Natasha Kazmaj (Kalemi)
Natasha Pepivani

Libër mësuesi
për tekstin shkollor

GJUHA
SHQIPE

6

albas

Botues:
Latif Ajrullai
Rita Petro
Redaktore:
Natasha Pepivani
Sevi Lami
Arti grafik
Emanuela Lumani

© Albas, 2015
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Shtypur në shtypshkronjën:

Shtëpia botuese Albas
Në Tiranë: Rr. “Budi”, pallati “Classic Construction”, nr. 2
Tel: 00355 42 379 184; e-mail: info@albas.al
Në Tetovë: Rr. “Ilinden”, nr. 105
Tel: 00389 44 344 047; e-mail: albas_te@yahoo.com
Në Prishtinë: Rr. “Muharrem Fejza”, p.n.
Tel: 00377 45 999 770
e-mail: albas_pr@yahoo.com

HYRJE
Libri i mësuesit “Gjuha shqipe 6” është një material
ndihmës për mësueset e mësuesit që punojnë me
kurrikulën e re, bazuar në kompetenca. Kjo kurrikul
synon të ndërtojë e të zhvillojë te nxënësit njohuri,
shkathtësi, vlera e qëndrime rreth sistemit gjuhësor
dhe teksteve letrare dhe joletrare.
Materiali është ndërtuar me dy pjesë: plani mësimor
dhe orë model të planit ditor, që janë gati për çdo
temë mësimore të parashikuar në plan.
Plani mësimor është i ndarë në tremujorë dhe çdo
tremujor fillon me kompetencat që parashikohen në
program. Në plan sugjerohet: shpërndarja e orëve
për çdo kompetencë të fushës; tematika, situata e
të nxënit dhe shkathtësitë e aftësitë që do të fitojë
nxënësi për çdo orë mësimore, si dhe burimet, që
mund të shfrytëzohen.
Ora model e planit ditor përmban disa elemente:
a. kompetencat kyç, në të cilat mund të kontribuojë
ora mësimore;
b. rezultatet e të nxënit që synohen të arrihen për
fushën e dhënë, sipas tematikës;
c. janë dhënë ose sugjeruar përgjigje të mundshme
për situatën e të nxënit;
ç. materialet e sugjeruara nga burime të ndryshme,
ku përveç librit shkollor janë edhe gazetat, revistat,
libri artistik e shkencor, fjalorët, fisha të ndryshme,
enciklopeditë, interneti, ku burimet online të ofruara
janë të specifikuar dhe lehtësojnë kërkimin në
internet; si dhe e-libri (libri elektronik, kur mësuesi/ja
ka mundësi ta përdorë) etj.;
d. metodologjia dhe veprimtaritë që mund të
zhvillohen me nxënësit në varësi të aftësive që duam
të zhvillojmë tek ata; duke vënë theksin te të mësuarit
logjik e kreativ dhe aftësim praktik të tyre.
Vendin kryesore në planin ditor (ditar) e zë
organizimi i orës së mësimit. Çdo etapë ka të
sugjeruar metodën, teknikën ose veprimtarinë që do
të përdoret, duke dhënë edhe modele se si mund të
realizohen konkretisht.
Ato janë realizuar duke zbërthyer materialin që
nxënësi ka në tekstin e vet; duke mbajtur parasysh:
njohuritë që zotëron mësuesi dhe që e ndihmojnë atë
për t’ua bërë nxënësve sa më të kapshëm dhe më
tërheqës mësimin; njohuritë që ka nxënësi dhe si të
përdoren ato në situata të reja, si dhe mundësitë që
ka nxënësi për të shfrytëzuar informacion më të gjerë.
Një vend të rëndësishëm në këtë udhëzues zë
trajtimi i situatës së të nxënit, që hap zakonisht orën
mësimore. Kjo situatë, zakonisht, sugjerohet nga

materiali që ka libri, nga situata që lidhen me realitetin
apo nga situata të caktuara didaktike. Në të gjitha
rastet mbahet parasysh informacioni që ka nxënësi,
zhvillimi i saj në mënyrë praktike dhe lehtësisht të
realizueshme për të siguruar rezultate reale të të
nxënit, parashikuar për çdo orë. Secila prej tyre synon
të ndihmojë mësuesin për të zhvilluar një proces
me në qendër nxënësin dhe ndërkohë i mundëson
nxënësit të arrijë vetë përmes tyre situatave në
përfundime teorike dhe zbatime praktike, që do të
zhvillohen në etapat e tjera të mësimit.
Autoret hera-herës kanë sugjeruar edhe rregulla
të ndryshme, materiale plotësuese teorike, shpjegim
të fjalëve të reja, për të ndihmuar në zbërthimin e
njohurive që do të shpjegohen.
Në temat e njohurive letrare janë zgjidhur të gjitha
pyetjet apo kërkesat e tjera që janë dhënë në aparatin
pedagogjik. Gjatë shtjellimit mbahet parasysh synimi i
fushës dhe arritjet e rezultateve sipas kompetencave
kyç.
Në rubrikën e vlerësimit do të gjeni sugjerime për
aftësitë që duhet të fitojë nxënësi në atë orë, si dhe
cilësimin për vlerësim të vazhdueshëm në ato hallka
të procesit mësimor që e ndihmojnë mësuesin për
një vlerësim real praktik duke i ofruar edhe mundësi
të komentit të vlerësimit, si dhe me portofol dhe me
teste.
Kujdes është treguar në sugjerimet për detyrat e
shtëpisë, për parapërgatitjen për orët e ardhshme
mësimore, si dhe për zhvillimin e mëtejshëm në
mënyrë të pavarur të njohurive që ofron procesi
mësimor. Këto detyra synojnë të integrojnë nxënësin
dhe me fushat e tjera të të nxënësit, si dhe me temat
ndërkurrikulare, si: identiteti kombëtar dhe njohja e
kulturave, të drejtat e njeriut, vendimmarrja morale,
mjedisi, apo bashkëjetesa paqësore.
Libri i nxënësit vjen këtë vit edhe në formë digjitale,
gjë që i ofron mësuesit mundësi teknike për zhvillimin
sa më praktik të orës së mësimit. Kjo bën që nxënësi
të afrohet sa më shumë me librin në përgjithësi,
por të zhvillojë edhe kompetencën digjitale, që sot
është parësore në shumë vende ku aplikohet të
mësuarit me kompetenca, krahas kompetencës së
komunikimit dhe të shprehurit.
Duke shpresuar që kemi hedhur një hap më tej në
zhvillimin e mendimit pedagogjik,
ju urojmë punë të mbarë!
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PLANI SINTETIK DHE ANALITIK I GJUHËS SHQIPE Kl. VI
35 javë x 5 orë = 175 orë
Kompetencat
1.

Shkathtësitë që do të realizohen në
komunikim përmes:

Orë

Të dëgjuarit e teksteve të
ndryshëm

10

Gjuhës së dëgjuar

10

Të folurit për të komunikuar dhe
për të mësuar

10

Gjuhës së folur

10

Të lexuarit e:
teksteve letrare
dhe

70
49

Teksteve joletrare

21

Teksteve në prozë (13-14 pjesë)
Teksteve poetike (5-6 pjesë)
Teksteve dramatike (2-3 pjesë)

30
12
7
21

3.

Të shkruarit për qëllime personale
dhe funksionale

25

Gjuhës së shkruar

25

4

Përdorimi i drejtë i gjuhës

60

Njohurive gramatikore

2.

Gjithsej

Sintaksë

19

Morfologji

24

Leksikologji

3

Fjalëformim

4

Fonetikë

4

Drejtshkrim

6
175 orë

Shënim. Orët për bisedat letrare, për projektet janë parashikuar nga orët e të lexuarit. Orët për testime,
diktime, përsëritje janë parashikuar nga të shkruarit, njohuritë për gjuhën, të folurit e të dëgjuarit. Plani
është rekomandues. Mësuesi/ja është i lirë të bëjë planifikimin e tij/saj.

_____________
D- Të dëgjuarit e teksteve të ndryshme
F- Të folurit për të komunikuar dhe për të mësuar
L- Të lexuarit e teksteve letrare dhe joletrare
SH- Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale
Nj.Gj- Përdorimi i drejtë i gjuhës
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PLANIFIKIMI VJETOR I LËNDËS SË GJUHËS SHQIPE NDARË NË TREMUJORË
Fusha: GJUHA DHE KOMUNIKIMI
Lënda: GJUHË SHQIPE
Shkalla: III
Klasa: VI
Viti shkollor: 2015-2016
PËR TREMUJORIN E PARË
(Shtator - Dhjetor)
REZULTATET E TË NXËNIT SIPAS KOMPETENCAVE KYÇ
Orët mësimore të zhvilluara gjatë kësaj periudhe tremujore do të kontribuojnë në ndërtimin dhe zhvillimin e këtyre kompetencave kyç:
KOMPETENCA E KOMUNIKIMIT DHE E TË SHPREHURIT
Nxënësi:
- shpreh mendimin e vet për një temë të caktuar me gojë ose me shkrim, si dhe në forma të tjera të komunikimit;
- dëgjon me vëmendje prezantimin dhe komentet e bëra nga të tjerët rreth një teme, duke bërë pyetje, komente, sqarime dhe
propozime;
- lexon rrjedhshëm, me intonacionin e duhur, një tekst të caktuar rrëfyes, përshkrues, shkencor, publicistik etj., dhe e komenton
atë sipas kërkesës me gojë ose me shkrim;
- shpjegon qartë dhe saktë, me gojë ose me shkrim, kuptimin e termave (fjalëve, koncepteve) të reja, duke përdorur gjuhën dhe
fjalorin e përshtatshëm.
KOMPETENCA E TË MENDUARIT
Nxënësi:
- shpreh mendimin e tij për një punim letrar apo artistik duke dalluar ndryshimet dhe analogjitë ndërmjet krijimeve të ngjashme;
- harton planin e punës për realizimin e një krijimi/detyre (letrare), duke përcaktuar hapat kryesorë të zbatimit;
- përdor krahasimin dhe kontrastin për të gjetur dallimet dhe ngjashmëritë kryesore midis dy e më shumë dukurive ose krijimeve
artistike.

KOMPETENCA E TË NXËNIT
Nxënësi:
- zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga një burim (tekst shkollor, libër, internet, media) për të nxënë një temë,
veprim, aktivitet ose detyrë që i kërkohet;
- shfrytëzon portofolin personal për identifikimin e përparësive dhe mangësive në funksion të vetëvlerësimit;
- ndërlidh temën e re ose një çështje të dhënë me njohuritë dhe përvojat paraprake, duke i paraqitur në forma të ndryshme të
të shprehurit (kolona, tabela, grafike) sipas një radhitjeje logjike.
KOMPETENCA PËR JETËN, SIPËRMARRJEN DHE MJEDISIN
Nxënësi:
- përgatit planin e punës për organizimin e një aktiviteti të caktuar në shkollë ose në komunitet dhe e realizon atë me sukses;
- bashkëvepron në mënyrë aktive me moshatarët dhe të tjerët (pavarësisht statusit të tij social, etnik etj.) për realizimin e një
aktiviteti të përbashkët (projekti/aktiviteti në bazë klase/shkolle apo jashtë saj).
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KOMPETENCA QYTETARE
Nxënësi:
- zbaton dhe respekton rregullat e mirësjelljes në klasë, shkollë etj., dhe mban qëndrim aktiv ndaj personave, të cilët
nuk i respektojnë ato, duke shpjeguar pasojat për veten dhe për grupin ku bën pjesë.
KOMPETENCA DIGJITALE
Nxënësi:
− përdor mediet digjitale dhe mjediset informative për të komunikuar dhe bashkëpunuar.
− analizon, vlerëson, menaxhon informacionin e marrë elektronikisht (p.sh., hedh disa informacione të marra nga interneti duke
i përmbledhur në një tabelë ose grafik).
REZULTATET E TË NXËNIT SIPAS KOMPETENCAVE TË FUSHËS
Të dëgjuarit e teksteve të ndryshme
Nxënësi:
- kupton, krahason dhe përmbledh mendimet e të tjerëve nga materialet e dëgjuara, shikuara ose të prezantuara, dhe reflekton
për to;
- jep mendimet dhe gjykimet e tij rreth teksteve që dëgjon.
Të folurit për të komunikuar dhe për të mësuar
Nxënësi:
− zgjedh formën e përshtatshme për të përcjellë informacionin, idetë, ndjenjat dhe pikëpamjet e tij;
− merr pjesë në biseda shoqërore me moshatarët dhe të rriturit mbi tema të njohura duke pyetur dhe duke iu përgjigjur pyetjeve.
Të lexuarit e teksteve letrare dhe joletrare
Nxënësi:
− dallon informacionin e rëndësishëm në tekst;
− lidh pjesët e ndryshme të një teksti dhe i analizon ato.
Tekste letrare
− dallon temën, mesazhin dhe analizon personazhet, mjedisin, kohën dhe subjektin në një tekst tregimtar dhe dramatik;
− dallon mjetet shprehëse në një tekst poetik dhe tregon funksionin e tyre;
− shpreh pëlqimet dhe mbron interpretimet e tij duke i ilustruar me detaje dhe pjesë nga teksti.
Tekste joletrare
− dallon përdorimin e gjuhës dhe terminologjisë së fushës në tekste të ndryshme;
− kupton tiparet e strukturës dhe organizimit në tekste të ndryshme (paragrafë, tituj, nëntituj etj.).
Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale
Nxënësi:
− përdor formën ose modelin e përshtatshëm gjatë të shkruarit dhe zbaton rregullat gramatikore, leksikore dhe drejtshkrimore,
për të shprehur mendimet, qëllimet, ndjenjat për tema të caktuara;
− mbështet mesazhin kryesor ose kyç të një teksti me detaje përshkruese, me fakte ose shembuj të ndryshëm.
Përdorimi i drejtë i gjuhës	
Nxënësi:
− dallon dhe përcakton theksin e fjalës dhe llojet e intonacionit në fjali;
− dallon zanoret dhe llojet e bashkëtingëlloreve (të zëshme. dhe të pazëshme. të shurdhëta dhe tingullta);
− përcakton mënyrat e formimit të fjalëve në gjuhën shqipe;
− dallon, përdor dhe krijon fjalë të prejardhura;
− dallon fushën leksikore, familjen e fjalëve dhe krijon vetë fusha dhe familje fjalësh;
− përcakton klasat e fjalëve;
10
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− klasifikon fjalët në të ndryshueshme dhe të pandryshueshme;
− analizon emrin dhe kategoritë e tij gramatikore (dallon gjininë asnjanëse dhe shumësin e emrave);
− dallon dhe analizon mbiemrat (të nyjshëm, të panyjshëm, gjini, numër, rasë);
− dallon llojet e përemrave dhe analizon përemrin vetor dhe trajtat e shkurtra;
− dallon dhe përcakton mënyrën dhe kohët e foljes;
− zgjedhon foljen në mënyrën dëftore.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Sugjerohet që gjatë orëve të mësimit do të përdoren metoda, teknika dhe strategji të tilla, si: stuhi mendimi, lexim i drejtuar,
imagjinata e drejtuar, parashikim me terma paraprakë, diskutim për njohuritë paraprake, harta e konceptit, rrjeti i diskutimit,
kubimi, diagrame piramidale, pyetje autorit, ditarët e të nxënit, pyetja sjell pyetjen, diagrami i Venit etj.
Nxënësit do të punojnë në grupe të vogla dhe të mëdha, në çift, në mënyrë të pavarur dhe individuale etj.
Vlerësimi
Disa nga teknikat dhe instrumentet e vlerësimit do të jenë: vlerësim i vazhdueshëm me gojë, vlerësim i punëve me shkrim,
vlerësim i projekteve, testeve, pjesëmarrja në biseda e diskutime e leximet jashtë klase, diktimet etj.
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12

F

L. Tekst letrar

Nj. Gj. (Fonetikë)

Nj. Gj.
(Fonetikë)

Tekst joletrar

L. Tekst letrar

L. Tekst letrar

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kompetenca

Të folurit (F)

1

1.

Nr.

4/3

3/2

2/1

2/2

1/1

1/1

2

1

Nr/k

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të dalluar një shkrim gazete, si lloj joletrar;
b. për të krahasuar dhe dalluar veçoritë e një lloji letrar nga një lloj joletrar.

Punë me tekste dhe fjali (të lexuara dhe të dëgjuara) për të dalluar:
a. intonacionin e fjalisë;
b. llojet e fjalisë sipas intonacionit;
c. theksin e fjalisë.

Punë me tekstin dhe mjete të ndryshme didaktike:
për të dalluar e për të përdorur saktë:
a. theksin e fjalës;
b. rrokjet e theksuara dhe të patheksuara.

Punë me tekstin:
a. lexon e dallon tekste me karakter fantastik, (legjendën për krijimin e vendeve);
b. zbulon veçoritë e legjendës (raportin e elementit fantastik me atë real);
c. lexon për të nxitur imagjinatën.

Njohja me tekste letrare dhe joletrare për të dalluar:
a. llojet e ndryshme të teksteve;
b. si vjen mesazhi nëpërmjet tyre.

Situata të ndryshme komunikimi, për të dalluar:
a. qëllimin e komunikimit;
b. si transmetohet mesazhi ndërmjet dhënësit dhe marrësit .

Situata e të nxënit

E bija e hënës dhe
Punë me tekstin. Lexon:
e diellit (përrallë), M.
a. për të interpretuar dhe vlerësuar mesazhet e përrallës;
Kuteli
b. për të dalluar elementet e strukturës së përrallës;
c. për të analizuar gjuhën dhe veçoritë e një përralle, si: personazhet,
elementet fantastike, shprehjet e figurshme, përsëritjet, elementet
karakteristike të fillimit dhe fundit të përrallës.

E bija e hënës dhe
Punë me tekstin. Lexon:
e diellit (përrallë), M.
a. për të dalluar përrallën, si lloj letrar me karakter fantastik;
Kuteli
b. për të nxjerrë temën dhe mesazhin e përrallës;
c. për të ritreguar bukur përrallën;

Një këndvështrim
historik i Prespës

Intonacioni, theksat
e fjalisë

Theksi i fjalës

Liqeni i Prespës
(legjendë)

Gjuha dhe teksti

Komunikimi dhe
rëndësia e tij

Temat mësimore

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,
Enciklopedi

Teksti mësimor, e-libri,
(Pjesë të incizuara për
intonacionin dhe theksat
e fjalës dhe të fjalisë)

Teksti mësimor. E-libri,
fisha të ndryshme,

Teksti mësimor. E-libri
Interneti

Teksti mësimor. E-libri

Teksti mësimor. E-libri

Burimet
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Nj. Gj. (Fonetikë)

Nj. Gj.

Sh

Sh

Nj. Gj.

Nj. Gj.

F

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3

6/2

5/1

2/2

1/1

4/4

3/3

Teksti mësimor, e-libri,

Punë me tekstin:
a. shkruan përmbledhjen e një përralle;
b. realizon hap pas hapi tekste të reja të përmbledhur, deri sa të
arrihet te teksti më i shkurtër.

Punë me tekstin dhe me fisha:
a. për të dalluar fjalët e parme e jo të parme.
b. për të formuar fjalë të reja me parashtesa e prapashtesa ose me të dyja;
c. për të shpjeguar si janë formuar fjalët;
d. për të shpjeguar ndryshimin ndërmjet fjalëve të prejardhura dhe fjalëve
të përngjitura.

Teksti mësimor, e-libri
(pjesë të incizuara)

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Punë me tekstin: Lexon
a. për të dalluar:
- një tekst nga përmbledhja e tij;
- të dhënat kryesore të një teksti nga ato dytësore;
- strukturën e përmbledhjes;
b. për të shkruar një përmbledhje sipas skemës së dhënë.

Punë me tekstin dhe me fisha:
a. për të dalluar përbërësit kryesorë të fjalës (temën dhe mbaresën);
b. për të dalluar të gjithë përbërësit e fjalës (rrënjë, temën, parashtesën,
prapashtesën, mbaresën).

Teksti mësimor, e-libri,
incizime, fisha

Teksti mësimor, e-libri,
fisha të ndryshme

Punë me tekstin. Ushtrime:
a. për të dalluar theksin, intonacionin, llojet e bashkëtingëlloreve;
b. për të përdorur saktë njohuritë e fituara në situata të reja.

Punë me tekstin, pjesë të incizuara dhe fisha të ndryshme për të dalluar:
a. bashkëtingëlloret nga zanoret;
b. fjalë që kanë lloje të ndryshme bashkëtingëlloresh, që do ta ndihmojnë
nxënësin në drejtshkrim.

Gjuha shqipe dhe Punë me tekstin. Lexon
dialektet e saj
a. për të marrë informacion për gjuhën shqipe dhe vjetërsinë e saj;
b. për të bërë krahasimin ndërmjet dialekteve dhe gjuhës standarde.
c. për të kthyer një tekst në dialekt në gjuhën standarde.

Fjalë të parme
dhe jo të parme
(Fjalëformim)

Përbërësit e fjalës
(Fjalëformim)

Të shkruarit e
përmbledhjes Përmbledhja e
përrallës

Të shkruarit e
përmbledhjes Përmbledhja e
përrallës

Ushtrime (Fonetikë)

Bashkëtingëlloret e
tingullta, të zëshme
dhe të shurdhëta
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14

L. Tekst letrar

Nj. Gj. (Fjalëformim)

Nj. Gj. (Fjalëformim) 8/3

18.

19.

20.

8/3

22.

L. joletrar

7/2

21. L. Tekst joletrar

7/2

6/5

5/4

L. Tekst letrar

17.

1

D

16.

Punë me pjesë të incizuara për dëgjimin:
a. për të dalluar elementet kryesore të subjektit të përrallës;
b. për të nxjerrë temën dhe mesazhin e përrallës;
c. për të dalluar veçoritë e dialektit gegërisht.

Labirinti si video-lojë
(teksti udhëzues)

Punë në grupe me tekste udhëzuese:
a. për të kërkuar dhe gjetur tekste udhëzuese, sipas fushave të
rekomanduara;
b. për të dalluar veçoritë e përbashkëta dhe të veçanta të teksteve
udhëzuese;
c. për të shkruar një tekst të shkurtër udhëzues.

Punë me tekstin: Lojë elektronike. Lexon:
a. për të dalluar tekstin udhëzues, si tekst joletrar;
b. për të dalluar karakteristikat e video-lojës së labirintit;
c. për të veçuar 2-3 anë pozitive dhe negative të lojërave elektronike;
d. për të argumentuar qëndrimin vetjak ndaj lojërave elektronike.

Punë me tekstin dhe me fisha
a. për të dalluar prapashtesat;
b. për të klasifikuar prapashtesat në ato që formojnë emra, si: -për, -tar,
-tor, -im etj., mbiemra: -shëm, -më, -të, folje: -o, -ro, -so etj.

Prapashtesat

Labirinti si video-lojë
(teksti udhëzues)

Punë me tekstin dhe me fisha:
a. për të dalluar fjalët e formuara me parashtesa;
b. për të shpjeguar rolin e parashtesave;
c. për ta dalluar dhe përdorur si duhet parashtesat e duhura para
llojeve te ndryshme të bashkëtingëlloreve.

Parashtesat

Rojtari i labirintit (mit) Punë me tekstin. Lexon:
a. për të analizuar gjuhën dhe veçoritë e një miti;
b. për të dalluar elementet fantastike nga elementet reale;
c. për të dalluar fjalët e reja dhe simbolikën e një miti.

Rojtari i labirintit (mit) Punë me tekstin.Lexon:
a. për të dalluar mitin, si lloj letrar me karakter fantastik;
b. për të nxjerrë temën dhe mesazhin e mitit;
c. për të interpretuar dhe vlerësuar mesazhet e mitit;
d. për të analizuar personazhet.

Dëgjimi i përrallës

Teksti mësimor,
e-libri, udhëzues për
përdorimin e pajisjeve të
ndryshme etj.

Teksti mësimor, e-libri,
Lojëra elektronike,
udhëzues

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,
(pjesë të incizuara)
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Nj. Gj.

Nj. Gj.

L. Tekst letrar

L. Tekst letrar

Nj. Gj.

L. Tekst letrar

23.

24.

25.

26.

27.

28.

11/8

11/2

10/7

9/6

10/1

9/4

Fuqia e Mujit (M.
Kuteli)

Familja e fjalëve
(Leksikologji)

Kënga e Rolandit
(legjendë)

Kënga e Rolandit
(legjendë)

Fusha leksikore
(Leksikologji)

Ushtrime për
fjalëformimin

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të dalluar legjendën mesjetare shqiptare, si lloj letrar me
karakter fantastik;
b. për të nxjerrë kuptimin e pjesës nëpërmjet renditjes kronologjike të
ngjarjeve;
c. për të analizuar figurën e Mujit dhe të zanave;
d. për të lidhur ngjarjet e tekstit me jetën dhe përvojat personale.

Punë me tekstin dhe fisha.
a. grupon fjalë që i përkasin një familjeje fjalësh;
b. përkufizon termin familja e fjalëve;
c. krijon “pemën gjenealogjike”, familjen e fjalëve të një fjale;
d. shpjegon lidhjen ndërmjet tyre të fjalëve në një familje fjalësh;
e. krahason familjen e fjalëve me fushën leksikore dhe vë në dukje ndryshimet.

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të dalluar veçoritë e legjendës; rrëfimi si element i rëndësishëm i
legjendës;
b. për të dalluar elementet fantastike nga elementet reale;
c. për të krahasuar legjendën për heroin me legjendën për krijimin e
vendit (legjenda e liqenit të Prespës);

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të dalluar legjendën mesjetare, si lloj letrar me karakter fantastik;
b. për të nxjerrë kuptimin dhe mesazhin e legjendës, nëpërmjet pesë
pyetjeve kyç;
c. për të gjykuar dhe arsyetuar për personazhet dhe karakterin e tyre heroik;
d. për të dalluar fjalët kyç që përcjellin atmosferën e luftës;

Punë me tekstin. Lojë. (Grupimi i fjalëve sipas kuptimit)
a. përkufizon termin leksikologji;
b. grupon fjalët sipas fushës leksikore dhe përkufizon termin fushë
leksikore;
c. plotëson me fjalë të veçanta fushat leksikore të dhëna;
d. klasifikon fjalë të dhëna në fusha leksikore dhe argumenton veprimet
e kryera.

Punë me tekstin dhe fisha.

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,
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L. Tekst letrar

L. Tekst letrar

L. Tekst letrar

Nj. Gj.
(Leksikologji)

F

29.

30.

31.

32.

33.

4

Drama

Përvojat e fëmijëve në teatër.
a. tregon veçoritë e dramës që vihet në skenë (aktet, skena, dialogu, konflikti etj.);
b. interpreton me ndjenjë një tekst dramatik;
c. dallon dhe gjykon për elementet skenike gjatë interpretimit në një dramë;
d. shpreh ndjenjat që përjeton, kur luan në një dramë ose e dëgjon atë;
e. gjykon për interpretimin e shokëve dhe shoqeve të klasës;
f. merr pjesë në ndarjen e detyrave në grup dhe i zbaton ato.

Punë me tekstin
a. zgjidh në mënyrë të pavarur ushtrimet dhe argumenton mendimin e tij;
b. krahason situatat e dhëna dhe vë në dukje të përbashkëtat dhe ndryshimet.
c. përdor në situata të reja njohuritë e fituara për fushën leksikore dhe
familjen e fjalëve.

12/3

Ushtrime

Punë me tekstin dramatik. Lexon:
a. për të dalluar dramën, si tekst letrar;
b. për të lexuar me shprehësinë dhe intonacionin e duhur një tekst dramatik;
c. për të treguar brendinë e tekstit duke u ndalur në pjesët kryesore të tij;
d. për të analizuar dhe gjykuar personazhet e tekstit duke u ndaluar te
fjalët dhe veprimet e tyre.

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të analizuar gjuhën e legjendës;
b. për të përcaktuar fjalët kyç me të cilat përshkruhet natyra, paraqiten
veprimet
c. e Mujit dhe zanave, si dhe jepet dialogu mes tyre;
ç. për të klasifikuar fjalët kyç në klasa fjalësh;
d. për të dalluar figurën e hiperbolës dhe për të gjetur raste të përdorimit
të saj në tekst;
e. për të realizuar një shkrim krahasues për dy heronjtë e legjendave.

Punë me tekstin dramatik
a. Për të përcaktuar personazhet kryesore dhe dytësore dhe rolin e tyre
në dramë;
b. për të dalluar karakterin e personazheve nëpërmjet fjalëve që thonë;
c. për të analizuar veçoritë e tekstit dramatik (didaskalitë/ fjalët e autorit,
fjalët e personazheve etj.);
d. për të treguar ndryshimet kryesore mes një teksti dramatik dhe një
tekst në prozë.

Vilhelm Teli (F.
Shiler)

Fuqia e Mujit
(M.Kuteli)

14/11 Vilhelm Teli, Shiler

13/10

12/9

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,
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Nj. Gj.

Nj. Gj.
(Morfologji)

L. Tekst letrar

Nj. Gj.
(Morfologji)

Sh

Sh

35.

36.

37.

38.

39.

40.

(Morfologji)

D

34.

Punë me tekstin. Punë me fisha (grupe emrash të të gjitha llojeve)
a. dallon emrat sipas llojit: të përgjithshëm dhe të përveçëm, konkret
dhe abstrakt, emrat përmbledhës dhe ata të lëndës;
b. shkruan si duhet emrat e përveçëm.

4/4

3/3

15/3

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Gjinia e emrit. Gjinia Punë me tekstin. Punë me fisha (emra në të të gjitha gjinitë)
asnjanëse
a. dallon emrat sipas gjinive
b. klasifikon emrat sipas gjinisë;
c. përcakton karakteristikat e emrave të gjinisë asnjanëse
Punë me tekstin. Parapërgatitje për të shkruarit. Lexon:
Të shkruarit për
të dramatizuar një
a. për të nxjerrë temën dhe mesazhin e pjesës që do të dramatizojë;
b. për të dalluar fjalët e autorit nga fjalët e personazheve në ligjëratë të
tregim - Priami i lutet
drejtë;
Akilit
c. për të listuar elementet përbërëse të një skenari drame;
d. për të përcaktuar rregullat e shkrimit të një dramatizimi.
Punë individuale
Të shkruarit për
a. shkruan pjesën e dramatizuar sipas modelit të dhënë.
të dramatizuar një
b. vlerëson punët e shokëve sipas rregullave të dramatizimit.
tregim - Priami i lutet
Akilit

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Klasat e fjalëve. Fjalë Punë me tekstin
të ndryshme dhe të
a. dallon fjalët sipas klasave;
pandryshueshme
b. përkufizon termin klasë;
c. klasifikon fjalët në klasa;
d. dallon dhe i klasifikon fjalët në të ndryshueshme dhe të
pandryshueshme.
Emri.

Teksti mësimor, e-libri,

Vënia në skenë e një Ndarja e detyrave dhe e roleve
drame (projekt)
a. përgatitin planin e punës, ku parashikohen të gjitha hapat që duhen
ora I
ndjekur për vënien në skenë të një pjese dramatike;
b. ndajnë rolet dhe përcaktohen përgjegjësit për çdo detyrë të
parashikuar.

15/12 Vënia në skenë e një Dramatizim në klasë
drame (projekt) ora II

14/2

13/1

2
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17

18

Nj. Gj.

Nj. Gj.

D

L. joletrar

L. joletrar

Nj. Gj.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

18/6

17/5

16/4

3

17/5

16/4

Punë me tekstin. Të dëgjuarit për të gjetur shkak-pasojën.
a. dëgjon me vëmendje një tekst për të marrë informacionin që i nevojitet;
b. tregon me fjalët e tij përmbajtjen e tekstit që dëgjon;
c. dallon shkakun dhe pasojën e veprimeve të personazheve;
d. identifikon mesazhin e një pjese.

Punë me tekstin. Punë me fisha.
a. ndan emrat në lakime;
b. lakon emrat e secilës gjini;
c. përcakton karakteristikat e lakimit të emrave në gjininë asnjanëse.

Punë me tekstin. Punë me fisha.
a. dallon numrin e emrit;
b. kthen emrat nga njëjësi në shumës e anasjelltas;
c. identifikon mjetet e formimit të shumësit tek emri.

Ushtrime për emrin
(Morfologji)

Punë me tekstin. Punë me fisha;
a. përcakton veçoritë gramatikore të emrit;
b. përdor emrat në formën e kërkuar.

Figura e Skënderbeu Punë në grupe me tekste udhëzuese:
në folklor (Gj.
a. për të kërkuar dhe gjetur tekste komentuese, sipas fushave të
Shkurtaj)
rekomanduara;
b. për të dalluar veçoritë e përbashkëta dhe të veçanta të teksteve
komentuese;
c. për të shkruar një tekst të shkurtër komentues, mbi tekstin që ka
gjetur.

Figura e Skënderbeu Punë me tekstin. Lexon:
në folklor (Gj.
a. për të dalluar veçoritë e një teksti joletrar, siç është shkrimi
Shkurtaj)
komentues;
b. bën përmbledhjen e çdo paragrafi;
c. nxjerr mesazhin e shkrimit;
d. plotëson kartelën e të dhënave për shkrimin joletrar.

Skënderbeu dhe
ushtarët e tij
(Montenji)

Lakimi i emrave.
Lakimi i emrave të
gjinisë asnjanëse
(Morfologji)

Numri i emrit
(Morfologji)

Teksti mësimor, e-libri,
fisha me fjali ku të ketë
emra

Teksti mësimor, e-libri,
Materiale ose botime
të ndryshme për
Skënderbeun

Teksti mësimor, e-libri,
Materiale ose botime
të ndryshme për
Skënderbeun

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,
fisha me tabela të
lakimeve të emrave në
numrin njëjës e shumës

Teksti mësimor, e-libri,
fisha me grupe emrash
në numrin njëjës e
shumës
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L. Tekst letrar

L. letrar

Nj. Gj.
(Morfologji)

Nj. Gj.
(Morfologji)

Sh

Sh

47.

48.

49.

50.

51.

52.

6

5

20/8

19/7

Punë me tekstin dhe fisha me fragmente që kanë mbiemra
a. identifikon gjininë dhe numrin e mbiemrit;
b. përcakton elementet që ndryshojnë gjininë dhe numrin e mbiemrit;
c. përdor në fjali mbiemrat, duke i përshtatur si duhet në gjini, numër
dhe rasë me emrin.

Përshkrimi letrar dhe Punë individuale
shkencor i kafshëve
a. shkruan pjesën e dramatizuar sipas modelit të dhënë.
b. vlerëson punët e shokëve sipas rregullave të përshkrimit.

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të analizuar gjuhën e dialogut si veçori kryesore e tregimit;
b. për të përcaktuar fjalët kyç me të cilat përshkruhen kafshët dhe
veprimet e personazheve;
c. për të bërë dallimin ndërmjet gjuhës së folur të së shkuarës me të
sotmen;
d. për të dalluar dhe analizuar fjalët përshëndetëse;
e. për të shkuar një dialog të shkurtër.
Punë me tekstin dhe fisha me fragmente që kanë mbiemra
a. dallon mbiemra;
përcakton llojin e mbiemrave.

Teksti mësimor, e-libri,

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të dalluar tregimin me temën e së shkuarës;
b. për të nxjerrë kuptimin e pjesës nëpërmjet dialogut- fjalëve të
personazheve;
c. për të lidhur ngjarjet e tekstit me jetën dhe përvojat personale;
d. për të lexuar bukur sipas roleve.

Përshkrimi letrar dhe Punë me tekstin. Parapërgatitje për të shkruarit. Lexon:
shkencor i kafshëve
a. për të dalluar karakteristikat e tekstit përshkrues;
b. për të bërë krahasimin e një përshkrimi letrar dhe një përshkrimi shkencor;
c. për të dalluar llojet e ndryshme të mesazheve (si emocion ose si
informacion).

Mbiemri, Gjinia dhe
numri i mbiemrit

Mbiemri, Kuptimi
i mbiemrit dhe
klasifikimi i tij

19/14 Gjahu i malësorëve,
K. Kristoforidhi

18/13 Gjahu i malësorëve,
K. Kristoforidhi
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19

20

L. Tekst letrar

Sh

Sh

D

Nj. Gj.

Nj. Gj.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

(Morfologji)

Nj. Gj.

54.

(Morfologji)

Nj. Gj.

53.

Përemri dhe llojet
e tij

Eureka! Eureka!

Përshkrimi i natyrës

Përshkrimi i natyrës

Bora, F. Konica

24/12 Test për tremujorin
e parë

23/11 Ushtrime për
përemrin

4

8

7

20/15

22/10 Përemri vetor dhe
trajta e shkurtër

21/9

Punë me tekstin dhe me fisha.
a. identifikon përemrat në një tekst të dhënë;
b. përcakton llojin e tyre;
c. përdor si duhet përemrin vetor në fjali;
d. dallon trajtën e shkurtër në fjali;
e. analizon përemrat vetorë (numrin, vetën, rasën, trajtat e shkurtra).

Punë me tekstin. Të dëgjuarit :
a. për të të dalluar një tekst letrar nga një tekst joletrar duke i dëgjuar;
b. për të mbajtur shënim fjalët kyç të secilit tekst e për t’i krahasuar të
dyja tekstet;
c. për të përcaktuar informacionin dhe mesazhin që merr nga secili tekst.

Punë individuale
a. shkruan një përshkrim krahasues..
b. vlerëson punët e shokëve sipas rregullave të përshkrimit.

Punë me tekstin. Parapërgatitje për të shkruarit.
a. lexon për të kuptuar përjetimin e natyrës nëpërmjet shqisave;
b. dallon detajet shqisore në realizimin e një përshkrimi;
c. krahason dy peizazhe nëpërmjet imazheve fotografike.

Punë me tekstin. Peizazh dimri. Lexon:
a. për të dalluar prozën poetike, si lloj i tekstit letrar
b. për të nxjerrë pikëtakimet ndërmjet prozës poetike me poezinë dhe tregimin;
c. për të përcaktuar pozicionin e autorit në çastin e përshkrimit;
d. për të dalluar krahasimin nga metafora, duke i ilustruar me shembuj.

Punë me tekstin dhe fisha
a. identifikon përemrat vetorë në format ndryshme rasore;
b. lakon përemrat vetorë;
c. dallon trajtat e shkurtra të përemrit vetor

Punë me tekstin dhe me fisha.
a. liston llojet e përemrave;
b. përcakton llojin e përemrave;
c. ndërton fjali me lloje të ndryshme përemrash.

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,
fisha me fragmente
që kanë përemra të
ndryshëm

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,
foto

Teksti mësimor, e-libri,
fisha me fragmente që
kanë përemra vetorë në
rasa të ndryshme

Teksti mësimor, e-libri,
fisha me fragmente që
kanë përemra të llojeve të
ndryshme.
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L. Tekst letrar

L. Tekst letrar

Nj. Gj.

Nj. Gj.

L. letrar

L. letrar

Sh

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

9

Korrigjimi i punëve
me shkrim

24/19 Bisedë letrare

23/18 Bisedë letrare

26/14 Mënyrat e foljes
(Morfologji)

25/13 Folja (Morfologji)

22/17 Borgjezi fisnik

21/16 Borgjezi fisnik

Punimet më të mira të nxënësve
a. dallon problemet e tij në punët me shkrim;
b. pyet për të korigjuar gabimet e tij në punët me shkrim;
c. diskuton për të përmirësuar punët etij me shkrim;
d. korrigjon gabime drejtshkrimore në punët e tij me shkrim duke
zbatuar rregullat e drejtshkrimit.

Punë me tekstin dhe me fisha.
a. klasifikon foljet sipas mënyrës që e tregojnë veprimin;
b. dallon mënyrat e foljes;
c. dallon pjesoren e foljeve të ndryshme, për krijimin e kohëve të përbëra;
d. përdor foljet në mënyra të ndryshme.

Punë me tekstin. Dita e një fëmije
a. identifikon foljen dhe kuptimin e saj;
b. ndan foljet në zgjedhime;
c. përdor si duhet foljet në fjali.

Punë me tekstin dramatik
a. për të dalluar karakterin e personazheve nëpërmjet fjalëve që thonë;
b. për të zbuluar gjuhën e komedisë (mjetet e realizimit të humorit);
c. për të interpretuar pjesën në role.

Punë me tekstin dramatik. Lexon:
a. për të dalluar komedinë, si lloj i tekstit letrar;
b. për të treguar brendinë dhe mesazhin e tekstit dramatik;
c. për të gjykuar dhe vlerësuar mesazhin e komedisë sipas këndvështrimit
dhe përvojës personale.

Punimet e nxënësve,
e-libri, Interneti,
Drejtshkrimi i gjuhës
shqipe

libër artistik

libër artistik

Teksti mësimor, e-libri,
fisha me situata që të
kenë folje në mënyra të
ndryshme

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,

Teksti mësimor, e-libri,
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PLANIFIKIMI I LËNDËS PËR
TREMUJORIN E DYTË
(Janar - Mars)
REZULTATET E TË NXËNIT SIPAS KOMPETENCAVE KYÇ
Orët mësimore të zhvilluara gjatë kësaj periudhe tremujore do të kontribuojnë në ndërtimin dhe zhvillimin e këtyre
kompetencave kyçe:
KOMPETENCA E KOMUNIKIMIT DHE E TË SHPREHURIT
Nxënësi:
- shpreh mendimin e vet për një temë të caktuar me gojë ose me shkrim, si dhe në forma të tjera të komunikimit;
- dëgjon me vëmendje prezantimin dhe komentet e bëra nga të tjerët rreth një teme, duke bërë pyetje, komente,
sqarime dhe propozime;
- lexon rrjedhshëm, me intonacionin e duhur, një tekst të caktuar rrëfyes, përshkrues, shkencor, publicistik etj., dhe
e komenton atë sipas kërkesës me gojë ose me shkrim; - shpjegon qartë dhe saktë, me gojë ose me shkrim,
kuptimin e termave (fjalëve, koncepteve) të reja, duke përdorur gjuhën dhe fjalorin e përshtatshëm.
KOMPETENCA E TË MENDUARIT
Nxënësi:
shpreh mendimin e tij për një punim letrar apo artistik duke dalluar ndryshimet dhe analogjitë ndërmjet krijimeve të
ngjashme;
harton planin e punës për realizimin e një krijimi/detyre (letrare), duke përcaktuar hapat kryesorë të zbatimit;
përdor krahasimin dhe kontrastin për të gjetur dallimet dhe ngjashmëritë kryesore midis dy e më shumë dukurive
o s e krijimeve artistike.
KOMPETENCA E TË NXËNIT
Nxënësi:
− zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga një burim (tekst shkollor, libër, internet, media) për të nxënë një
temë, veprim, aktivitet ose detyrë që i kërkohet;
− shfrytëzon portofolin personal për identifikimin e përparësive dhe mangësive në funksion të vetëvlerësimit;
− ndërlidh temën e re ose një çështje të dhënë me njohuritë dhe përvojat paraprake, duke i paraqitur në forma të
ndryshme të të shprehurit (kolona, tabela, grafike) sipas një radhitjeje logjike.
KOMPETENCA PËR JETËN, SIPËRMARRJEN DHE MJEDISIN
Nxënësi:
− përgatit planin e punës për organizimin e një aktiviteti të caktuar në shkollë ose në komunitet dhe e realizon atë me
sukses;
− bashkëvepron në mënyrë aktive me moshatarët dhe të tjerët (pavarësisht statusit të tij social, etnik etj.) për realizimin
e një aktiviteti të përbashkët (projekti/aktiviteti në bazë klase/shkolle apo jashtë saj).
KOMPETENCA QYTETARE
Nxënësi:
− zbaton dhe respekton rregullat e mirësjelljes në klasë, shkollë etj., dhe mban qëndrim aktiv ndaj personave, të cilët
nuk i respektojnë ato, duke shpjeguar pasojat për veten dhe për grupin ku bën pjesë.
KOMPETENCA DIGJITALE
Nxënësi:
− përdor mediet digjitale dhe mjediset informative për të komunikuar dhe bashkëpunuar.
− analizon, vlerëson, menaxhon informacionin e marrë elektronikisht (p.sh., hedh disa informacione të marra nga
interneti duke i përmbledhur në një tabelë ose grafik).
22
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REZULTATET E TË NXËNIT SIPAS KOMPETENCAVE TË LËNDËS
Të dëgjuarit e teksteve të ndryshme
Nxënësi: − kupton, krahason dhe përmbledh mendimet e të tjerëve nga materialet e dëgjuara, shikuara ose të
prezantuara, si dhe reflekton për to;
− jep mendimet dhe gjykimet e tij rreth teksteve që dëgjon.
Të folurit për të komunikuar dhe për të mësuar
Nxënësi: − zgjedh formën e përshtatshme për të përcjellë informacionin, idetë, ndjenjat dhe pikëpamjet e tij;
− merr pjesë në biseda shoqërore me moshatarët dhe të rriturit mbi tema të njohura duke pyetur dhe duke iu përgjigjur pyetjeve;
− identifikon materiale të ndryshme dhe i përdor për të dhënë mesazhe ose porosi nëpërmjet reklamave e lajmërimeve
dhe bën prezantimin e tyre në media.
Të lexuarit e teksteve letrare dhe joletrare
Nxënësi:
− interpreton tekstet duke përdorur idetë e dhëna në mënyrë të drejtpërdrejtë në tekst dhe idetë e nënkuptuara;
− dallon informacionin e rëndësishëm në tekst;
− lidh pjesët e ndryshme të një teksti dhe i analizon ato.
Tekste letrare
− analizon në tekste të ndryshme poetike, tregimtare dhe dramatike gjuhën e figurshme;
− dallon temën dhe analizon personazhet, mjedisin, kohën dhe subjektin në një tekst tregimtar dhe dramatik;
− dallon mjetet shprehëse në një tekst poetik dhe tregon funksionin e tyre;
− shpreh pëlqimet dhe mbron interpretimet e tij duke i ilustruar me detaje dhe pjesë nga teksti.
Tekste joletrare
− dallon përdorimin e gjuhës dhe terminologjisë së fushës në tekste të ndryshme;
− kupton tiparet e strukturës dhe organizimit në tekste të ndryshme (paragrafë, tituj, nëntituj etj.).
Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale
Nxënësi: − përdor formën ose modelin e përshtatshëm gjatë të shkruarit dhe zbaton rregullat gramatikore, leksikore dhe
drejtshkrimore, për të shprehur mendimet, qëllimet, ndjenjat për tema të caktuara;
− mbështet mesazhin kryesor ose kyç të një teksti me detaje përshkruese, me fakte ose shembuj të ndryshëm.
Përdorimi i drejtë i gjuhës
Nxënësi:
- dallon dhe përdor folje në kohët e ndryshme të mënyrës dëftore;
- dallon dhe përdor folje në kohët e ndryshme të mënyrës lidhore;
- dallon dhe përdor parafjalët;
- dallon dhe përdor lidhëzat;
- dallon dhe përdor ndajfoljet;
- përdor si duhet shkronjën e madhe në titujt e librave e gazetave;
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Gjatë orëve të mësimit do të përdoren metoda, teknika dhe strategji të tilla, si: diskutim për njohuritë paraprake, kubimi,
diagrame piramidale, lexim i drejtuar, imagjinata e drejtuar, parashikim me terma paraprake, harta e konceptit, rrjeti i
diskutimit, pyetje autorit, ditarët e të nxënit, pyetja sjell pyetjen, stuhi mendimi, diagrami i Venit etj.
Nxënësit do të punojnë në grupe të vogla dhe të mëdha, në çift, në mënyrë të pavarur dhe individuale etj.
Vlerësimi
Disa nga teknikat dhe instrumentet e vlerësimit do të jenë: vlerësim i vazhdueshëm me gojë, vlerësim i punëve me
shkrim, vlerësim i projekteve, teste, biseda ose lexime jashtë klase, diktime etj.
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L. Tekst letrar

F

Nj. Gj.

Nj. Gj.

L. letrar

69.

70.

71.

72.

73.

Kompetenca

L. Tekst letrar

2

68.

Nr.

27/22

28/16

27/15

5

26/21

25/20

Nr/k

“Zoga”, Mjeda

Kohët e përbëra të
mënyrës dëftore.

Mënyra dëftore. Kohët
e thjeshta të mënyrës
dëftore.

Malli për atdheun

Atdheu

Atdheu

Temat mësimore

Punë me tekstin dhe me foto.
a. veçon momentet kryesore të jetës dhe veprës së Ndre Mjedës;
b. shpreh ndjenjat dhe përjetimet e tij rreth poezisë;
c. shpreh me fjalët e tij dashurinë për nënën;
d. respekton teknikat e recitimit gjatë leximit të një poezie;
e. dallon muzikalitetin e gegërishtes në poezinë e Mjedës.

Punë me tekstin dhe me fisha.
a. dallon foljet në kohët e përbëra të mënyrës dëftore;
b. vendos foljet në kohët e kërkuara të mënyrës dëftore;
c. përcakton kohën, vetën dhe numrin e foljeve në kohët e përbëra të
mënyrës dëftore.

Punë me tekstin dhe me fisha.
a. dallon foljet në mënyrën dëftore;
b. përcakton kohën e foljeve në mënyrën dëftore;
c. zgjedhon folje të të tri zgjedhimeve në kohët e thjesht të dëftores;
d. përdor si duhet në fjali foljet në mënyrën dëftore;
e. ndërton fjali me folje në kohët e thjeshta të mënyrës dëftore.

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të marrë informacion për bashkatdhetarët që jetojnë jashtë vendit;
b. diskuton në klasë rreth krijimeve me temën e atdheut;
c. tregon raste konkrete nga përvoja vetjake dhe e të tjerëve;
d. zgjeron fjalorin me këtë fushë tematike dhe e përdor atë gjatë diskutimit.

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të analizuar gjuhën e figurshme të poezisë;
b. për të zbuluar fjalët kyç në një poezi atdhetare;
c. për të dalluar epitetin dhe për ta ilustruar atë;
d. për të recituar me intonacionin e duhur poezinë atdhetare;
e. kërkon dhe sjell në klasë krijime me temën e atdheut.

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të dalluar poezinë e traditës me temë atdhetare;
b. për të treguar lidhjen e poetit (heroit lirik ) me vendlindjen;
c. për të zbuluar ndjenjat vetjake ndaj atdheut.

Situata e të nxënit (të sugjeruara)

Teksti mësimor,
foto, e-libri

Teksti mësimor,
Fisha me situata
që ndodhin
në kohë të
ndryshme, e-libri

Teksti mësimor,
fisha me situata
që ndodhin
në kohë të
ndryshme, e-libri

Teksti mësimor,
e-libri, Libër
artistik

Burimet
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L. letrar

Sh

Sh

Nj. Gj.

Nj. Gj.

L. letrar

74.

75.

76.

77.

78.

79.

29/24

30/18

29/17

11

10

28/23

“Djali dhe deti”, Nasi Lera

Mënyra lidhore dhe kohët
e saj

Ushtrime për mënyrën
dëftore

Shkrimi i një poezie

Shkrimi i një poezie

“Mëngjes”, Poradeci

Kuraja për të përballuar situata të vështira. Punë me tekstin. Lexon:
a. për të dalluar tregimin, si lloj i tekstit letrar;
b. për të ritreguar brendinë e tregimit duke iu përgjigjur pyetjeve;
c. për të gjykuar dhe vlerësuar mesazhin e tregimit sipas
këndvështrimit dhe përvojës personale;

Punë me tekstin. Shkopi magjik (mundësitë e tij)
a. dallon foljet në lidhore;
b. përcakton kohën, vetën numrin e foljeve në mënyrën lidhore
c. formon fjali me folje në lidhore.

Punë me tekstin. Filmi që më pëlqen
a. dallon foljet në mënyrën dëftore;
b. përcakton kohën, vetën numrin e foljeve në mënyrën dëftore;
c. formon fjali me foljet në mënyrën dëftore.

Poezia. Punë individuale
a. shkruan poezi frymëzuar:
- nga natyra;
- nga imazhet;
- nga vetvetja e për vetveten;
b. vlerëson poezinë e tij dhe të shokëve.

Poezia. Punë përgatitore
përcakton strukturën e poezisë;
përcakton rregulla për shkrimin e poezisë;
analizon modele të ndryshme poezish.

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Filmi i preferuar

Teksti mësimor
poezi të
ndryshme, e-libri

Punë me tekstin dhe me foto. Lexon:
Teksti mësimor,
a. për të dalluar poezinë e peizazhit;
foto, e-libri
b. për të treguar lidhjen e poetit (heroit lirik ) me vendlindjen;
c. për të zbuluar meditimin e poetit gjatë soditjes së natyrës;
d. dallon kuptimin e parë dhe kuptimin e figurshëm të foljeve;
e. gjen figurat letrare (krahasimin dhe aliteracionin) dhe përcakton
funksionin e tyre;
f. shpreh ndjenjat dhe përjetimet e tij rreth poezisë;
g. shkruan fjalët dialektore në gjuhën standarde;

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”

25

26

L. letrar

L. letrar

L. letrar

Nj. Gj.

Nj. Gj.

Sh

Sh

Nj. Gj.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

33/2

13

12

32/1

310/19

32/27

31/26

30/25

Drejtshkrimi i fjalëve
që kanë zanoren ë në
pozicione të ndryshme

Shkrimi i një tregimi ose
ngjarjeje

Shkrimi i një tregimi ose
ngjarjeje

Drejtshkrimi i fjalëve
që kanë zanoren e në
pozicione të ndryshme

Ushtrime për mënyrën
lidhore

Bisedë letrare

Bisedë letrare

Djali dhe deti”, Nasi Lera

Punë me tekstin dhe fisha.
a. përdor saktë zanoren ë fundore të patheksuar te fjalë të ndryshme
b. shkruan saktë ndajfoljet pa ë fundore.

Punë individuale.
a. shkruan një tregim për një ngjarje nga jeta e tij;
b. vendos ngjarjet sipas elementeve të strukturës së tregimit;
c. respekton rregullat e drejtshkrimit gjatë shkrimit të tregimit;
d. vlerëson tregimet e bëra nga shokët e tij.

Struktura e një tregimi. Parapërgatitja.
a. liston elementet e strukturës së një tregimi;
b. përcakton ecurinë e ngjarjes sipas elementeve të strukturës;
c. analizon modelin e dhënë dhe dallon rregullat e shkrimit të tregimit.

Punë me tekstin. Një ditë në fshat
a. përdor saktë zanoren e të theksuar para bashkëtingëlloreve të
tingullta m, n, nj.
b. përdor saktë zanoren e të patheksuar në pozicione të ndryshme të saj.

Punë me tekstin. Mjedisi dhe ajri
a. dallon foljet në lidhore;
b. përcakton kohën, vetën, numrin e tyre;
c. përdor saktë format foljore të mënyrës lidhore.

Punë individuale dhe në grup

Punë individuale dhe në grup

Punë me tekstin. Lexon:
a. Për të përshkruar gjendjen emocionale dhe sjelljen e personazhit
kryesor (djalit) duke ilustruar me fjali nga teksti.
b. Për të shpjeguar kuptimin e figurshëm që mbart titull i tregimit;
c. Për të dalluar llojin e fjalive që përdor shkrimtari në tregim.

Teksti mësimor,
fisha me tekste
(poezi) në të cilat
mungon shkronja ë.

Teksti mësimor

Teksti mësimor,
model i strukturës
së një tregimi,
e-libri

Teksti mësimor.
tekst që ka fjalë të
cilat e kanë zanoren
e në pozicione të
ndryshme

Teksti mësimor,
e-libri

Teksti

Teksti që ka
përzgjedhur
mësuesi për
bisedë letrare ose
lexim jashtë

Teksti mësimor

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”

Nj. Gj.

L. letrar

L. letrar

Nj. Gj.

Nj. Gj.

L. letrar

88.

89.

90.

91.

92.

93.

35/30

36/4

35/20

34/29

33/28

34/3

“Nuk është e lehtë të
harrosh”, Nesin

Drejtshkrimi i ndajfoljeve

Ndajfoljet dhe llojet e tyre

“ Poezia e parë”, Kadare

“Poezia e parë”, Kadare

Drejtshkrimi i fjalëve që
kanë zanoren e dhe ë në
pozicione të ndryshme

Mësuesi im i preferuar. Punë me tekstin. Lexon:
a. për të dalluar tregimin humoristik si lloj i tekstit letrar;
b. përshkruan mjedisin ku zhvillohet ngjarja dhe marrëdhëniet
ndërmjet personazheve;
c. analizon personazhet duke krahasuar cilësitë e tyre;
d. gjykon mbi veprimet e personazheve;
e. nënvizon në tekst fjalët dhe veprimet që shkaktojnë të qeshur.

Kombino për të krijuar. Punë me tekstin.
a. dallon ndajfoljet sipas formimit;
b. shkruan saktë ndajfoljet e përngjitura e shprehjet ndajfoljore;
c. përdor ndajfoljet në fjali.

Lojë në çift. Punë me tekstin.
a. dallon ndajfoljet nga klasat e tjera të fjalëve;
b. përcakton llojin e ndajfoljeve sipas kuptimit;
c. përdor si duhet ndajfoljet në fjali.

Punë me tekstin
a. argumenton situatat që të bëjnë për të qeshur;
b. jep mendime rreth sjelljeve të dy personazheve kryesore;
c. liston veprimet që duhet të bëjë një njeri për të qenë i
suksesshëm;
d. dallon në tekst figurat letrare të epitetit dhe krahasimit duke
shpjeguar përdorimin e tyre;
e. rishkruan një pjesë të tregimit duke kthyer rrëfyesin në vetën III.

Poezia ime (ndjesitë dhe mendimet) Punë me tekstin.
a. flet për çaste kryesore nga jeta dhe veprimtaria letrare e I. Kadaresë;
b. lexon tekstin dhe nënvizon çastet me humor të pjesës;
c. përshkruan personazhet duke vënë në dukje anën komike të tyre;
d. harton pikat e planit dhe ritregon pjesën sipas tyre;
e. identifikon në tekst 2 momentet kryesore që vënë në lëvizje
zhvillimin e ngjarjes.

Diktim

Teksti mësimor
Internet

Teksti mësimor

Teksti mësimor,
fisha, e-libri

Teksti mësimor,
foto, e-libri

Teksti mësimor,
foto, e-libri

Teksti mësimor
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28

L. letrar

Nj. Gj.

Nj. Gj.

L. letrar

L. letrar
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

6

38/33

37/32

38/22

37/21

36/31

Biseda dhe diskutimi

Ditari i një vajze, Anonime

Ditari i një vajze, Anonime

Llojet e lidhëzave
bashkërenditëse

Lidhëzat, bashkërenditëse
dhe nënrenditëse

“Nuk është e lehtë të
harrosh”, Nesin

Punë me tekstin. “Gishtëza” Andersen (ka lidhëza)
identifikon lidhëzat;
përcakton llojin e tyre sipas funksionit;
përdor lidhëzat në fjali sipas kërkesës.

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Punë me tekstin. Parapërgatitje:
a. për të dalluar bisedën dhe diskutimin si forma të komunikimit gojor;
b. Për të zbatuar rregullat gjatë një bisede dhe diskutimi;
c. Për të diskutuar mbi temën që lidhet me marrëdhëniet e tij me prindërit.

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të krahasuar personazhet duke dalluar cilësitë e tyre të
përbashkëta e të ndryshme;
b. për të gjetur dhe listuar emrat e personazheve që marrin pjesë
duke dalluar emrat realë nga emrat e dëshiruar;
c. për të zbuluar në ditar fjalët që e përligjin ditarin si një shkrim i
fshehtë personal;
d. për të krahasuar ndjesitë e veta me ato të personazheve;
e. për të përmbledhur dhe për të shkruar nga një titull për çdo fletë
ditari të dhënë.

Teksti mësimor

Teksti mësimor
Ditari im. Punë me tekstin. Lexon:
a. për të dalluar ditarin-libër si lloj letrar;
b. për të zbuluar të dhëna që lidhen me personazhet dhe marrëdhëniet
e tyre me prindërit;
c. për të zbuluar ndjenjat e personazheve vajza;
d. për të nënvizuar në tekst fjalitë që tregojnë veprimet dhe
qëndrimet e personazheve;
e. për të ritreguar tri fletët e ditarit të dhëna në tekst në vetën e tretë.

Si i duam mësuesit tanë. Punë me tekstin.
a. përcakton llojin e lidhëzave bashkërenditëse;
b. përdor në fjali lidhëzat bashkërenditëse të të gjitha llojeve.

a.
b.
c.
d.

Punë me tekstin. Bashkëbisedon:
a. për të shpjeguar mesazhin që del në titullin e tregimit duke e lidhur
me përvojën personale;
b. për të mbajtur qëndrim vlerësues ndaj cilësive që duhet të ketë mësuesi.
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Nj. Gj.
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L. letrar

L. letrar

Nj. Gj.

Nj. Gj.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

41/6

40/23

40/35

39/34

14

39/5

13

Drejtshkrimi i parafjalëve

Parafjalët sipas rasave

“Tomi dhe Haku marrin një
ftesë”, (M. Tuen)

“Tomi dhe Haku marrin një
ftesë”, Tuen

Projekt “Revistë për
fëmijë”, ora I

Drejtshkrimi i lidhëzave

Ditari vetjak

Punë me tekstin. Piramidat Keopsit
a. identifikon parafjalët;
b. klasifikon parafjalët sipas ndërtimit;
c. përdor parafjalët në fjali sipas kërkesës.

Vendi im në klasë është... Punë me tekstin.
a. identifikon parafjalët;
b. klasifikon parafjalët sipas rasave;
c. përdor parafjalët në fjali sipas kërkesës.

Punë me tekstin
a. dallon së paku 3 cilësi të dy personazheve të dhënë të tregimit
duke i ilustruar ato me fjali.
b. argumenton zgjedhjet e bëra për qëndrimin e tij ndaj sjelljes së
personazhit.
c. liston disa nga dëshirat që do t’i realizojë në stinën e pranverës.
d. tregon reagimin e tij nëse do të ishte në një situatë të ngjashme
me personazhin.

Një nga aventurat e mia. Punë me tekstin. Lexon:
a. për të dalluar romanin me aventura si lloj letrar;
b. ritregon pjesën sipas pyetjeve kryesore;
c. nënvizojë fjalitë ku tregohet për aventurat e personazheve;
d. jep mendim rreth ndjesive që shkakton stina e pranverës në
sjelljen e dy personazheve;
e. shpjegon kuptimin e fjalëve dhe shprehjeve të reja dhe i përdor në
kontekste të reja.

Punë me tekstin. “Rrufepritësja”.
a. dallon lidhëzat sipas ndërtimit;
b. shkruan saktë lidhëzat sipas llojit;
c. përdor lidhëza të llojeve të ndryshme.

Model ditari. Parapërgatitje:
a. për të dalluar veçoritë e ditarit personal dhe atij libër;
b. për të shkruar një fletë ditari nga jeta e tij shkollore.

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Teksti mësimor
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Nj. Gj.
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L. joletrar

L. joletrar

Nj. Gj.

L. letrar

L. letrar

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

44/38

43/37

43/7

42/7

41/6

15

7

42/24

“Viti 999”, Petro Marko

“Viti 999”, Petro Marko

Diktim

Udhëpërshkrimi

Udhëpërshkrimi

Ritregimi i përmbajtjes
(me shkrim)

Ritregimi i përmbajtjes

Ushtrime për ndajfoljet,
lidhëzat dhe parafjalët.

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të sjellë përvojat vetjake të ngjashme;
b. për të analizuar gjuhën e romanit;
c. shpjegon kuptimin e shprehjeve të dhëna;
d. zbulon kuptimin figurativ të foljeve të veçuara;
e. përshkruan vendin mbështetur në fjalët e autorit.

Pushimet e çuditshme. Punë me tekstin
a. lexon për të dalluar romanin me zbulime si lloj letrar;
b. jep mbresa, dëshmi, fakte rreth vendeve historike që kanë vizituar;
c. parashikon zhvillimin e ngjarjes mbështetur në fragmentin e dhënë
d. komenton mesazhin e fragmentit duke nxjerrë në pah cilësitë e
personazheve.

Ushtrime

Punë me tekstin
a. lexon për të dalluar udhëpërshkrimin si lloj i tekstit letrar;
b. analizon gjuhë n e udhëpërshkrimit letrar;
c. gjen dallimet dhe të përbashkëtat ndërmjet udhë përshkrimit letrar
dhe atij joletrar.

Punë me tekstin. Udhëtimet e mia
a. lexon për të dalluar udhëpërshkrimin si lloj i tekstit joletrar;
b. përcakton të dhënat që merr nga udhëpërshkrimi joletrar
c. analizon gjuhë n e udhëpërshkrimit joletrar.

Punë Individuale
përcakton rregullat për shkrimin e një përmbajtjeje;
shkruan me shkrim përmbajtjen e një tregimi;
diskuton për përmbajtjet me shkrim të shokëve të tij.

Punë me tekstin
a. përcakton rregullat për ritregimin me gojë;
b. ritregon një ngjarje te dëgjuar/të parë /të lexuar.

Punë me tekstin. Jeta në shkollë
a. identifikon klasat e fjalëve të pandryshueshme;
b. përcakton llojin e tyre sipas ndërtimit e funksionit;
c. përdor si duhet në fjali ndajfoljet, parafjalët e lidhëzat.

Teksti mësimor

Teksti mësimor,
foto, e-libri

Teksti mësimor

Teksti mësimor,
foto, e-libri

Teksti mësimor,
foto, e-libri

Teksti mësimor

Teksti mësimor,
lloje të ndryshme
tekstesh, interneti

Teksti mësimor
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Nj. Gj.
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117.

118.

119.

120.

121.

Nj. Gj.

116.

115.

45/39

47/4

46/3

17

16

45/2

44/1

“Harri Poter”, Ruling

Grupi emëror

Grupet kryesore të
fjalisë së thjeshtë. Grupi
kryefjalës dhe kallëzuesit

Mbresa udhëtimi (punë
me shkrim)

Mbresa udhëtimi (punë
me shkrim)

Llojet e fjalive sipas
ndërtimit. Fjalia e thjeshtë.

Fjalia si njësi ligjërimi
(Sintaksë)

Teksti mësimor,
fisha, foto, e-libri

Teksti mësimor

Fantazitë e fëmijëve. Punë me tekstin
a. lexon për të dalluar romanin fantastik si lloj letrar;
b. përcakton gjatë leximit situatën reale nga jorealja;
c. bën një përmbledhje të fragmentit me 4 fjali;
d. ritregon pjesën duke u mbështetur te përmbledhja.

Punë me tekstin. Amfiteatri i Durrësit
a. përcakton grupet emërore në fjali;
b. dallon përbërësit e grupeve emërore;
c. ndërton grupe emërore sipas kërkesës.

Punë me tekstin. Fisha.
a. identifikon grupet kryesore në fjalinë e thjeshtë;
b. zgjeron dhe zvogëlon grupet kryesore në fjalinë e thjeshtë;
c. ndërton fjali me grupet kryesore sipas kërkesës.

Pushimet e mia. Punë individuale.
a. shkruan rreth mbresave të tij gjatë një udhë timi;
b. shkruan sipas karakteristikave e rregullave për këtë lloj shkrimi;
c. diskuton dhe vlerëson punën e tij dhe të shokëve.

