënaqësi, gëzim, lumturi, qetësi
Hapi IV. Duke u mbështetur te thesi i fjalëve që është në tekst, përshkruani stinën e pranverës.
Në pranverë natyra fillon e lulëzon. Ajo vjen me lule shumëngjyrëshe, me zogj që cicërojnë, me bimë që
gjelbërojnë. Anembanë dielli ngroh me rrezet e tij. Njerëzit janë më të gëzuar. Kafshët zgjohen nga gjumi i
thellë i dimrit. Kjo stinë magjiplotë hedh vellon e saj shumëngjyrëshe kudo në natyrë…
Lexohet përshkrimet e nxënësve para klase.
Kjo orë mësimi mund të zhvillohet e tëra në natyrë ku nxënësit vëzhgojnë drejtpërdrejt natyrën, të mbajnë
shënime dhe të përshkruajnë me shkrim ose vizatim në fletë formati pranverë (me frymëzim).
Vlerësohen nxënësit për:
• krijimin e një përshkrimi pranveror duke përdorur figurat dhe fjalët e përzgjedhura;
• imagjinatën e tij / saj në situatën e dhënë.
Detyrë shtëpie. Vizatoni stinën e pranverës dhe krijoni një poezi për të.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Luani dhe dhelpra e mençur
Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Dramatizimi i përrallës “Luani dhe dhelpra”

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me role fabulën,
• ritregon brendinë e fabulës me fjalët e veta,
• dramatizoni fabulën me role: dhelpra, luani,
• argumenton mesazhin e fabulës me fjalët e tij/saj.

Fjalët kyç:
• luan
• dhelpra
• thundër
• guvë
• kurth

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, maska dhe veshje të
luanit, dhelprës, libra me fabula

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: dramatizimi, parashikimi me terma paraprakë, hulumtim, turi
i galerisë, karrigia e autorit, punë në dyshe.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Nga grupi i teatrit të klasës dramatizohet fabula “Luani dhe dhelpra”.
Pas dramatizimit, nxënësit tregojnë se ç’dinë për luanin dhe dhelprën.

luani

dhelpra

Idetë e nxënësve shkruhen në tabelë.
Hapi II.
Shkruaj në tabelë fjalët:
luani guvë lajmëroi kafshë thundra dhelpra
Nxënësit në dyshe krijojnë një tregim të shkurtër me këto fjalë kyçe. Disa dyshe e tregojnë tregimin para klasës.
Hapi III.
Njihen nxënësit me tingujt e fabulës “Luani dhe dhelpra”. Më pas, nxënësit lexojnë në heshtje fabulën. Mësuesja
përgatit pyetjet për diskutim.
• Cilat kafshë shkuan në guvën e luanit?
• Cilat kafshë nuk shkoi? Pse?
Lexohet mesazhi i fabulës. Si e kuptoni atë?
Nxënësit japin lirshëm mendimin e tyre.
Përfundimi: Në çdo rast, zgjuarsia të tregon si të mbrohesh nga rreziqet që të kanosen.
• Plotësohen fjalitë e sakta me V dhe me X të gabuarat.
( të saktat 4, 5, 6, të gabuara 1, 2, 3)
168

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
• Tregohet brendia e fabulës me fjalët e tyre nga 2‒3 nxënës.
• Lexohet fabula në mënyrë të dramatizuar me role nga grupe nxënës (autori, luani, dhelpra).
Hapi IV.
Lexohen në “karrigen e autorit” fabula të ndryshme nga nxënësit, duke vënë në dukje mesazhin e fabulës.
Hapi V.
Paraqitni me vizatime pjesën që ju pëlqen më shumë nga fabula.
Vizatime ngjiten në muret e klasës.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin e rrjedhshëm dhe me role të fabulës;
• dramatizimin e fabulës;
• tregimin e brendisë së fabulës;
• argumentin e mesazhit të fabulës.
Detyrë shtëpie. Lexo një fabul dhe shkruaj mesazhin e saj.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Fabula
Kompetenca: Shkruajmë

Situatë e të nxënit:
• Shihet në video-projektor fabula “Dhelpra
dhe lejleku”.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• shkruan fjalët e personazheve të fabulës së dhënë në
tekst,
• shkruan mesazhin e fabulës,
• paraqet fabulën e zgjedhur me mënyra të ndryshme
(modelimi, dramatizimi, vizatime).

Fjalët kyç:
• fabula
• libër me fabula
• plastelinë
• pazëlla
• fletë formati
• kartonë
• lapustila

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, libra me fabula

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgim i organizuar, karrigia e autorit, punë në grupe.
Organizimi orës së mësimit
Hapi I. Shihet në video-projektor fabula “Dhelpra dhe lejleku” ose në mungesë të video-projektorit mund të
dramatizoni para klase nga grupi i teatrit të klasës.
Diskutohet me nxënësit duke nxjerrë dhe moralin e fabulës:
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Mos i bëj shokut tënd atë që nuk do që të ta bëjë edhe ai.
Kush ia punon shokut e pëson keq për veten e tij.
Hapi II. Lexohet në “karrigen e autorit” fabula të ndryshme nga nxënësit duke u ndalur te morali i çdo fabule.
Hapi III.
Hapet teksti. Në tekst është dhënë fabula “Dhelpra dhe lejleku”. Kësaj fabule i mungojnë fjalitë e
personazheve. Plotësoji duke i shkruar me laps në tekst.
Lejleku iu përgjigj: Mirë, po e pranoj ftesën tënde, o dhelpër e dashur!
Dhelpra: Lëpiu mirë e mirë pjatën e saj dhe buzëqeshi me dinakëri.
Lejleku: Të të ftoj për drekë në shtëpinë time.
Dhelpra: Pranoj gjithë gëzim ftesën tënde, o lejlek i mirë.
Lejleku: Të të gostit me peshk të freskët.
Dhelpra: Po përpiqem ti ha spo i kap dot
Hapi IV.
Ndahen nxënësit në grupe. Secilit grup i jepen fabula të përgatitura nga mësuesja në fleta formati.
Nxënësit i lexojnë dhe nxjerrin moralin, duke e pasuruar me mjete të ndryshme.
Grupi i parë: Dhelpra dhe rrushtë
Grupi i dytë: Ujku dhe gomari
Grupi i tretë: Korbi dhe dhelpra
Grupi i katërt: Luani dhe miu
Secili grup prezanton punën e tij para klase.
Vlerësimi i nxënësve për:
• shkrimin e plotë të fabulës së tekstit;
• shkrimin e mesazhit të fabulave;
• modelin e fabulës me mjete të ndryshme.
Detyrë shtëpie. Shkruaj një fabul në menyë të përmbledhur.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll
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Klasa: lV

Tema mësimore: Folja në kohën e kryer të thjeshtë të
mënyrës dëftore
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Paraqiten flipçarte me zgjedhimin e foljes në
kohën e kryer të thjeshtë të mënyrës dëftore.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• zgjedhon foljet e mënyrës dëftore të zgjedhimit të parë
në kohën e kryer të thjeshtë,
• dallon mbaresat e foljeve të së kryerës së thjeshtë,
• përshtat saktë foljet në kohën e kryer të thjeshtë në fjalitë
e dhëna,
• krijon fjali duke përdorur folje të kohës së kryer të thjeshtë.

Fjalët kyç:
• koha e kryer
• koha e shkuar
• veprim i përfunduar
• zgjedhim
• mbaresa
• vetë
• numër

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Burimet: teksti i nxënësve, flipçarte me zgjedhimin e
foljeve, fisha me folje të zgjedhimit të parë, fletë formati,
ngjyra lapsa

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: punë e drejtuar, krijim i drejtuar, përvijim i të menduarit,
shkrim i drejtuar.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
U paraqiten nxënësve folje të zgjedhimit të parë (që mbarojnë me –j).
• Në ç’kohë dini t’i zgjedhoni ato?
• Pse koha e shkuar ka kohën e pakryer dhe kohën e kryer të thjeshtë?
(në kohën e pakryer – veprimi nuk ka përfunduar)
(në kohën e kryer të thjeshtë – veprimi ka përfunduar)
• Si mund të zgjedhohen foljet e zgjedhimit të parë në kohën e kryer të thjeshtë?
Hapi II.
Paraqitni flipçarte me zgjedhimin e foljes “premtoj”në kohën e kryer të thjeshtë (k. e shkuar)
Unë premtova
Ti premtove
Ai/ajo premtoi
Ne premtuam
Ju premtuat
Ata/ato premtuan
• U tërhiqet vëmendja nxënësve gjatë zgjedhimit të mbaresave për çdo vetë.
• Njësoj si folja premtoj zgjedhohen të gjitha foljet e zgjedhimit të parë (që mbarojnë me –j).
• Zgjedhohet disa folje nga nxënës të ndryshëm.
Hapi III.
Hapet teksti i gjuhës. Lexohet fabula “ Mosmirënjohja” e Çajupit. Në ç’kohë janë përdorur foljet e fabulës?
(në kohën e kryer të thjeshtë)
• Lexohen rregullat gjuhësore.
• Zgjedhohen në tekst foljet “gjej, strehoj, mohoj” sipas shembullit të dhënë në tekst (me laps).
Kalohet në punimin e ushtrimeve të tekstit.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të lidhin përemrat vetorë me foljet e dhëna në fjali (sipas shembullit në tekst).
Ushtrimi 2: Shkruhen në fjalitë e tekstit.
(kaluam, mësova, notonte, kaluam, takuam, vizitonin, përshkrova, kalove, mësove)
Ushtrimi 3 synon që nxënësit të dallojnë foljen e saktë në fjalitë e tekstit. (mbuloi, shkoi, ftoi, shkoi, besoi)
Lexohen ushtrimet e plotësuara individualisht nga çdo nxënës në tekst.
Hapi IV. Paraqiten me fisha foljet.
shumës

njëjës

shumës

vrapoj

mësoj

filloj

veta II

veta II

veta III
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Formoni fjali duke i përdorur në kohën e kryer të thjeshtë, në vetën dhe në numrin e kërkuar.
Vlerësimi i nxënësve për:
• zgjedhimin e foljeve në kohën e kryer të thjeshtë duke i ndarë me vizë prapashtesat;
• përshtaten e foljeve në kohën e kryer të thjeshtë;
• krijimin e fjalive me foljet e kohës së kryer të thjeshtë.
Detyrë shtëpie. Zgjedho foljen “recitoj” në kohën e kryer të thjeshtë. Formo 3 fjali me këto folje.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Drejtshkrimi i folja në kohën e kryer të
thjeshtë
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Fisha me zgjedhimin e foljes në kohën e
kryer të thjeshtë

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• drejtshkruan saktë foljet e zgjedhimit të dytë në kohën e
kryer të thjeshtë,
• dallon foljet e shkruara gabim duke i korrigjuar ato,
• drejtshkruan me të diktuar një tekst me foljet në kohën
e kryer të thjeshtë.

Fjalët kyç:
• koha e kryer e thjeshtë
• drejtshkruaj
• foljet e zgjedhimit të dytë
• zgjedhim

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, flipçarte me zgjedhimin
e foljeve të zgjedhimit të dytë, fisha me folje, fletore klase

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: punë e drejtuar, shkrim i drejtuar, vëzhgo-diskuto, diktim i
drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. U paraqiten nxënësve fisha me folje:

		

marr

dal

jap

• Në ç’kohë di t’i përdorësh këto folje?
• Kujt zgjedhimi i përkasin këto folje?
(zgjedhimit të dytë, pasi mbarojnë me bashkëtingëllore)
• Si zgjedhohen këto folje në kohën e kryer të thjeshtë?
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Hapi II. Foljet marr, jap, shoh ndryshojnë shumë në kohën e kryer të thjeshtë.
marr – mora
jap – dhashë
dal – dola
shoh – pashë
Pra, jo: morra, dolla, shkrojta por shkroi, jo punovi por punoi.
Hapi III.
Paraqiten para nxënësve flipçarte me zgjedhimin e foljeve marr, dal, jap, shoh në kohën e kryer të thjeshtë.
Lexohet nga mësuesja dhe nxënësit disa herë duke vënë në dukje ndryshimin.
Hapet teksti i gjuhës. Plotësohen zgjedhimet e foljeve dal, jap në tabelën e dhënë në tekst duke u mbështetur
te modeli i foljes marr. Lexohen shembujt drejtshkrimorë. Kalohet në plotësimin e ushtrimit 1 dhe 2 të tekstit.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të plotësojnë foljet e kohës së kryer të thjeshtë me shkronjat që i mungojnë
(pashë, dhashë, mori, dola, pashë, prisnin, morëm, dolën).
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të nënvizojnë foljet e shkruara gabim në kohën e kryer të thjeshtë. (shkroi,
dolëm, ngrita, mora, pamë doli pengoi)
Shkruhen foljet në këtë formë:
shkruajti - shkroi; shkrovi – shkroi etj.
Hapi IV. Mësuesja zgjedh një tekst me folje që i përkasin kohës së kryer së thjeshtë.
Ja një model:
Dje, kur dola në kodrat e liqenit, mora me vete dhe qenushin tim “Reksin”. Ai fluturoi nga gëzimi kur pa shumë
fëmijë që po lodronin pranë parkut. Kur dolëm, me vete morëm dhe një top. Të dy vrapuam drejt liqenit.
Fëmijët i dhanë shumë dashuri qenushit tim.
Nënvizo foljet e kohës së kryer së thjeshtë.
Vlerësimi i nxënësve për:
• drejtshkrimin e saktë të foljeve të zgjedhimit të dytë (dal, marr, jap, shoh);
• dallimin e shkrimit gabim të foljeve të kohës së kryer së thjeshtë;
• shkrimin me të diktuar pa gabime drejtshkrimore.
Detyrë shtëpie. Formo fjali me foljet marr, jap shoh, dal duke i përdorur në kohën e kryer të thjeshtë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Gramatika është këngë e bukur
Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Listo në një fletë formati cilësitë e një
mësueseje, që ti mendon se është e përsosur.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe me role tregimin,
• ritregon përmbajtjen duke përdorur grafikun e ngjarjes,
• analizon tiparet e personazheve duke u mbështetur në
pjesën e lexuar,
• nxjerr mesazhin dhe temën e pjesës,
• krahason mësuesen e përsosur me mësuesen e tij/saj.

Fjalët kyç:
• gramatika
• inspektori
• me zë të prerë
• e merr me nge
• koncepte
• për shtatë pale qejfe
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Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, fletë formati, flipçarte

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lexim i drejtuar, shkrim i shpejtë, lexim në role, analizë
personazhesh, diagram i Venit.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Në një fletë formati çdo nxënës shkruan cilësitë, që mendon se një mësuese e bëjnë të përsosur, pra, më të
mirën. Cilësitë e një mësueseje të mirë janë: shpjegon, demonstron, frymëzon etj.
Lexohen cilësitë e gjetura nga nxënësit në një flipçart nga mësuesja.
Hapi II. Shkruhet titulli i pjesës në tabelë: “Gramatika është një këngë bukur”
Lexohet pjesa me ndalesa.
Ndalesa e parë: Çdo të martë… deri te ... pak thinja.
• Ku zhvillohet ngjarja?
• Si përshkruhet mësuesja e pjesës?
• Si mendoni, kush mund të jetë gruaja me thinja?
Ndalesa e dytë: Mirëdita... deri te ... borë e bardhë...
• Si filloj të shpjegonte mësuesja Lorencina?
• Ju pëlqen kjo mënyrë shpjegimi e mësueses Lorencina?
• Si mendoni, inspektores i pëlqeu kjo mënyrë shpjegimi?
Ndalesa e tretë: Inspektorja … deri te … mësueses.
• Me çfarë mund ta krahasosh shpjegimin e mësueses?
• Çfarë kërkon inspektorja në shpjegimin e mësueses?
• Si mendoni, a do ta vazhdojë ajo shpjegimin e mësimit pas fjalëve të inspektores?
Ndalesa e katërt: Ua e shkreta... deri te ... nga klasa.
• Si ju duket përgjigja e mësuese Lorencinës?
• Po nxënësit janë dakord me shpjegimin e saj?
• Si mendoni ju, kush kishte të drejtë mësuesja apo inspektorja? Pse?
Bëhet leximi i pjesës zinxhir nga nxënësit.
Shpjegimi i fjalive apo shprehjeve të reja.
Leximi me role i pjesës, me grupe nxënësish.
Plotësohet me laps në tekst rubrika “Kupto tekstin”.
Mesazhi i pjesës: Çdo e metë duhet vënë në dukje, vetëm kështu ne përmirësohemi.
Hapi III.
Analizohen personazhet kryesore të pjesës:
Mësuese Lorencina – e talentuar, e aftë, e dashur, e re
Inspektorja – e rreptë, e thinjur, e prapambetur
Lexohen cilësitë e personazheve nga nxënësit.
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Hapi IV. Duke u mbështetur te cilësitë e një mësueseje të përsosur, krahasoni tiparet e mësueses suaj me
mësuesen e përsosur.
mësuesja e përsosur

mësuesja ime

Lexohen ngjashmëritë dhe ndryshimet mes tyre.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin me intonacion dhe me role;
• ritregimin e pjesës sipas hartës së ngjarjes;
• analizimin e personazheve;
• krahasimin e mësueses së përkryer me mësuesen tënde.
Detyrë shtëpie. Përmblidh shkurt përmbajtjen e pjesës.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Liza në botën e çudirave
Kompetenca: Lexojmë

Situatë e të nxënit:
• Sekuenca nga filmi “Liza në botën e
çudirave” në video-projektor

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon bukur pjesës, sipas rolit,
• tregon bukur përmbajtjen me fjalët e veta,
• përshkruan me imagjinatë veten e tij /saj në vend të
personazhit kryesor,
• nxjerr mesazhin e pjesës.