Teksti mësimor

Teksti mësimor,
foto nga Durrësi

Teksti mësimor,
e-teksti, fisha,
foto.

Teksti mësimor,
e-teksti,

Teksti mësimor,
Udhëtimet gjatë pushimeve të mia. Parapërgatitje.
e-teksti, foto
a. tregon për një udhë tim që ka lë në mbresa te ai;
b. nxjerr rregulla për të shkruar rreth një udhëtimi;
c. komenton imazhet që sheh në tekste duke i lidhur me përvojat
vetjake.

Punë me tekstin. Peizazh vjeshte. Punë me fisha
a. dallon gjymtyrët kryesore dhe gjymtyrët e dyta në një fjali të
thjeshtë;
b. identifikon fjalinë më të vogël në një fjali të thjeshtë.
c. zgjeron dhe zvogëlon fjalitë më të vogla sipas kërkesës.
d. ndërton fjali sipas kërkesës.

Punë me tekstin, fragment nga “Muji dhe Halili”.
a. dallon fjalinë, nga një grup fjalësh;
b. përkufizon fjalinë si njësi ligjërimi,
c. përcakton elementet përbërëse të fjalisë;
d. kthen jofjalitë në fjali.
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122.

123.

124.

125.

126.

127.

49/7

48/6

19

18

47/5

46/40

Punë me tekstin. Fisha.
a. përcakton gjymtyrët kryesore në fjali;
b. dallon kryefjalën si gjymtyrë kryesore;
c. përcakton me se shprehet kryefjala;
d. ndërton fjali me kryefjalë sipas kërkesës.

Punë me tekstin
a. dallon në tekst fjalët kyç që përshkruajnë mjedisin dhe situatën e
dhënë;
b. dallon tiparet, cilësitë dhe veçoritë e dy personazheve kryesore;
c. krahason dy personazhet kryesore dhe dallon anët e tyre pozitive
dhe negative;
d. gjykon rreth veprimeve dhe ndjenjave të personazheve kryesore.
e. zbulon shkakun dhe pasojën për veprimet që kryejnë personazhet;
f. dallon në tekst elementin fantastik - kodin e komunikimit midis dy
personazheve kryesorë (Harri; gjarpri Boa).

Përshtatja e kryefjalës me
kallëzuesin.

Kallëzuesi

Punë me tekstin dhe me fisha.
përcakton lidhjen e përshtatjes kryefjalë kallëzues
Përcakton ven,din e gjymtyrëve kryesore në fjali
Përshtat si duhet me shkrim dhe me gojë kryefjalën dhe kallëzuesin.

Ditë feste. Punë me tekstin.
a. dallon kallëzuesin në fjali;
b. përcakton me se është shprehur ai;
c. analizon foljen.

Të shkruarit me imagjinatë Punë individuale. Personazhi im
a. liston fjalët kyç për shkrimin fantastik;
b. shkruan me imagjinatë për personazhin e tij të trilluar;
c. respekton gjatë të shkruarit strukturën e tregimit;
d. zbaton rregullat drejtshkrimore;
e. diskuton dhe vlerëson shkrimin e tij dhe të shokëve.

Të shkruarit me imagjinatë Imagjinatë e drejtuar. Parapërgatitje. Personazhi im.
a. përdor imagjinatën në lidhje me tema të ndryshme;
b. dallon elementet imagjinare nga ato reale në një tekst;
c. përcakton rregulla për të shkruar me imagjinatë.

Gjymtyrët kryesore të
fjalisë

“Harri Poter”, Ruling

Teksti mësimor,
fisha, e-libri

Teksti mësimor,
fisha, e-libri

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Teksti mësimor,
e-teksti, foto
me situata të
ndryshme nga jeta
e fëmijëve

Punët me shkrim
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129.
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131.

132.
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51/9

50/8

48/42

47/41

Punë me tekstin dhe me fisha.
identifikon përcaktorët;
përcakton llojin dhe me se shprehet;
ndërton fjali me lloje të ndryshme përcaktorësh.

Punë me tekstin dhe me fisha.
a. identifikon përcaktorët;
b. liston llojet e përcaktorëve;
c. përcakton veçoritë e përcaktorit me përshtatje;
d. ndërton fjali me përcaktorë me përshtatje.

Punë me tekstin
a. dallon personazhin e trilluar nga personazhet reale;
b. përshkruan Piter Panin mbështetur në fjalët që thotë Uendi dhe
Xheni;
c. dallon kuptimin që mbart folja fluturoj në grupet foljore të dhëna;
d. nënvizon në tekst mbiemrat që janë përdorur për të treguar
ndryshimet ndërmjet njeriut të rritur dhe fëmijës;
e. shpjegon kuptimin e shprehjeve të figurshme të dhëna.

Punë me tekstin. Lexon:
a. për të dalluar personazhin e trilluar në një roman me aventura
b. gjen elementet reale dhe imagjinare në fragment dhe diskuton për:
- mjedise
- personazhe
- veprime
c. ritregon bisedën ndërmjet dy personazheve kryesore, mbështetur
në pikat e dhëna në tekst;
d. nxjerr mesazhin e fragmentit;
e. diskutojnë rreth filmit “Piter Pani” dhe personazheve të trilluara.

Koni, Pauli dhe gara e
Punë me librin.:
vrapimit, Dagmar Hoshfeld
a. lexon për të dalluar veçoritë e romanit me temë nga jeta e
përditshme;
b. u përgjigjet pyetjet kryesore që zbërthejnë përmbajtjen e tekstit;
c. zbulon mesazhin e këtij fragmenti;
d. dallon tiparet e personazhit dhe i ilustron me pjesë nga teksti.

Përcaktori me drejtim dhe
me bashkim

Përcaktori. Përcaktori me
përshtatje

Kur Uendi u rrit, Xhejms
Barri

Kur Uendi u rrit, Xhejms
Barri

Teksti mësimor,
e-libri

Teksti mësimor,
e-libri

Teksti mësimor,
fisha, e-libri
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21

53/11

20

52/10
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Test për tremujorin e dytë

Ushtrime përsëritjeje

Qortime të punëve me
shkrim

Ndajshtimi

Qortime. Punë individuale, në grupe dyshe dhe me klasën.
a. dallon problemet e tij në punët me shkrim;
b. pyet për të korrigjuar gabimet e tij në punët me shkrim;
c. diskuton për të përmirësuar punët etij me shkrim;
d. korrigjon gabime drejtshkrimore në punët e tij me shkrim.

Punë me tekstin. Gjergj Elez Alia.
identifikon ndajshtimin si lloj përcaktori;
përcakton kuptimin e ndajshtimit kundrejt emrit bërthamë;
përdor sipas kërkesës në fjali ndajshtimin.

Koni, Pauli dhe gara e
Punë me librin.
vrapimit, Dagmar Hoshfeld
a. analizon personazhet duke u nisur nga fjalë t/veprimet/mendimet e
tyre;
b. zbulon gjendjen emocionale të personazhit kryesor;
c. gjykon për sjelljen e personazhit duke u nisur nga sjellja
personale;
d. shkruan tri këshilla që lidhen me kurajën e vetvetes;
e. përshkruan në mënyrë krahasuese gjendjen shpirtërore të
personazhit.

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Teksti mësimor,
e-libri
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PLANIFIKIMI I LËNDËS PËR
TREMUJORIN E TRETË
(Prill - Maj)
REZULTATET E TË NXËNIT SIPAS KOMPETENCAVE KYÇE
Orët mësimore të zhvilluara gjatë kësaj periudhe tremujore do të kontribuojnë në ndërtimin dhe zhvillimin e këtyre
kompetencave kyçe:
KOMPETENCA E KOMUNIKIMIT DHE E TË SHPREHURIT
Nxënësi:
- shpreh mendimin e vet për një temë të caktuar me gojë ose me shkrim, si dhe në forma të tjera të komunikimit;
- dëgjon me vëmendje prezantimin dhe komentet e bëra nga të tjerët rreth një teme, duke bërë pyetje, komente,
sqarime dhe propozime;
- lexon rrjedhshëm, me intonacionin e duhur, një tekst të caktuar rrëfyes, përshkrues, shkencor, publicistik etj., dhe e
komenton atë sipas kërkesës me gojë ose me shkrim;
- shpjegon qartë dhe saktë, me gojë ose me shkrim, kuptimin e termave (fjalëve, koncepteve) të reja, duke përdorur
gjuhën dhe fjalorin e përshtatshëm.
KOMPETENCA E TË MENDUARIT
- shpreh mendimin e tij për një punim letrar apo artistik duke dalluar ndryshimet dhe analogjitë ndërmjet krijimeve të
ngjashme;
- harton planin e punës për realizimin e një krijimi/detyre (letrare), duke përcaktuar hapat kryesorë të zbatimit;
- përdor krahasimin dhe kontrastin për të gjetur dallimet dhe ngjashmëritë kryesore midis dy e më shumë dukurive
o s e krijimeve artistike.
KOMPETENCA E TË NXËNIT
Nxënësi:
- zbaton në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna nga një burim (tekst shkollor, libër, internet, media) për të nxënë një
temë, veprim, aktivitet ose detyrë që i kërkohet;
- shfrytëzon portofolin personal për identifikimin e përparësive dhe mangësive në funksion të vetëvlerësimit;
- ndërlidh temën e re ose një çështje të dhënë me njohuritë dhe përvojat paraprake, duke i paraqitur në forma të
ndryshme të të shprehurit (kolona, tabela, grafike) sipas një radhitjeje logjike.
KOMPETENCA PËR JETËN, SIPËRMARRJEN DHE MJEDISIN
Nxënësi:
- përgatit planin e punës për organizimin e një aktiviteti të caktuar në shkollë ose në komunitet dhe e realizon atë me
sukses;
- bashkëvepron në mënyrë aktive me moshatarët dhe të tjerët (pavarësisht statusit të tij social, etnik etj.) për realizimin
e një aktiviteti të përbashkët (projekti/aktiviteti në bazë klase/shkolle apo jashtë saj).
KOMPETENCA QYTETARE
Nxënësi:
- zbaton dhe respekton rregullat e mirësjelljes në klasë, shkollë etj., dhe mban qëndrim aktiv ndaj personave, të cilët
nuk i respektojnë ato, duke shpjeguar pasojat për veten dhe për grupin ku bën pjesë.
KOMPETENCA DIGJITALE
Nxënësi:
- përdor mediet digjitale dhe mjediset informative për të komunikuar dhe bashkëpunuar.
- analizon, vlerëson, menaxhon informacionin e marrë elektronikisht (p.sh., hedh disa informacione të marra nga
interneti duke i përmbledhur në një tabelë ose grafik).
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REZULTATET E TË NXËNIT SIPAS KOMPETENCAVE TË LËNDËS
Të dëgjuarit e teksteve të ndryshme
Nxënësi:
- kupton, krahason dhe përmbledh mendimet e të tjerëve nga materialet e dëgjuara, shikuara ose të prezantuara, si
dhe reflekton për to;
- jep mendimet dhe gjykimet e tij rreth teksteve që dëgjon.
Të folurit për të komunikuar dhe për të mësuar
- zgjedh formën e përshtatshme për të përcjellë informacionin, idetë, ndjenjat dhe pikëpamjet e tij;
- merr pjesë në biseda shoqërore me moshatarët dhe të rriturit mbi tema të njohura duke pyetur dhe duke iu përgjigjur
pyetjeve;
- identifikon materiale të ndryshme dhe i përdor për të dhënë mesazhe ose porosi nëpërmjet reklamave e
lajmërimeve
dhe bën prezantimin e tyre në media.
Të lexuarit e teksteve letrare dhe joletrare
- interpreton tekstet duke përdorur idetë e dhëna në mënyrë të drejtpërdrejtë në tekst dhe idetë e nënkuptuara;
- dallon informacionin e rëndësishëm në tekst;
- lidh pjesët e ndryshme të një teksti dhe i analizon ato.
Tekste letrare
- analizon në tekste të ndryshme poetike, tregimtare dhe dramatike gjuhën e figurshme;
- dallon temën dhe analizon personazhet, mjedisin, kohën dhe subjektin në një tekst tregimtar dhe dramatik;
- dallon mjetet shprehëse në një tekst poetik dhe tregon funksionin e tyre;
- shpreh pëlqimet dhe mbron interpretimet e tij duke i ilustruar me detaje dhe pjesë nga teksti.
Tekste joletrare
- dallon përdorimin e gjuhës dhe terminologjisë së fushës në tekste të ndryshme;
- kupton tiparet e strukturës dhe organizimit në tekste të ndryshme (paragrafë, tituj, nëntituj etj.).
Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale
- përdor formën ose modelin e përshtatshëm gjatë të shkruarit dhe zbaton rregullat gramatikore, leksikore dhe
drejtshkrimore, për të shprehur mendimet, qëllimet, ndjenjat për tema të caktuara;
- mbështet mesazhin kryesor ose kyç të një teksti me detaje përshkruese, me fakte ose shembuj të ndryshëm.
Përdorimi i drejtë i gjuhës
- dallon dhe përdor fjalitë e thjeshta dhe të përbëra si dhe përcakton llojin e tyre;
- gjen dhe përdor në fjali kundrinorin e drejtë;
- gjen dhe përdor në fjali llojet e ndryshme të rrethanorëve;
- krahason fjalitë e thjeshta me fjalitë e përbëra.
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L. letrar

L. letrar

L. joletrar

L. joletrar

139.

140.

141.

142.

143.

Kompetenca

F

3

138.

Nr

54/7

535/8

52/46

51/45

5

8

Nr/k

Ligji për mbrojtjen e kafshëve

Projekt “Revistë për fëmijë” (ora e dytë)

“Pylli qan për sorkadhen”, Agolli

“Fleta e shkrimit”, Prever

Dëgjimi i një debati

Debati, rregullat e debatit

Temat mësimore

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Teksti mësimor

Burimet

Vizitë në kopshtin zoologjik
Teksti mësimor,
a. lexon për të dalluar një tekst në formën e ligjit si lloj joletrar; e-libri
b. flet për rëndësinë e ligjit dhe rregullores në lidhje me temën;
c. analizon gjuhën e shkrimit të ligjeve dhe rregullores.

Diskutim rreth materialeve të përzgjedhura.

Mbresa nga një ekskursion në pyll.
a. lexon për të dalluar poezinë si lloj letrar;
b. dallon tematikën dhe mesazhin e poezisë;
c. veçon nga poezia fjalitë që mbartin kuptim të
figurshëm dhe u vë përballë kuptimin e tyre të parë;
d. gjen dhe shpjegon kuptimin e metaforës së titullit;
e. qarkon fjalët që simbolizojnë sorkadhen.
f. shkruan një tekst të shkurtër poetik mbi poezinë.

Orë matematike. Punë me tekstin
a. lexon me intonacion poezinë;
b. përshkruan personazhin dhe shpreh me sinqeritet
mendimin e tij për të;
c. flet për përvoja të ngjashme nga jeta shkollore;
d. shpjegon kuptimet e shprehjeve të figurshme;
e. dallon zhvendosjen artistike të fjalëve dhe shpjegon
efektet që ajo sjell.

Debati. Punë në grup
a. zbaton rregullat e dëgjimit gjatë një debati;
b. mban shënime gjatë kohës që flet debatuesi;
c. përdor argumentet e parapërgatitura,kur debaton.

Punë me tekstin. Punë në grup. Parapërgatitja.
a. lexon modelet e dhëna për të dalluar se debati bëhet
për një problem të caktuar;
b. për t`u përgatitur për debat, duhet të kesh disa
argumente; (liston përgjegjësitë individuale);
c. përcakton hapat dhe rregullat që kërkon organizmi i debatit.

Situata e të nxënit (të sugjeruara)
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56/47
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Poezi – Deti (F. Arapi), Një petël, një
petël dhe një gjemb (E. Dikinson)

Letra e presidentit Abraham Linkolni

“Me jetue”, Podrimja

Përmbledhje e skenarit të filmit

Kundrinori. Kundrinori i drejtë

Punë me tekstin. Dëgjimi i poezive të ndryshme:
a. për të kapur fjalët kyç:
- të përshkrimit të peizazhit,
- të shprehjes së ndjesive të poetit,
- të nxitjes së imagjinatës;
b. për të krahasuar poezitë me njëra-tjetrën.

Mësuesi im. Punë me tekstin.
a. lexon për të dalluar llojin e letrës së hapur si tekst joletrar;
b. zbulon mesazhet e letrës së hapur;
f. analizon gjuhën e një letre të hapur;
g. krahason mesazhin e letrës dhe mesazhin e poezisë
duke u ndalur te të përbashkëtat e tyre (këshillat që
transmetojnë);
h. shkruan një letër të hapur për gazetën e shkollës.

Punë me tekstin.
a. lexon për të dalluar poezinë në formë këshille si lloj i
tekstit letrar;
b. lexon me intonacionin e duhur poezinë;
c. liston këshillat që autori i kësaj poezie i jep të birit;
d. zbulon kuptimin e figurshëm të porosive që jep poeti;
e. veçon vargjet ku dalin marrëdhëniet e ndërsjella
babë – bir;
f. dallon ndryshimet e stilit të të shkruarit në të gjitha
llojet e këshillave të mësuara.

Shikimi i një fragmenti filmi.
a. lexon për të dalluar përmbledhjen e skenarit të filmit
si lloj joletrar;
b. flet rreth imazheve të filmit duke shprehur mendimet
dhe ndjesitë e tij;
c. plotëson kartelë n e një filmi

Punë me tekstin. Foto dhe fisha.
a. identifikon kundrinorët në fjali;
b. dallon kundrinorin e drejtë;
c. ndërton fjali me kundrinorë të drejtë.

e-libri

e-libri

e-libri

Teksti mësimor,

Teksti mësimor

Enciklopedi

Teksti mësimor,

fragment filmi

Teksti mësimor,

dhe fisha, e-libri

Teksti mësimor, foto
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Nj. Gj.

F

L. letrar

149.

150.

151.

152.

153.

58/48

9

55/13

23

22

“Jerina ose mbretnesha e luleve”,
Fishta

Këndvështrimi i artistit (flasim për artet)

Kundrinori i zhdrejtë

Shkrimi i ftesave, mesazheve, urimeve

Letra; e-mail, sms etj.

Bukuria shqiptare. Punë me tekstin.
a. lexon për të dalluar melodramën si lloj i tekstit
dramatik;
b. zbulon tematikën e melodramës dhe lidhjen e saj me
mesazhin e autorit;
c. dallon personazhet që marrin pjesë në dramë;
d. jep mendimin e tij për theksimin e elementit
kombëtar në dramë dhe shpreh ndjesitë e veta.

Diskutime për vepra të ndryshme arti.
a. zbulon këndvështrimin e ndryshëm të artistëve për të
njëjtën temë;
b. komenton imazhet e një vepre arti;
c. përshkruan me gojë tablo të ndryshme dhe i
krahason me njëra-tjetrën.
d. jep vlerësimin e tij mbi to.

Punë me tekstin dhe me fisha.
a. përcakton llojet e kundrinorit të zhdrejtë;
b. dallon klasën e fjalëve me të cilët shprehet;
c. ndërton fjali me to sipas kërkesës.

Festat. Parapërgatitja:
a. për të identifikuar modele urimesh, mesazhesh e
ftesash;
b. shkruan mesazhe, urime, ftesa.

Modeli i një letre. Parapërgatitja:
a. për të identifikuar strukturën e letrës mbështetur në
modelin e dhënë;
b. për të bërë dallimin mes postë s dhe asaj
elektronike;
c. për të shkruar lloje të ndryshme letrash mbështetur
në strukturën e mësuar.

e-libri

Teksti mësimor

Teksti mësimor

e-libri, fisha

Teksti mësimor,

modele tekstesh

Teksti mësimor,

Teksti mësimor
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F

Nj. Gj.

L. joletrar

L. joletrar

154.

155.

156.

157.

158.
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60/10

56/14

10

59/49

Lajmi

Media e shkruar dhe elektronike
Njoftimi

Rrethanori

Konkurset e bukurisë

“Jerina ose mbretnesha e luleve”,
Fishta

Teksti mësimor
Interneti

Një lajm për një ngjarje. Punë me tekstin.
a. lexon për të dalluar lajmin si lloj i tekstit joletrar;
b. plotëson kartelën e informacionit me të dhëna që
merr nga lajmi;
c. analizon gjuhën e lajmit;
d. krahason një lajm dhe një njoftim mbi të njëjtën
ngjarje.

Punë me tekste të ndryshme nga media.
a. dallon veçoritë e medies së shkruar dhe asaj
elektronike;
b. dallon veçoritë e një shkrimi në gazetë në formën e
Njoftimit
c. veçon të dhënat dhe analizon gjuhën e Njoftimit.

Punë me tekstin dhe me fisha.
a. përkufizon rrethanorët si gjymtyrë fjalie;
b. dallon rrethanorët në fjali;
c. përcakton llojin dhe me se shprehen;
d. ndërton fjali me rrethanorë sipas kërkesës.

Teksti mësimor

Teksti mësimor

e-libri, fisha

Teksti mësimor,

Teksti mësimor
Mbresa nga një konkurs bukurie. Lojë në grup
a. lexon për të marrë informacion rreth konkurseve të
bukurisë në jetën shqiptare;
b. shpreh mendimin dhe ndjeshmërinë e tij/saj në raport
me bukurinë;
c. pyet ose interviston më të moshuar për të bërë
dallimin mes shijeve në kohë të ndryshme;
d. improvizim i një konkursi bukurie në klasë.

Punë me tekstin. Punë ne grup
a. portretizon personazhin kryesor;
b. analizon veçoritë e gjuhës së melodramës;
c. analizon figurën e personifikimit si figurë qendrore në
dramë;
d. zbulon dhe analizon bukurinë dhe pasurinë e
gegërishtes;
e. interpreton ne role melodramën.
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L. joletrar

Nj. Gj.

D

L. joletrar

D

159.

160.

161.

162.

163.

8

63/14

7

57/15

62/12

Dëgjimi i poezisë

Intervistë me Tinka Kurtin

Dëgjimi i një teksti mediatik

Ushtrime për rrethanorin dhe
kundrinorin

Kronika /fotografia

Skenë nga filmi.
a. vëzhgon dhe dëgjon një fragment nga filmi;
b. identifikon rolin e foljeve që rimojnë në poezinë
“Anës lumenjve”;
c. shpreh mbresat e ndjesitë e tij nga dëgjimi i poezisë;
d. bën lidhjen mes fragmentit dhe filmit në tërësi.

Figura të shquara të kinematografisë. Foto. Punë me tekstin
a. lexon një intervistë për të marrë informacion rreth një
figure të shquar;
b. dallon rregullat që duhet të respektojë për të
realizuar një intervistë;
c. shkruan një intervistë mbështetur në rregullat e
mësuara.

Emision televiziv
a. dëgjon lajme e kronika me qëllim që të dallojë të
dhënat e tyre kryesore;
b. u përgjigjet me shkrim 5 pyetjet kyç të kronikës;
c. analizon shënimet e tij duke i krahasuar me të
shokëve.

Punë me tekstin dhe me fisha.
a. identifikon rrethanorët dhe kundrinorët në fjali;
b. përcakton llojin e tyre;
c. dallon klasën e fjalëve me të vilën shprehen;
d. përdor si duht rrethanorët në fjali sipas kërkesës.

Punë me tekste të ndryshme nga media.
a. lexon për të dalluar veçoritë e kronikës si shkrim
joletrar;
b. dallon treguesit kohorë e vendorë të kronikës;
c. analizon gjuhën e një kronike;
d. flet për rolin e fotografisë në një kronikë;
e. kërkon dhe gjen kronika në shtypin e përditshëm dhe
identifikon veçoritë e saj.

Teksti mësimor,
e-libri, Interneti, foto

e-libri, foto

Teksti mësimor,

e-libri,

Teksti mësimor,

e-libri, fisha

Teksti mësimor,

Teksti mësimor
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L. joletrar

L. joletrar

L. joletrar

Nj. Gj.

L. joletrar

L. joletrar
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L. joletrar

Nj. Gj.
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D

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

10

9

60/18

69/20

25

68/19

67

59/17

66/17

65/16

64/15

58/16

Përsëritje

e-libri, fisha

Teksti mësimor,

Punë me tekstin dhe me fisha.
a. dallon fjalitë e përbëra;
b. përcakton llojin e tyre sipas mjeteve lidhëse;
c. ndan pjesët për t’i emërtuar ato.

Ushtrime

Teksti mësimor

Teksti mësimor

e-libri, fisha

Teksti mësimor,

Teksti mësimor

Teksti mësimor
Enciklopedi
Internet

Teksti mësimor
Enciklopedi
Internet

e-libri, fisha

Teksti mësimor,

Teksti mësimor

Qortime

Teknologjia në jetën time

Punë me tekstin dhe me fisha.
a. dallon fjalitë e thjeshta e të përbëra;
b. krahason fjalitë e thjeshta me të përbëra;
c. ndërton tekste me fjali të thjeshta e të përbëra.

Teknologjia në jetën time

Prezantime projektesh

Prezantime projektesh

Shfaqja e fundvitit shkollor. Punë me tekstin
a. dallon fjalinë e përbërë;
b. përcakton llojin e fjalisë së përbërë;
c. ndan pjesët e fjalisë së përbërë;
d. ndërton fjali të përbëra.

Udhëzuesi

Qortim i punëve me shkrim

Interneti

Testi për tremujorin e fundit

Dallimi mes fjalisë së thjeshtë dhe
fjalisë së përbërë

Biografia e Stiv Xhobsit

Projekt “Revista për fëmijë” (ora e
katërt)

Projekt “Revista për fëmijë” (ora e tretë)

Fjalia e përbërë
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Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Gjatë orëve të mësimit do të përdoren metoda, teknika dhe strategji të tilla, si: diskutim për njohuritë paraprake,
kubimi, diagrame piramidale, lexim i drejtuar, imagjinata e drejtuar, parashikim me terma paraprake, harta e konceptit,
rrjeti i diskutimit, pyetje autorit, ditarët e të nxënit, pyetja sjell pyetjen, stuhi mendimi, diagrami i Venit etj.
Nxënësit do të punojnë në grupe të vogla dhe të mëdha, në çift, në mënyrë të pavarur dhe individuale etj.
Vlerësimi
Disa nga teknikat dhe instrumentet e vlerësimit do të jenë: vlerësim i vazhdueshëm me gojë, vlerësim i punëve me
shkrim, vlerësim i projekteve, teste, biseda ose lexime jashtë klase, diktime etj.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të folurit
Tema mësimore: Komunikimi dhe rëndësia e tij

Shkalla: III

Klasa:
IV

Situata e të nxënit: Situata
të ndryshme komunikimi
nga jeta e përditshme

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
4. Kompetenca personale.
5. Kompetenca qytetare.
6. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
Nxënësi:
– dallon mënyrat e komunikimit në situata të dhëna;
– përcakton qëllimin e komunikimit;
– përshtat të folurin në varësi dëgjuesit, qëllimit dhe situatës;
– jep informacione, ide, ndjesi, emocione duke përdorur fjalorin e duhur;
– përcakton dhënësin, mesazhin dhe marrësin në një situatë komunikimi.

Fjalët kyç:
● komunikim
● mesazh
● marrës
● dhënës
● kanali

Burimet: teksti mësimor, e-libri, burime të tjera nga jeta e përditshme dhe interneti, si: shenja rrugore,
postera që tregojnë ndalimin e duhanit, dhunës, foto me pamje nga jeta e përditshme, video.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim - Hulumtim në internet për materialet e
kërkuara - Punë e drejtuar

Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Diskutim
Mësuesi/ja siguron paraprakisht materialet e domosdoshme didaktike, si shenjat kryesore të sinjalistikës
rrugore, postera që tregojnë ndalimin e duhanit, dhe të dhunës, pamje nga natyra në stinë të ndryshme
apo çfarëdolloj fotoje, një video me një sirenë ambulance apo fenelinë policie, zilen e shkollës, objekte
që transmetojnë një mesazh, që perceptohet me të pesë shqisat
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Pasi i lë nxënësit të shohin e dëgjojnë materialet, diskuton me ta rreth:
- termit komunikim;
- pjesëmarrjes së shqisave në komunikimit në situata të dhëna, si: të vështruarit, të dëgjuarit, të
folurit, të lexuarit, të shkruarit;
Para nxënësve mund të shtrohen disa pyetje:
- Çfarë ju komunikon zilja (zilja e orës, zilja e derës, zilja e biçikletës, zilja e shkollës)?- Çfarë ju
komunikojnë ngjyrat e semaforit?
- Çfarë ju komunikojnë tabelat e ndryshme që shihni në rrugë?
- Cilat komunikojnë mesazhe të drejtpërdrejta për ju e cilat jo të drejtpërdrejta?
Vetë nxënësit përcaktojnë se çfarë u tregojnë (komunikojnë) këto shenja sipas shembujve të ndryshëm.
- Ndërtimi i njohurive të reja: Hulumtim në internet për materialet e kërkuara
Nxënësit, pasi shohin fotot, objektet apo dëgjojnë materiale që transmetojnë një mesazh, arrijnë në
përfundimin që, në përgjithësi objektet, fotot që shohim, apo zhurmat që dëgjojmë transmetojnë një
mesazh në mënyrë të qëllimshme ose jo.
Dhe vetë nxënësit japin një ide rreth procesit të komunikimit duke iu përgjigjur pyetjeve:
- Ku komunikojmë?
- Kur komunikojmë?
- Çfarë komunikojmë?
- Si komunikojmë?
- Pse komunikojmë?
Nxënësit lexojnë për afro 2 minuta materialin e tekstit, për të nxjerrë vetë përkufizimin e termit
“komunikim”: cilët marrin pjesë në komunikim (dhënësi e marrësi), si realizohet ai (me të vështruar,
me të dëgjuar, me të folur, por edhe me të prekur, me të nuhatur e me të shijuar); përse na shërben
komunikimi (qëllimi) dhe çfarë marrim nga komunikimi (mesazhi).
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Punë e drejtuar
U kërkohet nxënësve që përmes një skeme të shfaqin përfytyrimin e tyre rreth procesit të komunikimit
që të përmbajë: marrësin, dhënësin dhe mesazhin.
Dhënësi

Mesazhi

Marrësi

Punohen materialet ushtrimore 1-5, në faqen 9.
Në situatat e komunikimit tek ushtrimet, nxënësve u kërkohet të përcaktojnë marrësin, dhënësin dhe
mesazhin.
Gjithashtu u kërkohet nxënësve të kujtojnë rregullat e një komunikimi në grup përmes gjuhës, siç
është ky me materialet ushtrimore në tekst (që të flasin qartë, sipas standardit, të respektojnë njëritjetrin kur flasin).
Vlerësimi: Vlerësohen pozitivisht nxënësit që kontribuan me pjesëmarrjen e tyre në diskutim dhe
respektuan rregullat e të folurit gjatë procesit mësimor.
Detyrat dhe puna e pavarur: Sipas shembullit të ushtrimit 5, f. 9, sillen shembuj të tjerë komunikimi,
që realizohen me pjesëmarrjen e të gjitha shqisave, e që nuk u përmendën gjatë orës së mësimit.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të folurit
Tema mësimore: Gjuha dhe teksti

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me modele

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca qytetare.
5. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
Nxënësi:
– liston llojet e teksteve;
– përcakton vlerën e gjuhës në komunikim;
– tregon veçoritë e teksteve letrare e joletrare
– nxjerr mesazhet e teksteve të dhëna.

Fjalët kyç:
● gjuhë
● tekst
● tekst letrar
● tekst joletrar
● komunikim

Burimet: teksti mësimor, e-libri, tekste ilustruese letrare e joletrare nga burime të ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim - Punë e drejtuar me modele - Punë e pavarur

Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Diskutim
Paraqiti para nxënësve disa lloje tekstesh: një letrar, një joletrar dhe një të ndërmjetëm. Tekstet mund të
merren nga libri ose mund të përzgjidhen nga burime të tjera. Kështu mund të marrim si model këto tekste.
Tekst letrar
Gjatë darkës, teksa u tregonte prindërve për ftesën e Billit, zemra i rrihte si një çekiç pneumatik,
– Vetëm ju të tria? – shqeu sytë mami, kurse babi u kapërdi. – Epo, nuk e di. Jeni pak të vogla për të
udhëtuar vetëm.
– Nuk jemi të vogla, – thirri e zemëruar Koni. – Përveç kësaj, gjyshja e Billit do të kujdeset shumë mirë
për ne dhe ajo është shumë e rreptë.
– Pa shiko, shiko! – vuri buzën në gaz mami. – Për sa po thua, duhet të bisedojmë me prindërit e Billit.
Ata do të na sqarojnë për gjithçka.
– Është udhëtim shumë i largët! – tundi kokën babi.
– Të lutem! – iu lut Koni dhe i zgjati fjalët, sikur po tërhiqte me gishta një çamçakëz.
– Mblidhe veten tani, – i tha mami duke qeshur. – Nesër do t’u telefonojmë prindërve të Billit dhe më
pas shohim e bëjmë...
U shtri në shtrat, por lëvizte sa nga njëri cep në tjetrin. Si mund ta zinte gjumi, kur nuk e dinte ende
nëse do të ndodhë udhëtimi apo jo.
(Marrë nga libri “Koni dhe çasti i shumëpritur i akullores”)
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Tekst joletrar
Uikipedia (Enciklopedia e lirë) synon krijimin e një enciklopedie të plotë, pa gabime, në të gjitha gjuhët, e
korrigjueshme nga të gjithë dhe e lirë për përdorim. Uikipedia përdor teknikën “Uiksin” si mjet bashkëpunimi
midis autorëve. Çdokush prej jush mund të kontribuojë vullnetarisht me dijen e tij për zgjerimin e mëtejshëm
të kësaj enciklopedie të lirë. Hapat fillestarë janë më se të thjeshtë. Shikoni edhe këtu.
Vini Re! - Jeni të lutur të emëroni faqet që krijoni në trajtën e shquar dhe të përdorni germat Ë, Ç, ë, ç në
fjalët e duhura.
Tekst joletrar (I ndërmjetëm)
Fytyra e fshehur e Tiranës (reportazh)
Një Tiranë që merr frymë jo larg qendrës, bulevardit e pallateve shumëkatëshe. Megjithatë, ky qytet tjetër
është i heshtur, i çngjyrosur dhe i harruar. Një Tiranë kjo, ku qytetërimi është ende larg. Përtej Tiranës
së zhurmshme, me ngjyra e drita, me gjallërinë, rrëmujën e jetën që duket sikur nuk ndalet kurrë, ka një
Tiranë tjetër të fshehur, e thuajse të panjohur.
Ishte pikërisht kjo anë e qytetit që u bë subjekt i reportazhit të “Shqipëria tjetër”, në edicionin qendror të
lajmeve në “Top Channel”.
Një Tiranë që merr frymë jo larg qendrës, bulevardit, e pallateve shumëkatëshe. Megjithatë, ky qytet
tjetër është i heshtur, i çngjyrosur dhe i harruar. Një Tiranë kjo, ku qytetërimi është ende larg. Në shkurtin
e vitit 1920, Tirana u shpall kryeqytet i Shqipërisë, duke u kthyer në kryeqendrën politike, ekonomike e
shoqërore të shqiptarëve. 91 vjet më pas, pakkush mund të imagjinojë, e aq më pak të kujtojë Tiranën e
atëhershme. Kryeqyteti i fillimit të shekullit të shkuar nuk është zhdukur plotësisht, ai mbetet së bashku
me mënyrën e jetesës së një shekulli më parë sapo kalon vijën e verdhë që kufizon Tiranën.
Pasi nxënësit dëgjojnë këto modele tekstesh, u kërkohet që të dallojnë:
- Cili është mjeti me të cilin realizohen këto tekste? (gjuha shqipe)
- Si janë ndërtuar këto tekste? (Fjalë, fjali, paragrafë)
Pasi arrihet në përfundimin se gjuha është mjeti kryesor i komunikimit, nxënësit diskutojnë vlerën që ka
ajo në përdorim.
Nxënësit mund të sjellin edhe disa të dhëna rreth gjuhës shqipe, historisë dhe alfabetit të saj.
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e drejtuar me modele
Nxënësit lexojnë tekstet e dhëna në ushtrimin 2, i klasifikojnë sipas llojit, duke dhënë disa karakteristika
që i bëjnë këto tekste:
- të dallueshme, por dhe të ngjashme me njëri-tjetrin;
- zbulon mesazhin që përcjellin këto tekste.
Së fundmi, shkruajnë karakteristikat e secilit lloj teksti në një tabelë në fletoren e nxënësit/klasës.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Punë e pavarur
Punohet sipas kërkesës ushtrimi 1. Nxënësit lexojnë titujt e dhënë dhe plotësojnë tabelën. Ata mund të
sjellin edhe shembuj të tjerë nga letërsia artistike ose tekste joletrare të llojeve të ndryshme.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për listimin e teksteve sipas llojeve; për përcaktimin e vlerës së gjuhës në
komunikim; për dallimin e veçorive të teksteve letrare e joletrare; për nxjerrjen e mesazheve të teksteve të
dhëna.
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit duhet të kërkojnë dhe të gjejnë legjenda nga burime të ndryshme.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Liqeni i Prespës (Legjendë)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Legjendat

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit (shpreh mendimin e vet, për situata të dhëna)
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca personale.
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
Nxënësi:
– lexon dhe tregon bukur legjendën;
– dallon tekste me karakter fantastik (legjendën për krijimin e vendeve);
– zbulon përmes legjendës “Liqeni i Prespës” veçoritë e legjendës
(raportin e elementit fantastik me atë real);
– gjen dhe sjell në klasë legjenda të tjera nga burime të ndryshme;
– lexon për të nxitur imagjinatën.

Fjalët kyç:
● legjendë
● çezmë
● ujë
● liqeni i Prespës
● element real
● element fantastik

Burimet: Teksti mësimor, e-libri, legjenda të gjetura nga nxënësit nga burime të ndryshme, pamje nga
liqeni i Prespës, fisha me legjenda.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim - Punë e drejtuar - Punë e pavarur, kllaster
Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Diskutim
Të tregojmë një legjendë...
Nxënësit janë porositur që një orë më parë të kërkojnë e të gjejnë legjenda që lidhen me emrat e
vendeve të ndryshme ose me krijimin e tyre, siç është p.sh.:
● Legjenda e Rozafës, ku u muros nusja, Rozafa, që të qëndronte kështjella e të mos shembej gjatë
natës.
● Legjenda e Beratit: dy vëllezër, Tomori dhe Shpiragu, bien në dashuri me të njëjtën vajzë, Osumen.
Një ditë ata zihen kush do ta marrë për grua dhe njëri e qëllon me shpatë tjetrin, kurse ky me topuz.
Osumes i shkojnë lotët rrëke. Zoti për t’i ndëshkuar, i ngurosi. Njëri u bë mali i Tomorit, tjetri i Shpiragut.
Njëri është me vija, tjetri me gropa, kurse nga lotët e Osumes u krijua lumi Osum;
● Legjenda për burimet e Skënderbeut. Skënderbeu, në një nga manovrimet e tij, për t’i shpëtuar
ndjekjes së hordhive osmane, kalonte mal më mal. Kur erdhi në fushën e Shkretës, ushtria nuk dëgjoi të
ecte më tutje: ishte korrik a gusht dhe ushtarëve u ishte tharë buza për një pikë ujë. Atëherë Skënderbeu
kalon mënjanë, bie në gjunjë dhe i lutet Zotit. Kur ai ngrihet, nga vendi ku ishin mbështetur gjunjët e tij,
buron ujë dhe kështu ushtria piu ujë dhe u freskua. Edhe sot e kësaj dite ato burime quhen të Skënderbeut.
● Legjenda për sofrën e Skënderbeut. Sipas legjendës, Skënderbeu, para se të nisej në betejën, që në
histori njihet si beteja e Torviollit, u tha luftëtarëve të tij se këtë betejë duhet ta fitonin me domosdo. Kjo fushë
me vonë u njoh me emrin "fusha e Domosdovës".
Sofra e Skënderbeut (ose Guri i Pishkashit) është një pllakë e madhe gëlqerorësh me formë pak a shumë të
rrumbullakët. Sipas gojëdhënave, në këtë pllakë, që ka pamjen e një tryeze gjigante, Skënderbeu ka ngrënë
drekë së bashku me ushtarët e vet, pas njërës prej betejave të tij të shumta të kurorëzuara me fitore.
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Kalaja e Rozafës

Lumi Osum dhe mali i Tomorit me vija

Sofra e Skënderbeut

Legjendat janë rrëfime gojore, që janë transmetuar brez pas brezi dhe lidhen me vende, si: kështjellë,
mal, lumë, burim, liqen a ndonjë vend tjetër në natyrë. Ato janë të pabazuara në fakte shkencore dhe kanë
të gërshetuar elementin real me atë fantastik.
U kërkohet nxënësve t’i dallojnë këto elemente në legjendat që kanë sjellë vetë ose në ato që u ofron mësuesi/ja.
Nxënësit tregojnë legjenda të ndryshme. Sa më shumë legjenda që të njohin, aq më mirë është për të
kuptuar këtë lloj të shkrimit letrar dhe larmishmërinë e tij.
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e drejtuar
Kthehemi në tekst për të lexuar legjendën “Liqeni i Prespës”. Pjesa lexohet nga dy nxënës, duke kërkuar
të lexojnë qartë, me intonacion dhe në mënyrë të vetëdijshme.
Nxënësit ndalen te fjalët e reja që nuk u dinë kuptimin dhe së bashku me mësuesin/en bëhet shpjegimi i tyre.
Nëse nxënësit nuk kanë fjalë që nuk u dinë kuptimin, u kërkojmë të japin shpjegimin për fjalët çezmë dhe
fushëgropë.
Çezmë f. - Gyp a lug nga ku rrjedh ujë i pijshëm, që vjen prej ujësjellësit ose prej një burimi të mbuluar;
burim i mbuluar, nga ku uji rrjedh nëpër një gyp. (Çezmë e ftohtë. Çezmë e njomë çezmë që ka ujë
gjithnjë. Çezmë e thatë, çezmë që shteron gjatë verës. Çezmat e fshatit. Ujë çezme. Pi në çezmë. Mbush
ujë në çezmë. Të çon (të shpie) në njëqind (në dyzet) çezma (në krua, në shtatë kroje) e s’të jep ujë shih
te KRUA, KROI.)
Fushëgropë f. - Vend i rrafshët e i rrethuar me kodra e male, fushë e vogël që ndodhet në një vend si
gropë; vend i thellë a gropë e madhe në tokë, me shpate të thepisura në të gjitha anët. 2. Ultësirë.
Pas shpjegimit të kuptimit të fjalëve, nxënësit flasin shkurtimisht për njohuritë që kanë në lidhje me liqenin
e Prespës.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Punë e pavarur, kllaster
U kërkohet nxënësve të tregojnë shkurt për çfarë bëhet fjalë në këtë legjendë.
Nxënësit ndalen në elementin hyrës, duke shpjeguar klishenë hyrëse: “Populli thotë se…”, për të dhënë
idenë se ky është krijim i dalë nga krijimtaria popullore e krijuar rreth një vendi a dukurie që ekziston
realisht, por e shpjeguar në mënyrë fantastike e jo shkencore.
Nxënësit punojnë të pavarur duke plotësuar një kllaster/skemë për elementet karakteristike të legjendës.
krijim popullor
elemente reale

Legjenda

ka një bazë të vërtetë
elemente fantastike
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Nxënësit shprehin mendimet dhe përjetimet e tyre për legjendën.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për lexim të rrjedhshëm; për tregimin qartë dhe bukur të legjendës;
për dallimin e elementeve realë dhe fantastikë në legjendën për krijimin e vendeve; për shpjegimin e
veçorive të legjendës.
Detyrat dhe puna e pavarur: Legjendat që kanë sjellë nxënësit i rishohin dhe i shkruajnë në fletore
shkurtimisht duke nxjerrë elementet fantastike e reale të tyre.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: III

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Fonetikë. Theksi i fjalës

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Ndarja e fjalëve
në fund të rreshtit.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
Nxënësi:
– identifikon rrokjet e theksuara dhe të patheksuara;
– vendos theksin te fjalët e dhëna,
– tregoni raste ku theksi luan rol kryesor për kuptimin e fjalive.

Fjalët kyç:
● fonetikë
● tingull
● theks
● fjalë
● zanore
● bashkëtingëllore
● rrokje

Burimet: Teksti mësimor, e-libri, fisha me fjalë të theksuara e të patheksuara.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e drejtuar - INSERT - Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë e drejtuar
I. Për t’i orientuar drejt njohurive të reja, mësuesi/ja i nxit nxënësit të kujtojnë rrokjen, zanoret dhe
bashkëtingëlloret. Për këtë u kërkohet të thonë fjalë dhe t’i ndajnë në rrokje:
njërrokëshe		
dyrrokëshe
shumërrokëshe
afsh, ankth, bulkth, lak, lëng, i lig,

festën		

mësuesi, përparimtari, përkthyesit

Një nxënës i shkruan fjalët në dërrasë të zezë. Më pas u kërkohet nxënësve t’i ndajnë, siç do të vepronin,
kur fjala ndahet në fund të rreshtit.
Nxënësit duhet të kujtojnë që rregullat që zbatohen për ndarjen e fjalëve në fund të rreshtit, mbështeten
kryesisht në ndarjen e fjalëve në rrokje.
Mësuesi/ja ka shkruar rregullat bazë dhe i afishon. (Këto rregulla janë të shkruara dhe në e-libër.)
50

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit bëhet sipas këtyre rregullave:
a) Fjalët njërrokëshe nuk ndahen në fund të rreshtit.
b) Bashkëtingëllorja që ndodhet ndërmjet dy zanoresh, shkon me zanoren që vjen pas.
c) Kur ndërmjet dy zanoresh, ndodhen dy a më shumë bashkëtingëllore, ndarja në fund të rreshtit
është e lirë, mjafton që të paktën bashkëtingëllorja e fundit e togut përkatës të kalojë në krye
të rreshtit me zanoren pasuese; nga dy ose më shumë ndarje të mundshme të një fjale duhet
parapëlqyer ajo që ruan më të qartë kufijtë e pjesëve të kuptimshme të fjalës: ku-shti “.
II. Shkruhen në dërrasë të zezë fjalët: bari, shapkë, vare dhe lexohen duke u ndryshuar theksin.
U kërkohet nxënësve të japin kuptimet e fjalëve si më poshtë:
1. Bàri- bimë,
Theksi i fjalës
bàri- lokali për pije
Shqiptimi i një rrokjeje të fjalës me
barì- njeri që ruan bagëtinë
forcë më të madhe se të tjerat quhet
2. shàpka- lloj zogu
theks. Rrokja që shqiptohet me forcë
shàpka- veshje për këmbët
më të madhe quhet rrokje e theksuar,
shapkà-gatim, lakror me miell misri
të tjerat quhen të patheksuara. Në
gjuhën shqipe theksi është i lëvizshëm.
3. vàre-vendose diçka në varëse.
Ai mund të bjerë në njërën ose në
varè - çekan i madh prej metali, që përdoret për të thyer
tjetrën rrokje të fjalës.
gurë të mëdhenj ose për të rrahur hekurin e skuqur në zjarr.
Vetë nxënësit duhet të mundohen të arrijnë në përfundim se dallimi i kuptimit të këtyre fjalëve bëhet nëpërmjet
theksit të fjalës, duke thënë njëkohësisht se çfarë kuptojnë me theks të fjalës.
Ndërtimi i njohurive të reja: INSERT
Rikujtojmë se shenjat e tabelës INSERT janë;
√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.

+
Njohuritë që i
ka mësuar më
parë.

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

Nxënësit punojnë në tekst me shenjat e tabelës INSERT duke specifikuar njohuritë e reja dhe ato që janë
të pakuptueshme. Ndihmohen që të kuptojmë njohuritë për theksin e fjalës dhe të dallojnë a të vendosin
theksin në lloje të ndryshme fjalësh.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet ushtrimi 1 sipas kërkesës.
Më pas kalohet tek ushtrimi 2. Në kolonën I është vendosur gabim fjala. Në kolonën II janë vendosur
gabim fjalët: baba, lulja.
Punohet ushtrimi 3, 4, 6 sipas kërkesës. Në ushtrimin 4 mund të kujtojmë që theksi mund të shërbejë
dhe për të formuar fjalë të reja.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për dallimin e rrokjeve të theksuara dhe të patheksuara; për përdorimin e
saktë të theksit të fjalës, për dallimin e fjalëve, ku theksi luan rol kryesor për kuptimin e tyre.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 7. Ushtrimi 5 mund të lihet me dëshirë.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Intonacioni, theksat e fjalisë

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me fisha. Llojet
e fjalive sipas kumtimit.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
Nxënësi:
– përcakton intonacionin sipas llojit të fjalisë;
– dallon theksin në fjali;
– paraqet në mënyrë grafike intonacionin.

Fjalët kyç:
● intonacion
● fjali dëftore
● fjali nxitëse
● fjali pyetëse
● theks logjik

Burimet: teksti mësimor, e-libri punë me fisha, rregullat e ndarjes së fjalëve në rrokje.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Punë e drejtuar me fisha, INSERT Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
Shkruhet në tabelë skema:
Dëftore

Nxitëse

Llojet e fjalisë
sipas kumtimit

Pyetëse

Thirrmore
Nëse nxënësve nuk u kujtohen llojet e fjalive, u drejtohen pyetje që kanë në lidhje me fjalinë dhe llojet
e saj sipas kumtimit.
- Ç’është fjalia?
- Ç’lloj fjalish kemi sipas kumtimit? Jepni shembuj për secilin lloj.
- Nga se dallohen llojet e fjalive në të shkruar?
- Po kur i shqiptojmë, nga e dallojmë llojin e tyre?
Nxënësit thonë fjali dhe vërejnë shqiptimin e tyre.
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e drejtuar me fisha. INSERT
Llojet e intonacionit. Përzgjidhet një fjali dëftore nga ato që kanë thënë nxënësit dhe u kërkohet ta
thonë atë një herë si pyetëse dhe një herë si nxitëse.
Vetë nxënësit përcaktojnë se çfarë ndryshon në atë që kumton fjalia. Nxënësit mund të mos e thonë
termin intonacion, por arrijnë të kuptojnë se ndryshimi i tonit të zërit gjatë shqiptimit të së njëjtës fjali
e bën atë të ketë kuptim tjetër.
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Pas diskutimit të informacionit, nxënësit ndërtojnë tri fjali: dëftore, nxitëse, pyetëse i shqiptojnë me
intonacionin e duhur dhe vizatojnë mbi çdo fjali lakoren e intonacionit: ngjitës dhe zbritës
Theksi i fjalisë. Me teknikën e INSERT-it nxënësit lexojnë informacionin e tekstit dhe vënë shenjat
përkatëse.
√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.

+
Njohuritë që i
ka mësuar më
parë.

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

Në këtë mësim, theksi i fjalisë dhe theksi logjik janë informacion i ri. U kërkohet nxënësve të krijojnë fjali
dëftore, i lexojnë ato dhe vërejnë ku bie zakonisht theksi në to. Ata dallojnë se theksi i fjalisë zakonisht
bie mbi informacionin e ri, që vendoset në fund të fjalisë. Fjalitë e krijuara u kërkohet t’i lexojnë, duke
theksuar fjalë në pozicione të ndryshme. Nëse ne duam të theksojmë një gjymtyrë të veçantë të fjalisë,
pavarësisht pozicionit të saj, atëherë vendosim theksin logjik.
Nxënësit vendosin theksat në fjalitë e tyre, i lexojnë fjalitë dhe përcaktojnë llojin e theksit që kanë vënë.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Ushtrime
Ushtrimi 1 dhe 2 janë realizuar në etapën e ndërtimit të njohurive dhe mund të kalohen.
Ushtrimi 3 synon që nxënësit të dallojnë si ndryshon fjalia kur ndryshojmë intonacionin.
Vlerësimi
Vlerësimi bëhet për kryerjen saktë të detyrës së shtëpisë; për dallimin e intonacionit dhe paraqitjen e
tij grafike; për përcaktimin e intonacionin sipas llojit të fjalisë; për dallimin e theksit të fjalisë dhe theksit
logjik; për shqiptimin e fjalive sipas theksit logjik të kërkuar; për pjesëmarrjen në etapat e ndryshme të
mësimit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit porositen të hulumtojnë rreth zonave arkeologjike që janë pranë
vendbanimit të tyre dhe zbulimeve arkeologjike që dëshmojnë lashtësinë e tyre.
Klasa mund të ndahet në grupe dhe t’u jepet detyrë të hulumtojnë kryesisht për qytetin e Beratit, Shkodrës,
Apolonisë, Lezhës, Tiranës, Durrësit, Butrintit, zonës së Korçës etj.
Këto informacione mund të bëhen pjesë e dosjes së nxënësit.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi
Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Një këndvështrim historik i Prespës
(Teksti joletrar)

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Muzeu Kombëtar

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës
sipas temës mësimore:
– dallon shkrimin e një gazete, si lloj joletrar;
– nxjerr të dhënat kryesore, duke lexuar me vëmendje
shkrimin;
– nxjerr mesazhin e pjesës duke e ilustruar me detaje
nga teksti;
– bën krahasimin ndërmjet një teksti letrar dhe një
teksti joletrar për të dalluar veçoritë e tyre;
– lidh informacionin e tekstit me njohuritë, përvojën
ose leximet e mëparshme;
– dallon terminologjinë e fushës së arkeologjisë;
kërkon informacion për fjalët e panjohura dhe
mëson t’i përdorë ato.

Fjalët kyç:
● arkeolog
● Prespë
● gërmime arkeologjike
● vendbanim

Burimet: teksti shkencor, interneti, e-libri, foto të liqenit të Prespës.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Diagrami piramidal - Organizuesi grafik
i analogjisë
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Pyetje-përgjigje
Nxënësit, sipas detyrës së dhënë një ose dy orë më parë, kanë hulumtuar rreth historisë së lashtë të
vendbanimeve të tyre dhe zbulimeve arkeologjike që janë bërë për to.
Gjithashtu, nisur nga fakti se pjesa më e madhe e nxënësve deri në klasën e gjashtë kanë bërë të paktën
një vizitë në një muze qyteti apo në Muzeun Kombëtar, si dhe në lëndën e historisë kanë marrë dhe marrin
njohuri për qytetërimet e lashta dhe zbulimet arkeologjike, nxitet diskutimi me anë të pyetjeve:
- A keni qenë ndonjëherë në Muzeun Kombëtar apo në një muze
Muzeu Kombëtar i Tiranës
tjetër historik të qytetit tuaj?
- Çfarë ndarjesh sipas periudhave historike keni parë atje?
- Çfarë keni parë në pavijonin ku janë të vendosura objektet më të
vjetra të periudhës më të hershme të historisë sonë?
Orientohen përgjigjet e nxënësve që të sjellin informacionin që zotërojnë
për zbulimet arkeologjike të qytetit ose vendbanimit të tyre, cilat janë
objektet karakteristike të këtyre zbulimeve dhe çfarë vlere kanë ato sot.
Muzeu i Krujës

Ndërtimi i njohurive të reja: Diskutim
Bëhet lidhja me mësimin e kaluar, ku nxënësit rikujtojnë shumë shkurt
legjendën rreth krijimit të liqenit të Prespës.
Pasi u prezantohet nxënësve fakti se kjo pjesë ka të bëjë me një
këndvështrim të ri të historisë së Prespës, bëhet leximi i pjesës.
Lexohet pjesa dy herë, një herë nga mësuesi, një herë nga nxënësit
që lexojnë mirë ose të dy leximet bëhen nga nxënësit, që bëjnë një të
lexuar të rrjedhshëm, të kuptueshëm dhe të vetëdijshëm.
Nxënësit gjatë leximit të dytë të pjesës nënvizojnë fjalët e reja ose me kuptim të paqartë. Edhe nëse nga
nxënësit nuk kërkohet, mësuesi/ja kërkon që ata të shpjegojnë kuptimin e disa fjalëve kyç të tekstit.
Shpjegimi i tyre bëhet nga nxënësit.
Nëse nxënësit nuk arrijnë të shpjegojnë si duhet fjalët, u jepet detyrë të punojnë me fjalorin.
Fjalët për të cilat duhet të punojnë nxënësit, janë shpjeguar më poshtë; sipas Fjalorit të gjuhës shqipe.
Këndvështrim historik, vendbanim prehistorik, ekspeditë, arkeologji, arkeologë, qeramikë.
54

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
Fjalor
Këndvështrim historik – mënyrë për ta parë diçka duke u nisur nga dëshmi historike, pra, dëshmohet
se ajo ka qenë me të vërtetë; i përgjigjet realitetit dhe nuk është e trilluar.
Vendbanim prehistorik – vendbanim që dëshmohet se i takon një të shkuare shumë të largët.
Ekspeditë – një grup prej disa vetash (me mjetet e me pajisjet e nevojshme) që shkon në një vend të
caktuar për qëllime kërkimore, studimore ose për të plotësuar detyra të veçanta; grupi i pjesëmarrësve
që kryen detyra të tilla. Ekspeditë shkencore (mësimore). Ekspeditë gjeologjike (arkeologjike, gjuhësore,
folklorike).
Arkeologji – shkencë historike, që studion kulturën dhe jetën e popujve në kohët e lashta, duke u
mbështetur në monumentet e sendet që kanë mbetur prej tyre nën tokë e që zbulohen me anë të
gërmimeve.
Arkeolog – specialist që merret me gërmime dhe studime arkeologjike.
Qeramikë – 1. Deltinë, baltë argjile e mbrujtur, prej së cilës bëhen sende të ndryshme, që piqen në
furrë për t’u ngurtësuar e për t’u pjekur. Enë (gypa, pllaka) qeramike. 2. përmb. Enë, tjegulla, sende
zbukurimi etj., të bëra prej deltine të mbrujtur e të pjekur në furrë.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Diagrami i Venit, Diagrami piramidal
Në këtë fazë të orës mësimore kalohet në analizën kuptimore e gjuhësore të pjesës. Punohet ushtrimi i
parë i rubrikës Ushtrohuni në f. 15. Nëpërmjet diskutimit, nxënësit punojnë në libër për të dalluar elementet
e secilit prej teksteve që i bëjnë ato letrare ose joletrare.
Përfundimet hidhen në një diagram Veni, duke dhënë karakteristikat elementare të një teksti letrar e
joletrar, dallimet dhe të përbashkëtat mes tyre.
Një këndvështrim për Prespën

Liqeni i Prespës

Teksti joletrar
Sjell mesazhin si informacion

Teksti letrar
Sjell mesazhin si emocion

Të përbashkëtat
Flitet për liqenin e Prespës

Pika e dytë mund të punohet me Diagramin piramidal sipas tabelës së mëposhtme.
Prespa
Përcaktimi i Prespës nga këndvështrimi historik, si vendbanimi më i madh prehistorik i periudhës së neolitit.
Ku dhe kur ka
Kush e zbuloi ?
Si u zbulua?
ndodhur zbulimi?						

Çfarë u zbulua?

Pse është i rëndësishëm
ky zbulim?

Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për materialet e hulumtuara, për përgjigjet e shumta e të sakta në
funksion të të kuptuarit dhe analizës gjuhësore të pjesës; për dallimin e një shkrimi në një gazetë, si lloj
joletrar nga një shkrim letrar; për nxjerrjen e të dhënave kryesore, duke lexuar me vëmendje shkrimin;
për nxjerrjen e mesazhit të pjesës duke e ilustruar me detaje nga teksti; për dallimin e
terminologjisë kryesore që përdoret në fushën e arkeologjisë.
Detyrat dhe puna e pavarur: Punë kërkimore. Gjeni një shkrim gazete, i cili flet për zbulimet
arkeologjike. (Nëse e kanë të vështirë ta gjejnë me atë tematikë, mësuesi/ja ndryshon kërkesën.)
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: E bija e Hënës dhe e Diellit (ora I)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Përralla

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
4. Kompetenca personale.
5. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore.
Nxënësi:
– lexon dhe dallon përrallën, si lloj letrar me karakter fantastik;
– nxjerr temën dhe mesazhin e përrallës;
– u përgjigjet pyetjeve rreth të kuptuarit të përrallës
– përcakton elementet e strukturës së përrallës;
– ritregon bukur përrallën.

Fjalët kyç:
● përrallë
● hënë
● diell
● bijë
● djalë
● nënë
● kuçedër

Burimet: teksti mësimor, e-libri, përralla të ndryshme etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Parashikim me terma paraprakë Pyetje-përgjigje
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
Mësuesi/ja u drejton nxënësve pyetje rreth përrallave dhe lidhjeve që secili ka me to.
- Ç’dini për përrallat?
- A ju pëlqejnë dhe pse?
- Ç’lidhje keni me përrallat?
- Kush ju ka rrëfyer më shumë përralla?
- Ç’lloj përrallash ju pëlqejnë më shumë?
- Ç’mund të thoni në lidhje me fundin e tyre?
- Kush i ka krijuar përrallat?
		

Lloj i krijimtarisë gojore

			

Personazhe fantastike

Përralla
Tregim i shkurtër
		
							

Veprojnë forca të mbinatyrshme
elemente fantastike

Pas përgjigjeve të nxënësve në lidhje me përrallën, u bëhet e ditur se do të njihen me një përrallë, të rrëfyer jo
drejtpërdrejt nga populli, por nga Mitrush Kuteli, një mbledhës shumë i njohur i rrëfenjave shqiptare.
56

Mitrush Kuteli
(emri i tij i vërtetë
Dhimitër Pasko)
ka lindur në
Pogradec, më
13 shtator 1907
dhe ka vdekur në
Tiranë më 4 maj 1967. Ka qenë
shkrimtar, përkthyes, kritik dhe
ekonomist. Shquhet për mënyrën
e rrëfimit dhe përshtatjet e
mrekullueshme.

Veprat e tij kryesore për
fëmijë janë:
 Pylli i gështenjave (1958)
 Xinxifilua (1962)
 Tregime të moçme
shqiptare (1965)

Veprat e KUTELIt

MITRUSH KUTELI
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Ndërtimi i njohurive të reja: Parashikim me terma paraprakë. Lexim i drejtuar
Mësuesi/ja shkruan në dërrasë të zezë fjalët kyç: hënë, diell, bijë, djalë, nënë, kuçedër dhe u kërkohet
nxënësve të krijojnë një situatë fantastike, bazuar në to.
Hënë

Diell

Bijë

Djalë

Nënë

Pas situatave të sjella nga nxënësit, lexohet titulli i pjesës dhe nxënësit krahasojnë situatën e krijuar prej
tyre me atë që sjell titulli.
Nxënësit lexojnë pjesë-pjesë tekstin dhe parashikojnë çfarë do të ndodhë më pas, duke argumentuar
parashikimet e tyre. Kërkohet nga nxënësit t’i vënë nga një titull secilës pjesë që lexohet.
P.sh.: lexohet pjesa dhe ndalesa e parë mund të jetë te “…vetëm në mal të kuçedrës të gjuash”.
Pyeten nxënësit nëse djali do të dëgjojë nënën apo vashën e zemrës. Për këtë u kërkohet të kujtojnë
titullin e pjesës, dhe parashikimit të rolit që do të ketë ky personazh në përrallë.
Titulli i pjesës mund të jetë: Djali dhe mali i kuçedrës.
Ndalesa e dytë mund të jetë “… Bëhu gati!” Titulli i kësaj pjese mund të jetë: Përballja e trimit me
kuçedrën.
Pyeten nxënësit se si vazhdon pjesa.
Ndalesa e tretë “… Mirë, nëma besën dhe shko!”. Titulli: Marrëveshja e djalit me kuçedrën.
Ndalesa e katër “… Kaq shumë më do?”. Titulli: Trimi, nëna dhe vasha.
Nxënësit vazhdojnë me imagjinatën e tyre të parashikojnë se si do të veprojë djali.
Ndalesa e pestë “… u mundua të prapset”. Përballja me kuçedrën.
Nxënësit bëjnë dhe një parashikim dhe vazhdojnë me leximin e pjesës deri në fund. Titulli: Besa dhe
fundi i kuçedrës.
Pas leximit të pjesës bëhen komente të shkurtra mbi parashikimet e nxënësve dhe mbi elementet
fantastike dhe reale që zotërojnë në përrallë.
Kalohet në punën me fjalorin, që kryesisht e shpjegojnë nxënësit dhe mësuesi/ja ndërhyn për të sqaruar
gjërat që ata nuk u japin përgjigje.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Pyetje-përgjigje
a. Pika 1. Pyeten nxënësit se për çfarë bën fjalë përralla (Tema dhe mesazhi),
- ku dhe kur zhvillohen ngjarjet (në përrallë koha dhe vendi janë të papërcaktuara),
- cilat janë personazhet dhe cilat janë detajet kryesore që lidhen me to: porosia e nënës, e vashës,
kushti i kuçedrës, veprimi i djalit, zbulimi i identitetit të vashës).
b. Nxënësit ndajnë pjesën sipas elementeve të strukturës; hyrje, zhvillim, mbyllje e ndalen në ritregimin
e mbylljes (pika 2).
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Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit: për lexim të rrjedhshëm e me emocion të përrallës; për nxjerrjen
e mesazhit kryesor dhe mesazheve dytësore; për dallimin e elementeve fantastike dhe reale në përrallë,
si veçori kryesore të saj; për përcaktimin e elementeve të strukturës, për ritregimin e përrallës, për aftësinë
sintetizuese në përcaktimin e titujve të pjesëve; për aftësitë e punës në grup dhe bashkëpunimin.
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet detyra e librit dhe në orën e ardhshme nxënësit të flasin rreth
përjetimeve që patën kur treguan përrallën.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: E bija e Hënës dhe e Diellit (ora II)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Përralla “E bija e
Hënës dhe e Diellit”

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca personale.
5. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore,
Nxënësi:
– nxjerr mesazhin e përrallës dhe diskuton rreth tij;
– liston elementet karakteristike (klishetë) të përrallës;
– diskuton për veprimet e personazheve në përrallë;
– përcakton veçori dhe karakteristika të tyre;
– veçon figurat letrare më të bukura në përrallë.

Fjalët kyç:
● përrallë
● personazhe
● mesazh
● cilësi
● veprime
● figura

Burimet: teksti mësimor, e-libri, materiale nga burime të ndryshme
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim - Analizë e tipareve semantike - Punë e pavarur
Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Diskutim
Nxënësit flasin dhe diskutojnë rreth përjetimeve, shtrojnë pyetjet që patën dhe problemeve që hasën
gjatë tregimit të përrallës para të afërmve të tyre më të vegjël. Ata mund të diskutojnë edhe për pyetje që
u ngre mësuesi/ja, si p.sh:
- Çfarë ju pëlqeu më shumë nga kjo përrallë?
- Cili nga personazhet është më i dashuri për ju? etj.
- Ndërtimi i njohurive të reja: Analizë e tipareve semantike
Mësimi fillon me përcaktimin e mesazhit të përrallës dhe diskutimit rreth tij. (Pika 4 në interpretimin e përrallës).
Nxënësit punojnë me figurat më të bukura të përshkrimit të personazheve sidomos kuçedrës, vashës
dhe djalit (pika 7).
Vazhdohet me analizën e cilësive të personazheve dhe plotësohet tabela e tipareve semantike.
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Mund të ndiqet pika 9 (gjuha dhe stili) ose mund të punohet me tabelën e mëposhtme për simbolikën
që mbartin personazhet. Nxënësve mund t’u drejtohet pyetja në këtë formë; çfarë simbolizon secili prej
personazheve? Plotësoni me +
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Punë e drejtuar
Personazhet

E mira

Djali 			

E keqja

Besa

Lumturia

E bukura

Vdekja

+

+						

Dashuria

Vetmia

Jeta

+

Vasha
Kuçedra

- U kërkohet nxënësve të vëzhgojnë tabelën e plotësuar dhe të nxjerrin veçoritë e kundërta të
personazheve (në cilat tipare duket kjo), duke arritur në përfundimin se çfarë përfaqëson secila nga
figurat (punohet pika 8).
Në lidhje me gjuhën dhe veçoritë e strukturës së përrallës punohet pika 10.
Vlerësimi: Mësuesi/ja vlerëson nxënësit për formulimin e saktë të mesazhit të përrallës; për dallimin
e karakteristikave të përrallës që e dallojnë atë nga llojet e tjera të tekstit rrëfimtar; për vlerësimin e
personazheve të përrallës sipas cilësive të tyre; për dallimin e figurave letrare të përdoruara në përrallë;
për pjesëmarrjen në diskutim dhe argumentimin e saktë të mendimeve të tij.
Detyrat dhe puna e pavarur: Nëse nuk përfundohet ushtrimi 10, punohet në shtëpi dhe parapërgatiten
për projektin. U kërkohet nxënësve të sjellin një përrallë të treguar nga gjyshërit ose prindërit e tyre.
Porositen nxënësit të gjejnë një përrallë dhe ta shkruajnë atë me 5-6 fjali.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Bashkëtingëlloret e tingullta, të zëshme dhe të
shurdhëta

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Alfabeti i gjuhës
shqipe

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
Nxënësi:
– dallon bashkëtingëlloret nga zanoret;
– dallon llojet e ndryshme të bashkëtingëlloreve, të tingullta, të
zëshme dhe të shurdhëta;
– përdor si duhet bashkëtingëlloret nistore.

Fjalët kyç:
● zanore
● bashkëtingëllore
● të tingullta
● të zëshme
● të shurdhëta
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Burimet: teksti mësimor, e-libri, pjesë të incizuara dhe fisha të ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Mbajtja e strukturuar e shënimeve Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh

– Sa shkronja ka alfabeti ynë? (Alfabeti i gjuhës shqipes ka 36 shkronja).
– Si ndahen ato? (7 zanore dhe 29 bashkëtingëllore)
– Çfarë dalloni kur shqiptoni bashkëtingëlloret b, t, v, f, z, s, l, r, m?
– Cila prej tyre dëgjohet e cila jo?
Ndërtimi i njohurive të reja: Mbajtja e strukturuar e shënimeve
U kërkohet nxënësve të punojnë me materialin e tekstit për ta paraqitur atë nëpërmjet një skeme duke
iu përgjigjur pyetjeve:
- Si klasifikohen shkronjat në alfabetin e shqipes?
- Çfarë karakteristikash kanë bashkëtingëlloret?
- Cilat janë bashkëtingëlloret: e tingullta, të zëshme, të shurdhëta?
Alfabeti
Zanore
a
e
i
o
u
y

		

të shurdhët
të zëshme
p
b
t
d
s
z
sh
zh
f
v
th
dh
k
g
q
gj
ç
xh
c
x
h nuk ka përgjegjëse të zëshme

Shënim: Skema krijon lehtësi për t'u mbajtur mend.
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Nxënësit përpiqen të argumentojnë përmes artikulimit ndarjen e bashkëtingëlloreve në të tingullta, të zëshme
dhe të shurdhëta. (Për një pjesë të tyre në çdo lloj). Kjo ndarje logjike i ndihmon për t’u mbajtur lehtësisht mend.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Ushtrime
Ushtrimi 1. Punohet me disa prej bashkëtingëlloreve të çdo lloji (një pjesë tjetër e bashkëtingëlloreve).
Ushtrimi 4, 7, 9 sipas kërkesës.
Ushtrimi 5. (Zgjidhja e ushtrimit: Infermier, shkruajmë, aksion, standarde, hibrid, gatishmëri).
Rregulla drejtshkrimore:
Fjalët me prejardhje të huaj, që kanë -ia-, -ie-, -io-, -iu-, me i të patheksuar në trup të tyre, shkruhen me
-ia-, -ie-, -io-, -iu- dhe jo me -ja-, -je-, -jo-, -ju-:
-ia-: amiant, australian, austriak, diabet, diagnozë, diagonale, diagram, piano etj.;
-ie-: ambicie, arie, bankier, dietë, hierarki, higjienë, kantier, portier, tastierë etj.;
-io-: agresion, agjitacion, aksiomë, aksion, aluzion, ambicioz, antibiotik, biografi, biologji, delegacion,
funksion, kamion, studio, leksion, komision, komunikacion etj.
-iu-: akuarium, barium, helium, herbarium, stadium etj.
Po kështu shkruhen edhe emrat e përveçëm të huaj: Diana, Iliada, Miltiadi, Santiago; Danieli, Molieri,
Robespieri, Diogjeni, Dioklectani, Etiopia, Hesiodi, Tokio etj.
Bashkëtingëlloret e zëshme b, d, dh, g, gj, v, x, xh, z, zh shkruhen si të tilla, ashtu siç shqiptohen, kur janë
përpara një zanoreje, si dhe kur gjenden në fund të fjalës ose në trup të saj përpara një bashkëtingëlloreje
të shurdhët a përpara bashkëtingëllores n:
Ushtrimi 6. Ky ushtrim dhe ushtrimi 5 mund të punohen dhe me skeda në trajtë diktimi. Për zgjidhjen e
këtyre ushtrimeve jepen rregullat e drejtshkrimit. Për të mos humbur kohë në ndarjet që kanë bërë gjatë
mbajtjes së shënimeve, mund të vendoset sipër bashkëtingëllore që vendoset para zanoreve; P.sh.; shte kolona e bashkëtingëlloreve të shurdhëta.
Për më shumë sqarim po japim rregullat e përmbledhura të drejtshkrimit në lidhje me këto bashkëtingëllore.
Fjalët me sh- / zh- / ç- nistore shkruhen kështu:
a) shkruhen me sh-, kur kjo ndiqet nga një bashkëtingëllore e shurdhët (f, k,p, q, t, th etj.): shfajësoj,
shkëput, shpalos, shqep, shtrydh;
b) shkruhen me zh-, kur kjo ndiqet nga një bashkëtingëllore e zëshme (b, d, g, gj, v): zhbart, zhdëmtoj,
zhgënjej, zhgënjim, zhvat.
c) shkruhen me ç-, kur kjo ndiqet nga një zanore ose nga një bashkëtingëllore e tingullit (l, ll, r, rr, m, n, nj,
j): çarmatos, çlodhje; çregjistroj, çregjistrim; çrrënjosje; çmallem, çmend, çjerr etj.
Shënim. Shkruhen me sh- fjalët: shmang, shlyej, shndërroj, shndrit dhe ato që formohen prej tyre.
Shënim. Përemri ç te të gjitha fjalët e formuara prej tij shkruhet me ç, pavarësisht nga bashkëtingëllorja
që e pason: çdo, çdokush, çdonjëri, çfarë, çfarëdo, i çfarëdoshëm, çka, diçka, gjithçka
Ushtrimi 8. Mund të zhvillohet dhe në trajtën e një loje në çift, ku njëri nxënës thotë bashkëtingëllore të
zëshme, tjetri të shurdhët. Loja zhvillohet mes disa çifteve, nga të cilat çifti që nuk ngatërrohet dhe është më
i shpejti, shpallet fitues. Mund të shoqërohen edhe me shembuj me fjalë që fillojnë me këtë bashkëtingëllore.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për pjesëmarrjen në orën mësimore, përgjigjet e sakta në dallimin e
bashkëtingëlloreve nga zanoret; për ndarjen e bashkëtingëlloreve, sipas llojeve: në të tingullta, të
zëshme dhe të shurdhëta; për përdorimin si duhet të bashkëtingëlloreve nistore; për shkathtësinë në
punën me skeda; për lojën në çift; për zgjidhjen saktë të ushtrimeve që lidhen me drejtshkrimin,
Detyrat dhe puna e pavarur: Punohen ushtrimi 2 dhe 3 sipas kërkesës. Meqenëse në klasë punohet në
disa faza me to përforcohet në shtëpi përmes këtyre ushtrimeve.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: III

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Të shkruarit e përmbledhjes - Përmbledhja e
një përralle (ora I)

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Përralla

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore.
Nxënësi:
– dallon një tekst nga përmbledhja e tij;
– përcakton të dhënat kryesore të një teksti nga ato dytësore;
– përcakton strukturën e përmbledhjes;
– shkruan një përmbledhje sipas skemës së dhënë dhe
rregullave të mësuara.

Fjalët kyç:
● përmbledhje
● përrallë
● fjalë kyç

Burimet: teksti mësimor, e-libri, përralla të marra nga burime të ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Punë e drejtuar - Punë e pavarur

Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
Mësuesi/ja e nis orën mësimore duke i pyeturi nxënësit se çfarë dinë për përmbledhjen:
- Ç’është përmbledhja?
- A ka strukturë dhe cilat janë elementet e saj?
- Cilat janë rregullat për të shkruar një përmbledhje?
Punë me shkrim

		

Shkrimi i një teksti të ri me pak fjalë

Përmbledhja
Nuk përdoren fjalë përshkruese

Shkurtim i teksti origjinal

Përgjigjet e tyre i shkruan në dërrasën e zezë, ku ka ndërtuar edhe skemën e metodës së stuhisë së
mendimeve.
- Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e drejtuar
U kërkohet nxënësve të lexojnë tekstin dhe të listojnë rregullat e shkrimit të një përmbledhjeje.
a. ndarja në paragrafë e tekstit sipas rregullave që kanë mësuar.
Të dallojnë se çdo paragraf ka një informacion të caktuar ndryshe nga tjetri.
Çdo paragraf ndahet me kryeradhë ose me një hapësirë. Në këtë rast fjalia e parë nuk futet më brenda.
b. gjetja e fjalëve kyç për çdo paragraf.
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c. ndërtimi i fjalive përmbledhëse (derisa të arrihet te pika e planit), pra, të dallojë fjalitë kyç duke i
nënvizuar në tekst.
ç. lidhja e fjalive përmbledhëse të çdo paragrafi me njëri-tjetrin në një tekst të plotë së bashku me
përfundimet.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Punë e pavarur
Fillimisht punohet me përmbledhjen e tekstit ose paragrafit që është në mësimin e ditës. Nxënësit veprojnë
nëpërmjet fjalëve kyç ose gjetjes së informacionit më të rëndësishëm në tekst nëse është dhënë gati.
Gjithsej mund të ndërtohen tri deri në katër fjali për tekstin përmbledhës.
Lexohen disa prej tyre dhe bëhet diskutimi për mënyrën sesi është dhënë përmbledhja dhe si janë zbatuar
rregullat.
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për dallimin e të dhënave kryesore të një teksti nga ato dytësore; për dallimin
e fjalive kyç, për zbatimin e rregullave të ndërtimit të përmbledhjes dhe për përmbledhjen më të saktë.
Detyrat dhe puna e pavarur: U kërkohet nxënësve të gjejnë një përrallë dhe ta përmbledhin atë duke
hequr hollësitë.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Të shkruajmë përmbledhjen e një përralle
(ora II)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Situata
dialoguese për rregullat e
përmbledhjes

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
– shkruan përmbledhjen e një përralle, duke hequr hollësitë
sipas modelit të dhënë;
– shkruan një përmbledhje të re, derisa të arrihet te teksti më
i shkurtër.

Fjalët kyç:
● përmbledhje
● paragraf
● përrallë
● mesazh
● strukturë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, tekste përrallash nga burime të ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Pyetje-përgjigje - Punë e pavarur me shkrim - Diskutim
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Pyetje-përgjigje
Nxënësit janë porositur një orë më parë të gjejnë dhe të shkruajnë shkurt tekstin e një përralle, pra të bëjnë
përmbledhjen e saj.
Kërkohet që dy a tre nxënës të lexojnë përmbledhjen e tyre. Pastaj pyeten si vepruan për ta përmbledhur atë.
- Pse zgjodhët këtë përrallë?
- Si vepruat për të bërë përmbledhjen e përrallës?
- Sa fjali përmban tani përralla juaj?
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Nxënësve mund t’u kërkohet të përmbledhin edhe përrallën “E bija e hënës dhe e diellit”. Mësuesja mund
të ketë shkruar titujt e paragrafëve që nxorën nxënësit gjatë leximit të drejtuar dhe u kërkon nxënësve të
shtojnë nga një fjali në to. (Theksojmë që duam një përmbledhje të shkurtër të përmbajtjes së përrallës).
Një ose dy nxënës lexojnë përmbledhjen, të tjerët ndjekin me vëmendje përmbledhjen për të diskutuar më
pas nëse e morën të plotë atë për të cilën bëhet fjalë në përrallë, pavarësisht sesa shkurt u tha ajo. Pyeten
nxënësit se si vepruan për ta përmbledhur sa më shkurt e sa më qartë përrallën e tyre.
- Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me shkrim
Synimi i kësaj ore mësimore është që nxënësit të punojnë hap pas hapi, sipas modelit të dhënë, për të
realizuar një përmbledhje.
Hapi I – nxënësit dallojnë hollësitë në një tekst, mungesa e të cilave nuk cenon thelbin e përmbajtjes së
tij. Me qëllim, në model nuk janë hequr të gjitha hollësitë.
Hapi II – nxënësit shkruajnë tekstin e përmbledhur. Në këtë tekst ata nënvizojnë fjalët kyç, dallojnë
elementet e strukturës dhe heqin fjalët plotësuese, të cilat nuk cenojnë thelbin e përmbajtjes.
Hapi III – shkruhet përmbledhja e re.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Diskutim
Nxënësit, pas përfundimit të punës, mund të lexojnë disa nga punimet e shokëve për t’i vlerësuar dhe më
pas diskutojnë se si janë realizuar përmbledhjet e tyre, cila përmbledhje e ka dhënë më qartë e më saktë
thelbin e përrallës, si janë zbatuar rregullat e strukturës së përmbledhjes etj.
Vlerësimi: Në këtë punë me shkrim për rëndësinë që ka, është mirë të vlerësohet e gjithë klasa.
Gjatë vlerësimit kontrollohet puna individuale me shkrim e çdo nxënësi/je, sa arrijnë ata të dallojnë
informacionin kryesor dhe atë dytësor, si e realizojnë përmbledhjen duke iu përmbajtur strukturës së saj.
Detyrë shtëpie. Të bëjnë hap pas hapi përmbledhjen e përrallave që kanë zgjedhur vetë.

Fjalëformimi
PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Fjalëformimi. Përbërësit e fjalës

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me modele.
Onomatopetë. (Fjalë tingëllimituese)

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit
Nxënësi:
– dallon formën dhe kuptimin e fjalës;
– përcakton përbërësit e fjalës;
– ndërton fjali me fjalë me përbërës të ndryshëm.

Fjalët kyç:
● përbërës
● formë
● kuptim
● temë
● mbaresë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me fjalë të zakonshme dhe onomatope, burime të ndryshme
informacioni (internet) etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e drejtuar - Di, dua të di, mësova - Ushtrime
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë e drejtuar me modele
U japim nxënësve disa fisha me fjalë të zakonshme, si: fëmijëri, trëndafil dhe me onomatope, si: bubullimë,
ciu-ciu, kër-kër, cërr-cërr, (fjalë tingullimituese, pasthirrma që imitojnë zhurmat) për të shpjeguar lidhjen
mes formës dhe përmbajtjes.
Nxënësit mundohen të shpjegojnë se si janë të ndërtuara fjalët dhe ç’lidhje ka mes formës dhe përmbajtjes
së fjalës.
Shihet se në fjalët onomatope ka një lloj lidhjeje mes formës, tingujve që përbëjnë fjalën, dhe asaj që
kumtojnë, pra përmbajtjes.
Në fjalët e tipit fëmijëri, trëndafil duket se shkronjat që përbëjnë formën nuk kenë lidhje me atë që kumton
fjala, por me marrëveshje kanë një kuptim të caktuar.
U kërkohet nxënësve të tregojnë se si është e formuar fjala fëmijëri, nga një fjalë tjetër apo është një fjalë
e thjeshtë e formuar në mënyrë të drejtpërdrejtë nëpërmjet bashkimit të shkronjave me marrëveshje.
- Ndërtimi i njohurive të reja: Di, dua të di, mësova
Nxënësit udhëzohen të punojnë me tekstin me metodën “Di, dua të di, mësova”, duke evidentuar njohuritë
që kanë për temën dhe ato që janë të reja apo që ata i kanë harruar.
(Nxënësit kanë njohuri nga klasat e mëparshme, por duhet të ngulitin mirë se:
pjesët kryesore përbërëse të fjalës janë: tema dhe mbaresa;
lule + n = lulen;
Nga një temë, duke i shtuar parashtesë, prapashtesë ose të dyja njëkohësisht së bashku, formohen fjalë
të reja; (me kuptim të ri)
lule + ishte = lulishte
lule + zo + j = lulëzoj; lulëzo + im = lulëzim;
gatit + je = gatitje; për + gatit = përgatitje
Nxënësit duhet të mbajnë mend mirë se tema është pjesa që mbetet pasi hiqet mbaresa.

● Fjala përbëhet nga tema dhe mbaresa.
● Tema është ajo pjesë e fjalës që mbetet pasi heqim mbaresën. Një teme
mund t'i shtohen parashtesa ose prapashtesa. Në këtë rast ajo quhet
temë fjalëformuese.
● Rrënja e fjalës bart kuptimin kryesor të fjalës.
● Mbaresa jep veçoritë gramatikore të fjalës.

Çështja		
Fjalëformimi
i fjalëve

Di		
Pjesët kryesore
përbërëse të fjalës
janë: tema dhe
mbaresa

Dua të di
Si
formohen
fjalët e
reja?

		

Mësova
- Tema është pjesa që
mbetet pasi hiqet mbaresa.
- Temës, po t'i shtosh
parashtesë, prapashtesë
ose të dyja njëkohësisht,
formohen fjalë të reja.
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Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Ushtrime
Ushtrimi 2. Fillimisht punohet ushtrimi 2. Nxënësit dallojnë temën dhe mbaresën, pa u ndalur nëse
tema është e parme a e prejardhur.
Ushtrimi 1. Nxënësi dallojnë të gjithë përbërësit e fjalës: rrënjën, temën, mbaresën, parashtesën
dhe prapashtesën. Mësuesi/ja të mos ndalet nga cila temë është formuar fjala, por nxënësit të dallojnë
vetëm përbërësit.
Ushtrimi 3 ka një shkallë të lartë vështirësie më të madhe dhe zhvillohet me ndihmën e mësuesit/es.
Në të janë dhënë katër grupe fjalësh dhe nxënësit të dallojnë se cila nga fjalët nuk i përket grupit.
Te grupi: ditar, këpucar, kosovar, thesar, tri fjalët e para janë të formuara me prapashtesën -ar, kurse
fjala thesar është fjalë e parme. Kjo fjalë s’i përket grupit.
Te grupi: dasmor, drejtor, mirditor, punëtor tri fjalët e para janë të formuara me prapashtesën -or,
kurse fjala punëtor është formuar me prapashtesën -tor.
Te grupi përbuz, përdor, përkrah, përcaktoj tri foljet e para janë formuar nga emrat buzë, dorë, krah,
kurse përcaktoj është formuar nga folja caktoj.
Te grupi: bukën, fjalës, nënave, këngët, veshje, katër fjalët e para janë të parme, kanë temën (rrënjën)+
mbaresën, fjala veshje është e prejardhur nga folja vesh+prapashtesën -je.
Më pas punohet me ushtrimet 4, 5, 7 sipas kërkesave.
Vlerësimi: Vlerësohen mirë nxënësit që dallojnë formën dhe kuptimin e fjalës; që përcaktojnë përbërësit
e fjalës; që ndërtojnë fjali duke përdorur fjalë me përbërës të ndryshëm.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6. Nxënësit të përdorin jo vetëm fjalë me përbërës të ndryshëm, por për
të nxitur kreativitetin mund t’u kërkohet të zëvendësojnë fjalët me të pjerrët me sinonime ose të ngjashmet e tyre.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Fjalë të parme dhe jo të parme

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Shkrim në bazë të
fjalëve kyç

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
2. Kompetenca e të menduarit;
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
Rezultatet e të nxënit:
Nxënësi:
– dallon fjalët e parme nga jo të parme;
– përcakton llojin e fjalëve jo të parme;
– Identifikon llojin e prejardhjes të fjalëve;
– formon fjalë të reja me parashtesa e prapashtesa ose me të dyja;
– shpjegon si janë formuar fjalët;
– shpjegon ndryshimin ndërmjet fjalëve të prejardhura dhe fjalëve
të përngjitura.

Fjalët kyç:
● fjalë të parme
● fjalë jo të parme
● fjalë të prejardhura
● fjalë të përbëra
● fjalë të përngjitura
● parashtesa
● prapashtesa

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me fjalë të zakonshme dhe burime të ndryshme informacioni (internet) etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Shkrim në bazë të fjalëve kyç, mbajtja e shënimeve në
mënyrë të strukturuar, ushtrime
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Shkrim në bazë të fjalëve kyç
Shkruhen në tabelë fjalët kyç me të cilat duhet të bëjnë një shkrim të shkurtër, duke i vënë shkrimit dhe
një titull p.sh: "Një ditë me peshkatarët" peshk, peshkatarë, peshkim, peshkarexhë, det, punë, pasion.
Pasi lexohen shkrimet e nxënësve, merren në analizë fjalët kyç: peshk, peshkim, peshkarexhë, peshkatar.
U kërkohet nxënësve të shohin se cilat janë të përbashkëtat dhe dallimet e këtyre fjalëve në formë dhe
përmbajtje.
Nxënësit analizojnë fjalët e dhëna dhe dallojnë pjesët e tyre përbërëse.
Ndërtimi e njohurive të reja: Mbajtja e strukturuare shënimeve
U kërkohet nxënësve të punojnë me materialin teorik në tekst dhe ta paraqesin atë nëpërmjet një skeme
si më poshtë:
Fjalët
të parme

Jo të parme

të prejardhura me

të përbëra

parashtesë

prapashtesë

të përngjitura

para dhe
prapashtesë

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Ushtrime
Në këtë fazë të orës mësimore punohet me ushtrimet e tekstit mësimor.
Punohet ushtrimi 1, 2, 3, 5 sipas kërkesës dhe ushtrimi 4. Nxënësve mund t’u jepet informacioni që
emrat e prejardhur me prapashtesën -im, zakonisht vijnë nga folje me temë në -o: betono + im = betonim.
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit që dallojnë fjalët e parme nga jo të parme; që përcaktojnë llojin e fjalëve jo të
parme; që formojnë fjalë të reja me parashtesa e prapashtesa ose me të dyja dhe shpjegojnë si janë formuar fjalët;
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet si detyre shtëpie ushtrimi 6.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Rojtari i labirintit (letërsi gojore) (ora I)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me tekstin
"Mitet"

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të nxënit.
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit:
Nxënësi:
– lexon mitin për ta dalluar, si lloj letrar me karakter fantastik;
– zbërthen përmbajtjen e mitit duke iu përgjigjur pyetjeve;
– tregon brendinë e tekstit duke u përqendruar në pjesët kryesore;
– nxjerr temën, mesazhin dhe simbolikën e mitit;
– analizon personazhet duke përcaktuar tiparet e karakterit të tyre;
– dallon elementet fantastike nga elementet reale të mitit;
– interpreton dhe vlerëson mesazhet e mitit.

Fjalët kyç:
● mit
● mesazh
● temë
● simbolikë
● filli i Arianës
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Burimet: teksti mësimor, e-libri, mite të ndryshme, burime të ndryshme informacioni (internet) etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Lexim i drejtuar, kllaster - Diskutim

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
Mësuesi/ja e nis orën mësimore duke i pyetur nxënësit rreth njohurive të tyre për mitet.
- A e dini çfarë janë mitet? Ku keni dëgjuar për to?
- Cili nga ju mund të na tregojë ndonjë mit?
- Keni ndonjë personazh mitologjik të preferuar? Pse ju pëlqen?
- Cili është kuptimi i fjalës labirint?
Lloj i krijimtarisë popullore
						
Nuk bazohet në fakte

		
Miti

Rrëfenjë për qenie të mbinatyrshme
Ka elemente fantastike

- Ndërtimi i njohurive të reja: Lexim i drejtuar
a) Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi/ja zhvillon një bisedë hyrëse, në të cilën prezanton titullin e pjesës dhe tematikën e saj.
b) Kuptimi
Nxënësit lexojnë pjesë-pjesë tekstin dhe parashikojnë çfarë do të ndodhë më pas, duke argumentuar
parashikimet e tyre. Kërkohet nga nxënësit t’i vënë nga një titull secilës pjesë që lexohet, si p.sh.:
- Marrëveshja mes mbretit të Kretës dhe mbretit të Athinës.
- Tezeu vendos të shkojë në Kretë së bashku me të rinjtë.
- Marrëveshja e Tezeut me princeshën Ariana.
- Tezeu vret kafshën e përbindshme dhe kthehet në Athinë.
- Pyetje rreth të kuptuarit
Nxënësit mund ta rilexojnë edhe një herë tekstin ose fragmentin në qetësi. Pasi e lexojnë, nxiten nxënësit
të bëjnë pyetje rreth pjesës. Këto pyetje duhet të përqendrohen te të kuptuarit e pjesës, si p.sh.:
- Ku zhvillohen ngjarjet në këtë tekst?
- Si sillej mbreti i Kretës me fshatin e Athinës?
- Ç’marrëveshje bëri mbreti i Kretës me mbretin e Athinës?
- Çfarë ishte Minotauri?
- Ç’lidhje kishte mbreti i Kretës me Minotaurin?
- A e mbajti fjalën Tezeu? Çfarë bëri ai?
- Çfarë i shkroi princesha Ariana Tezeut? Çfarë kërkoi Ariana prej tij?
- A e mundi Tezeu Minotaurin? A shkoi gjithçka sipas planit që kishte menduar?
- Ku e lanë princeshën Ariana? A u përmbush marrëveshja?
Shënim: Nxënësit vlerësojnë përgjigjet e njëri-tjetrit. Çdo përgjigje duhet shoqëruar me ilustrime nga teksti (fragmenti).
- Tregimi i brendisë së tekstit
Dy-tre nxënës tregojnë brendinë e tekstit.
a) Interpretimi dhe vlerësimi
Tezeu u gjend dy herë para dilemës së mbajtjes së fjalës së dhënë.
- Si e gjykoni sjelljen e tij?
- Çfarë tiparesh të Tezeut nxjerr në pah sjellja e tij?
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Besnikërinë – në të dyja rastet ai i respekton marrëveshjet si me Minosin, ashtu dhe me Arianën.
Trimërinë – Tezeu e dinte që Minotauri ishte i rrezikshëm, megjithatë ai vendos të shkojë në Kretë e të
ndeshet me të. Edhe pse i ati kërkon që ai të mos e bëjë këtë gjë, Tezeu shkon me të rinjtë e tjerë në Kretë.
Optimizmin – perënditë do të më ndihmojnë.
Komentoni shprehjen e fundit të Tezeut: “Në fund të fundit, marrëveshja është marrëveshje”.
- Për çfarë i shërbeu filli i Arianës?
Së bashku me mësuesin/en sqarohen edhe kuptimet që ka marrë sot shprehja “Filli i Arianës”.
- Çfarë simbolizon për ju filli i Arianës?
→ b) Analizë personazhesh
Nxënësit plotësojnë një kllaster me cilësitë e dy personazheve (mbreti Minos dhe Tezeu). Ata argumentojnë
çdo cilësi që plotësojnë për personazhet. Më pas i përgjigjen pyetjes se si janë këto personazhe në raport
me njëri-tjetrin (e kundërta e njëri-tjetrit).
trim
patriot

Tezeu
optimist

Tezeu mund Minotaurin

i egër
besnik

i pangopur

MINOS

i pashpirt

plaçkitës

Minosi, mbreti i Kretës

- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Diskutim
→ Mesazhi i tekstit
Në këtë fazë të orës mësimore, mësuesi/ja u drejton nxënësve pyetjen:
- Çfarë kuptoni ju nga kjo pjesë?
(Ia vlen të rrezikosh dhe të bësh marrëveshje për të mbrojtur njerëzit dhe vendin tënd.)
a. Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit që: lexojnë në mënyrë shprehëse mitin; që formulojnë saktë temën dhe
mesazhin dhe dallojnë simbolikën e mitit; që zbërthejnë përmbajtjen e mitit duke iu përgjigjur pyetjeve; që
dallojnë elementet fantastike të mitit; që analizojnë personazhet duke përcaktuar tiparet e karakterit të tyre;
për pjesëmarrjen në orën e mësimit në të gjitha etapat e saj e duke i vënë në dukje rezultatet.
Detyrë shtëpie:
Nxënësi do të kërkojnë informacion ose krijime artistike për mitin e Tezeut, për Minotaurin dhe do t’i sjellin
në klasë.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Rojtari i labirintit (letërsi gojore) (ora II)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të nxënit.
3. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit:
Nxënësi:
– përshkruan me fjalët e tij figurën e Minotaurit;
– diskuton rreth ilustrimeve të tekstit dhe përcakton funksionin e tyre;
– analizon gjuhën dhe veçoritë e një miti;
– ndërton fjali me fjalët e reja në tekst dhe gjen sinonime të tyre;
– dallon dhe analizon elementet reale dhe fantastike në këtë mit.

Fjalët kyç:
● mit
● simbolikë
● mesazh
● temë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, mite të ndryshme, burime të ndryshme informacioni (internet) etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim - Imagjinatë e drejtuar - Punë me shkrim
Organizimi i orës së mësimit
(Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Diskutim)
Në fillim të orës mësimore, bëhet një diskutim rreth detyrës së shtëpisë. Nxënësit diskutojnë rreth krijimeve
artistike për Minotaurin dhe informacioneve që kanë gjetur dhe mbledhur për mitin e Tezeut.
- Çfarë keni gjetur për mitin dhe figurën e Minotaurit?
- Ç’të përbashkët kanë të gjitha krijimet për Minotaurin? (kokë demi dhe trup njeriu)
- Cila nga krijimet ju pëlqyen më shumë? Pse?
- Çfarë lexuat më shumë për mitin e Tezeut? Ç’përshtypje u bënë?
- Ndërtimi i njohurive të reja. Imagjinatë e drejtuar
a) Diskutim për ilustrimet e tekstit
Mësuesi/ja diskuton me nxënësit rreth ilustrimeve të tekstit (labirinti, Ariana dhe Tezeu) dhe kërkon nga
nxënësit të tregojnë nëse i ndihmojnë ilustrimet për ta kuptuar më mirë tekstin.
b) Gjuha dhe teksti. Fjalët e reja në tekst
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit të gjejnë në tekst pjesën e letrës së Arianës dhe të nënvizojnë fjalët: rrufit,
ujdi, rrengje. I pyet nxënësit për kuptimin e fjalëve të mësipërme (ose edhe fjalë të tjera të panjohura).
Fjalor
Rrufit – pi pak nga pak diçka, gjerb, surb. Rrufit kafenë (qumështin, rakinë, verën). Rrufit supën. E ha të
tërë me një frymë, gëlltit, përlaj. Rrufit gjellën, rrufit një vezë të freskët, rrufit ëmbëlsirat, e rrufiti në bark etj.
Ujdi – marrëveshje ndërmjet dy palëve për diçka me detyrime dhe me përfitime të dyanshme; kushtet e
marrëveshjes ndërmjet dy palëve; të qenët në një mendje me dikë për diçka. Ujdi e re. Ujdi tregtare. Ujdi
diplomatike. Lidhën (bënë) një ujdi. Arritën në ujdi. Hynë në ujdi. Ra në ujdi me dikë u mor vesh me dikë,
hyri në marrëveshje.
Rreng – dredhi ose diçka tjetër e keqe që i bëhet fshehurazi dikujt për ta dëmtuar ose për ta vënë në
gjendje të vështirë; lojë me djallëzi në kurriz të një tjetri. Rreng i rëndë. I bëri një rreng (i luajti, i punoi, i
kurdisi diçka të keqe dikujt). Sajon ndonjë rreng. Ia pa rrengun ia pa të keqen. Ia ka bërë për rreng.
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Shënim: Nxënësit gjejnë sinonime të këtyre fjalëve dhe ndërtojnë fjali (me shkrim) me këto fjalë.
→ Elementet reale dhe fantastike në këtë mit
(Paraprakisht nxënësit rikujtojnë se çfarë janë mitet dhe tiparet e tyre). Mësuesi/ja nxit nxënësit të
konkretizojnë tiparet e miteve duke iu referuar fragmentit “Lojtari i labirintit”.
- Cilat janë elementet reale në këtë mit?
Emrat e vendeve (Athina, Kreta, ishulli Naksos), luftërat mes fiseve dhe qyteteve në Greqinë e Lashtë,
sundimet e mbretërve etj.
- Cilat janë elementet fantastike në këtë mit? Minotauri (gjysmëdem e gjysmënjeri), dyluftimi mes
Minotaurit dhe Tezeut, labirinti ku është mbyllur Minotauri, ushqyerja e Minotaurit me mish njeriu etj.
Shënim: Nxënësit konkretizojnë përgjigjet duke dhënë detaje dhe ilustrime nga teksti (fragmenti). Elementet
reale dhe fantastike mund të organizohen në formë kllasteri dhe nxënësit mund të punojnë në grupe.
→ Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Punë me shkrim
Në këtë fazë të orës mësimore, mësuesi/ja ngre pyetjet:
- Cili është personazhi që ju la mbresa më shumë në këtë fragment?
- Pse ju la më shumë mbresa?
- Si mund ta përshkruani ju Minotaurin?
Shkruani një tekst të shkurtër (tri-katër fjali), ku të përshkruani figurën e tij. Shikoni ilustrimin (figurën) në
tekst për të qenë më të qartë dhe të saktë kur shkruani. Mund të filloni nga koka e tij dhe më pas me pjesët
e tjera të trupit. Nxënësit lexojnë krijimet e tyre. Më pas u drejtohen pyetje, për të kuptuar se sa kanë arritur
nxënësit ta përthithin informacionin e ri.
					
- Çfarë mësuam nga ky fragment?
					
- Çfarë ju mbeti në mendje nga kjo pjesë?
					
- A ishte interesante për ju? Pse

Tezeu duke vrarë Minotaurin			

Labirinti

Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësve për përshkrimin me fjalët e tij të figurës së Minotaurit; për nxjerrjen e
veçorive gjuhësore të një miti; për analizën e elementeve reale dhe fantastike në këtë mit; për përdorimin e
fjalëve të reja në situata të ndryshme; për pjesëmarrjen në diskutim rreth ilustrimeve të tekstit dhe shprehjes
saktë e qartë të mendimeve dhe vlerësimeve të tij.
Detyrat dhe puna e pavarur: Mësuesi/ja pyet:
- A keni luajtur lojëra që kanë në qendër labirintin? Sillni në klasë modele lojërash me të cilat jeni argëtuar.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Parashtesat

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: punë me fisha

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
2. Kompetenca e të menduarit;
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
– dallon fjalët e prejardhura;
– dallon fjalët e formuara me parashtesa;
– formon fjalë të prejardhura me parashtesa;
– përcakton kuptimet e reja që merr fjala nëpërmjet parashtesave.
– përdor parashtesat e duhura para llojeve te ndryshme të
bashkëtingëlloreve.

Fjalët kyç:
● fjalë të prejardhura,
● parashtesa,
● prapashtesa.

Burimet: teksti shkencor, Fjalori i gjuhës shqipe, fisha me fjalë të prejardhura me parashtesa, Drejtshkrimi
i gjuhës shqipe
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë me fisha - Mbajtja e strukturuar e shënimeve - Ushtrime.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë me fisha
U jepen nxënësve disa fisha ku janë të shkruara fjalë të parme dhe fjalë të prejardhura, dhe u kërkohet atyre
që të formojnë fjalë të prejardhura.
çmoj – mbi+çmoj, vlerësoj – mbi+vlerësoj, vlerësoj – ri+vlerësoj,
vendos – mbi+vendos, ri+vendos, dredh – për+dredh
fjala merr kuptim përforcues.
vesh – zh+vesh, i edukuar – i ç+edukuar, organizoj – ç+organizoj,
palos – sh+palos, dredh – zh+dredh
fjala merr kuptim të kundërt
Ndërtimi i njohurive të reja: Mbajtja e strukturuar e shënimeve.
U kërkohet nxënësve të punojnë në tekst dhe të përmbledhin përmes një skeme informacionin e ri që morën.
					

parashtesat

parashtesa me kuptim të kundërt
mos-, pa- ç-, sh-, zh-

me kuptim përforcues
për-, ri-, mbi-

Rregulla drejtshkrimore për drejtshkrimin e bashkëtingëlloreve ç-, sh- zhShkruhen me sh- fjalët ku kjo ndiqet nga një bashkëtingëllore e shurdhët (f, k, p, q, t, th):
shfryj, shkëput, shpallëzim, shqetësoj, shtjelloj, shthur etj.;
Shkruhen me zh- fjalët ku kjo ndiqet nga një bashkëtingëllore e zëshme (b, d, g, gj, v):
zhbllokoj, zhdredh, zhgjakos etj.;
Shkruhen me ç- fjalët ku kjo ndiqet nga një bashkëtingëllore e tingullt (l, ll, r, rr, m, n, nj, j):
çarmatos, çlirimtar, çnjerëzor etj.;
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Formimet me parashtesën pa- i japin fjalës kuptim mohor, por jo të kundërt. Me këtë parashtesë
formohen emra, mbiemra. Përderisa është parashtesë, ajo shkruhet gjithmonë bashkë me fjalën që i
parashtohet. P.sh.: i paanë dhe jo i pa anë, i papastër dhe jo i pa pastër; papastërti dhe jo pa pastërti.
Në këtë temë rëndësi ka që nxënësit të ngulitin rregullën e drejtshkrimit në lidhje me përdorimin e
bashkëtingëlloreve ç-, sh- zhMund të zhvillohet një lojë mësimore. Mësuesi/ja u shpërndan fisha me fjalë dhe parashtesa dhe nxënësit
krijojnë fjalë me to. Vlerësohen nxënësit që zbatojnë më mirë rregullat e formimit të fjalëve.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Ushtrime
Ushtrimi 2, 3, 4, 6 sipas kërkesës.
Ushtrimi 5 punohet me klasën dhe diskutohet rreth saktësisë së formimit të tyre.
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit që kanë fituar aftësinë të krijojnë fjalë të prejardhura; që dallojnë
ndryshimin kuptimor që pëson fjala kur merr parashtesa; nxënësit që përdorin saktë parashtesat kur
bashkëngjiten me temën që fillon me zanore apo llojet e ndryshme të bashkëtingëlloreve.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrim suplementar ushtrimi 1, që nxënësit të mësohen të punojnë
edhe me ndihmën e fjalorit.
Ushtrimi 7 sipas kërkesës, por mund të jepet edhe me një kërkesë tjetër, si: Shkruani 6 fjali, ku të
përdorni fjalë të prejardhura me parashtesa.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Prapashtesat

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me shifa

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit
2. Kompetenca e të menduarit
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
– përcakton mënyrën e formimit të fjalëve të prejardhura;
– dallon prapashtesat te fjalët e prejardhura;
– ndërton fjalë të prejardhura me parashtesa e prapashtesa.
– klasifikon prapashtesat në ato që formojnë emra, si: -për, -tar,
-tor, -im etj., mbiemra: -shëm, -më, -të; folje: -o, -ro, -so etj.

Fjalët kyç:
● fjalë të prejardhura
● parashtesa
● prapashtesa

Burimet: teksti mësimor, fisha, e - libri
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: lojë, punë e pavarur, shkrim i lirë.
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Lojë me fisha.
Klasa ndahet në katër grupe. Secili grup merr një letër ku shkruan: fjalë të parme, fjalë me parashtesa,
fjalë me prapashtesa, fjalë me parashtesa dhe me prapashtesa. U jepen nxënësve fisha me fjalë të parme
e të prejardhura, me parashtesa dhe prapashtesa. Ata lexojnë fjalët dhe shkojnë te grupi që u takon.
Kontrollohen fjalët. Fiton grupi që i ka zgjedhur si duhet fjalët.
Ndërtimi i njohurive të reja: punë e drejtuar..
Mësuesi/ja shkruan në tabelë fjalët: flutur, dorë, krah, shes, blej, zbardh dhe u kërkon nxënësve të formojnë
fjalë të reja me prapashtesa.
Më pas u kërkohet të dallojnë në ç’klasë janë fjalët e reja.
Arrihet në përfundimin se zakonisht fjalët e formuara me prapashtesë e ndryshojnë klasën, por ka që janë
edhe në të njëjtën klasë.
P.sh.: flutur – fluturo; dorë – dorëzo; krah – krahaso; nga emër në folje
shes – shitje; blej – blerës; nga folje në emër
zbardh – zbardhoj nga folje në folje.
U kërkohet nxënësve të sjellin shembuj.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: punë e pavarur, shkrim i lirë
Ushtrimi 1 Vërehet se fjalët e formuara me prapashtesën -o janë kryesisht folje të formuara nga emrat
dhe në rreshtin e dytë janë emra të formuar po nga emra.
Ushtrimi 2, 3,4, 5 sipas kërkesës. Tek ushtrimi 4 për fjalët e prejardhura me prapashtesën - o u kërkojmë
nxënësve të formojnë emra me prapashtesën -im.
Ushtrimi 6. Në këtë ushtrim nxënësit mund të punojnë me tabelën që evidenton ndarjen e fjalëve në
përbërësit e saj, të cilën mësuesi/ja e shkruan në dërrasën e zezë.
Fjalët

tema

mbaresa

përgjumësh

përgjumësh

mëngjesit

mëngjes

-it

përshkënditën

përshkëndit

-ën

gëzimi

gëzim

-i

parashtesa

prapashtesa

për-

-sh

rrënja
gjumë

Përbërës fjalëformues
për-, sh-

mëngjes
për-

-it
-im

shkëndi(jë)
gëzo

për-, -it
-im

Ushtrimi 7 sipas kërkesës dhe për lehtësi kontrolli mund të punohet me tabelë.
Ushtrimi 8 shkrim i lirë. Fjalët vendosen në një tabelë për lehtësi zhvillimi e kontrolli.
Ushtrimi 9, 10, 11, 13 sipas kërkesës. Ushtrimi 13 përgjigja është c, sepse fjala përgënjeshtroj e merr
parashtesën dhe prapashtesën njëkohësisht.
Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësve bëhet për përcaktimin e mënyrës së formimit të fjalëve të prejardhura;
për dallimin e prapashtesave te fjalët e prejardhura; për ndërtimin saktë të fjalëve të prejardhura me
parashtesa e prapashtesa; për klasifikimin e prapashtesave. (Për një vlerësim sa më të madh të nxënësve
mund të zhvillohet një minitest dhe për një ushtrim të vetëm ose dy si 6 me 8, 7 me 8, 10 me 8 etj.)
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 12 sipas kërkesës.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Labirinti si video-lojë (teksti udhëzues)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Lojë elektronike

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca për sipërmarrjen, jetën dhe punën.
3. Kompetenca personale.
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
– dallon tekstin udhëzues, si tekst joletrar;
– përcakton të dhënat për lojën e labirintit në tekstin udhëzues;
– dallon karakteristikat e video-lojës së labirintit;
– veçon 2-3 anë pozitive dhe negative të lojërave elektronike;
– mbron me argumente të thjeshta qëndrimin e tij ndaj lojërave
elektronike
– shkruan një tekst të shkurtër udhëzues (për një lojë).

Fjalët kyç:
● tekst udhëzues
● argument
● lojë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, tekste të ndryshme udhëzuese
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Punë me tekstin - Punë me shkrim
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Bashkëbisedim
Mësuesi/ja e nis mësimin duke hapur një bashkëbisedim me nxënësit për lojërat elektronike që ata luajnë.
Për të nxitur bashkëbisedimin mes tyre, ai/ajo drejton disa pyetje:
- A keni luajtur ndonjëherë ndonjë lojë elektronike?
- A ju pëlqejnë ato?
- Cila është loja juaj e preferuar?
- Sa kohë shpenzoni duke luajtur?
- Si reagojnë prindërit tuaj, kur ju e teproni duke luajtur?
- A ju mërziten lojërat elektronike?
- Çfarë përdorni për të luajtur këto lojëra elektronike? (kompjuter, playstation, nintendo, celular apo xbox)
- E njihni lojën e labirintit?
Ndërtimi i njohurive të reja. Punë me tekstin
a) Prezantimi i pjesë së re
Mësuesi/ja zhvillon një bisedë hyrëse, në të cilën prezanton titullin e pjesës dhe tematikën e saj. Bëhet një
diskutim i shkurtër për ilustrimin në tekst (figurën e parë).
- A ju duket interesante si lojë?
- Ju pëlqejnë ngjyrat? Po labirinti? Pse?
b) Lexim i tekstit
Mund të përdoren forma të ndryshme leximi (Mësuesi/ja lexon me zë dhe nxënësit e ndjekin në heshtje ose
një nxënës lexon dhe të tjerët e ndjekin në heshtje). Në këtë rast nxënësit mund ta rilexojnë tekstin edhe
një herë. Kjo ndihmon për rrjedhshmërinë në lexim dhe për ta kuptuar më mirë tekstin.
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c) Pyetje rreth të kuptuarit
Pyetjet mund të bëhen nga mësuesi/ja ose edhe nga nxënësit për njëri-tjetrin. Këto pyetje duhet të
përqendrohen te të kuptuarit e pjesës, si p.sh.:
- Çfarë ka në qendër loja e labirintit?
- Si janë portat e labirinteve? Si hapen ato?
- Sa kristale mund të mbajë ai që luan?
Shënim: Nxënësit vlerësojnë përgjigjet e njëri-tjetrit. Çdo përgjigje duhet shoqëruar me ilustrime nga teksti
(fragmenti).
d) Tregimi i brendisë së tekstit
Një ose dy nxënës tregojnë brendinë e tekstit.
e) Interpretimi dhe vlerësimi
Mësuesi/ja pyet:
- A e kuptuat si luhet kjo lojë?
- Ju pëlqen të luani këtë lloj loje? Pse?
Nxiten nxënësit të lexojnë pjesën ku flitet për mendimet pro ose kundër lojërave elektronike. Më pas mësuesi/
ja mund t’i ndajë nxënësit në grupe dhe të përcaktojë grupin që do sjellë argumente dhe shembuj për pro dhe
grupin që do të mbrojë argumentet kundër. Nxënësit prezantojnë mendimet, argumentet dhe shembujt e tyre.
f) Mesazhi i tekstit
Mësuesi/ja në bashkëpunim me nxënësit nxjerr edhe përfundimet e çështjes. Lojërat elektronike janë
argëtuese, nxitin imagjinatën e fëmijës, plotësojnë kohën e lirë, por koha duhet të jetë e kufizuar. Fëmijët
duhet edhe të merren me sport, edhe me muzikë, të lexojnë, të lëvizin, të rrinë me të afërmit e tyre etj.
g) Gjuha dhe stili
Teksti udhëzues dhe tiparet e tij:
- Si është shkruar ky tekst?
- Për çfarë ju udhëzon? Për çfarë na ndihmon? etj.
Qëllimi i studimit të këtij lloj teksti është që nxënësit të dallojnë karakteristikat e një teksti udhëzues.
Fjalët e reja
(Mësuesi/ja së bashku me nxënësit nëse është e nevojshme, sqaron terma, si: 3D, e animuar etj. Më pas
nxënësit formojnë fjali me to:
- 3D - teknologji që ofron pamje tredimensionale;
- Grafinë e animinit- pamje, objekte, personazhe të krijuara nga programe kompjuterike.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Punë me shkrim
→ Shkrimi i një teksti udhëzues
Udhëzohen nxënësit shkruajnë një tekst të shkurtër udhëzues, duke iu referuar tekstit “Labirinti si videolojë”. Teksti që do të shkruajnë nxënësit mund të jetë për një lojë elektronike. Nxënësit mund të punojnë
edhe në grupe ose në çift. Më pas ata lexojnë punët e tyre.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për dallimin e veçorive të tekstit udhëzues, si tekst joletrar; për përcaktimin e të
dhënat kryesore të një teksti udhëzues, që jepen për lojën e labirintit; për vlerësimin dhe sjelljen e përvojës
vetjake për anët pozitive dhe negative të lojërave elektronike; për sjelljen e argumenteve në mbrojtje të
qëndrimit të tij ndaj lojërave elektronike; për shkrimin e një teksti të shkurtër udhëzues (për një lojë).
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Detyrë shtëpie. Nxënësi do të shkruajnë një pesëvargësh për lojërat elektronike, si p.sh.:
Emër - 			
lojë
Dy mbiemra - 		
interesante, argëtuese
Tri folje - 		
argëtojnë, ndikojnë, nxitin
Një fjali - 		
lojërat elektronike mund të krijojnë varësi.
Sinonim - 		
sëmundje e pasionit
Klasa ndahet në tri grupe. Nxënësit do të gjejnë tekste udhëzuese që tregojnë:
Grupi I si përdoret një pajisje.			
Grupi III si shkruhet një recetë gatimi.

Grupi II si përdoret një medikament (ilaç).

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Labirinti si video-lojë (teksti udhëzues) (Ora II)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Lojë elektronike

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca për sipërmarrjen, jetën dhe punën.
3. Kompetenca personale.
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore:
– kërkon dhe gjen tekste udhëzuese, sipas fushave të rekomanduara;
– dallon veçoritë e përbashkëta dhe të veçanta të teksteve udhëzuese;
– shkruan një tekst të shkurtër udhëzues.

Fjalët kyç:
● tekst udhëzues
● argument
● lojë

Burimet: Teksti mësimor, e-libri
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë individuale - Punë në grup - Prezantim
Organizimi i orës së mësimit
Klasa ndahet në tri grupe. Nxënësit do të gjejnë tekste udhëzuese që tregojnë:
Grupi I si përdoret një pajisje.
Grupi II si përdoret një medikament (ilaç).
Grupi III si shkruhet një recetë gatimi.
Nxënësit do të dallojnë veçoritë e shkrimit të tekstit udhëzues.
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit të vëzhgojnë në tekstet e sjella:
b. mënyrën e foljes (urdhërore, lidhore ose dëftore)
c. vetën dhe kohën e foljes;
d. shenjat e pikësimit
e. strukturën (llojet e informacioneve dhe titujt e tyre).
Vlerësimi:Nxënësitvlerësohenpërpunënkërkimoredhegjetjeneteksteveudhëzuese,sipasfushavetërekomanduara;
për dallimin e veçoritë gjuhësore të përbashkëta të teksteve udhëzuese dhe për veçoritë e veçanta të teksteve
udhëzuese sipas objektit që kanë; për punën individuale dhe në grup, për paraqitjen më të mirë të arritjeve të grupit.
Detyrë shtëpie: Të ndërtojnë një tekst udhëzues.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Ushtrime për fjalëformimin

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Historia e
futbollit shqiptar

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
2. Kompetenca e të menduarit;
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;
4. Kompetenca digjitale
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore. Nxënësi:
– dallon fjalët e prejardhura;
– përcakton përbërësit e fjalëve të prejardhura;
– bën analizën fjalëformuese të tyre.

Fjalët kyç:
● fjalë të prejardhura,
● përbërësit e fjalës
● tema
● mbaresa
● parashtesa
● prapashtesa
● analizë fjalëformuese.

Burimet: Teksti mësimor, interneti https://www.youtube.com/watch?v=X0CvsboIZuA, e-libri
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Vëzhgim i materialit me videoprojektor - Shkrim i lirë Punë e drejtuar - Punë e pavarur - Pema e mendimit.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Vëzhgim i materialit me videoprojektor,
shkrim i lirë.
Mësimi mund të fillojë me kontrollin e detyrave dhe, nëse kanë mbetur ushtrime të papërfunduara nga
mësimi i kaluar, ato përfundohen në pjesën e parë të mësimit.
Më pas u vendosim nxënësve një material në videoprojektor, i cili bën fjalë për historinë e futbollit shqiptar.
Për efekt kohe u lëmë nxënësve vetëm 3-5 minuta për të parë materialin e videos.
Udhëzojmë nxënësit të bëjnë një shkrim të shkurtër përmbledhës në lidhje me dokumentarin duke përdorur
sa më shumë fjalë të prejardhura që lidhen me fushën e sportit dhe historinë e futbollit shqiptar. I lëmë ata
të punojnë për rreth 5’.
U kërkojmë nxënësve të japin dhe një herë në mënyrë të përmbledhur gjithçka kanë mësuar për
fjalëformimin nëpërmjet pemës së mendimit. Pas plotësimit të saj nxënësit ilustrojnë me shembuj llojet e
fjalëve sipas ndërtimit.
Ndërtimi i njohurive të reja: Metoda e trekëndëshit.
Për të përforcur më mirë njohuritë për përbërësit e fjalëve të prejardhura, bëjmë analizën fjalëformuese
të disa fjalëve me metodën e trekëndëshit.
Fillimisht pyesim nxënësit se çfarë është tema, mbaresa, parashtesa, prapashtesa dhe rrënja e fjalës.
Më pas analizojmë fjalët: rindërtimin dhe paralajmëtarët. U shpjegojmë nxënësve se parimi i analizës
fjalëformuese nëpërmjet trekëndëshit është heqja e përbërësve një nga një derisa të arrijmë te fjala rrënjë.
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rindërtimin

		
tema
parashtesa
tema
rrënja

rindërtim +in
ri+ ndërtim
ndërto + im
ndërto

mbaresa
tema
prapashtesa

Gjatë analizës fjalëformuese vetë nxënësit zbërthejnë një nga një përbërësit e fjalës deri sa të arrijnë te
rrënja. Grafiku ka formën e trekëndëshit.
paralajmëtarët
tema
parashtesa
tema
rrënja

paralajmëtar + ët
para + lajmëtar
lajm (ë) + tar
lajm

mbaresa
tema
prapashtesa

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Punë e pavarur
Nxënësit punojnë me të njëjtën metodë, të pavarur për fjalët: çlirimtarët, kalimtarëve.
a. Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për dallimin e fjalëve të prejardhura; për përcaktimin e përbërësve të
fjalës së parme dhe jo të parme; për analizën fjalëformuese të fjalës; për pjesëmarrjen në mësim dhe për
përfshirjen në punën në grup.
Detyrat dhe puna e pavarur: Të gjejnë përbërësit e fjalëve: shpërdorues, mbivendosje duke punuar me
metodën e trekëndëshit.

LEKSIKOLOGJI
PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Leksikologji: Fusha leksikore.

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Lojë. (Grupimi i
fjalëve sipas kuptimit)

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
2. Kompetenca e të menduarit;
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin;
5. Kompetenca digjitale
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
– përkufizon termin “leksikologji”;
– grupon fjalët sipas fushës leksikore;
– plotëson me fjalë fushat leksikore.

Fjalët kyç:
● leksikologji
● fjalë
● kuptim
● fushë leksikore

Burimet: teksti shkencor, materiale të ndryshme nga nxënësit.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Lojë - Shënime mbi shënime - Punë
e pavarur
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Organizimi i orës së mësimit, i cili mund të përmbajë:
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
U drejtoj nxënësve pyetje për njohuri që lidhen me fjalën nga kapitulli I fjalëformimit.
− Ç’është fjala?
− Nga se përbëhet fjala? Ilustro me shembuj.
· Ndërtimi i njohurive të reja: Lojë, mbajtja e strukturuar e shënimeve.
Ndahet klasa në grupe të vogla dhe çdo dy grupeve u jepen fjalë që mund të grupohen sipas të njëjtit
kuptim.
● Grupi I dhe II të japin sa më shumë fjalë për kafshët shtëpiake.
● Grupi III dhe IV të japin sa më shumë emra shpendësh.
● Grupi V dhe VI sa më shumë fjalë për kafshët e egra. Nëse ndonjë grup jep kafshë shtëpiake, ai
ndëshkohet.
● Grupi VII dhe VIII sa më shumë emërtime lulesh.
Grupet punojnë në harkun kohor të 2’. Grupi që jep sa më shumë fjalë dhe të grupuara saktë del fitues.
Pas lojës udhëzohen nxënësit të punojnë me tekstin me metodën shënime mbi shënime duke iu
përgjigjur pyetjeve të mëposhtme.
– Ç’studion leksikologjia?
– Ç’quajmë leksik?
– Ç’është fusha leksikore?
– Po nënfusha leksikore?
– Në sa fusha leksikore mund të bëjë pjesë një fjalë? Ilustro me shembuj.
Pas diskutimit të materialeve nga nxënësit ilustrimi nuk bëhet vetëm me shembuj të librit, por dhe me
shembuj nga loja në klasë.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Ushtrime.
Ushtrime 1, 2, 4, 5 sipas kërkesës.
Për ushtrimin 5 mund të jepet rregulla e mëposhtme drejtshkrimore;
● Nuk shkruhet ë-ja paratheksore te fjalët e përbëra, kur gjymtyra e dytë fillon me zanore:
bashkatdhetar, bashkautor, bashkudhëtar (bashkë); gojëmbël(gojë); i gjithanshëm (gjithë); kokulur
(kokë); i shumanshëm (shumë) etj. (por:njëanësi, i njëanshëm, zëëmbël, sepse ë-ja fundore te
gjymtyra e parë e tyre është e theksuar).
Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësve bëhet për dallimin e fjalëve të një fushe leksikore; për grupimin e
fjalëve të dhëna sipas fushës leksikore; për plotësimin e fushave leksikore me fjalë të tjera.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6 sipas kërkesës. Ushtrim plotësues që nxënësit të punojnë
vetë me fjalorin Ushtrimi 3
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Kënga e Rolandit (letërsi gojore), ora e parë

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me
tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të nxënit.
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit:
Nxënësi:
– lexon pjesën:
a. për të dalluar legjendën mesjetare, si lloj letrar me karakter
fantastik;
b. për të nxjerrë kuptimin dhe mesazhin e legjendës, nëpërmjet
pesë pyetjeve kyç;
– u përgjigjet pyetjeve për përmbajtjen e tekstit;
– tregon brendinë e tekstit duke u përqendruar në pjesët kryesore;
– veçon fjalët kyç që përcjellin atmosferën e luftës;
– analizon personazhet duke përcaktuar tiparet e karakterit të tyre;
gjykon dhe arsyeton veprimet e personazheve.

Fjalët kyç:
● legjendë
● ushtri
● betejë
● bri i fildishtë
● vasalë
● bie në betejë
● të guximshëm
● mbret

Burimet: Teksti mësimor; botimi me legjenda “Libri i madh i legjendave mesjetare”;
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Diskutim - Kllaster- Harta kuptimore etj.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: stuhi mendimi
Mësuesi/ja kërkon të dijë se cilat janë njohuritë e nxënësve për legjendat. Ai/ajo shkruan skemën në
dërrasë dhe i nxit nxënësit të flasin.
krijim popullor
			

ka një bazë të vërtetë
Legjendë

elemente reale

elemente fantastike

Nëse nxënësit hezitojnë, i nxit me pyetje.
- Çfarë janë legjendat?
- A ju kujtohet legjenda për liqenin e Prespës?
- Dini legjenda të tjera? A mund ta tregoni shkurtimisht?
- Njihni ndonjë legjendë të huaj?
Ndërtimi i njohurive të reja: harta kuptimore, pyetje përgjigje
a) Prezantimi i pjesë së re
Mësuesi zhvillon një bisedë hyrëse në të cilën prezanton titullin e pjesës dhe flet shkurtimisht për "Këngën
e Rolandit", si këngë legjendare.
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b) Kuptimi: Lexim heshtazi
→ Lexim i pjesës nga nxënësit
Nxënësit lexojnë me kujdes tekstin. Mësuesi/ja i udhëzon të nënvizojnë fjalët që nuk ua dinë kuptimin dhe
janë të panjohura për ta. Më pas mësuesi sqaron kuptimin e tyre dhe kërkon nga nxënësit të ndërtojnë
fjali me to (vasal, i fildishtë etj.).
→ Pyetje rreth të kuptuarit: harta kuptimore
(paraprakisht nxënësit mund ta rilexojnë edhe njëherë tekstin ose fragmentin)
Nxënësit u përgjigjen 5 pyetjeve (kur, ku, çfarë, pse dhe si).
− Ku zhvillohen ngjarjet në këtë tekst? (Mes malesh, në Ron në Francë - nxënësit gjejnë edhe pjesën
ku duket kjo në tekst.)
− Kur ka ndodhur ngjarja? (Rreth shekullit XI.)
− Çfarë ndodhi? (Prapavija e mbretit Karl, ku janë edhe 12 vasalët e tij, u përball me rreth 100 mijë
ushtarë armiq, me të cilët luftuan deri në fund. Nga kjo betejë gjetën vdekjen edhe dy trimat, Rolandi
dhe Oliveri...)
− Pse ndodhi? (Gjithçka ndodhi nga tradhtia e Ganelonit.)
− Si përfundoi ngjarja? (Mbreti Karl ua mori hakun trimave të vrarë, duke shfarosur të gjitha trupat e
armiqve.)
Shënim: Çdo përgjigje duhet shoqëruar me ilustrime nga teksti (fragmenti).
→ Tregimi i brendisë së tekstit
Dy-tre nxënës tregojnë brendinë e tekstit.
→ Analizë e tekstit (ndarja në pjesë dhe pikat e planit)
Teksti mund të ndahet në katër pjesë dhe pikat e planit mund të jenë:
1. Trimat e mbretit përballen me mijëra ushtarë armiq.
2. Beteja e ashpër mes dy ushtrive.
3. Vdekja e Oliverit dhe e Rolandit.
4. Hakmarrja e mbretit dhe dhimbja e tij për trimat e vdekur në fushën e betejës.
→ Veçimi i fjalëve kyç që japin atmosferën e luftës dhe grupimi i tyre sipas klasave të mëposhtme
Mësuesi kërkon nga nxënësit (mund t’i ndajë edhe në grupe dhe secili grup plotëson vetëm një kolonë,
p.sh., emrat), të gjejnë në tekst fjalët kyç që japin atmosferën e luftës.
Emra			
Mbiemra			
briri			
e fildishtë 			
ushtria			
e panumërt			
vdekje 							
vasalët			
e guximshëm e të zotë		
beteja			
e ashpër			
Nxënësit paraqesin gjetjet e tyre dhe i prezantojnë para klasës.
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c) Interpretimi dhe vlerësimi
→ Analizë personazhesh
− Sa personazhe prezantohen në këtë tekst? Cilat janë ato?
Rolandi
− Cili është personazhi kryesor në këtë legjendë?
− Çfarë ju pëlqen te ai? (guximi, besnikëria ndaj mbretit, heroizmi, dashuria për shokët, dashuria për
atdheun etj.)
− Si e përfytyroni atë? (të bukur, të ashpër, të veshur me uniformën e luftës, me muskuj etj.)
− Pse Rolandi nuk pranoi t’i binte bririt? (Ishte hero. Ai e parandjeu rrezikun, dhe i doli përballë dhe u
ndesh me armikun jo se ishte mendjemadh, por si kalorës kishte detyrë të mbronte atdheun dhe nderin
e mbretit të tij. Heronjtë e vërtetë nuk tërhiqen nga lufta.)
− Si e gjykoni ju një veprim të tillë? (heroik, të drejtë etj.)
− Çfarë do të kishit bërë ju në një rast të tillë?
− A ju ngjan me ndonjë personazh tjetër nga librat që keni lexuar? (Gjergj Elez Alia, Patrokli etj.)
− Ku duket dashuria e tij për atdheun, për mbretin, për shokët? (Në momentin e vdekjes së Rolandit.)
− Pse mbreti nuk e harroi asnjëherë Rolandin? (për
heroizmin, se ishte nipi i tij etj.)
Oliveri
− Si përshkruhet ai në tekst? (trim, i dashur)
− Ku ndryshon ai nga Rolandi? (Rolandi donte të përballej
me kundërshtarët, pa i kërkuar ndihmë
mbretit, ndaj nuk i ra bririt.)
− Cili ju pëlqen më shumë?
Mbreti
− Si përshkruhet ai në tekst?
− Ku duket trimëria e tij? (Shfaros ushtrinë armike.)
− Si e imagjinoni ju atë?

Rolandi në prag të vdekjes
duke i rënë bririt

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura:
Kllaster për personazhet
Hartoni një kllaster për njërin nga personazhet e mësipërme.
→ Diskutim
- A ju pëlqeu ky tekst? Pse?
Çfarë ju mbeti më shumë në mendje?
Mbreti Karl i pangushëlluar, duke
Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit: që kanë lexuar bukur
iu dhënë lamtumirën trimave
fragmentin; kanë dalluar fjalët kyç, kanë analizuar
personazhet duke nxjerrë në dukje cilësitë e tyre, që dallojnë
veçoritë e legjendës, si krijim letrar Vlerësohen nxënësit që kontribuuan me pjesëmarrjen e tyre në diskutim
dhe respektuan rregullat e të folurit gjatë procesit të mësimit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit do të kërkojnë informacion për legjendën e Rolandit dhe do të
tregojnë se sa e rëndësishme është ajo për kulturën franceze.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Kënga e Rolandit (letërsi gojore), ora e dytë

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me
tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca e të menduarit,
3. Kompetenca e të nxënit.
Rezultatet e të nxënit:
Nxënësi:
– përcakton tiparet e legjendave;
– tregon ndryshimin mes kësaj legjende dhe legjendës së liqenit të Prespës;
– dallon elementet reale dhe imagjinare në tekst;
– tregon për rëndësinë e rrëfimit në legjendë.

Fjalët kyç:
● legjendë
● element real
● element imagjinar
● element fantastik

Burimet: teksti mësimor, piktura nga fushëbeteja, e-libri
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim - Diagrami i Venit - Hartë koncepti etj.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Diskutim
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të paraqesin informacionet që kanë gjetur për Këngën e Rolandit.
Nxënësit diskutojnë rreth materialeve të mbledhura prej tyre.
Ndërtimi i njohurive të reja: Harta e konceptit (Legjenda)
Mësuesi në bashkëpunim me nxënësit plotëson hartën e konceptit për legjendën (Çfarë është legjenda?
Tiparet dhe shembuj).
Krijime artistike (tregime ose rrëfime), të cilat kanë në bazë një ngjarje
ose person real, që ka lënë gjurmë në jetën e një shoqërie njerëzore, dhe
duke kaluar brez pas brezi janë veshur me elemente fantastike.

elemente reale

elemente fantastike
Legjenda

Kënga e Rolandit
Këngët e Mujit dhe të Halilit

Flitet për (vende krijimin e

(Cikli i Kreshnikëve)

lumenjve, liqeneve, kështjellave),

Legjenda për liqenin e Prespës

për heronj dhe ngjarje të ndryshme

Legjenda e Rozafës

historike

Legjenda e vëllait të vogël etj.