Fjalët kyç:
• bota e çudirave
• Liza
• vemja
• kërpudha

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, video-projektor, fletë
formati

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgimi i drejtuar, lexim në role, imagjinatë e drejtuar, punë
në grupe, turi i galerisë.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I. Vëzhgohet në video-projektor sekuenca nga filmi “Liza në botën e çudirave”.
• Çfarë dini tjetër për Lizën?
Dëgjohen me vëmendje idetë e nxënësve.
Hapi II. Njihen nxënësit me titullin e pjesës “Liza në botën e çudirave”.
Pjesa është shkëputur nga seria “Klasikët për të vegjël” të shkrimtarit Ljusi Keroll.
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Pjesa është paraqitur në formën e një dialogu.
Vihen nxënësit të lexojnë në heshtje për disa minuta.
Lexohet fillimisht nga grupi teatral i klasës Autori – Liza – Vemja.
Lexohet disa herë në role nga grupet nxënësish.
• Shpjegohen fjalët apo shprehjet e vështira.
• Plotësohet me laps në tekst rubrika “Kupto tekstin”.
• Thuhet përmbajtja e pjesës me fjalët e tyre.
Mesazhi i pjesës: Pas së vërtetës nuk ka gjë më të bukur se sa imagjinata. Ajo është zëri i guximit, syri i
shpirtit.
Hapi III.
Shkruani me imagjinatë se si do të ndihesh tip ose sikur të ishe në vend te Lizës. Dëgjohen shkrimet me
imagjinatë të nxënësve.
Ja një model:
Unë do të zgjidhja për të ngrënë anën e majtë të kërpudhës. Në fillim do të ndihesha pak e hutuar, por më
pas do të qetësohesha. Duke qenë se bëhet më e lartë se pema, do të shikoj çdo gjë që lëvizte mbi të. Do të
jem një vëzhguese e mrekullueshme. Nuk do të lë asnjë të veprojë keq mbi natyrën dhe qeniet e gjalla. Do
të mësoja më shumë për njerëzit, kafshët dhe bimët.
Hapi IV. Ndahen nxënësit në grupe.
Secili grup paraqet me vizatim pjesë nga “Liza në boten e çudirave”.
Secili grup prezanton punën para klase
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin në role të pjesës;
• lidhjen e personazheve me imagjinatën e tyre;
• tregimin e pjesës me fjalët e tyre;
• nxjerrjen e mesazhit të pjesës.
Detyrë shtëpie. Mësoni përmendsh fjalët e një personazhi.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim
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Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Folja në kohën e pakryer
Kompetenca: Gjuha jonë

Situatë e të nxënit:
• Fisha me folje të zgjedhimit të parë.
Flipçarte me zgjedhimin e foljeve në kohën e
pakryer.

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• zgjedhon foljet e mënyrës dëftore të zgjedhimit të parë
duke ndarë me vizë mbaresat,
• dallon foljet e kohës së pakryer,
• krijon fjali duke përdorur folje të kohës së kryer të
zgjedhimit të parë.

Fjalët kyç:
• koha e pakryer
• zgjedhimi
• mbaresat
• vetë
• numër

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, flipçarte me zgjedhimin
e foljeve, fisha me folje të zgjedhimit të parë

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: punë e drejtuar, krijim i drejtuar, shkrim i lirë, harta e foljeve.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Paraqiten fisha me folje të zgjedhimit të parë.
Ç’dini për foljet?
veprim ose gjendje e
frymorëve ose jo frymorëve
zgjedhohet
mbaresa
zgjedhim:
i parë
i dytë
i tretë

foljet

kohët:
e tashme, e
shkuar, e ardhme
vetë

numër

Përdoret folja “mësoj” në tri kohë.
mësoj – do të mësoj – mësova (e kryer e thjeshtë) – mësoja (e shkuar e pakryer).
Hapi II. Paraqiten flipçarte me zgjedhimin e foljeve të zgjedhimit të parë të mënyrës dëftore në kohën e pakryer.
Unë mësoja
Ti mësoje
Ai /ajo mësonte
Ne mësonim
Ju mësonit
Ata/ato mësonin
Vëzhgohen mbaresat e foljeve në kohën e pakryer.
Si folja mësoj zgjedhohen të gjitha foljet e mënyrës dëftore që mbarojnë me –j.
Jepen shembuj me folje të ndryshme.
Në kohën e pakryer veprimi është i papërfunduar.
mjekoja – mjekova
recitoja – recitova
përgatitja – përgatita
këndoja – këndova
Hapi III. Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë në tekst. Tërhiqet vëmendja e nxënësve për
rregullat gjuhësore për kohën e pakryer.
Kalohet në punimin e ushtrimeve të tekstit.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të zgjedhojnë foljet: këndoj, shikoj, vizatoj në kohën e pakryer sipas modelit të
dhënë (me laps në tekst).
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të dallojnë foljet e kohës së pakryer në tekstin e dhënë. (isha, lexoja, çudiste,
ishte, pëlqenin, lexonte, bënte, binte, kishte ndryshoi, kalonte)
Lexohen ushtrimet e plotësuara nga nxënësit.
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Hapi IV. Krijoni fjali me foljet duke i përdorur në kohën e pakryer.
kuptoj – veta I, shumës
qëndroj – veta II, shumës
vizatoj – veta III, njëjës
Lexohen fjalitë para klase nga nxënësit.
Vlerësimi i nxënësve për:
• zgjedhimin e foljeve në kohën e pakryer;
• dallimin e foljeve në kohën e pakryer;
• krijimin e fjalive me foljet e kohës së pakryer.
Detyrë shtëpie. Zgjedhoni foljen kuptoj në kohën e pakryer. Formoni 3 fjali me këtë folje.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll
Tema mësimore: Drejtshkrimi i foljes në kohën e pakryer
Kompetenca: Gjuha jonë

Klasa: lV

Situatë e të nxënit:
• Fisha me folje të kohës pakryer të shkruara
saktë dhe gabim

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• drejtshkruan saktë foljet e kohës së pakryer,
• dallon drejtshkrimin e saktë dhe të gabuar të foljeve në
të pakryerën,
• drejtshkruan me të diktuar foljet e zgjedhimit të parë dhe
të dytë të së pakryerës.

Fjalët kyç:
• zgjedhim
• kohë e pakryer
• zgjedhimi i tretë
• drejtshkrim

Burimet: teksti i nxënësve, e-libri, flipçarte me zgjedhimin
e foljeve, fisha me folje

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: punë e drejtuar, diktim i drejtuar, përvijim i të menduarit,
shkrim i drejtuar.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Lexohen fisha me foljet:
pija – pinja (jo)		
rrija – rrinja (jo)		
flija – flinja (jo)		
• Cilat folje janë drejtshkruar saktë? Pse?
(foljet në kohën e pakryer marrin mbaresën –ja dhe jo –nja).
Jepen shembuj të tjerë nga nxënësit.
Paraqiten në fisha foljet:
		

pi

rri

fle

• Cilit zgjedhimi i përkasin këto folje? Pse?
(grupit të tretë, sepse mbarojnë me zanore)
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dua

laja – lanja (jo)

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Hapi II. Paraqitet në flipçart zgjedhimi i foljeve pi, rri fle, dua në kohën e pakryer.
• Vihen në dukje mbaresat e çdo vete.
• Kujdes! Mbaresa e vetës së parë është –ja dhe jo –nja.
Lexohen zgjedhimet e këtyre foljeve disa herë nga nxënësit.
Hapi III. Hapet teksti i gjuhës. Lexohen shembujt e dhënë. Bëhet kujdes me rregullat drejtshkrimore të foljes
së pakryer.
Plotësohet tabela e zgjedhimit të foljeve rri, fle, dua në kohën e pakryer, sipas modelit të dhënë. Kalohet në
punimin e ushtrimeve.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të dallojnë foljet e kohës së pakryer. (luaja, këndonim, dëgjonte, vraponim,
lexonim, kënaqeshin)
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të shkruajnë foljet në çdo fjali pyetëse.
Si recitoja unë? Çfarë këndon ai?
Ku shkonin ata? Çfarë pastronit ju?
Lexohen ushtrimet e plotësuara nga nxënësit.
Hapi IV.
Mësuesja dikton një tekst, i cili shkruhet nga nxënësit.
Ja një model:
Ishte e diel. Unë me shokët e shoqet shkuam në cirk. Atje luanin akrobatë dhe prestidigjitatorë me numra
shpejtësie. Ata lëviznin me shpejtësi në arenën e cirkut. Ndienim frikë se mos binin nga litarët e varur në çadrën
e arenës. Por jo, ata fluturonin sikur të ishin shpendë fluturues. Donim që shfaqja të mos mbaronte kurrë.
Nxënësit nënvizojnë foljet e kohës së pakryer.
Vlerësimi i nxënësve për:
• zgjedhimin e foljeve të zgjedhimit të tretë në kohën e pakryer,
• përdorimin në fjali të këtyre foljeve,
• dallimin dhe drejtshkrimin e këtyre foljeve.
Detyrë shtëpie. Zgjedho foljen ha në kohën e pakryer dhe formo 3 fjali me to.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Tregimi realist dhe fantastik
Kompetenca: Shkruajmë

Situatë e të nxënit:

Rezultatet e të nxënit e të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon tregimet për nga lloji: realist, fantastik.
• dallon elementet reale dhe fantastike në tregimet e
dhëna (vendi, koha, personazhet, ngjarja, objekte

Fjalët kyç:
• tregim realist, fantastic
• elemente reale dhe fantastike

Burimet: teksti i nxënësit, tekste realë dhe fantastikë.

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuhët dhe komunikimi
• Qytetari

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: mendo-diskuto, punë e drejtuar, përcakto.
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Organizimi i orës së mësimit
1. Evokimi: Mendo-diskuto.
Mësuesi/ja iu drejton nxënësve pyetjet:
- Sa lloj tregimesh kemi? (fantastike dhe realiste)
- A e keni të vështirë të bëni dallimin kur lexoni tregime?
- Çfarë ju ndihmon për t’i dalluar?
Nxënësit renditin elementet që i ndihmojnë.
2. Realizimi i kuptimit: Punë e drejtuar.
Mësuesi/ja paraqet titullin e rubrikës.
Punohet rubrika e parë. Një nxënës lexon elementet reale të tregimit realist “Një gërvishtje e lehtë”.
Më pas, bashkë me mësuesen, diskutojnë pse janë reale këto elemente.
Vendi - Spitali është një ndërtesë reale (që ekziston vërtet), që ne shkojmë kur jemi të sëmurë.
Koha - Paraditja është një kohë reale.
Personazhet - janë reale.
Ngjarja - është reale. Shumicës nga ne, i ka ndodhur të vritet dhe t’i infektohet vendi ku është vrarë,
		
nëse nuk e ka mjekuar.
Objekti - real. Mikroskopi është një mjet, që ndodhet në kabinetin e biologjisë, mësuesi/ja mund ta
		
demonstrojë para nxënësve.
- Punohet rubrika mbi tregimin fantastik.
Një nxënës lexon të dhënat mbi tregimin fantastik.
Plotësohen elementet e tregimit “Në pyllin e gështenjave”.
Personazhi kryesor
		
njeriu i kthyer në gishto			
real apo fantastik
Veprimi
		
Gishtoja që fluturon			
real apo fantastik
Personazhet e tjera
		
Bletari, Bletëza
real apo fantastik
Djaloshi me qeleshe, barinjtë		
real apo fantastik
Djemtë që mbledhin çaj			
real apo fantastik
Vendi
Pylli i Madh i Gështenjave		
real apo fantastik
Koha
Paradite				
real apo fantastik
Lexohen nga nxënësit dhe komentohen elementet e plotësuara.
Në detyrën e shtëpisë, që ata kanë punuar, mësuesja kërkon që nxënësit të analizojnë elementet e tregimit,
sipas modelit të mësipërm.
Nxënësit punojnë. Më pas, lexojnë tregimin dhe analizën e elementeve. Vlerësohen nxënësit me notë.
Titulli i tregimit					
Henriketa
Kloteri ka vënë syze
A keni ngrënë ndonjëherë libra?!
Ani pianistja		

Realist			

Fantastik

Reflektimi: Përcakto.
Mësuesja shkruan në tabelë disa tituj tregimesh dhe nxënësit shënojnë llojin e tyre:
Detyrë shtëpie. Analizoni elementet e tregimit “Është fat të kesh një shoqe si Fatbardha”, sipas modelit të
dhënë në libër.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Kopshti sekret
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Imagjino një kopsht sekret. Flasim për një
kopsht me lule.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
• imagjinon një kopsht sekret,
• flet për një kopsht me lule.

Fjalë kyç:
• kopsht sekret
• pranverë
• lule
• ajër i pastër
• shëndet
Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Burimet: teksti, fotografi kopshtesh me lule, e-libri

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: imagjinatë e drejtuar, lexim i drejtuar, pyetje-përgjigje,
bisedë, shkrim i strukturuar, shkrim i lirë
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Mësuesi/ja fton nxënësit të mbyllin sytë dhe të imagjinojnë si do të ishte një kopsht sekret për ta.
Nxit nxënësit të flasin rreth asaj që ata kanë imagjinuar.
Hapi II.
Njihen nxënësit me temën “Kopshti sekret”
Lexojnë pjesë në heshtje dhe më pas diskutojnë rreth saj.
• Kur dhe ku zhvillohet ngjarja?
• Cilat janë personazhet?
• Çfarë problemi ka Kolini?
• Çfarë ka menduar babai për sëmundjen e Kolinit?
• Cila është ndihma që i dhanë shokët?
Nxirret mesazhi i pjesës: kujdesi për një mjedis të gjelbëruar është investimi më i mirë për një jetë të
shëndetshme.
Hapi III.
Punohet rubrika “Kthehu te teksti” fq. 195.
Nxënësit do të plotësojnë me laps mbiemrat që janë përdorur për emrat e dhënë pasi të rilexojnë paragrafin 5
të pjesës “Kopshti sekret”. (sekret, e mrekulluar, i freskët, e gjelbra).
Nxënësit shkruajnë emra lulesh.
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Pyetja e ditës:
Si e kuptoni shprehjen: “Pranvera po vinte me hapa të mëdhenj”?
• pranvera po vjen shpejt,
• pranvera po vjen ngadalë,
• krahasohet me një send,
• krahasohet me një njeri.
181

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Hapi II. Analizohen personazhet e tregimit.
Miqtë e Kolinit
Kolini
Dikoni

Meri

Nxënësit plotësojnë me mendimet e tyre.
Hapi III.
Ndahet pjesa në paragrafë.
Shkruajnë në fletë A4 fjalinë kryesore të çdo paragrafi (pikat e planit).
Mësuesi/ja tërheq vëmendjen nxënësve: dialogët janë pjesë e një paragrafi.
Shkruaj në tabelë pikat e planit që lexojnë nxënësit.
Hapi IV.
Shkruaj në tabelë pyetjen dhe nxënësit argumentojnë rreth saj.
PO

Po të ishe në vendin e fëmijëve, a do të bëje të
njëjtën gjë për shokun tënd? Pse?

JO

Vlerësimi.
Vlerësohen nxënësit për:
• leximin e rrjedhshëm të pjesës,
• përshkrimin me imagjinatë,
• analizimin e personazheve,
• tregimin e pjesës me aventurë.
Detyre shtëpie. Shkruaj një tregim me titull “Kopshti i ëndrrave të mia”

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Tema mësimore: Kopshti me lule

Situata e të nxënit:

Kompetenca: Shkruajmë

• Pamje nga kopshte dhe parqe me lule

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas Fjalë kyç:
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temës mësimore

• kopsht

Nxënësi/ja:

• i lulëzuar

• përshkruan një kopsht të lulëzuar,

• ngjyra

• përdor fjalë dhe shprehje që kanë lidhje me temën,

• pranverë

• shkruan tregimin sipas strukturës duke u mbështetur në

• aromë

figurat e dhëna.

• tinguj

Klasa: lV

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Burimet: teksti, fisha me përemra vetor, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bisedë, shkrim i strukturuar, shkrim i lirë.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Paraqiten pamje dhe foto nga kopshte dhe parqe me lule.
• Si ndërtohet një kopsht me lule?
• Cilat janë lulet që ju do të donit të kishit në kopshtin tuaj?
• Çfarë forme do donit të kishte kopshti juaj?
Hapi II.
Prezantohet në flipçart struktura e një tregimi:
• Hyrje
• Zhvillim
• mbyllje
Tërhiqet vëmendja e nxënësve për përdorimin e sa më shumë mbiemrave dhe figurave letrare në lidhje me
temën.
Hapi III.
• Ndahen nxënësit në grupe.
• Çdo grup do të ketë një pamje kopshti.
• Sipas modelit të dhënë në flipçart, nxënësit do të krijojnë një tregim.
Hyrje:
Agimi na kishte premtuar se do të na befasonte këtë të diel me diçka që nuk e kishim parë kurrë. U grumbulluam
te vendi i caktuar dhe u nisëm duke ndjekur hapat e shpejtë të shokut tonë.
Zhvillim:
Pasi ecëm rreth pesëmbëdhjetë minuta, pas një “muri” shkurresh na u shfaq përpara syve një parajsë tokësore
e paimagjinueshme. Një kopsht të tillë me kaq shume lule, me ngjyra dhe forma nga më të ndryshmet, nuk e
kisha parë as në ëndrrat e mia më të bukura.
Mbyllje:
Kaluan ditë. Unë mezi prisja pushimet e verës që të shkoja në fshat te shtëpia e dajës e të ndërtoja kopshtin që
kisha kohë që e kisha imagjinuar. Ai do të ishte më i bukuri kopsht, jo vetëm në fshat por në të gjithë krahinën.
Aromat e luleve të kopshtit tim do të “vishnin” ditët e bukura të pushimeve.
Hapi IV.
• Nxënësit lexojnë krijimin e tregimit.
• Evidentohen nxënësit që i janë përmbajtur strukturës së tregimeve dhe pa gabime drejtshkrimore
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
• shkrimin sipas strukturës së tregimit (hyrje, zhvillim, mbyllje),
• përdorimin e figurave letrare,
• përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe.
Detyrë shtëpie. Shkruaj një tregim sipas strukturës (hyrje, zhvillim, mbyllje).
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Tema mësimore: 1. Ndajfolja. 2. Ushtrime
Kompetenca: Gjuha jonë

Klasa: lV

Situata e të nxënit:
• Loja me ndajfolje. Ndërtohen fjali që t’u
përgjigjen pyetjeve me ndajfolje.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas Fjalë kyç:
temës mësimore
• ndajfolje
Nxënësi/ja:
- vendi
• dallon ndajfoljet në fjali,
- mënyre
• identifikon llojin e ndajfoljes,
- sasie
• përdor pyetjen e duhur për të gjetur llojin e ndajfoljes,
• krijon fjali me ndajfolje duke e dalluar atë nga mbiemri.
Burimet: teksti, fisha me ndajfolje të llojeve të ndryshme,
e-libri.

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Qytetaria
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: harta e ndajfoljes, punë e drejtuar, punë në grupe, krijim i
lirë, bisedë paraprake, lexim i drejtuar, përshkrim personazhesh.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Priten fisha me fjalët: afër, nesër, ngadalë, pak.
Nxënësit formojnë fjali me këto fjalë.
Çfarë tregojnë këto fjalë?
Ku qëndrojnë në fjali?
Me cilat pyetje i gjetët?
Kuptimin e cilës pjese të fjalisë plotësojnë?
Hapi II. Njihen nxënësit me temën e mësimit. Hapet teksti në faqen 196.
Punohen njohuritë gjuhësore të dhëna në tekst.
Lexohen fjalitë e dhëna. Analizohen fjalët me ngjyra.
Arrihet në përfundimin se fjalët sonte, shumë, afër, bukur janë ndajfolje. Zakonisht ndajfoljet plotësojnë
kuptimin e foljes.
Lexohen ndajfoljet e dhëna në tabelë.
Ilustrohen me shembuj pyetjet që përdoren për të gjetur llojin e ndajfoljeve.
Ne jemi këtu. 		
Ku?
ndajfolje vendi
Dje ra shi.
Kur?
ndajfolje kohe
Në dhomë bën ngrohtë? Si?
ndajfolje mënyre
Filmi më pëlqeu shumë. Sa?
ndajfolje sasie
Tërhiqet vëmendja nxënësve për të dalluar mbiemrin nga ndajfolja.
Për shembull: Djali i bukur po këndon. I bukur, mbiemër, tregon cilësi të emrit që ka pranë.
Djali këndon bukur. Bukur, ndajfolje, plotëson kuptimin e foljes.
Hapi III.
Punohet rubrika “Ushtrohu”
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të dallojnë ndajfoljet e dhëna në fjali.
(tani, Aty, Këtu, Dikur, këtu, Më vonë, aty, Tani, herët, ngadalë, shumë, afër, larg)
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Ushtrimi synon që nxënësit të vendosin në tabelë ndajfoljet që nënvizuan në ushtrimin 1.
Ndajfolje
vendi

kohe

mënyre

sasie

Aty, këtu, këtu, aty, afër

Tani, dikur më vonë, tani, herët

ngadalë

Shumë

		
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Paraqitet në tabelë harta e ndajfoljes. Plotësojnë nxënësit me mendimet e tyre.
Paraqitet në tabelë harta e ndajfoljes. Nxënësit e plotësojnë me mendimet e tyre.
Ku?

vendi

Ndryshon nga mbiemri.
Kur?

mënyre
Ndajfolje

kohe

Nuk ndryshon në
fjali gjatë përdorimit.

Si?

Plotëson kuptimin e foljes.
Sa?

sasie

Qëndron në krye, në mes
ose në fund të fjalisë.
Zakonisht qëndron
pas foljes.

Ilustrohet me shembuj nga nxënësit.
Hapi II.
Kalohet në punimin e ushtrimeve në faqen 197.
Ushtrimi 3 synon që nxënësit të plotësojnë tekstin e dhënë me ndajfoljet e duhura.
(tani, Aty, Këtu, Dikur, këtu, afër, larg, Më vonë, këtu, Tani, herët, ngadalë, shumë)
Ushtrimi 4 synon që nxënësit të vendosin ndajfoljet në kllapa në vendet bosh.
(gjithandej, poshtë e lart, pak a shumë, këtej e tutje)
Ushtrimi 5 synon që nxënësit të dallojnë mbiemrat nga ndajfoljet dhe të vendosin shenjën + në tabelë.
Shembuj fjalish

Ndajfoljet

Mbiemrat

Pylli kishte drurë të rrallë.

+

Marku rrallë kishte parë bukuri të tillë.

+

Bënte nxehtë.

+

Zjarri i nxehtë përvëlonte bimët.
Bletari fliste qartë.

+
+

Pamja e pyllit i dha Markut një mësim të qartë.

+

Hapi III.
Nxënësit do të shkruajnë në fletore.
Në ushtrimin 6 nxënësit do të shkruajnë ndajfolje përbri mbiemrit të dhënë.
i lirë - lirë
i butë - butë
i mirë - mirë
i qartë - qartë
i gjatë - gjatë		
i ftohtë - ftohtë
i thellë - thellë
i qetë - qetë 		
i keq - keq
Në ushtrimin 7 nxënësit do të shkruajnë antonimet ndajfoljeve të dhëna.
larg - afër
herët - vonë 		
thellë - cekët
ngadalë - shpejt
lart - poshtë		
pak - shumë
gjatë - shkurt
mirë - keq		
brenda - jashtë
Kontrollojnë në dyshe punën e bërë.
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Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
- dallimin e ndajfoljeve dhe të llojeve të saj nëpërmjet pyetjeve,
- përdorimin e tyre në fjali,
- dallimin nga mbiemrat.
Detyrë shtëpie. Krijo një tekst me titull “Stina e luleve dhe ngjyrave” ku të përdorësh ndajfolje vendi, kohe,
mënyre dhe sasie.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Vishnjushi dhe sinjor Majdanozi
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Pamje nga libri “Çipolino”

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm,
• respekton shenjat e pikësimit,
• tregon përvoja të ngjashme me tregimin,
• analizon personazhet e tregimit,
• nxjerr mesazhin e pjesës.

Fjalë kyç:
• aventurë
• sinjor
• qepujkë
• kopsht
• mos
• tabelë

Burimet: teksti, video projektor, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgim i organizuar, dëgjim i organizuar, analizë personazhesh
Organizimi i orës së mësimit
Hapi II.
Paraqiten pamje nga libri “Aventurat e Çipolinos”
- A keni dëgjuar për personazhin e famshëm të Çipolinos?
- Çfarë e bën atë kaq interesant?
- Pak fjalë për jetën dhe veprën e autorit Xhani Rodari.
Hapi II.
Punohen fjalët e reja.
- Fjalor: vërsnikët, fill i vetëm, marifet, sinjor.
- Lexojnë pjesën të ndarë tre nxënës.
- Diskutohet përmbajtja e pjesës duke iu përgjigjur pyetjeve.
- Si e imagjinoni kopshtin ku shëtiste Vishnjushi?
- Pse mësuesi i tij i kishte vendosur atë tabelë?
- Çfarë dënoni si të gabuar në sjelljen e sinjor Majdanozit?
- Çfarë ishte e papërshtatshme në fjalët e tezeve të Vishnjushit?
- A bëri mirë Vishnjushi që i hoqi syzet? Pse?
- Nxirret mesazhi i pjesës: Fëmijët që të rriten të lumtur duhet të jenë të lirë e jo të ndryshuar.
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Hapi II.
Analizohen personazhet e pjesës.
Vishnjushi
Tezet e Vishnjushit

Sinjor Majdanozi

Plotësohet kllasteri me mendimet e nxënësve.
Hapi IV.
Paraqiten në tabelë nga mësuesi/ja fisha me ngjyra, që sinjor Majdanozi kishte vendosur në park.
NDALOHET HYRJA!

NDALOHET DALJA!

NDALOHET BASHKËBISEDIMI ME PESHQIT!

NDALOHET FUTJA E DUARVE NË UJË!
NDALOHET PREKJA E LULEVE!

AI QË DO TË SHKELË BARIN ËSHTË I DETYRUAR TË SHKRUAJ DY MIJË HERË: “UNË JAM RRUGAÇ”!
Nxënësit do të shkruajnë në fisha të kundërtën e asaj që shkruhet në fisha.
Tërhiqet vëmendja e nxënësve te përdorimi i shkronjave të mëdha të shtypit dhe i pikëçuditjes. Për
shembull:
LEJOHET TË LUASH NË BAR!
LEJOHET PREKJA E LULEVE!

LEJOHET DALJA!

LEJOHET FUTJA E DUARVE NË UJË!

LEJOHET TË SHKELËSH NË BAR!

Edhe këto fisha ngjiten në tabelë.
Hapi V.
Nxënësit diskutojnë dhe argumentojnë përgjigjet e pyetjeve që shkruhen në tabelë.
PO

A të ka ndodhur që të rriturit të tregojnë kujdes të tepëruar?
A je ndier i ndryshuar nga fjalët Mos! Pse?

JO

Vlerësimi. Vlerësohet nxënësi për:
- leximin rrjedhshëm të pjesës,
- analizën e personazheve,
- argumentimin e përgjigjeve të pyetjeve.
Detyrë shtëpie. Trego një rast kur ti je ndier si Vishnjushi.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1. Princesha Ardita. 2. Përralla.
Kompetenca: Lexojmë. Shkruajmë.

Situata e të nxënit:
• Tregime përrallash. Organizues grafik i
strukturës së përrallës.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me intonacion,
• luan pjesën në role,
• analizon elementët e përrallës.

Fjalë kyç:
• përrallë
• kohë
• vend
• personazh
• objekt magjik
• fund i lumtur

Burimet: teksti, fletë formati, lapsa me ngjyra, organizues
grafik, fisha, video projektor, personazhe përrallash dhe
objekte, e-libri.

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lexim i drejtuar, lexim në role, organizues grafik, punë e
drejtuar, krijim i drejtuar, turi i galerisë.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Ftohen nxënësit të tregojnë pjesë përrallash.
Listohen në flipçart titujt e përrallave që nxënësit kanë lexuar.
Hapi II.
Nxënësit lexojnë në heshtje përrallën “Princeshë Ardita”.
Ndahet përralla sipas strukturës hyrje – zhvillim – mbyllje.
Paraqiten në flipçart elementet e përrallës:
Koha
Është e papërcaktuar: Na ishte njëherë...
Vendi
Vendi është përherë përrallor, magjik, i jashtëzakonshëm.
Personazhi kryesor
Pozitiv (i mirë, guximtar) përballet me personazhin negativ.
Personazhe ndihmës
Ndihmojnë personazhin kryesor të kalojë vështirësitë.
Objektet magjike
Ndihmojnë shpesh personazhin kryesor.
Fundi i përrallës
Fund i lumtur për personazhin pozitiv. Personazhi negativ e
pëson.
Hapi III.
Analizohet përralla bazuar në elementet e saj të paraqitura në flipçart.
Koha: Njëherë e një kohë...
Vendi: Pallati mbretëror...
Personazhet kryesore: Princeshë Ardita, Agimi
Personazhet ndihmëse: Peshku, shqiponja, dhelpra
Objektet magjike: Teleskopi, guraleci, penda, tri qimet, molla
Hapi IV.
- Ritregohet përmbajtja e përrallës.
- Analizohen personazhet.
- Nxirret mesazhi i përrallës.
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Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Paraqitet në tabelë struktura e përrallës
Koha

Vendi

Personazhet
Çfarë ndodhi?

Hyrje

Titulli

Zhvillimi

Përralla

Mbyllje

Pse ndodhi?

Kush u përfshi?

Objektet magjike

						Si u zgjidh?
Hapi II.
- Njihen nxënësit me temën.
- Ndahen nxënësit në tri grupe.
- Bazuar në figurat e dhëna në faqen 203 të tekstit, secili grup do të krijojë një përrallë.
- Tërhiqet vëmendja e nxënësve: T’i përmbahen strukturës së ndërtimit të përrallës. Përrallës t’i vendosin
titull.
Hapi III.
- Nxënësit ulen me radhë në karrigen e autorit dhe lexojnë përrallën që kanë krijuar.
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
- ndërtimin e përrallës sipas strukturës (hyrje, zhvillim, mbyllje),
- shkrimin saktë dhe pa gabime drejtshkrimore.
Detyrë shtëpie. Shkruaj një përrallë

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1. Pjesët kryesore të fjalisë. 2. Kryefjala
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Fisha me fjali me kryefjalë, kallëzues, me
kryefjalë emër, përemër, grup fjalësh

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon pjesët kryesore të fjalisë,
• dallon me anë të pyetjeve kryefjalën në fjali,
• tregon me se shprehet kryefjala,
• krijon fjali me kryefjalë emër, përemër dhe grup fjalësh.

Fjalë kyç:
• kryefjalë
• emër
• përemër
• grup fjalësh
• kush? cili? cila? cilët? cilat?

Burimet: teksti, fisha, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Qytetaria

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijim i të menduarit, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar.
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
- U kërkohet nxënësve të formojnë nga një fjali në fisha.
- Këmbejnë fishat me shokun e bankës.
- Nënvizojnë kryefjalën dhe kallëzuesin.
Me cilën pyetje gjendet kryefjala?
Me cilën pyetje gjendet kallëzuesi?
Hapi II.
Paraqiten në tabelë fishat me fjalitë:
Princi trokiti në pallatin mbretëror (kush?)
Ai i kërkoi mbretëreshës mollën (cili?)
Molla e kuqe kishte brenda princeshën (cila?)
Nxënësit dallojnë kryefjalën në çdo fjali duke bërë pyetjen e duhur.
Hapi III.
Hapet teksti i gjuhës shqipe në faqen 204.
Lexojnë rubrikën “Kujto”. Punohen njohuritë gjuhësore.
princi - 		
(kush?)
Kryefjala mund të jetë:
ai - 		
(kush?)
molla e kuqe - (cila?)
Mësuesi/ja u tërheq vëmendjen nxënësve:
Pyetja kush? përdoret vetëm për njerëz.
Pyetjet cili?, cila?... përdoren për gjithçka: njerëz, kafshë, sende etj.
Hapi IV.
Punohet rubrika “Ushtrohu”.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të lidhin kryefjalën me kallëzuesin.
Shembull:
Njerka e keqe i dha nipit një pluhur magjik.
Shërbëtori besnik e ndihmoi princin.
Disa nxënës lexojnë me zë punën e bërë.
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të plotësojnë fjalitë me kryefjalët që janë dhënë në etiketa.
Nxënësit plotësojnë me laps fjalitë. (Albatrosi, Ai, Shpendi, Nëna, Ky shpend detar, Shokët, nëna e tij)
			
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Paraqitet në tabelë fjala “kryefjala”.
Nxënësit plotësojnë kllasterin me njohuritë e marra.
pjesë kryesore e fjalisë
		

kryefjala

shprehet me:
		

gjendet në:
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fillim
mes
fund

të fjalisë

gjendet me pyetjet:

emër
përemër
grup fjalësh
kush?
cili?, cila?
cilët?, cilat?
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Nxënësit ilustrojnë me shembuj.
Hapi II.
Kalohet në punimin e ushtrimeve në tekst, faqe 205.
Ushtrimi 3 synon që nxënësit të nënvizojnë kryefjalën emër me të kuqe, kryefjalën përemër me blu dhe me
të gjelbër, kryefjalën me grup fjalësh.
Me të kuqe: Arta, Dritoni, Piter Pani, Librat
Me blu: Ajo, Ju, Ti, Unë
Me të gjelbër: Veprimet e tij, Personazhi i filmit
Ushtrimi 4 synon që nxënësit të formojnë fjali me kryefjalët e dhëna.
Shembull:
Përralla ishte shumë interesante.
Ne do të shohim koncertin e shkollës.
Librat janë miqtë e mi të pandarë.
Gjuha shqipe është gjuhë e lashtë.
Hapi III.
Në ushtrimin 5 kërkohet nga nxënësit:
- të nënvizojnë kryefjalën,
- të shkruajnë me laps në tekst pyetjen me të cilën gjejnë kryefjalën.
U tërhiqet vëmendja nxënësve të mos ndryshojnë kohën e foljes kur bëjnë pyetjen.
Cilët mbollën pemë?
Cila ishte e bukur?
Kush të pëlqeu shumë?
Cilat luajnë me kukulla?
Cilët fluturojnë ulët?
Cilët tregojnë afrimin e shiut?
Kush ishte i sëmurë?
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
• dallimin e kryefjalës,
• përshtatjen e saj në fjali,
• krijimin e fjalive me kryefjalë: emër, përemër dhe grup fjalësh.
Detyrë shtëpie. Ushtrimi 6, faqe 205.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Tregim për yllin e zjarrtë
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Bisedë për yjet

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me intonacionin e duhur,
• flet për jetën e një ylli,
• dallon shprehjet e përdorura në përralla
nga ato të përdorura në tregim shkencor.

Fjalë kyç:
• yll
• masë e gaztë
• mjegullnajë
• vezullim

Burimet: teksti, video projektor, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lexim i drejtuar, pyetje-përgjigje, shkrim i drejtuar.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Bisedë për yjet.
Ku jetojnë ato? Çfarë dini ju për yjet?
Nxënësit flasin për hapësirën, yjet, planetët.

Yjet

Hapi II.
Njihen nxënësit me temën dhe pak me autorin.
- Tre nxënës lexojnë tregimin duke e ndarë në pjesë.
- Shpjegohen fjalët që nuk kuptojnë.
- Diskutohet përmbajtja e pjesës duke iu përgjigjur pyetjeve.
- Ku jetonte ylli dhe sa i madh ishte?
- Si u krijua ylli?
- Çfarë vetish kanë rrezet e yllit të zjarrtë?
- Sa zgjat udhëtimi i rrezeve që vijnë në Tokë?
- Si ndryshon ngjyra e yjeve?
Hapi III.
Punohet rubrika “Kthehu te teksti”.
Kjo rubrikë synon që nxënësit të dallojnë fjalë dhe shprehje që përdoren në përralla me ato që përdoren
në tregimet shkencore.
Fjali dhe shprehje që përdoren:
Në përralla
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Në tregime shkencore

Na ishte njëherë...

masë e gaztë hidrogjeni

ylli e urrente errësirën

mjegullnajë

u mblodh

vezullon

rrezet krahëlehta, këmbëshpejta

Yjet lindin, rriten, shuhen.

Ec e ec, kaluan orë, ditë, javë.

Yjet jetojnë me shekuj, me mijëra e miliona vjet.

Ik e ik, kaluan muaj e vite.

Yjeve u ndryshon madhësie e ngjyra.
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Hapi IV.
Shkruaj një pesëvargësh me fjalën Ylli
				

Ylli

					

I zjarrtë

				
				

Lind
Ylli

rritet

jeton

				
Disa nxënës lexojnë krijimet e tyre.

guximtar
shuhet

miliarda

vjet

trup qiellor

Hapi V.
Nxënësit argumentojnë përgjigjen e pyetjes:
Po

A ngjasojnë yjet me njerëzit?

Jo

Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
- leximin rrjedhshëm të pjesës,
- dallimin e ndryshimeve të një tregimi shkencor me një përrallë.
Detyrë shtëpie. Të ritregojnë përmbajtjen. Përgjigju me shkrim pyetjes: Pse rrezet e yllit të zjarrtë vazhdojnë
udhën drejt tokës?

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1. Kallëzuesi. 2. Ushtrime
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Fisha me fjali ku të dallohet kallëzuesi

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon kallëzuesin në fjali,
• dallon foljen jam kur përdoret si folje ndihmëse,
• plotëson fjalitë me kallëzues,
• krijon fjali ku kallëzuesi është folje, foljen jam +
mbiemër, foljen jam + emër.

Fjalë kyç:
• kallëzues
• folje
• folje ndihmëse
• ç’bën?
• Si është?
• Çfarë është?