Elementet reale dhe fantastike në këtë legjendë
Mësuesi kërkon nga nxënësit të gjejnë elementet reale dhe fantastike në tekst.
Elemente reale – poema rrëfen për një ngjarje të vërtetë historike, për betejën që u zhvillua në vitin
778 ndërmjet ushtrisë franke të mbretit Karl dhe ushtrisë baske. Në këtë fragment tregohet çasti kur

84

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
prapavija e ushtrisë së mbretit Karl u sulmua prej baskëve dhe u masakrua krejt. Rolandi i poemës
ishte një prej prijësve frankë që ranë në atë pusi. Figurë reale është dhe mbreti etj.
Elemente fantastike – engjëjt, që i dërgoi zoti për t’u kujdesur për shpirtin e Rolandit dhe për ta dërguar në parajsë.
- Ndryshimet dhe të përbashkëtat me legjendën e liqenit të Prespës
Mësuesi në bashkëpunim me nxënësit realizon në dërrasën e zezë një diagram të Venit me të përbashkëtat
dhe ndryshimet ndërmjet dy legjendave. Të përbashkëtat plotësohen në pjesën ku priten rrathët.
Legjenda e liqenit të Prespës

● flitet për krijimin e një liqeni
● legjendë shqiptare
● krijim i shkurtër

Kënga e Rolandit
krijime popullore
pa autorësi
elemente fantastike
elemente reale

●flitet për një hero
●legjendë franceze
●krijim i gjatë

Gjuha dhe stili
● Briri dhe domethënia e tij
− Cila është fjala që është përdorur më shpesh në fragment?
− Sa herë është përdorur fjala briri? Nënvizojeni. (6 herë)
− Pse është i rëndësishëm ky objekt në këtë legjendë? (Rënia e bririt nënkuptonte luftë, rrezik ose thirrje
për ndihmë, por Rolandi vendosi ta përballonte vetë me trimat e tij ushtrinë e panumërt armike. Dhe ai
nuk e ndryshoi qëndrimin e tij, as kur ia kërkoi miku i tij, Oliveri. Ai zgjodhi vdekjen e tij para asaj të shumë
të tjerëve. Pas emrit bri vjen epiteti i fildishtë. Tingulli i bririt të luftës ishte i frikshëm, i zymtë, por epiteti e
zbut disi ndjesinë. Fildishi është i bardhë, i pastër etj.
● Shprehja “...mbillnin vdekjen...”
Gjejeni në tekst ku përdoret kjo shprehje.
- Në ç’kuptim është përdorur fjala “mbjell”? (të figurshëm).
Mbjell vdekjen – vdekja do të mbijë për të tjerë armiq.
● Rrëfimi në legjendë
Përgjithësisht legjendat janë shkruar në vargje. Rapsodi u rrëfen të tjerëve ngjarjen/et, prandaj rrëfimi
është pjesa më e rëndësishme në legjendë. Rrëfimet janë plot ekzagjerime (hiperbola) ose elemente
fantastike në mënyrë që të tërheqin vëmendjen e dëgjuesit dhe të venë më shumë në dukje trimërinë e
heronjve (Rolandi po sulej kundër njëzet burrave...).
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
● Diskutim
− Për çfarë do ta mbani mend Rolandin?
− Përshkruheni Rolandin: ose me 2-3 fjali, ose vizatojeni, ose shkruani 3-4 vargje për të.
Nxënësit prezantojnë punën e tyre.
− A dini ndonjë këngë legjendare shqiptare? (Cikli i Kreshnikëve)
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Vlerësimi: Vlerësohen pozitivisht nxënësit që kontribuuan me pjesëmarrjen e tyre në nxjerrjen e veçorive
të legjendës; në krahasimin e dy legjendave dhe nxjerrjen në pah të të përbashkëtave dhe të veçantave
të tyre; në zbërthimin e kuptimit dhe komentimit të fjalëve të dhëna; në paraqitjen e figurës së Rolandit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit do të kërkojnë informacion për Ciklin e Kreshnikëve (foto,
informacione, fragmente, pjesë filmike etj.) dhe do t’i sjellin në klasë.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Familja e fjalëve

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me fisha

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
2. Kompetenca e të menduarit;
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
– përkufizon familjen e fjalëve;
– paraqit me skemë familjen e një fjale;
– rendit si duhet fjalët e një familjeje fjalësh;
– krahason familjen e fjalëve me fushën leksikore dhe bën
dallimin mes tyre.

Fjalët kyç:
● familje fjalësh,
● fushë,
● rrënjë

Burimet: Teksti mësimor, Fjalori i gjuhës shqipe, e-libri
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Stuhi mendimesh - Punë e drejtuar me fisha - Diagram
Veni - Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit, i cili mund të përmbajë
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
− Në ç’grup bëjnë pjesë fjalët e prejardhura?
− Cilët janë përbërësit e fjalëve të prejardhura?
− Thoni disa fjalë të prejardhura nga fjala shkollë dhe folja ndal.
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me fisha, INSERT
Nxënësve u kërkohet që fjalët e prejardhura nga fjalët e mësipërme t’i vendosin të renditura sipas prejardhjes
së tyre në skemë. P.sh.:
Shkollë
shkollo(j)
shkolluar
i shkolluar
86

shkollim

		

shkollar

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
U kërkoj nxënësve të japin mendimin e tyre se çfarë ju kujton vendosja e fjalëve në një formë të tillë
(ngjashmëria që krijohet me drurin gjenealogjik të një familjeje).
Në këtë formë nxënësit duhet të kuptojnë se fjalët e prejardhura nga njëjta rrënjë, të renditura sipas
prejardhjes së tyre, ndonëse nuk kanë të njëjtin kuptim, organizohen rreth së njëjtës fjalë, si trungu i një
familjeje.
Nxënësit udhëzohen të punojnë me shenjat e tabelës INSERT në libër dhe diskutojnë rreth njohurive që
njohin e mësuan, duke sqaruar dhe paqartësitë.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime, Diagrami i Venit
Ushtrimi 1,2,3,4,5 sipas kërkesës.
Për ushtrimin 4 përdoret Diagrami i Venit.
Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësve bëhet për dallimin dhe përkufizimin e familjes së fjalëve; për krijimin e një
familjeje fjalësh duke i renditur si duhet fjalët sipas radhës së formimit; për të nxjerrë në pah dallimin e
familjes së fjalëve nga fusha leksikore.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 10 sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Mitrush Kuteli “Fuqia e Mujit”, ora e parë

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Këngët tona legjendare

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca e të nxënit,
3. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore. Nxënësi:
– lexon:
a. për të dalluar legjendën mesjetare shqiptare, si lloj
letrar me karakter fantastik;
b. për të nxjerrë kuptimin e pjesës nëpërmjet renditjes
kronologjike të ngjarjeve;
– tregon brendinë e tekstit duke u përqendruar në pjesët
kryesore;
– rendit në radhë ngjarjet kryesore të tekstit;
– analizon figurën e Mujit dhe të zanave;
– lidh ngjarjet e tekstit me jetën dhe përvojat personale.

Fjalët kyç:
● Muji
● zanat
● ëndërr
● foshnja
● përkund
● qumësht gjiri
● fuqi

Burimet: teksti mësimor, e-libri, botime të “Ciklit të kreshnikëve”; https://wwwgoogle.al/
search?q=muji+dhe+halili&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCLadx
OS3tçCFcHXFAodsiILlw&biw=1366&bih=667#tbm=isch&q=muji+dhe+zanat&imgrc=IfK1P-heJV5YzM%3A
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Pyetje përgjigje -Parashikim me
terma paraprakë - Diskutim etj.
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: stuhi mendimi, pyetje përgjigje
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të paraqitin materialet e grumbulluara rreth Ciklit të Kreshnikëve dhe të
diskutojnë rreth tyre.
− Çfarë tregon Cikli i Kreshnikëve?
− Cilat janë personazhet e këtij cikli?
− Për çfarë luftojnë Muji dhe Halili?
Ndërtimi i njohurive të reja
a) Prezantim i disa materialeve figurative për nxitjen e imagjinatës së nxënësve.
Mësuesi prezanton disa foto nga Cikli i Kreshnikëve (marrë nga Interneti) dhe kërkon nga nxënësit
përshtypjet e tyre për to.
- Çfarë ju bën përshtypje në këto foto?
- Si portretizohet Muji? Çfarë ju pëlqen më shumë te ai?
- Po zanat?
b) Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi zhvillon një bisedë hyrëse në të cilën prezanton titullin e pjesës, autorin dhe përpjekjet e tij në
përshtatjen e disa këngëve të Ciklit në prozë, në vëllimin “Tregime të moçme shqiptare”.
c) Parashikim me terma paraprakë
Mësuesi shkruan në tabelë 6 fjalë kyç dhe kërkon nga nxënësit të shkruajnë me to një histori (nxënësit
mund të punojnë edhe në grupe). Fjalët kyç janë: Muji, foshnja, përkund, Zana, gji, fuqi, ëndërr.
Nxënësit prezantojnë punët e tyre.
d) Kuptimi i tekstit
→ Lexim i pjesës nga nxënësit
Nxënësit lexojnë me kujdes tekstin. Mësuesi/ja i udhëzon që nxënësit të nënvizojnë fjalët që nuk ua
dinë kuptimin dhe janë të panjohura për ta. Më pas Mësuesi/ja sqaron kuptimin e tyre dhe kërkon nga
nxënësit të ndërtojnë fjali me to (bjeshkë, kullotë, mriz, mërzejnë, nginj etj.)
→ Pyetje rreth brendisë së tekstit
Mësuesi/ja pyet ose nxit nxënësit të bëjnë pyetje:
− Çfarë ndodhi pas mesnate?
− Çfarë po bënte Muji?
− Si e pritën zanat përkujdesjen e Mujit ndaj foshnjave?
− Në ç’mënyrë ia shprehën falënderimin Mujit?
− Çfarë u kërkoi Muji zanave?
− Sa fuqi merr Muji prej zanave?
− Si përfundon kjo ngjarje? A ishte në ëndërr Muji?
Shënim: Çdo përgjigje duhet shoqëruar me ilustrime nga teksti (fragmenti).
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→ Rendi i ngjarjeve të tekstit
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të bëjnë përmbledhjen e tekstit me 11 fjali. Më pas kërkon prej tyre të që
të vendosin një numër përbri çdo fjalie që është në tekst. (Në pikën 3, te teksti i nxënësit (Kuptimi dhe
mesazhi.)
Radha është 11, 6, 7, 1, 3, 8, 2, 9, 4, 10, 5.
Pas kësaj veprimtarie, nxënësit lexojnë përmbledhjen që ofron teksti, dhe e krahasojnë me atë që kanë
bërë vetë.
e) Interpretimi dhe vlerësimi
→ Analizë personazhesh
- Sa personazhe prezantohen në këtë tekst? Cilat janë ato?
Muji
− Cili është personazhi kryesor në këtë tekst?
− Çfarë është Muji?
− Ku duket mirësia e tij?
− Pse Muji zgjedh t’u kërkojë fuqi zanave?
− A e vlerëson Muji ndihmën e zanave? Çfarë u ofron në këmbim atyre?
− Si do të vepronit ju në vend të Mujit? Çfarë do t’u kërkonit zanave? Pse?
Zanat
− Si përshkruhen zanat në këtë tekst?
− Janë krijesa reale apo imagjinare?
− Si i imagjinoni ju ato?
− Si mendoni ju, pse zanat i kishin lënë foshnjat? Kishin punë apo për të provuar Mujin? (e dyta) Ku
duket kjo/ (kur thonë që e njohin Mujin dhe se ndihmojnë njerëzit e mirë)
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Diskutim
− A ju pëlqeu ky tekst? Pse?
− Çfarë ju mbeti më shumë në mendje?
− Cila pjesë ju pëlqeu më shumë, Kënga e Rolandit apo Fuqia e Mujit? Pse?
Vlerësimi: Vlerësohen pozitivisht nxënësit: a. që kanë sjellë më shumë materiale dhe që janë në përputhje
me synimin e orës së mësimit; b. q`ë arrijnë të realizojnë shkrimin më të mirë mbi bazën e termave
paraprakë; c. që realizojnë përmbledhjen më të mirë dhe që i renditin sa më mirë ngjarjet e dhëna; ç. që
arrijnë të nxjerrin veçoritë e personazheve; d. që shpreh qartë e rrjedhshëm vlerësimet e tij për situatat e
dhëna dhe i lidh me përvojat personale.
Detyra: Nxënësit bëjnë një shkrim krahasues për Mujin dhe Rolandin, si dy heronj të këngëve legjendare
shqiptare dhe franceze.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Mitrush Kuteli “Fuqia e Mujit”, ora e dytë

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Legjendat tona

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca e të nxënit,
3. Kompetenca e të menduarit.
Rezultatet e të nxënit:
Nxënësi:
– përcakton fjalët kyç me të cilat përshkruhet natyra, paraqiten
veprimet e Mujit dhe zanave, si dhe jepet dialogu mes tyre;
– ndan fjalët kyç në klasa;
– tregon se çfarë është hiperbola dhe gjen raste të përdorimit
të saj në tekst;
– dallon karakteristikat e legjendës mesjetare shqiptare, si
lloj letrar me karakter fantastik.

Fjalët kyç:
● legjendë mesjetare
● legjendë shqiptare
● hiperbolë
● përshkrimi i natyrë
● përshkrimi i veprimeve
● dialog

Burimet: teksti mësimor, e-libri, Cikli i Kreshnikëve, M. Kuteli,
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nI102hUE https://www.
youtube.com/watch?v=JQfKJbuVadA

Lidhja me fushat e tjera ose me
temat ndërkurrikulare:
Historinë

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim - Diagrami i Venit - Ditarët e të nxënit etj.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit të lexojnë punët e tyre, në të cilat kanë krahasuar Mujin dhe Rolandin.
Mësuesi/ja vlerëson dhe gjykon punët e nxënësve.
Ndërtimi i njohurive të reja: Ditarët e të nxënit
Mësuesi/ja fton nxënësit që të ndajnë një fletë fletoreje me një vizë në mes. Në njërën anë ata mund të
shkruajnë ndonjë pjesë, fjali ose shprehje që ju pëlqen më shumë, dhe në anën tjetër mund të shkruajnë
një koment ose një arsye pse ju pëlqen. Më pas nxënësit prezantojnë gjetjet ose shënimet e tyre.
P.sh.:
Shprehje, fjali ose pjese e shkëputur nga teksti			
Komenti
Muji është njeri i thjeshtë, që punon gjithë
S’mund të mbyll sy, se qanin këto dy foshnja...
ditën për të nxjerrë bukën e gojës. Po kjo
nuk e ka bërë të ashpër. Përkundrazi, ai
është njeri i mirë dhe i ndjeshëm.
Gjuha dhe stili
a) Fjalët kyç
U kërkohet nxënësve të nënvizojnë fjalët (ose t’i shkruajnë në fletore) që japin:
- përshkrimin e natyrës: bjeshkë, dritë, kullotë, mriz, hënë e bardhë, shkëmb i madh, Lugjet e Verdha,
flladi i freskët, gjethet e aheve, krojet e ftohta, zëri i lumenjve etj.
- veprimet për t’i dhënë fuqi Mujit: nginj, japin qumësht, duhet t’i japim gji etj.
- fuqinë që mori Muji: e shkul nga vendi shkëmbin, e peshon në duar, e ngre gjer në gju, e ngre gjer në
brez, e vë në cep të supit, e mban lart dhe qëndron shtyllë etj.
- dialogun e zanave me Mujin: ç’kërkon të të japim, a do forcë Muj, kape atë shkëmb, pa të shohim, vëllam etj.
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Situata e dhënë			
Përshkrimi i natyrës

Fjalët kyç		

Vlerësimi i nxënësit për situatën

bjeshkë, dritë, kullotë, mriz, hënë
e bardhë, shkëmb i madh, Lugjet
e Verdha, flladi i freskët, gjethet
e aheve, krojet e ftohta, zëri i
lumenjve etj.

Veprimet për t’i
dhënë fuqi Mujit

japin qumësht, nginj, duhet t’i japim
gji përsëri etj.

Fuqia që mori Muji

e shkul nga vendi shkëmbin, e
peshon në duar, e ngre gjer në gju,
e ngre gjer në brez, e ve në cep
të supit, e mban lart dhe qëndron
shtyllë etj.

Dialogu i Zanave
me Mujin

ç’kërkon të të japim, a do forcë
Muj, kape atë shkëmb, pa të
shohim, vëllam etj.

Ngjarja zhvillohet një natë
në bjeshkë.

Më pas nxënësit prezantojnë gjetjet dhe shënimet e tyre.
c) Ndarja e fjalëve kyç në klasa
d) Fjalët që gjetën në tekst nxënësit i ndajnë sipas klasave:
Emra

Mbiemra

Folje

bjeshkë

e bardhë

jap

i madh

nginj		

dritë

kullotë			

shkul

mriz			

..

Ndajfolje
lart
..

shkëmb
fllad
ahe
forcë
Pasi i ndajnë fjalët në klasa, mësuesi/ja u kërkon që të studiojnë tabelën dhe të vënë re, se në përshkrimet
përdoren shumë emra dhe mbiemra, ndërsa, kur tregohen veprime, përdoren folje dhe ndajfolje.
e) Hiperbola
Lexoni fjalinë: E ngre shkëmbin dhe e vë në cep të supit, e mban lart dhe qëndron si shtyllë (ose edhe fjali
të tjera). Mësuesi/ja pyet nxënësit:
- Çfarë ju bën përshtypje në këtë fjali? A është zmadhuar disi fuqia e Mujit?
- Pse mendoni se e bëjnë autorët këtë gjë? Ç’funksion ka?
Jepet përkufizimi i hiperbolës, që është në libër.
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- A mbani mend tekste të tjera (përralla, legjenda) ku është përdorur hiperbola? (12 pashë nën dhe u
ngul topuzi, 12 pashë mbi dhe u ngrit pluhuri, kaloi me një frymë 9 fusha e male etj.).
Nxënësit gjejnë hiperbola të tjera në tekst, si: ta hedh te Lugjet e Verdha apo ta flak në fushë të
Jutbinës, e shemb botën anembanë.
− Cilat janë veçoritë që e klasifikojnë këtë pjesë te legjendat?
− Cilat janë elementet fantastike në këtë pjesë?
− Cilat nga figurat letrare është karakteristike për legjendën?
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Rrjeti i diskutimit.
					
Po 				
Jo
− A ju pëlqeu kjo
legjendë?
Ndahet klasa në dy grupe, sipas vlerësimit që kanë nxënësit për këtë tekst. Të dy grupet sjellin argumente
pro dhe kundër dhe në fund arrijnë në një përfundim.
Përfundimi _____________________________
Vlerësimi: Vlerësohen pozitivisht nxënësit që plotësuan më mirë ditarin e të nxënit; dallojnë fjalët kyç dhe
shprehin qartë e saktë vlerësimin e tyre për situatat e dhëna; gjejnë hiperbolat dhe shpjegojnë përdorimin e tyre.
Detyra: Gjeni raste të përdorimit të hiperbolës në ndonjë përrallë ose legjendë që keni lexuar ose që u
tregojnë prindërit ose të afërmit.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Shiler “Vilhelm Tel” (ora e parë)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me
tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të nxënit.
3. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
– lexon me shprehësinë dhe intonacionin e duhur një tekst
dramatik;
– tregon brendinë e tekstit duke u ndalur në pjesët kryesore të tij;
– analizon dhe gjykon personazhet e tekstit duke u ndaluar te fjalët
dhe veprimet e tyre.

Fjalët kyç:
● shigjetar i zoti
● sundimtar i vendit
● shigjetë
● qëlloj
● mollë
● djali
● kokë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, libri “Vilhelm Tel”, skena finale, https://www.youtube.com/
watch?v=sRdz5aTPzGI
https://www.youtube.com/watch?v=4NufaurLuCw
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Lexim me role- Bashkëbisedim Diskutim etj.
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Organizimi i orës së mësimit
a) Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimi
Mësuesi/ja u kërkon fëmijëve të thonë çfarë dinë lidhur me teatrin.
Plotëson me përgjigjet e nxënësve skemën.
Autor
teatër
Luhet në skenë
aktor
Drama
Pjesa na bën për të qeshur 		
Komedi

pjesa na bën për të qarë
regjisor

Nëse nxënësit kanë vështirësi për t’u përgjigjur, ndihmohen me pyetje, si më poshtë:
Drama
− A keni qenë ndonjëherë në teatër? Ç’dramë keni parë?
− A ju ka pëlqyer? Çfarë ju ka bërë përshtypje më shumë?
− Po drama keni lexuar?
− Ju pëlqen më shumë të lexoni drama apo t’i shihni në teatër (ose tv)?
− Si është më bukur: ti shohësh pjesët në teatër apo në TV?

Johan Kristof Fridrih Shiler (në
gjermanisht: Johann Christoph
Friedrich Schiller) lindi më 10
nëntor të vitit 1759 dhe vdiq
më 9 maj të vitit 1805. Është
poet, dramaturg dhe historian
i shquar gjerman. Shumë nga
pjesë e tij teatrore kanë qenë
dhe vazhdojnë të jenë pjesë e
repertorit të të gjithë teatrove të botës. Baladat e tij
radhiten tek më të dashurat e poemave gjermane.

Dramat që janë përkthyer
edhe në shqip dhe një pjesë
e tyre janë interpretuar në
skenat tona:
“Vilhelm Teli” (1934),
“Intrigë e dashuri” (1955),
“Hajdutët” (1958),
“Fiesko” (1958),
“Vajza e Orleansit” (2007),
“Don Karlos’’ (2014)

Veprat e SHILERIT

SHILER

Autori
− A njihni ndonjë dramaturg?
− A keni dëgjuar për Fridrih Shilerin?

Ndërtimi i njohurive të reja
→ Kuptimi
a) Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi/ja u flet nxënësve shkurtimisht për autorin (shumë pak të dhëna për jetën dhe veprën e Shilerit)
dhe për dramën “Vilhelm Tel”.
b) Leximi me role
Mësuesi/ja ndan nxënësit sipas roleve. Pjesës tjetër që nuk do të lexojë, i kërkohet të japë gjykime në
lidhje me interpretimin e shokëve dhe shoqeve të klasës. Lihen nxënësit për pak kohë që të lexojnë në
heshtje dhe të familjarizohen me tekstin dhe më pas lexojnë me role pjesën.
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c) Pyetje rreth të kuptuarit
– Ku dhe kur zhvillohen ngjarjet?
– Çfarë kërkoi Gesleri nga Teli?
– Cili ishte arsyeja e kësaj kërkese?
– A iu bind menjëherë Teli Geslerit?
– Si reaguan njerëzit e tjerë ndaj urdhrit të Geslerit?
– A u tërhoq Gesleri?
– Kush ishte Valteri?
– A u frikësua Valteri nga urdhri i Geslerit?
– A arriti ta qëllonte mollën Teli?
Çdo përgjigje e nxënësve shoqërohet me shembuj dhe detaje nga teksti.
d) Tregim i brendisë së tekstit
– Cilën pjesë mund ta konsiderojmë si pikë kulmore të ngjarjes?
– Çfarë përjetuat ju kur e lexuat atë pjesë?
– Nëse do ta shoqërohej me muzikë kjo pjesë, ç’lloj muzike do të ishte ajo?
2-3 nxënës tregojnë brendinë duke u ndalur në pjesët kryesore (hyrja, zhvillimi dhe pika kulmore).
Nëse mësuesi/ja ka mundësi, mund t’u vërë fëmijëve të shohin pjesën teatrore dhe të dëgjojnë muzikë nga
opera e Xhoakino Rosinit.
e) Ilustrimet
Nxënësit diskutojnë rreth ilustrimeve në tekst ose pamjeve që panë nga skenat e teatrit ose të operës.
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve se çfarë do të shtonin ata më shumë në këto ilustrime.
→ Interpretimi dhe vlerësimi
a) Analiza e personazheve
− Sa personazhe ka në këtë tekst? Cilat janë ato?
− Për cilin personazh doni të diskutojmë më parë? Pse?
Teli
− Ç’tipare ka Teli? (trim, i mençur, i dashur, fisnik, i vendosur, kryengritës – fsheh edhe një shigjetë
tjetër dhe, nëse do t’i ndodhte diçka djalit, atëherë do të vriste Geslerin etj.)
− A u përpoq Teli të bindte Geslerin? (Po, disa herë i kërkoi që të tërhiqej nga urdhri.)
− Ç’rrugë ndoqi? (I kujton që një prind nuk mund të qëllojë mbi kokën e të birit, duke menduar se do
ta prekte në pikën e tij të dobët.)
− Pse Teli vendos ta qëllojë mollën mbi kokën e të birit? (Deshi të provonte papërkulshmërinë e
njerëzve të thjeshtë). Telit ia njihnin që të gjithë zotësinë si luftëtar. Ai nuk ishte frikacak: ai as iku, as iu
përgjërua Geslerit. Teli, gjithashtu, nuk ishte mendjemadh as i pashpirt, atij i dridhen duart, i lutet
Geslerit, sytë që i zgurdullohen etj.
− Si e shfaq ai përparësinë e tij në raport me sundimtarin? (E qëllon mollën mbi kokën e të birit duke
treguar kështu vlera fizike dhe shpirtërore.)
− Çdo të kishit bërë ju në vend të Telit? Argumentoni zgjedhjen tuaj.
Gesleri
− Ç’tipare ka Gesleri? (tiran, i pashpirt)
− Ku duket mizoria e tij?
− Si e përfytyroni Geslerin? Të bukur apo të shëmtuar?
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Mësuesi/ja sqaron se cili është faji i Telit. Gesleri ka vënë kësulën mbi një hu dhe të gjithë fshatarët, kur
të kalonin para saj duhet t’i përkuleshin, sikur të ishte Gesleri. Teli nuk iu përkul kësulës dhe prandaj po
ndëshkohet.
− Si e gjykoni një veprim të tillë? Pse ju duket absurd?
− Çfarë cilësish duhet të ketë që sundimtar që të meritojë nderimin dhe respektin e popullit të tij?
Cili është mendimi juaj?
Valteri
− Si vizatohet Valteri? (trim, krenar, i pjekur për moshën e tij)
− Ku duken këto cilësi? (Gjysh, mos iu fal këtij njeriu të keq; nuk kam frikë; nuk dua të më lidhin; do ta
pres pa ndrojtje, pa lëvizur as qerpikun)
− Çfarë vlerësoni më shumë tek ai?
− Ç’do të kishit bërë ju në vend të tij?
− Cila është veçoria e kësaj pjesë? Si është e ndërtuar ajo? (është e ndërtuar me dialog.)
− Kush rrëfen për personazhet? (Marrim vesh për personazhet përmes dialogut që shkëmbejnë me njëri-tjetrin.
− Cilat vepra shkruhen në këtë mënyrë? (Veprat dramatike.)
Shënim: Të gjitha cilësitë konkretizohen me detale nga teksti.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Kllaster i personazheve
Vizatoni kllasterin e tri personazheve të mësipërme
P.sh.,Teli:
→ Diskutim
− A ju pëlqeu ky tekst? Pse?
− Çfarë ju pëlqeu më shumë?
− Cili është mesazhi i kësaj pjese?
(Forca e njeriut qëndron jo te pozita shoqërore,
por te karakteri dhe cilësitë shpirtërore të tij
− A do t’u pëlqente ta interpretonim me role?
− Çfarë mund të bëjë secili prej jush?

trim
i mençur

i vendosur
Teli

prind i mirë

i zoti
krenar

Vlerësimi: Vlerësohen pozitivisht nxënësit që e lexojnë dhe interpretojnë bukur pjesën në role; dallojnë
karakteristikat e një vepre dramatike që nxjerrin tiparet e personazheve dhe i ilustrojnë me pjesë nga
teksti; japin vlerësime dhe mendime të qarta e të sakta për personazhet.
Detyrë shtëpie: Mësuesi/ja ndan nxënësit me grupe (regjisori, grupi që do të interpretojë rolet, grupi që do
të merret me skenën, grupi që do të merret me kostumet, grupi që do të zgjedhë muzikën në sfond etj.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Shiler “Vilhelm Tel”, (ora e dytë)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të nxënit.
3. Kompetenca qytetare.
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore:
− përcakton personazhet kryesore dhe dytësore në tekst dhe analizon
funksionin e tyre;
− dallon mënyrat që përdor autori për të portretizuar personazhet;
− analizon tiparet e tekstit dramatik (didaskalitë, emrat e personazheve, fjalët
e personazheve);
− tregon ndryshimet kryesore mes një teksti dramatik dhe një tekst në prozë.

Fjalët kyç:
● tekst dramatik
● personazh kryesor
● personazh dytësor
● dialog
● didaskali

Burimet: teksti mësimor, e-libri, libri “Vilhelm Tel”, skena finale, https://www.youtube.com/
watch?v=sRdz5aTPzGI , https://www.youtube.com/watch?v=4NufaurLuCw
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim- Diskutim - Hartë koncepti etj.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
a) Bashkëbisedim
Mësuesi/ja bashkëbisedon me nxënësit rreth fragmentit nga drama “Vilhelm Tel”:
− Cila ishte pjesa që studiuan herën e kaluar?
− Cili është autori i dramës “Vilhelm Tel”?
− Ç’dini për të?
− Për çfarë fliste kjo dramë?
− Cilat ishin personazhet e këtij teksti?
Ndërtimi i njohurive të reja
→ Gjuha dhe stili
a) Personazhet kryesore dhe dytësore
(Jepen cilësitë dhe karakteristikat e personazheve dhe roli që kanë në dramë).
− Cilat janë personazhet që marrin pjesë në ngjarje?
− Cilat personazhe mendoni se janë më të rëndësishmet ose kryesore? (kryesore – Teli, Gesleri, Valteri.)
− Po personazhet e tjera si mund t’i quajmë? (dytësore – Berta, Rudolf der Harrasi, Shaufaheri.)
− Pse mendoni se mund t’i ndajmë kështu: në kryesore dhe dytësore? (personazhet kryesore
janë në qendër të veprimit, ata luajnë rolin kryesor për zhvillimin e konfliktit; personazhet dytësore
shfaqen dhe flasin më pak, ato ndikojnë pak në ngjarjen kryesore, por shërbejnë për të nxjerrë në pah
ose të shfaqen më qartë personazhet kryesore etj.)
b) Tiparet e dramës (shkruhen në dërrasën e zezë)
− Si është shkruar ky tekst? (në vargje) A keni parë edhe dramë tjetër në vargje? Po në prozë? (Drama
është tekst letrar që shkruhet në prozë ose vargje.)
− Në ç’mënyrë tregohet ngjarja në një tekst dramatik? (Me anë të dialogut të personazheve, nëpërmjet
bashkëbisedimit të personazheve.)
− Përveç dialogëve, çfarë ka në këtë tekst dramatik?
Nxënësit lihen të vëzhgojnë me kujdes tekstin dhe të nënvizojnë gjërat që iu bien në sy dhe janë
ndryshe nga një tekst rrëfimtar. (Akti, skena, emrat e personazheve, fjalët e autorit (didaskalitë).
− A dini si quhen pjesët e një drame? (Drama shkruhet në akte, të cilat ndahen në skena.)
− Po fjalët e autorit? Për çfarë shërbejnë ato? (na tregojnë se çfarë ndiejnë personazhet, si janë veshur,
lëvizjet e tyre, tregojnë edhe për skenën, në këtë rast jo si ndarje e dramës, por si vend ku zhvillohet
ngjarja, për kohën kur zhvillohet etj.).
− Po dialogët? (prezantojnë personazhet, çojnë përpara konfliktin ose ngjarjen në tekst etj.).
− Ku ndryshon një tekst në prozë nga një tekst dramatik? Krahasoni tekstin “Fuqia e Mujit” me “Vilhelm
Telin”. Çfarë të përbashkëtash kanë? (tekste letrare, ngjarje, personazhe etj.). Po të veçanta? (ka
vetëm dialogë, ose monologë, s’ka rrëfime etj.)
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Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Punë në grupe
Nxënësit ndahen në grupe. Secili grup bën një hartë koncepti për dramën.
Lloj letrar (në prozë ose vargje) që shkruhet
në formë dialogu për t’u shfaqur në skenë.

Vepra dramatike:
Vilhelm Teli
Jerina ose mbretnesha e
luleve Romeo dhje Zhuljeta
Fausti etj.

Drama

Ndërtimi i dramës:
Emrat e personazheve
fjalët e autorit
dialogët,
aktet,
skenat

Vlerësimi: Vlerësohen pozitivisht nxënësit që: dallojnë karakteristikat e një vepre dramatike, nxjerrin tiparet
e personazheve kryesore dhe dytësore; shpjegojnë mënyrat që përdor dramaturgu për të portretizuar
personazhet dhe i ilustrojnë mendimet e tyre me pjesë nga teksti; arrijnë të nxjerrin ndryshimet kryesore
mes një teksti dramatik dhe një tekst në prozë.
Detyrë shtëpie
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit për orën e ardhshme, kur ata do të interpretojnë me role një pjesë nga
“Vilhelm Teli”.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuha dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të folurit
Tema mësimore: Drama. Interpretojmë me role

Shkalla: III

Klasa: IV

Situata e të nxënit:
Interpretim i një drame

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç (me numra)
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca për sipërmarrjen, jetën dhe punën,
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
Nxënësi:
– tregon veçoritë e dramës që vihet në skenë (aktet, skenat, dialogu,
konflikti)
– interpreton me ndjenjë një tekst dramatik;
– dallon dhe gjykon për të gjitha elementet gjatë interpretimit në një dramë;
– shpreh ndjenjat që përjeton kur luan në një dramë ose e dëgjon atë;
– gjykon për interpretimin e shokëve dhe shoqeve të klasës;
– ndan dhe zbaton detyrat brenda një grupi.

Fjalët kyç:
● akte
● skena
● dialog
● monolog
● konflikt
● rol
● regjisor

Burimet: teksti mësimor, mjete për realizimin e skenës, veshjet
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:Punë në grupe- Interpretim me role- Bashkëbisedim etj.
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Organizimi i orës së mësimit
Punë përgatitore
Nxënësit sipas grupeve të përcaktuara më parë dhe me ndihmën e mësues-it/-es:
a. rregullojnë skenën, ku nuk duhet të mungojnë një lëndinë, një pemë mbi të cilën është vënë një
kapelë, molla etj.;
b. kujdesen për sfondin muzikor, p.sh., gjatë momentit kur Teli do të gjuajë mollën, muzika duhet të
ketë nota dramatike dhe tensioni;
c. veshin kostumet e përgatitura nga vetë nxënësit;
d. një nxënës mund të bëjë rolin e prezantuesit;
e. mund të improvizohet edhe një sipar.
Shënim: Gjatë kësaj ore mund të ftohen edhe prindër. Prindërit mund të angazhohen së bashku me
nxënësit në punët e mësipërme.
Interpretimi
Paraprakisht mësuesi/ja u thotë nxënësve që pas interpretimit do të diskutojnë së bashku rreth kësaj
përvoje.
Nxënësit interpretojnë në skenën e improvizuar. Mësuesi/ja dhe një juri e zgjedhur nga nxënësit mbajnë
shënime rreth interpretimit të nxënësve.
Bashkëbisedim
Diskutohet rreth çështjeve të mëposhtme:
− Si i ndatë detyrat brenda grupit? Kush ishte “kryetari i grupit”? Çfarë vështirësish ose të papriturash
patët gjatë punës përgatitore?
− A ju pëlqeu skena? Çfarë kishte të veçantë?
− Po kostumet e aktorëve? Kush i përgatiti? Cili kostum ishte më i bukur?
− Cili nga shokët interpretoi më mirë? Cila ishte pjesa më e bukur? A dolën tiparet e para gjatë
interpretimit
− A ju pëlqeu kjo përvojë? Pse?
Vlerësimi. Vlerësohen pozitivisht nxënësit: që interpretojnë bukur rolet; që kanë dhënë ndihmesë në
përgatitjen dhe vënien në skenë të pjesës; që janë bashkëpunues në grup dhe kanë kryer me korrektesë
detyrat e ngarkuara, që diskutojnë dhe japin vlerësime për interpretimin e vet dhe të shokëve dhe
shoqeve.
Detyrë shtëpie (punë përgatitore)
Gjeni informacione ose krijime letrare dhe artistike për Skënderbeun dhe i sillni ata në klasë.
Shënim. Një projekt mjaft interesant mund të jetë vënia në skenë e një pjese dramatike, për të cilën
nxënësit përgatiten për disa kohë dhe në fund të tremujorit, në prag të Vitit të Ri, ata e interpretojnë
përpara prindërve. Kjo mund të bëhet duke koordinuar kohën dhe veprimtaritë në fushën e arteve në
përgjithësi dhe dramën në veçanti.
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Morfologji
PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: GJUHËT DHE KOMUNIKIMI

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Klasat e fjalëve. Fjalë të ndryshueshme dhe të
pandryshueshme

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Mëngjesi im

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– dallon fjalët sipas klasave;
– përkufizon termin klasë;
– klasifikon fjalët në klasa;
– ç. dallon dhe i klasifikon fjalët në të ndryshueshme e të
pandryshueshme.

Fjalët kyç:
● fjalë
● klasë e fjalëve
● klasë e ndryshueshme
● klasë e pandryshueshme

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha të ndryshme me fjalë (emra, mbiemra, folje, numërorë etj.)
materiale të tjera nga burime të ndryshme (interneti).
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Shkrim i lirë, stuhi mendimi; punë e drejtuar; INSERT

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Shkrim i lirë, stuhi mendimi
Mësuesi/ja i udhëzon nxënësit të shkruajnë një tekst të shkurtër me katër-pesë fjali, ku të përshkruajnë
shkurtimisht mëngjesin e një dite të tyre të zakonshme. Pasi i lë për pak minuta të punojnë, mësuesi/ja u kërkon
të thonë fjalët që kanë përdorur. Nxënësit thonë fjalët e përdorura në shkrim, të cilat shkruhen në tabelë.
Mësuesja nënvizon emrat dhe kërkon që nxënësit të thonë çfarë janë ata. (P.sh., fjalët: mëngjes, kalimtarët,
polici i trafikut etj. janë emra.) kështu vazhdon edhe me fjalët e tjera, duke shkruar të gjitha klasat e fjalëve
në një tabelë, si më poshtë së bashku me shembuj.
Nxënësit në klasat e mëparshme kanë mësuar se fjalët kanë kuptime dhe veçori të ndryshme, sipas të cilave
marrin edhe emërtime të ndryshme. Tani mësojnë se grupimi i tyre sipas kuptimit leksikor dhe veçorive gramatikore
quhet klasë. Ashtu si grupohen fëmijët e një moshe e me njohuri të njëjta në një klasë, ashtu grupohen edhe fjalët.)
Klasat e fjalëve
Emri

Mbiemri

Numërori

Përemri

Folja

Ndajfolja Parafjala

Lidhëza

Pjesëza

Pasthirrma

- Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e drejtuar, INSERT
Këtë fazë të orës mësimore, mësuesi/ja e nis me metodën e Punës së drejtuar. U jep nxënësve si detyrë të
rishkruajnë fjalitë që formuan më parë në vetën e dytë dhe në vetën e tretë. Pas kësaj kërkese, ata kthejnë
në shumës 2-3 fjalitë e fundit.
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- Cilat prej tyre në kërkesën e dytë ndryshuan formë?
- Në çfarë përfundimi arritët?
- Si ndahen ato? Cilat fjalë ndryshuan dhe cilat nuk ndryshuan?
Nxënësit rikthehen në tekst dhe për 2 minuta, për efekt kohe, plotësojnë librin me shenjat e tabelës INSERT.
Rikujtojmë se shenjat e tabelës INSERT janë:
√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.
emri, mbiemri,
përemri, folja,
numërori, ndajfolja,
parafjala, lidhëza

+
Njohuritë që i ka
mësuar më parë.

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

Pjesëza, pasthirrma

Nëse ka pyetje dhe çështje të paqarta, ato diskutohen duke bërë sqarimet e nevojshme. Përforcohet
koncepti i klasës së fjalëve dhe ndarjes së tyre në të ndryshueshme e të pandryshueshme duke u përsëritur
nga vetë nxënësit.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Në këtë fazë të orës mësimore, punohet me rubrikën e ushtrimeve. Punohet ushtrimi 1, f. 201, që i përket
nivelit të njohjes. Përmes tij nxënësi përforcon konceptet klasë dhe klasën me fjalë të ndryshueshme dhe
të pandryshueshme. Këmbëngulet që nxënësit të shkruajnë klasa e emrit, klasa e mbiemrit etj., për t’iu
ngulitur se fjalët ndahen në klasa. Gjithashtu, përmes këtij ushtrimi kërkohet të përforcohen konceptet:
klasa të fjalëve të ndryshueshme dhe të pandryshueshme.
Punohet ushtrimi 2, f. 201, që synon përforcimin e njohurive për klasat e fjalëve të ndryshueshme dhe të
pandryshueshme. Këmbëngulet në gjetjen e fjalës së futur gabimisht dhe veçanërisht në argumentimin pse
ajo fjalë (p.sh. parafjala) nuk mund të bëjë pjesë në grupin e parë; në grupin e fjalëve të ndryshueshme apo
(numërori) në grupin e dytë ku janë fjalët e pandryshueshme. Pasi janë bërë korrigjimet e duhura, nxënësit
shkruajnë nga dy fjalë bri secilës klasë.
Punohet ushtrimi 3, f. 201, sipas kërkesës. Nxënësit gjejnë klasën që u përkasin fjalët me të zeza në tekst
Punohet ushtrimi 4, f. 201, sipas kërkesës. Nxënësit e nivelit të lartë mund të thonë për emrat dhe foljet
gjininë, trajtën, numrin, vetën.
Punohet ushtrimi 5, f. 201, sipas kërkesës. Në këtë ushtrim afrohet edhe ndihma e mësuesit/es, sepse
nxënësit nuk kanë njohuri për pjesëzën dhe pasthirrmën.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për përkufizimin e konceptit klasë, për dallimin e klasës së fjalëve dhe
ndarjen e fjalëve të dhëna sipas klasave; për dallimin dhe klasifikimin e fjalëve në të ndryshueshme e të
pandryshueshme.
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet si detyrë shtëpie ushtrimi 6, f. 201, sipas kërkesës.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Emri

Shkalla: III

Klasa: IV

Situata e të nxënit: Pushimet e mia ideale

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
4. Kompetenca personale.
5. Kompetenca e të menduarit.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– identifikon emrat sipas llojit: konkret, jokonkret
(abstrakt); i përveçëm, i përgjithshëm;
– shkruan si duhet emrat e përveçëm;
– dallon emrat e lëndës dhe emra përmbledhës.

Fjalët kyç:
● emër i përgjithshëm
● emër i përveçëm
● emër konkret
● emër abstrakt
● emër përmbledhës
● emra lënde

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me grupe emrash të të gjitha llojeve, materiale të tjera nga burime të
ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Imagjinatë e drejtuar, kllaster, INSERT, ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Imagjinatë e drejtuar
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të imagjinojnë pushimet e tyre ideale gjatë verës.
Pasi kanë imagjinuar për disa minuta, ata shkruajnë disa nga emrat që kanë përdorur dhe i klasifikojnë ato
sipas faktit që shënojnë: send, frymor (njeri ose kafshë), ndjenja, vende ose dukuri. Ata veçojnë gjithashtu
emrat që shënojnë një vend të veçantë apo dukuri e quhen të përveçëm.
Në këtë formë, për atë që shënojnë nxënësit japin vetë përkufizimin e emrit.
Ndërtimi i njohurive të reja: INSERT, kllaster
Nxënësit punojnë me shenjat e tabelës INSERT në libër dhe pasi e përfundojnë atë, e kategorizojnë duke
e përmbledhur me fjalët e tyre çdo koncept që kujtojnë ose mësojnë rreth emrit. Nëse ka paqartësi u jepet
ndihmë për të plotësuar e informacionin ose për ta sqaruar atë.
√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.

+
Njohuritë që i ka
mësuar më parë.

emër, i përgjithshëm,
i përveçëm...

Emër përmbledhës,
emër lënde

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

Nxënësit në përfundim plotësojnë hartën e koncepteve me njohuritë që kanë dhe ato që morën për emrin,
duke kujtuar edhe koncepte të tjera, si: numër, gjini, rasë, trajtë.
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Përmbledhës

I lëndës

Emri

Konkret

Abstrakt
I përgjithshëm

I përveçëm

- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Ushtrimi 1 punohet në libër si lojë në trajtën e fjalëkryqit.
Ushtrimi 2, 3 plotësohet në libër.
Ushtrimi 4 punohet sipas kërkesës dhe nxënësit përcaktojnë se çfarë kanë emërtuar emrat e përveçëm.
Ushtrimi 6 punohet sipas kërkesës. Nxënësit lihen pak kohë ta lexojnë ushtrimin dhe të gjejnë çfarë
tregon pjesa me e madhe e emrave të grupit, në mënyrë që argumentimi i përjashtimit nga grupi të bëhet
nga vetë nxënësit. (Grupi I ka emra sendesh (jofrymorë), kurse fjala nxënës, tregon njerëz (frymorë),
prandaj shkon në grupin III; grupi II ka emra kafshësh, prandaj fjala kotec duhet të shkojë te grupi I, ku ka
emra sendesh, fjala mal nuk tregon njerëz, por sende, prandaj shkon te grupi I. Emrat e grupit IV janë emra
abstraktë, prandaj fjala mjek duhet të jetë në grupin III, si emër konkret, por që tregon njeri.
E rëndësishme është të argumentohet përzgjedhja dhe të vazhdohet me të njëjtën linjë për të gjithë ushtrimin.
E mirë është që nxënësit të orientohen në përzgjedhjen për konceptet që morën.
Vlerësimi: Vlerësim bëhet për dallimin e emrave në frymorë (njerëz dhe kafshë) dhe në jofrymorë; në
klasifikimin e emrave sipas llojit: konkret, jokonkret (abstrakt); i përveçëm, i përgjithshëm; emra të lëndës
dhe emra përmbledhës; për shkrimin si duhet të emrave të përveçëm; për pjesëmarrjen në argumentimin
e përcaktimeve që bën.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 5 Punohet sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Gjinia e emrit. Gjinia asnjanëse

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Familja ime

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– dallon gjininë e emrit;
– klasifikon emrat sipas gjinisë;
– përcakton karakteristikat e emrave në gjininë asnjanëse.

Fjalët kyç:
● gjini mashkullore
● gjini femërore
● gjini asnjanëse
● trajtë përfaqësuese

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha të ndryshme me emra në të gjitha gjinitë, materiale të tjera nga
burime të ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Shkrim i lirë - Punë drejtuar- INSERT - Ushtrime
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Shkrim i lirë
Mësuesi/ja u jep nxënësve të bëjnë një shkrim të lirë, ku të përshkruajnë njerëzit më të dashur që i rrethojnë,
sidomos njerëzit e familjes.
Lexohen disa punime dhe shkruhen në tabelë emra të ndarë
sipas gjinisë: mashkullorë e femërorë. Për ndarjen merret në
konsideratë mendimi i nxënësve. Nëse del emri “dajë”, kërkohet
nga nxënësit ta vendosin në grupin e emrave të gjinisë që i
përket, duke argumentuar përzgjedhjen e tyre.
Pyeten nxënësit se ku u mbështetën për klasifikimin e emrave.
Një pjesë mund të argumentojnë gjininë natyrore dhe një pjesë
gjininë gramatikore sipas mbaresave.
Ndërtimi i njohurive të reja: INSERT, punë e drejtuar
U kërkohet nxënësve të thonë emra të tjerë që nuk shënojnë frymorë, të klasifikohen sipas gjinisë dhe të
argumentohet klasifikimi i tyre. U bëhet dhe një herë e qartë, se klasifikimi i parë i gjinisë së emrave është ai
sipas gjinisë natyrore, ndërsa të tjerët janë ndarë në gjini sipas rregullave gramatikore. (Emrat që mbarojnë
në të shquar me -i ose -u janë të gjinisë mashkullore, emrat që mbarojnë me -a, ose -ja janë të gjinisë
femërore dhe emrat që mbarojnë me -t ose -të janë të gjinisë asnjanëse.) Sqarohen nxënësit se ka disa
emra, si Baloja, Koçoja etj. që bëjnë përjashtim nga rregulli.
Më pas mësuesi/ja shkruan në tabelë disa emra, si: të folurit, të menduarit, të shkruarit, të nxehet, të ftohtët,
të kuqtë,
U kërkohet nxënësve të thonë çfarë tregojnë ata dhe çfarë janë. Duhet bërë kujdes që nxënësit të mos i
ngatërrojnë me mbiemrin, me të cilin kanë ngjashmëri. Për këtë duhet të kujtohen veçoritë që ka emri dhe
mbiemri.
Emri i gjinisë asnjanëse					
Nyjë
Nyjë
Trajtë të shquar Mbaresë rase
e të pashquar
të ftohtë /
të ftohti

të ftohtit
i,e të ftohtit
të ftohtin

të

I ftohtë

Mbiemri
Nuk ka trajtë

-

Nuk ka mbaresë

Mot i ftohtë
i, e motit të
ftohtë
Motin e ftohtë

U sqarohet nxënësve se emrat e gjinisë asnjanëse vijnë nga pjesorja e foljes dhe nga mbiemrat.
Bëhen sqarimet e nevojshme për gjininë asnjanëse, që po shkon drejt zhdukjes dhe emrat që më përpara
janë përdorur si të gjinisë asnjanëse, djathët, dyllët etj. që tani përdoren si të gjinisë mashkullore.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Ushtrimi 1. Nxënësit punojnë individualisht ushtrimin sipas kërkesës. U kërkohet nxënësve të kenë
parasysh kriterin e klasifikimit të emrave në gjini.
Nxënësit kujtohen që forma e gjetjes së gjinisë (trajta e shquar, rasa emërore, numri njëjës) quhet trajtë
përfaqësuese e emrit.
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Punohen ushtrimi 2, 3, 4 në libër sipas kërkesës duke rikujtuar kriterin natyror të klasifikimit të emrave
në gjini.
Punohet ushtrimi 5 në libër sipas kërkesës dhe tregohet kujdes në përshtatjen e emrave me mbiemrin
sipas gjinisë.
Punohet ushtrimi 6 sipas kërkesës dhe nxënësit rikujtojnë se çfarë shënojnë kryesisht emrat e gjinisë
asnjanëse.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për dallimin e gjinisë së emrit; për përcaktimin e karakteristikat të emrave
të gjinisë asnjanëse; për klasifikimin e emrave sipas gjinisë; për argumentimin e zgjedhjeve që bëjnë, dhe
saktësinë e zgjidhjes së ushtrimeve.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 7. Sipas kërkesës.
Jepet ushtrim shtesë për nxënësit e nivelit më të lartë ose mund të jepet si detyrë shtëpie për nxënësit e
gjithë klasës, që të mund të japin vetë fjalë që mund të kthehen në gjininë asnjanëse dhe të formojnë fjali
me to.
● Duruar - Të duruarit është virtyt i të mençurit.
● Lënë - Të lënit e punëve pas dore i shton ato.
● Hesht - Të heshturit nuk zgjidh gjë.
● këndoj, flas etj.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Të shkruarit për të dramatizuar një tregim –
Priami i lutet Akilit (Ora I)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me modele:
Vilhelm Teli

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit;
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– përkufizon procesin e dramatizimit të një tregimi;
– liston elementet përbërëse të një skenari drame;
– përcakton rregullat e shkrimit të një dramatizimi;

Fjalët kyç:
● dramatizim
● tregim
● skenë
● akt
● personazhe

Burimet: teksti mësimor, materiale të gjetura nga nxënësit për dramatizimin e pjesës “Priami i lutet Akilit”.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Punë me modele - Diskutim - Punë e pavarur
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë me modele, “Vilhelm Teli”
Nga ora e të folurit nxënësit rikujtojnë dhe një herë çfarë është drama si lloj letrar.
Nxënësit rikthehen te pjesa “Vilhelm Teli” dhe listojnë në fletoret e tyre të gjitha elementet përbërëse të
një skenari drame. Në të nxënësit duhet të vërejnë:
- rolin dhe vendin që kanë fjalët e autorit;
- peshën që kanë fjalët e personazheve;
- si vijnë cilësitë dhe veprimet e tyre;
- ç’përmbledh skena etj.
Ndërtimi i njohurive të reja: Diskutim
Nxënësit punojnë me materialin teorik dhe vëzhgojmë me kujdes ndërtimin e pjesës nga drama “Vilhelm
Teli”, për të përcaktuar sa më mirë rregullat që ndiqen për të dramatizuar një tregim a një lloj proze tjetër.
Rregullat e librit, së bashku me përfundimet e nxënësve, shkruhen në tabelë. Nëse është e mundur,
nxënësve u tregohen edhe modele të tjera të pjesëve të dramatizuara, për të bërë krahasimin e një pjese
të dramatizuar me një të padramatizuar.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Punë e pavarur
Vazhdon puna me dramatizimin e fragmentit “Priami i lutet Akilit”. Lexohet pjesa për ta kuptuar brendinë
e saj; për të dalluar personazhet dhe për të evidentuar elementet që duhet të jepen nga autori (didaskalitë)
dhe që ndihmojnë në përfytyrimin e skenës. Ndahet klasa në tri grupe:
grupi I – punon me personazhin e Priamit,
grupi II – me të Akilit;
grupi III – me personazhet dytësore.
Nxënësit fillimisht nënvizojnë pjesët që u duket se janë të tepërta, duke shmangur fillimisht fjalët e
autorit. Më pas përmbledhin fjalët e personazheve, sipas grupeve, duke lënë fjalët më të rëndësishme.
Puna për dramatizimin e pjesës vazhdon edhe në orën e dytë.

Vlerësimi: Vlerësimi do të bëhet për nxjerrjen e rregullave të dramatizimit, për përcaktimin e strukturës
së një dramatizimi, për përmbledhjen e fjalëve të personazheve.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Të shkruarit për të dramatizuar një tregim
-Priami i lutet Akilit (Ora II)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: “Priami i lutet
Akilit”

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
2. Kompetenca e të menduarit;
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– përcakton rregullat e dramatizimit të një proze;
– dramatizon fragmentin “Priami i lutet Akilit”;
– vlerëson punët e shokëve sipas rregullave të dramatizimit.

Fjalët kyç:
● dramatizim
● personazhe
● rregulla
● skenë
● prozë
● skenografi
● kostumografi

Burimet: teksti mësimor, e-libri, materiale që vetë nxënësi gjen në lidhje dramatizimet, pjesa
“Priami i lutet Akilit”.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Punë e pavarur individuale me
shkrim - Diskutim
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
Nxënësit kujtojnë dhe një herë rregullat e dramatizimit të një fragmenti proze, duke i shkruar ato në tabelë.
- shmangia e fjalëve të autorit
- i jepet rëndësi dialogut
- shmangen fjalitë përshkruese
- përdoren shenja pikësimi, si dy pikat, thonjëzat, kllapat,
presja, pikëpyetje etj.
- Ndërtimin e njohurive të reja: Punë e pavarur
individuale me shkrim (në grup ose çift)
Nxënësit vazhdojnë punën e nisur një orë më parë dhe
përfundojnë duke lënë 15 minutat e fundit për të lexuar punimet
dhe diskutuar rreth tyre. Gjatë punës nxënësit ndiqen dhe korrigjohen, nëse kapen probleme në punën e tyre.
Nëse punohet në grup, mund të përzgjedhin një udhëheqës grupi dhe grupet të kenë përbërje prej 4 nxënësish.
Nëse puna zhvillohet në grup, nxënësit mund të japin edhe ilustrime për skenën dhe kostumografinë.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Diskutim
Pas përfundimit të punës lexohen një pjesë e punimeve, duke diskutuar se si janë respektuar rregullat e
dramatizimit të fragmentit të dhënë dhe duke bërë një lloj klasifikimi për punët më të mira.
Vlerësimi: Vlerësohet grupi që ka punuar më mirë për dramatizimin, duke bërë një përmbledhje të saktë,
me dialogë të shkurtër dhe të plotë, të jetë shkruar saktë duke zbatuar rregullat e drejtshkrimit dhe të pikësimit.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Numri i emrit

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Mjedisi i klasës

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– dallon numrin e emrit;
– kthen emrat nga njëjësi në shumës dhe anasjelltas;
– identifikon mjetet e formimit të shumësit tek emri.

Fjalët kyç:
● emër
● numri njëjës
● numri shumës

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me grupe emrash në numrin njëjës e shumës, materiale të tjera nga
burime të ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Shkrim në bazë të fjalëve kyç - Punë e drejtuara Analizë rastesh - Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Shkrim në bazë të fjalëve kyç
Në fillim u jepen nxënësve fjalët e mëposhtme, me të cilat
krijojnë një tekst të shkurtër, duke përshkruar mjedisin e
klasës së tyre: klasë, derë, dritare, bankë, karrige, tabelë,
nxënës, shteg, fyell.
Nxënësit identifikojnë emrat dhe thonë nëse ato shënojnë një
send, qenie a dukuri të vetme apo më shumë se një, duke
nxjerrë kështu konceptin e njëjësit dhe shumësit.
Ndërtimin e njohurive të reja: Analizë rastesh
Mësuesi/ja shkruan në tabelë emrat e përdorur nga nxënësit, duke i vendosur të ndarë në njëjës e shumës.
Për secilin prej tyre nxënësit japin formën e kundërt.
Nxënësit dallojnë format e shumësit dhe i klasifikojnë emrat sipas formimit të shumësit:
- si njëjësi: nxënës, dritare, karrige
- me mbaresë: (disa) tryeza, tabela
- me ndryshim tingujsh: derë/dyer, fyell/fyej, mik/miq
- me ndryshim tingujsh dhe mbaresë: shteg/shtigje,
Për të gjitha rastet nxënësit mund të japim edhe shembuj të tjerë për të ilustruar formimin e shumësit.
U kërkohet nxënësve të japim formën e shumësit për emrat: flamur, gjysh, nip dhe portokall. Nxënësit
mund të japin dy forma të shumësit, por, dhe nëse nuk i japin ato, theksohet se disa emra kanë më shumë
se një formë të shumësit
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- nip - nipa/ nipër
- flamur - flamurë/ flamuj
- portokall - portokalle - portokaj
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Në këtë fazë të orës mësimore, punohet me rubrikën e ushtrimeve të tekstit. Punohet ushtrimi 1, 2 dhe
6 në tekst sipas kërkesave.
Ushtrimi 3 shoqërohet dhe me identifikimin e elementeve që formojnë shumësin e emrave të dhënë.
Ushtrimi 4 dhe 5 bëjnë një përsëritje dhe të gjinisë së emrit.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për dallimin e numrit të emrit; për identifikimin e mjeteve të formimit
të shumësit tek emri; për kthimin e saktë të emrave nga njëjësi në shumës dhe anasjelltas. Pjesë e
vlerësimit është edhe përcaktimi i nxënësve që do të vëzhgohen gjatë kësaj ore mësimi duke pasur
parasysh të dhënat e mbledhura në evidenca të progresit të tij.
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet si detyrë shtëpie ushtrimi 7.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Lakimi i emrave. Lakimi i emrave të gjinisë asnjanëse

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Shoku im
i bankës

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– ndan emrat në lakime;
– lakon emrat e secilës gjini;
– përcakton karakteristikat e lakimit të emrave në gjininë asnjanëse.

Fjalët kyç:
● lakim
● trajtë përfaqësuese
● gjini mashkullore
● gjini femërore
● gjini asnjanëse

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me grupe emrash në numrin njëjës e shumës, materiale të tjera nga
burime të ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim në çift - Analizë rastesh -Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve:
Bashkëbisedim në çift
Krijohen çiftet në bazë banke ose sipas mundësive. Çdo nxënës i
drejtohet shokut të tij të bankës, duke evidentuar cilësi dhe veprime
që i pëlqejnë ose nuk i pëlqejnë tek ai. Udhëzohen nxënësit të
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përdorin emra të të tria gjinive dhe që veprimet t’i emërtojnë përmes emrave të gjinisë asnjanëse.
P. sh.: Mua te shoku im më pëlqen sinqeriteti, besimi, shpejtësia dhe çiltërsia e tij. Nuk më pëlqen të
qeshurit shumë dhe të folurit me të gjithë.
Gjatë aktivitetit shoku i bankës dallon emrat e përdorur prej tij dhe përcakton gjininë e tyre. Shoku, besimi,
sinqeriteti, çiltërsia, të qeshurit dhe të folurit.
Ndërtimi i njohurive të reja. Analizë rastesh/Punë drejtuar
U kërkohet nxënësve të vendosin emrat në trajtën përfaqësuese dhe të lakojnë me gojë një emër të çdo
gjinie, ndërsa për gjininë mashkullore të lakojnë një emër, që në trajtën përfaqësuese përfundon me “i”
dhe një që përfundon me “u”.
Nënvizojmë mbaresat e secilit emër gjatë lakimit. P.sh.:
Rasat							
Lakimi I		

Trajta e shquar

Lakimi II

Lakimi III

Lakimi IV

Emërore
Gjinore

sinqeritet-i
i, e sinqeritet-it

shok-u
i, e shok-ut

çiltërsi-a
i, e çiltërsi-së

të folur-it
i, e të folur-it

Dhanore

sinqeritet-it

shok-ut

çiltërsi-së

të folur-it

Kallëzore
Rrjedhore

sinqeritet-in
(prej) sinqeritet-it

shok-un
(prej) shok-ut

çiltërsi-në
(prej) çiltërsi-së

të folur-in
(prej) të folur-it

U kërkohet nxënësve të dallojnë ndryshimet që pësojnë emrat gjatë lakimit. Më pas pyeten:
- Cila është forma përfaqësuese e emrave të dhënë? (sinqeritet, shok, çiltërsi, të folur)
- Cilat janë mbaresat? -i, -u, -a/ja dhe -it, -ët etj.,
- Cila pjesë përbërëse e emrit ka ndryshuar: Tema apo mbaresa? (mbaresa)
- Si del në kallëzore emri lule? (lulen) Pse? Kujtohet se kur theksi i fjalës bie në fund, mbaresa e
kallëzores është -në (babanë, xhaxhanë, vëllanë, bukurinë, fisnikërinë etj.)
Duke i ndarë vetë në lakime, nxënësit nxjerrin karakteristikat e lakimeve të emrave.
Për një minutë shihet teksti për të kujtuar dhe që emrat e gjinisë asnjanëse gjatë lakimit ngjasojnë me
emrat e gjinisë mashkullore.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet sipas kërkesës ushtrimin 1, duke argumentuar ndarjen e emrave në lakime.
Ushtrimi 2 sipas kërkesës dhe specifikohet lakimi i tyre.
Punohet ushtrimi 3 punohet në libër dhe lexohet nga nxënësit e nivelit bazë e mesatar.
Nxënësve u jepet si ushtrim të formojnë fjali me:
- emrin libër në rasën gjinore, numri shumës;
- emri këngë në rasën kallëzore, numri njëjës;
- emri miku në rasën dhanore, numri shumës;
- emri të dëgjuarit, rasa rrjedhore, numri njëjës.
Punohet ushtrimi 4, 5 sipas kërkesës në libër.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për ndarjen e emrave në lakime; për lakimin e emrave të secilës gjini;
për dallimin e emrave në gjininë asnjanëse dhe përcaktimin e karakteristikave të lakimit të tyre, për
përdorimin e tyre të saktë gjatë përshkrimit dhe në ushtrimin suplementar.
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet si detyrë shtëpie ushtrimi 6.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të dëgjuarit
Tema mësimore: Montenj “Skënderbeu dhe ushtarët e tij”

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Heroi ynë
Kombëtar

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca e të menduarit,
3. Kompetenca e të nxënit,
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– dëgjon me vëmendje dhe interes një tekst:
a. për të marrë sa më shumë informacion;
b. për të dalluar shkakun dhe pasojën e veprimeve të personazheve;
– tregon me fjalët e tij përmbajtjen e tekstit që dëgjon;
c. identifikon mesazhin e një pjese.

Fjalët kyç:
● informacion (të dhëna)
● shkak
● pasojë
● mesazh

Burimet: teksti mësimor, e-libri, foto të Heroi tonë Kombëtar
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Pyetje – përgjigje - Dëgjim i drejtuar - BashkëbisedimDiskutim etj.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Pyetje - përgjigje
Mësuesi/ja bashkëbisedon me nxënësit Skënderbeut:
- Tekstet e mëparshme na kanë njohur me heronj si Rolandi, Muji, Teli. Po heroi ynë kombëtar cili është?
- Çfarë dini ju për Skënderbeun?
- Ku i keni lexuar ose dëgjuar?
- Si e imagjinoni atë?
- A ju pëlqen t’i ngjani? Për çfarë?
- Dini ndonjë autor që ka shkruar për Skënderbeun?
- Po të huajt kanë shkruar për Skënderbeun?
- Pse mendoni se edhe të huajt kanë pasur interes për Skënderbeun?
Ndërtimi i njohurive të reja
Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të mbyllin tekstet dhe të dëgjojnë me vëmendje çfarë do t’u thotë ajo apo
ato që do të dëgjojnë të incizuara.
Më pas mësuesi/ja u kujton nxënësve rregullat dhe qëndrimet gjatë të dëgjuarit:
a. vëmendje dhe përqendrim për të kuptuar tekstin dhe për të marrë mesazhin e tij,
b. interes maksimal për të marrë sa më shumë të dhëna,
c. kontakt me sy me folësin,
d. qëndrim i duhur i trupit, që siguron përqendrimin.
Gjithashtu mësuesi/ja u kërkon nxënësve të jenë të vëmendshëm:
- ndaj informacionit që do të dëgjojnë;
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- të nxjerrin mesazhin e pjesës
- të dallojnë shkakun e veprimit të personazheve dhe pasojat që rrjedhin prej tyre.
Fjalor
SHKAK – 1. Rrethanë, dukuri, ngjarje etj., nga e cila vjen si pasojë diçka tjetër; ajo që bën të lindë, të
ndryshojë ose të zhduket diçka tjetër. 2. Arsyeja pse ndodh një gjë, pse bëhet një punë etj., shtysa për një
veprim; arsyeja që kemi a që nxjerrim për një punë, për një veprim etj.
PASOJË – 1. Gjurmët a ndikimi që lë një veprim ose një gjendje e mëparshme; diçka zakonisht e
padëshirueshme a e keqe, që vjen pas një veprimi; rrjedhim.
a) Lexim shprehës i tekstit
Mësuesi/ja (ose një nxënës) lexon dalëngadalë tekstin ose e dëgjojnë të incizuar, ndërkohë që nxënësit
dëgjojnë me vëmendje. Nëse është e nevojshme mësuesi/ja e rilexon tekstin.
b) Pyetje rreth të kuptuarit
- Si titullohej ky tekst?
- Për sa ngjarje bëhet fjalë në këtë tekst?
- Cilat janë personazhet kryesore të ngjarjeve?
- Kush ishte Eduarti? Kush e fyu atë?
- Si u zbut zemërimi i tij? (Nga tre fisnikët frëngë, të cilët i bënin ballë me guxim ushtrisë së tij
ngadhënjimtare)
- Po Skënderbeu si u zbut? (Nga qëndresa dhe përballja me dinjiteti i ushtarit para tij).
- Si mund t’i zbutim zemrat e atyre që i kemi fyer? (Duke i mallëngjyer dhe duke iu drejtuar dhembshurisë
dhe shpirtbutësisë së tyre, por edhe duke shfaqur trimëri dhe qëndresë)
c) Tregim i brendisë së tekstit
2-3 nxënës tregojnë brendinë e tekstit
d) Mesazhi i tekstit
- Cili është mesazhi i këtij teksti? (mënyra më e mirë për të zbutur zemrat e atyre që kemi fyer është
jo vetëm të dish t’i mallëngjesh duke iu drejtuar dhembshurisë dhe shpirtbutësisë së tyre, por edhe
të tregosh trimëri dhe qëndresë).
- Në cilin paragraf jepet ky mesazh? (në paragrafin e parë)
- Po paragrafët e tjerë, ç’funksion kanë? (shembuj që mbështesin mesazhin e këtij teksti)
- Cilët ishin dy shembujt? (Eduarti dhe Skënderbeu).
e) Shkaku dhe pasoja e veprimeve të personazheve
- Cili ishte shkaku që Eduarti u hakmor ndaj qytetit? (u fye nga Limosinët).
- Cilat qenë pasojat e këtij veprimi? (Eduarti bëri një kasaphanë të madhe, të cilën e ndalën vetëm
tre fisnikë frëngë)
Mësuesi/ja plotëson në dërrasën e zezë një diagram të ngjashëm.
Shkaku 			

Fyrja nga Limosinët

Pasoja
Bëri një kasaphanë në qytet, të cilën e
ndalën vetëm tre frëngë që me guxim
u përballën me ushtrinë e Eduartit. Më
pas ai mëshiroi dhe fali gjithë qytetin

Tre frëngë u përballën

Eduarti mëshiroi dhe

me ushtrinë e Eduartit

fali tërë qytetin.
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- Cili ishte shkaku i zemërimit të Skënderbeut? (Ushtari që iu qep për ta vrarë.)
- Cila ishte pasoja? (Tërbimi i Skënderbeut, të cilin e frenoi vetëm vendosmëria e ushtarit për t’u përballur me të).

Ushtari që donte ta vriste

Tërbimi i Skënderbeut, të cilin e frenoi
vetëm vendosmëria e ushtarit për t'u
përballur me të.

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Bashkëbisedim rreth dy udhëheqësve
- Ç’tipar i këtyre udhëheqësve del në këtë fragment? (toleranca, aftësia për të falur)
- Pse për një udhëheqës është e rëndësishme të jetë tolerant dhe të dijë të falë? (Udhëheqësit e kuptonin
se njerëzit mund të gabojnë dhe për këtë shpesh nuk duhen ndëshkuar me humbjen e jetës. Së dyti,
udhëheqësit duhet të vlerësojnë vlerat njerëzore si qëndresa, trimëria dhe krenaria. Njerëzit që i kanë
këto vlera nuk e meritojnë vdekjen. Së treti, udhëheqësit e drejtë e dinë se po t’u ofrosh njerëzve të
mirën, me të mirë do të të shpërblejnë.
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit që kanë dëgjuar me vëmendje tekstin dhe kanë arritur të kuptojnë më
mirë ngjarjet që përshkruhen në të, ata që tregojnë sa më shumë të detaje nga teksti; që dalluan shkakun
dhe pasojën e veprimeve të personazheve; që formuluan më saktë mesazhin e pjesës.
Detyrë shtëpie
Si duhet të jetë një udhëheqës i mirë për ju? Jepini me shkrim mendimet tuaja.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Gj. Shkurtaj “Figura e Skënderbeut” (tekst joletrar)

Shkalla: III

Situata e të nxënit:
Skënderbeu, Heroi ynë
Kombëtar

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca e të nxënit,
3. Kompetenca digjitale,
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– dallon veçoritë e një teksti joletrar, siç është shkrimi komentues;
– lexon tekstin dhe bën përmbledhjen e çdo paragrafi të tekstit;
– nxjerr mesazhin e shkrimit;
– veçon shembujt dhe argumentet që përdor autori për të përforcuar
mendimin e tij;
– komenton vargjet e këngëve që janë dhënë në tekst;
– plotëson kartelën e të dhënave për shkrimin joletrar.
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Klasa: VI

Fjalët kyç:
● tekst joletrar
● Skënderbe
● këngë
● arbëresh
● trimëri
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Burimet: teksti mësimor, foto për Skënderbeun, e-libri, https://www.youtube.com/ëatch?v=rJ_V6COFsC8
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bisedë - Kllaster - Diskutim - Punë në grupe etj.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Bisedë
Në detyrën e shtëpisë nxënësit kanë shprehur me shkrim mendimet e tyre se si duhet të jetë një udhëheqës.
Ata japin mendimet e tyre dhe i argumentojnë ato. Disa cilësi (për të cilat të gjithë nxënësit janë dakord)
mësuesi/ja i shkruan në dërrasën e zezë në trajtën ë një kllasteri:

vetëbesimi dhe
besimi te të tjerët
vendosmëria
autoriteti

mençuria
toleranca
Udhëheqësi
dallohet nga

trimëria

kontributi për të tjerët
dhe për atdheun

Mësuesi/ja pyet:
- Po Skënderbeu a i kishte këto cilësi? Nxënësit japin mendimin e tyre duke e konkretizuar edhe me
shembuj nga jeta dhe veprimtaria e Skënderbeut.
Ndërtimi i njohurive të reja
b) Nxitje e imagjinatës
Nëse janë mundësitë, mësuesi/ja mund të prezantojë para klasës një pjesë nga filmi “Skënderbeu”. Në
mungesë të tij mund të zgjedhë disa foto ose krijime letrare (vargje kushtuar Skënderbeut”.
https://www.youtube.com/watch?v=rJ_V6COFsC8
c) Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi/ja zhvillon një bisedë hyrëse në të cilën prezanton titullin e pjesës dhe autorin e saj. Ai u kujton
nxënësve se jo vetëm artistët (shkrimtarë, piktorë, muzikantë), por edhe njerëzit e tjerë të letrave kanë
shkruar për Skënderbeun. I tillë është edhe rasti i gjuhëtarit Gjovalin Shkurtaj.
d) Kuptimi
Lexim në heshtje
Paraprakisht mësuesi/ja u kërkon nxënësve që të nënvizojnë fjalët e reja që nuk i kuptojnë. Më pas nxënësit
lexojnë në heshtje tekstin. Mësuesi/ja sqaron fjalët e reja për nxënësit si, p.sh.:
Fjalor
Vegjëli - Shtresa e gjerë e popullit, njerëzit e thjeshtë (vegjëlia shqiptare, vegjëlia e qytetit (e fshatit).
interesat e vegjëlisë, lufta e vegjëlisë. zëri i vegjëlisë etj.)
Pyetje rreth të kuptuarit
Mësuesi/ja ndan në tri grupe nxënësit dhe u përcakton atyre nga një paragraf. Për këtë paragraf, nxënësit
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duhet të bëjnë pyetje për grupet e tjera (zinxhir). Mësuesi/ja përcakton në fund se cili do të jetë grupi, i
cili do t’u përgjigjet pyetjeve. U kërkon nxënësve që ta lexojnë edhe njëherë gjithë tekstin dhe më pas të
hartojnë pyetjet. Orientohen anëtarët e çdo grupi për pyetjet. Disa nga pyetjet mund të jenë.
Grupi I
- Kujt i kanë kënduar popujt e ndryshëm?
- Pse popujt e vegjël u këndojnë më shumë princërve dhe heronjve? (Popujt e vegjël me armiq të mëdhenj
kanë një detyrim më shumë për t’u kënduar trimave; popujt e vegjël kanë dëshirën për t’ua bërë të njohur
vlerat e tyre të tjerëve etj.)
- Çfarë u ka dhuruar vegjëlia trimave dhe heronjve? Si e gjykoni këtë akt? (T’u krijosh këngë dhe të bësh vlerësime
për ta, do të thotë të tregosh mirënjohje dhe respekt për heronjtë; kështu heronjtë bëhen të pavdekshëm.)
- Cili është heroi për të cilin ka kënduar më shumë populli shqiptar? Pse?
- Ç’tipare të Skënderbeut shfaqen në vargjet e këngës që këndon Lukë Kaçajt? (trimëria, forca, qëndresa
ndaj armikut)
Grupi II
- Çfarë janë thurur për Skënderbeun?
- Cilat janë figurat e shquara që kanë mbledhur krijimet e popullit për Skënderbeun?
- Ku janë botuar këto krijime?
- Pse është e rëndësishme mbledhja dhe botimi i krijimtarisë popullore? (E ruan dhe e bën të pavdekshme
këtë krijimtari; i jep mundësinë gjithkujt ta lexojë e ta shijojë këtë krijimtari; u jep mundësinë studiuesve ta
studiojnë dhe ta vlerësojnë atë etj.)
Grupi III
- A kanë shkruar arbëreshët e Italisë për Skënderbeun?
- Arbëreshët jetojnë në Itali. Si e shpjegoni interesin dhe dashurinë e tyre për Skënderbeun? (Llidhja me
gjakun e të parëve, legjendat që janë ruajtur duke kaluar brez pas brezi etj.)
Mësuesja në bashkëpunim me nxënësit vlerësojnë përgjigjet e nxënësve.
e) Interpretimi dhe vlerësimi
Një titull për çdo paragraf
Mësuesja udhëzon grupet t’i vënë një titull çdo paragrafi dhe ta shkruajnë në një fletë. Secili nga grupet
shënon titullin për çdo paragraf. Më pas secili grup, lexon variantet e tij dhe së bashku me mësuesen
vendosin të shkruajnë në dërrasën e zezë variantin më të mirë.
Paragrafi 1
Paragrafi 2
Paragrafi 3

Popujt u kanë kënduar trimave
Krijimtaria artistike për Skënderbeun është mbledhur dhe botuar
Arbëreshët i këndojnë Skënderbeut

Argumentet dhe shembujt që jep autori për të mbështetur mendimin e tij. Bisedë
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit që në çift të shkruajnë me një ose dy fjali informacionin që morën nga
teksti që lexuan.
Populli dhe artistët shqiptarë, kudo ku janë, i kanë shkruar dhe i kanë kënduar heroit tonë kombëtar,
Skënderbeut (Mësuesi/ja mund ta shkruajë në dërrasë të zezë).
Më pas mësuesi/ja kërkon nga nxënësit shembujt që ka përdorur autori për të mbështetur argumentet dhe
mendimet e tij. (kënga del prej grykës së pushkës, Lukë Kaçaj, vargjet, De Rada, Gjeçovi, Marin Sirdani,
vëllimet e botuara nga Instituti i Folklorit, Instituti i Kulturës Popullore, Vorea Ujka etj.).
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Mesazhet nga vargjet e tekstit
Mësuesi/ja u kujton nxënësve që teksti në dy raste ka vargje. Mësuesi/ja u kërkon nxënësve (të ndarë në
dy grupe) të shkruajnë mesazhin e vargjeve:
a) Skënderbeu ka treguar një trimëri të jashtëzakonshme ndaj pushtuesve osmanë.
b) Gjatë historisë së saj, Shqipëria ka lindur shumë trima, por në krye të tyre qëndron pa dyshim figura
e Skënderbeut.
f) Gjuha dhe stili
- Gjeni në grupin e parë të vargjeve, hiperbolat. (Rikujtohet se çfarë është hiperbola.)
S’e djeg flaka, s’e djeg as baroti; se shumë turq menjëherë ai i përlan; dhe me një të rame, malin dysh e çan.
- Ç’funksion kanë ato? (E bëjnë më madhështore figurën e Skënderbeut.)
- Për grupin e dytë të vargjeve u kërkohet nxënësve që përbri vargjeve të venë një cilësi të heroit.
Çdo gur kishte duar çeliku

forcën, guximin

Një gojë dhe dy buzë të mbyllura
Një kraharor të gjerë
sy prej zjarri

fjalëpakë

shpirtgjerësinë
zgjuarsinë

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Kartela e informacionit
Punohet kërkesa 3 e tekstit. Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që të punojnë në çift për të plotësuar kartelën
e të dhëna për shkrimin joletrar.
Vende		

Drenicë, Kosovë, Itali

Autorë 		
			

De Rada, Shtjefën Gjeçovi, Marin Sirdani, Karmine Abate, Karmell Kandreva,
Vorea Ujko

Këngëtarë 		

Lukë Kaçaj

Tituj veprash
			

Filmi “Skënderbeu”, romani “La moto di Scanderbeg”, vjershat “Skanderbeku”
dhe “Kruja”

Komenti i autorit

Popujt e kanë traditë t’u këndojnë princërve dhe tribunëve të tyre.

Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit që dallojnë veçoritë e një shkrimi komentues; që arrijnë të bëjnë me fjalët e
tyre përmbledhjen e çdo paragrafi të tekstit; që nxjerrin mesazhin e shkrimit; që arrijnë të veçojnë të dhënat
dhe argumentet që përdor autori për të përforcuar mendimin e tij; që komentojnë vargjet e këngëve që janë
dhënë në tekst; që plotëson kartelën e të dhënave për shkrimin joletrar
Detyrë shtëpie
Nxënësi mund të shkruajnë një poezi ose të bëjnë një portret për Skënderbeun.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Ushtrime për emrin

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Loja “Më i
shpejti”

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– përcakton veçoritë gramatikore të emrit;
– përdor emrat në formën e kërkuar.

Fjalët kyç:
● emër
● gjini
● numër
● lakim

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me fjali ku të ketë emra të ndryshëm, materiale të tjera nga burime
të ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. PNP: Konkurs - Lojë - Shkrim i lirë
Organizimi i orës së mësimit
Kjo orë mësimore mund të zhvillohet në formë konkursi, duke u ndarë klasa në skuadra. Madje nxënësit
mund t’i vënë edhe një titull skuadrës së tyre.
Për zhvillimin e ushtrimi 1, klasa ndahet në tri skuadra. Secila skuadër ka tre përfaqësues.
- Skuadra I ndan emrat e ushtrimit 1 në dy numra.
- Skuadra II ndan emrat sipas gjinisë.
- Skuadra III ndan emrat sipas lakimit.
Skuadra shpallet fituese jo vetëm për saktësinë e zhvillimit të ushtrimit, por edhe për shpejtësinë e
përgjigjes.
Ushtrimi 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 punohen në libër sipas kërkesave.
Ushtrimi 3 mund të punohet si lojë, ku nxënësit paralelë të çdo
skuadre plotësojnë kërkesat e dhëna.
P.sh.: ushtrimi 3
		
plak
pleq
pleqëri
Ushtrimi 4 dhe 5 mund të punohet në çift me shokun e bankës.
Duhet të bëhet përpjekje që e tërë klasa të përfshihet dhe marrë
pjesë në zhvillimin dhe zgjidhjen e ushtrimeve.
Për nxënësit që do të vlerësojë, mësuesi/ja përgatit skeda, ku ata
të formojnë fjali me emra të të tria gjinive në rasat dhe numrin e
kërkuar.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen me notë për përvetësimin e njohurive për veçoritë gramatikore të emrit;
për shkathtësinë e fituar në përdorimin e emrave në formën e kërkuar, për punën në grup dhe në dyshe.
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet detyrë shtëpie ushtrimi 8 sipas kërkesës.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: III

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Kristoforidhi “Gjahu i malësorëve”, ora e parë (tekst letrar)

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë
me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca e të nxënit,
3. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– parashikon rreth përmbajtjes së tekstit duke u bazuar në fjalët kyç;
– përcakton kohën dhe vendin ku zhvillohen ngjarjet në tekst;
– u përgjigjet pyetjeve rreth brendisë së tekstit;
– tregon me fjalët e tij brendinë e pjesës duke e ilustruar me detaje
dhe shembuj nga teksti.

Fjalët kyç:
● gjah
● gjuaj
● gjuetar
● kafshë
● malësor
● dimër
● qentë

Burimet: teksti mësimor, e-libri.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Bashkëbisedim - Hartë koncepti - Parashikim me terma
paraprakë - Provë në ritregim - Punë në grupe - Harta e tregimit.
Organizimi i orës së mësimit

Ka lindur në vitin 1827 në Elbasan.
Është studiues i shquar i gjuhës shqipe
dhe veprimtar i Rilindjes Kombëtare.
Veprimtaria e tij themelore ishte në dy fusha
të lidhura ngushtë: për gjuhën dhe për
shkollën shqipe. Botoi më 1867 Abetaren
dhe më pas libra të vegjël për nxënësit.
Bashkë me atdhetarë të tjerë mori pjesë
në Komisionin për alfabetin e për arsimin më 1867 në
Stamboll dhe i vazhdoi më pas përpjekjet e përbashkëta për
alfabetin.

Vepra:
Fjalori
Shqip Greqisht;
Gramatika e
gjuhës shqipe;
Abetarja;
Përktheu
Biblën.

Veprat e
Kristoforidhit

Kostandin
Kristoforidhi

Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Bashkëbisedim

Mësuesi/ja bisedon me nxënësit për gjahun sipas skemës të cilën e vizaton në dërrasën e zezë.

Çfarë
është?

+

Cilat janë
kafshët ose
shpendët që
gjuhen?

+

Me çfarë
gjuhet?

+

Kur dhe ku
gjuhet?

+

Kush e
shoqëron
gjahtarin?

+

Gjahu

- A e dini kuptimin e fjalës gjah? (Gjetja e ndjekja e kafshëve dhe e shpesëve të egra për t’i vrarë ose
për t’i zënë; vrasja ose kapja e kafshëve dhe e shpendëve të egra; gjueti.)
- Çfarë gjuajnë kryesisht gjahtarët? (drerë, zogj të egër, dhi të egra, derra të egër, dhelpra etj.)
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- Më çfarë i gjuajnë? (çifte, çark, pushkë, armë, shigjetë)
- Ç’ kohë dhe ç’vend është i përshtatshëm për gjah (në dimër, nëpër male)
- Kush e shoqëron gjahtarin? (qeni/të ose zagarët)
Parashikim me terma paraprakë
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të shkruajnë një histori të shkurtër duke u bazuar në 6 fjalë kyç të marrë nga
gjashtë rrathët e mësipërm: gjah, malësorë, kafshë të egra, armë, dimër, qentë.
Nxënësit shkruajnë historitë dhe më pas diskutojnë rreth tyre (pëlqimet dhe komentet rreth historive që
kanë shkruar shokët ose shoqet e tyre).
- Ndërtimi i njohurive të reja: Kuptimi dhe mesazhi
→ Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi/ja prezanton titullin e pjesës së re dhe autorin (i shkruan në dërrasën e zezë). Mësuesi/ja thotë
shkurtimisht disa të dhëna për jetën dhe veprën e autorit.
→ Lexim në heshtje i tekstit
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit që të nënvizojnë pjesët që paraqesin:
- vendin dhe kohën;
- emrat e personazheve;
- kafshët e egra që do të gjuajnë gjahtarët;
- fjalët ose shprehjet e reja.
Për këtë nxënësit udhëzohen të përdorin gjatë leximit lapsa me ngjyra ose numra.
→ Fjalët dhe shprehjet e reja në tekst
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit fjalët e reja dhe i shkruan ato në dërrasën e zezë. Mësuesi/ja së bashku
me nxënësit sqaron kuptimin e këtyre fjalëve. Më pas nxënësit gjejnë sinonime e tyre dhe ndërtojnë fjali
(me shkrim) me këto fjalë. P.sh.:
S’i trembet syri- nuk frikësohet. Gjahtarëve nuk u trembej syri para asgjëje.
→ Pyetje rreth të kuptuarit të përmbajtjes
Mësuesi/ja mund të kontrollojë të kuptuarit e përmbajtjes prej nxënësve nëpërmjet disa pyetjeve me
alternativa. Kjo mënyrë është edhe më argëtuese për nxënësit. Disa prej këtyre pyetjeve mund të jenë:
1. Gjahtarët vendosën të dalin për gjah:
a) në malin e Tomorrit;
b) në malin e Korabit;
c) në malin e Dajtit;
d) në malin e Gramozit.
2. Pse malësorët vendosin të dalin për gjah?
a) Nuk kishin ç’të bënin tjetër.
b) Ishte dimër dhe ishte mot i mirë.
c) I urdhëroi Mark Shalëgjati.
d) Që t’i shisnin kafshët e egra.
3. Gjahtarët vendosën së bashku që t’i printe Mark Shalëgjati, pasi ai:
a) e njihte mirë malin dhe të gjitha të fshehtat e tij;
b) ishte trim dhe s’i trembej syri para vdekjes;
c) kishte përvojë si gjahtar dhe ishte më i shkathëti;
d) e dëgjonin të gjithë, pasi ishte më i vjetri.
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4. Cila nga kafshët derdhi lot si një njeri:
a) arusha;
b) dhelpra;
c) dreri;
d) ujku.
5. Gjatë gjuetisë, malësorët:
a) u ndanë në grupe, pasi nuk ranë dakord me njëri-tjetrin;
b) e lanë në mes gjuetinë dhe u kthyen mbrapsht;
c) vendosën që të mos gjuanin më së bashku;
d) komunikuan mirë me njëri-tjetrin dhe çdo gjë shkoi mirë.
6. Për të vrarë dhelprën u bënë së bashku të gjithë gjahtarët pasi ajo është:
a) e shkathët;
b) e ngathët;
c) dinake;
d) e imët.
7. Pasi u kthyen në fshat, gjahtarët:
a) e ndanë në pjesë të barabarta gjahun me njëri-tjetrin;
b) e ndanë me short gjahun dhe secili mori pjesën që i takonte;
c) ia dhanë pjesën më të madhe Mark Shalëgjatit;
d) ua ndanë fshatarëve të varfër në fshat.
→ Ndarja e tekstit në pjesë dhe vënia e një titulli
Ndahen nxënësit në grupe dhe udhëzohen ta ndajnë tekstin në pjesë dhe t’i vënë çdo pjese nga një titull.
Nxënësit lexojnë në heshtje tekstin dhe më pas diskutojnë së bashku për titullin. Më pas diskutojnë së bashku
dhe vendosin për titullin më të përshtatshëm për çdo pjesë. Titujt mund të shkruhen në dërrasën e zezë.
- Pjesa 1- deri tungjatjeta, tungjatjeta; Titulli – Malësorët vendosin të dalin për gjah.
- Pjesa 2- deri udhë e mbarë; Titulli – Nisja e malësorëve për gjah.
- Pjesa 3- deri ty,ty,ty,ty; Titulli – Gjuetia e mbarë e malësorëve.
- Pjesa 4- Titulli – Kthimi i gjahtarëve në fshat.
→ Ritregimi i brendisë sipas pjesëve
Mësuesi/ja ngre para klasës, katër nxënës dhe ata me short përzgjedhin se për cilën pjesë do të thonë
brendinë. Kështu nis nxënësi i parë dhe vijojnë kështu me radhë. Nxënësit e tjerë gjykojnë rreth mënyrës
së rrëfimit të shokëve të tyre.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Nxënësit plotësojnë hartën e këtij tregimi.
- Personazhet: Mark Shalëgjati, Nikollë, Gjergj, Andre, Toskë, Arbër (emra shqiptarë)
- Koha: dimër, janar
- Vendi i ngjarjes: fshat, në malin e Tomorrit
- Subjekti: Një grup malësorësh vendosin që të dalin së bashku për gjah. Ata zgjedhin malin e Tomorit,
sepse aty kishte shumë kafshë të egra. Malësorët zgjedhin si prijës...
Mësuesi/ja shkruan pikat e mësipërme dhe nxënësit i plotësojnë në fletore.
Vlerësimi. Mësuesi/ja vlerëson kontributet e nxënësve në etapat e ndryshme të orës së mësimit.
Detyrë shtëpie. Mësuesi/ja udhëzon një grup nxënësish që të ndajnë rolet dhe të interpretojnë pjesët
kryesore të tregimit.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Kristoforidhi “Gjahu i malësorëve”, ora e dytë (tekst letrar)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Punë me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca e të nxënit,
3. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– tregon përjetimet dhe ndjenjat që e shoqërojnë gjatë leximit të tekstit;
– lidh pjesën me jetën dhe përvojat e tij personale;
– përcakton veçoritë e dialogut në tekst;
– analizon personazhin kryesor;
– veçon disa tipare të gjuhës së përdorur në tekst;
– argumenton pse i pëlqen ky tekst.

Fjalët kyç:
● malësorët
● dreri
● ujku
● dhelpër
● keqardhje
● dialog
● mirëkuptim
● përshëndetje

Burimet: teksti mësimor, e-libri.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim - Bisedë - Punë në grupe - Kllaster.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Interpretimi me role i pjesëve kryesore të tregimit “Gjahu i malësorëve”. Nxënësit e tjerë së bashku me
mësuesin/en vlerësojnë interpretimin.
Shënim: Nxënësit që interpretojnë mund ta mësojnë përmendsh ose mund ta lexojnë pjesën e tyre.
Ndërtimi i njohurive të reja
a) Interpretimi dhe vlerësimi
→ Pyetja 6
Nxënësit gjejnë në tekstin pjesën kur malësorët vrasin drerin dhe pjesën e ujkut. Ata tregojnë ndjesitë e tyre për
secilin rast (keqardhje - për drerin, jo keqardhje - për ujkun, pasi është grabitqar dhe u ha dhentë fshatarëve.
→ Pyetja 7
Mësuesi/ja pyet nxënësit për cilësitë e dhelprës (e zgjuar, dinake, gënjeshtare). Nxënësit gjejnë pjesën ku
malësorët vrasin dhelprën. Ata tregojnë se pse ishte e tillë, gjahtarët mezi e vrasin.
→ Pyetja 8
Mësuesi/ja pyet nxënësit për mënyrën e organizimit të gjahut nga malësorët:
- A ju pëlqen mënyra e organizimit të gjahut? Pse?
- Si komunikojnë me njëri-tjetrin? (E dëgjojnë njëri-tjetrin, bien dakord me njëri-tjetrin, bëjnë shaka me
njëri-tjetrin etj.)
- Si e organizojnë gjahun? (Vendosin të shkojnë për gjah, zgjedhin së bashku vendin ku do të gjuajnë,
zgjedhin prijësin e tyre, nisen së bashku në mëngjes, ndajnë detyrat e tyre gjatë gjuetisë, kthehen në fshat
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para se të errësohej, ndanë me short gjahun.)
- A pati vlerë kjo mënyrë organizmi? (Po, sepse gjuetia u vajti mbarë dhe ata u kënaqën.)
- Po ju si veproni kur doni të organizoni diçka? (Nxënësit tregojnë përvojat e tyre.)
- A është i rëndësishëm komunikimi i mirë dhe mirëkuptimi? (Mirëkuptimi dhe ndarja e detyrave e bën më
frytdhënëse një punë ose detyrë - nxënësit japin mendimin e tyre.)
b) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 10
Për këtë pyetje, mësuesi/ja i orienton nxënësit që të lexojnë një pjesë dialogu. Mësuesi/ja sqaron se çfarë
është dialogu (përkufizimi është në tekstin e nxënësit)
Më pas i pyet për veçoritë e dialogut të këtij teksti:
- Çfarë vini re? Si janë fjalitë? Ç’lloje fjalish janë? Çfarë fjalësh ka?
Nxënësit u përgjigjen pyetjeve:
- fjali të shkurtra
- fjali pyetëse, nxitëse, dëshirore etj.
..
- përshëndetje, imitime të zërave të kafshëve
ose të zhurmave (onomatope)
Organizator
Trim
i mirë
Mark
→ Pyetja 11
Shalëgjati
Për të plotësuar tiparet e Mark Shalëgjatit,
mësuesi/ja vizaton një kllaster në dërrasën e zezë.
Nxënësit vijnë një nga një dhe e plotësojnë atë.
Komunikues

...

Më pas mësuesi/ja i pyet nxënësit, nëse donin të kishin një
mik ose shok të tillë dhe pse. Nxënësit japin mendimet e tyre

i mirë

→Pyetja 12
Kur nxënësit kanë lexuar tekstin, kanë nënvizuar kafshët e egra që gjuajnë malësorët. Mësuesi/ja u kërkon
t’i shkruajnë emrat e egërsirave në fletore (ujk, arushë, dhelpër).
→ Pyetja 13
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit që të nënvizojnë në tekst, imitimet e zërave të këtyre kafshëve, zhurmave
të pushkëve etj. Mësuesi/ja pyet se pse përsëriten? (krijojnë atmosferën e gjahut, ritëm etj.).
→ Pyetja 14
Nxënësit plotësojnë përbri shprehjeve të dhëna në tekstin e nxënësit:
- Në ç’muaj jemi?
- Sot është data 15.
- Sa është data sot?
- Ka qenë kohë e mirë.
- Ecni shpejt!
→ Pyetja 15
Nxënësit nënvizojnë përshëndetjet dhe tregojnë ato që përdorin ata në jetën e përditshme.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Mësuesi/ja bashkëbisedon me nxënësit:
- A ju pëlqeu kjo pjesë? Pse?
- Pse autori e kishte titulluar “Gjahu i malësorëve”?
- Çfarë ju pëlqeu më shumë?
- Ç’mesazh morët pasi u njohët me këtë pjesë?
Detyrë shtëpie
Shkruani në fletore një dialog mes teje dhe një shokut tënd për një libër, ndeshje, film, muzikë etj.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: III

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Mbiemri. Kuptimi dhe klasifikimi i mbiemrit

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Qyteti im

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
4. Kompetenca qytetare.
5. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– identifikon mbiemrat;
– përcakton llojin e mbiemrave;
– përdor në fjali mbiemrat.

Fjalët kyç:
● mbiemër i nyjshëm
● mbiemër i panyjshëm

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha të ndryshme ose postera me mbiemra të nyjshëm dhe panyjshëm,
materiale të tjera nga burime të ndryshme (interneti) etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Vëzhgim i materialit me videoprojektor-Shkrim i lirë Di, dua të di - Mësova - Ushtrime.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Vëzhgim i materialit me videoprojektor
Nxënësit janë porositur që më parë të sigurojnë vetë materialet që do të përdoren për këtë temë.
Vendosen në videoprojektor materialet video ose foto, që i kanë përzgjedhur vetë nxënësit nga interneti,
për problemet që ka mjedisi i vendbanimit të tyre. Këtu përfshihen materialet që tregojnë ndotjen,
gjelbërimin, papastërtitë, shfrytëzimin e ujit etj.

Ndërtimi i njohurive të reja: Shkrim i lirë/Di, dua të di, mësova
Pasi vëzhguan materialin, nxënësit përshkruajnë me pesë fjali qytetin e tyre, duke përdorur sa më shumë
mbiemra. Më pas nxënësit nënvizojnë mbiemrat në përshkrimin e tyre. U kërkohet nxënësve të tregojnë
se çfarë roli kanë luajtur mbiemrat në përshkrimin e tyre dhe çfarë i kanë shtuar përshkrimit ata. Vetë
nxënësit japin kuptimin e mbiemrit dhe përdorimin e tij.
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Nxënësit kthehen në tekst dhe pasi e lexojnë atë, diskutojnë rreth
atyre që dinë, atyre që mësuan rreth llojit të mbiemrit dhe çfarë
është e paqartë rreth tij.
Nxënësit ilustrojnë me shembuj nga shkrimet e tyre llojet e
mbiemrave në të nyjshëm e të panyjshëm.
Mësova
Di
Dua të di
Mbiemri cilëson një Si klasifikohen Mbiemrat janë të nyjshëm
dhe të panyjshëm
emër a përemër
mbiemrat?
Jepet me skemë kuptimi leksikor i mbiemrit
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Ushtrime
Në këtë fazë të orës mësimore punohen ushtrimet 1, 2, 3, 4, 5,
në tekst sipas kërkesave, ku mësuesi/ja duhet të kujdesen që të
përfshihet e gjithë klasa në zhvillimin e ushtrimeve.

Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësve bëhet: për aftësimin e nxënësve për të dalluar mbiemrat; për t’i klasifikuar
ata sipas llojit; për t’i përdorur në fjali, veçanërisht në përshkrimet; - në varësi të parashikimit të mësuesit/
es dhe përgjigjeve të nxënësve mund të bëhen vlerësimet e tyre.
Detyrat dhe puna e pavarur:
Punohet ushtrimi 6 sipas kërkesës
Ushtrimi 7. Tema e përshkrimit mund të ndryshohet sipas preferencës së mësuesi/jat.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Përshkrimi letrar dhe shkencor i
kafshëve. (ora I)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Kafsha ime e preferuar

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
4. Kompetenca personale.
5. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore:
Nxënësi:
– flet për kafshën e tij të preferuar;
– ndan përshkrimin shkencor nga ai letrar;
– përcakton karakteristikat e secilit prej përshkrimeve.

Fjalët kyç:
● përshkrim letrar
● përshkrim shkencor
● kafshë e preferuar

Burimet: teksti mësimor, e-libri, materiale të ndryshme në funksion të temës nga mësuesi/ja dhe nxënësit,
https://www.youtube.com/watch?v=MiDpelT_ezo
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Vëzhgim i materialit në videoprojektor - Diskutim-Punë
e pavarur me modele në çift - Punë e pavarur individuale
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Vëzhgim i materialit në videoprojektor,
diskutim
Pasi mësuesi/ja u prezanton temën, u vendos nxënësve në videoprojektor materialin e marrë nga internet
rreth 50 fakteve më të rëndësishme shkencore për kafshët nëpër botë. Ky material gjendet në “Youtube”
në adresën: https://www.youtube.com/watch?v=MiDpelT_ezo
Nxënësit janë porositur që një orë më parë të gjejnë material dhe të flasin për kafshën e tyre të preferuar
dhe të adhuruar.
Materiali mund të jetë në videoprojektor, por që nuk e kalon 1’ ose i printuar dhe i shoqëruar me foto.
Diskutojnë rreth tyre jo vetëm për arsyet e preferencës, por dhe të emocionit që u shkakton prania e saj dhe
karakteristikave të veçanta që gjejnë në to.
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me modele në çift
Nxënësit udhëzohen të punojnë me
modelet në tekst duke përcaktuar se cili
prej tyre është një përshkrim shkencor
dhe cili është përshkrim letrar. Për secilin
prej tyre nxënësit nxjerrin:
● veçoritë gjuhësore dhe leksikore
(fjalët e përdorura):
● faktet shkencore
● mendimet personale (opinione).
(Nxënësve u bëhet e qartë ndarja e
konceptit “fakt” nga “opinion”.)
● përdorime të figurshme të fjalës dhe
përdorime të drejtpërdrejta të saj;
● klasa e fjalëve më e përdorur në
tekstet përshkruese të çdo lloji;
● si qëndrojnë në raport me realitetin informacionet e teksteve;
● cili prej tyre përcjell informacion dhe emocion dhe cili thjesht jep informacion;
● a kanë strukturë këto shkrime dhe veçoritë e tyre.
Nxënësit, pasi i nxjerrin këto veçori, i shkruajnë ato në fletore. Mund të shkruhen në tabelë pasi të jenë
qartësuar, për t’i pasur parasysh gjatë shkrimit të tyre.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Punë e pavarur individuale
Nxënësit rikthehen në materialet e tyre për kafshën e parapëlqyer, duke nënvizuar dhe përzgjedhur
informacionin dhe detajet që do të përdorin për përshkrimet e tyre.
Nxënësit do ta vazhdojnë punën në orën e dytë me përshkrimet e të dyja llojeve.
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit mund të vazhdojnë me përzgjedhjen dhe plotësimin e materialeve
të tyre në lidhje me atë që do të shkruajnë dhe përzgjedhjen e informacioneve që i shohin si të vlefshme
për t’i përdorur në shkrim gjatë orës së dytë.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Përshkrimi letrar dhe shkencor i kafshëve.
(ora II)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Kafsha ime e
preferuar

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
5. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– përshkruan në mënyrë shkencore dhe letrare një kafshë të pëlqyer
prej tij;
– ndjek kërkesat e përshkrimit letrar e shkencor në to;
– respekton rregullat e drejtshkrimit dhe elementet e strukturës;
– vlerëson përshkrimet e bëra prej shokëve.

Fjalët kyç:
● përshkrim letrar
● përshkrim shkencor
● kafshë e preferuar

Burimet: teksti mësimor, e-libri, burime të ndryshme si nga interneti, enciklopedi të shfrytëzuara nga
nxënësit etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Stuhi mendimesh- Punë e pavarur me shkrim Diskutim rreth punëve me shkrim
Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të kujtojnë ato që duhen pasur parasysh në një përshkrim shkencor dhe
letrar të një kafshe në lidhje me;
- informacionin dhe mënyrën se si e pasqyrojnë atë;
- si punohet me gjuhën dhe kuptimet e fjalëve;
- a kanë strukturë dhe si zbatohet ajo.
Përshkrimi
shkencor

Përshkrimi
letrar

- Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me shkrim
Nxënësit pasi kanë përzgjedhur materialin që do të përdorin për shkrimet e tyre, punojnë të pavarur dy
përshkrime për të njëjtën kafshë: një shkencor dhe një letrar.
U tërhiqet vëmendja të respektojnë kërkesat që u nxorën në orën e parë për këto lloj shkrimesh. Lihen
nxënësit të punojnë për disa minuta.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Diskutim
Në këtë fazë të orës mësimore, disa nga nxënësit lexojnë punimet e tyre. Nisin diskutimet në klasë për
saktësinë e punimeve dhe respektimin e kërkesave të të dy punimeve. Mësuesi/ja ndërhyn dhe korrigjon
kur e sheh të nevojshme.
Vlerësimi: Kontrollohen dhe vlerësohet e tërë klasa.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Përemri. Llojet e përemrave

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Fundjavë me
familjen

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– liston llojet e përemrave;
– përcakton llojin e përemrave;
– ndërton fjali me lloje të ndryshme përemrash;
– dallon përemrat e ndryshëm në fjali a tekst.

Fjalët kyç:
● përemra dëftorë
● përemra vetorë
● përemra vetvetorë
● përemra pyetës
● përemra pronorë
● përemra lidhorë
● përemra të pacaktuar.

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha të ndryshme ose postera me përemra të llojeve të ndryshme,
materiale të tjera nga burime të ndryshme (interneti) etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Bashkëbisedim në çift, INSERT, ushtrime

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve:
Bashkëbisedim në çift
Nxënësit ndërtojnë një dialog me shokun e bankës rreth
gjërave që dëshirojnë të bëjnë gjatë fundjavës.
U kërkohet nxënësve të përdorin llojet e përemrave që
njohin. Dialogët janë të shkurtër dhe nxënësi e zhvillon një
herë me shokun dhe një herë me mësuesin/en dialogun.
Këtu nxënësit dallojnë dhe përdorimin e përemrit ju si formë
politese. Pjesa tjetër e nxënësve në dialogët e shokëve
dallojnë llojet e tjerë të përemrave të përdorur duke shënuar
të gjithë përemrat që njohin gjatë dëgjimit të materialit.
Ndërtimi i njohurive të reja: INSERT
Nxënësit kthehen te teksti për të punuar informacionin që është në tekst me shenjat e tabelës INSERT.
Paqartësitë që dalin gjatë përpunimit të informacionit diskutohen së bashku me nxënësit.
√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.

+
Njohuritë që i
ka mësuar më
parë.

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

Mësuesi/ja u bën të qartë nxënësve dallimin e përdorimit të përemrave; ai,ajo ata,ato si përemra dëftorë e vetorë/
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Kështu, kur këta përemra shoqërohen me një emër ose ndajfolje ai është dëftor dhe, kur nuk ndiqet nga
një emër a ndajfolje është vetor.
Shembuj:
Ai e pëlqen akulloren. (përemri vetor)
		
Ai djali e pëlqen akulloren. (përemër dëftor)
		
Ata do të vijnë në shkollën tonë. (përemri vetor)
		
Ata atje do të vijnë në shkollën tonë (përemër dëftor)
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Në këtë fazë të orës mësimore punohen ushtrimet në tekst.
Ushtrimi 1 punohet në libër duke gjetur dhe thënë llojin e përemrave. Nëse nxënësit nuk i dallojnë
përemrat mua, nesh si formë rasore të përemrit, ato vihen në dukje nga mësuesi/ja. Ne - përemër vetor;
kush - përemër pyetës; ju - përemra vetor; të gjithë, dikujt, dikush - përemra të pacaktuar; sonë përemër pronor; ajo, mua, unë, ti, - përemra vetor; asnjë, secili - përemra të pacaktuar; prej nesh përemër vetor); këtë - përemra dëftor; e cila - përemër lidhor, ç’- përemër pyetës; ne - përemër vetor;
secili - përemër i pacaktuar; e tij - përemër pronor.
Punohet ushtrimi 2 dhe 5 sipas kërkesave në libër.
Për ushtrimin 3 dhe 4 nxënësit thonë dhe llojin e përemrit.
Vlerësimi: Nëse mësuesi/ja parashikon të pyesë gjatë orës, orientohet gjatë ushtrimeve në kontrollin e
nxënësve që do të pyesë. Tregohet kujdes në saktësinë e gjetjes së llojit të përemrave.
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet detyrë ushtrimi 6.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Përemri vetor dhe trajtat e shkurtra

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Shkolla jonë

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– dallon përemrat vetorë në format e ndryshme rasore;
– lakon përemrat vetorë;
– dallon trajtat e shkurtra të përemrit vetor;
– përdor saktë trajtat e shkurtra të përemrit vetor.

Fjalët kyç:
● përemër vetor
● lakim
● trajtë e shkurtër

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha të ndryshme ose postera me përemrat vetorë dhe trajtat e shkurtra,
materiale të tjera nga burime të ndryshme (interneti) etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Stuhi mendimesh - Di, dua të di - Mësova - Ushtrime
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
U drejtohet nxënësve pyetje rreth përemrave vetorë në tekst.
- Cilët janë përemrat vetorë?
- Çfarë tregojnë ata?
- Sa veta ka dhe përse përdoret secili prej tyre?
Ka tri veta
						
					

unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ato
Përemri vetor

Është në numrin shumës

Është në numrin njëjës

Nxënësve u kërkohet të shkruhet në fletore një tekst i shkurtër me temë "Shkolla jonë", ku fjala "shkollë të
përdoret në të gjitha rasat.
Rishkruhet teksti duke zëvëndësuar emrin shkollë me përemra vetorë sipas rasës përkatëse.
Në lidhje me tekstin mësuesi dialogon me nxënësit për të shprehur mendimet e tyre rreth shkollës për të
përdorur përemrat unë,/ne, dhe ti/ju.
Vetë nxënësit konkludojnë se kur teksti vjen më mirë kur përdoret apo jo përemri vetor.
Nxënësit tregojnë kështu rolin e përemrit vetor në çdo vetë (veta I folësi (njëjës) folësi + të tjerë (shumës)
veta II bashkëfolësi (njëjës) bashkëfolësi etj. (shumës)
veta III zëvëndësohet emri a GE të përdorur më parë.
Ndërtimi i njohurive të reja: Di, dua të di, mësova
a. Kuptimi i përemrit vetor
U kërkohet nxënësve të lexojnë me kujdes tekstin dhe të shënojnë në tabelë hap pas hapi njohuritë që i
dinë, që duan të dinë dhe ato që mësuan. Këtë tabelë, që nxënësit e shkruajnë në fletore, mësuesi/ja e bën
në tabelë dhe e plotëson deri në fund të orës së mësimit.
		
Di		
unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ato
Ka tri veta 			

Përdoret në n. njëjës e shumës
Përdoret në gjininë femërore dhe
mashkullore vetëm në vetën III.

Dua të di
Si lakohet ai?
më shumë për trajtën
e shkurtër

Mësova
Veta I – tregon folësin vetëm a në grup.
Veta II – tregon dëgjuesin vetëm a në grup
Veta III – tregon frymor/ë (ose jofrymor/ë)
duke përjashtuar folësin dhe dëgjuesin.
Vetëm përemri i vetës së tretë
zëvendëson emrin…
Lakohet nëpër rasa në të dy numrat.

Për konceptet që janë të reja mësuesi/ja ndërhyn dhe bën sqarimet e nevojshme. Nxënësit nga klasat e
mëparshme kanë njohuri për përemrin dhe për trajtën e shkurtër. Këto njohuri sistemohen dhe përpunohen,
duke ngritur nivelin shkencor të shpjegimit të tyre.
b. Punë me tekstin
Lakimin i përemrave vetorë
U kërkohet nxënësve të studiojnë tabelën e lakimit të përemrave dhe të vënë në dukje ndryshimet që pësojnë
përemrat gjatë lakimeve dhe me se shoqërohen në rasën dhanore dhe kallëzore. Nxënësit duhet të dalin në
konkluzion se trajtat e shkurtra përemri vetor i merr gjatë lakimit vetëm në rasën dhanore e kallëzore.
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- Prezantimi dhe demonstrimi i njohurive: Ushtrime
Në këtë fazë të orës mësimore punohen ushtrimet e tekstit. Ushtrimi 1, 2, 3, 4, 5 plotësohen në libër sipas
kërkesës.
Ushtrimi 6 punohet në klasë duke specifikuar rasën, vetën dhe numrin e trajtave të shkurtra:
- do të të njoftoj - veta II, nr. njëjës, rasa kallëzore
- mos më thuaj - veta I, nr njëjës, rasa dhanore
- e takova - veta III, nr. njëjës, rasa kallëzore
- ju ka - veta II, r. kallëzore, nr. shumës
- na pëlqeu - veta I, nr. shumës, rasa dhanore
- ju lutem - veta II, nr. shumës, rasa dhanore.
Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësit bëhet për aftësimin e nxënësve në dallimin e përemrave vetorë në format
e ndryshme rasore; për dallimin e trajtave të shkurtra të përemrit vetor; për përdorimin e saktë të trajtave e
shkurtra të përemrit vetor.
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet detyrë shtëpie ushtrimi 7 sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Konica “Bora”, (tekst letrar)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me
tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca e të menduarit,
3. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– lexon:
a. për të dalluar prozën poetike, si lloj i tekstit letrar,
b. për të nxjerrë pikëtakimet ndërmjet prozës poetike me poezinë
dhe tregimin;
c. për të përcaktuar pozicionin e autorit në çastin e përshkrimit;
– dallon mjetet (figurat letrare, gjuha) që përdor autori për të dhënë
atmosferën e vjeshtës dhe të dimrit;
– bën dallimin ndërmjet krahasimit dhe metaforës, duke i ilustruar
me shembuj.
– shpreh përjetimet e veta, pasi lexon tekstin;
– shpreh ndikimin që kanë stinët në botën e tij shpirtërore.

Fjalët kyç:
● borë
● natyrë
● dimër

Burimet: teksti mësimor, e-libri, foto me pamje nga dimri, https://www.youtube.com/ëatch?v=uC-USAB530A
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Kllaster Bashkëbisedim - Punë në grupe.
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve:
Bashkëbisedim
- Në cilën stinë jemi?
- Ç’të veçantë ka secila nga stinët?
- Cila është stina që ju pëlqen më shumë dhe pse?
- Po dimri ju pëlqen? Bora? Pse?
- Cila është atmosfera që krijon bora kur bie?
Mësuesja krijon në dërrasën e zezë një kllaster
për borën me përgjigjet e nxënësve.

...
...

Bora

...

...

Faik Konica, lindi në 1875
në Konicë dhe vdiq më 1942 në
Uashington. Konica ishte “njeri me
kulturë të lartë” (Noli), “enciklopedi
shëtitëse” (G. Apolineri), eseist i
shkëlqyer, politikan me orientim
perëndimor, poliglot, shkrimtar etj.

Titujt e librave
- "Doktor Gjilpëra
zbulon rrënjët e
dramës së Mamurrasit"
- "Shqipëria si mu duk"
- "Ç’është liria"?

Veprat e
Faik KonicËs

Faik Konica

Ndërtimi i njohurive të reja:
a) Kuptimi dhe mesazhi
→ Nxitja e imagjinatës së nxënësve
Nxënësit dëgjojnë dhe shohin (muzika është e shoqëruar me peizazhe të ndryshme dimri) një pjesë nga
Antonio Vivaldi (vjeshta dhe dimri).
https://www.youtube.com/ëatch?v=uC-USAB530A
→ Prezantimi i pjesës së re. Për dimrin dhe borën kanë shkruar edhe shkrimtarët, si p.sh., Faik Konica.
Stuhi mendimi
- Çfarë dini për këtë autor?
- Keni lexuar më parë diçka nga ky autor?
Mësuesi/ja thotë shkurtimisht disa të dhëna për jetën dhe veprën e autorit. Të dhënat kryesore i shkruan
në dërrasën e zezë.

Mësuesi/ja lexon tekstin dhe u kërkon nxënësve që ndërkohë nxënësit të imagjinojnë borën që po bie.
Më pas mësuesi/ja kërkon përshtypjet e tyre për pjesën
→ Pyetje rreth të kuptuarit
- Në cilën stinë jemi? Ku duket kjo? (dimër, në paragrafin e parë)
- Si e përshkruan vjeshtën autori? (pa lule, pa diell, të trishtueshme)
- Pse është e tillë vjeshta? (bie shi, nuk ka më shumë lule, koha ftohet, zhvishen pemët, ikën zogjtë etj.)
- Po dimrin si përshkruhet? (qiellin e kanë mbuluar re të qeta e të ftohta, bie borë).
- Ku ndodhet autori? (në dritare)
- Si përshkruhet bora nga autori? Cila është atmosfera që krijon ajo në natyrë, te njerëzit, te zogjtë?
Mësuesja bën një kllaster në dërrasën e zezë (mund të përdorë format e flokëve të dëborës për kllasterin).
Më pas nxënësit krahasojnë dy kllasterat dhe shohin të përbashkët dhe dallimet mes tyre dhe autorit.
- Pse autori e nis me vjeshtën dhe e përfundon me verën? (bën krahasimet mes stinëve, tregon që çdo
stinë ka të veçantën e saj etj.)
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Proza poetike
Mësuesi/ja pyet:
bie ngadalë
- Çfarë është ky tekst? Poezi apo tregim?
zbukuron
Është shkruar në prozë, por nuk është
vajzat
tregim se nuk ka ngjarje (që ka një hyrje,
një zhvillim dhe një mbyllje). Përshkruan
ndjenjat dhe përjetimet e autorit, por nuk është
Bora
poezi, se nuk është shkruar në vargje. Pra, ka
gëzon
edhe tiparet e një tregimi, edhe të një poezie
djemtë
(po nuk është asnjëra nga këto). Mësuesi/ja
shkruan në dërrasën e zezë përkufizimin e prozës
zogjtë
poetike. Ai, gjithashtu, mund t’i informojë që në
kërkojnë
ushqim
letërsinë shqipe, proza poetike ka shkruar Migjeni, Lumo Skëndo etj.

fluturon
flokë- flokë

ndreq dhe
zbukuron
natyrën

c) Interpretimi dhe vlerësimi
→ Pyetja 3
Mësuesi/ja pyet nxënësit për shenjat e vjeshtës dhe të dimrit. Bëhet një tabelë në dërrasë të zezë. Nxënësit
ndahen në grupe dhe secili prej tyre plotëson më pas pjesën e tij.
Moti
Vjeshta

Ftohet pak,
bie shi

Dimri

Ftohtë, bie
borë

Natyra (pemët)
Zverdhen
gjethet
Bien gjethet

Zogjtë

Veshjet e njeriut

Ikin zogjtë në
vendet e ngrohta

Veshje me
mëngë të
gjata, triko etj.

S’ka zogj,
vetëm disa

Xhupa,
shall, çizme

Ndjenjat shpirtërore
trishtim

Trishtim
dhe gëzim

→ Pyetja 4
Nxënësit përgjigjen se cila stinë ju pëlqen dhe tregojnë arsyet e tyre.
d) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 5
Epitetet që tregojnë ardhjen e dimrit - të qeta, të ftohta, të argjendtë etj.
→ Pyetja 6
Mësuesi/ja pyet nxënësit për kuptimin e fjalës vesh.
- vë një petk në trup, fut krahët, këmbët e shtatin në një rrobë të qepur dhe mbështillem a mbulohem me të;
- i vë dikujt në trup petkat e tij.
Më pas mësuesi/ja kërkon që të gjejnë se ku është përdorur në tekst kjo folje (gjithë bota janë veshur me
të bardha). Cili është kuptimi i kësaj folje këtu?
E mbulon ose e mbështjell me një shtresë bore dhe nuk lë të duket çfarë është nën të.
Mësuesi/ja sqaron se këtu folja vesh nuk është përdorur për frymorët, por për borën.
Metafora dhe krahasimi
Mësuesi/ja sqaron nxënësit për krahasimin dhe metaforë dhe për funksionin e tyre. Ai jep shembuj që
nxënësit t’i kuptojnë figurat letrare.
Më pas nxënësit gjejnë shembuj metaforash në prozën poetike si p.sh., vjeshta erdhi e iku, hyn dimri, bora
fluturon, bora shkruan trëndafila etj.
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→ Pyetja 7
- Vetëm natyra është përshkruar në këtë tekst?
- Ç’vlerë i japin fëmijët dhe zogjtë këtij teksti? (Fëmijët e plotësojnë kuadrin e dimrit, i japin tinguj dhe
ngjyra të tjera, optimizëm etj.)
→ Pyetja 8
- Cilat janë ngjyrat me të cilat e përshkruan Konica dimrin? (E bardha dhe grija.)
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Mbështetur edhe në këtë prozë, nxënësit (disa) dalin një nga një në dërrasë të zezë dhe plotësojnë
veçoritë e prozës poetike.
Proza
poetike

nuk ka
ngjarje

është e
shkurtër

+

+

përshkruan
ndjenja dhe
emocione

+

është e
shkruar në
rreshta

+

e ngjashme
me tregimin
dhe poezinë

Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësve bëhet: për aftësimin e nxënësve: për të dalluar prozën poetike, si lloj
i veçantë i tekstit letrar; duke nxjerrë të veçantat dhe të përbashkëtat me poezinë dhe tregimin; për
të dalluar figurat letrare, si krahasimin dhe metaforën, si dhe veçoritë e gjuhës që përdor autori; për
shprehjen saktë e bukur të përjetimeve të veta.
Detyrë shtëpie
Nxënësit mund të zgjedhin mes dy kërkesave:
- Përpiquni bëni një pikturë sipas përshkrimit të Konicës.
- Plotësoni në një tabelë emrat, mbiemrat dhe foljet që përdoren në njërin nga paragrafët e prozës poetike.
Emra			
Kthjelltësia 			

Mbiemra 				
... 				

Folje
...

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Përshkrimi i natyrës
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
5. Kompetenca personale.
6. Kompetenca digjitale.
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Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Natyra te “Bora” e
Konicës dhe pjesa muzikore e Bethovenit
“Silencio” ose “4 stinët” e Vivaldit.
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– përcakton karakteristikat e një shkrimi përshkrues për
natyrën;
– bën një përshkrim për natyrën;
– shkruan sipas rregullave të drejtshkrimit;
– respekton kërkesat e një shkrimi përshkrues;
– diskuton rreth shkrimeve të shokëve të tij.

Fjalët kyç:
● përshkrim
● natyrë
● stinë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, interneti, burime të ndryshme me pamje të natyrës në stinë të ndryshme,
pjesa muzikore e Bethovenit “Silencio” ose “4 stinët” e Vivaldit.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh, vëzhgim i materialit me videoprojektor,
shkrim i lirë, diskutim.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
Nxënësit gjatë punës me pjesën “Bora” të Konicës nxjerrin disa karakteristika të përshkrimit të natyrës,
ndaj dhe u kërkohet t’i përsërisin ato. Pyetjet që mësuesi/ja mund t’u drejtojë nxënësve në ndihmë të
karakteristikave të tekstit përshkrues janë;
- Çfarë karakteristikash ka një tekst përshkrues?
- Cilat klasa fjalësh shërbejnë si fjalë kyç në të?
- Çfarë pasqyrohet në të veç pamjes së natyrës?
- Sa përjetime të tij sjell autori i përshkrimit?
- Cila stinë ju pëlqen më shumë dhe pse?
Ndërkohë nxënësve mund t’u vendoset me videoprojektor njëri nga materialet e mëposhtme, që janë
krijime muzikore kushtuar natyrës të shoqëruara dhe me pamje të mrekullueshme të saj gjatë vitit. Nëse
mësuesi/ja parapëlqen që ta shoqërojmë orën gjatë gjithë kohës me muzikë të lehtë në sfond, mund
të vendosë “4 stinët” e Vivaldit që është 41 minuta, ndërsa nëse duam që materiali të vëzhgohet për të
nxitur krijimtarinë e nxënësve mund të përdoret “Silencio” e Bethovenit, që është 8 minuta.
https://www.youtube.com/ëatch?v=GRxofEmo3HA - “4 stinët” e Vivaldit
https://www.youtube.com/ëatch?v=39DNaNAMKAU - “Silencio” e Bethovenit
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me shkrim
Nxënësit janë porositur që një orë më parë për të marrë me vete foto të natyrës në stinë të ndryshme
të vitit, por sidomos në stinën e tyre të parapëlqyer.
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Mësuesi/ja u kujton nxënësve që shkrimi duhet t’i kushtohet thjesht natyrës dhe përjetimeve të tyre rreth
saj, pa u zgjatur në atë që atyre u pëlqen të bëjnë gjatë stinës së tyre të pëlqyer.
Nxënësit pasi kanë kujtuar karakteristikat e një teksti përshkrues për natyrën dhe pasi kanë vëzhguar
materialin në videoprojektor, i cili mund të lihet në sfond për të nxitur krijimtarinë e nxënësve gjatë gjithë
orës, punojnë të pavarur për të përshkruar një stinë të natyrës, më të pëlqyerën prej tyre gjatë vitit.
Shkrimi duhet të jetë 10-15 fjali dhe të punohet në një kohë për rreth 20-25 minuta.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Diskutim
Nëse mbetet kohë lexohen disa prej punimeve dhe diskutohet shkurt për ata më të pëlqyerat nga vetë
nxënësit. Ata mund të diskutojnë rreth mendimeve të tyre për stinën e preferuar dhe për veçoritë e tekstit
përshkrues që kanë respektuar.
Vlerësimi: Kontrollohet e tërë klasa ose mund të kontrollohen vetëm 1/3 e punëve. Duhet pasur parasysh
gjatë kontrollit jo vetëm saktësia e drejtshkrimit, lidhja e fjalëve në paragraf, larmishmëria e klasave të
fjalëve, koherenca mes tyre.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Korrigjim i punëve me shkrim

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punët me
shkrim të nxënësve

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore:
Nxënësi:
– evidenton problemet e tij në punët me shkrim sipas:
a. tematikës
b. strukturës
c. drejtshkrimit
– korrigjon gabimet e tij në punët me shkrim;
– diskuton për të përmirësuar të shkruarit e tij në punët me shkrim.

Fjalët kyç:
● punë me shkrim
● strukturë
● rregulla drejtshkrimore

Burimet: Punët me shkrim të nxënësve
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Vëzhgim i punëve me shkrim, punë e drejtuar, punë e
pavarur, diskutim
Organizimi i orës mësimore
Punë paraprake
Mësuesi/ja korrigjon punët me shkrim dhe, nëse ka mundësi, skanon ose fotografon fragmente punësh
me shkrim për t’i shfaqur ato para nxënësve me videoprojektor. Nëse mësuesi/ja nuk arrin të sigurojë
materiale të skanuara, ajo mund të shkruajë në tabelë disa ushtrime ose fjali që kanë gabime dhe i
diskuton ato me nxënësit.
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Vëzhgim i punëve me shkrim, punë e drejtuar, diskutim
Paraqiten fillimisht punimet e mira, që e kanë trajtuar bukur temën, duke iu përmbajtur strukturës së
përshkrimit, me fjalor të pasur, pa gabime drejtshkrimore etj., (për të cilat falënderon nxënësit që i kanë
punuar). Më pas paraqiten punime që paraqesin probleme, të cilat i grupon:
a. që s’i janë përgjigjur kërkesave të temës;
b. që tema mund të jetë trajtuar, por nuk i përmbahen strukturës së përshkrimit si; mungon
hyrja ose mbyllja, zhvillimi është i mangët etj.
c. punime me gabime të shumta drejtshkrimit etj. (Për këto punime nuk përmend emrat e
nxënësve), por i sjell si problematika dhe së bashku me nxënësit bëjnë korrigjimet e duhura,
veçanërisht qëndrohet në ato gabime që janë hasur masivisht.
Nxënësit diskutojnë rreth materialeve të paraqitura. Mësuesi/ja u kujton njohuritë që kanë për problematikat
që diskutohen, nëse vihet re paqartësi, sqarohen dhe rikujtohen edhe njëherë njohuritë.
Punë e pavarur
U lihet kohë nxënësve të lexojnë punimin e tyre, të ndalen në gabimet dhe në shënimet e vëna nga
mësuesi/ja, dhe të bëjnë korrigjimet e duhura.
Shënim. Për ta pasur më të lehtë paraqitjen e problematikës, mësuesi/ja mban shënime gjatë korrigjimit të
punëve me shkrim rreth problematikës që haset më shumë në lidhje me shtjellimin e tematikës, strukturës
dhe drejtshkrimit.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të dëgjuarit
Tema mësimore: Eureka! Eureka!

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë
me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca e të menduarit,
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– dëgjon
a. për të dalluar një tekst letrar nga një tekst joletrar;
b. për të mbajtur shënime (fjalët kyç) që do të shërbejnë për të krahasuar
dy tekste;
– dallon episodet kryesore të tekstit që dëgjon dhe ritregon përmbajtjen e tyre;
– nxjerr mesazhin që merr nga secili tekst;
– dallon informacionin që përcjellin ilustrimet (figurat) në një tekst;
– përcakton të përbashkëtat dhe ndryshimet mes legjendës dhe një teksti shkencor.

Fjalët kyç:
● Arkimedi
● Eureka
● Ligji i Arkimedit
● tekst joletrar
● tekst letrar
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Burimet: teksti mësimor, e-libri, https://www.youtube.com/watch?v=ToT4wPtRaDA,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Diagrami i Venit - Bashkëbisedim Punë në grupe.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimi
- Keni dëgjuar për Arkimedin?
- Në ç’kohë ka jetuar?
- Çfarë ka qenë Arkimedi?
Arkimedi (Arhimēdēs) jetoi rreth viteve 287
p.e.s. - 212 p.e.s. Është dijetar grek. Ka qenë
matematikan, fizikan, inxhinier, astronom dhe
filozof. Lindi në Sirakuzë të Sicilisë, atëherë koloni
greke. Sipas disa historianëve e matematikanëve
mendohet se është një nga matematikanët
më të mëdhenjtë që kanë jetuar ndonjëherë.
Vepra e tij është e konsiderueshme. Arkimedit i
dedikohet shpikja e levës; e Π (pisë greke), për
llogaritjen e perimetrit; zbulimi i ligjit të zhytjes së
trupave, i njohur edhe si “Parimi i Arkimedit” që
sipas gojëdhënës e zbuloi ndërsa ai po lahej në një
vaskë (doli jashtë nëpër rrugë duke bërtitur “Eureka” (evrika) - (e gjeta)). Sipas këtij ligji, pesha e çdo
trupi të zhytur në lëngje është e barabartë me peshën e lëngut që zhvendos ai trup.
Ndërtimi i njohurive të reja
a) Ilustrimet në një tekst
Para se të dëgjojnë pjesën (nga mësuesja apo të incizuar), nxënësve u kërkohet të hapin librat, të
shohin ilustrimet dhe të tregojnë çfarë tregojnë ato. Mësuesi/ja mund t’I ndihmojë me anë të pyetjeve
për ilustrimet.
Ilustrimi 1
- Çfarë vini re në figurën e parë?
- Si është vizatuar burri në pamje?
- Ç’kuptim ka llamba mbi kokën e tij? Mendoni se ka zbuluar diçka?
- Cili është reagimi i njerëzve ndaj tij?
- Çfarë mund të ketë ndodhur?
Ilustrimi 2
- Po në figurën e dytë?
- Çfarë tregojnë dy enët? (eksperiment)
- Mendoni se ka lidhje mes figurës së parë dhe të dytë? (i njëjti burrë, ka mundësi që burri të ketë
bërë këtë eksperiment dhe më pas ka dalë i entuziazmuar).
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b) Dëgjim i tekstit të parë
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit ta dëgjojnë me vëmendje tekstin dhe më pas do t’u përgjigjen pyetjeve.
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit që të mbajnë shënime për datat, emrat ose fjalët kyç.
Mësuesi/ja lexon ngadalë tekstin. Ngre zërin, kur përmenden data dhe emra, si dhe lëviz kokën kur lexon
diçka të rëndësishme.
→ Pyetje rreth të kuptuarit
- Pse ky tekst titullohet “Eureka! Eureka!”
- Pse e kërkoi Heroni Arkimedin?
- Çfarë bëri Arkimedi më pas? Pse u shqetësua ai?
- Çfarë kërkoi Arkimedi që të vërtetonte dyshimet e mbretit?
- Pse argjendi dhe ari kishin masa të ndryshme?
- A kishte pasur të drejtë mbreti?
→ Tregim i brendisë së tekstit
Nxënësit tregojnë me fjalët e tyre brendinë e tekstit. Nxënësit e tjerë plotësojnë, nëse nuk tregohet e plotë
brendia e tekstit.
c) Dëgjim i tekstit të dytë
Mësuesi/ja vepron njësoj si për tekstin e parë.
→ Pyetje rreth të kuptuarit
- Kush ishte Arkimedi?
- Si e kuptuat Ligjin e Arkimedit? (Për përgjigjen e kësaj pyetjeje nxënësit i ndihmon mësuesi/ja.)
→ Tregim i brendisë së tekstit
Nxënësit tregojnë me fjalët e tyre brendinë e tekstit.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Mësuesi/ja pyet nxënësit:
- Cili ishte personazhi kryesor në të dyja tekstet?
- Çfarë kanë të veçantë dhe të përbashkët?
Nxënësit së bashku me mësuesin/en plotësojnë diagramin e Venit.
Kanë
1. Ka ngjarje
1. Nuk ka ngjarje
informacion
2. Ka dialogje
2. Mungon dialogu
për Arkimedin
3. ka personazhe
3. Vërtetësia e informacionit
dhe ligjin e tij. 4. Gjuha është si e librave
4. Gjuha është e thjeshtë
5. Lloje të ndryshme fjalish
5. Fjalitë janë të gjata

Vlerësimi. Vlerësimi i nxënësve bëhet: për aftësimin e tyre në të dëgjuar: për të dalluar një tekst letrar nga
një tekst joletrar; për të mbajtur shënime (fjalët kyç) që do të shërbejnë për të krahasuar dy tekste e për
të nxjerrë të veçantat dhe të përbashkëtat të një teksti letrar nga një tekst joletrar (legjendës dhe një teksti
shkencor); për të treguar përmbledhtazi përmbajtjen e teksteve të dëgjuar; për shprehjen saktë e bukur të
përjetimeve të veta.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Ushtrime për përemrin

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Profesioni im

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– dallon përemrat në një tekst të dhënë;
– përcakton llojin e tyre;
– përdor si duhet përemrin vetor në fjali;
– dallon trajtën e shkurtër në fjali;
– analizon përemra vetorë (numrin, vetën dhe rasën e trajtave të
shkurtra)

Fjalët kyç:
● përemër
● përemër vetor
● trajtë e shkurtër

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha të ndryshme ose postera me
përemra vetorë e trajtat e shkurtra, materiale të tjera nga burime të
ndryshme (interneti) etj.