Burimet: teksti, fisha, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijim i të menduarit, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar.
193

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Paraqiten në dërrasën e zezë fisha me fjalitë e mëposhtme. (Përdoren ngjyra të ndryshme për fjalët: fluturon,
është e shpejtë, është planet.)
Anija kozmike fluturon në Hënë.
Ajo është e shpejtë.
Hëna është planet.
Analizohen fjalët me ngjyra:
Ç’bën anija?
Fluturon
Si është anija?
Është e shpejtë
Çfarë është Hëna?
Është planet
Hapi II.
Njihen nxënësit me temën. Hapet teksti në faqen 209.
Punohen njohuritë gjuhësore:
Lexohet rubrika “Kujto”.
Lexohen fjalitë.
					
folje që tregon veprim ose gjendje (fluturon, punoj, çuditem)
Përfundimet: kallëzuesi mund të jetë:
folja jam+mbiemër, që tregon si është kryefjala
(jam i shpejtë, është i bukur)
Folja jam+emër, që tregon çfarë është kryefjala
(është planet, ishte kozmonaut)
Tërhiqet vëmendja e nxënësve: Kur folja jam shoqërohet me mbiemër dhe emër, quhet folje ndihmëse.
Hapi III.
Punohet rubrika “Ushtrohu”.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të plotësojnë fjalitë me kallëzues. (Plotësojnë me laps në tekst.)
Shembull:
Era fryn me tërbim.
Gjethet bien në tokë.
Harabeli cicëron në fole.
Degët tunden nga era.
Nxënësit tregojnë me se është shprehur kallëzuesi.
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të plotësojnë kallëzuesin me emër ose mbiemër.
(është e bukur, ishte vajza, ishte i pasur, ishte i dashur)
				
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Paraqitet në tabelë “harta e kallëzuesit” e cila plotësohet me mendimet e nxënësve.
Ç’bën?

pjesë kryesore e fjalisë
tregon:

shprehet me:

kallëzuesi

Si është?

kryefjala

Çfarë është?
folje
foljen
jam+emër

foljen
jam+mbiemër

Ç’bën?
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gjendet me pyetjet:
Si është?

ndryshon gjatë përdorimit në fjali
Ç’është?
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Ilustrohen me shembuj.
Hapi II.
Punohen ushtrimet.
Ushtrimi 3 synon që nxënësit të nënvizojnë kallëzuesit. Plotësojnë tabelën.
Kallëzuesi
Folje

Folja jam+mbiemër

Folja jam+emër

stërvitet
stërvit
kënaqen
luajnë

është i zoti
është i madh
është i përgatitur

janë shokë
është sportist

Shkëmbejnë tabelën me shokun e bankës; kontrollojnë punën e njëri-tjetrit.
Hapi III.
Ushtrimi 4. Paraqitet në dërrasë një figurë, rreth së cilës nxënësit do të krijojnë një tekst të shkurtër, ku të
përdorin kallëzues me: folje, foljen jam+emër, foljen jam+mbiemër.
Lexohen krijimet nga nxënësit. Evidentohet krijimi më i mirë.
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
- dallimin e pjesëve kryesore të fjalisë,
- dallimin e kallëzuesit.
Detyrë shtëpie. Krijo gjashtë fjali ku kallëzuesi të jetë: me folje, me foljen jam+mbiemër, me foljen jam+emër.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1. Dallimi i teksteve nga intonacioni
2. Tekste fantastike dhe shkencore
Kompetenca: Flasim. Shkruajmë.

Situata e të nxënit:
• Lloje të ndryshme tekstesh që i kanë sjellë
nxënësit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon me anë të intonacionit llojet e teksteve,
njeh karakteristikat e secilit tekst,
• diskuton për karakteristikat e veçanta të secilit tekst,
• shkruan saktë tekste fantastikë dhe shkencorë sipas
strukturës.

Fjalë kyç:
• tregim
• realist
• fantastik
• përrallë
• përshkrues
• shkencor
• elemente fantastike

Burimet: teksti, fisha, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bisedë paraprake, lexim i drejtuar.
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
- Bisedohet me nxënësit në lidhje me llojet e teksteve që kanë lexuar, qofshin ata në librin e gjuhës apo në
librat jashtëshkollorë.
- Listohen në flipçart, të ndarë sipas llojit, titujt e tregimeve.
Hapi II.
- Mësuesi/ja lexon tekstet e dhëna në fq. 210‒211.
- Nxënësit mbajnë shënim paraprakisht në çdo tekst.
- Shkruhen në tabelë emërtimet e teksteve.
- Përrallë
- Tregim realist
- Përshkrim
- Tekst shkencor
- Tekst fantastik
Hapi III.
- Ndahet klasa në pesë grupe
- Secili grup do të plotësojë hartën për çdo tregim.
G1 - Përrallë (a)
G2 - Tregim realist (b)
G3 - Përshkrim (c)
G4 - Tregim shkencor (ç)
G5 - Tregim fantastik (g)
Hapi IV.
- Përfaqësuesit e secilit grup paraqesin punën e bërë.
- Ndërtohet në tabelë “Pema e mendjes”.

Tregim realist

Pёrshkrim
Tekstet

Tregim fantastik

Pёrrallё
Tregim shkencor

Dallohet grupi që ka punuar në saktë e më shpejt.
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
- Lexohen dy tekste, një shkencor dhe një fantastik (ose teksti ç dhe d në fq. 211 të librit të gjuhës).
- Krahasohen dy tekstet duke diskutuar karakteristikat e secilit dhe të përbashkëtat.
Fantastik

Shkencor

- Ka elemente fantastike
- Personazhe
- Ka krahasime
- Ekziston vetёm nё imagjinatё
Tregime
196

- Na jep tё dhёna shkencore
- Fakte tё vёrtetuara
- Ngjarje tё ndodhura
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Hapi II.
- Kalohet në punimin e materialit të dhënë në tekst fq. 208
- Janë dhënë dy tekste të cilat do të plotësohen me fjalë dhe etiketa.
- Pas plotësimit, lexohen tekstet dhe dallohet cili është fantastik dhe cili shkencor. Argumentohen përgjigjet.
Hapi III.
Ndahet klasa në dy grupe. Duke u mbështetur te “Enciklopedia për fëmijë”, secili prej grupeve do të shkruajë
një tregim shkencor.
G1
një përshkrim shkencor për diellin
G2
një përshkrim shkencor për yjet
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
- dallimin me anë të intonacionit të llojeve të teksteve,
- pjesëmarrjen në diskutim,
- shkrimin e saktë të mitit ose përrallës, duke iu përmbajtur strukturës.
Detyrë shtëpie. Gjej një tregim fantastik dhe një shkencor dhe krahaso elementet e tyre.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll
Tema mësimore: 1. Sjellësi i zjarrit. 2. Miti
Kompetenca: Lexojmë. Shkruajmë

Situata e të nxënit:
· Bisedë për zjarrin
· Fisha për zjarrin

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
· lexon rrjedhshëm dhe respekton shenjat e
pikësimit,
· dallon elementet e ndërtimit të mitit (hyrje,
zhvillim, mbyllje),
· përshkruan saktë mënyrën se si arriti zjarri te
njerëzit,
· nxjerr mesazhin e pjesës,
· të gjejë një deri në dy kuptime të reja të
shprehjeve të dhëna në tekst,
· shkruan saktë mitin duke iu përmbajtur
strukturës.

Fjalë kyç:
· zjarr
· shkarpa
· tinëz
· gulçime
· karthje
· urë zjarri

Klasa: lV

Burimet: teksti, fletë formati, lapsa me ngjyra, organizuesi Lidha me fushat e tjera ose me temat
grafik, e-libri
ndërkurrikulare:
· Gjuha dhe komunikimi
· Shkencat e natyrës
· Arte
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lexim i drejtuar, lexim në role, organizues grafik.
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Bisedë me nxënësit për zjarrin: Çfarë dini për zjarrin? Si ka lindur ai? Pse duhet të ruhemi nga zjarri? Cilat
janë të mirat që kanë njerëzit nga zjarri?
Hapi II.
- Njihen nxënësit me temën “Sjellësi i zjarrit”.
- Mësuesi/ja ose disa nxënës lexojnë pjesën.
Fjalor: shkarpa, tinëz, gulçimë, karthje
Nxënësit tregojnë përmbajtjen e pjesës duke iu përgjigjur pyetjeve:
- Çfarë ndihme i kërkoi djali indian çakallit? Pse?
- Pse djemtë që i kërkoi populli duhet të ishin vrapues?
- Si e ushqyen ata zjarrin?
- Pse u lumturua populli?
Nxënësit lexojnë pjesën në role.
Hapi III.
Punohet rubrika “Kthehu te teksti”.
Për të plotësuar fjalitë e dhëna me fjalët e duhura, nxënësit duhet të lexojnë me vëmendje pjesën:
Shembull: Djali duhet të shkonte në malin flakëhedhës.
(njëqind djem, gurë, karthja, zjarrsjellësi)
Shprehjet e figurshme në tekst ( të nënvijëzuara) duhet të vendosen përbri kuptimit që kanë.
- Kam për ta shtënë në dorë se s’bën
do ta gjej dhe do ta marr patjetër
- Do të vij me një frymë
do të vij shumë shpejt
- Iku me të katra
u nis vetëtimthi, menjëherë
Hapi IV.
Nxënësit përshkruajnë me fjalët e tyre se si u arrit që zjarri shkoi te njerëzit
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Mësuesi/ja pyet nxënësit: Çfarë dini ju për mitin?
Plotësohet kllasteri me mendimet e nxënësve.
Qeniet mitike janë perëndi,
perëndesha apo kafshë?
Shpjegon prejardhjen
e botës në mënyrë
fantastike

MITI

Tregim i hershëm

Besimi apo bindjet nuk
bazohen në fakte.

Hapi II. Hapet teksti në faqen 214.
Përkufizimi në fjalor i fjalës zjarr - prush e flakë që bëhen nga djegia e drurit, qymyrit etj. dhe që jep
nxehtësi e dritë.
Fjala

Zjarr

sinonim
prush
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Përdorimi në fjali:
- Djali u ngroh në zjarr.
- U vuri zjarrin druve.
- Zjarri u përhap me shpejtësi në pyll.
Lexohen në tekst njohuritë për mitin. Diskutohet struktura e mitit.
Hyrja

Çfarё ndihme i kёrkoi djaloshi Indian çakallit?

Zhvillimi

Si e këshilloi çakalli? Si arritën ata t’ua sjellin zjarrin njerëzve?

Mbyllja

Çfarë ndodhi pasi djali solli zjarrin?

Kthehu te pjesa “Sjellësi i zjarrit” dhe ndaj tekstin sipas strukturës (hyrje, zhvillim, mbyllje).
Hapi III.
Paraqitet me grafik shpjegimi i fjalës në fjalor.
Plotësohet në tekst përshkrimi i çakallit për zjarrin.
Bëhen dallimet midis dy përshkrimeve të zjarrit.
Zjarri i përshkruar
nga çakalli

Shpjegimi shkencor
i zjarrit

Hapi IV.
Ndahet klasa në dy grupe.
G1 - Shkruan sipas skemës mitin “Si u formua Toka”.
G2 - Shkruan sipas skemës mitin “Dielli, Hëna dhe Deti”.
Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për:
- parashikimin e ngjarjes,
- leximin në role,
- dallimin e elementeve të strukturës së përrallës,
- Shkrimin saktë të mitit, duke iu përmbajtur strukturës.
Detyrë shtëpie. Vazhdohet puna e nisur në klasë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Përshtatja e kallëzuesit me kryefjalën
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Lojë me kryefjalë e kallëzues

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon kallëzuesin me folje, foljen jam + emër, foljen jam+
mbiemër,
• përshtat kallëzuesin me kryefjalën,
• ndërton saktë fjalitë.

Fjalët kyç:
• folje
• kryefjalë
• kallëzues
• përshtat
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Burimet: teksti, fisha me folje, figura me situate të
ndryshme, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: harta e foljes, punë e drejtuar, punë në grupe, krijim i lirë.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Mësuesja shkruan në tabelë fjalitë:
Unë shikoj garën.
Ajo është këngëtare.
Vajza është e shkathët.

Ne shikojmë garën.
Ato janë këngëtare.
Vajzat janë të shkathët.

• Nënvizohet kryefjala dhe kallëzuesi.
• Vërehen ndryshimet që pëson kallëzuesi kur ndryshon kryefjala.
• Tregojnë me se janë shprehur kallëzuesat.
shikoj

folje

Folje jam + emër

kallëzuesi

është
këngëtare

janë
këngëtare

shikojmë
Folje jam + mbiemër
është e
shkathët

janë të
shkathëta

Hapi II.
Njihen nxënësit me temën e re. Diskutohen njohuritë gjuhësore të dhëna në faqen 215.
Vërehen ndryshimet që pëson kallëzuesi kur ndryshon kryefjala.
Nxirret përfundimi:
përshtatet me kryefjalën në vetë dhe numër
me folje
kallëzuesi
me foljen jam+emër
përshtatet me kryefjalën në vetë, numër dhe gjini
me foljen jam+mbiemër
përshtatet me kryefjalën në vetë, numër dhe gjini
Hapi III.
Nxënësit numërojnë njëri pas tjetrit:1, 2, 3. Grupohen njëshat, dyshat dhe treshat.
Kalohet në punimin e rubrikës Ushtrohu.
Njëshat bashkohen dhe do të punojnë ushtrimin 1, i cili synon që nxënësit të qarkojnë foljen e duhur që fjalia
të ketë kuptim.
Për shembull:
Ylli (jam, është , janë) në qiell.
Ai ( ndriçon , ndriçoj, ndriçojnë) më fort se të tjerët.
Dyshat do të punojnë ushtrimin 2, i cili synon që nxënësit të përshtatin kallëzuesin me kryefjalën dhe të
plotësojnë fjalitë me laps në libër.
Për shembull:
Pema është e lartë.
Pemët janë të larta.
Skifteri është i fortë.
Shqiponjat janë të forta.
Treshat do të punojnë ushtrimin 3, i cili synon që nxënësit të shkruajnë si duhet kallëzuesin në kllapa, duke
e përshtatur me kryefjalën.
Për shembull:
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Një gjirafë (isha mburravece) ishte mburravece.
Unë (jam gjirafat ) jam gjirafa më e gjatë.
Vëllezërit dhe motrat (ishin e pakënaqur) ishin të pakënaqur me mburrjet e saj.
Edhe të tjerët (ishte të mërzitur) ishin të mërzitur prej saj.
Një majmun i (punove) punoi asaj një rreng.
Gjirafa (mora) mori një mësim të mirë.
Hapi IV.
Nxënësit kthehen në grupet e mëparshme dhe diskutojnë punën e bërë.
Argumentojnë përshtatjen e kallëzuesit me kryefjalën. Trgojnë përshtatjen në numër dhe vetë (kallëzuesi me
folje), si edhe në numër, vetë dhe gjini (kallëzuesi me foljen jam+ emër ose jam+ mbiemër).
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
• dallimin e foljes,
• përshtatjen e kallëzuesit me kryefjalën,
• ndërtimin e saktë të fjalive
Detyrë shtëpie. Shkruani 6 kallëzues: me folje, foljen jam + emër, foljen jam + mbiemër dhe formoni fjali me ta.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Syri i Kaltër
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
· • Bisedë për Syrin e Kaltër

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm e me intonacion,
• dallon elementet reale dhe ato fantastike,
• gjen elementet e përbashkëta ndërmjet
• legjendës dhe të dhënave për “Syrin e Kaltër”
• tregon të dhëna personale në lidhje me temën.

Fjalë kyç:
• Sy i Kaltër
• legjendë
• erë
• re
• gjarpër gjigant
• bishë
• det
• lumë

Burimet: teksti, pamje nga Syri i Kaltër, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bisedë paraprake, lexim i drejtuar.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Nxënësit paraqesin foto dhe pamje nga “Syri i Kaltër”, për të cilat janë porositur më parë që t’i sjellin në
klasë.
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Mësuesi/ja pyet:
- A e dini ku ndodhet “Syri i Kaltër”?
- Kush prej jush e ka vizituar atë?
- A keni dëgjuar për legjendën e “Syrit të kaltër”?
Hapi II.
Njihen nxënësit me temën.
Lexohet pjesa “Syri i Kaltër”
Shpjegohen fjalët e reja. Fjalor: eshkë, lubi, rrap
Punohet rubrika “Kupto tekstin”.
1. Në legjendë flitet si u bë një njeri hero apo si u krijua një vend?
2. Çfarë bëri plaku i mençur?
3. Plaku sakrifikoi gomarin se nuk e donte apo sepse donte të shpëtonte njerëzit, kafshët dhe të mbjellat?
4. Cilat ishin klithmat që bisha lëshoi për miqtë e saj?
Nxirret mesazhi i legjendës: Njeriu hero sakrifikon çdo gjë për të mirën e njerëzimit.
Hapi III.
Ç’dini për legjendën?
Me anë të grafikut analizohet legjenda.
Nxënësit plotësojnë me laps në fig 216 rubrikën “Plotëso”.
Lexohet pjesa me të dhëna reale për “Syrin e Kaltër” në faqen 217.
Tregim popullor
Tregon persona ose dukuri

Gojёdhanё
Legjenda

Vendet janё reale

Kalon gojё mё gojё

Personazhet janё njerёz apo
kafshё me fuqi magjike

Hapi IV.
Listohen të përbashkëtat mes legjendës dhe të dhënave reale për “Syrin e Kaltër”.
- Burim uji.
- Burimi ka formën e një syri të madh rrumbullak.
- Buron nga mali i Sopotit (Delvinë).
- Burimi rrethohet nga një park natyror me bimësi të harlisur e rrape të larta shekullore.
Hapi V.
- Tregohet shkurtimisht si u krijua “Syri i Kaltër”.
- Nxënësit vizatojnë “Syrin e Kaltër” sipas imagjinatës.
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
- leximin rrjedhshëm,
- ritregimin sipas grafikut organizues,
- dallimin e elementeve reale nga ata fantastike.
Detyrë shtëpie. Trego një legjendë që lidhet me vendlindjen e prindërve.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Fuqia e Mujit
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Pamje nga Eposi i kreshnikëve. Tregime
përrallash.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësja/ja:
• lexon rrjedhshëm e me intonacionin e duhur,
• lexon pjesën në role,
• analizon personazhet,
• dallon elementet reale nga ato fantastike,
• ritregon përmbajtjen duke u bazuar në strukturën e
legjendës.