Lidhja me fushat e tjera ose me
temat ndërkurrikulare:
● Letërsi
● Qytetari

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Shkrim i lirë - Ushtrime- Marrëdhënie pyetje-përgjigje
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Shkrim i lirë
Mësuesi/ja e nis orën mësimore duke iu
dhënë nxënësve si detyrë të bëjnë një shkrim
të shkurtër, ku ata të flasin për ëndrrat dhe
dëshirat e tyre në lidhje me profesionin që
duan të kenë në të ardhmen.
Udhëzohen nxënësit të përdorin sa më shumë
përemra të llojeve të ndryshme dhe në rasa e
numra të ndryshëm.
Pasi lexojnë nxënësit punimet e tyre, nxënësit
veçojnë vetë përemrat që kanë përdorur.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të
arritura: Ushtrime
Në këtë fazë të orë mësimore punohet me
ushtrimet. Ushtrimi 1 synon të përsëriten njohuritë për përemrat dhe ata të dallojnë llojet e ndryshme të
përemrave.
Zgjidhja. Këtë (qytet) – përemër dëftor; asnjë (njeri) – përemër i pacaktuar; kush – përemër pyetës;
(biçikleta) ime pronor; ju – përemër vetor; këtë (vit) – përemër dëftor; këtë (libër) – përemër dëftor; unë,
ti – përemra vetorë; disa, dikush secili, të gjithë – përemra të pacaktuar; e tij, sonë – përemra pronorë;
ne - përemër vetor; gjithçka - i pacaktuar.
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Shënim.
Për përemrat dëftorë u thuhet nxënësve se përemri dëftor ky/kjo përdoret për afër, kurse ai/ajo për larg.
Gjithashtu u tërhiqet vëmendja se kur ai/ajo është përemër vetor (zëvendëson një emër, që nuk duam
ta përsëritim, kurse përemër dëftor kur shoqërohet nga një emër.)
Nxënësit punojnë ushtrimin 2 sipas kërkesës dhe argumentojnë përzgjedhjen e tyre.
U bëra (sepse duhet trajtë e shkurtër e rasës dhanore, v. III, shumës, (Bora dhe Drini))
Neve (Kujt u kanë tepruar...? Përemri vetor duhet në rasën dhanore dhe jo ne, që kërkon rasën
kallëzore.)
Ju (është trajtë e shkurtër e përemrit vetor ju, në rasën kallëzore, e cila në këtë rast përdoret në vend
të trajtës së shkurtër të për respekt. Gramatikisht mund të përdoret edhe të-ja.)
Na (si trajtë e shkurtës e përemrit vetor ne)
Ju (përemri vetor i rasës kallëzore)
T’ju (trajtë e shkurtër e përemrit vetor ju, rasa dhanore, veta e dytë shumës)
Atyre u (përemri vetor ata/ato, veta e tretë shumës, rasa dhanore)
Ushtrimi 3 dhe 4 zgjidhen në libër sipas kërkesës.
Ushtrimi 5, pas plotësimit, nxënësit rikujtojnë rolin e përemrave vetorë si zëvendësues të emrave apo
grupeve emërore, për të mos i përsëritur ata, gjë që përmirëson stilin e të folurit dhe të shkruarit.
Ushtrimi 6 dhe 8 mund të punohen nga nxënës të nivelit bazë.
Ushtrimi 7 dhe 9 argumentohen për përzgjedhjet dhe analizën që bëhet.
- Prezantimi dhe demonstrimi i njohurive: Marrëdhënie pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja ngre disa pyetje për nxënësit për të matur nivelin e përvetësimit të njohurive të reja.
- Sa lloje përemrash kemi? Listojini ata.
- Lakoni përemrin vetor “unë” nëpër rasa.
- Çfarë janë trajtat e shkurtra (kur dalin ato?)
- Thoni disa trajta të shkurtra që mund t’ju kujtohen.
Më pas, mësuesi/ja u kërkon nxënësve që me anë të një skeme, të pasqyrojnë llojet e përemrave që mësuan.

I pacaktuar
Lidhor

Vetor

Vetvetor

Përemri
Pyetës

Dëftor

Pronor

Vlerësimi: Bëhet vlerësimi duke parë saktësinë e përgjigjeve dhe shpejtësinë e tyre, si dhe shkrimin pa
gabime. Vlerësohen për identifikimin e përemrave, llojeve të tyre, a gjetjen e përdorimeve të gabuara
dhe qartësimi i tyre.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 10 sipas kërkesës.
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GJUHË SHQIPE
Klasa VI
Testi nr. 1 (tremujori i parë)
Emri i nxënësit:__________________________________

Koha: 45 minuta

Grupi A
I. Kërkesa për të kuptuarit e pjesës

Lexoni tekstin e mposhtëm dhe përgjigjuni kërkesave që vijojnë.
Fshatari dhe djemtë e tij
Na ishte seç na ishte. Na ishte një herë një fshatar i varfër. Ai kishte tre djem. Djemve nuk u
pëlqente që të punonin arën si babai. Ata loznin gjithë ditët.
Babai vuante shumë që djemtë e tij nuk e donin punën. Një ditë prej ditësh ai u sëmur rëndë.
Kur i erdhi koha për të ikur nga kjo botë, i thirri pranë djemtë e tij. 	
– Fëmijët e mi, unë tanimë po shkoj prej kësaj bote, e ju do të jeni të lumtur e të pasur, në
qoftë se gjeni atë që është e fshehur në vreshtin tonë. Punojeni arën, bijtë e mi, se do ta gjeni.
Djemtë e tij menduan se diku atje në arë do të jetë futur thesari, prandaj, pas vdekjes së të
atit, rrëmihën tërë tokën rreth trungjeve të hardhive, por thesarin nuk e gjetën.
Mirëpo vreshta e punuar mirë, u solli atë vit fryt të mirë e të bollshëm.
Kur panë begatinë që u solli puna, ata e kuptuan porosinë e atit të tyre.

Rrethoni alternativën e saktë.
1. Ky tekst është: 										
												
a. fabul			
b. përrallë 		
c. legjendë		
ç. tregim
2. Babai ishte i mërzitur, sepse: 								
												
a. djemtë luanin gjithë ditën
b. djemtë nuk e donin të atin
c. djemtë nuk jetonin në kurriz të tij
d. djemtë nuk e donin punën

1 pikë

1 pikë

3. Kuptimi i fjalës rrëmih në fjalinë “Fëmijët e tij e rrëmihën tërë tokën rreth trungjeve të hardhive, por
thesarin nuk e gjetën” është: 									
												
1 pikë
a. ngacmoj		
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b. bluaj		

c. punoj		

ç. prish
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4. Shkruani, duke gjetur fjalët në tekst, se cili ishte thesari i fshehur në arën e plakut.
												
.............................................................................................................
.............................................................................................................
5. Shkruani me një fjalë të urtë mesazhin e pjesës. 						
												

2 pikë

1 pikë

.............................................................................................................
6. Ndani në paragrafë pjesën dhe vendosni para çdo paragrafi një numër. Shkruani tek elementet e
strukturës numrin përkatës. 											
												
2 pikë
Hyrje		
paragrafi ..............
Zhvillim		
paragrafi ..............
Mbyllje		
paragrafi ..............
7. Përshkruani me fjalët tuaja, me dy-tri fjali, figurën e plakut duke dhënë cilësitë e tij. 			
												
2 pikë
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
8. Gjeni në tekst dhe shkruani si ishin dhe si ndryshuan djemtë. 						
														
												
2 pikë
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
9. Shprehni mendimin tuaj për djemtë.									
														
												
2 pikë
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
10. Bëni një përmbledhje të pjesës me 4 fjali. 								
												
2 pikë
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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II. Pyetje rreth sistemit gjuhësor
1. Rrethoni alternativën e saktë. Cila fjalë, sipas ndërtimit (e parme dhe jo të parme), gabim në
grupin e mëposhtëm është futur: 								
1 pikë
djegie, gjetje, djemve, blerje, 								
2. Shkruani në tabelë përbërësit e fjalës pafundësia. 						
tema

mbaresa

parashtesa

prapashtesa

1 pikë
rrënja

3. Krijoni një fushë leksikore me jo më pak se pesë fjalë që ka si fjalë të përgjithshme:
vegla bujqësore
			

1 pikë

................................ .................................... ................................ ......................
................................ .................................... ................................ ......................

4. Qarkoni fjalën që është vendosur gabim në familjen e mëposhtme të fjalëve.
				
		
			
afroj 		

1 pikë

afër
afrim 		

i afruar 			

afërsi
përafërsi

afërsisht

i paafruar

5. Lidhni fjalët e mëposhtme me klasën së cilës i përkasin. (Çdo përgjigje të sakta 1 pikë)		
												
8 pikë
tokë 		
mirëpo 		
e tyre 		
loznin 		
atje 		
nuk 		
në 		
të bollshëm

6. Nënvizoni në fjalinë e mëposhtme emrin e gjinisë asnjanëse. 				
Thesari i vërtetë krijohet nga të punuarit e tokës.

1 pikë

7. Rrethoni rasën e emrit djemve në fjalinë “Djemve nuk u pëlqente që të punonin”		

1 pikë

a. emërore
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parafjalë
përemër
mbiemër
pjesëz
folje
ndajfolje
lidhëz
emër

b. gjinore

c. dhanore

ç. kallëzore

d. rrjedhore
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8. Ktheni grupin e mëposhtëm në numrin shumës duke ruajtur rasën. 			

1 pikë

fshatarit të mençur – ...................................
9. Nënvizoni përemrin vetor në fjalinë e mëposhtme. 						

1 pikë

Një ditë prej ditësh ai u sëmur rëndë.
10 Rrethoni. Përemri vetor ata në fjalinë Kur po vdiste, i thirri pranë ata... është në rasën:
a. emërore		

b. gjinore

c. dhanore

ç. kallëzore

1 pikë

d. rrjedhore

11. a. Nënvizoni trajtën e shkurtër në fjalinë: 						

1 pikë

Djemve nuk u pëlqente që të punonin arën.... 						
b. Shkruani vetën, numrin dhe rasën e trajtës së shkurtër që gjetët më lart. 		
veta .................		

numri .................

3 pikë

rasa .................

12. Gjeni foljen në mënyrën dëftore dhe shkruani kohën e saj. 				

2 pikë

Punojeni arën bijtë e mi, se do ta gjeni thesarin.
Folja ............................, koha .....................................
13. Formoni një fjali ku të shprehni një dëshirë me folje në mënyrën lidhore.			

1 pikë

.....................................................................................................................................

Nota

4

5

6

7

8

9

10

Pikët

0- 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 33

34 -37
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Testi nr. 2 (tremujori i parë)
Emri i nxënësit: __________________________________

Koha: 45 minuta

Grupi B
I. Kërkesa për të kuptuarit e pjesës

Lexoni tekstin e mposhtëm dhe përgjigjuni kërkesave që vijojnë.
Tri gjërat e thjeshta të plakut
Një plak i moçëm, që jetoi njëqind vjet, para se të vdiste, thirri djemtë dhe u tha:
– Bijtë e mi, njeriu është mysafir në këtë botë. Prandaj, po jua lë me gojë që, kur të bujtni në shtëpinë
e tjetrit për mik, mbani me vete tri gjëra të thjeshta: një metër, një gur kandari dhe një gjilpërë.
– Përse një metër, baba?! - foli djali i parë, ose gishti i madh i dorës, siç e quante plaku,
pasi qe më i madhi në moshë se vëllezërit dhe donte vend të veçantë në qoshen e vatrës.
Plaku i hodhi një vështrim të zgjuar.
– Që të matësh vendin, kur rri mes të tjerëve, biri im.
– Përse një gur kandari, baba?! – foli djali i dytë, ose gishti i gjatë i dorës, siç i thoshte i ati, pasi qe më
i gjati në familje dhe bënte punët më të rënda.
Plaku i hodhi një vështrim të matur.
– Ta peshosh fjalën tënde para se ta thuash, biri im.
– Përse një gjilpërë, baba?! – foli djali i tretë, ose gishti i vogël i dorës, siç e quante babai, pasi qe më i
vogli në moshë dhe trajtohej gjithkund “pas të tjerëve”.
Plaku i hodhi një vështrim të mençur.
– Para se të thumbosh tjetrin me fjalë, ta provosh në veten tënde më parë, në të dhemb apo të djeg,
biri im.
Dhe, për të fundit herë, plaku foli gjuhën e mëmës:
– Dhe tani, bijtë e mi, trupin tim ia fal tokës dhe mendjen time jua lë juve...
Rrethoni alternativën e saktë.
1. Ky tekst është: 											
												
1 pikë
a. fabul
b. përrallë
c. legjendë		
ç. tregim
2.
Plaku vdiq kur ishte: 									
												
a. 100 vjeç
b. Në një moshë të papërcaktuar
c. 101 vjeç
d. 99 vjeç
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3. Kuptimi i fjalës bujtni në fjalinë “Kur të bujtni në shtëpinë e tjetrit për mik,
mbani me vete tri gjëra të thjeshta... është: 						
1 pikë		
														
a. qëndroni
b. jeni mysafir
c. punoni
d. flisni
4. Shkruani, mesazhin që del nga fjalët e fundit që tha plaku. 				

2 pikë

.............................................................................................................
.............................................................................................................
5. Gjeni në pjesën e mësipërme një përdorim të figurshëm të mbiemrit. 			

1 pikë

Mbiemri ..........................................
6. Ndani pjesën në paragrafë dhe vendosni para çdo paragrafi një numër.
Shkruani tek elementet e strukturës numrin përkatës. 					
Hyrje		
Zhvillim		
Mbyllje		

2 pikë

paragrafi ..............
paragrafi ..............
paragrafi ..............

7. Shkruani pjesë nga teksti ku dalin cilësitë e plakut dhe nënvizojini ato.			
		
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

2 pikë		

8. Jepni tri emërtimet e plakut për djemtë e tij, shoqëruar me arsyen. 			

3 pikë

9. Shkruani tri gjërat e thjeshta që djemtë duhet t’i merrnin me vete kur shkonin
me bujt, dhe arsyen pse i drejtohej në mënyrë të veçantë secilit djalë. 			

3 pikë

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
10. Formuloni tri mesazhe ku të përmblidhni tri këshillat e plakut. 				

3 pikë
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PYETJE RRETH SISTEMIT GJUHËSOR
1. Nënvizoni fjalën që, sipas formimit (e parme apo e prejardhur), është futur gabim
në grupin e mëposhtëm: 									
qirinjtë, djemve, vëllezërit, thumbosh
2. Gjeni përbërësit e fjalës përkujdesjen dhe shkruajini në tabelë. 				
					

tema

mbaresa

parashtesa

prapashtesa

................................		
............................... 		

................................		
................................ 		

1 pikë

rrënja

3. Krijoni, me jo më pak se pesë fjalë, një fushë leksikore të ushqimeve: 			
ushqime

1 pikë

1 pikë

................................
................................

4. Rrethoni fjalën që është vendosur gabim në familjen e fjalëve të mëposhtme.
1 pikë
larg
largoj

largim

largësi

largesë

		
i larguar
i palarguar
5. Lidhni fjalët e mëposhtme me klasën së cilës i përkasin. 					
këshillë
por 		
im 		
pesho 		
aty 		
i dytë 		
prej 		
të zgjuar

8 pikë

mbiemër
përemër
parafjalë
numëror
folje
ndajfolje
lidhëz
emër

6. Nënvizoni emrin në gjininë asnjanëse në fjalinë e mëposhtme. 				

1 pikë

Të peshuarit e fjalës është virtyt i njerëzve të zgjuar.
7. Në fjalinë Plaku i hodhi një vështrim të matur... emri vështrim është në rasën:		
a. emërore

b. gjinore

c. dhanore

ç. kallëzore

d. rrjedhore

8. Shkruani grupin e mëposhtëm në numrin shumës në të njëjtën rasën. 			
plakun e zgjuar – ...................................
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9. Gjeni përemrin vetor në fjalinë e mëposhtme: 								
													
1 pikë
Plaku i hodhi atij një vështrim të mençur
10. Nënvizoni rasën e përemrit vetor juve në fjalinë: 						

1 pikë

- Dhe tani, bijtë e mi, trupin tim ia fal tokës dhe mendjen time jua lë juve...				
					
a. emërore
b. gjinore
c. dhanore
ç. kallëzore
d. rrjedhore
11. Nënvizoni trajtën e shkurtër në fjalinë Plaku i hodhi një vështrim të zgjuar. 			
								
12. Shkruani vetën, numrin dhe rasën e trajtës së shkurtër që gjetët më lart. 		

veta .................		

numri .................

1 pikë
3 pikë

rasa .................

Nota

4

5

6

7

8

9

10

Pikët

0- 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 33

34 -37

147

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
PËRGJIGJET E TESTIT NR. I Grupi A
Pjesa letrare
1. B
2. D
3. C
4. Begatia e tokës, prodhimet, mirëqenia që ajo të siguron etj.
5. Puna është flori. Pranohet dhe ndonjë përgjigje tjetër, por që jep idenë e pjesës dhe me fjalë të
urtë.
SISTEMI GJUHËSOR
1. Djemve
2. Pafundësi – tema, a – mbaresa, fund – rrënja, -(ë)si – prapashtesa
3. Merret pika për përgjigje të plotë.
4. Afrim.
5. Për çdo lidhje të saktë 1 pikë.								
					
		
		
		
		
		
		
		
		

tokë
mirëpo
e tyre
loznin		
atje		
nuk
në
i hareshëm

emër
lidhëz
përemër
folje
ndajfolje
pjesëz
parafjalë
mbiemër

6. Të punuarit
7. C – dhanore
8. Fshatarëve të mençur
9. Ai
10. Ç- kallëzore
11. A. u
B. v III, nr shumës, rasa dhanore
12. do ta gjeni – e ardhme
13. 1 pikë nëse fjalia është e saktë dhe nga ana kuptimore dhe nga ana gramatikore.
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PËRGJIGJET E TESTIT NR. I Grupi B
Pjesa letrare
1. B
2. A
3. B
4. Trupi i plakut vdiq, por fjalët e tij jetuan jo vetëm në mendjet e djemve pro vlejnë për të gjithë njerëzit
në çdo kohë. (Pranohet çdo ide e përafërt.) Ilustrimi është me fjalinë e fundit.
5. P.sh.; vështrim të mençur, të zgjuar, të matur etj.
SISTEMI GJUHËSOR
1. Thumbosh
2. Përkujdesje – tema, n- –mbaresa, kujdes- rrënja, për-parashtesa, je-prapashtesa
3. Merr pikën nëse I përmbahet kërkesës për fjalët e duhura dhe numrin e tyre.
4. Largim
5. Për çdo lidhje të saktë 1 pikë.								
		
		
		
		
		
		
		
		

këshillë
por
im
pesho
aty
i dytë
prej
të zgjuar

(8 pikë)

emër
lidhëz
përemër
folje
ndajfolje
numëror
parafjalë
mbiemër

6. Të peshuarit
7. D-kallëzore
8. Pleqtë e zgjuar
9. Atij
10. C-dhanore
11. i
12. V III, nr njëjës, rasa dhanore
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Molieri “Borgjezi fisnik”, ora e parë (tekst letrar)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: lojë me role

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit,
3. Kompetenca qytetare,
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi
– lexon:
a. për të dalluar komedinë, si lloj i tekstit letrar;
b. për të treguar brendinë e tekstit dramatik;
– formulon mesazhin e tekstit dramatik;
– gjykon dhe vlerëson mesazhin e komedisë sipas këndvështrimit
dhe përvojës personale.
– lidh mesazhin e tekstit me aktualitetin.
– diskuton dhe gjykon për veset negative të kohës.

Fjalët kyç:
● komedi
● borgjez
● fisnik
● Zhurden
● Profesor i filozofisë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, https://www.youtube.com/watch?v=M2SyjJgjHDw
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Lexim me role - Punë në grupe Rrjeti i diskutimit.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Stuhi mendimi
		
		

Pjesë për të qeshur

Komedia

tallet me veset e njerëzve

Komedia
- A e dini se çfarë është komedia?
- A keni ndjekur ose parë ndonjëherë ndonjë komedi?
- Çfarë ju ka bërë për të qeshur?
- A ju pëlqen ndonjë komedi? Cila është ajo?
Autori
- E dini kush është Molieri?
- Keni dëgjuar për të?
- Çfarë veprash ka shkruar?
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Molier lindi më 1622 vdiq
më 1673. Molieri është një
nga figurat më të ndritura
të letërsisë botërore, që
hodhi themelet e komedisë
franceze.

Veprat më të njohura
të Molierit mbahen:
Tartufi, Don Zhuani,
Mizantropi, Kopraci dhe
Borgjezi fisnik.

Veprat e Molierit

Molieri

Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
→ Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi prezanton titullin e pjesës së re dhe autorin (i shkruan në dërrasën e zezë). Mësuesi thotë
shkurtimisht disa të dhëna për jetën dhe veprën e autorit.

Zhan Batist Pokëlen, i njohur me pseudonimin Molieri, lindi në Paris. I Molieri i kreu mësimet e mesme
në një kolegj jezuitësh. Pas kolegjit ndoqi fakultetin e drejtësisë. Punoi pak kohë si avokat, por e la shpejt
atë profesion, sepse e tërhiqte roli i aktorit, regjisorit dhe në fund suksesin më të madh e arriti si autor
i pjesëve teatrore. Molieri formoi trupë teatrore, shëtiti tërë Francën për të dhënë shfaqje, por nuk pati
sukses. I vetmi përfitim ishte se pati mundësi të njihte për së afërmi jetën e popullit e të mblidhte material
për veprat e ardhshme të tij. Ai njohu jetën dhe shpirtin e popullit, karakteret e njerëzve, veset dhe
pasionet, që do t'i pasqyrojë në veprat e ardhshme. Shkruan 29 komedi, disa nga të cilat janë kryevepra.
Në komeditë e tij goditen aristokratët, oborrtarët, hipokritët. Më 1673, pasi luajti në komedinë -"I sëmuri
për mend", menjëherë pas shfaqjes vdes. Si ndëshkim për veprën e tij, kryepeshkopi nuk lejoi që të
varroset solemnisht. Kryeveprat e tij janë: Tartufi - godet hipokrizinë; Don Zhuani – godet imoralitetin,
Mizantropi - godet veset e njerëzve, Koprraci - godet koprracinë, Borgjezi fisnik, I sëmuri imagjinar,
Shkolla e grave etj.
→ Lexim me role
Mësuesi ndan rolet dhe u kërkon nxënësve të nënvizojnë pjesën që ju pëlqen më shumë ose që i bën
për të qeshur.
→ Ilustrimet në tekst
- Si e imagjinoni zotin Zhurden?
- A përkon ajo që ju imagjinoni me foton në tekst?
- Çfarë ju bën përshtypje në atë foto? (Veshjet, parukat, lëvizja qesharake e zotit Zhurden që përpiqet
të sillet si fisnik, profesori elegant etj.)
→ Pyetje rreth të kuptuarit
- Ku zhvillohen ngjarjet dhe cilat janë personazhet?
- Çfarë kërkonte nga profesori i filozofisë zoti Zhurden?
- Zoti Zhurden është i rritur? A mund të vazhdojë të mësojë një i rritur? (Patjetër që po.)
- Po pse na bën për të qeshur atëherë? (Se nuk mëson për dije, po për t’u dukur fisnik.)
- Cilën nga shkencat kërkon të mësojë zoti Zhurden?
- A është lexim-shkrimi shkencë?
- A ka dëshirë ai të mësojë? Pse mendoni kështu?
- Pse zoti Zhurden kërkon të bëhet fisnik? (sepse atëherë kjo gjë ishte në modë, sepse nuk kishte
respekt për shtresën ose klasën nga vinte, sepse kërkonte të hiqej ai që nuk ishte etj.)
- A ju duket qesharak ai? Pse ju bën për të qeshur?
- Si quhet ajo vepër që na bën për të qeshur? (Komedi.)
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→ Ritregimi i brendisë e tekstit
1-2 nxënës thonë me fjalët e tyre brendinë e tekstit.
→ Mesazhi
Mësuesi pyet: Cili është mesazhi që merrni nga kjo komedi? (Njeriu duhet të njohë veten dhe nuk duhet
të shtiret ai që nuk është. Nëse e bën këtë, atëherë bëhet qesharak në sytë e të tjerëve).
b) Interpretimi dhe vlerësimi
Diskutim
→ Pyetja 6
Vesi që godet Molieri është shtirja e njerëzve duke u hequr dhe sjellë ata që s’janë.
Më pas mësuesi i lë nxënësit të diskutojnë rreth shfaqjeve të tilla sot.
- A njihni njerëz si borgjezi fisnik?
- Çfarë mendoni për ta? Ç’këshillë do t’ju jepnit?
→ Pyetja 8
Njeriu duhet t’i pranojë të metat e veta, pasi kështu nuk gënjen veten e tij, nuk bëhet qesharak në sytë e
të tjerëve, si dhe i jep mundësinë vetes të përmirësohet.
→ Pyetja 7
Mësuesi pyet:
- Si e godet Molieri vesin e zotit Zhurden? (Nëpërmjet së qeshurës.)
- A mendoni se nëpërmjet së qeshurës mund të arrihet më shpejt qëllimi i autorit për t’i pastruar njerëzit
nga veset? (Po. Nuk tingëllojnë shumë të rënda kritikat dhe se është e shëndetshme që njerëzit të
vetëkorrigjohen (vetëpastrohen) duke qeshur.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Diskutim
Nxënësit ndahen në grupe dhe secili prej tyre gjen argumente rreth pyetjes: Pse është e rëndësishme që
secili prej nesh, kur gjen të meta te vetja, duhet t’i pranojë ato dhe jo t’i fshehë?
Pasi diskutojnë me njëri-tjetrin secili grup prezanton argumentet e tij, si p.sh.:
- është i sinqertë me veten dhe njerëzit e tij të afërm;
- nuk bëhet qesharak para të tjerëve;
- u jep mundësinë njerëzve të afërt për ta ndihmuar në shmangien e vesit;
- bën përpjekje për të përmirësuar veten;
- bëhesh më i pranueshëm në shoqëri etj.
Mësuesi bën një përmbledhje, pasi grupet japin argumentet e tyre.
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për dallimin e komedisë, si lloj i tekstit letrar; për zbërthimin dhe rrëfimin
e brendisë të tekstit dramatik; për formulimin e mesazhit të tekstit dramatik; për gjykimin dhe vlerësimin
e mesazhit të komedisë sipas këndvështrimit dhe përvojës personale dhe lidhjen me aktualitetin dhe
veset negative të kohës.
Detyrë shtëpie
Mësuesi udhëzon një grup nxënësish që të ndajnë rolet dhe orën e ardhshme të interpretojnë fragmentin
nga komedia “Borgjezi fisnik”. Në varësi të mundësive, nxënësit mund të kujdesen edhe për veshjet e dy
personazheve duke iu referuar ilustrimeve në tekstin e nxënësit
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Molieri “Borgjezi fisnik”, ora e dytë (tekst letrar)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Lojë me role

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca për sipërmarrjen,
4. Kompetenca për jetën dhe punën,
5. kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– analizon karakterin e personazheve nëpërmjet fjalëve që thonë;
– dallon veçoritë e dialogut në fragment;
zbulon gjuhën e komedisë (mjetet e realizimit të humorit);
– gjykon dhe jep vlerësimin e tij rreth ideve të ndryshme në tekst;
– interpreton me ndjenjë rolin e një personazhi;
– gjykon për interpretimin (e një roli) e shokëve ose shoqeve të klasës.

Fjalët kyç:
● personazh komik
● humor
● bashkëtingëllore
● zanore
● varg
● prozë

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Interpretim me role - Diskutim - Punë në grupe - Grafik.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Interpretim me role
Dy nxënës interpretojnë me role pjesën nga “Borgjezi fisnik”. Nxënësit e tjerë së bashku me mësuesin
vlerësojnë interpretimin e tyre. Në punën përgatitore për këtë interpretim mund të përfshihen edhe nxënës
të tjerë, të cilët angazhohen në përgatitjen e kostumeve.
Ndërtimi i njohurive të reja
a) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 7
Nxënësit gjejnë në tekst fjalët e profesorit të filozofisë dhe më pas përgjigjen:
- Njerëzit komunikojnë edhe me gjuhën e trupit, gjestet dhe mimikën e fytyrës.
- Njerëzit komunikojnë me anë të figurave, simboleve ose pamjeve të ndryshme etj.
→ Pyetja 8
Ne qeshim gjatë shqiptimit të zanoreve dhe bashkëtingëlloreve me:
- injorancën e zotit Zhurden;
- me gjestet e tij;
- me faktin që atij i duket se po bën diçka të jashtëzakonshme.
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● i paditur
● nuk ka dëshirë të mësojë
● i shtirur
● nevrik
● qesharak

Profesori i
filozofisë

Zoti Zhurden

→ Pyetja 9
Mësuesi ndan nxënësit në dy grupe dhe u kërkon të shkruajnë tiparet e zotit Zhurden (njëri grup) dhe grupi
tjetër të profesorit të filozofisë. Mësuesi i udhëzon nxënësit që për secilin tipar të ilustrojnë me detaje nga
teksti.
● i duruar
● pak naiv se nuk e dallon që në
fillim paditurinë e klientit të tij
● pak hipokrit me zotin Zhurden

→ Pyetja 10
- A qëndrojnë bashkë folja përrallos dhe fizika?
Fizika është shkencë ekzakte, e saktë, e vërtetë që nuk ka lidhje me përrallën, e cila bazohet mbi fantazinë
dhe imagjinatën njerëzore.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Nxënësit gjejnë pjesët që ju pëlqejnë më shumë dhe që i bëjnë për të qeshur dhe diskutojnë rreth tyre.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Folja dhe kategoritë gramatikore të saj.
Zgjedhimi i foljes

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Dita e Verës

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– identifikon foljen dhe kuptimin e saj;
– ndan foljet në zgjedhime;
– përdor si duhet foljet në fjali.

Fjalët kyç:
● folje ndihmëse
● gjendje
● veprim
● zgjedhim
● formë përfaqësuese e foljes

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha ose postera me kohët dhe mënyrat e foljes, materiale të tjera nga
burime të ndryshme (interneti) për foljen etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Analizë rastesh - INSERT - Hartë
mendimi
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Bashkëbisedim
Nxënësve u paraqiten me videoprojektor një ose disa pamje që
lidhen me festimet e Ditës së Verës në vendbanimet e tyre ose në
qytete të tjera, si Elbasan, si vendi që ka pasur traditë në festimin
e kësaj dite.
U kërkohet nxënësve të flasin rreth veprimtarive që bëhen ose
mund të bëhen në një ditë të tillë, si janë organizuar, ku kanë shkuar
atë ditë etj. Është mirë është që nxënësit të tregojnë jo vetëm për
aktivitetet që kanë kryer. por dhe për ndjesitë e tyre në këtë ditë.
Shkruhen disa fjali në tabelë dhe vetë nxënësit dallojnë foljet në to.
Në këtë moment mësuesi/ja pyet nxënësit se çfarë është folja,
çfarë tregon ajo dhe çfarë dinë rreth saj.
Tregon veprim

Tregon gjendje
Folja

Klasifikohet në zgjedhime

Përdoret në kohë dhe mënyra të ndryshme

Ndërtimin e njohurive të reja: Analizë rastesh, INSERT
Nxënësit dallojnë foljet në fjalitë e përdorura prej tyre (mësuesi/ja kujdeset që fjalitë e marra si shembull të
tregojnë veprime dhe gjendje). Kështu ata japin edhe një herë përkufizimin e foljes dhe çfarë tregon ajo.
Nxënësit listojnë disa veçori gramatikore që njohin për foljen.
Gjatë kësaj faze nxënësit veçojnë dhe përdorimin e foljes “jam” dhe “kam” në kuptimin e parë të tyre, por
dhe kur përdoren si folje ndihmëse, për të bërë dallimin mes tyre.
Më pas punohet në tekst me shenjat e tabelës INSERT.
√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.

+
Njohuritë që i
ka mësuar më
parë.

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

Pas diskutimit të materialit sipas kësaj tabele, mësuesi/ja ndalen në kategorinë e zgjedhimit të foljeve, duke
u kërkuar nxënësve se si klasifikohen foljet sipas zgjedhimit:
Rikujtohen nxënësit se forma e vetës I, koha e tashme, numri njëjës, mënyra dëftore, në të cilën folja
klasifikohet në zgjedhime, quhet formë përfaqësuese e foljes.
Zgjedhimi i foljes

Zgjedhimi I
Folje që mbarojnë
me -j

Zgjedhimi II
Folje me temë më
bashkëtingëllore

Zgjedhimi III
Foljet me temë më
zanore
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Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Hartë mendimi, ushtrime
Për të përmbledhur njohuritë që kanë për foljen nxënësit ndërtojnë grafikun Harta e mendimi.
Veta

Numri
Folja

I, II, III

Njëjës-Shumës

Mënyra
		

Koha

Dëftore
Habitore
Lidhore
Kushtore
Dëshirore
Urdhërore

E tashme
E shkuar
E ardhme

Punohet ushtrimi 1 sipas kërkesës.
Punohet ushtrimi 2 Foljet vendosen në tabelë në formën përfaqësuese, për të përcaktuar sa ma saktë
zgjedhimin.
Zgjedhimi I		
mendoj
ndihmoj
pëlqej
bëj
peshoj

Zgjedhimi II		
nis
dal
shes
bërtas
ngas

Zgjedhimi III
zë
vë
rri
di

Punohet ushtrimi 3 sipas kërkesës.
Ushtrimi 4 plotësohet dhe me përgjigje rreth kuptimit të plotë të foljeve “kam” dhe “jam”. (Meqë nxënësi
nuk e ka marrë kallëzuesin emëror, përdorimi i foljes “jam” në këtë formë mund lihet për t’u shpjeguar kur
të merret kallëzuesi ose lihet në dorë të mësuesit për të dhënë aq sa mundet.
Si folje ndihmëse janë (ishin ulur, ia kishim mbathur.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi duke parë aktivizimin e nxënësve, saktësinë e përgjigjeve dhe shpejtësinë e tyre.
Vlerësohet shkrimi, gjetja e foljeve, përkufizimi për të, listimi i zgjedhimeve, zgjidhja saktë e ushtrimeve.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 5 sipas kërkesës. U kërkohet nxënësve që për secilin nga emrat të
jepen me fjali të paktën dy veprime.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Mënyrat foljes
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
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Klasa: VI

Situata e të nxënit: Teksti “Gjahu i
malësorëve”
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– klasifikon foljet sipas mënyrës që e tregojnë veprimin;
– dallon mënyrat e foljes;
– dallon pjesoren e foljeve të ndryshme, për krijimin e kohëve
të përbëra;
– përdor foljet në mënyra të ndryshme.

Fjalët kyç:
● folje
● mënyrë
● veprim i vërtetë
● veprim i mundshëm
● veprim i dëshirueshëm

Burimet: Teksti mësimor, e-libri, fisha me situata që të kenë folje në mënyra të ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Analizë rastesh - Di, dua të di - Mësova- Ushtrime

Organizimi i orës së mësimit

		

Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Analizë rastesh
Nxënësit udhëzohen të gjejnë foljet në faqen e parë të pjesës “Gjahu i malësorëve”. Gjatë kohës që
nxënësit punojnë me tekstin, shkëputen e shkruhen në tabelë këto fjali.
- Urdhëro, o Mark, ç’duhet të bëjmë, se ty të kemi të parë.
- Fort mirë kështu kemi për të bërë.
- Bëfshi natën e mirë, o shokë!
- S’paska ardhë Mark Shalëgjati?
- Bjeri në lule të ballit!
- Nëse i lëshonim qentë, do të na kishte ikur. (kjo fjali nuk është në tekst, krijohet sipas
kontekstit).
Fillimisht nxënësit pyeten se çfarë tregohet në pjesën e lexuar dhe identifikojnë foljet dhe mënyrat e tyre.
Ndërtimi i njohurive të reja: Di, dua të, di mësova
Merren në analizë fjalitë dhe diskutohet rreth tyre se si është i shprehur veprimi, si: i mundshëm, i
dëshirueshëm apo i vërtetë
Në këto fjali nxënësit dallojnë duke u ndihmuar nga mësuesi/ja, mënyrat e foljeve të nënvizuara.
Më pas rikthehen përsëri te teksti për të punuar me njohuritë e tij sipas tabelës: Di, dua të di, mësova.

Di					
Folja ka gjashtë mënyra:
Dëftore

Dua të di

Si ta dalloj një folje në
çfarë mënyre është?

Mësova
Veprimi paraqitet si:
i vërtetë (dëftore; habitore);

Habitore

i mundshëm (lidhore,

Lidhore

kushtore);

Kushtore

i dëshirueshëm (dëshirore,

Dëshirore

urdhërore)

Urdhërore

6 nxënës krijojnë fjali që kanë folje në mënyra të ndryshme, dhe 6 të tjerë gjejnë foljen dhe thonë
mënyrën. Kjo mund të zhvillohet edhe në formë loje.
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Analizë rastesh
Ndërkohë mësuesi/ja shkruan ose ngjit në tabelë fisha me fjali të shkuara në forma të shtjelluara dhe të
pashtjelluara dhe kërkon nga nxënësit t’i dallojnë.
Në këtë etapë të orës së mësimit ka rëndësi të tërhiqet vëmendja te pjesorja e foljes, të cilën nxënësit e njohin
pak nga klasa IV, por që duhet ta dallojnë mirë, sepse, u duhet për formimin e kohëve të përbëra të foljes.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Në këtë fazë të orës mësimore punohet me ushtrimet e tekstit.
Ushtrimi 1. Nxënësit përforcojnë njohuritë për mënyrat e foljes dhe dallojnë si paraqitet veprimi.
erdhi – dëftore, veprimi i vërtetë;
të jenë – lidhore, veprimi i mundshëm;
merr – urdhërore, veprimi i dëshirueshëm;
te fjalia: Kur ndryshon klasën, secili prej nesh do të ndihej si i huaj, folja do të ndihej është në
kushtore, veprimi është i mundshëm, nëse realizohet kushti, (nëse ndryshon klasën)
ardhshi – dëshirore, veprimi i dëshirueshëm,
paskan ardhur – habitore, veprimi i vërtetë,
e vuri – dëftore, veprimi i vërtetë.
Punohet ushtrimi 2 dhe 3 sipas kërkesës. Nxënësit dallojnë tri kohët themelore të foljes: të tashme, të
shkuarën dhe të ardhmen.
Ushtrimi 4 punohet sipas kërkesës dhe jepet forma përfaqësuese e foljeve (mbjell, sjell, di, ha, këndoj,
lëviz, ngre, kërkoj).
Punohet ushtrimi 5 dhe 6 sipas kërkesës. Fillimisht jepet pjesorja, të gjejnë formën përfaqësuese, te
ushtrimi tjetër e kundërta.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për dallimin e mënyrave të foljes dhe përcaktimin e mënyrës si shprehet veprimi
në secilën prej tyre; vlerësohet edhe gjetja e foljeve në tekstin “Gjahu i malësorëve”. Për klasifikimin e
foljeve në fjali a tekste të dhëna sipas mënyrës që e tregojnë veprimin; për dallimin e pjesores së foljeve.
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet detyrë shtëpie ushtrimi 7. (Nxënësit udhëzohen të kenë kujdes me
pjesoret e foljeve të parregullta, pasur dhe qenë.
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Tremujori II
PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika:Të lexuarit
Tema mësimore: N. Frashëri “Atdheu” (tekst letrar)
Kjo poezi mund të planifikohet të zhvillohet edhe në dy orë.

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Atdheu im

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– veçon momentet kryesore të jetës dhe veprës së Naim Frashërit;
– lexon poezinë për të dalluar poezinë e traditës me temë
atdhetare;
– respekton teknikat e recitimit gjatë leximit të një poezie;
– shpreh ndjenjat dhe përjetimet e tij rreth poezisë;
– analizon lidhjen shpirtërore të tij me atdheun;
– gjykon dhe vlerëson poetin për formën dhe gjuhën që ka
zgjedhur për t’u shprehur për atdheun;
– gjen epitetet në poezi dhe tregon funksionin e tyre;
– krahason rendin e zakonshëm me rendin e fjalëve në poezi
(inversionet) dhe tregon se si shprehet më mirë mesazhi i poetit.

Fjalët kyç:
● poezi
● atdhe
● Naim Frashëri
● vendlindje
● nënë
● motër
● vëlla
● begato

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Grafik - Stuhi mendimi - Diagrami i Venit - Rrjeti i diskutimit.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Grafik organizues
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që në çift të plotësojnë një grafik për atdheun:
- Çfarë është atdheu për ju?
Nxënësit plotësojnë skemën dhe më pas lexojnë punët e tyre. Më pas mësuesi/ja bën një përmbledhje të
mendimeve të nxënësve për atdheun dhe plotëson një grafik në një anë të dërrasës së zezë.
Stuhi mendimi
Mësuesja pyet nxënësit nëse dinë ndonjë shkrimtar që ka shkruar për atdheun (Naim Frashëri, Çajupi,
Serembe, Fishta, Noli, Agolli etj.)
- Çfarë dini për Naim Frashërin?
- Në ç’kohë ka jetuar?
- Mbani mend ndonjë poezi ose vepër të tij?
- A ju kujtohet ndonjë varg nga poema “Bagëti dhe bujqësi” (Ti Shqipëri më jep nder/më jep emrin
shqiptar...).
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Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi

Naim Frashëri lindi më 1846 në
Frashër të Përmetit dhe vdiq më 20
tetor 1900 në Stamboll, ku edhe u
varros. Eshtrat e tij janë sjellë në
Shqipëri në vitin 1937.
Naim Frashëri ishte poeti më
i madh i Rilindjes Kombëtare
Shqiptare, atdhetar, mendimtar dhe
veprimtar i shquar i arsimit e i kulturës shqiptare.

Veprat më
të njohura të
Naim Frashërit
janë: Lulet e
verës. Histori e
Skënderbeut,
Qerbelaja,
Endërrimet. Fjalët
e qiririt etj.

Veprat e Naimit

Naim Frashëri

→ Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi në një bisedë hyrëse prezanton titullin e poezisë dhe autorin (i shkruan në dërrasën e zezë).
Mësuesi thotë shkurtimisht disa të dhëna për jetën dhe veprën e autorit.

→ Lexim shprehës i poezisë
2-3 nxënës lexojnë poezinë duke iu përmbajtur teknikave të recitimit. Pyeten nxënësit për ndjesitë e para
që iu krijon poezia.
→ Fjalët e reja
Sqarohen kuptimet e fjalëve të reja dhe nxënësit formojnë fjali me to.
→ Ilustrimet në tekst
- A përkon ilustrimi në tekst me poezinë? Pse?
- Çfarë do të donit t’i kishit shtuar këtij ilustrimi?
→ Pyetje rreth të kuptuarit
→ Pyetja 1 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja ndan nxënësit në grupe dhe secili grup plotëson në formën e një skeme se çfarë është atdheu
për poetin.
nënë,
motër, vëlla
Vendi ku janë lindur,
gjëja e
rritur dhe kanë jetuar
shtrenjtë
prindërit dhe
Atdheu
paraardhësit e tij.
për Naimin
Dheu ku prehet
nëna dhe të parët
e tij.

shpirt

Pasi nxënësit kanë plotësuar skemën për poetin, e krahasojnë atë me skemën e plotësuar në fillim të orës
dhe më pas bëjnë krahasimet.
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→ Pyetja 2
Më pas mësuesi/ja pyet nxënësit:
- Në cilat vargje poeti vë përballë atdheun me gjëra të tjera të vlefshme të jetës?
(më je nënë, më je motër, më je vëlla - familja është gjëja më e vlefshme e jetës)
- Cila dashuri fiton mbi çdo dashuri tjetër?
Dashuria për atdheun fiton mbi çdo dashuri dhe kjo duket në vargjet:
“Nga s’ka rrotull më i shtrenjti ti më je
Je m’i miri nga çdo gjë që ka ky dhe.”
→ Pyetja 3
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit të shprehin mendimet e tyre. Poetin e lidhin me atdheun:
Vendlindja e nënës (ty përditë nëna ime të ka parë/ dheu yt në fund atë e pati marrë/ numëruar t’i
pat lulet syri i saj/ tek ti lindi, tek ti vdiq ajo pastaj)
Varret e stërgjyshërve (ti ke parë gjysh stërgjyshërit e mi/ dhe eshtrat e tyre tretur i ke ti)
Në asnjë varg nuk tregohet që në lidhjen poet-atdhe ka edhe interesa ekonomikë.
Mësuesi/ja kërkon që secilën përgjigje ta ilustrojnë me vargje nga poezia.
→ Pyetja 4
Nxënësit gjejnë vargjet ku duket lidhja e thellë e poetit me atdheun dhe i lexojnë me intonacionin e
duhur:
Dheu yt në fund atë e pati marrë;
dhe eshtrat e tyre tretur i ke ti;
dhe pse ha, o dhe, ti bijtë e tu të mjerë.

● Tek ti lindi
● Pranë teje patën qeshur, patën qarë
● Begatoje këtë vend
● Epu njerëzve mbrodhësi
● Gaz paçin përherë zotërit e tij
● Një të ardhme pastë plot lumturi

Vdekja

Jeta

b) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 5
Nxënësit udhëzohen që të gjejnë hollësitë me të cilat shprehen jeta dhe vdekja dhe më pas shpjegojnë
kuptimin e tyre:

● Tek ti vdiq ajo pastaj
● Dhe eshtrat e tyre, tretur i ke ti
● Nëna ime vdiq

Më pas nxënësit sqarojnë kuptimet e tyre. P.sh., jeta është buzëqeshje (edhe dhimbje-qarë), begati,
mbrothësi, gaz, lumturi.
→ Pyetja 6
Mësuesi kërkon nga nxënësit të gjejnë në poezi fjalën nënë. Më pas ata gjejnë kuptimet e secilit rast
- Nënë – grua, që ka lindur fëmijë (mëmë)
- Nënë – atdhe
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→ Pyetja 7
Mësuesi lexon një varg, si p.sh., nga ç’ka rrotull më i shtrenjtë ti më je. Më pas i pyet për rendin e fjalëve.
- Cili do të ishte rendi i zakonshëm? (Ti je më i shtrenjtë nga ç’ka rrotull).
- Pse është ky rendi i zakonshëm? (rendi i zakonshëm: kryefjalë-kallëzues-gjymtyrë të dyta)
Mësuesi i pyet për ndryshimet.
- Cili përdorim ju duket më i bukur? Pse? (i poezisë, pasi theksohet fjala i shtrenjtë.)
Më pas mësuesi kërkon nga nxënësit që shembujt e dhënë në tekstin e nxënësit t’i shkruajnë në rendin
e zakonshëm (syri i saj t’i pat numëruar lulet, ti i ke tretur eshtrat e tyre).
→ Pyetja 8
Udhëzohen nxënësit të nënvizojnë rrokjet e fundit në vargje. Më pas nxënësit i lexojnë ato (ka, lla; je,
dhe;). Mësuesi/ja tregon që vargjet rimojnë (rimë të puthitur (AA BB). Rima u jep ritëm dhe muzikalitet
vargjeve.
→ Pyetja 9
Mësuesi u kërkon nxënësve të lexojnë 6 vargjet e fundit. Më pas i pyet:
- Çfarë përcjellin ato? (urimet dhe lutjet e poetit për atdheun e tij)
- Për çfarë lutet dhe uron poeti? (begati, mbrothësi, gaz, lumturi etj.)
Epiteti
Mësuesi sqaron se çfarë është epiteti dhe se cili është funksioni i tij.
→ Pyetja 10
Nxënësit lexojnë epitetet në poezi dhe tregojnë cilësitë që shprehin ato:
i shtrenjtë – rëndësinë që ka atdheu për poetin
faqehënë – bukurinë e atdheut
i begatë – zhvillimin, mbarësinë
i lulëzuar – bukurinë
→ Pyetja 11
faqehënë – fjalë e përbërë
Dhe nënkupton e bukur, e magjishme, e ndritshme etj.
→ Pyetja 12
Mësuesi kërkon që nxënësit të tregojnë kuptimin e të njëjtit epitet në tri raste të ndryshme, si p.sh.: këngë
e zjarrtë – këngë e fuqishme, e madhërishme etj.
→ Pyetja 13
Epitetet janë i bekuar dhe i shkruar.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Bashkëbisedim
Mësuesi zhvillon një bisedë me nxënësit:
- A ju pëlqeu kjo poezi?
- Çfarë ndjenjash ju shoqëruan gjatë kësaj ore?
- Mendoni se atdheu është i rëndësishëm për çdo njeri? Pse?
Mësuesi bën një përmbledhje, pasi grupet japin mendimet dhe idetë e tyre.
Detyrë shtëpie
- Mësoni vjershën përmendsh.
- Sillni në klasë një përshkrim të mallit të një të afërmi (që jeton jashtë) për Shqipërinë.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të folurit
Tema mësimore: Malli për atdheun

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Atdheu im

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca personale,
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– paraqit para klasës informacionin e mbledhura prej tij për
bashkatdhetarët që jetojnë jashtë vendit;
– komenton me gojë krijime me temën e atdheut;
– gjykon dhe vlerëson thëniet e njerëzve të shquar për atdheun;
– rrëfen me gjuhë të qartë dhe të kuptueshme përvojat dhe
ndjesitë e tij personale për atdheun;
– zgjeron fjalorin me fjalë të kësaj fushe tematike dhe e përdor
atë gjatë diskutimit.
– tregon me shembuj se si ndihet njeriu jashtë vendit të tij;
– krijon një skicë ose poezi të shkurtër për atdheun;
– shoqëron të folurin e tij me gjestet dhe mimikën e duhur.

Fjalët kyç:
● atdhe
● bashkatdhetar
● jashtë atdheut
● mall
● dashuri

Burimet: teksti mësimor, e-libri, Malli i atdheut, prozë poetike nga Faik Konica
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim- Rrjeti i diskutimit - Alfabeti i
njëpasnjëshëm - Punë në grupe - Shkrim i lirë.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
- Recitime të poezisë “Atdheu”
Mësuesi i vë nxënësit të recitojnë përmendsh poezinë e Naimit (mund të jetë edhe recitim zinxhir) duke
u kujdesur që nxënësit të respektojnë teknikat e recitimit.
- Diskutim
Mësuesi/ja shkruan dy thënie të dy shkrimtarëve të njohur: Konica dhe Flober dhe më pas u kërkon
nxënësve të diskutojnë rreth tyre.

“Atdheu është si familja: vlerën ia njohim vetëm atëherë kur e humbim.” Flober
dhe..
“Duhet të jesh jashtë Shqipërisë e të jesh larg për të kuptuar se ç’forcë e ç’bukuri
të ëmbël ka për veshët kjo fjalë”. Konica
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Malli i atdheut
prozë poetike nga Faik Konica
Kur vete njeriu, i lirë e i vetëm, larg atdheut - viset e reja, ndryshimi i zakoneve, ëmbëlsia e udhëtimit e
një mijë gjëra që vihen re ndër popuj të huaj, të gjitha këto ta përgëzojnë zemrën e të bëjnë jo të harrosh
Shqipërinë, po të mos të të veje tek ajo aq dendur mendja. Me tutje, si ngopen sytë së pari ndryshime,
gazi shuhet pak nga pak. S`di ç`të mungon, s`di se ç`të duhet.
Një hije trishtimi ta mbulon fytyrën; e, pikë së pari herë-herë, mbastaj më dendur e më në fund shpesh
e pothuaj kurdo e kudo, kujtimi i prindërve, i miqve e shokëve, kujtimi i dheut ku u lindëm e u rritem,
ku qajtëm foshnja e ku lozëm djelm, kujtimi i atyre maleve larg të cilëve nuk rron dot mirë një shqiptar,
kujtimi i kombit, që, me gjithë ca të liga që ka, është kombi ynë, e më tepër kujtimi e dëshira e etja e
gjuhës sonë ta shtrëngojnë e ta dërrmojnë me të vërtetë zemrën. Ah, malli i Shqipërisë, malli i atdheut
të dashur, i shenjtë mall e dashuri e shenjtë, kush është ai shqiptar që s`e ka pasur në dhe të huaj!
Duhet të jesh jashtë Shqipërisë, e të jesh larg, për të kuptuar se ç’forcë e ç’bukuri të ëmbël ka
për veshët kjo fjalë: Shqipëri! Ajo më e zbrazura letër, ajo fjala më e vogël, na sjell, kur vjen nga
Shqipëria, një gaz të parrëfyeshëm, se na sjell si një copë të atdheut...
Nxënësit diskutojnë rreth dy thënieve të mësipërme. Në fund mësuesi bën përmbledhjen e diskutimeve,
të cilat pa dyshim bashkohen në faktin që larg atdheut ndien mall për të dhe kupton se sa i rëndësishëm
është ai. Pas kësaj faze ai u kujton nxënësve se kështu ndihen me mijëra shqiptarë (ndoshta më shumë)
që jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë.
Ndërtimi i njohurive të reja
→ Rrëfime personale
Paraprakisht mësuesi ka kërkuar nga nxënësit që të pyesin të afërmit e tyre që jetojnë jashtë Shqipërisë
për mallin dhe ndjesitë e tyre për atdheun.
Këtë fazë të orës së mësimit mësuesi e ndan në tri pjesë:
- Në pjesën e parë mund të përshkruajnë mallin për atdhe, ata nxënës që kanë qenë jashtë Shqipërisë.
- Në pjesën e dytë, nxënësit mund të tregojnë se si e përshkruajnë mallin për atdheun të afërmit e tyre
që kanë lindur në Shqipëri.
- Në pjesën e tretë, nxënësit mund të tregojnë se si e përshkruajnë mallin për atdheun të afërmit e tyre
që nuk kanë lindur në Shqipëri (p.sh., fëmijët e emigrantëve).
Shënim. Nxënësit rrëfejnë përvojat e tyre ose të të tjerëve në raport me atdheun. Para se të fillojnë,
mësuesi/ja u kujton që duhet të jenë të qartë dhe të kuptueshëm, të shoqërojnë të folurin me gjestet dhe
mimikën e duhur.
Pasi nxënësit mbarojnë rrëfimet e tyre, mësuesi/ja bën konkluzionet. Të gjitha rrëfimet janë shembuj të
qartë që vërtetojnë thënien e Konicës.
Pasurimi i fjalorit: Alfabeti i njëpasnjëshëm në tryezë të rrumbullakët
Mësuesi/ja u kujton nxënësve që gjatë kësaj ore kanë përdorur shumë fjalë dhe shprehje për atdheun.
Paraqitet para klasës një tabelë me shkronjat e alfabetit dhe u kërkohet nxënësve (të ndarë në grupe) të
shënojnë sa më shumë fjalë që kanë lidhje me atdheun.
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a
atdhe
atë

b
bukuri
begati
besim

c

ç

D
dashuri
dua

dh
dhe
dhuratë
dhimbje

E
emigrim
emigrant

Ë
ëmbël

F
fshat

g
gëzim
gur

gj
gjuhë

h

i

J
jetë

k

l

Ll

M
mall
mëmëdhe

N
natyrë
nënë

Nj

o

p

Q
qytet

rr

rr

S
strehë

Sh
shtëpi

t

Th

u

V
vendlindje
vendbanim

X

xh

y

Z

zh

Nxënësit lexojnë fjalët për çdo shkronjë.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Shkrim i lirë
Mësuesi kërkon që me fjalët e mësipërme (ose dhe me fjalë të tjera) të shkruajnë ose një skicë të shkurtës
ose një poezi me të paktën 6 vargje.
Më pas nxënësit prezantojnë punët e tyre. Mësuesi dhe nxënësit vlerësojnë krijimet.
Vlerësimi
Të gjitha materialet e nxënësve të punuara gjatë dy orëve janë pjesë e dosjes.
Detyrë shtëpie
Sillni në klasë krijime me temën e mallit për atdheun dhe diskutoni për to.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Mënyra dëftore. Kohët e thjeshta të mënyrës
dëftore

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Lojërat në
fëmijëri

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca personale.
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
- dallon foljet në mënyrën dëftore;
- përcakton kohën e foljeve në mënyrën dëftore;
- përdor si duhet foljet në mënyrën dëftore;
- ndërton fjali me folje në kohët e thjeshta të mënyrës dëftore.

Fjalët kyç:
● mënyrë dëftore
● kohë të thjeshta
● kohë të përbëra

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me situata që ndodhin në kohë të ndryshme etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim për njohuritë paraprake - Analizë rasteshINSERT - Ushtrime

Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Diskutim për njohuritë paraprake
Nxënësit janë porositur të pyesin prindërit për lojërat që ata kanë luajtur në fëmijërinë e tyre dhe t’i
mbajnë shënim ato.
Në klasë ata tregojnë për lojërat që kanë luajtur prindërit e tyre, duke përdorur rrjedhimisht folje në
kohën e shkuar, e sidomos të foljes “luaj”.
Më pas nxënës të tjerë flasin për lojërat që luajnë sot, duke vënë në dukje jo vetëm lojërat në
kompjuter, por edhe garat në kënde sportive apo edhe para pallatit apo në lagje me shokët e shoqet e
tyre (Kujdesemi të përdoret saktë folja “luaj” në të tashmen). Atyre u kërkohet të japin edhe një mendim
të tyrin, se cilat do të jenë lojërat më të pëlqyera për t’u luajtur nga fëmijët në vitet që do të vijnë
(përdorimi i foljes “luaj” në të ardhmen.
U kërkohet nxënësve të argumentojnë se çfarë kohe përdoren në të tria rastet dhe pse duke specifikuar
atë që tregon e tashmja, e ardhmja dhe e shkuara (që nëse ndahen nga nxënësit, të specifikohen në të
kryerën e thjeshtë dhe të pakryerën, kohë që ata i njohin.)
- Ndërtimi i njohurive të reja: Analizë rastesh, INSERT
Në këtë fazë mësuesi/ja ka shkruar në tabelë fjali me folje
në të katërta kohët e foljes “luaj”, për të specifikuar më mirë
se cilat janë kohët e thjeshta të foljes në mënyrën dëftore
dhe çfarë shprehin secila prej tyre.
Punohet me shenjat e tabelës INSERT në libër dhe pasi
nxënësit specifikojnë mirë kuptimin e mënyrës dëftore dhe të
kohëve të thjeshta të saj. Mësuesi/ja sqaron paqartësi nëse ka.
E tashme

E kryer

E pakryer

Mëse e
kryer

Kohët e thjeshta
E kryer e
thjeshtë
E ardhme
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E kryer e
tejshkuar
E ardhme e
përparme
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- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet ushtrimi 1 në libër sipas kërkesës. Nëse shihet e arsyeshme, u kërkohet nxënësve të gjejnë
edhe kur ndodh veprimi..
Punohet ushtrimi 2. Nxënësit argumentojnë përzgjedhjen nisur nga kuptimi kohor që shprehin foljet e
përzgjedhura.
Punohet ushtrimi 3 dhe 4 në libër sipas kërkesës.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi i nxënësve sipas gjykimit dhe planifikimit të mësuesit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Punohet ushtrimi 5 sipas kërkesës. Mund të punohet dhe me tabelën.
Foljet 		

Mënyra

Vendosi

dëftore		

Koha

Veta

Numri

III

Njëjës

Kryer e thjeshtë

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Kohët e përbëra të mënyrës dëftore

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Loja “Më i sakti,
më i shpejti”

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi:
– dallon foljet në kohët e përbëra të mënyrës dëftore;
– vendos foljet në kohët e kërkuara të mënyrës dëftore;
– përcakton kohën, vetën dhe numrin e foljeve në kohët e
përbëra të mënyrës dëftore.

Fjalët kyç:
● mënyrë dëftore
● kohë të përbëra

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me situata që ndodhin në kohë të ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Lojë- INSERT- Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
d. Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Lojë
Loja “Më i sakti, më i shpejti”
Mësuesi/ja e ndan dërrasën e zezë në katër kolona dhe përzgjedh katër nxënës për të zhvilluar ushtrimin.
Fillimisht secili zgjedhon folje kam në një nga kohët e thjeshta. Nxënësit punojnë në fletore, kurse një
nxënës e zgjedhon në tabelë.
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Më pas u kërkon që të shtojnë në secilën kolonë pjesoren e foljeve:
në kolonën e parë shkruhet pjesorja e një foljeje të zgjedhimit I, p.sh. lexoj – lexuar.
në kolonën e dytë pjesorja e një folje të zgjedhimit II, p.sh., e foljes hap – hapur
në të tretën pjesoren e foljes: zë – zënë dhe në kolonën e katër pjesoren e foljes kam – pasur.
(Loja do të zhvillohet si në tabelën më poshtë.)
Vetat

E tashmja

E pakryera

E kryera e thjeshtë

E ardhmja

Unë

kam

lexuar

kisha

hapur

pata

zënë

do të kem

pasur

Ti 		

ke

hapur

kishe

zënë

pate

pasur		

do të kesh

lexuar

Ai/ajo

ka

pasur

kishte

lexuar

pati

hapur		

do të ketë

zënë

Ne 		

kemi

zënë

kishim pasur

patëm lexuar		

do të kemi

hapur

Ju		

keni

lexuar

kishit

patët

do të keni

pasur

Ata/ato

kanë hapur,

kishin zënë, 		

patën zënë, pasur,

do të kenë pasur,

		

pasur, zënë

hapur, lexuar, pasur

hapur, lexuar		

lexuar, hapur zënë

		

e kryera

më se e kryera

e kryera e tejshkuar

e ardhmja e përparme

hapur

zënë		

- Ndërtimi i njohurive të reja: INSERT
Pas përfundimit të lojës, pa e komentuar punën që kanë bërë, nxënësit kthehen në tekst dhe punojnë me
shenjat e tabelës INSERT dhe diskutojnë rreth koncepteve që i kanë të njohura dhe atyre që janë të reja në
tekst duke bërë sqarimet e nevojshme nëse paraqesin paqartësi.
		

√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.

+
Njohuritë që i
ka mësuar më
parë.

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

Rikthehemi në tabelën e plotësuar në etapën e parë dhe u kërkojë nxënësve të emërtojnë se cilës kohë të
përbërë i përkasin kolonat e mësipërme, duke i shkruar kohët në tabelë.
Vetë nxënësit arrijnë në përfundimin se si formohen gramatikisht kohët e përbëra të mënyrës dëftore dhe si
lidhen ato me kohët e thjeshta të mënyrës dëftore. (Pra, e kryera lidhet me të tashmen e dëftores, folja “kam”
zgjedhohet në këtë kohë plus pjesore; më se e kryera lidhet me zgjedhimin e foljes”kam” në të pakryerën,
kryera e tejshkuar lidhet me zgjedhimin e foljes “kam” në të kryerën e thjeshtë dhe e ardhmja e përparme
me të ardhmen foljes”kam”.

- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Për të përforcuar konceptin e secilës kohë, zhvillohet përsëri në formë loje në dyshe ushtrimi: një nxënës
thotë një folje në kohë të përbërë, tjetri gjen kohën dhe anasjelltas.
Në këtë fazë të orës mësimore punohet me ushtrimet. Fillohet e ushtrimin 1. Argumentoni përgjigjen.
Keni prekur - e kryer; të tjerat më se e kryer.
Jeni larguar dhe qenë - (forma joveprore shpjegohet shkurt nëse nuk është dhënë).
Punohet ushtrimi 2, 3, 4 sipas kërkesës.
Kalohet tek ushtrimi 5.
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Foljet 		

Mënyra 		

Koha 		

Veta 		

Numri

Kam banuar

Dëftore		

E kryer

I

Njëjës

Keni qenë

Dëftore

E kryer

II

Shumës

Kisha blerë

Dëftore

Më se e kryer

I

Njëjës

Do të kem bërë

Dëftore

E ardhme e përparme

I

Njëjës

Pate zbuluar

Dëftore		

E kryer e tejshkuar

II

Njëjës

Punohet ushtrimi 6 sipas kërkesës
Vlerësimi: Vlerësimi sipas planifikimit të mësuesit, por duhen marrë në konsideratë edhe përgjigjet në
pjesën e parë të mësimit, nëse nxënësi është përgjigjur për atë pjesë.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 7 sipas kërkesës. Nxënësit të udhëzohen për t’i përdorur të gjitha kohët.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: N. Mjeda “Zoga”, (tekst letrar)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Nëna ime

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– veçon momentet kryesore të jetës dhe veprës së Ndre Mjedës;
– respekton teknikat e recitimit gjatë leximit të një poezie;
– shpreh ndjenjat dhe përjetimet e tij rreth poezisë;
– përcakton notat që i jep gegërishtja poezisë së Mjedës
– shpreh me fjalët e tij dashurinë për nënën.

Fjalët kyç:
● Zoga
● nënë
● foshnjë
● natyrë
● agim
● qiell
● prill
● qesh

Burimet: teksti mësimor, e-libri, https://www.youtube.com/watch?v=UM3fP_7D6q4
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Bashkëbisedim - Diskutim.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Stuhi mendimi
- Përveç Naim Frashërit njihni ndonjë shkrimtar tjetër të Rilindjes sonë Kombëtare?
- Po për Ndre Mjedën keni dëgjuar ndonjëherë?
- Keni lexuar ndonjë poezi nga ky autor?
- Mbani mend ndonjë strofë nga poezia “Gjuha shqipe” e Mjedës?
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Ndre Mjeda lindi në
Shkodër më 1866 dhe
vdiq më 1937.
Ndre Mjeda është
poet i shquar,
veprimtar dhe patriot i
flaktë.

Veprat më të njohura të
Ndre Mjedës janë:
Andrra e jetës
Juvenilja
Vaji i bylbylit
Liria
Lissus
Scodra

Veprat e Mjedës

Ndre Mjeda

Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
→ Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi në një bisedë hyrëse prezanton titullin e pjesës, veprën nga është shkëputur dhe autorin (i
shkruan në dërrasën e zezë). Mësuesi thotë shkurtimisht disa të dhëna për jetën dhe veprën e autorit.