Fjalë kyç:
• Muji
• zanat
• bjeshkë
• qumësht
• fuqi

Burimet: teksti, video projektor, fletë formati, lapsa me
ngjyra, organizues grafik, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lexim i drejtuar, lexim në role, pyetje përgjigje, shkrim i
drejtuar, organizues grafik.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Paraqiten pamje nga “Eposi i Kreshnikëve”
- Çfarë ju bën përshtypje në këto pamje?
- Cilat personazhe të legjendave njihni?
- A mendoni se këto personazhe kanë ekzistuar?
Hapi II.
Njihen nxënësit me temën.
Lexohet në heshtje legjenda nga nxënësit.
Shpjegohen fjalët e reja. Fjalor: hodhi shtat, menatë, më kanë halë në sy
Kuptojmë përmbajtjen duke iu përgjigjur pyetjeve:
- Ku jetonte Muji?
- Pse babai e çoi të punonte bari me lopë?
- Çfarë ngjau kur Mujit i humbi lopa?
- Pse Zanat e ndihmuan Mujin?
- Cila ishte frika e Zanave pasi i dhanë qumësht Mujit?
Hapi III.
Lexohet pjesa në role.
Ndahen rolet brenda grupit (Autori, Muji, Zanat).
Dallohet grupi që interpretoi më mirë.
Detyrë shtëpie. Lexim i tregimit dhe ritregim i përmbajtjes.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1. Grupi i kallëzuesit dhe i kryefjalës
2. Ushtrime
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Fisha me fjali me kryefjalë, me kallëzues,
dhe me pjesë plotësuese. Fisha me fjali të
thjeshta të zgjeruara

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon grupin e kryefjalës dhe grupin e kallëzuesit,
• dallon kryefjalën dhe kallëzuesin si fjalë bërthamë të
grupit,
• krijon fjali duke i shtuar grupin e kallëzuesit, grupit të
kryefjalës,
• krijon fjali duke i shtuar grupin e kryefjalës, grupit të
kryefjalës ,
• krijon fjali të thjeshta e të zgjeruara,

Fjalët kyç:
• fjali e vogël
• fjali e gjeruar
• fjalë kryesore
• fjalë plotësuese

Burimet: teksti, video projektor, fisha, e-libri

Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: punë e drejtuar, krijim i drejtuar, turi i galerisë, përvijim i të
menduarit, shkrim i drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
• Nxënësit krijojnë fjali të thjeshta. Shkruhen fjalitë në tabelë.
• Udhëzohen nxënësit të zgjerojnë një nga fjalitë e tabelës në fisha.
• Lexojnë fjalitë disa nxënës.
Hapi II.
Punohen njohuritë gjuhësore të dhëna në fq. 220 të tekstit.
• Lexohet rubrika “Kujto”.
• Ndahet fjala në dy grupe: i kryefjalës dhe i kallëzuesit.
• Analizohet secili grup.
• Shkruhet fjalia më e vogël.
Tërhiqet vëmendja nxënësve:
- Kryefjala bashkë me fjalët që i plotësojnë kuptimin, përbëjnë grupin e kryefjalës.
Shembull:
Djali
i vogël (Si?)
i tezes (i kujt?)
		

Kryefjalë (fjala kryesore)

Fjalë plotësuese

Kallëzuesi bashkë me fjalët që e plotësojnë, përbëjnë grupin e kallëzuesit.
Për shembull:
		

Ha

Fjalë kryesore
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Hapi III.
Kalohet në rubrikën “Ushtrohu”
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të:
• nënvijëzojnë me të kuqe kryefjalën,
• nënvijëzojnë me blu kallëzuesin,
• shkruajnë pyetjen me të cilën gjetën fjalët kryesore të çdo grupi,
• ndajnë me vijë grupin e kryefjalës nga grupi i kallëzuesit.
Cilët?
Cili?
Cilët?
Cilët?

Shokët e Inës / krijuan Klubin e Miqve. Ç’bënë?
Klubi i këtyre fëmijëve / ndodhet pranë shkollës. Ç’bën?
Fëmijët e vegjël / hartuan rregullat e klubit Ç’bënë?
Anëtarët e rinj / diskutuan për rregullat e klubit Ç’bënë?

Ushtrimi 2 synon që nxënësit të lidhin grupin e kryefjalës me atë të kallëzuesit.
Shkruajnë në fletore fjalitë që formohen.
Për shembull:
Fatmiri i vogël solli në shtëpi macen e shoqes.
Hapat e mamit dëgjohen nëpër shkallë.
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Nxënësit rikujtojnë njohuritë dhe plotësojnë diagramin.
Fjalia e zgjeruar përbëhet:
grupi i kryefjalës
fjala kryesore
kryefjala

grupi i kallëzuesit

fjalë plotësuese
mbiemër
emër

Si?
i, e kujt?

fjala kryesore
kallëzues

përemër

Ilustrojnë me shembuj.

fjala plotesuese
Sa?

Si?
Cilën?

Kë?

Kur?

Ku?

Hapi II.
Kalohet në punimin e ushtrimeve në fq. 221. Ndahet klasa në dy grupe.
G1- punon ushtrimin 3i cili synon:
- të shkruajnë pyetjet për të gjetur pjesët kryesore të kryefjalës,
- të shtojnë grupin e kallëzuesit për të krijuar fjali.
G2 - punon ushtrimin 4 i cili synon:
- të shkruajnë pyetjet për të gjetur pjesët plotësuese të kallëzuesit,
- të shtojnë grupin e kryefjalës për të krijuar fjali.
Hapi III.
- Vëzhgohet figura në tekst. Krijohet një tregim i shkurtër, fjalitë e të cilit të kenë edhe pjesë kryesore,
edhe pjesë plotësuese.
- Ndahet me vijë grupi i kryefjalës nga grupi i kallëzuesit.
- Nënvijëzohet fjala kryesore e secilit grup.
Disa nxënës ulen në “karrigen e autorit” dhe lexojnë krijimet e tyre.
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Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për:
• dallimin e grupit të kryefjalës dhe të kallëzuesit,
• dallimin e kryefjalës dhe kallëzuesit si fjalë bërthamë të grupit,
• ndërtimin e fjalive të zgjeruara.
Detyrë shtëpie. Shkruaj 4 fjali të thjeshta. Zgjero fjalitë.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1. Skënderbeu. 2. Personazhi hero
Kompetenca: Lexojmë. Shkruajmë.

Situata e të nxënit:
• Bisedë për heronjtë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon me intonacionin e duhur vjershën,
• përmbledh në një fjali çdo strofë të poezisë,
• analizon figurën e Skënderbeut,
• përshkruan Skënderbeun.

Fjalët kyç:
• portret
• Skënderbeu
• figurë historike
• heroizëm
• përkrenare
• shpatë

Burimet: teksti, fisha, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijim i të menduarit, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar
Zhvillimi i orës së parë
Hapi I.
Paraqiten në tabelë fjalët: Hero kombëtar, kështjellë, sypatrembur, përkrenare, ushtri, emblemë, figurë
historike.
Me cilën figurë historike lidhen këto fjalë?
Nxënësit shprehin mendimet e tyre në lidhje me figurën e Heroit tonë Kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu.
Hapi II.
Njihen nxënësit me temën: Portreti i Skënderbeut
Lexohet vjersha nga mësuesja.
Shpjegohen fjalët e fjalorit.
Nxënësit shprehin emocionet e tyre pasi kanë dëgjuar vjershën.
Hapi III.
Punohet rubrika “Kupto tekstin”.
• Nxënësit lexojnë materialin e dhënë në këtë rubrikë.
• Përmbledhin në një fjali se për çfarë bëhet fjalë në çdo strofë.
Strofa e parë. Krahasohet emri i Gjergj Kastriot Skënderbeut me Diellin dhe Hënën.
Strofa e dytë. Flitet për përkrenaren e Skënderbeut dhe betejat që e presin.
Strofa e tretë. Flitet për luftërat e Skënderbeut dhe fitoret që ai korri.
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Strofa e katërt. Pas vdekjes ushtarët osmanë ia morën eshtrat.
Strofa e pestë. Pesëvargësh për Skënderbeun.
Skënderbeu
		
												(Tema)
Trim
Sypatrembur
(Si është)
Lufton
Udhëheq
Shpartallon
		
												(Ç’bën?)
Skënderbeu
është
prijësi
i shqiptarëve
(Një fjali)
Hero Kombëtar
		
			 (Sinonim)
Zhvillim i orës së dytë
Hapi I.
Njihen nxënësit me temën e orës së dytë: Personazhi Hero
Nxiten nxënësit të dëgjojnë me vëmendje disa vargje për Skënderbeun.
Skënderbeu
Kush nuk e di Skënderbenë,
që nderojti
Mëmëdhenë?...
Dhe sot nga armët e tija
Kullon thjeshtë trimërija!
E di njerëzia e tërë
Atë Zot ç’punë ka bërë:
Kur hiq Skënderbeu
Shpatë
Trimave u jepte datë!
Kur hiq me kordhë të mprehtë
Q’ishte si pendëz e lehtë
Porsi pjeprin e priste
Në vdekje pa ndjer i klliste.

Autor Naim Frashëri

Hapi II.
Nxënësit do të përshkruajnë Skënderbeun duke u bazuar në cilësitë fizike dhe ato të karakterit.
- Sugjerohet të vëzhgojnë portretin e Skënderbeut.
- Tërhiqet vëmendja nxënësve që t’u përmbahen strukturës së tregimit (hyrje - zhvillim – mbyllje).
- Shoqërohet krijimi me ilustrim (shpata e Skënderbeut, përkrenarja).
Hapi III.
- Lexohen krijimet e nxënësve.
- Vlerësohen krijimet më të mira.
Vlerësohen nxënësit për:
• leximin me intonacionin e duhur të vjershës,
• përmbledhjen me shkrim të çdo strofe,
• formulimin saktë të mendimeve
• shkrimin me fantazi.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Onufri dhe bariu
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Bisedë për piktorët

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm duke respektuar shenjat e pikësimit,
• përshkruan portretin e bariut sipas skemës së dhënë,
• ritregon përmbajtjen duke iu përgjigjur pyetjeve.

Fjalët kyç:
• piktor
• bari
• stan
• susak
• rrënjë bimësh
• ngjyra
• penel

Burimet: teksti, video projektor, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lexim i drejtuar, pyetje përgjigje, shkrim i drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Mësuesja drejton pyetjen: A e dini si përgatiteshin ngjyrat shumë kohë më parë?
Nxënësit japin mendimet e tyre.
Hapi II.
Njihen nxënësit me temën “Onufri dhe bariu”. Lexohet pjesa nga mësuesja. Shpjegohen fjalët e reja dhe
shoqërohen me foto.
Fjalor: gërxh, stan, susak, gunë, kërrabë
- Kur zhvillohet ngjarja?
- Kush ishte Onufri?
- Pse Onufri shkonte në male?
- Si u ndie Onufri natën që qëndroi në stan?
- Çfarë vizatoi Onufri disa ditë më vonë?
- Cilat ishin detajet e portretit të bariut?
Nxirret mesazhi i tregimit: Mirënjohja për njeriun e thjeshtë, prodhon kryevepra në art.
Hapi III.
Nxënësit përshkruajnë portretin e bariut duke iu përmbajtur skemës.
			

Pamja fizike

Portreti i bariut

Cilësitë e karakterit

		
Të dhënat
Hapi IV. Përshkrim, vizatim
Nxënësit përshkruajnë me fjalët e tyre ndjenjat e Onufrit natën që ndenji në stan.
Shoqërojnë me ilustrim sipas imagjinatës.
Vlerësohen nxënësit për:
• leximin rrjedhshëm e me intonacion,
• përshkrimin e personazhit sipas skemës,
• ilustrimin sipas imagjinatës.
Detyrë shtëpie. Shkruaj temën, idenë dhe personazhet e tregimit.
208

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4

Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1. Zgjerojmë e zvogëlojmë grupet e
fjalisë. 2. Ushtrime
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Fisha me fjalinë më të vogël. Loja me fjali
duke e zgjeruar dhe zvogëluar

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon pjesët kryesore të fjalisë,
• zgjeron fjalinë e vogël me fjalë plotësuese,
• zvogëlon fjalinë duke arritur te fjalia e vogël.

Fjalët kyç:
• fjali e vogël
• grupi i kryefjalës
• grupi i kallëzuesit
• zgjero
• zvogëlo

Burimet: teksti, fisha me fjali të ndryshme, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• gjuha dhe komunikimi
• shkencat e natyrës
• arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijim i të menduarit, punë e drejtuar, punë në grupe,
shkrim i drejtuar, krijim i lirë
Zhvillimi i orës së parë
Hapi I.
Paraqitet në tabelë fjalia e vogël – Zogu ciceron.
A mund ta zgjerojmë kryefjalën dhe kallëzuesin?
Fjalia e vogël
I vogël (Si?)
Pushverdhë

Zogu

Fjalë kryesore

Kryefjala

në degën e pemës (Ku?)
çdo ditë (Kur?)

cicëron

Fjalë kryesore

Kallëzuesi

Fjalët: i vogël, pushverdhë - plotësojnë kuptimin e kryefjalës.
Fjalët: çdo ditë, në degën e pemës, plotësojnë kuptimin e kallëzuesit.
Hapi II.
Kalohet në punimin e njohurive gjuhësore të dhëna në tekst, fq. 225
Lexohet rubrika “Kujto”. Lexohet fjalia e vogël.
Dallohen fjalët që plotësojnë kuptimin e kryefjalës (japin informacion Si është?, I/e kujt është? kryefjala).
Dallohen fjalët që plotësojnë kuptimin e kallëzuesit (tregojnë Kur? Ku? Si? ndodh veprimi).
Nxirret përfundimi: Kur zgjerojmë fjalinë e vogël, zgjerojmë grupin e kryefjalës (kryefjalën) dhe grupin e
kallëzuesit (kallëzuesin).
Hapi III.
Punohet rubrika “Ushtrohu”.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të zgjerojnë me sa më shumë fjalë grupin e kryefjalës (kryefjalën).
Për shembull: Burimi i ri i fshatit me ujë të kulluar / gurgullonte nga uji i rrëmbyer.
Tingujt melodisë së kitarës / ishin të mprehtë e të çuditshëm atë natë.
Drita e kuqe e shtëpisë / u fik papritmas.
Pushuesit e vegjël të kampit / u shqetësuan shumë.
Analizohen fjalët plotësuese.
Si është burimi? → I ri
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I kujt është burimi? → I fshatit
Me çfarë është burimi? → Me ujë të kulluar
Hapi IV.
Punohet ushtrimi 2 i cili synon që të zgjerohet grupi i kallëzuesit.
Për shembull: Biblioteka e qytetit të lindjes / hapet çdo ditë në orën 11:00.
Librat e shumtë të bibliotekës / vendosen përherë në rafte sipas autorëve.
Nëpunësja e hijshme e bibliotekës / u shërbente me kënaqësi librat e rinj fëmijëve.
Fëmijët e shumtë të qytetit / mbushnin çdo ditë sallat e bibliotekës.
Analizohen fjalitë plotësuese të grupit të kallëzuesit.
Kur hapet? → Çdo ditë
Në çfarë ore hapet? → Në orën 17:00.
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Mësuesja shkruan në tabelë fjalinë:
Gjyshja / ime / e mirë / gatuan / çdo ditë / petulla të shijshme / me mjaltë.
Nxënësit ndajnë në fjalë e grupe fjalësh fjalinë.
Nënvizojnë kryefjalën dhe kallëzuesin.
Heqin fjalë e grupe fjalësh.
Gjyshja gatuan – fjalia e vogël
Përfundimi: Për të zvogëluar një fjali, heqim nga grupet e kryefjalës dhe të kallëzuesit pjesët plotësuese,
derisa fjalia të mos e humbasë kuptimin.
Hapi II.
Punohet ushtrimi 3 në fq. 225
Ushtrimi synon që nxënësit të zvogëlojnë fjalitë duke arritur te fjalia më e vogël.
Tërhiqet vëmendja nxënësve:
- Ndaj me vijë grupin e kryefjalës nga grupi i kallëzuesit.
- Nënvizo fjalën bërthamë të çdo grupi.
- Heqim fjalë e grupe fjalësh derisa fjalisë të mos i prishet kuptimi.
- Shkruajmë fjalitë e vogla në fletore.
Për shembull: Nëna e shokut tim të ngushtë gatuan çdo mbrëmje gjellë shumë të shijshme me perime. Nëna gatuan.
Hapi III.
Ndahen nxënësit në numrat 1 dhe 2.
Numrat 1 formojnë fjali të vogla. Numrat 2 formojnë fjali të zgjeruara.
Shkëmbejnë fjalitë.
Numrat 2 zgjerojnë fjalitë e vogla. Numrat 1 zvogëlojnë fjalinë, shkruajnë fjalinë e vogël.
Lexohen fjalitë nga disa dyshe nxënësish.
Vlerësohen nxënësit për:
• dallimin e pjesëve kryesore të fjalisë,
• zgjerimin e fjalisë së vogël,
• zvogëlimin e fjalisë, gjetjen e fjalisë së vogël,
• krijimin e fjalive të vogla e të zgjeruara.
Detyrë shtëpie. Krijo tri fjali të vogla. Zgjero grupin e kryefjalës dhe kallëzuesit me sa më shume fjalë
plotësuese.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1. Gjyshja ime Sevasti Qiriazi
2. Andrea i vogël
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Të tregojmë biografinë (histori e secilit prej
nesh).

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm pjesën,
• analizon tekstin biografik dhe autobiografik,
• bën një shkrim të shkurtër autobiografik.

Fjalët kyç:
• biografi
• autobiografi
• atdhedashuri
• përndjekje
• mësonjëtore

Burimet: teksti, pamje të Sevasti Qiriazit, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bisedë paraprake, lexim i drejtuar, përshkrim i personazhit
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Mësuesja shtron për diskutim pyetjen: Si e kuptoni shprehjen: Atdhetarët shqiptarë kanë luftuar me pushkë e
penë për Mëmëdhenë?
Nxënësit shprehin lirshëm mendimet e tyre.
Hapi II.
Njihen nxënësit me temën. Lexohen nga mësuesja të dyja pjesët.
Mësuesja shpjegon testin biografik dhe autobiografik.
Testi është biografik kur autori shkruan për jetën dhe veprën e një personi tjetër.
Testi është autobiografik kur autori shkruan për jetën dhe veprën e tij.
Hapi III.
Punohet rubrika: “Kupto tekstin”.
Nxënësit u përgjigjen pyetjeve:
- Kush e tregon ngjarjen?
- Për kë shkruan vajza e vogël?
- Kush është Sevasti Qiriazi?

Sevasti Qiriazi

Cilësitë e karakterit
E pakët në trup

Fytyrë të ëmbël

Cilësitë fizike
Vështrim të butë

Me vullnet të hekurt

Grua e fortë

Cilat ishin përpjekjet e atdhetarëve shqiptarë për përhapjen e gjuhës shqipe?
Hapi IV.
Pasi dëgjove tekstin “Andrea i vogël”:
- Çfarë të dhënash të tjera mësove për bashkëmoshatarët e tu, për mënyrën si e zhvillonin mësimin?
- Çfarë filmi ju kujtojnë pamjet?
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- Kujt i kushtohet ky film?
- Cilët janë aktorët që luajnë?
Hapi V.
Nxiten nxënësit të diskutojnë rreth pyetjes: A duhet ta ruajnë dhe ta mbajnë gjallë gjuhën shqipe shqiptarët
që jetojnë jashtë vendit? Pse?
Vlerësohen nxënësit për:
• leximin rrjedhshëm të pjesës,
• ritregimin sipas pyetjeve,
• përshkrimin e personazhit të tregimit.
Detyrë shtëpie. Kërkojuni prindërve ose gjyshërve t’ju tregojnë ngjarje që u kanë ndodhur atyre. Më pas bëj
një shkrim të shkurtër biografik.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1. Në planetin e çuditshëm. 2. Tregime
fantastiko-shkencorë
Kompetenca: Lexojmë. Shkruajmë.

Situata e të nxënit:
• Tregime tekstesh fantastiko-shkencorë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon saktë dhe me intonacionin e duhur,
• dallon elementët fantastikë dhe real,
• luan në role tregimin,
• krahason personazhet e tregimit,
• shkruan sipas imagjinatës së tij vazhdimin e një teksti
fantastiko-shkencor.

Fjalët kyç:
• robot
• kompjuter
• anije kozmike
• banor
• krijesë
• planet
• Tokë

Burimet: teksti, fletë formati, lapsa me ngjyra, organizues
grafik, e-libri, fisha, video projektorë.

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lexim i drejtuar, lexim në role, organizues grafik, punë e
drejtuar, krijim i drejtuar, lexim në role, turi i galerisë
		

Zhvillimi i orë së parë të mësimit

Hapi I.
Mësuesja shkruan në tabelë: “Planeti i çuditshëm”
Pastaj shtron pyetjen: Si e imagjinoni ju një planet të çuditshëm?
Nxënësit japin mendimet e tyre.
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Hapi II.
Njihen nxënësit me temën “Në planetin e çuditshëm”. Lexohet pjesa nga mësuesja. Shpjegohen fjalët që
nxënësit nuk i kuptojnë.
Ritregojnë përmbajtjen duke iu përgjigjur pyetjeve:
- Ku ndodhej Beti me robotët e saj?
- Çfarë pa Beti nga dritarja?
- Për cilin planet bëhet fjalë?
- Kë takoi Beti atje?
- Cila ishte ideja që i lindi Betit? Si funksionoi?
- Përse në Hënë njeriu qëndron në ajër, kurse në Tokë ecën lirshëm?
Hapi III.
Për të lexuar në role pjesën, krijohen grupe nxënësish (Autori, Çipi, Doti, Beti, Manaferra).
Vlerësohet grupi që interpreton më bukur.
Nxënësit plotësojnë me laps në tekst elemente të planetit Tokë dhe të planetit të panjohur.
Ndahen në dy shtylla fjalët që përdoren në tekstin shkencor dhe ato që përdoren në jetën e përditshme.
Në tekstin shkencor

Në jetën e përditshme

Anije kozmike, kompjuter, magnet, planet, Mysafir, banor, këpucë, tullumbace, tokë,
robot, ngjitës, pajisje
pemë, lule

Hapi IV.
Krahasohen: njeriu i planetit Tokë dhe krijesa e planetit tjetër.
Njeriu i planetit Tokë

Njeriu i planetit tjetër

...............................................................
...............................................................
...............................................................
Krijesa
...............................................................
					
...............................................................
...............................................................
					

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Të përbashkëta

Lexohen karakteristikat e secilës krijesë
Zhvillimi i orës së dytë të mësimit
Hapi I.
Pyeten nxënësit se çfarë dinë për tregimin fantastiko-shkencor.
realiste me ato 						
Tregimi fantastiko-shkencor.

Gërshetohen elementet shkencore.

personazhe reale
				

vende reale

personazhe
ngjarje - të trilluara nga fantazia e autorit
vende
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Hapi II.
Hapet libri në fq. 230. Lexohet pjesa “Raketa e Lilës”.
Udhëzohen nxënësit të përdorin fjalët në etiketa për të vazhduar tregimin.
Udhëzohen nxënësit të vëzhgojnë figurat e dhëna.
Për shembull:
Policia kozmike në hapësirë ndaloi disa prej raketave, tymi i të cilave krijonte ndotje në Rrugën e Qumështit.
Raketat e tjera u ndeshën me copëza meteori, të cilat krijuan probleme në funksionimin e motorëve. Raketa
e Lilës, edhe pse u nis e fundit, mbërriti e para në planetin Glupidon, ku banorët e pritën me brohoritma dhe
entuziazëm.
Hapi III.
- Vendosen punimet e nxënësve në muret e klasës.
- Nxënësit vëzhgojnë punimet e njëri tjetrit duke bërë vërejtje dhe sugjerime.
- Lexohen disa prej punimeve më të mira të vlerësuara nga nxënësit.
Vlerësohen nxënësit për:
• lexim të rrjedhshëm,
• dallimin e elementëve fantastikë dhe real,
• vazhdimin e një teksti fantastiko-shkencor,
• përdorimin saktë të fjalëve të dhëna.
Detyrë shtëpie. Krijo një tekst fantastiko-shkencor me temë: “Zbarkimi në planetin Mars”

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: 1. Antonimet. 2. Ushtrime
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Fisha me situata antonimike

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon antonimet e fjalëve të dhëna,
• krijon çifte antonimesh- folje, ndajfolje, emra, mbiemra,
• formon fjali me çifte antonimesh.

Fjalët kyç:
• antonime
• emra
• mbiemra
• ndajfolje
• folje
• çift

Burimet: teksti, fisha, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijim i të menduarit, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar
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Zhvillimi i orës së parë
Hapi I.
- Mësuesja shkruan në tabelë një tekst të shkurtër.
- Kërkon nga nxënësit që të rishkruajnë tekstin në një fletë duke shkruar të kundërtën e fjalëve të nënvizuara.
Gjatë rrugës së gjatë për në mal, u ndeshëm me një pyll të madh. U ulëm pasi rruga na kishte lodhur. Butësia
e barit, freskia e pyllit dhe cicërimat e zogjve, na qetësuan. Ishim të lumtur pasi gjendeshim pak kilometra larg
nga vendmbërritja përfundimtare.
Lexojnë tekstin disa nxënës.
- Shkruhen në tabelë çiftet e fjalëve: së gjatë – së shkurtër, të madh – të vogël, u ulëm – u ngritëm, butësia
– fortësia, larg – afër.
- Arrihet në përfundimin: Antonimet janë fjalë me kuptim të kundërt.
Hapi II.
Kalohet në punimin e njohurive gjuhësore të dhëna në fq. 231.
Lexohet rubrika “Kujto”.
Lexohen fjalitë e dhëna.
Diskutohen fjalët me ngjyrë.
Përfundimi:
Antonimet mund të jenë: emra, mbiemra, folje, ndajfolje.
Hapi III.
Punohet rubrika “Ushtrohu”
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të shkruajnë antonimet e mbiemrave të dhënë.
Për shembull:
i mirë – i keq
i madh – i vogël
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të shkruajnë antonimet e foljeve të dhëna.
Për shembull:
lodhem - çlodhem
hap - mbyll
Ushtrimi 3 synon që nxënësit të shkruajnë antonimet e emrave të dhënë.
Për shembull:
ngrohtësi - ftohtësi
gëzim - hidhërim
Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Mësuesja shkruan në tabelë fjalët:
Shkoj, i bukur, larg, vij, ngrihem, ulem, afër, i shëmtuar, mashkull, atdhetar, i zi, lart, fatlum, butësi, gëzim,
femër, tradhtar, poshtë, hidhërim, fortësi, i bardhë, fatkeqi.
Nxënësit krijojnë çifte antonimesh, që shkruhen në tabelë.
Antonime
Emra
mashkull - femër
atdhetar - tradhtar
fatlumi - fatkeqi
butësi - fortësi

Mbiemra
i bukur - i shëmtuar
i zi - i bardhë

Folje
shkoj - vij
ulem - ngrihem

Ndajfolje
larg - afër
lart - poshtë

Nxënësit kontrollojnë punën në dyshe.
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Hapi II.
Udhëzohen nxënësit të:
- krijojnë katër çifte antonimesh (emra, mbiemra, folje, ndajfolje),
- formojnë fjali me antonime,
- lexohen fjalitë e krijuara.
Vlerësohen nxënësit për:
• Dallimin e antonimeve
• Përdorimin e tyre në fjali
• Shkrimin saktë të antonimeve
Detyrë shtëpie. Krijo fjali me antonime, emra, mbiemra, folje, ndajfolje.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Koni në Romë
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Bisedë për udhëtime. Bisedë për udhëtime
në vende historike.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm dhe respekton shenjat e pikësimit,
• ritregon pjesën sipas strukturës (hyrje –zhvillim - mbyllje)
• dallon ndryshimet ndërmjet një tregimi historik dhe
historisë,
• tregon përvoja vetjake në lidhje me vendet që ka vizituar.

Fjalët kyç:
• udhëtim
• kohë
• gërmadhë
• rrënoja
• tempuj
• argëtim

Burimet: teksti, fisha, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Histori
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lexim i drejtuar, harta e ngjarjes, pyetje përgjigje, shkrim i
drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Mësuesja u drejton nxënësve pyetjet:
- A të pëlqejnë udhëtimet me familjen?
- Cilat janë vendet që të kanë bërë përshtypje?
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Hapi II.
Njihen nxënësit me temën e mësimit.
Disa nxënës lexojnë njëri pas tjetrit tregimin.
Shpjegohen fjalët e reja.
Fjalor: rrënoja, ishte në modë
Ritregojnë përmbajtjen duke iu përgjigjur pyetjeve:
- Ku zhvillohet ngjarja?
- Cilët janë personazhet e tregimit
- Cilin qytet vizituan vajzat? Cilët i shoqëruan?
- Çfarë ndodheshin në Forumin Roman?
- Pse vajzat e krahasuan Koloseun me një stadium gjigant?
Hapi III.
Lexohet pjesa në role. Vlerësohet grupi që interpretoi më bukur.
Zhvillimi i orës së dytë
Nxënësve u është dhënë detyrë të gjejnë informacion për Romën.
Ndërtuar mbi 7 kodra

Roma

U themelua nga 2 vëllezër, Romulus dhe Remus

Kryeqytet i Perandorisë Romake

Qytet i Forumit Roman dhe Koloseut

Hapi II.
- Punohet rubrika “Kthehu te teksti”.
- Lexohen të dhëna historike për Romën.
- Dallohen ndryshimet mes tregimit historik dhe historisë.
- Kthehen te teksti dhe shënojnë me V dhe G te fjalitë e dhëna.
Hapi III.
- Diskutohet struktura e letrës.
- Fjalët hyrëse - Kujt i drejtohet letra?
- Përmbajtja - Për çfarë flitet në letër?
- Kush e dërgoi letrën?
- Lexohet letra që Koni i dërgoi familjes së saj.
Hapi IV.
Udhëzohen nxënësit që të shkruajnë një letër.
Përshkruajnë një vend që kanë vizituar.
Përshkruajnë një vend ku imagjinojnë të shkojnë.
Vlerësohen nxënësit për:
• leximin rrjedhshëm të pjesës,
• leximin në role,
• ritregimin sipas strukturës.
Detyrë shtëpie. Ndaj tregimin në paragrafë. Shkruaj pikat e planit.
217

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”
Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Sinonimet
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Fisha me situatë sinonimike

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon sinonimet e fjalëve të dhëna,
• dallon fjalët që janë përdorur në kuptimin e parë nga ato
me kuptim të figurshëm,
• krijon fjali me fjalë sinonimike.

Fjalët kyç:
• sinonim
• kuptim i parë
• kuptim i figurshëm

Burimet: teksti, fisha, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijim i të menduarit, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Ndahen nxënësit në grupe.
Secilit grup i jepet një fjali në fishë.
Nxënësit do të gjejnë fjali ose fjalë që kanë kuptim të njëjtë ose shumë të përafërt me fjalët e nënvizuara.
1. Mirela është vajzë e sjellshme dhe e dashur me shokët e shoqet.
Vajzë – çikë – cucë – gocë – bijë – keçe – çupë.
2. Agimi vështron çdo mbrëmje yjet dhe Hënën.
Vështron – shikon – sodit – kundron – vërej.
3. Enea banon në një apartament shumëkatësh.
Apartament – banesë – shtëpi.
4. Aktori kryesor i filmit ishte i bukur.
I bukur - i pashëm - i hijshëm - i lezetshëm.
5. Në klasën tonë erdhi një djalë i ri.
Djalë – çun – voc – bir.
Fjalët që kanë kuptim të njëjtë ose shumë të afërt quhen sinonime.
Hapi II.
Punohen njohuritë gjuhësore që janë dhënë në fq. 235.
Lexohet rubrika “Kujto”.
Analizohen fjalët me të kuqe në fjalitë e dhëna.
Shpjegohet përdorimi i gjerë i sinonimeve në gjuhë.
Hapi III.
Kalohet në punimin e rubrikës “Ushtrohu”
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të grupojnë sinonimet.
shikoj
mirëqenie
cucë
vështroj
mirësi
vajzë
vërej
mbarësi
gocë
sodit
çikë
		
çupë
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shtëpi
banesë
pallat
apartament
vilë

dhomë
odë
konak
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Ushtrimi 2 synon që nxënësit të gjejnë sinonimet e fjalëve të dhëna e të krijojnë fjali me to.
Për shembull:
Qejf, dëfrim, argëtim. Në ekskursion me klasën u argëtuam pa masë.
Ushtrimi 3 synon që nxënësit të dallojnë fjalët me kuptim të parë e të figurshëm.
Për shembull:
Ti bën si bebe – kuptimi i figurshëm.
Bebja solli gëzim në familje – kuptim i parë
Kalamajtë po luanin në oborr - kuptimi i parë.
Beni është kalama – sinonim i fjalës djalë
Fëmijët fjetën herët – kuptim i parë
Mos bëj si fëmijë – kuptim i figurshëm
Ushtrimi 4 synon që nxënësit të nënvizojnë me të kuqe sinonimet në fjalitë e mësipërme.
Vlerësohen nxënësit për:
• dallimin e sinonimeve të fjalëve të dhëna,
• përdorimin e figurshëm ose në kuptim të parë të fjalëve,
• krijimin e fjalive me fjalë sinonimike.
Detyrë shtëpie. Krijo një tekst ku të përdorësh sa më shumë sinonime.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Kërcim mbi vullkan
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Bisedë dhe mbresa për udhëtime në vende
historike

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës
sipas temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm pjesën,
• përshkruan personazhet e tregimit,
• ritregon përmbajtjen sipas strukturës,
• dallon të dhënat shkencore në tregim,
• përshkruan llojet e vullkaneve: të fjetur dhe aktiv

Fjalët kyç:
• vullkan
• krater
• magmë
• llavë
• aktiv
• i fjetur

Burimet: teksti, fisha me ndajfolje të llojeve të ndryshme,
pamje nga situata të rrezikshme, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bisedë paraprake, lexim i drejtuar, përshkrim personazhesh,
pyetje përgjigje, shkrim i drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Mësuesja shkruan temën në tabelë.
Shkëput fjalën vullkan dhe pyet nxënësit ç’dinë për të.

Vullkan

Plotësohet kllasteri me përgjigjet e nxënësve.
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Hapi II.
Lexohet pjesa nga mësuesja. Shpjegohen fjalët e reja. Fjalor: krater, magmë.
Lexohet informacioni në lidhje me Vezuvin, vullkanin e fjetur në Itali. Lexohet tregimi në role nga nxënësit.
Kuptojnë përmbajtjen duke iu përgjigjur pyetjeve:
- Cili është vendi turistik që vizituan fëmijët?
- Vendi lidhet me një objekt historik apo natyror?
- Si e kishte përfytyruar Koni kraterin e vullkanit?
- A të bëri për të qeshur frika e vajzave?
Ritregohet përmbajtja sipas grafikëve organizues
Hapi III.
Ndahet klasa në dy grupe dhe zgjedhin të përshkruajnë:
G1- Vullkanin e shuar
G2 - Vullkanin aktiv (gjatë shpërthimit)
Lexohen përshkrimet nga disa nxënës.
Zhvillimi i orës së dytë

Hapi I.
Cilat janë fjalitë që ju bëjnë për të qeshur?
Nxënësit nënvizojnë në tekst dhe i lexojnë ato.

Hapi II.
Punohet rubrika “Kthehu te teksti”.
Kush e tregon historinë?
Autori?
Koni?
Cili personazh e ka shkruar letrën dhe në cilën vetë?
Personazhi
Koni
veta e dytë, numri shumës
Cili nga personazhet e udhëheq udhëtimin? Koni
Cili nga personazhet I bën sqarimet? Xhaxha Antoni
Cili nga personazhet ndërhyn në bisedë? Ana
Vendi është
real
i sajuar nga autori
Në cilën stinë fëmijët bënë udhëtimin?
pranverë
verë
vjeshtë
dimër
Hapi III.
Ndahet pjesa në paragrafë. Caktohen pikat e planit:
1. Ngjitja për në kraterin e vullkanit.
2. Koni shpresonte të shihte brendësinë e Tokës ose llavën që pluskonte.
- Xhaxha Antoni jep të dhëna për vullkanin.
- Ana ndërhyn duke bërë një shaka të frikshme.
3. Edhe vullkani I fjetur është i frikshëm.
4. Koni shkroi një kartolinë me pamjen e Vezuvit.
Hapi IV.
Nxënësit argumentojnë përgjigjen e pyetjes:
PO

A do t’ju pëlqente të shihnit një vullkan në shpërthim? Pse? JO

Përfundimi: Një vullkan në shpërthim është një dukuri natyrore e rrallë.
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Vlerësimi i nxënësve për:
- leximin e rrjedhshëm të pjesës,
- ritregimin sipas grafikëve organizues,
- dallimin midis një vullkani të fjetur dhe në shpërthim.
Detyrë shtëpie. Lexo tregimin. Vizato ose modelo një vullkan në shpërthim.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Në Bregun e Pulëbardhave
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Bisedë për detin

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon rrjedhshëm tregimin,
• dallon personazhet e tregimit,
• përzgjedh pjesën që i pëlqen më shumë dhe arsyet e
përzgjedhjes,
• diskuton rreth gjallesave që jetojnë në det.

Fjalët kyç:
• breg
• pulëbardha
• pendë notimi
• fuzhnjë
• peshkim
• kafshë deti
• liman
• kep

Burimet: teksti, video projektor, organizues grafik, fletë
formati, lapsa me ngjyra, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lexim i drejtuar, lexim në role, analizë personazhesh,
organizues grafik
Zhvillimi i orës së parë
Hapi I.
Mësuesja u bën nxënësve pyetjet:
- Çfarë dini për thellësitë detare?
- A jeni zhytur ndonjëherë me maskë në thellësi?
- Cilat ishin përshtypjet tuaja?
- Cila ka qenë preja e gjuetisë suaj?
Hapi II.
Nxënësit njihen me temën e mësimit.
Lexohet pjesa nga disa nxënës.
Shpjegohen fjalët e fjalorit: liman, pendët e notimit, faza e frymëmarrjes, fuzhnjë, kep, bunacë.
Dallohen personazhet e tregimit (analizohen): Beni, Miri, Edi .
Lexohet pjesa në role nga nxënësit.
Nxënësit iu përgjigjen pyetjeve rreth tekstit.
Hapi III.
Ritregojnë përmbajtjen e tregimit duke plotësuar hartën e ngjarjes.
Kur zhvillohet ngjarja?
Çfarë morën me vete fëmijët?