Pak informacion për kryeveprën e Mjedës “Andra e jetës”
Në qendër të kësaj poeme është jeta e vështirë e një familjeje malësore të përbërë nga nëna dhe dy
vajzat. Vdekja e burrit të shtëpisë ua bën më të vështirë mbijetesën kësaj familjeje.
Poema ndahet në tri pjesë që i përgjigjet fatit të tri heroinave: Trinës, Zogës e Lokes.
Vajza e vogël, Tringa vdes para kohe. Poeti përshkon thellë në mendimet dhe ndjenjat e nënës,
e cila e jeton me dhembje fatkeqësinë, para se të ngjasë, në një natë të tmerrshme ankthi. S'ka gjë
më tragjike dhe njëkohësisht më të lartë njerëzore, sesa skena me Loken dhe Zogën pas vdekjes
së Trinës; habia fëmijërore e vogëlushes, që s'kupton dramën në shtëpinë e saj përballë kujdesit e
dhembshurisë së nënës për të mos e tronditur shpirtin e njomë të vajzës.
Në pjesën e dytë, që i kushtohet Zogës, poeti ka derdhur ngjyrat më të ndritshme, duke dashur
të shprehë nëpërmjet këtij personazhi ëndrrat e veta për të ardhmen. Në fillim, me forcë të veçantë
psikologjike, pa sentimentalizëm e me shumë vërtetësi dhe kthjelltësi, jepen ndjenjat dhe dëshirat
karakteristike për moshën e vajzës. Ëndërrimet rinore të Zogës realizohen. Ajo dashurohet dhe
martohet. Poeti e përcjell me këshilla plot dhembshuri për jetën e saj të re. Së fundi, me një këngë
plot optimizëm, na lajmëron se Zoga u bë nënë.
Është për t'u vënë rè se bukuritë e natyrës parakalojnë njëra pas tjetrës, për t'ia lënë vendin
buzëqeshjes së fëmijës.
Epilogun e poemës e përbën fundi i jetës së vështirë, plot sakrifica e stoike të Lokes që, e mbetur
vetëm, thërret vdekjen ta marrë.
"Andrra e jetës", megjithëse trajton një rast të veçantë, pasqyron tragjedinë e fshatarësisë shqiptare
dhe dëshirën e saj të zjarrtë për një jetë më të mirë. Titulli i veprës ka një kuptim të thellë. Me këtë
poeti s'ka dashur aspak të thotë se jeta është një iluzion, veçse jeta për të varfrit mbetet një ëndërr e
parealizuar.

Fragmenti në tekst përshkruan momentin kur Zoga është bërë nënë.
Lexim shprehës i poezisë
Lexohet me zë dhe në heshtje fragmenti. Respektohet gjatë leximit varianti i gegërishtes në të cilin është
shkruar poema. Më pas pyeten nxënësit për ndjesitë e para që iu krijon ky fragment.
Leximi mund të ketë në sfond edhe këngën e nënës.
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Fjalët e reja
Mësuesi/ja sqaron për nxënësit kuptimin e fjalëve të reja ose dialektore në fragment. Kërkohet që nxënësit
të formojnë fjali me to.
Pyetje rreth të kuptuarit
→ Pyetja 1
Nxënësit duhet të tregojnë që ky fragment i referohet lumturisë që ndien një nënë e re (Zoga), kur sheh
foshnjën e saj duke i buzëqeshur. Është ndër momentet më të bukura në jetën e një nëne.
→ Pyetja 2
Nxënësit i rikthehen dhe e rilexojnë fragmentin. Më pas së bashku me mësuesin/en lidhin me shigjeta
strofën me peizazhin, si p.sh.:
Nata me hënë- 		
strofa 1
Agimi kuqalosh- 		
strofa 2
Pylli me këngë e lule- 		
strofa 3
Natyra në muajin prillstrofa 4
→ Pyetja 3
Mësuesi pyet nxënësit për përfytyrimet që iu ngjall poeti (p.sh., bukurinë e natyrës, magjinë e natës, tingujt
dhe lulet e pyllit, mrekullinë e nënës që i buzëqesh foshnja e saj etj.).
b) Interpretimi dhe vlerësimi
→ Pyetja 4
Nxënësit përcaktojnë se me cilën nga alternativat identifikohet më mirë në këtë fragment lidhja nënë –
foshnjë (e mrekullueshme).
→ Pyetja 5
Mësuesja u kërkon nxënësve të mbyllin sytë dhe të imagjinojnë veten e tyre, foshnjë në duart e nënës. Më
pas i pyet për ndjesitë që i pushtojnë ata për nënën e tyre. Aktivizohen sa më shumë nxënës për të folur.
→ Pyetja 6
Vazhdohet sërish me imagjinatën e nxënësve. U kërkohet atyre të zgjedhin ngjyrat për secilin peizazh
dhe të argumentojnë zgjedhjen e tyre. P.sh., blunë me të kuqen për strofën e parë, pasi me blu mund të
vizatohet qielli dhe me të kuqe yjet.
c) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 7
Nxënësit i përgjigjen kësaj pyetjeje me shkrim. Secili nxënës shkruan variantin e çdo fjale në gjuhën
standarde. Më pas nxënësit i lexojnë ata.
E këndshme – e këndshme
Asht 		
– është
Hana		
– hënë
Hyjzit		
– yjet etj.
Nëse këto fjalë do të zëvendësoheshin me gjuhën standarde, atëherë poezisë do t’i humbte muzikaliteti,
origjinaliteti, ritmi etj.
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→ Pyetja 8
Fragmenti duket si një poezi kushtuar natyrës, pasi merren me radhë të gjitha bukuritë e saj. Renditja e
gjithë këtyre bukurive është në funksion të dy vargjeve të fundit që shprehin edhe thelbin e fragmentit: nuk
ka asgjë më të mrekullueshme se foshnja që i buzëqeshet nënës që mbi të përkulet. Këto dy vargje janë
befasi e ëmbël për lexuesin.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Ndahen nxënësit në grupe
Mësuesi kërkon që në një grafik nxënësit të plotësojnë disa figura ose detaje artistike me të cilat do ta
përshkruajnë foshnjën që i buzëqesh nënës në kraharor. Çdo grup prezanton punën e tij.
Detyrë shtëpie
Kthejini këto vargje në prozë poetike, duke u përpjekur të ruani sa më shumë origjinalitetin e tyre.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Poradeci “Mëngjes” (tekst letrar)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Natyra
Punë me tekstin dhe me foto.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca qytetare.
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– lexon për të dalluar veçoritë e poezisë së peizazhit;
– tregon për lidhjen e poetit (heroit lirik ) me vendlindjen;
– zbulon meditimin e poetit gjatë soditjes së natyrës;
– shpreh ndjenjat dhe përjetimet e tij rreth poezisë;
– përcakton fjalët kyç në strofat e poezisë;
– dallon kuptimin e parë dhe kuptimin e figurshëm të një fjalëve,
veçanërisht të foljeve;
– gjen figurat letrare (krahasimin dhe aliteracionin) dhe përcakton
funksionin e tyre;
– shkruan fjalët dialektore në variantin e tyre në gjuhën standarde;

Fjalët kyç:
● mëngjes
● liqer
● natë
● shuhet
● agim
● llamburitës
● ditë
● vetëtit
● zog nosit

Burimet: teksti mësimor, e-libri, foto nga Pogradeci, https://www.youtube.com/watch?v=UqY-8HGEYpg
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Ditari dypjesësh - Bashkëbisedim.
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Shënim. Mësuesi mund të zgjedhë që ta nisë orën ose duke lexuar vargje të ndryshme të Poradecit dhe
më pas u kërkon të gjejnë autorin ose me anë të një stuhi mendimi ku tërheq njohuritë e mëparshme të
nxënësve për Poradecin dhe krijimtarinë e tij.
Vargje nga poezitë e Poradecit
Perëndim i vagëlluar mi Liqerin pa kufir
Po përhapet dal-nga-dale një pluhúrë si një hije.
Nëpër Mal e nër Lëndina shkrumb’ i natës që po bije,
Duke sbritur që nga qjelli përmi fshat po bëhet fir...
		
…
Me zjarr ju flas... me zjarr
Në gjirin tim kam hapur varr...
Që t’i jap shpresë-edhe t’ja marr...
Un’ ik liqerit zemërak
Fatlum dh’ i pastër si zembak,
Po zemra ime kullon gjak:
Se vijnë-urtuar zogjtë-e mi,
Dh’u jap ushqim me dashuri –
Një dashuri për llaftari
		
…
Mi zall të pyllit vjeshtarak
Dremit liqeri pa kufi,
Ay ndaj fundesh u përflak
Posi me zjarr e me flori
Stuhi mendimi
- Cilët janë poetët më të shquar të letërsisë shqipe?
- Çfarë dini për Lasgush Poradecin?
- Kujt i ka thurur më shumë vargje Poradeci?
Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
→ Bisedë hyrëse
Para së të lexohet poezia e Poradecit, mësuesi prezanton tri foto nga liqeni.

Nata

Agimi

Mëngjesi

173

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
A ju ka ndodhur të jeni pranë një liqeni në darkë dhe në mëngjes? Ju ka pëlqyer peizazhi? Çfarë më
shumë? Si jeni ndjerë?
Nxënësit japin përshtypjet e tyre.

Llazar Gusho, i njohur
me pseudonimin Lasgush
Poradeci, lindi më 1899 në
Pogradec dhe vdiq më 1987.
Poradeci është poeti më i
madh i lirikës shqiptare.

Veprat më të
njohura të Poradecit
janë:
Vallja e yjeve
Ylli i zemrës

Veprat e Poradecit

Lasgush
Poradeci

→ Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi prezanton titullin e poezisë dhe autorin (i shkruan në dërrasën e zezë). Mësuesi thotë shkurtimisht
disa të dhëna për jetën dhe veprën e Poradecit.

Lexim shprehës i poezisë
Lexohet me zë dhe në heshtje poezia “Mëngjes”.
Gjatë leximit mund të vihet në sfond kënga “Dremit liqeri”, e cila plotëson më mirë atmosferën që krijojnë
vargjet e Poradecit.
Mësuesi pyet për përshtypjet e para të nxënësve për poezinë.
Fjalët e reja
Mësuesi sqaron kuptimin e fjalëve të reja dhe nxënësit formojnë fjali me to.
a) Pyetje rreth të kuptuarit
→ Pyetja 1
Nxënësit rilexojnë secilën strofë dhe nxjerrin fjalët kyç të secilës prej tyre. P.sh.:
Strofa 1 – u mbyll liqeri, shuhet nata
Strofa 2 – agim llamburitës, tretet tinës, zvagullon liqeri
Strofa 3 – dita ndezi, mëngjesi, nositi
→ Pyetja 2
Nxënësit shkruajnë nga një fjali për secilën strofë dhe më pas i lexojnë ato. Mësuesi/ja diskuton me
nxënësit për fjalitë më të bukura.
b) Interpretimi dhe vlerësimi
→ Pyetja 3
Paraprakisht pyeten nxënësit për ndjesitë që përcjell gjithë poezia e më pas u kërkohet që të përcaktojnë
ndjesitë që u ngjall çdo strofë (me + ose – në tabelë). P.sh., qetësi- strofa 1 dhe 2; gëzim- strofa 2 dhe 3.
Nxënësit japin shembuj për të konkretizuar plotësimet e tyre.
→ Pyetja 4
Në këtë pyetje mësuesi i orienton nxënësit të gjejnë ngjashmërinë mes dy shprehjeve: zemra brenda
kraharorit dhe liqeni i rrethuar nga malet.
Liqeni ngjan me zemrën se ai ushqen me gjak dhe jetë gjithë natyrën përreth.
Malet i ngjasojnë me kraharorin, sepse rrethojnë malet (si kraharori zemrën) dhe janë të forta.
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→ Pyetja 5 - Ditari dypjesësh
Poezia ka shumë figura letrare. Mësuesi i thotë që të përdorin ditarin dypjesësh për të shkruar në njërën
anë të fletës figurën letrare që ju pëlqen dhe në anën tjetër, komentin e tyre. P.sh.
Figurat letrare

Komenti i nxënësit

Po tretet tinës yll’i dritës

Hëna (yll i dritës) bie në liqen ngadalëdhe
fshehurazi si një kokërr sheqeri në një gotë ujë,
njësoj sikur po tretet

Posi lajmëtar-mëngjesi/ del zog i bardhë i një nositi

Mëngjesi nënkuptim zgjimin e botës së gjallë dhe
fillimin e ditës së re. Shfaqja e nositit (i bardhë)
lajmëron ardhjen e mëngjesit dhe fillimin e ditës.

Drita ndezi

...

c) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 6
Mësuesi kërkon që nxënësit të gjejnë në poezi foljet shuhet dhe tretet. Ai pyet për kuptimin e parë të këtyre
fjalëve dhe për kuptimin në të cilin ata janë përdorur në poezi.
Kuptimi i parë

Kuptimi i figurshëm

Tret – shkrij në ujë ose në një lëng tjetër një lëndë
zakonisht të ngurtë, e bëj atë të lëngshme,

Tretet hëna – bie, humb, perëndon ngadalë mbi
liqen

Shuaj – bëj që të mos digjet a të mos ndriçojë më
diçka, fik zjarrin a dritën

Shuhet nata – mbaron, mbyllet ngadalë

Në të dyja rastet veprimi ndodh ngadalë.
→ Pyetja 7
Nxënësit i përgjigjen kësaj pyetjeje me shkrim. Secili nxënës shkruan variantin e çdo fjale në gjuhën
standarde. Më pas nxënësit i lexojnë ata.
Kraharuar- kraharor
Liqeri- liqeni
Mengadalë- ngadalë etj.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Bashkëbisedim
- Pse poeti e ka titulluar “Mëngjesi” këtë poezi?
- Çfarë ju pëlqeu më shumë te kjo poezi?
- Me cilat ngjyra do ta vizatonit këtë poezi? Me çfarë do ta vizatonit natën, agimin dhe mëngjesin?
- Çfarë muzike do t’i shkonte për shtat kësaj poezie? E qetë apo ritmike? Pse?
Detyrë shtëpie
Përshkruani lindjen ose perëndimin e diellit. Përqendrohuni te vendi ku lind ose perëndon dielli, lëvizja,
forma dhe ngjyra që ndryshon. Nxënësit që kanë talent ta sjellin dhe në pikturë.
Mësojeni përmendësh poezinë.
175

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Shkruajmë poezi (2 orë)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Vargëzojmë

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
5. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
● Punë përgatitore:
– përcakton strukturën e poezisë;
– përcakton rregulla për shkrimin e poezisë;
– analizon modele të ndryshme poezish.
● krijon poezi për të shprehur emocionet dhe ndjenjat e tij
frymëzuar:
– nga natyra;
– nga imazhet;
– nga vetvetja e për vetveten;
– vlerëson poezinë e tij dhe të shokëve.

Fjalët kyç:
●	 poezi
●	 vargje
● ndjenjë
●	 natyrë
●	 arte

Burimet: teksti shkencor, e-libri, poezi të ndryshme, materiale të ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Pyetje-përgjigje - Punë e pavarur me shkrim - Diskutim
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Pyetje-përgjigje
Parapërgatitje për të shkruarin. Nxënësit tashmë kanë marrë njohuri për vargëzimin, poezinë dhe strukturën
e saj. Mësuesi/ja pyet nxënësit rreth njohurive që kanë për poezinë dhe elementet e saj.
- Ç’është poezia?
- Çfarë transmeton ajo?
- Përse shkruajmë poezi?
- Si ndërtohet një poezi?
- Ç’lloj figurash përdoren më shumë në to sipas tematikës?
Për përgjigjet e këtyre pyetjeve shfrytëzohet informacioni në libër në lidhje me gjërat që na frymëzojnë për
të bërë një poezi si dhe poezitë që nxënësit kanë zgjedhur dhe kanë sjellë me vete.
Mësuesi/ja i pyet nxënësit për veçoritë e poezive që kanë përzgjedhur në shtëpi:
- Kujt i drejtohet poezia juaj?
- Çfarë karakteristikash kanë poezitë që ju keni përzgjedhur?
- Çfarë emocioni dhe ndjenje dalluat në poezinë e përzgjedhur?
- Cilat janë fjalët dhe figurat që janë përdorur më dendur në të?
- Çfarë lloj rime e strofe ka?
- A ka ndonjë veçori të vendosjes së fjalëve?
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me shkrim
Pas përgjigjeve të këtyre pyetjeve, nxënësit zgjedhin një tematikë të caktuar dhe lihen të punojnë për disa
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minuta për të krijuar një vjershë. Nxënësit punojnë të pavarur për të shkruar një poezi të shkurtër sipas
tematikës që ata parapëlqejnë.
Nxënësit ndiqen gjatë punës, për të ruajtur një strukturë të qëndrueshme të vjershës, për të ruajtur rimën etj.

Dhjetori

Mamit

Pas një viti pune të gjatë

Ti je diamant

erdhi dhjetori muaji me fat

Unë jam smerald

Muaji në të cilin të gjithë

Ti je hënë

festojnë dhe me dhurata

Unë jam yll

njëri-tjetrin e gëzojnë.

Ti je perëndi

Dhe kur shënon ora 00:00,

Unë jam njeri

të gjithë mblidhen dhe festojnë,

Por mbi të gjitha

ndërkohë që fishekzjarrë

Ti je mami im!

qiellin zbukurojnë!

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Diskutim
Pasi i kanë mbaruar poezitë e tyre, nxënësit lexojnë krijimet e tyre dhe pyeten përse zgjodhën atë tematikë.
Nisin diskutimet e nxënësve rreth poezive, për strukturën e vjershës, llojin e strofës, rimës, figurat letrare
etj. Nxënësve u kërkohet të argumentojnë për poezinë më të pëlqyer prej tyre.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet sipas planifikimit të mësuesit, por mund të vlerësohen edhe ato poezi që vërtet
janë cilësore. Poezitë më të bukura, mund të vendosen në turin e galerisë. Poezitë sipas grupeve të punës
mund të përdoren edhe në projektin e revistës që do të bëjnë në vazhdim.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Ushtrime për mënyrën dëftore të foljeve

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Filmi i fundit që
keni parë

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore:
Nxënësi:
- dallon foljet në mënyrën dëftore;
- përcakton kohën, vetën, numrin e foljeve në mënyrën dëftore;
- formon fjali me folje në mënyrën dëftore.

Fjalët kyç:
● mënyrë e foljes
● kohë e thjeshtë
● kohë e përbërë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me situata që ndodhin në kohë të ndryshme, materiale të tjera nga
burime të ndryshme etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Shkrim i lirë - Ushtrime - Marrëdhënie pyetje-përgjigje.
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Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Shkrim i lirë
Mësuesi/ja e nis këtë orë ushtrimesh me një punim me shkrim. Udhëzohen nxënësit të bëjnë një shkrim të
shkurtër me temë “Filmi i fundit që kam parë”. Mësuesi/ja mund t’iu rikujtojë dy filma shumë të dashur për
ta, si “Aventurat e Nils Holgersonit” dhe “I vetëm në shtëpi”, por ata mund të kujtojnë edhe filma të tjerë
që mund të kenë parë së fundmi.

“Aventurat e Nils Holgersonit”

Filmi “I vetëm në shtëpi”

Qëllimi i kësaj veprimtarie është përdorimi i foljeve në mënyrën dëftore në të gjitha kohët e saj. Pasi
punojnë për 4-5 minuta, disa nga nxënësit lexojnë shkrimet e tyre. Nxënësit dallojnë foljet në shkrimet e
shokëve të tyre, i mbajnë shënim në fletore ato dhe përcaktojnë kohën e tyre.
Ose mësuesi/ja shkruan në dërrasë të zezë disa fjali nga shkrimet e nxënësve dhe kërkon nga
nxënësit të dallojnë foljet e të thonë kohën e tyre.
- Ndërtimi i njohurive të reja: Ushtrime
Në këtë fazë të orës mësimore nxënësit punojnë ushtrimet 1, 2, 3, 5, 6 të tekstit sipas kërkesës.
Kurse pasi punojnë ushtrimin 4 dhe 8, nxënësit tregojnë për ndryshimet që kanë fjalitë nga një kohë në
tjetrën.
Tek ushtrimi 7 tregohet kujdes me pjesoret e foljeve të parregullta.
Ha - ngrënë
Them - thënë
Mbërrij - mbërritur etj.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Marrëdhënie pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja ngre disa pyetje për nxënësit për të matur nivelin e përvetësimit të njohurive të reja.
- Sa kohë ka mënyra dëftore?
- Si ndahen ato?
- Si formohen kohët e përbëra?
- Zgjedhojeni foljen “jap” të të gjitha kohët e mënyrës dëftore.
Për këtë ushtrim zgjidhen 8 nxënës, të cilët zgjedhojnë foljen në një kohë të caktuar. Për formimin e
kohëve të përbëra, mësuesi/ja i ndihmon ata për të gjetur pjesoren.
Vlerësimi:
Nxënësit mund të vlerësohen për shkrimin e lirë, për dallimin e foljeve të mënyrës dëftore, për përcaktimin
me saktësi të vetës, numrit e kohës së foljeve në mënyrën dëftore, që kanë përdorur, si dhe për përgjigjet
që u japin pyetjeve të mësuesit/es.
Detyrat dhe puna e pavarur:
Ushtrimi 9 e gjithë klasa
Ushtrimi 10 punohet sipas dëshirës.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Mënyra lidhore dhe kohët e saj

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Shkopi
magjik

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore.
Nxënësi:
− dallon foljet në lidhore;
− përcakton kohën, vetën dhe numrin e foljeve në mënyrën lidhore;
− formon fjali me folje në lidhore.

Fjalët kyç:
● mënyrë lidhore
● kohë e thjeshtë
● kohë e përbërë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me folje në mënyrën lidhore, materiale të tjera nga burime të
ndryshme etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Imagjinatë e drejtuar - INSERT - Ushtrime

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Imagjinatë e drejtuar
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të mendojnë për disa sekonda se çfarë mund të bëjnë nëse kanë në duar
shkopin magjik.
a. Çfarë duan të arrijë përmes tij?
b. Cila është dëshira e tyre më e madhe
që duan ta realizojnë?
Vetë kërkesa mundëson që nxënësi të shprehë një
dëshirë dhe se si mund ta realizojë atë. Si e tillë kjo
çon në përdorimin e foljeve në mënyrën lidhore.
Mësuesi/ja i nxit nxënësit të shprehin dëshirën, por
dhe atë që mendojnë të realizojnë përmes saj.
Gjatë kohës që një pjesë e nxënësve shprehin ëndrrat
e tyre, mësuesi/ja shkruan në dërrasë të zezë disa
fjali në lidhore të ndërtuara prej tyre, mundësisht në
të gjitha kohët e kësaj mënyre.
Ndërtimi i njohurive të reja: INSERT
Në këtë fazë të orës mësimore, shihen me kujdes fjalitë që janë shkruar në tabelë, të formuara nga vetë
nxënësit. Vetë ata dallojnë foljet dhe veçojnë ato në mënyrën lidhore, duke treguar se si paraqitet veprimi,
si i sigurt apo i mundshëm.
Nxënësit punojnë me shenjat e tabelës INSERT në tekst dhe, pasi kujtojnë ato që dinë, ato që mësuan së
bashku, saktësohen përgjigjet apo paqartësitë që hasin gjatë mësimit.
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√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.
Mënyra lidhore e
tregon veprimin si
të mundshëm.

+
Njohuritë që i
ka mësuar më
parë.

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

Mënyra lidhore ka
katër kohë:
dy të thjeshta: e
tashmja dhe e
pakryera
dy të përbëra: e
kryera dhe më se e
kryera

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë
Ka ngjashmëri me
dëftoren në kohën e
pakryer dhe në më se
të kryerën. Ndryshimi
është se lidhorja
dallohet nga pjesëza
të që qëndron para
saj.

Nxënësit udhëzohen të hapin librin në faqen 204 dhe të qarkojnë ndryshimet që pëson folja në mënyrën
lidhore në dallim nga mënyra dëftore dhe të vënë në dukje të përbashkëtat mes këtyre dy mënyrave.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet ushtrimi 1 sipas kërkesës, cili synon që nxënësit të dallojnë mënyrën lidhore të foljeve.
Nxënësit mund të japin dhe kohën e foljeve në mënyrën lidhore.
Punohet ushtrimi 2. Nxënësit vëzhgojnë me kujdes foljet e shkruara në tabelë dhe përcaktojnë kohën
dhe zgjedhimin e tyre, të cilën e shkruajnë në tabelë. Zgjedhojnë foljet e dhëna në mënyrën lidhore.
Punohet ushtrimi 3, sipas kërkesës. Nxënësit duke lexuar fjalitë, të vendosin në to foljet e dhëna sipas
kohës së duhur. Pasi e përfundojnë detyrën, ata përcaktojnë kohët e foljeve të mënyrës lidhore.
Punohet ushtrimi 5.
- të jesh, të gëzojnë, të ndërrosh, të jeni, të ndërroj, të kuptoj, të keni, të vini, të (na) vizitoni - janë në të
tashmen e lidhores, kurse të kam thënë në të kryerën.
Nëse ka ende kohë, mësuesi/ja pyet nxënësit të japin mendimin e tyre se çfarë shprehin foljet në
mënyrën lidhore (dëshirë, mundësi, domosdoshmëri.)
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve të tyre dhe për pjesëmarrjen në orën mësimore.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6 sipas kërkesës. (Kujdes me -ë fundore!)

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Nasi Lera “Djali dhe deti” (ora e parë), - tekst
letrar
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
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Klasa: VI

Situata e të nxënit: Kuraja për të
përballuar situata të vështira. Punë me
tekstin.
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi:
● lexon:
a.për të dalluar tregimin, si lloj i tekstit letrar;
b.për të ritreguar brendinë e tregimit duke iu përgjigjur pyetjeve;
– parashikon rreth brendisë së tekstit duke u bazuar në fjalët kyç;
– shpreh ndjesitë, përjetimet dhe idetë që e shoqërojnë gjatë
leximit të tekstit;
– ritregon pjesën me fjalët e tij, duke iu përmbajtur rendit të
ngjarjeve;
– analizon personazhin e djalit (paraqitja fizike, ndjesitë,
veprimet etj.);
– gjen ngjashmëri dhe dallime mes djalit dhe vetes së tij;
– flet për frikën/rat e tij dhe tregon mënyrën/at që ndjek për t’i
mposhtur ato.

Fjalët kyç:
● djali
● deti
● notoj
● e lënë forcat
● panik
● frikë
● breg

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Kllaster - Lexim i drejtuar (DRTA) Organizues grafik - Punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Bashkëbisedim
Mësuesi/ja zhvillon një bashkëbisedim me nxënësit. Në fillim, mësuesi/ja iu rrëfen nxënësve nga çfarë ka
frikësi/ajo, e më pas kërkon prej tyre të tregojnë se nga çfarë kanë frikë ata/ato.
- A është normale që njerëzit të kenë frikë?
- Nga çfarë keni frikë?
- Si e përjetoni frikën?
- A ka ndodhur që t’iu ketë kaluar frika që keni pasur nga diçka?
- Si e keni mposhtur frikën? ose Si mendoni se mund të mposhtet frika?
- A ka ndonjë prej jush frikë nga deti?
- Çfarë ndjesish ju ngjall deti? (Mësuesi bën një grafik në dërrasën e zezë për detin).
i paanë			
Deti
i dallgëzuar			
notoj				

i qetë
me ujë të kripur
i frikshëm

Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
→ Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi/ja zhvillon një bisedë hyrëse në të cilën prezanton titullin e pjesës dhe autorin e saj.
Ai kërkon nga nxënësit të bëjnë parashikimet e tyre duke u bazuar te titulli i pjesës “Djali dhe deti”.
→ Lexim i drejtuar
Mësuesi (ose nxënësi) lexon pjesë-pjesë tekstin dhe më pas nxënësit tregojnë shkurtimisht përmbajtjen
e pjesës së lexuar dhe parashikojnë se si do të vijojë tregimi. Mësuesi kërkon nga nxënësit që të
argumentojnë parashikimet e tyre (Pse mendoni se do të ndodhë kështu?).
Pjesa 1 – paragrafi i parë (mbaron me fjalinë Deti.)
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Pjesa 2 – deri te fjalia Po kthehem.
Pjesa 3 – deri te fjalia Djalin e lanë forcat.
Pjesa 4 – deri në fund të tregimit.
→ Fjalët dhe shprehjet e reja në tekst
Mësuesi kërkon nga nxënësit të nxjerrin fjalët e reja. Ai/ajo i shkruan ato në dërrasën e zezë. Mësuesi/ja
së bashku me nxënësit sqaron kuptimin e këtyre fjalëve. Më pas nxënësit gjejnë sinonime të këtyre fjalëve
dhe ndërtojnë fjali (me shkrim) me këto fjalë.
→ Pyetje rreth të kuptuarit
Mësuesi/ja u drejton nxënësve disa pyetje për të kuptuarit e tregimit. Gjithashtu, nxënësit mund t’i drejtojnë
edhe njëri-tjetrit pyetje.
- Çfarë lloj letrar është pjesa “Djali dhe deti”? (Tregim)
- Ç’është tregimi? (tregimi është një rrëfim i shkurtër në prozë, në të cilën përshkruhet zakonisht një
çast ose një ngjarje me rëndësi nga jeta e një heroi a personazhi, pa dhënë në mënyrë të hollësishme se
ç’ka ndodhur më përpara a më pas. Tregimi mund të jetë i gjatë ose i shkurtër. Ai mund të tregojë për një
ngjarje nga jeta e përditshme, nga historia apo për një ngjarje fantastike.
- Pse ky tregim titullohet “Djali dhe deti”? A ju pëlqen ky titull? Çfarë titulli tjetër mund t’i vinit këtij tregimi?
- Pse djali nuk ka emër në këtë tregim? Si mendoni ju?
- Çfarë vuri re djali kur u zgjua në mëngjes?
- Si ndihej ai në ato momente?
- Çfarë vendosi të bënte ai më pas?
- Pse djalin e kapi paniku?
- Si e përballoi frikën djali?
- Cilat ishin vështirësitë që hasi djali gjatë kthimit?
- Pse qan djali kur del në breg?
→ Ritregimi i përmbajtjes së tekstit
Mësuesi aktivizon 2-3 nxënës për të ritreguar përmbajtjen e pjesës. Ritregimi i përmbajtjes bëhet duke
e ilustruar me shembuj dhe detaje nga teksti, si dhe duke iu përmbajtur strukturës së tregimit: hyrjes,
zhvillimit, kulmit (pikës kulmore) dhe zgjidhjes
- Cilën pjesë do ta konsideronit si hyrje? Po zhvillim dhe mbyllje?
- Kur ju duket se tregimi ka një kulm dhe më pas vjen zgjidhja? Nxënësit plotësojnë dhe vlerësojnë
përgjigjet e njëri-tjetrit.
→ Mesazhi
Mësuesi/ja bashkëbisedon me nxënësit:
- Si u ndjetë gjatë leximit të kësaj pjese? Çfarë përjetuat?
- Çfarë mësimi morët ju nga djali? (Që duhet ta mposhtim me guxim frikën... Që duhet të përballemi
me guxim... etj.).
b) Interpretimi dhe vlerësimi
→ Analizë personazhi
Mësuesi shkruan në dërrasën e zezë një tabelë dhe i fton nxënësit ta plotësojnë në grup dhe më pas të
prezantojnë gjetjet e tyre.
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Djali
Çfarë ndien?

Shembuj dhe ilustrime

Si vepron?

Shembuj dhe ilustrime

Gëzim

Nuk e dinte përse ishte gëzuar,
aq shumë... Gëzimi po i fashitej
dalëngadalë. Ai ndiente një gëzim që
nuk e kishte provuar deri tani. Kur u
përmend, ndjeu se po qante etj., etj.

Futet në det

Djali i zhvesh dhe u fut në det

Panik

Djalin e pushtoi përsëri paniku...
Iu shfaq i dobët paniku
Paniku, ashtu si herën e parë, i filloi
në bark dhe zuri t’i përhapej në të
gjithë trupin.

Vendos
notojë

Do të notoj deri sa të lodhem
etj.

Vetmi

...

të

...

...

→ Pyetja 6
Nxiten nxënësit të japin përgjigjet dhe argumentet e tyre në lidhje me përgjigjen.
→ Pyetja 8
Nxënësit tregojnë se çfarë ndiejnë për djalin, duke e konkretizuar me çaste të ndryshme nga tregimi. P.sh.,
merak kur djalin po e linin fuqitë (Po mbytem) ose admirim kur, edhe pse e kishin lënë fuqitë, nuk ndalet
(Ai u dha krahëve dhe, kur nuk kishte më forcë, lëshoi këmbët poshtë etj.)
→ Pyetja 7
Mësuesi/ja pyet nxënësit për mënyrën se si mposhtet frika. Më pas disa prej nxënësve tregojnë përvojat e
tyre në mposhtjen e frikës. Nxënësit mund të tregojnë disa raste, kur nuk kanë mundur dot ta shmangin frikën.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Nxënësit bëjnë një grafik me tiparet e djalit. Njëri nga nxënësit e plotëson atë në tabelë.
Trim
I frikësuar

I lumtur
Djali
I qetë

Këmbëngulës
...

Vlerësimi. Nxënësit vlerësohen për aftësitë që fitojnë për të dalluar veçoritë e tregimit, si lloj i tekstit letrar;
për të ritreguar brendinë e tregimit duke iu përgjigjur pyetjeve dhe duke renditur ngjarjet sipas strukturës së
tregimit; për parashikimin e ndodhisë duke u bazuar në fjalët kyç; për shprehjen qartë e bukur të ndjesive,
përjetimeve dhe mendimeve që e shoqërojnë gjatë leximit të tekstit; për analizën e personazhin e djalit
(paraqitja fizike, ndjesitë, veprimet etj.); për zbulimin e përvojave personale.
Detyrë shtëpie
Tregoni një rast në jetën tuaj, kur jeni ndier në vështirësi dhe mënyrën se si e keni kapërcyer atë.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Nasi Lera “Djali dhe deti” (ora e dytë), tekst
letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Punë me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca e të menduarit,
3. Kompetenca personale,
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore
Nxënësi:
– jep interpretimet ose komentet e tij në lidhje me pjesë të
ndryshme të tekstit;
– përcakton funksionin e fjalive të shkurtra në tregim;
– gjen në tekst fjalët kyç të tregimit që janë përdorur në kuptim
të figurshëm;
– përcakton gjendjet e kundërta shpirtërore që përjeton njeriu;
– shkruan një dialog imagjinar mes djalit dhe detit.

Fjalët kyç:
● djali – njeriu
● deti – jeta
● përjetim
● vështirësi
● gjendje shpirtërore

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Ditari dypjesësh - Diskutim.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Kontroll i detyrave të shtëpisë
Mësuesi aktivizon shumë nxënës që të lexojnë detyrat e shtëpisë dhe të diskutojnë rreth tyre.
- A keni përjetuar edhe ju të tjerët diçka të tillë?
- Si e keni kaluar këtë vështirësi?
- Si jeni ndier më pas?
Ndërtimi i njohurive të reja
→ Pyetja 9 - Ditari dypjesësh
U kërkohet nxënësve që me anë të një ditari dy pjesësh të shkruajnë se si e kuptojnë pjesën në fund të
tregimit. Pasi punojnë, nxënësit lexojnë komentet e tyre.
Pjesë nga teksti
Kur u përmend, e ndjeu se po qante. Ishin lot
krejt të ndryshëm
nga ata që kishte derdhur deri atëherë. Djalit nu
i erdhi turp që po qante.
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c) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 10
Mësuesi u kërkon nxënësve që të nënvizojnë fjalitë e shkurtra (një ose dy fjalë) në tekst si p.sh., Deti. Asnjeri etj.
Pasi nxënësit lexojnë fjalitë, mësuesi i pyet për funksionet e këtyre fjalive.
Ato i japin gjallëri tekstit dhe, ndonjëherë, shprehin më mirë ankthin dhe frikën e djalit.
→ Pyetja 11
a) Mësuesi pyet nxënësit:
- Si ishte deti ditën që djali vendos të notojë? (me dallgë, i egër, i shqetësuar etj.)
- Si e shpjegoni kuptimin e mbiemrit në togun e fjalëve det i shqetësuar? (det me dallgë, det i trazuar,
det jo i qetë etj.)
- Në cilin kuptim është përdorur ky mbiemër? (në kuptim të figurshëm)
- Gjeni mbiemrin e kundërt. (det i qetë, det vaj, det i patrazuar, det i përgjumur etj.)
b) Kuptimi i figurshëm
Djali arrin të kthehet në breg dhe e mposht frikën ndaj detit.
- A mund ta zëvendësoni fjalët det me ndonjë fjalë tjetër?
- Ç’ngjashmëri ka mes detit dhe jetës? (herë është e qetë dhe herë e trazuar, përballohet lehtë, por
edhe me vështirësi etj.).
→ Pyetja 12
Nxënësit punojnë me shkrim këtë kërkesë.
- Shpjegoni kuptimin e figurshëm të fjalisë: Nga hidhërimi iu duk sikur u fundos.
Më pas nxënësit plotësojnë tabelën dhe më pas lexojnë punët e tyre.
Lumturia

Hidhërimi

Frika

Guximi

Dashuria

Urrejtja

Admirimi

Përçmimi

...

...

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Ndjenjat dhe përjetimet e nxënësit gjatë leximit
- Si u ndjetë gjatë leximit të këtij tregimi?
- A ju pëlqeu? Pse? Çfarë ju pëlqeu më shumë?
→ Dialog imagjinar mes djalit dhe detit
Paraprakisht mësuesi/ja i pyet nxënësit:
- Me kë dialogon djali në këtë tregim? (me veten) Pse? (është i vetëm në det-jetë, sepse duhet t’ia dalë
vetë etj.)
- A mund të ndërtoni një dialog imagjinar mes djalit dhe detit? P.sh., çfarë mund t’i thoshte djali detit,
kur arrin në breg?
Nxënësit punojnë në mënyrë individuale dhe më pas prezantojnë punët e tyre. Mësuesi vlerëson
kontributet e nxënësve në këtë detyrë.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Ushtrime për mënyrën lidhore

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: A mund ta
përmirësojmë cilësinë e ajrit?

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
5. Kompetenca qytetare.
Fjalët kyç:
● mënyrë lidhore
● kohë
● numër
● vetë

Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore.
Nxënësi:
– dallon foljet në mënyrën lidhore;
– përcakton kohën, vetën, numrin e tyre;
– përdor saktë format foljore të mënyrës lidhore.

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me folje në mënyrën lidhore, materiale të tjera nga burime të
ndryshme etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Rrjeti i diskutimit - Ushtrime - Marrëdhënie pyetjepërgjigje.

Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve:
Rrjeti i diskutimit
Mësuesi/ja e nis mësimin me një pyetje:
PO

JO
A mund ta përmirësojmë
ne cilësinë e ajrit?

Mësuesja shkruan në dërrasë të zezë pyetjen e mësipërme dhe nxënësit diskutojnë duke argumentuar
përgjigjet e tyre. si ato pozitive, edhe ato negative. Për përgjigjet pozitive nxënësit thonë ç’mund të
bëhet duke i orientuar nxënësit të përdorin forma të lidhores, po kështu dhe për ato negative çfarë
nuk mund të ndreqet për të përmirësuar cilësinë e ajrit në qytetin tonë. Nxënësit evidentojnë disa nga
format e lidhores që kanë përdorur në argumentet e tyre.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Në këtë fazë të orës mësimore punohen në libër ushtrimet 1 dhe 2 sipas kërkesës, duke vendosur në
vend të pikave foljen në mënyrën lidhore (u. 1) dhe duke lidhur kohën me foljen përkatëse (u. 2)
Në ushtrimin 3 nxënësit dallojnë gabimet dhe i korrigjojnë
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punonte, të dinë, të ketë parë, të jenë. Kujtohet rregulli për “-ë”-në fundore.
Punohen ushtrimi 4 dhe 5 sipas kërkesës.
Punohet ushtrimi 6 sipas kërkesës. Këtu dallohen nga grupi ato folje që janë në kohën e tashme, pasi
të tjerat janë në kohën e shkuar të lidhores.
Ushtrimi 7: foljet që nuk i përkasin grupit janë: të rrinim - e pakryer, pasi të tjerat janë në të tashmen;
të kontrollonim - e tashme, të tjerat e pakryer dhe të kem - e kryer të tjerat më se e kryer.
Punohen ushtrimi 8, 9 dhe 10 sipas kërkesave. Nxënësit tek ushtrimit 10, pasi të krijojnë fjali me foljet e
dhëna, të diskutojnë rreth tyre, për të arritur në përfundimin se edhe mënyra lidhore është një nga format
që përdoret për shprehjen e dëshirave.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë dhe për argumentimin e përgjigjes së tyre në pjesën e
parë të mësimit, si dhe për pjesëmarrjen në orën mësimore.
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet detyrë shtëpie ushtrimi 11 sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Drejtshkrimi i fjalëve që kanë zanoren “ë” në
pozicione të ndryshme

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Një ditë në
fshat

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– përdor saktë zanoren e të theksuar para bashkëtingëlloreve të
tingullta m,n,nj;
– përdor saktë zanoren e të patheksuar në pozicione të ndryshme.

Fjalët kyç:
● drejtshkrim
● zanore e theksuar
● bashkëtingëllore të tingullta

Burimet: teksti mësimor; e-libri, tekst që ka fjalë, të cilat e kanë zanoren e në pozicione të ndryshme etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Analizë rastesh - Shënime mbi shënime - Ushtrime

Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Analizë rastesh
Nxënësit udhëzohen në heshtje të lexojnë tekstin në hyrje të mësimit dhe të nënvizojnë emrat, mbiemrat
dhe foljet dhe të vendosin theksin mbi to. Më pas u kërkohet që të shkruajnë fjalët që kanë të theksuar
zanoren e që ndiqet nga bashkëtingëlloret që m, n, nj.
(vend, qendër, qengj, zemërova, zemra)
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Mësuesi/ja u drejton pyetjen:
- Çfarë lloj bashkëtingëlloresh janë m, n, nj?
- Si i shqiptoni ju këto fjalë?
- Ka nga ju që i shqiptojnë fjalët e mësipërme
me ë në vend të e-së?
- Cili është përdorimi i saktë i fjalëve kur e-ja
është e theksuar dhe ndiqet nga
bashkëtingëlloret m, n dhe nj.
- Po fjalët që janë të prejardhura prej tyre si
duhet të shkruhen dhe të shqiptohen?
Ndërtimi i njohurive të reja: Shënime mbi
shënime
Nxënësit pyeten për rregullin që zbuluan nga veprimtaria e mësipërme. Më pas udhëzohen të lexojnë për
disa minuta tekstin dhe t’u përgjigjen pyetjeve:
- Cila është rregulla e drejtshkrimit të e-së theksuar para bashkëtingëlloreve m, n, nj? Po i e-së së
patheksuar?
- Çfarë duhet pasur parasysh në drejtshkrim kur lakojmë emra të gjinisë femërore që mbarojnë me e të
patheksuar?
Pas diskutimit të çështjeve të mësipërme, që shoqërohen edhe me shembuj, nxënësit lakojnë emra të
ngjashëm me emrin mësuese, si lule e studente.
U kujtohen nxënësve edhe përjashtimet e disa emrave e foljeve që nuk i përmbahen rregullit, si:
shëmbëllej, qëndroj etj., nga shembull dhe qendër.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohen ushtrimet 1 dhe 2 sipas kërkesës. Të gjithë emrat plotësohen me “e”. Qëllimi i këtyre ushtrimeve
është t’u ngulitë nxënësve rregullën e drejtshkrimit të e-së theksuar para bashkëtingëlloreve m, n, nj.
Për këtë, pasi nxënësit të plotësojnë ushtrimet, u kërkohet të rrethojnë bashkëtingëlloret dhe të kujtojnë
rregullën. U shpjegohet nxënësve kuptimi i fjalës “gdhe”, nëse nuk e dinë:
Gdhe - pjesë e ngritur dhe e fortë e një druri.
Kuptimi i figurshëm: njeri i pagdhendur; njeri që s’merr vesh çfarë i thonë, njeri kokëfortë.
Punohet ushtrimi 3, 4, 5 në libër sipas kërkesës.
Në ushtrimin 6 nxënësit kujtojnë pikën “kujdes”, në rregullin e dhënë.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve të tyre dhe për argumentimin e tyre, si dhe
për pjesëmarrjen në orën mësimore.
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet si detyrë ushtrimi 7 sipas kërkesës
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Shkrimi i një tregimi ose ngjarjeje (Ora I)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me modele.
Tregimi “Djali dhe deti”

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
5. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi parapërgatitet për të shkruari:
– liston elementet e strukturës së një tregimi;
– përcakton ecurinë e ngjarjeve sipas elementeve të
strukturës;
– analizon modelin e dhënë dhe dallon rregullat e shkrimit
të tregimit.

Fjalët kyç:
● tregim
● strukturë
● hyrje
● zhvillim
● pikë kulmore
● mbyllje
● ngjarje

Burimet: teksti mësimor, e-libri, rrëfime të nxënësve nga jeta e tyre etj., një tabelë me skemën e
strukturës së tregimit, një tabelë e plotësuar.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e drejtuar me modele - Punë e pavarur me
modele - Diskutim

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë e drejtuar me modele
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të rikujtojnë tregimin “Djali dhe deti” dhe të ritregojnë me fjalët e tyre brendinë
e tregimit. Gjithashtu u kërkohet të thonë ç’është tregimi. Ndërkohë që një prej nxënësve tregon, nxënësit e
tjerë udhëzohen të ndjekin me vëmendje rrëfimin e shokut/shoqes dhe të plotësojnë skemën me elemente
nga tregimi. Në fillim ata duhet të përcaktojnë elementet kryesore të strukturës (hyrjen, zhvillimin, pikën
kulmor, zgjidhjen dhe mbylljen) dhe të gjejnë paragrafët përkatës, duke përcaktuar se për çfarë bëhet fjalë
në secilin prej tyre.
Nxënësit përcaktojnë vetën në të cilën është ndërtuar tregimi. (veta III, por ka tregime që shkruhen edhe
në vetën e parë. Në këto raste ndikimi te lexuesi është edhe më i madh.)
Nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur për disa minuta.
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me modele
Pasi punuan me strukturën, në këtë fazë të orës mësimore nxënësit punojnë me tekstin. Ata lexojnë modelin
e dhënë dhe ndalen te veçoritë e çdo elementi të strukturës.
Hyrja paraqitet një hollësi që lidhet me personazhin, kohën dhe vendin. Në hyrje duhet të marrin përgjigjet
pyetjet kush?, ku?, kur?
Zhvillimi paraqit ngjarjen që ka lidhje me temën dhe nëpër të cilën vepron personazhi. U theksohet
nxënësve se zhvillimi duhet të arrijë në një pikë kulmore, pas së cilës vjen zgjidhja.
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Pjesa e zhvillimit të tregimit është më e gjata. Ajo mund të përbëhet nga disa paragrafë dhe secilin prej tyre
i përgjigjet pyetjeve: çfarë bëri personazhi? Si veproi? etj. duke menduar se cila do të jetë pika kulmore ku
do të arrijë ngjarja, pas së cilës vjen zgjidhja.
Mbyllja duhet të jetë e shkurtër, por të nxjerrë mesazhin e shkrimit.
Nxënësit lexojnë modelin e dhënë, pasi janë bërë sqarimet e mësipërme nga mësuesi/ja.
Pasi lexohet modeli, nxënësit përshkruajnë me gojë një ngjarje, duke mbajtur parasysh elementet e
strukturës së tregimit, të cilat janë të shkruara në tabelë.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Diskutim
Nxënësit, pasi dëgjojnë tregimet e njëri-tjetrit diskutojnë rreth realizimit të tyre. Ata përpiqen të dallojnë
si janë strukturuar ngjarjet në tregim, si u janë përmbajtur elementeve të strukturës së tregimit, dallojnë
vetën, në të cilën është treguar ngjarja. Në fund japin vlerësimin për tregimin më të bukur.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për tregimin që është realizuar për një ngjarjeje nga jeta e tyre duke iu
përmbajtur elementeve të strukturës së një tregimi.
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit mund të punojnë në shtëpi me tregimin që do të shkruajnë.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Shkrimi i një tregimi ose ngjarjeje (Ora II)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Të shkruarit e
nxënësve

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– përshkruan një ngjarje nga jeta e tij duke iu përmbajtur
elementeve të strukturës së tregimit;
– respekton rregullat e drejtshkrimit gjatë shkrimit të tregimit;
– vlerëson tregimet e bëra nga shokët e tij.

Fjalët kyç:
● tregim
● strukturë
● hyrje
● zhvillim
● mbyllje
● ngjarje

Burimet: teksti mësimor, e-libri, kujtime të nxënësve për subjektin e tregimit
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Pyetje-përgjigje - Punë e pavarur me shkrim - Diskutim
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja e nis orën mësimore duke i nxitur nxënësit të rikujtojnë rregullat që ndiqen gjatë shkrimit të
një tregimi. Për këtë drejtojmë pyetjet:
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- Cilat janë elementet e strukturës së një tregimi?
hyrja

zhvillimi

Elementet e strukturës
së tregimit

pika kulmore

mbyllja
Skema vizatohet në dërrasë të zezë nga një nxënës dhe plotësohet hap pas hapi gjatë punës.
Nxënësit janë të lirë të përzgjedhin temën për tregimin që do të shkruajnë.
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me shkrim
Nxënësit shkruajnë një tregim që ka lidhje me një ngjarje nga jeta e tyre. Fillimisht ata përcaktojnë vetën
që duan të përdorin. U kërkohet të respektojnë rregullat e drejtshkrimit sidomos në dialog. Duhet të kenë
parasysh se në fillim do të shkruajnë një hollësi në lidhje me personazhin, kohën kur zhvillohet ngjarja dhe
vendin ku zhvillohet. Nxënësit duhet të kenë shumë kujdes, që asnjëherë të mos i largohen qëllimit që i
kanë vënë vetes për tregimin e tyre. Kjo do të thotë, që ata duhet të kenë kujdes që tregimi i tyre të ketë
një pikë kulmore të ngjarjes. E pas kësaj pike kulmore të vijë zgjidhja e ngjarjes.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Diskutim
Mësuesi/ja përpiqet që puna me shkrim e nxënësve të përfundojë brenda 30 minutave. Më pas lexohen
disa nga punimet e nxënësve dhe diskutohet rreth tyre. Diskutimi përqendrohet te respektimi i elementeve
të shkrimit të një tregimi. Ata vlerësojnë shkrimet e shokëve jo vetëm për nga përmbajtja, por edhe për nga
struktura, drejtshkrimi i tij etj.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi për përshkrimin e një ngjarjeje; shtjellimin e ngjarjes sipas elementeve të
strukturës së tregimit; për respektimin e rregullave të drejtshkrimit gjatë shkrimit të tregimit, si dhe për
vlerësimin që jep nxënësi për tregimet e shokëve të tij.
Detyrë: Merrni ditarët tuaj me vete ose shkëpusni edhe një fletë nga ai. Për ata që nuk mbajnë ditar: shkruani
një faqe ditari dhe silleni në klasë. (Kujtoni njohuritë që keni nga klasat e mëparshme se si shkruhet ditari).

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Drejtshkrimi i fjalëve me -ë fundore

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Poezi e Nënë
Terezës për jetën

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
5. Kompetenca qytetare.
6. Kompetenca digjitale.
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore.
Nxënësi:
– Njeh rregullat e përdorimit të saktë të zanores fundore
-ë të patheksuar
– shkruan dhe shqipton saktë zanoren -ë fundore të
patheksuar në të gjitha rastet e përdorimit të saj;
– shkruan saktë ndajfoljet pa ë fundore.

Fjalët kyç:
● zanore ë e patheksuar
● zanore fundore
● emër
● mbiemër
● ndajfolje
● numëror

Burimet: teksti mësimor, e-libri, tekst që ka fjalë, të cilat e kanë zanoren e fundore, poezi dhe thënie nga
Nënë Tereza marrë nga interneti.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Konkurs - Shënime mbi shënime të strukturuaraUshtrime
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Konkurs
Mësuesi/ja vë në videoprojektor një nga poezitë e Nënë Terezës dhe u kërkon nxënësve të dallojnë të gjitha
fjalët që u duket se janë shkruar me gabime drejtshkrimore dhe t’i korrigjojnë ato me të kuqe në një fletë.
Fitues shpallet nxënësi që gjen dhe korrigjon të gjitha fjalët në kohën më të shkurtër.
Jep çka ke me të mir
Njeriu ësht i paarsyeshëm, i palogjikshëm, egoist
nuk ka rëndsi, duaje.
Po bëre mir, do të të veshin qëllime dytsore egoiste
s’ka rëndsi, bëj mir.
Po realizove objektivat e tua, do të gjesh miq të rrem dhe armiq të vërtet
s’ka rëndsi, realizoji.
E mira që bën do të harrohet nesër
s’ka rëndsi, bëj mir.
Ndershmëria dhe sinqeriteti të bëjn të lëndueshëm
s’ka rëndsi, ji i sinqert dhe i ndershëm.
Ajo që për vite ke ndërtuar mund në një çast të prishet
s’ka rëndsi, ndërto.
Nëse ndihmon njerzit, do të lodhesh
s’ka rëndsi, ndihmoji.
Jepi botës çka ke më të mir, e do të zën me shqelma
s’ka rëndsi, jep... çka ke më të mir.
Vargjeve në një pjesë të fjalëve u është hequr zanorja ë jo vetëm në pozicion fundor, por edhe në trup të
fjalës. Pasi kontrollohet detyra, evidentohen nxënësit që e kanë kryer më mirë atë.
Nxiten nxënësit të arrijnë të nxjerrin vetë disa rregulla për përdorimin e ë-së.
Ndërtimi i njohurive të reja: Shënime mbi shënime të strukturuara
Për të orientuar më mirë nxënësit, mësuesi/ja ndërton në dërrasë të zezë edhe skemën që do të
plotësojnë nxënësit me rregullat drejtshkrimore.

Shkruhen me ë
fundore

Shkruhen pa ë
fundore

Nxënësit plotësojnë me rregullat e duhura skemat e duke i ilustruar edhe me shembuj për çdo rast.
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Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet ushtrimi 2 sipas kërkesës në libër dhe bëhet leximi me gojë.
Punohen ushtrimet 3 dhe 4 sipas kërkesës në fletore.
Tek ushtrimi 5 argumentohet përzgjedhja duke përsëritur rregullat. Nëse nuk mjafton koha, ushtrimi 5
mund të zhvillohet orën e dytë.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për njohjen e rregullave drejtshkrimore dhe përdorimin sa më saktë të ë-së fundore.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6 sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Drejtshkrimi i fjalëve që kanë zanoren ë të
theksuar në pozicione të ndryshme

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Gjuha shqype
(Gjergj Fishta)

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehuri.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca qytetare.
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– shkruan drejt fjalët me ë të theksuar në pozicione të ndryshme;
– korrigjon fjalët që në dialektin gegërisht shqiptohen me a hundore.

Fjalët kyç:
● drejtshkrim
● zanore
● e e theksuar
● â hundore

Burimet: teksti mësimor, e-libri, poezia “Gjuha shqype” e Fishtës, tekst që ka fjalë, të cilat e kanë zanoren e fundore.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Analizë rastesh - Stuhi mendimesh - INSERT - Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Analizë rastesh-Stuhi mendimesh
Mësuesi/ja vendos me videoprojektor poezinë e Fishtës, “Gjuha shqype” dhe u lihet kohë nxënësve të
arrijnë t’i lexojnë me kujdes. Gjatë leximit ata shkruajnë në fletore ato fjalë që janë në dialekt.
Së bashku me nxënësit mësuesi/ja shkruan në tabelë fjalët: kanga, vallzon, ambli, gjama, a, ambël, asht etj.
Gjuha Shqype
Porsi kanga e zogut t’verës,
qi vallzon n’blerim të prillit;
porsi i ambli flladi i erës,
qi lmon gjit e drandofillit;
porsi vala e bregut t’detit,
porsi gjâma e rrfès zhgjetare,
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porsi ushtima e nji tërmetit,
ngjashtu â’ gjuha e jonë shqyptare.
Pra, mallkue njai bir Shqyptari,
qi këtë gjuhë të Perëndis’,
trashigim, që na la i Pari,
trashigim s’ia len ai fmis...
Mësuesi/ja pyet nxënësit:
- Në ç’dialekt është shkruar kjo poezi?
- Çfarë kuptoni me fjalët: kanga, t’verës, vallzon, n’blerim, ambli, lmon,
drandofillit; gjâma, rrfès, zhgjetare, nji tërmetit, ngjashtu â’, shqiptare, fmis etj.
- Si do të shqiptoheshin dhe shkruheshin ato në gjuhën standarde?
Shkruhet forma letrare përbri atyre në dialekt. Mësuesi/ja hedh në skemë
mendimet e nxënësve.
është varianti
një gjuhe
			
			

Dialekti

gjuha shqipe ka 2 dialekte
(gegë dhe toskë)

është e folura e një grupi
njerëzish që jetojnë në një
territor të kufizuar
dialektet kanë veçoritë
e tyre fonetike

- Ndërtimi i njohurive të reja: INSERT
Në këtë fazë të orës mësimore nxënësit punojnë me tekstin, por vetëm për rregullin kur zanorja “ë” e
theksuar është në pozicione të ndryshme të fjalës. Përsëriten rregullat dhe specifikohet mirë çfarë është
zanorja hundore dhe ku përdoret ajo.
Mësuesi/ja ndërton tabelën si më poshtë dhe u kërkon nxënësve ta plotësojnë në fletoren e tyre të klasës.
√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.
Zanoret janë të
theksuara dhe të
patheksuara

+
Njohuritë që i ka
mësuar më parë.
Kur përdoret zanorja ë
e theksuar dhe kur ajo e
patheksuar.
Fjalët që historikisht kanë
pasur a hundore, siç
vijon të jetë në gegërisht,
shkruhen me ë të theksuar

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga
sa i kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

Shkruhen me ë
të gjitha fjalët e
prejardhura që
formohen nga tema
që mbarojnë me ë,
si: punëtor, anëtar,
këngëtar, dorëzoj etj.

- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet ushtrimi 1 sipas kërkesës. Nxënësit përsërisin rregullat e drejtshkrimit gjatë punimit të ushtrimit.
Nëse një orë më parë nuk është zhvilluar ushtrimi 6, planifikohet gjatë kësaj ore.
Punohet sipas kërkesës ushtrimi 7, pika a.
Vlerësimi: Sipas planifikimit të mësuesit, por mund të bëhet dhe një vlerësim përmbledhës për të dyja
orët së bashku.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 7 b, sipas kërkesës. Ndiqet e njëjta rrugë si në pikën a.
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Modele testesh për përdorimin e saktë të zanores ë
në pozicione të ndryshme
Ora e dytë e temës “Drejtshkrimi i zanores ë në pozicione të ndryshme” mund të shfrytëzohet pjesërisht,
në një kohë prej 20 minutash, për një testim. Kjo orë mund lë quhet “Testim me plotësim”. Klasa ndahet
në dy grupe. Mund të shtohen edhe ushtrime që diktohen përmes të lexuarit, sidomos ato që lidhen me
ë-në e patheksuar në pozicione të ndryshme të fjalës, që shpesh nuk shqiptohet.
Teksti që mund të zgjedhë mësuesi/ja për t’u dhënë si diktim përgatitet për të dy grupet bashkë dhe
shkruhet në një fletë.
Grupi A
1. Qarkoni formën e saktë.
kam rënë		
dëm			
gojëdhënë		
shtazanë

kam ra
dam
gojëdhënë
shtazënë

2. Gjeni dhe korrigjoni gabimet drejtshkrimore në fjalitë e mëposhtme.
Ata bëjnë shumë zhurm, por në këtë punë kjo është normale.
Gea është një vajzë e vogl, nxënëse e klasës së par.
Këtu ka dhjetra gazeta, nga të cilat mund të marrësh shumë informacione.

3. Shkruani me shkronja numërorët 1, 10, 20, 25, 200. Më pas formoni prej tyre numërorë
rreshtorë dhe shkruajini saktë me shkronja.
4. Zgjidhni trajtën e saktë.
i kujdesëshëm		
dasëm			
i sigurt 			

i kujdesshëm
dasmë
i sigurtë

5. Shkruani foljet e dhëna në format e kërkuara.

Pjesore

Mënyra dëftore, koha e
tashme v. III njëjës

E kryer e thjeshtë,
veta I, numri njëjës

Urdhërore

shpie
ndiej
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Grupi B
1. Qarkoni formën e saktë.
zëri		
rërore		
nëna
lanë

zani
ranore
nana
lënë

2. Gjeni dhe korrigjoni gabimet në drejtshkrim për fjalitë e mëposhtme:
a) E kemi dëgjuar këtë këngë me mijra herë.
b) Ky vend ka shumë burime ujërash termike.
c) Mamaja kishte përgatitur një kek shumë të mirë me mjalt.
3. Shkruani me shkronja numërorët 3, 12, 20, 1 000 000. Më pas formoni prej tyre numërorë
rreshtorë dhe shkruajini saktë me shkronja.

4. Zgjidhni trajtën e saktë.
gjysëm		
rregullë
tjegull

gjysmë
rregull
tjegullë

5. Shkruani foljet e dhëna në format e kërkuara.

Pjesore

Mënyra dëftore, koha e
tashme v. III njëjës

E kryer e thjeshtë,
veta I, numri njëjës

Urdhërore

nxjerr
bie
Diktim (për të dy grupet)
- Na e këndo një këngë more djalë, - tha plaku.
Megjithëse i vogël, djali nuk ishte ndier i turpëruar. Ia kishte nisur dhe këndoi jo një, por dy këngë e të
tjerët kërcenin.
Iu duk vetja i aftë të vazhdonte deri në mëngjes, por disave u vinte gjumë dhe nuk donte t’i mbante aty
gjatë. Vetëm plaku dukej se nuk kishte gjumë, por donte të shihte atë hënë të plotë e të verdhë, që dukej
sikur i qe afruar tokës, për të parë më mirë grupin e burrave që rrinin në pyll, diku ulur e diku në këmbë.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Ismail Kadare “Poezia e parë” (ora e parë),
tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Poezia ime
(ndjesitë dhe mendimet) Punë me
tekstin.

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin,
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– flet për çaste kryesore nga jeta dhe veprimtaria letrare e I.
Kadaresë;
– ndan tekstin në pjesë, harton pikat e planit duke bërë
përmbledhjen e secilës pjesë me një fjali;
– tregon brendinë e pjesëve të tregimit sipas pikave të planit;
– përshkruan personazhet duke vënë në dukje anën komike të tyre;
– identifikon në tekst 2 momentet kryesore që vënë në lëvizje
zhvillimin e ngjarjes.
– shpreh përjetimet dhe ndjesitë që e shoqërojnë gjatë leximit të tekstit;
– pasuron fjalorin me fjalë të reja dhe i përdor ato në fjali;

Fjalët kyç:
● poezi (ose vjershë)
● botim
● shok,
● zënkë (grindje)
● dhimbje

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Stuhi mendimi - Parashikim me terma
paraprakë - Diskutim.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve:
Bashkëbisedim
Alpet në dhjetor
- A ju kujtohet poezia e parë që keni mësuar? I
Ç’është ky vend kështu, këto pllaja me brymë,
mbani mend vargjet? Po poetin e tyre?
Me malet sup me sup e kokë me kokë përpjekur?
(Nxënësit recitojnë poezitë e tyre të preferuara dhe
Ja qielli gri i lartë, mes tij një bubullimë
tregojnë emrin e shkrimtarit, nëse ju kujtohet.)
Si e plagosur ikën, një shpellë të gjejë për të vdekur.
- Po ndonjë poezi të preferuar keni? Pse ju
Hotelet janë larg dhe ne vazhdojmë të ikim,
pëlqen kaq shumë?
Nën borën që floknajën e saj rrëzon përqark
- A keni provuar të shkruani vetë poezi?
Thua se kodrat nisen për në dasmën e Halilit,
Thua se brigjet kthejnë nga vdekja e Mujit larg.
- Kujt i keni kushtuar poezi?
Gjithçka është madhështore nën këtë borë bashkuese,
- Si e gjykoni veten tuaj? Mendoni se shkruani
Në përzierjen e maleve dhe të njerëzve epike,
bukur apo jo?
Nën këtë qiell të madh nga shkretëtira përshkuar
- Si ndiheni kur përfundoni një poezi?
Si nga qerre gjëmonjëse tragjedish antike.
- A është bukur të jesh poet? Pse?
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Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
→ Prezantimi i pjesës së re – Parashikim me terma paraprakë
Mësuesi/ja zhvillon një bisedë hyrëse në të cilën prezanton titullin e tregimit dhe autorin e saj.
Më pas mësuesi/ja shkruan në dërrasën e zezë titullin e pjesës dhe pesë fjalë kyç: poezi (ose vjershë),
botim, shok, zënkë (grindje), dhimbje.
Klasa ndahet në grupe “për të ndërtuar” një histori duke u bazuar te titulli dhe te pesë fjalët kyç. Pasi
punojnë, nxënësit lexojnë punët e tyre. Mësuesi vlerëson kontributin e nxënësve në këtë veprimtari.
→ Momentet kryesore të jetës dhe veprës së Kadaresë
Paraprakisht mësuesi lexon një poezi të Kadaresë. Më pas organizon një stuhi mendimi për Kadarenë:
- Çfarë dini për Kadarenë?
- Ku ka lindur? Po për jetën e tij dini diçka?
- Keni lexuar ndonjë gjë (tregim, poezi, roman) nga Kadareja? Ju ka pëlqyer?
- Kadareja është i njohur vetëm në Shqipëri apo edhe në botë? A e vlerëson bota krijimtarinë letrare
(veprën) e Kadaresë?
- Dini ndonjë çmim të cilin Kadareja e ka fituar ose është kandiduar?
Gjatë përgjigjeve të nxënësve mësuesi plotëson skedën për këtë autor.
- Lindi në qytetin e Gjirokastrës, në vitin 1936.
- Shkollën e mesme e kreu në gjimnazin "Asim Zeneli".
- Më pas kreu studimet e larta në Fakultetin e Historisë e Filozofisë në Universitetin
e Tiranës, pastaj në Institutin "Gorki" të Letërsisë Botërore në Moskë.
- Në fund të viti 1990, Kadare u largua së bashku me familjen në Paris, por mban
lidhje mjaft të ngushta me Shqipërinë.