Ku zhvillohet ngjarja?
Harta e ngjarjes

Pse shkuan në gjirin e qetësisë?

Cilët janë personazhet e ngjarjes?

Sa kafshë deti kapën?
Si u ndien fëmijët?
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Hapi IV.
Nxënësit zgjedhin një fragment që u pëlqen dhe e komentojnë atë.
Fragmenti

Komenti

Zhvillimi i orës së dytë
Hapi I.
Lexohen fragmentet e përzgjedhura dhe komentet e bëra nga nxënësit.
Hapi II.
Nxënësit orientohen të:
- lexojnë tregimin në heshtje,
- ndajnë atë në pjesë,
- shkruajnë pikat e planit.
(Nxënësit punojnë në dyshe.)
Pikat e planit mund të jenë:
1. Beni, Miri dhe Edi nisen drejt plazhit.
2. Përshkrimi i pajimeve të peshkimit.
3. Itinerari i rrugë që bënë.
4. Mbërritja në Bregun e Pulëbardhave.
5. Beni zuri një gaforre të kuqe.
6. Shkuarja në gjirin e qetësisë.
7. Habia për kafshët e panumërta.
8. Numërimi i gjahut.
9. Gëzimi për gjahun e kapur.
10. Popullimi i bregut me notues.
Hapi III.
Nxënësit ndahen në grupe.
Grupi 1 - Dallon në tekst hyrjen, zhvillimin, mbylljen.
Grupi 2 - Ç’lloj tregimi është ky:
realist
fantastik
Grupi 3 - Në këtë tregim mbizotëron:
dialogu
përshkrimi Pse?
Grupi 4 - Lexojnë me intonacion pjesën nga: E lanë bregun e Pulëbardhave dhe notuan…deri në fund.
Grupi 5 - Vizatojnë iriqë deti, gaforre, kërmij deti, yje, guaska…
Hapi IV.
• Shkruajnë emra kafshësh që jetojnë në det.
• Përshkruajnë një prej tyre duke u bazuar në:
- madhësinë,
- peshën,
- ngjyrën,
- mënyrën e lëvizjes.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin rrjedhshëm të tregimit,
• leximin në role,
• ritregimin sipas hartës së ngjarjes.
Detyrë shtëpie. Ndërto një pesëvargësh për një gjallesë ujore. Ilustro.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Tema mësimore: Plani i veprimtarisë
Kompetenca: Shkruajmë

Klasa: lV

Situata e të nxënit:
• Bisedë për planin

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas Fjalët kyç:
temës mësimore
• plan
Nxënësi/ja:
• veprimtari
• dallon planin e veprimtarisë,
• ritregon me hollësi sipas një plani të dhënë,
• shkruan një plan veprimtarie sipas modelit të dhënë.
Burimet: teksti, fisha, video projektor, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: punë e drejtuar, krijim i drejtuar, turi i galerisë
Zhvillimi i orës së parë
Hapi I.
A është i rëndësishëm përpilimi i një plani për të arritur qëllimin e një veprimtarie?
Po
Jo
Përfundimi: Përpilimi i një plani garanton realizimin e qëllimit final.
Hapi II.
- Nxënësit lexojnë me vëmendje planin e dhënë në fq. 242.
- Vëzhgojnë figurën.
- Ritregojnë bukur dhe me hollësi.
Për shembull:
Një ditë vere, Miri, Beni dhe Edi, u ngritën herët dhe shkuan në plazh për të peshkuar. Ata morën me vete
pendët e notimit, maskat për të parë nën ujë, fyzën e frymëmarrjes, fuzhnje për secilin dhe qeset e najlonit për
t’i mbushur me gjahun e detit. Në fillim djemtë shkuan në Bregun e Pulëbardhave. Në breg gaforret e trembura
nga valët e bardha, fshiheshin nëpër shkëmbinj. Beni arriti të kapë njërën prej tyre me ngjyrë të kuqe. Pastaj
tre djemtë shkuan te Gjiri i Qetësisë. Shkëmbinjtë e veshur me alga të kuqe nxirrnin kokën mbi detin e qetë
bunacë. Në fund të detit dalloheshin peshq, iriqë, guaska, kërmij e yje deti. Djemtë u zhytën për të mbledhur
sa më shumë syresh. Pastaj, kur dolën në breg ata numëruan gjahun: 50 iriqë, 70 kërmij, 7 gaforre, 3 yje dhe
60 guaska. Kjo gjë i gëzoi djemtë pa masë.
Hapi III.
Mësuesja paraqet në flipçart një plan veprimtarie.
Lloji i veprimtarisë
Qëllimi i veprimtarisë
Pjesëmarrësit
Koha
Vendi
Mjetet
Mënyrat e realizimit
Përfundimi
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Mësuesja udhëzon nxënësit: Për të realizuar një veprimtari, në fillim bëhet një plan.
Shpjegohen etapat e përpilimit të një plani.
- Ç’lloj veprimtarie do të zgjidhni? ( sportive, kulturore, historike, shkencore)
- Cili është qëllimi i veprimtarisë? (organizimi i një ndeshje volejbolli)
- Cilët do të marrin pjesë?
- Cili do të jetë udhëheqësi i grupit?
- Kur do të zhvillohet veprimtaria?
- Ku do të zhvillohet veprimtaria?
- Çfarë mjete nevojiten?
- Si do të realizohet veprimtaria? (mënyra)
- Përfundimi i veprimtarisë.
Hapi IV.
Ndahen nxënësit në tri grupe.
Secili grup do të zgjedhë një veprimtari.
Përpilohet plani i veprimtarisë.
Një përfaqësues nga secili grup paraqet punën e bërë.
Vlerësohet puna më e mirë.
Vlerësimi i nxënësve për:
• ritregimin saktë bazuar në pikat e planit,
• shkrimin saktë të planit të veprimtarisë sipas kërkesave të dhëna.
Detyrë shtëpie. Përpilo një plan për një veprimtari që do të organizosh në familjen tënde.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Fjalët me kuptim të figurshëm
Kompetenca: Gjuha jonë

Situata e të nxënit:
• Fisha me figura e fjalë të figurshme

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• dallon fjalët që janë në kuptimin e parë e të figurshëm,
• gjen kuptime të fjalëve sipas modelit të dhënë,
• shkruan fjali me fjalët e dhëna në kuptimin e parë dhe të
figurshëm.

Fjalët kyç:
• fjalë me kuptim të figurshëm
• fjalë e vetme
• grup fjalësh
• fjali

Burimet: teksti, fisha, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijim i të menduarit, punë e drejtuar, shkrim i drejtuar.
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Mësuesja paraqet me fisha disa fjali.
- Gabimi i bërë e mori Andin në qafë.
- Mirit i ranë këmbët duke kërkuar gaforre.
- Të papriturat na prenë krahët.
- Artani ishte koka e skuadrës.
Kërkohet nga nxënësit të formojnë fjali me fjalët e nënvizuara (në kuptimin e pare të tyre).
Shkruhen fjalitë në tabelë.
Lidhen me kuptimin e parë të fjalës.
Nuk përdoren në kuptimin
e vet të drejtpërdrejtë.
Kanë kuptim të prejardhur.

		
Fjalët me kuptim
të figurshëm

Pasurojnë fjalorin.

Rrisin ngarkesën emocionale të shkrimit.

Hapi II.
Njihen nxënësit me temën e mësimit.
Vëzhgohen figurat e dhëna. Lexohen fjalitë.
Analizohen fjalët e dhëna në kuptimin e parë dhe në kuptimin e figurshëm.
Hapi III.
Kalohet në punimin e rubrikës “Ushtrohu”.
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të gjejnë kuptime të tjera të fjalëve, sipas modelit.
Nxënësit plotësojnë me laps në libër.
Për shembull:
Këmba e njeriut
Këmba e karriges
Këmba e malit
Qafa e njeriut
Qafa e malit
Qafa e shishes
Krahu i njeriut
Krahu i avionit
Krahu i rrugës
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të nënvizojnë me të kuqe fjalët me kuptim të figurshëm.
Për shembull:
Prindërit e mbanin në majë të kokës.
Ka kokë më vete.
Këmba e karriges ishte e thyer.
I ranë këmbët.
Ai është dhelpër.
Hapi IV.
Me fjalët: gryka, këmba, krahu, nxënësit shkruajnë fjali në fletore.
Fjalët e dhëna përdoren në fjali me kuptimin e parë dhe atë të figurshëm.
Nxënësit shkëmbejnë fletoret me shokët e bankës.
Shoku i bankës lexon fjalitë dhe dallon kur fjalët janë përdorur me kuptimin e parë dhe kur me kuptim të figurshëm.
Vlerësimi i nxënësit për:
• dallimin e fjalëve me kuptim të figurshëm dhe në kuptimin e tyre të parë,
• shkrimin e fjalive me fjalë që janë në kuptimin e parë dhe atë të figurshëm.
Detyrë shtëpie. Zgjidh disa fjalë. Krijo një tekst ku t’i përdorësh fjalët edhe në kuptimin e parë, edhe në atë
të figurshëm. Vendosi tregimit një titull.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Gjëegjëza
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Lojë me gjëegjëza

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• gjen gjëegjëzën pasi e dëgjon atë,
• flet për cilësitë fizike të personazheve kafshë në
gjëegjëza,
• krijon gjëegjëza sipas imagjinatës së tij.

Fjalët kyç:
• gjëegjëza
• përshkrim
• vargje
• rimë

Burimet: testi, fisha, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijim i të menduarit, lojë me gjëegjëza
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Mësuesja pyet nxënësit:
- A dini ndonjë gjëegjëzë?
Nxënësit thonë dhe gjejnë gjëegjëzat e njëri-tjetrit.
- A e dini ç’janë gjëegjëzat?
Përshkrim i ngjeshur në vargje.
Mund të jetë edhe një fjali.

Gjëegjëzat

Përshkrim i një dukurie, kafshe, sendi etj.

I jepet dikujt për ta gjetur.
Hapi II.
Njihen nxënësit me temën e mësimit “Gjëegjëza”. Hapet libri fq. 244.
Lexohen gjëegjëzat nga mësuesja.
Evidentohen dhe stimulohen nxënësit që i gjejnë ato me dëgjimin e parë.
Punohet rubrika “Bisedojmë së bashku”.
- Po ti a je vëzhgues i mprehtë i gjërave?
- Pse është më mirë të dish shumë gjëegjëza?
Hapi III.
Mësuesja udhëzon nxënësit të plotësojnë në libër cilësitë fizike të dallueshme të secilës kafshë.
Flutura me krahët ngjyra-ngjyra.
Bleta me krahë të shpejtë.
Xixëllonja me dritë në shpinë.
Milingona i ngjet numrit 3.
Dallëndyshja me krahët si avion.
Pelikani me sqep në trastë.
Breshka me zhguall.
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Hapi IV.
- Nxiten nxënësit të mendojnë rreth pyetjes: Pse fëmijët i pëlqejnë gjëegjëzat?
- Nxënësit shkruajnë në fletë disa nga arsyet, sipas mendimit të tyre.
- Krijojnë një 5-vargësh për njërën prej kafshëve të gjëegjëzave të tekstit.
Për shembull:
Flutura
e bukur
krahëshkruar
shëtit
bën
kërcen
Flutura ka krahë të shkruar
Insekt
- Vizatojnë kafshën që zgjedhin.
Vlerësimi i nxënësve për:
• dallimin e gjëegjëzës që me dëgjimin e parë,
• dallimin e cilësive kryesore fizike të kafshëve të gjëegjëzave,
• ilustrimin e kafshëve të gjëegjëzave.
Detyrë shtëpie. Zgjidh një kafshë dhe një frutë. Krijo dy gjëegjëza. Ilustro.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim

Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Të flesh në verë
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Bisedë për pushimet

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon vjershën me intonacionin e duhur,
• përmbledh strofat e vjershës me fjalët e tij/saj,
• tregon eksperienca vetjake në lidhje me temën.

Fjalët kyç:
• verë
• gjumë
• vjershë
• strofë
• rimë

Burimet: testi, video-projektor, e-libri

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shkencat e natyrës
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lexim i drejtuar, pyetje përgjigje, shkrim i drejtuar
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Mësuesja fton nxënësit të flasin për pushimet e verës.
A të pëlqen stina e verës? Pse?
Çfarë të pëlqen më shumë të bësh në verë?
Hapi II.
Njihen nxënësit me temën e mësimit.
Mësuesja lexon vjershën me intonacion, pastaj nxënësit lexojnë zinxhir nga një strofë të vjershës.
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Analizohet struktura e vjershës.
Ç’është vjersha? - Shkrim i mendimeve në vargje.
Sa strofa ka vjersha? - Ka tri strofa.
Sa vargje ka çdo strofë? - Çdo strofë ka katër vargje.
A ka rimë vjersha? - Vargjet kanë rimë AABB.
Kush e tregon ngjarjen? - Një fëmijë.
Hapi III.
Punohet rubrika “Puno tekstin”.
Nxënësit do të shkruajnë me fjalët e tyre se çfarë tregon çdo strofë.
Strofa 1. Në dimër djali ngrihet herët sepse do të shkojë në shkollë, kurse në verë nuk do të flejë shpejt.
Strofa 2. Djalit nuk i pëlqen të flejë herët e të vështrojë nga dritarja zogjtë që luajnë në pemë apo të dëgjojë
zhurmat e njerëzve në rrugë.
Strofa 3. Djali mendon se edhe fëmijët si ai nuk do të donin të flinin herët, por do të donin të vështronin
qiellin blu dhe të luanin në natyrë.
Hapi IV.
Mësuesja ndan klasën në dy grupe. Nxënësit do t’u përgjigjen pyetjeve:
Grupi i parë: A je ndier edhe ti si fëmija i kësaj poezie? Pse?
Grupi i dytë: Çfarë janë ato gjëra që të lënë pa gjumë në verë?
Dëgjohen mendimet dhe argumentet e nxënësve.
Vlerësimi i nxënësve për:
• leximin e vjershës me intonacion,
• përmbledhjen e strofave të vjershës,
• analizën e strofave.
Detyrë shtëpie. Mëso vjershën përmendësh. Gjej një vjershë nga librat jashtëshkollorë që lexon dhe
analizoje. (Sa strofa, sa vargje, rimën, temën, idenë.)
Ora mësimore “Të lundrojmë të sigurt në internet” do të zhvillohet në 45 minuta, në sallën e informatikës
së shkollës, ose udhëzohen nxënësit që të sjellin tabletat e tyre personale. Pra, mësuesit janë të lirë ta
zhvillojnë këtë orë mësimi, sipas fantazisë së nxënësve.

Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll

Klasa: lV

Tema mësimore: Një ditë në plazh
Kompetenca: Lexojmë

Situata e të nxënit:
• Bisedë për plazhin

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore
Nxënësi/ja:
• lexon pjesën rrjedhshëm dhe me intonacion,
• përshkruan stinën e verës,
• tregon eksperienca vetjake në lidhje me temën.

Fjalët kyç:
• verë
• plazh
• këshilla

Burimet: teksti i nxënësit, grafik organizues, fletë formati,
lapustila

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bisedë paraprake, lexim i drejtuar, organizues grafik, krijim i lirë.
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Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Bisedë për plazhin.
Mësuesja i nxit nxënësit të flasin për pushimet verore duke i pyetur:
- Ju pëlqen të shkoni në plazh?
- Çfarë këshillash ju japin prindërit kur shkoni në plazh? A i zbatoni ato?
- Çfarë ju ka ndodhur kur nuk i keni zbatuar këshillat e prindërve?
Hapi II.
Mësuesja njeh nxënësit me temën e re “Një ditë në plazh”.
Lexohet pjesa nga disa nxënës.
Diskutohet përmbajtja e pjesës.
Kush i shkruan ditarit?
Ku zhvillohet ngjarja?
Kur zhvillohet ngjarja?
Kush u përfshi në ngjarje?
Çfarë këshillash i dhanë prindërit fëmijëve?
Pse iu dogj fytyra Edit?
Si u sollën mami dhe babi me fëmijët?
Nxirret mesazhi i pjesës: Fëmijët duhet të dëgjojnë këshillat e të rriturve, për të shmangur çdo gjë të
pakëndshme.
Hapi III.
Nxënësit përshkruajnë stinën e verës sipas modelit që kanë mësuar. Flasin për aromat, tingujt, zhurmat dhe
veprimtaritë që bëhen në verë.
Shembull:
Sapo zbardhi agimi dhe aroma e luleve nisi kundërmimin, tingujt e muzikës së qytetit dhe zhurmat e ditës së re na
ftuan të zgjoheshim dhe të niseshim me nxitim drejt detit. Mëngjesi ishte ende në hapat e parë dhe deti dukej sikur
ende nuk ishte zgjuar nga gjumi. Një grup fëmijësh, ulur mbi një gji shkëmbor, kishin hedhur grepat e peshkimit. Të
tjerë, mblidhnin guaska nëpër guriçka. Larg dëgjoheshin të qeshurat e bashkëmoshatarëve që luanin në një fushë
të sajuara futbolli. Ishin ditët e para të verës. Ditët e para të pushimeve që premtonin kënaqësi dhe dëfrim.
Disa nxënës lexojnë punimet.
Hapi IV.
Komento paragrafin e fundit të pjesës “Një ditë në plazh”.
Fragmenti

Çfarë mendimi ke? Komenti

Vlerësimi i nxënësit për:
• leximin me intonacionin e duhur,
• përshkrimin e stinës së verës.
Detyrë shtëpie. Shkruaj një fletë ditari për një ditë në plazh.
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Fusha: Gjuhë dhe komunikim Lënda: Gjuha shqipe 4 Shkalla: ll
Tema mësimore: Pjesa që më ka pëlqyer më shumë në
Gjuhën shqipe 4
Kompetenca: Lexojmë

Klasa: lV

Situata e të nxënit:
• Shfletimi i tekstit për të veçuar pjesën që i ka
pëlqyer më shumë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të lëndës
Fjalët kyç:
sipas temës mësimore
• Përzgjidh
Nxënësi/ja:
• pjesë letrare
• përzgjedh pjesën letrare që i ka pëlqyer më shumë,
• pëlqen
• lexon me kënaqësi pjesën e përzgjedhur,
• argumenton pse i pëlqen pjesa
• paraqet ngjarjen e pjesës me grafik organizues.
Burimet: teksti i nxënësit, e-libri, grafik organizues, fletë
formati, lapustila.

Lidha me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
• Gjuha dhe komunikimi
• Shoqëria dhe mjedisi
• Arte

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: përvijim i të menduarit, dëgjim i drejtuar, punë me grafikë
organizues, karrigia e autorit.
Organizimi i orës së mësimit
Hapi I.
Nxënësi shfleton tekstin e gjuhës dhe rikujton pjesët letrare të mësuara. Përzgjedh pjesën që i pëlqen më
shumë.
Hapi II.
Lexohet pjesa në heshtje për kënaqësi.
Shkruhet në një fletë formati: titulli i pjesës, personazhet, mesazhi dhe dy-tre argumente se pse të ka pëlqyer
kjo pjesë.
Hapi III.
Secili nxënës e paraqet përmbajtjen e pjesës me grafik organizues (dora e pyetjeve).
Hapi IV.
Nxënësit ulen në “karrigen e autorit” dhe lexojnë punën e bërë.
Titulli:
Personazhet:
Harta e ngjarjes:
Mesazhi:
Pse të ka pëlqyer pjesa:
Vlerësimi i nxënësve për:
• përzgjedhjen e pjesës më të pëlqyer,
• ritregimin e përmbajtjes me anë të grafikut organizues,
• nxjerrjen e mesazhit.
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Lexim jashtë klase (model)
Titulli i librit: ______________________
Titulli i pjesës:_____________________
Autori: ___________________________

Kur ndodhi ngjarja?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Pse ndodhi?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Çfarë ndodhi?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Ku ndodhi ngjarja?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Kush u përfshi në ngjarje?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Si përfundoi ngjarja?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Cilat janë personazhet kryesore?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Cila është pjesa që të pëlqeu më shumë?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cili është mesazhi që ju përcjell autori?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Paraqit ngjarjen me vizatim.
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Test (tremujori i parë)
Lexo me vëmendje tekstin “Gushëkuqi hero”.
Një gjahtar u kthye i lodhur nga gjuetia. Qeni vraponte para tij, por papritmas ndaloi, më pas eci ngadalëngadalë, si të kishte nuhatur ndonjë gjah.
Gjahtari pa buzë rrugës një zog shumë të vogël, me anët e sqepit akoma të verdha dhe me pupla mbi kokë.
Kishte rënë nga foleja dhe qëndronte aty i tulatur, duke i mbajtur të hapur krahët e sapombuluar nga puplat.
Qeni iu afrua për ta rrëmbyer, por papritur një gushëkuq i madh i ngjeshi një gur në gojë. Me pendët e
shpupuritura dhe me një dëshpërim të thellë u turr dy herë radhazi drejt gojës me dhëmbë të tmerrshëm. Donte
ta mbronte vogëlushin e saj me çdo kusht, dëshironte ta shpëtonte nga vdekja sa më parë, megjithëse i gjithë
trupi i saj dridhej nga tmerri prej pamjes së frikshme të qenit, që në sytë e saj duket si një kafshë gjigante.
Megjithatë, ai nuk ngurroi të hidhej nga dega e lart me një guxim të çmendur, duke e parë në rrezik krizën e vet.
Qeni jo vetëm ndaloi, por u zmbraps sepse e kishte kuptuar qëllimin heroik të zogut. Gjahtari e thirri qenin dhe
u largua gjithë respekt, për këtë dashuri të madhe prej nëne.
Rretho përgjigjen e saktë:
1. Gjahtari pa rrugës: 									1 pikë
a. një gushëkuq,
b. një zog të vogël,
c. një lepur.
2. Gushëkuqin e zuri frika sepse: 					
a. qeni do ta hante zogun e vogël,
b. zogu mund të kishte ngordhur,
c. qeni mund t’i hante të dy.
3. Qeni nuk e ngacmoi zogun sepse: 			
a. u tremb nga gushëkuqi i madh,
b. e kuptoi qëllimin heroik të zogut.

			

1 pikë

				

1 pikë

4. Shkruaj mesazhin e tregimit.						 		2 pikë
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Sa paragrafë ka teksti 							 		1 pikë
a. 2 paragrafë,
b. 4 paragrafë,
c. 3 paragrafë.
6. Shkruaj shenjat e pikësimit në këtë dialog. 				
Ua, sa qen i bukur thirri Blerta.
Është qen i rrallë, qen race i shpjegoi me krenari Besniku.
7. Shndërro fjalinë dëftore: Një gjahtar u kthye i lodhur nga gjuetia
Në fjali pyetëse: ________________________________
Në fjali nxitëse: _______________________________
Në fjali dëshirore: ______________________________
Në fjali thirrmore: ______________________________
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8. Shndërro fjalitë në mohore ose pohore.
				 		3 pikë
Gjahtari pa buzë rrugës një zog shumë të vogël
_____________________________________________
Gushëkuqi nuk ngurroi të hidhej nga dega e lartë e pemës.
_____________________________________________
Kurrkush nuk dyshonte në veprimin e qenit.
_____________________________________________
9. Vendos emrat e nënvizuara në tekstin e mësipërm në tabelë dhe plotësoje atë 28 pikë
Emri

lloji

konkret

abstrakt

gjinia

numri

trajta

rasa

gjahtari
krahët
dëshpërim
prej nëne

10. Lako emrin “qen” në dy trajta e njëjësit dhe shumësit. 					20 pikë
njëjës
Rasa

shumës
e pashquar

e shquar

e pashquar

e shquar

emërore
gjinore
dhanore
kallëzore
rrjedhore
11. Shkruaj 3 fjalë dialektore. 									3 pikë
_______________
_______________
_______________
12. Krijo fjali me emrin “rrezik” në trajtën e shquar, njëjës, rasa kallëzore. 			
_____________________________________________________________________
Vlerësimi

APK

Përqindja
Pikët

0‒24%
0‒17

3 pikë

ANP

AK

ASHK

ASH

25‒51%

52‒64%

65‒90%

91‒100%

18‒36

37‒46

47‒64

65‒73

Tabela e vlerësimit
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Test (tremujori i dytë)
Lexo me vëmendje tekstin “Dhelpra dhe cjapi”.
Një ditë, një dhelpër dinake duke shëtitur nëpër pyll ra në një pus.
“Ky pus qenka shumë i thellë. Si do të mund të dal që këtej”? – tha me vete.
Pas pak kaloi aty pranë një cjap brigjatë.
Ai e pa dhelprën brenda në pus dhe i foli:
– Tungjatjeta, dhelpër! Ç’po bën aty poshtë?
– O, more cjap! – iu përgjigj dinakja. – Kam zbritur këtu për të pirë ujë. Ky është uji më i mirë që gjendet në pyll.
– Vërtet ? – pyeti cjapi.
– Eja dhe provoje. Jam e sigurt që do të kënaqesh.
Menjëherë cjapi kërceu në pus. Piu pak ujë dhe tha:
– Ky ujë është po aq i freskët dhe i ëmbël sa dhe i përrenjve. Po as më thua, si do të dalim përsëri?
– Kollaj fare, – iu përgjigj dhelpra. – Unë do të hipi në kurrizin tënd dhe, kur të dal sipër do të të tërheq ty.
Cjapi u ul pak. Dhelpra i hipi sipër, doli nga pusi dhe nisi të largohej.
– Oh , të lutem! – i thirri cjapi. – Mos ik! Më thuaj si do të dal unë këtej.
– Mos më pyet mua, – ia ktheu dhelpra, – ta kishe menduar para se të hidheshe.
Rretho përgjigjen e saktë
1. Dhelpra ra: 											1 pikë
a.në gropë,
b.në lumë,
c. në pus.
2. Cjapi e ndihmoi dhelprën se: 								1 pikë
a.i erdhi keq,
b.për interes,
c. është mendjelehtë.
3. Dhelpra doli nga pusi sepse: 								1 pikë
a.e ndihmoi cjapi,
b.ishte e zonja me dinakëri.
4. Shkruaj mesazhin e fabulës.
					 		2 pikë
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Nga teksti i mësipërm gjej: 						
- 2 mbiemra të nyjshëm: ________________ _______________
- 2 mbiemra të panyjshëm: ________________ _______________

			

4 pikë

6. Thuaj gjininë dhe numrin e mbiemrave. 							4 pikë
Dhelpra dinake – numri _________ , gjinia ___________
Vende të freskëta – numri __________ , gjinia ___________
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7. Kthe në numrin shumës, trajta e pashquar grupet e fjalëve: 				
Një pyll i madh - ___________
Ujë i ëmbël - _____________
8. Lako grupin e fjalëve dhelpër dinake në dy trajtat e shumësit. 				
Rasa

trajta e pashquar

4 pikë

10 pikë

trajta e shquar

emërore
gjinore

i, e

dhanore
kallëzore
rrjedhore

prej

9. Plotëso vendet bosh me përemrat pronorë. 						3 pikë
Babi____________ , flokët ___________ , klasa___________
10. Gjej në tekstin e mësipërm një përemër vetor dhe analizoje. 				
Përemri: __________ , veta _______ , gjinia (nëse ka ) ________ , numri _____________

4 pikë

11. Vendos foljet e nënvizuara në tekstin e mësipërm në tabelë dhe plotësoje atë.

15 pikë

Folja

koha

veta

numri

kaloi
pa
është
do të dal
ktheu
12. Rretho foljet që janë shkruar gabim. 							
pinte, pinja, morra, lexuam, lexovi, fle, flejti

4 pikë

Tabela e vlerësimit
Vlerësimi

APK

Përqindja
Pikët

0‒24%
0‒12

ANP

AK

ASHK

ASH

25‒51%

52‒64%

65‒90%

91‒100%

13‒27

28‒33

34‒46

47‒53
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Test (tremujori i tretë)
Lexo tekstin e mëposhtëm:
Jona po fle. Ajo sot kishte ditëlindjen. Mami dhe babi i organizuan një festë të bukur. Sa shumë lodra të reja?!
Afër tyre është një kosh me thupra, ku mami i ka futur lodrat e vjetra.
Lodrat e reja, që ende s’e njohin mirë dhomën e Jonës, çuditen shumë nga ajo që shohin e dëgjojnë të ndodhë
te koshi i lodrave të vjetra.
‒ Më ndihmoni të zbres unë i pari, ‒ thotë një Batman, që ka veç një dorë.
‒ Tani, më prit mua! ‒ thërret me zërin e saj të hollë një kukull flokëverdhë.
Lodrat e vjetra dalin nga koshi. Shumë prej tyre janë të dëmtuara: mungojnë krahë, këmbë, flokë te ca kukulla
tullace…
Ashtu gjysmake, ato ecin ngadalë nëpër dysheme dhe pastaj fillojnë ngjitjen e mundimshme mbi shtratin e
Jonës.
‒ Zgjohu, moj vajzë! Për ty kemi ardhur deri këtu lart. Mezi u ngjitëm. Hajde, zgjohu!
‒ Ç’po ndodh kështu?! ‒ pyet ajo e çuditur. ‒ Pse keni dalë nga koshi juaj e jeni mbi shtratin tim?
‒ Ta themi ne, ‒ dëgjohen në kor zërat e lodrave. Ke dëmtuar secilën prej nesh. Mos e bëj këtë me lodrat e
reja që të dhuruan për ditëlindje. Tani je një vit më e rritur.
Jona uli kokën dhe pëshpëriti:
‒ Më falni!
Pastaj me duart e vogla filloi t’i ngjitë, t’i fshijë e plot punë të tjera...
Rretho përgjigjen e saktë.
1. Lodrat e vjetra bënë kryengritje sepse:
a. Jona nuk i donte më.
b. Jona i kishte dëmtuar.
c. Jona ishte kujdesur për to.

			

1 pikë

2. Nga koshi zbriti i pari
a. kukulla flokëverdhë,
b. makina pa rrota,
c. Batmani me një dorë.

			

1 pikë

3. Lodrat e vjetra i kërkojnë Jonës:
a. të mos dëmtojë lodrat e reja,
b. t’i riparojë lodrat,
c. t’u kërkojë falje lodrave.

			

1 pikë

4. Shkruaj mesazhin e pjesës.
			
1 pikë
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
5. Pjesa “Koni në Romë” është:
a. tregim fantastiko – shkencor.
b. tregim historik.
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6. Duke u mbështetur te pjesa “Fuqia e Mujit” shkruaj:
			
3 pikë
Personazhe reale: _______________________________________________________________
Personazhe fantastike: ___________________________________________________________
Sende fantastike:________________________________________________________________
7. Në tekstin e mësipërm nënvizo 4 ndajfolje dhe vendosi në tabelë.
Ndajfolje vendi

Ndajfolje kohe

Ndajfolje mënyre

		

4 pikë

Ndajfolje sasie

8. Gjej antonimet dhe sinonimet e fjalëve të dhëna:
		
4 pikë
ngrohtësi - _______________, lart - _______________, kundroj - _____________,pantofla - _________
9. Formo dy fjali ku kryefjala të jetë përemër dhe grup fjalësh.
		
2 pikë
Përemër __________________________________________________________________________
Grup fjalësh ________________________________________________________________________
10. Ndaj fjalinë në etiketa. Shkruaj fjalinë e vogël.
		
2 pikë
Gjyshja e Billit gatuan çdo mbrëmje makarona të shijshme me domate.
______________________________.
11. Shkruaj mbiemra përbri ndajfoljeve të dhëna:
qartë - _____________, lart - _____________,
nxehtë - ____________, ngadalë - _______________,

		

4 pikë

12. Në tekstin e mëposhtëm nënvizo kallëzuesit. Plotëso tabelën.
		
6 pikë
Koni, Ana dhe Billi janë shoqe. Ato shkuan me pushime në Itali. Gjyshja e Billit është italiane. Roma ishte e bukur.
Teta Sara i drejtoi te Forumi Roman. Tempuj, pallate dhe shtëpi të mrekullueshme. Koloseu ishte gjigant.
Kallëzues
Folja jam + emër

Folje

Folja jam + mbiemër

13. Shkruaj 2 fjali ku fjala këmba të përdorët në kuptim të parë dhe në kuptim të figurshëm. 2 pikë
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 5 pikë
Sorra (shkova) __________ te pallati i mbretit. Ajo i kërkoi mbretit të (ishim spikere) ________________
e lajmeve. Banorët (ishte të mërzitur) ____________________ me lajmet e këqija. Zogjtë i
(propozuat)________________ mbretit që spikere të (isha kanarina)___________________.
14. Përshkruaj portretin e Skënderbeut.
			
4 pikë
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tabela e vlerësimit
Pikët
Përqindja
Vlerësimi

0 – 11
0 – 24%
APK

12 – 22
25 – 51%
ANP

23 – 27
52 – 64%
AK

28 – 38
65 – 90%
ASHK

39 – 42
91 – 100%
ASH
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Modele grafikësh

Punimi i fjalorit
Emri: ............................................................... Data: ................................................
Titulli i pjesës: Diskutim në klasë

Përkufizimi në fjalor i fjalës shpërngulem: largohem nga vendi ku banoj

dhe vendosem në një vend tjetër; ndërroj vendbanim.

Sinonim me

largohem
Fjala

shpërngulem

Sinonim me

ndërroj vend

Përdore në fjali

Familja ime u shpërngul në një qytet tjetër.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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Emri: ............................................................... Data: ................................................
Titulli i pjesës: .........................................................

Çfarë lexova?

		Çfarë mësova nga leximi?
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Emri: ............................................................... Data: ................................................
Titulli i pjesës: Përshkruaj vjeshtën
(Nxënësi shkruan brenda gjethes)
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Paragrafi

Paragrafi

Paragrafi

Paragrafi

Ideja:

Tema:

Emri: ............................................................... Data: ................................................
Titulli i pjesës: .....................................................
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Paragrafi

Paragrafi

Paragrafi

Paragrafi

Fjalia kryesore

Fjalia kryesore

Fjalia kryesore

Fjalia kryesore

Emri: ............................................................... Data: ........................................
........
Titulli i pjesës: .....................................................
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Emri: ............................................................... Data: ................................................
Titulli i pjesës: .......................................................................

Personazhet:

Vendi ku zhvillohet ngjarja:

Problemi:

Ngjarjet:

Zgjidhja:

243

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha Shqipe 4”

Emri i personazhit
..............................................................................
Tiparet
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Paragrafët e tregimit ku shfaqen tiparet

Hyrja: Banorëve të fshatit Balzat iu
kishte dalë nami se ishin të lehtë nga
mendja.

Titulli: Udhëtim në Hënë

Mbyllja: Fshatarët me kryeplakun e tyre
ende se kanë kuptuar pse nuk iu eci udhëtimi
në Hënë.

Zhvillimi: Kryeplaku mendoi të ngjiteshin në
Hënë. Bashkë më 13 këshilltarët dhe fqinjët e
tyre morën 26 fuçi. I vendosën njëra mbi tjetrën
dhe i lidhën. Kryeplaku hipi mbi fuçinë e parë,
pastaj mbi të dytën dhe kështu me radhë. Kur
arriti mbi të njëzetegjashtën, fuçitë mbaruan.
Atëherë, kryeplaku urdhëroi të hiqnin të parën.
E gjithë kulla u shemb.

Emri: ............................................................... Data: ................................................
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Struktura e tregimit
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Vizatojmë dhe shkruajmë
Emri: ............................................................... Data: ................................................
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Pema e familjes
Emri: ............................................................... Data: ................................................

Gjyshi

Gjyshja

Gjyshi

Gjyshja

Motra / Vëllai
Emri i babait

Emri i mamit

Emri i nxënësit
Të afërmit nga babai

Të afërmit nga mami
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Harta e ngjarjes
Emri: ............................................................... Data: ................................................
Titulli: Në planetin e çuditshëm

Ku zbritën?
Në planetin e
çuditshëm.

Si ecnin banorët e
planetit?
Ata kishin magnete në
këmbë.

Kush u përfshi në
ngjarje?
Beti, robotët, Çipi, Doti
dhe Manaferra.

Harta e ngjarjes
Pse nuk ecte dot
Beti?
Betit i mungonin
magnetet.

Çfarë ndodhi?
Takuan Manaferrën.
Beti nuk ecte dot mbi
planetin e çuditshëm.

Si e zgjidhën?
Beti ngjiti këpucët e
saj te Çipi dhe Doti.
Magnetet e robotëve
funksionuan.

Përfundimi. Ata u miqësuan menjëherë me banorin e planetit të çuditshëm.
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Kuptimi i fjalës
Emri: ............................................................... Data: ................................................

Kuptimi i parë i fjalës

Kuptimet e
figurshme
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Emri: ............................................................... Data: ................................................
Titulli: Gjuetia e dragonjve të Emës

Dukuria që ndodh

Tërmet

Eklipsi i Diellit

Rënia e shiut, bubullima, rrufe, ylberi 		
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Elementet fantastike

Dragoi tund tokën

Dragoi i mërzitur që po gllabëron diellin.

Dragoi që ka grisur retë.
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Emri:..................................................
Titulli: Një mësim për mburravecët

Data: .............................................

Përshkrimi i gjirafës:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Rengu që i punoi majmuni:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Zgjidhja:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Përfundimi:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Vizato gjirafën ose majmunin.
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