Ismail Kadare është autor i shumë veprave në poezi e prozë.
Frymëzime djaloshare. Ëndërrimet, Shekulli im. (Vepra poetike)
Gjenerali i ushtrisë së vdekur. Kronikë në gur, Dimri i madh. Përbindëshi, Viti i
mbrapshtë etj. (Vepra në prozë)

Ismail Kadare është një nga personalitetet më të shquara të kulturës shqiptare,
ambasador i saj në botë. Ai ka marrë shumë çmime kombëtare, është kandidat
i çmimit Nobel për shumë vite me radhë, anëtar i Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë dhe Anëtar i Akademisë Franceze të Shkencave Morale etj.
→ Lexim shprehës i tekstit
Nxënësit (lexim zinxhir) lexojnë tekstin rrjedhshëm (me shpejtësinë dhe intonacionin e duhur). Mësuesi/ja
pyet për përshtypjet e para rreth tekstit:
- A ju pëlqeu ky tregim?
- Çfarë ju pëlqeu më shumë?
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U lihet kohë nxënësve ta rilexojnë në heshtje pjesën dhe ta ndajnë në pjesë, duke kujtuar strukturën e
tregimit. Të bëjnë përmbledhjen e secilës pjesë dhe të nxjerrin pikat e planit.
→ Fjalët dhe shprehjet e reja
U kërkohet nxënësve të nënvizojnë fjalët e reja. Shkruhen fjalët në dërrasën e zezë, zbërthehet kuptimi i
tyre dhe nxënësit formojnë fjali me to.
→ Kuptimi
1. Nxënësit ritregojnë tregimin sipas pikave të planit:
- Lajmi që i dha Iliri shokut.
- Zemërimi i babait.
- Shokët shkruajnë së bashku një roman.
- Shokët grinden dhe i ndajnë të gjitha gjërat e përbashkëta.
- Pakënaqësia e teto Haxhekos.
Mësuesi/ja kujdeset që nxënësit të shprehen qartë, saktë dhe t’i përmbahen pjesës.
2. Ndjesia që përshkon personazhin kryesor në fund të tregimit.
Djali ndjen keqardhje... më pas qetësohet dhe kupton se gëzimi dhe ngazëllimi dehës i procesit të të
shkruarit ka edhe dhimbjen e vet.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Një emërtim tjetër për pikat e planit
Në tekstin e nxënësit (pyetja e parë) janë dhënë pikat e planit. Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit:
- Provoni t’i vini një emër tjetër çdo pike plani, duke iu përmbajtur brendisë së secilës pjesë.
P.sh., Botimi i poezisë; Reagimi i babait; Plani i shokëve për të shkruar një roman; Grindja mes shokëve etj.
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për aftësimin e tyre për të dalluar elementet e strukturës së një tregimi,
për të përmbledhur pjesën dhe për të nxjerrë pikat e planit; për të treguar brendinë e pjesës duke u
mbështetur në pikat e planit; për analizën e personazheve duke nxjerrë në pah anën komike të tyre; për
shprehjen e përjetimeve dhe ndjesive që e shoqërojnë gjatë leximit të tekstit;
Detyrë shtëpie
Shkruani në fletoren tuaj një pjesë të tregimit, duke e kthyer nga veta e parë në vetën e tretë, duke i vënë
edhe një emër personazhit kryesor.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Ismail Kadare “Poezia e parë” (ora e dytë), tekst
letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me
tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin,
4. Kompetenca qytetare.
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– gjen dhe analizon momentet që kanë humor në tekst;
– gjykon rreth sjelljes së babait;
– shpjegon kuptimin e figurshëm të fjalëve, duke u nisur nga kuptimi
i parë i tyre;
– gjen epitetet dhe krahasimet e përdorura në tekst;
– liston veprimet që duhet të kryejë një njeri i talentuar.

Fjalët kyç:
● humor
● qesh
● epitet
● krahasim
● kuptim i figurshëm

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Kllaster - Diskutim - Punë në grupe.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Kontroll i detyrave të shtëpisë
Mësuesi/ja aktivizon disa nxënës që të lexojnë detyrat e shtëpisë. Ai/ajo aktivizon nxënësit e tjerë
që të vlerësojnë punët e shokut ose shoqes së tyre. Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që të tregojnë se
ç’ndryshime vunë re, kur e kthyen një pjesë nga veta e parë në vetën e tretë (ndryshimi i foljeve, i
përemrave etj.), dhe se në ç’vetë iu pëlqen më shumë ky tregim.
Ndërtimi i njohurive të reja
b) Interpretimi dhe vlerësimi
→ Pyetja 3
Mësuesi/ja pyet:
- A kishte momente në tekst që ju bënë për të qeshur? Cilat ishin ato?
- Çfarë ju bëri më shumë për të qeshur?
Nxënësit japin përgjigjet e tyre, duke i argumentuar.
→ Pyetja 4
Mësuesi/ja:
- Gjeni në tekst pjesën që tregon çastin, kur babai kthehet në shtëpi dhe flet me djalin për botimin e
poezisë.
- Si e gjykoni sjelljen e babait?
- Ç’do të kishit bërë ju në rastin e babait? Po sikur të ishit në vend të djalit?
Nxënësit argumentojnë përgjigjet e tyre.
→ Pyetja 5
Klasa ndahet në grupe (grup me 4 ose 5 nxënës) dhe atyre iu përcaktohet njëra nga detyrat e mëposhtme:
- Shkruani disa punë dhe lojëra, të cilat mund të bëhen në bashkëpunim.
- Shkruani disa punë dhe lojëra, të cilat nuk mund të bëhen në bashkëpunim.
Mësuesi/ja bën një tabelë, në dërrasën e zezë dhe përfaqësuesit e çdo grupi prezantojnë dhe plotësojnë
në dërrasën e zezë gjetjet e tyre, si p.sh.:
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Futboll ose volejboll

Shkrimi i një poezie ose tregimi

Projekt

Lojë elektronike në kompjuter (mund të luhet vetëm
ose në grup)

...

...

→ Pyetja 6
Mësuesi/ja vizaton një grafik organizues dhe më pas nxënësit plotësojnë se çfarë duhet të bëjë një njeri
i talentuar.
Duhet të
lexojë shumë
Duhet t’jua bëjë
të njohur të tjerëve
talentin e tij

...

Një njeri i
talentuar

Duhet të
punojë fort

Duhet të
sakrifikojë për
talentin e tij

c) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 7
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që të nënvizojnë epitetet që tregojnë portretin fizik të Ilirit. Nxënësit lexojnë
epitetet dhe tregojnë se cili prej tyre, iu duk më i bukur:
Epitetet: as i hollë, as i trashë, por i përzier; veshllapush, kokëgjatë; zëlaraskë etj.
→ Pyetja 9
Nxënësit shpjegojnë kuptimin e figurshëm të shprehjeve, duke u nisur nga kuptimi i parë.
P.sh., ethet e sëmundjes – ethet e romanit (gjithë emocionet, rrahjet dhe dridhjet e zemrës gjatë shkrimit
të romanit).
→ Pyetja 10
Nxënësit plotësojnë në tekstin e tyre, kuptimet e shprehjeve të dhëna:
- Iu skuq faqja 		
– u turpërua
- Iu nxi faqja 		
– u turpërua
- Iu zbardh faqja 		
– u krenua, u nderua
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Dy të parat kanë kuptim të njëjtë ose të përafërt.
Nxënësit edhe mund t’i përdorin në fjali shprehjet e mësipërme.
→ Pyetja 11
Nxënësit plotësojnë tabelën me përemrat pronorë. Vihet theksi te gabimet që bëhen zakonisht me përemrat
pronorë si p.sh.: dëshira tonë në vend të dëshira jonë, gëzimi jonë në vend të gëzimi ynë etj., pra kur nuk
bëhet si duhet përshtatja e tyre (numër, gjini dhe rasë) me emrat që përcaktojnë.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Lexim shprehës i fundit të tregimit duke respektuar notat e keqardhjes apo të humorit. Lexojnë 2-3 nxënës
(si në një garë) dhe së bashku me nxënësit e tjerë zgjidhet më i mirë ose më të mirët.
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për aftësinë e tyre për të dalluar pjesët me humor, për të bërë portretizimin
e personazheve, për të dalluar kuptimin e parë e të figurshëm të fjalëve; për të lexuar bukur me emocion
pjesën.
Detyrë shtëpie
Provoni të shkruani një poezi rreth diçkaje që e pëlqeni ose e doni. (mund të bëhet pjesë e dosjes)

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Ndajfolja

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Lojë në dyshe

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– identifikon ndajfoljet nga klasat e tjera të fjalëve;
– përcakton llojin e ndajfoljeve sipas kuptimit;
– përdor si duhet ndajfoljet në fjali.

Fjalët kyç:
● ndajfolje
● klasë
● ndajfolje mënyre
● ndajfolje vendi
● ndajfolje kohe
● ndajfolje qëllimi
● ndajfolje shkaku
● ndajfolje sasie

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me ndajfoljet e llojeve të ndryshme etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Punë në dyshe - INSERT - Ushtrime

202

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimi, lojë në dyshe.
Mësuesi/ja/ja e nis orën mësimore duke u drejtuar nxënësve disa pyetje për ndajfoljen.
- Ç’është ndajfolja?
- Në cilin grup të klasave të fjalëve bën pjesë?
- Sa llojesh janë?
Tregon një tipar a gjendje të veprimit

Bën pjesë në grupin e fjalëve të pandryshueshme
Ndajfolja

Janë pesë llojesh

vendi
kohe
mënyre
sasie
shkaku

Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të shkruajnë në një fletë një emër, një ndajfolje, një mbiemër, një folje.
Nxënësit punojnë në grupe dyshe duke lidhur fjalët me njëri-tjetrin e duke krijuar kombinime nga më të
ndryshmet.
Shkruhen në tabelë disa prej tyre dhe nxënësit dallojnë ato grupe që kanë kuptim, si lidhja e emrave me
mbiemrat apo foljet me ndajfoljet dhe grupet që s’mund të lidhen me njëri tjetrin.
Nxënësve u kërkohet të japin një mendim rreth përdorimit dhe lidhjeve që krijon ndajfolja.
Nëse u kujtohet, ata japin një mendim se çfarë kuptimi kanë ndajfoljet dhe çfarë shprehin ato.
- Ndërtimi njohurive të reja: INSERT
Nxënësit lexojnë tekstin dhe punojnë me tabelën INSERT. Ata plotësohen njohuritë përmes leximit dhe
për gjërat e paqarta ndihmohen nga mësuesi/ja për t’i sqaruar. Për njohuritë që marrin, sjellin shembuj.
√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.

+
Njohuritë që i
ka mësuar më
parë.

Ndajfolja bën
pjesë në klasën
e fjalëve të
pandryshueshme.

Tregon një tipar a
gjendje të veprimit
të treguar nga
folja.
Tregon dhe
shkallën e një
mbiemri

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë
Sipas kuptimit
dhe funksionit që
kryejnë në fjali,
ato ndahen në 5
llojesh: mënyre,
sasie, kohe, vendi
dhe shkaku.

- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet ushtrimi 1. Nxënësit lexojnë fjalitë dhe zgjedhin ndajfoljen e dhënë.
Pasi punohet Ushtrimi 2 në tekst Dhe nxënësit dallojnë ndajfoljen e futur gabimisht në grup, shkruajnë
llojin e ndajfoljes mbi ndajfoljet e dhëna dhe mund të shkruajnë edhe një grup me ndajfolje sasie.
Punohet ushtrimi 3: Zgjidhja: vonë – ndajfolje kohe; njëkohësisht – mënyre, shumë –sasie, rastësisht –
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mënyre, përse – shkaku, këtu – vendi, nesër – kohe.
Punohen ushtrimet 4, 5, 6 sipas kërkesës.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi për identifikimin e ndajfoljes nga klasat e tjera të fjalës, gjetjen e llojit të
ndajfoljes si dhe përdorimin e tyre në fjali.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 7 sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Drejtshkrimi i ndajfoljeve

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Kombino për të
krijuar

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore.
Nxënësi:
– dallon ndajfoljet sipas formimit;
– shkruan saktë ndajfoljet e përngjitura e shprehjet ndajfoljore;
– përdor ndajfoljet në fjali.

Fjalët kyç:
● ndajfolje e parme
● ndajfolje e prejardhur
● ndajfolje e përngjitur
● shprehje ndajfoljore

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me ndajfoljet e llojeve të ndryshme etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Punë në grup - Shënime mbi shënime të strukturuara Ushtrime

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë në grup
Mësuesi/ja e ndan klasën në grupe të vogla prej 3-4 vetash dhe i jep çdo grupi fisha me fjalë dhe pjesë
fjalësh, që do t’iu shërbejnë nxënësve për të formuar ndajfolje:
afër, larg, deri, sot, nesër, para, pas, lehtë, gjunjë,
diku, mirë, keq, pjesë, dorë, këmbë, fort, tym, az, luftë, herë
copë, këmbë, dje, para, pas, konkret, shpejt, rëndë, vjedhur,
dalë, mot, e, forcë, isht, pritur, pak, artistik, bashkë, bark, nga,
flakë, fund, për, drejt, etyrim, gabim, gojë, qëllim, shpesh, rrallë,
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I lë grupet e nxënësve të punojnë për pesë minuta.
Pasi grupet përfundojnë punën, paraqitin para klasës ndajfoljet e formuara. Ata duhet të thonë si janë
formuar dhe t’i shkruajnë në dërrasë në një tabelë sipas llojit.
Të prejardhura:		
gëzueshëm, natyrshëm,
furi-shëm, vazhdimisht,
bujarisht, trimërisht,
artistikisht, besnikërisht,
teorikisht, frëngjisht,
anglisht djathtas, majtas,

Të përngjitura:			
menjëherë, papritur,
gjëkund, gjithkund,
anembanë, gjithandej,
kudo, ngado, asgjëkund,
kurrkund, pardje, pasnesër,
paradite, pasdite, sonte,
njëherë, përse, gjithmonë,
përgjithmonë

Shprehje ndajfoljore:
a. të shkruara veç e veç: pak
nga pak, së tepërmi, për së
tepërmi, një herë e një kohë,
kurdo, së shpejti, së lashti, fund
e kryes
b. të shkruara me vizë në mes:
copë-copë, fije-fije, vende-vende,
dita-ditës, hera-herës

Nxënësit e grupeve të tjera vlerësojnë punën e bërë nga secili grup. Vlerësohet grupi më i mirë ai që ka
mundur të formojnë vetëm ndajfolje me fjalët e dhëna.
U kërkohet të tregohen të kujdesshëm në drejtshkrimin e tyre.
Ndërtimi i njohurive të reja: Shënime mbi shënime të strukturuara
Nxënësit orientohen të lexojnë materialin në tekst dhe u drejtohen disa pyetje, të cilave duhet t’u përgjigjen,
duke bërë vetë një paraqitje me skemë për ndajfoljet. Pyetjet janë:
- Cilat janë llojet e ndajfoljeve sipas kuptimit dhe ndërtimit.
- Cilat janë rregullat e drejtshkrimit të tyre?
Skema në të cilën mund të paraqiten përgjigjet e pyetjeve mund të jepet në këtë formë nëse nxënësit nuk
e ndërtojnë atë ajo vizatohet në tabelë.

Llojet e ndajfoljeve

Mënyre
Sasie
Kohe
Vendi
Shkaku

Të parme
Të prejardhura
Të përngjitura
Shprehje ndajfoljore

Sipas ndërtimit

Për informacionin që nxënësit e kanë të vështirë ta perceptojnë dhe përthithin, mësuesi/jai ndihmon duke
e plotësuar së bashku ta.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Ushtrime
Punohet ushtrimi 1, ku nxënësit gjejnë ndajfoljet dhe i vendosin në tabelë.
					
Të parme		
Dje
Qartë
Shumë

Të prejardhura
Rrjedhshëm
Italisht
Anglisht
Gjermanisht

Ndajfoljet
Të përngjitura		

Shprehje ndajfoljore

Atëherë
gjithmonë

Herë pas here
Qetë-qetë
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Punohen ushtrimi 2, 3, 4 sipas kërkesës
Punohet ushtrimi 5 sipas kërkesës.
1. Atëherë - pjesë e ndajfoljes; 2. Sa herë - shprehje lidhëzore, atëherë - ndajfolje 3. Njëherë - ndajfolje)
4. Një herë (lokucion ndajfoljor) 5. Që kur (ndajfolje) 6. Që kur (shprehje lidhëzore) 7. Përse (ndajfolje)
8. Përse (ndajfolje me përdorim lidhëzor).
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi i nxënësve për dallimin e ndajfoljet sipas formimit, shkrimin drejt të tyre dhe
përdorimin saktë të tyre në fjali.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6 sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Azis Nesin “Nuk është e lehtë të harrosh”
(ora I), tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Mësuesit tanë

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– parashikon rreth brendisë së tekstit duke u bazuar në ilustrimet
dhe fotot që e shoqërojnë tekstin;
– lexon qartë dhe me shprehësinë e duhur tekstin;
– shpreh ndjesitë, përjetimet dhe idetë që e shoqërojnë gjatë
leximit të tekstit;
– pasuron fjalorin me fjalë dhe shprehje të reja dhe i përdor ato në fjali;
– ritregon pjesën me fjalët e tij, duke iu përmbajtur rendit të
ngjarjeve;
– ndan tekstin në pjesë dhe i vë një titull çdo pjese;
– vendos një titull tjetër për tekstin e dhënë;
– formulon mesazhin e këtij tregimi.

Fjalët kyç:
● tekst letrar
● titull
● plan
● ide
● mesazh

Burimet: teksti mësimor, e-libri, tekste të ndryshme etj
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Diskutim - Punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve:
 Bashkëbisedim
- Si i keni marrëdhëniet me mësuesit/et e lëndëve të ndryshme?
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- Si duhet të jetë një mësues ideal për ju? Jepni mendimet tuaja.
- A e keni vështirë të përshtateni, kur në klasën tuaj vjen një mësues i ri? Ku qëndron vështirësia në një
rast të tillë?

Aziz Nesin

Nxënësit japin mendimet e tyre. Mësuesi/ja lehtëson dhe moderon diskutimet e nxënësve. Mësuesi/ja
mund edhe të rrëfejë një histori të shkurtër nga fëmijëria e tij/e saj, ose të përshkruajë portretin e mësuesit
të tij të preferuar.
Aziz Nesin (emri i
Ndërtimi i njohurive të reja:
vërtetë Mehmet Nusret
a) Kuptimi dhe mesazhi
Nesin) ka lindur më 1915
→ Prezantimi i pjesës së re
dhe ka vdekur më 1995.
Mësuesi/ja prezanton titullin e pjesës,
Është shkrimtar dhe
librin nga është shkëputur, si dhe autorin
humorist turk. Ka botuar
e saj.
më shumë se 100 libra.
 Parashikim i bazuar në ilustrimet e tekstit të nxënësit
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të hapin librat dhe të shikojnë me vëmendje dy ilustrimet:
- Shikoni me vëmendje ilustrimin e parë. Çfarë vini re në të?
- Ç’profesion mund të ketë burri në figurë? Pse mendoni kështu?
- Si duhet të jetë ky mësues, duke u bazuar në figurë?
- Po ilustrimi i dytë, ju pëlqen?
- Ç’kuptim ka delja mbi kokën e djalit?
- Duke u bazuar në dy ilustrimet, a mund të jepni një ide se për çfarë flet kjo pjesë?
 Lexim i tekstit
Bëhet një lexim zinxhir i tekstit. Mësuesi/ja përqendrohet në rrjedhshmërinë e nxënësve në lexim. Në
leximin e dytë, nxënësit nënvizojnë fjalët e reja dhe të panjohura.
 Fjalët dhe shprehjet e reja në tekst
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të nënvizojnë fjalët e reja ose që nuk ua dinë kuptimin. Më pas u kërkohet
që ata të përcaktojnë vetë kuptimin e tyre, duke u bazuar nga konteksti ku janë përdor. Mësuesi/ja i
prezanton fjalët e reja në trajtën e pyetjeve me alternativa. Pasi nxënësit gjejnë kuptimin e saktë të fjalës,
e përdorin në fjali atë.
 I përciptë do të thotë:
A) i këndshëm për syrin;
B) i cekët që nuk thellohet;
C) i zgjuar dhe i mençur;
D) i nxituar dhe gjaknxehtë.

→ Posaçërisht do të thotë:
A) domosdoshmërisht;
B) vazhdimisht;
C) realisht;
D) veçanërisht.

 Rekomandoj nënkupton:
A) porosit ose këshilloj dikë si të veprojë;
B) urdhëroj dikë se si të veprojë;
C) bind dikë se si duhet të veprojë;
D) imagjinoj se si mund të veprojë dikush.

→ Vetvetiu nënkupton:
A) menjëherë;
B) gjithmonë;
C) pa u menduar;
D) asnjëherë.
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 Prapaskenë do të thotë:
A) vend prapa skenës, i cili nuk shihet nga shikuesit;
B) vend i fshehur në një ndërtesë;
C) pjesë e fshehur në oborrin e një ndërtesë;
D) pjesë e padukshme në katin e parë të një ndërtese.

 Gumëzhin do të thotë:
A) nuk pipëtin asgjë;
B) qetësi e madhe;
C) zhurmë e madhe dhe e vazhdueshme;
D) lëvizje e vazhdueshme njerëzish

 Pyetje rreth të kuptuarit
Mësuesi/ja u drejton nxënësve disa pyetje për të kuptuarit e tregimit.
- Ç’bisedë u zhvillua mes mësuesit të ri dhe nxënësve?
- Çfarë duhet të bënte personazhi kryesor ditën e shfaqjes?
- Cilat ishin këshillat e mësuesit për recitimin e vjershës?
- Çfarë ndodhi gjatë shfaqjes?
Nxënësit u përgjigjen pyetjeve duke dhënë shembuj dhe ilustrime nga teksti.
 Pikat e planit
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të përcaktojnë një pikë plani për secilën pjesë të tekstit. Nxënësit punojnë
në dyshe për pikat e planit. Mësuesi/ja i shkruan pikat e planit në dërrasë të zezë si, p.sh.:
- Mendimi i mësuesit të ri për dijet e nxënësve.
- Dëshira e djalit për të recituar vjershën “Delja”.
- Rekomandimi i mësuesit për ditën e shfaqjes.
- Djali ngatërroi poezitë.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
 Titulli i tekstit
Mësuesi/ja pyet nxënësit:
- Pse mendoni se kjo pjesë titullohet “Nuk është e lehtë të harrosh”? (Pasi në qendër të pjesës është një
djalë, i cili nuk mund të harronte ato që kishte mësuar vitin e shkuar.)
- Ç’titull tjetër mund t’i vinit kësaj pjese? Pse mendoni kështu? (Nxënësit japin mendimet e tyre dhe
argumentojnë pse mendojnë se edhe titulli i tyre është i përshtatshëm.)
 Mesazhi i pjesës
Mësuesi/ja u thotë nxënësve:
- Çfarë mesazhi morët nga ky tregim (Çfarë kuptuat ose mësuat nga ky tregim?)
Shembull: Çdo mësues duhet ta ndërtojë punën e tij duke u mbështetur në dijet që kanë marrë nxënësit
më parë dhe jo duke i injoruar ato.
Nxënësit japin mendimet e tyre. Pranohen të gjitha mendimet e argumentuara të nxënësve.
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për aftësitë që kanë fituar: për të kuptuar dhe për të treguar brendinë e
pjesës; për të nxjerrë pikat e planit dhe për të formuluar titull të ri; për të formuluar mesazhin e pjesës; të
vlerësimet vetjake dhe argumentimin e zgjedhjeve të tyre.
Detyrë shtëpie
Shkruani një përmbledhje të shkurtër të këtij tregimi.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Azis Nesin “Nuk është e lehtë të harrosh” (ora
e dytë), tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Mësuesit tanë

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– analizon dhe jep gjykimet e tij për personazhin e mësuesit;
– dallon mënyrat dhe mjetet që përdor autori për të krijuar
humor dhe gjykon për to;
– përcakton se ç’cilësi duhet të ketë një mësues;
– analizon disa sjellje të mësuesit dhe përcakton shkaqet e
këtyre sjelljeve.

Fjalët kyç:
● mësues
● nxënës
● harroj
● recitoj
● vjershë
● sallë

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Kllaster - Diskutim - Punë në grupe

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Kontroll i detyrave të shtëpisë
Mësuesi/ja aktivizon disa nxënës që të lexojnë detyrat e shtëpisë. Pas leximit të detyrës, mësuesi/ja pyet:
- A ishte e vështirë për ju ta përmblidhnit këtë tregim? Pse?
- A mendoni se i keni shkruar gjërat kryesore?
Ndërtimi i njohurive të reja
● Analizë personazhi
Mësuesi/ja iu kërkon nxënësve
që t’i rikthehen tregimit, për të
përcaktuar të gjitha tiparet e
mësuesit dhe t’i përmbledhin në
një grafik organizues. Nxënësit
punojnë në çift dhe plotësojnë një
grafikun. Mësuesi/ja përgjigjet e
nxënësve i hedh në dërrasën e
zezë. Për secilin tipar, mësuesi/
ja kërkon që nxënësit të japin
shembuj dhe ilustrime nga teksti.
Mësuesi/ja ndalet edhe në fundin

nuk merr parasysh
interesat dhe dëshirat
e nxënësve

nuk mbështet
nxënësit e tij
nuk vlerëson
punën e kolegëve të
tij (mësuese së një viti
më parë)

nuk vlerëson dijet dhe
njohuritë e mëparshme
të nxënësve

Mësuesi

mësuesi reflekton
në fund të tregimit
për sjelljen e tij

nuk vlerëson
përgjigjet e
nxënësve

komunikon keq
me nxënësit

nuk i nxit
nxënësit në
procesin e të
nxënit
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e tregimit dhe diskuton me nxënësit:
- A mendoni se mësuesi/ja merr “një goditje” nga ngjarja që ndodh ditën e shfaqjes? Ku duket kjo?
(Bëra çmos për të harruar ato që kisha mësuar më parë, por ishte e pamundur,... - iu përgjigja... Pastaj
të dy filluan të ecnin në korridor pranë njëri-tjetrit duke çaluar.)
- Si mendoni se do të sillet mësuesi në të ardhmen?
Nxënësit japin mendimet e tyre.
a) Gjuha dhe stili
 Pyetja 8
Mësuesi/ja thotë pyet nxënësit:
- A kishte në këtë tregim pjesë që ju bënë për të qeshur?
- Cilat ishin këto pjesë? Gjejini në tekst?
- Si mund të quhet një tregim, në të cilin ka humor? (Tregim humoristik.)
 Pyetja 9
Nxënësit japin përgjigjet e tyre, në lidhje me tregimin humoristik (ju pëlqen ose jo dhe pse).
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
 Bashkëbisedim “Mësuesit tanë”
 Pyetja 1 dhe 2
Nxënësit japin mendimet e tyre për shkaqet që e bëjnë mësuesin të humbasë durimin dhe të mos sillet
mirë. Më pas nxënësit ndahen në dy grupe dhe një grup përcakton disa arsye që e justifikojnë një sjellje
jo të mirë të mësuesit, ndërsa grupi tjetër përcakton disa arsye që nuk e justifikojnë një sjellje jo të mirë
të mësuesit.
 Pyetja 3
Nxënësit ndahen në dy grupe dhe secili grup zgjedh të bëjë një portret:
- për një mësues tradicional;
- për një mësues bashkëkohor.
Pasi nxënësit lexojnë portretet e tyre, mësuesi/ja i pyet se cilat cilësi të mësuesve pëlqejnë në të dyja
rastet.
 Pyetja 4
Në një skedë ose tabelë (që mund të varet në një vend të dukshëm në klasë dhe mund të lexohet
nga të gjithë mësuesit e klasës) nxënësit shkruajnë nga një dëshirë në lidhje me marrëdhëniet e tyre me
mësuesit.
Vlerësimi. Vlerësohen nxënësit për aftësitë që kanë fituar: për të bërë analizën e personazhit, për
vlerësimet vetjake dhe argumentimin e tyre; për portretizimin e mësuesit të tyre.
Detyrat e shtëpisë
Mësuesi/ja iu kërkon nxënësve që mbajnë ditar, të zgjedhin një fletë nga ai dhe ta lexojnë para klasës
(vlen për orën e ardhshme).
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Lidhëzat. Lidhëzat bashkërenditëse e nënrenditëse

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Gishtëza
(Anderseni)

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca personale.
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– identifikon lidhëzat;
– përcakton llojin e tyre sipas funksionit;
– përdor lidhëzat në fjali sipas kërkesës.

Fjalët kyç:
● lidhëz bashkërenditëse
● lidhëz nënrenditëse

Burimet: teksti mësimor, e-libri, tekste të ndryshme a fisha me lidhëza të ndryshme, “Përralla” e
Andersenit.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diktim me plotësim - Di, dua të di, mësova - Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Diktim me plotësim
Nëpërmjet videoprojektorit mësuesi/ja prezanton në një slide një fragment nga përralla “Gishtëza” e
Andersenit, por pa lidhëzat që janë me bold e të nënvizuara, duke vënë në vend të tyre një trepikësh. U
kërkon nxënësve ta plotësojnë atë. Për efekt kohe dhe mund ta ndajë klasën në tri skuadra, duke i dhënë
nga një paragraf secilës skuadër.
Skuadra I
“…Të nesërmen në mbrëmje vajza e vogël shkoi përsëri pranë zogut të sëmurë, me qëllim që ta
ndihmonte në shërimin sa më të shpejtë të tij. Zogu vazhdonte ta ndiente veten shumë të lodhur, ndaj i
hapte sytë me shumë vështirësi që të mund të shihte Gishtëzën. Vajza mbante në dorë një pishtar të vogël
të ndezur, meqenëse nuk kishte asnjë gjë tjetër për të ndriçuar.
Skuadra II
…Kur mbaroi këto fjalë, Gishtëza shkoi me një frymë, mbushi me ujë një
gjethe luleje dhe ia solli zogut. Pasi piu, shpendi filloi t’i tregonte vajzës
historinë se si ishte përplasur me një gëmushë të mbushur nga gjembat dhe
se si ishte vrarë në krahë prej tyre.
Skuadra III
…Sytë e vajzës ishin mbushur tërë lot, ndërsa shihte zogun të fluturonte
dhe të largohej në hapësirën e qiellit të pastër. Gishtëza tashmë e kishte të
pamundur që të dilte dhe të merrte rrezet e diellit. “
Pas plotësimit, nxënësit e lexojnë tekstin dhe kontrollojnë plotësimin. sipas
modelit. Pas Më pas u drejton nxënësve pyetjet:
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- Cilës klasë i përkasin fjalët që plotësuat?
- Përse shërbejnë lidhëzat?
- Ndërtimi i njohurive të reja: Di, dua të di, mësova.
Nxënësit punojnë me këtë metodë dhe pas leximit të materialit diskutohet informacioni në tekst.
Di 			
Ç’janë lidhëzat		

Dua të di		
Përse shërbejnë lidhëzat

Mësova
Si ndahen lidhëzat

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet ushtrimi 1, ku lidhëzat janë: megjithëse, edhe, sapo, kurse, megjithatë.
Punohet Ushtrimi 2: bashkërenditëse: po, dhe, por, as…as; dhe nënrenditëse: nëse, kështu që, nëse.
Punohen ushtrimi 3, 4 sipas kërkesës.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi për identifikimin e lidhëzave, përcaktimin e llojin e tyre sipas funksionit dhe
përdorimin e tyre në fjali.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 5 sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Tema mësimore: Llojet e lidhëzave bashkërenditëse

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Si i duam mësuesi/et
tanë

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– përcakton llojin e lidhëzave bashkërenditëse;
– përdor në fjali lidhëzat bashkërenditëse të të gjitha
llojeve.

Fjalët kyç:
● lidhëza bashkërenditëse
● lidhëz veçuese
● lidhëza kundërshtuese
● lidhëza shtuese
● lidhëza përmbyllëse

Burimet: teksti mësimor, e-libri, tekste të ndryshme a fisha me lidhëza të ndryshme bashkërenditëse etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Lojë - Shënime mbi shënime të strukturuara - Ushtrime
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Organizimi i mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Lojë: Si i duam mësuesit tanë?
Mësuesi/ja u drejton nxënësve pyetjet:
- Cili është mësuesi/ja që ju doni më shumë?
- Çfarë ju pëlqen dhe nuk ju pëlqen tek ai/ajo?
U kërkohet nxënësve të përdorin lidhëzat
dhe, edhe kur japin shumë cilësi që u
pëlqejnë dhe lidhëzat ndërsa, por, kurse për
gjëra që nuk u pëlqejnë tek ata. (Lidhëzat i
shkruan në tabelë, për t’i pasur parasysh.)
U kërkohet nxënësve të tregojnë se çfarë
funksioni kryen lidhëzat që është theksuar
më parë në sjelljen e informacionit te
dëgjuesi? (mësuesi/ja përpiqet që nxënësi
të dalë në përfundimin se lidhëzat dhe, edhe
shtojnë informacion; lidhëza ndërsa, kurse,
por përdoren për të kundërshtuar atë që
është thënë më parë. Nëse nxënësit kanë
përdorur lidhëzën apo dhe prandaj shikohet
çfarë funksioni kryejnë pjesët e fjalisë apo gjymtyrët kur lidhen me to.)
- Ndërtimi i njohurive të reja: Shënime mbi shënime të strukturuara
Nxënësit punojnë me tekstin, hedhin materialin teorik në një skemë duke iu përgjigjur pyetjeve;
- Ç’janë lidhëzat
- Si klasifikojmë lidhëzat sipas funksionit?
Lidhëza

Llojet

Bëjnë pjesë në grupin e fjalëve të pandryshueshme
Shërbejnë për të lidhur fjalë, grupe fjalësh dhe fjali

Bashkërenditëse (shtuese, veçuese, kundërshtore, përmbyllëse)
Nënrenditëse

Për llojin e lidhëzave sipas ndërtimin nxënësit punojnë në orën e ardhshme.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet ushtrimi 1, 2, 3, 4, 5 sipas kërkesës. Tek ushtrimi 3 nxënësit argumentojnë lidhëzën e përdorur.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi për përcaktimin e llojit të lidhëzave bashkërenditëse dhe përdorimin në fjali të
lidhëzave bashkërenditëse të të gjitha llojeve.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6. Përshkruani gjyshin/gjyshen tuaj duke përdorur të gjitha llojet
e lidhëzave bashkërenditëse dhe nënvizojini ato.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: të lexuarit
Tema mësimore: “Ditari i një vajze” (ora e parë), tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Ditari

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca personale,
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– lexon në heshtje tekstin;
– pasuron fjalorin me fjalë dhe shprehje të reja dhe i përdor ato
në fjali;
– ritregon me fjalët e tij, në vetën e tretë, përmbajtjen e tekstit;
– dallon në tekst emrat realë dhe emrat e dëshiruar nga
personazhet në tekst;
– dallon disa veçori të ditarit;
– ndërton pyetje rreth përmbajtjes së tekstit.

Fjalët kyç:
● ditar
● shoqe
● nënë
● baba
● emra realë
● emra të imagjinuar

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Diskutim - Punë në grupe.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
 Bashkëbisedim
Mësuesi/ja bashkëbisedon me nxënësit:
- Cili nga ju mban ditar?
- Kur keni shkruar për herë të parë në ditar? Sa vjeç keni qenë? Kush ua sugjeroi që të mbanit ditar?
- Për çfarë shkruani përgjithësisht në ditar?
- Shkruani çdo ditë apo më rrallë?
- A e konsideroni shok/shoqe ditarin?
- Si ndiheni pasi i rrëfeni ndjenjat, përjetimet dhe mendimet tuaja në ditar?
- Ku e mbani ditarin në shtëpi? Në ç’vend?
- Po prindërit dhe njerëzit e tjerë të familjes e dinë që mbani ditar? Ka ndodhur që ata e kanë lexuar
ditarin tuaj? Si jeni ndier në raste të tilla?
- Keni lexuar ndonjë libër që është shkruar në formën e një ditari?
- Kontroll i detyrave të shtëpisë
Nxënësit (ata që mbajnë ditar) lexojnë një fletë nga ditari i tyre (detyrë e dhënë një orë më parë). Gjithashtu,
ata tregojnë pse zgjodhën të lexojnë atë fletë ditari. Mësuesi/ja dhe nxënësit e tjerë vlerësojnë detyrat e
nxënësve.
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 Imazhe të ditarëve për fëmijë
Mësuesi/ja bashkëbisedon me nxënësit për formatin e ditarit, për ngjyrën e preferuar etj. Mund të
prezantohen para nxënësve imazhe ose foto ditarësh për fëmijë.

Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
 Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi/ja prezanton titullin e pjesës, librin nga është shkëputur, historikun e këtij libri dhe faktin që këtij
libri nuk i njihet autori (anonim).
 Lexim në heshtje i tekstit
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit që të lexojnë në heshtje dhe me shumë vëmendje tekstin dhe të nënvizojnë
fjalët dhe shprehjet e reja dhe të panjohura për ta.
 Fjalët dhe shprehjet e reja në tekst
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të tregojnë fjalët dhe shprehjet që nuk ua dinë kuptimin. Sqarohet nga
mësuesi/ja kuptimi i tyre. Më pas mësuesi/ja kërkon nga nxënësit që të thonë një sinonim ose një antonim
të këtyre fjalëve, si p.sh.:
- xhindosem – qetësohem (antonim)
- broçkullë – një gjë pa kuptim, budallallëk (sinonim) etj.
 Kërkesa 1 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që të nënvizojnë emrat e përveçëm të njerëzve që përdoren në tekst dhe
pastaj t’i ndajnë në emra realë dhe emra të dëshiruar nga personazhet:
Emra realë: 		
Helena, Greta, Dora, Liza, Editi
Emra të dëshiruar:
Ela, Rita, Tea
Mësuesi/ja pyet nxënësit: (pyetja 5 në tekstin e nxënësit)
- Pse fëmijët kanë dëshirë t’i ndryshojnë emrat?
- A ju pëlqen emri juaj? Pse ju pëlqen? Nëse jo, si do të kishit dashur ta kishit?
 Kërkesa 2 në tekstin e nxënësit
Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje nxënësit gjejnë dhe nënvizojnë fjalinë kryesore që tregon se:
- Vajzat e kanë mbaruar shkollën.
- Vajzat janë shoqe të ngushta.
- Babai ironizon vajzat.
- Mamaja nuk e ka vlerësuar të fshehtën e vajzës.
- Ela nuk do që shoqja ta ndërpresë ditarin.
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- Për Gretën Ela ka të drejtë.
 Kërkesa (ritregimi i përmbajtjes së tekstit)
Mësuesi/ja i pyet nxënësit për rrëfimtarin dhe në ç;vetë është shkruar pjesa.
- Kush shkruan ose rrëfen në tekst? (Greta)
- Në cilën vetë rrëfehet? (veta e parë)
Pas kësaj mësuesi/ja kërkon prej nxënësve të ritregojnë me fjalët e tyre, në vetën e tretë, tri fletët e ditarit
të Gretës:
- 13 korrik
- 6 dhjetor
- 22 mars
Mësuesi/ja dhe nxënësit vlerësojnë nxënësin që rrëfen më mirë e më bukur.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
 Nxënësit pyesin njëri-tjetrin
Mësuesi/ja nxit nxënësit t’i drejtojnë pyetje njëri-tjetrit për përmbajtjen e tekstin. Përgjigjet e pyetjeve i
vlerësojnë vetë nxënësit që pyesin (me ndihmën dhe këshillat edhe të mësuesit/es).
Detyrë shtëpie
Shkruani dy paragrafë të ditarit duke i kthyer nga veta e parë në vetën e tretë.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Ditari i një vajze” (ora e dytë), tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Ditari

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– analizon marrëdhëniet mes personazheve në tekst (dy motrave dhe
dy shoqeve), si dhe përcakton ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre;
– jep gjykimet e tij në lidhje me marrëdhëniet me motrat/vëllezërit dhe
prindërit;
– lidh tekstin me jetën dhe përvojat e tij;
– dallon veçoritë e ditarit dhe i konkretizon me shembuj ato;
– i vendos nga një titull secilës pjesë në ditar.

Fjalët kyç:
● ditar
● të fshehta
● Greta
● Ela
● Dora
● Shoqe
● motra

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Diagrami i Venit - Diskutim - Punë në
grupe
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Kontroll i detyrave të shtëpisë
Mësuesi/ja aktivizon disa nxënës që të lexojnë detyrat e shtëpisë. Përqendrohet vëmendja te realizimi i
tregimit duke e kaluar nga veta e parë në vetën e tretë. Vlerësohen detyrat e nxënësve.
Ndërtimi i njohurive të reja
b) Interpretimi dhe vlerësimi
 Kërkesa 4 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja i pyet nxënësit:
- Cilat ishin personazhet në këtë pjesë?
- Ç’ju bën përshtypje në marrëdhëniet mes Gretës dhe Elës?
- Po mes dy motrave: Greta dhe Dora?
Nxënësit ndahen në dy grupe:
Grupi 1: Përcakton ngjashmëritë mes Gretës dhe Elës.
Greta dhe Ela:
- janë në një moshë,
- janë shoqe klase,
- iu pëlqen të mbajnë ditar dhe ta mbajnë të fshehur atë nga të tjerët,
- kanë të fshehtat e tyre etj.

Ela

Greta

Grupi 2: Përcakton dallimet mes Gretës dhe Dorës.
Greta dhe Dora:
- janë në moshë të ndryshme,
- secila ka të fshehtat e veta,
- Dora nuk do që Ela të mbajë ditar.

Dora

Greta

 Kërkesa 6 në tekstin e nxënësit
Nxënësit e punojnë në çift këtë detyrë. Ata i rikthehen tekstit dhe gjejnë shembuj dhe ilustrime për gjërat
që vajzat tani i shohin ndryshe nga koha kur ishin fëmijë. P.sh.:
- Ato fyhen shumë shpejt. (Madje edhe tradhtia e Frankës nuk krahasohet me këtë...)
- Ata qajnë pa arsye të fortë. (Nuk desha që të kuptohesha, dhe në darkë e putha mamin fare lehtë;
atëherë ajo më pyeti: - Ç’ është zemër? Ka ndodhur ndonjë gjë? Nuk e përmbajta dot veten dhe ia
shkrepa të qarit...) etj.
 Kërkesa 7 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja inkurajon dhe mbështet nxënësit që të tregojnë përvojat e tyre që përkojnë me ato që ndiejnë
dhe mendojnë Greta, Ela dhe Dora në këtë pjesë. Aktivizohen sa më shumë nxënës të rrëfejnë për gjërat
e tyre.
 Kërkesa 8 në tekstin e nxënësit
Nxënësit japin mendimet e tyre në lidhje me sjelljen e mamasë:
- Si e gjykoni sjelljen e mamasë?
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- A kishte të drejtë Greta që u mërzit me mamin?
- Çfarë do të kishit bërë ju në vendin e Greta? Po në vendin e mamasë?
Mësuesi/ja vlerëson përgjigjet e nxënësve.
 Kërkesa 9 në tekstin e nxënësit
Ndahen nxënësit në dy grupe (rrjeti i diskutimit).
Grupi 1: Përcakton arsyet që i japin të drejtë Elës, kur thotë që prindërve nuk duhet t’u thuash asgjë.
Grupi 2: Përcakton arsyet që nuk i japin të drejtë Elës, kur thotë që prindërve nuk duhet t’u thuash asgjë.
Secili grup prezanton idetë e veta.
			
PO
JO
A mund t'u thuash
prindërve çdo gjë?
Përfundimi. Mësuesi/ja orienton ose udhëzon me kujdes nxënësit që për gjëra të rëndësishme është
mirë që t’u tregojnë prindërve.
 Kërkesa 10 në tekstin e nxënësit
Nxënësit tregojnë se si janë ndier, kur një person ua ka nxjerrë të fshehtat, të cilat ia kanë besuar.
- A ju ka ndodhur që një person, të cilit i keni besuar një të fshehtë, jua ka nxjerrë atë?
- Si jeni ndier?
- Ç’qëndrim keni mbajtur ndaj atij personi?
- A keni falur?
- A i tregoni më të fshehta?
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
 Kërkesa 11 në tekstin e nxënësit
Nxënësit gjejnë në tekst fjalët kyç që tregojnë se ditari është një shkrim i fshehtë vetjak, si p.sh.: bëmë
me fjalë, do ta mbajmë mend, s’i them askujt, paska folur, më ke tradhtuar etj.
 Kërkesa 12 në tekstin e nxënësit
Nxënësit punojnë në dyshe dhe nxjerrin nga një pikë plani për secilën fletë të ditarit. Mësuesi/ja shkruan
në dërrasë të zezë, ato fjali që i duken më të sakta (shprehin thelbin) dhe më të bukura.
Detyrat e shtëpisë.Nxënësit gjejnë disa hollësira të panevojshme që jepen në tekst dhe i shkruajnë ato
në fletore.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të folurit
Tema mësimore: Të diskutojmë së bashku për marrëdhëniet me
prindërit. Biseda dhe bashkëbisedimi

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Marrëdhëniet me prindërit tanë

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca personale,
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– dallon bisedën dhe diskutimin, si dy forma të komunikimit gojor;
– përcakton disa veçori të bisedës dhe të diskutimit;
– zbaton rregullat e duhura gjatë një diskutimi;
– diskuton dhe analizon marrëdhëniet e tij me prindërit;
– përcakton fjalët kyçe që përdoren kur bisedojmë për çështje të
ndryshme me prindërit.

Fjalët kyç:
● bisedë
● diskutim
● rregulla
● argument
● fakte
● bindim
● respekt
● mirëkuptim

Burimet: teksti mësimor, e-libri, foto të ndryshme me pamje nga një bisedë e zakonshme dhe duke
diskutuar,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Kllaster - Diagrami i Venit - Diskutim Punë në grupe
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
 Kontroll i detyrave të shtëpisë
Mësuesi/ja aktivizon disa nxënës që të lexojnë detyrat e shtëpisë dhe i vlerëson ato.
 Komente me foto bisedash dhe diskutimesh
Biseda

...

...

...

...
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Dikutimi

...

...

...

...

Mësuesi/ja u shpërndan nxënësve dy grupe fotosh në një fletë (të printuar më parë) ose i prezanton ato
me një projektor. Mësuesi/ja i udhëzon nxënësit që përbri fotos të bëjnë një koment në lidhje me atë që
shohin në foto. Grupi i parë i fotove ka imazhe ose foto bashkëbisedimesh ose fotosh, ndërsa grupi i dytë
ka imazhe ose foto diskutimesh. Nxënësit (në dyshe) marrin dy fletët dhe shkruajnë komentet e tyre përbri
çdo fotoje. Pasi nxënësit kanë mbaruar detyrën e tyre, mësuesi/ja kërkon prej tyre të lexojnë komentet e
grupit të parë të fotove dhe më pas komentet e grupit të dytë të fotove. Ndërkohë që nxënësit lexojnë se
çfarë vënë re në foto, mësuesi/ja plotëson një kllaster për bashkëbisedimin dhe një kllaster për diskutimin:
Formë e
komunikimit gojor
Flitet për çështje të
jetës së përditshme

Për të forcuar
miqësinë, për të kaluar
kohën e lirë etj.

Bashkëbisedimi

Flitet miqësisht

Flasin dy ose më
shumë persona

Formë e
komunikimit gojor

Përballen mendimet
për një çështje të
veçantë

Diskutimi

Intonacioni i zërit
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Gjestet dhe
shprehitë e fytyrës janë
më të përmbajtura se në
një bisedë
Flasin dy ose më
shumë persona
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Pasi plotësohen dy kllasterat, mësuesi/ja mund t’iu kërkojë nxënësve që të plotësojnë një Diagram të
Venit për ngjashmëritë dhe dallimet mes bashkëbisedimit ose bisedës dhe diskutimit.
Biseda

Diskutime

Ndërtimi i njohurive të reja
 Rregullat e diskutimit
Mësuesi/ja i ndan nxënësit në grupe (grupe me 4-5 nxënës) dhe u thotë që të shkruajnë në një fletë:
- Cilat janë sipas jush rregullat e një diskutimi?
- Si duhet të flasim gjatë një diskutimi?
- Po gjestet, qëndrimi i trupit dhe mimika e fytyrës si duhet të jenë?
Përfaqësuesit e çdo grupi shkruajnë në dërrasën e zezë, rregullat që kanë përcaktuar si grup. Mësuesi/
ja më pas përmbledh, plotëson dhe bën konkluzionet e punës së nxënësve. Një nxënës përsërit edhe
njëherë rregullat e diskutimit.
 Tema e diskutimit: Marrëdhëniet me prindërit
- Lidhja me pjesën “Ditari i një vajze”
- Cilat marrëdhënie zbulohen në pjesën “Ditari i një vajze”?
- Ç’ju bëri përshtypje në marrëdhëniet e Gretës me prindërit?
 Kërkesa 1 në tekstin e nxënësit
Nxënësit shprehin me gojë mendimet e tyre për të dyja rastet:
- A duhet t’ju pyesin gjithmonë prindërit, kur marrin vendime? Në cilat raste është e domosdoshme?
- A duhet t’i pyesni gjithmonë prindërit, kur vendosni për diçka? Në cilat raste është e domosdoshme?
Gjatë kohës që nxënësit flasin, mësuesi/ja i udhëzon që duhet të flasin qartë, saktë, t’i përmbahen temës,
të përdorin gjastet dhe mimikën e duhur etj.
 Kërkesat 2, 3 dhe 4 në tekstin e nxënësit
Lihen nxënësit të flasin dhe të diskutojnë me njëri-tjetrin. Mësuesi/ja është në pozicionin e lehtësuesit dhe
orientuesit.
 Kërkesa 5 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja lexon pyetjen dhe më pas nxënësit përmendin arsyet kryesore të konflikteve mes prindërve
dhe fëmijëve. Mësuesi/ja i shkruan këto arsye në dërrasën e zezë. Më pas nxënësit tregojnë se si lindin
këto konflikte dhe se si i zgjidhin ato.
 Kërkesa 6 në tekstin e nxënësit
Nxënësit ndahen në tri grupe. Secili grup zgjedh një nga situatat e dhëna në tekstin e nxënësit dhe
shkruan fjalët kyç (folje dhe emra) që do t’i përdorin në çdo rast, si p.sh.:
- Kur prindërit kanë ditëlindjen: urojmë, shprehim dëshira, dhuratë, urim, festë etj.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
 Prindërit për ne
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit të tregojnë se çfarë janë prindërit për ta.
- Pavarësisht nga zënkat ose konfliktet, prindërit janë njerëzit tanë më të rëndësishëm? Pse?
- A ua keni thënë prindërve se sa shumë i doni dhe i vlerësoni ata?
Nxënësit shkruajnë një mesazh dashurie dhe mirënjohjeje për prindërit. Disa nxënës lexojnë mesazhet e
tyre. Aktivizohen sa më shumë nxënës.
Detyrat e shtëpisë
Lexoni para prindërve mesazhin që keni shkruar në klasë për ta.
221

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Shkrimi i një flete ditari

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Ditari im

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– dallon veçoritë e një ditari personal nga një vepër letrare e
shkruar në formën e ditarit;
– shkruan një fletë ditari nga jeta e tij shkollore.
– diskuton dhe vlerëson punën e shokëve

Fjalët kyç:
● ditar
● hyrje
● përmbajtje
● përfundim

Burimet: teksti mësimor, e-libri, ditarët personalë të nxënësve etj
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Pyetje-përgjigje - Punë e pavarur me shkrim - Diskutim
Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Pyetje-përgjigje
Nxënësve u është kërkuar që më parë të marrin në klasë ditarët e tyre personale ose edhe ditarë që janë
bërë të famshëm, si “Ditari i një vajze anonime” dhe të veçojnë një faqe të tij. Mësuesi/ja u drejton pyetjet
rreth ditarit si lloj shkrimi:
- Ç’është ditari?
- Çfarë ka të veçantë ai nga llojet e tjera të shkrimeve?
- Çfarë veçorish kemi parasysh, kur shkruajmë një
fletë ditari?
- Në ç’raport janë ndjenjat e shkruesit të tij me ngjarjet
në të?
- A dini ndonjë ditar personal që është bërë i famshëm?
- A mbani ditar dhe përse ju shërben ai?
- Kur keni filluar të mbani ditar dhe a e mbani të
rregullt atë?
- Cila është skema e një flete ditari?
Skema mund të shkruhet dhe në tabelë për t’u pasur parasysh gjatë të shkruarit.
Pasi u përgjigjen këtyre pyetjeve, nxënësit hapin faqet e ditarëve të tyre (ata që i kanë sjellë në klasë)
dhe shohin dhe se si janë nga ana formale. Vihet në dukje edhe sa janë djemtë e vajzat që mbajnë ditar.
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me shkrim
Në këtë fazë të orës mësimore, nxënësit punojnë të pavarur për të shkruar një fletë ditari nga jeta e tyre
shkollore. Ata mund të përzgjedhin të përshkruajnë një ditë në shkollë. Mësuesi/ja duhet të kujdeset
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që ata t’iu përmbahen rregullave të shkrimit të një ditari. Mësuesi/ja ua rikujton të gjitha elementet e
strukturës dhe ato veçori të këtij lloji shkrimi, që duhen mbajtur parasysh:
Ditari - hyrja, zhvillimi i përmbajtjes, përfundimi (P.sh.: I dashur ditar! Ose në mbyllje: Të puth... Shihemi
së shpejti etj.)
- kryesisht shkruhet në vetën e parë;
- personazhi kryesor është vetë shkruesi i tij
- përshkruhen ngjarje kryesore që i ndodhin shkruesit të tij.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Diskutim
Nëse premton koha, lexohen disa nga punimet e nxënësve. Nxënësit mund të vendosin me dëshirë të
lexojnë ditarët e tyre. Më pas ata diskutojnë rreth punëve të tyre dhe respektimit të elementeve të shkrimit
të një ditari. Në këtë fazë mësuesi/ja nxit diskutimin se ku dallojnë një ditar personal dhe një ditar libër.
Çfarë elementesh dalluese kanë këto dy lloje shkrimesh. Nxënësit argumentojnë përgjigjet e tyre.
Vlerësimi: Kjo detyrë nuk është e nevojshme të korrigjohet për të gjithë klasën dhe ato që kontrollohen,
mund të jenë pjesë e dosjes. Gjithashtu nxënësit vlerësohen për dallimin e veçorive të ditarit personal dhe
atij libër, për shkrimin e një flete ditari nga jeta e tij shkollore etj.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Drejtshkrimi i lidhëzave

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Rrufepritësja

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– dallon lidhëzat sipas ndërtimit;
– shkruan saktë lidhëzat sipas llojit;
– përdor sipas kërkesës lidhëza të llojeve të ndryshme në fjali.

Fjalët kyç:
● lidhëza
● ndërtim
● lidhëza të thjeshta
● lidhëza të përngjitura
● shprehje lidhëzore

Burimet: teksti mësimor, e-libri, tekste të ndryshme a fisha me lidhëza të ndryshme bashkërenditëse etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Punë e menduar - Ushtrime
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
Nxënësit shohin tekstin në hyrje të mësimit dhe ndalen në përcaktimin e klasës së fjalëve me të zeza.
Nxënësit rikujtojnë njohuritë në lidhje me lidhëzat. Mësuesi/ja ngre pyetjen:
- Si klasifikohen lidhëzat sipas ndërtimit?
Lidhëzat janë:

Të thjeshta

Shprehje lidhëzore

Të përngjitura

Ndërtimi i njohurive të reja: Shënime mbi shënime/Punë e drejtuar
Nxënësit rikthehen në tekst, punojnë me të për të plotësuar skemën e lënë në temën e kaluar.
Nëse nxënësit nuk argumentojnë kur nëse (në se) dhe sesa (se sa) shkruhen ndaras dhe veç ndërhyn
mësuesi/ja ndërhyn për të shpjeguar duke dhënë edhe shembuj që të jetë sa më e qartë për ta.
Nëse, sesa janë lidhëza, ndaj shkruhen bashkë, ndërsa në se kemi parafjalë plus përemër pyetës dhe se
sa kemi lidhëzën se dhe përemrin pyetës për pyetje të zhdrejtë sa. Kjo shpjegon dhe rregullin “kujdes” në
fund të faqes.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet ushtrimi 1 sipas kërkesës. Mund të punohet me tabelë (kur është lidhëz e formuar me konversion,
por edhe nga ndërtimi e kemi futur te lidhëzat e thjeshta.
Lidhëza të thjeshta		

Lidhëza të përngjitura		

kur, edhe 			

kurse, sepse

Shprehje lidhëzore
me qëllim që

Punohet ushtrimi 2 dhe 3 sipas kërkesës.
Ushtrimi 4; sado që, sepse, me qëllim që, megjithatë, sesa, ndërsa.
Ushtrimi 5:
1. - se sa lidhëz plus përemër pyetës dhe shkruhen veç; sesa - lidhëz krahasore.
2. Nga se - përemër pyetës me parafjalë, ngase - lidhëz shkakore.
3. Se pse - lidhëz plus përemër pyetës), sepse - lidhëz shkakore.
4. nëse - lidhëz, në se - përemër pyetës.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi për dallimin e lidhëzave sipas ndërtimit, shkrimin saktë të lidhëzave sipas llojit
dhe përdorimit të lidhëzave të llojeve të ndryshme në fjali.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Mark Tuen “Tomi dhe Haku marrin një
ftesë” (ora e parë), tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Punë me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin,
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– shpreh ndjenjat dhe përjetimet e tij pas leximit të tekstit;
– u përgjigjet pyetjeve rreth përmbajtjes së tekstit;
– ritregon brendinë e pjesës duke dhënë shembuj dhe
ilustrime nga teksti;
– pasuron fjalorin me fjalë dhe shprehje të reja dhe i
përdor ato në fjali.

Fjalët kyç:
● Tomi
● Haku
● ftesë
● aventura
● pranvera
● ethet e pranverës

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Alfabeti i njëpasnjëshëm - Punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Bashkëbisedim me nxënësit
Mësuesi/ja bashkëbisedon me nxënësit
- Në cilën stinë jemi?
- Cila është stina që ju pëlqen më shumë? Pse?
- Pse ju pëlqen pranvera?
- Si është natyra në pranverë?
- Çfarë vishni gjatë stinës së pranverës?
- Si ndiheni gjatë kësaj stine?
- Dini ndonjë poezi që i kushtohet kësaj stine?
→ Alfabeti i njëpasnjëshëm për stinën e pranverës (konkurs)
Në një tabelë me shkronjat e alfabetit, nxënësit (të ndarë në grupe) shkruajnë sa më shumë fjalë që kanë
lidhje me stinën e pranverës. Pasi kanë plotësuar tabelën, nxënësit lexojnë fjalët e tyre. Mësues shpall
fitues grupin që ka shkruar më shumë fjalë.
Shembull:
A
ajër i freskët
afsh i tokës
agim

B
blerim
bjeshkë
buzëqeshje

C
cicërima
zogjsh

Ç

D
diell

Dh
dhe

E

Ë

F

G

Gj

H

I

J

K

L

Ll

M

N

Nj

O

P

Q

Rr

Rr

S

Sh

T

Th

U

V

X

Xh

Y

Z

Zh
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Mark Tueni ka lindur më 30 nëntor
1835 dhe ka vdekur më 21 prill
1910. Ka punuar qysh në moshë të
vogël, fillimisht si tipograf, zanat që
i ushqeu interesin për letërsinë dhe
më pas drejtues i varkave me avull që
përshkonin lumin Misisipi, gjë që lë
gjurmë të thellë në shpirtin e tregimtarit, duke u bërë
kështu një temë e vazhdueshme në veprat e tij.
Duke dashur të kërkojë fatin, Mark Tueni bëhet
kërkues ari, minator, gazetar, reporter në San
Francisko, udhëton në Afrikë, Francë dhe Itali.
E gjithë vepra e Mark Tuenit frymëzohet nga ngjarje
dhe vende ku jetoi apo vizitoi, ndaj konsiderohen si
autobiografike. Libri i tij më i njohur është “Tom Sojeri”,
i cili pëlqehet nga fëmijët e gjithë botës.

Veprat e tij kryesore
janë:
• Aventurat e Tom
Sojerit
• Princi dhe i varfri
• Jeta në Misisipi
• Aventurat e
Hakleberri Finit
• Tom Sojerit jashtë
vendit
• Detektivi Tom
Sojeri

Veprat e Mark Tueni

Mark Tueni

Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
 Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi/ja prezanton titullin e pjesës, librin nga është shkëputur pjesa dhe autorin e tij. Gjithashtu, mësuesi/
ja thekson se ky libër lexohet anembanë botës dhe se pëlqehet nga fëmijët.

 Lexim zinxhir i tekstit
Nxënësit lexojnë në zinxhir tekstin dhe respektojnë rrjedhshmërinë në lexim. Mësuesi/ja u kërkon atyre që
të nënvizojnë fjalët dhe shprehjet e reja dhe të panjohura për ta.
 Fjalët dhe shprehjet e reja në tekst
Mësuesi/ja, duke iu referuar edhe sqarimeve në tekstin e nxënësve, shpjegon kuptimin e fjalëve dhe
shprehjeve. Për të formuar fjali me fjalët dhe shprehjet e reja, mësuesi/ja i ndan nxënësit në grupe (meqë
janë shumë fjalë dhe shprehje). Nxënësit lexojnë fjalitë e tyre.
 Pyetje rreth përmbajtjes
Mësuesi/ja nxit nxënësit që t’i bëjnë pyetje njëri-tjetrit rreth përmbajtjes (ose ua drejton vetë atyre):
- Cilat ishin disa nga shenjat e ardhjes së pranverës?
- Çfarë ndiejnë dy shokët në prag të pranverës?
- Çfarë dëshironin të bënin Tomi dhe Haku?
- Në ç’mënyrë u erdhi atyre rasti që dëshironin?
- Pse Tomi u tregua i përmbajtur para një ftese të tillë?
- Si reagoi teze Poli ndaj Tomit?
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
 Ritregim i përmbajtjes
Tre nxënës (të zgjedhur nga mësuesi/ja ose me dëshirën e tyre) ritregojnë përmbajtjen e pjesës. Mësuesi/
ja i udhëzon nxënësit që për të ritreguar përmbajtjen duhet t’u përgjigjen gjashtë pyetjeve: Kush? Kur? Ku?
Çfarë? Pse? Si?
				
Ritregimi
Kush?
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Kur? 		

Ku? 		

Çfarë? 		

Pse?

Si?
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Mësuesi/ja së bashku me nxënësit caktojnë nxënësin që ritregon më mirë përmbajtjen. Vlerësohet qartësia,
saktësia, fjalori shprehës etj.
Detyrë shtëpie
Gjeni dhe shkruani fjalë dhe shprehje që të kenë kuptim të njëjtë ose të përafërt me shprehjet e dhëna:
- bridhte ku t’i tekej – lëvizte gjithandej, nuk i zinin këmbët vend
- rrinin hundë dhe buzë – i kishin varur turinjtë, të mërzitur
- mbeti shtang – mbeti pa fjalë, u nguros, ngriu
- ia tha troç – i tha të vërtetën në sy
- po shkelmon fatin – po e hedh të mirën, s’po pranon të mirën
- fjalë të papjekura – fjalë të papeshuara, fjalë budallaqe etj.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Mark Tuen “Tomi dhe Haku marrin një
ftesë” (ora e dytë), tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin,
3. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– analizon sjelljen dhe karakterin e Tomit;
– tregon se çfarë i pëlqen te personazhet dhe ç’i lidh ata
me jetën dhe natyrën e tij;
– veçon cilësitë e Tomit, Hakut dhe të teze Polit;
– analizon disa tipare të gjuhës dhe stilit të autorit.

Fjalët kyç:
● Tomi
● Haku
● Teze Poli
● ftesë
● s'pranoj
● gëzim

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Rrjeti i diskutimit - Kllaster- Bashkëbisedim - Punë në
grupe
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
 Kontroll i detyrave të shtëpisë
Mësuesi/ja aktivizon disa nxënës që të lexojnë detyrat e shtëpisë dhe vlerëson nxënësit për gjetjen e
fjalëve të sakta për shpjegimin e kuptimit të shprehjeve të dhëna.
Ndërtimi i njohurive të reja
b) Interpretimi dhe vlerësimi
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 Pyetja 4 në tekstin e nxënësit
Nxënësit tregojnë se si i kuptojnë fjalët se Tomin dhe shokun e tij e kanë kapur ethet e pranverës. Ata
shënojnë + ose – përbri çdo zgjedhjeje. Më pas ata argumentojnë zgjedhjet e tyre. P.sh.:
- Janë të sëmurë me temperaturë – sepse nuk janë të sëmurë dhe nuk kanë temperaturë
- Janë të entuziazmuar + sepse është pragu i pranverës
- Dëshirojnë të sodisin natyrën + sepse ngjiten lart në kodër.... etj.
 Pyetja 5 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit të shprehin se çfarë ndiejnë me ardhjen e pranverës dhe të listojnë në
fletore disa nga dëshirat që do të donin t’i realizonin në këtë stinë, si p.sh.:
- Dëshiroj të shëtit ose të bëj piknik në ajrin e pastër.
- Dëshiroj të dëgjoj cicërimat e zogjve.
- Dëshiroj të jem në një fushë me lule dhe të admiroj bukurinë e tyre.
- Dëshiroj që dalëngadalë të filloj plazhin.
- Dëshiroj të shoh kaltërsinë e qiellit.
- Dëshiroj të luaj me shokët në natyrë.
Pasi disa nga nxënësit kanë shprehur dëshirat e tyre, veçohen ato që janë të përbashkëta, të cilat
mësuesi/ja i shkruan në dërrasën e zezë.
 Pyetja 6 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja nxit nxënësit të japin mendimet e tyre në lidhje me pyetjen. Ata argumentojnë pse e qortojnë
ose pse i bën për të qeshur veprimi i Tomit.
 Pyetja 7 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja u drejtohet nxënësve:
- Si do të silleshit ju, po të ishin në vendin e Tomit, nëse do të merrnin një lajm të shumëpritur?
Nxënësit sjellin përvojat e tyre duke treguar se si do te silleshin ata në vendin e Tomit. Nxënësit dëgjojnë
me interes dhe vëmendje rrëfimet e shoku-shokut.
 Pyetja 8 në tekstin e nxënësit
Nxënësit lihen të lirë të bëjnë zgjedhjet e tyre në lidhje me atë që pëlqejnë në natyrën e Tomit. Ata,
gjithashtu, argumentojnë pëlqimet e tyre.
c) Gjuha dhe stili
 Pyetja 9 në tekstin e nxënësit
Nxënësit i rikthehen tekstit për të zbuluar kuptimin e fjalive të dhëna. Ato i nënvizojnë fjalitë dhe tregojnë
se si i kuptojnë, si p.sh.:
Sa nuk më ra të fikët nga gëzimi - ftesa e gëzoi jashtë mase, sepse i jepte mundësinë për t’u larguar.
 Pyetja 10 në tekstin e nxënësit
e do
natyrën
e do
aventurën

Tomi

...
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autoritare

i zgjuar

...

Teze
Poli

tekanjoze

e prerë
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Nxënësit e ndarë në dy grupe plotësojnë dy kllastera (një për çdo grup) me tiparet ose cilësinë e Tomit
dhe të teze Polit.
 Pyetja 11 në tekstin e nxënësit
Nxënësit lidhin me shigjetë personazhet me cilësitë e tyre.
Tomi: i përmbajtur, gjakftohtë, i qetë.
Haku: i papërmbajtur, gjaknxehtë, i shqetësuar.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
 Ndjesitë dhe përshtypjet rreth pjesës
Mësuesi/ja pyet nxënësit:
- A ju pëlqeu kjo pjesë?
- Çfarë ju pëlqeu më shumë?
- A kishit gjëra të përbashkëta me dy personazhet e pjesës?
- A do të donit të lexonit më shumë nga ky libër?
Nxënësit janë të lirë të shprehin mendimet e tyre.
Detyrat e shtëpisë
Ndahen nxënësit në tri grupe. Orën e ardhshme, nxënësit e secilit grup do të rrëfejnë para shokëve
dhe shoqeve të klasës një ngjarje:
- Grupi 1- ngjarje të dëgjuar
- Grupi 2- ngjarje të parë
- Grupi 1- ngjarje të lexuar
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

PROJEKT
TITULLI I PROJEKTIT: REVISTA PËR FËMIJË

Shkalla: III

Situata e të nxënit: Vendi im në
klasë është…

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
1. Kompetenca e të menduarit;
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
4. Kompetenca personale;
5. Kompetenca qytetare
6. Kompetenca digjitale
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– liston materialet e parapëlqyera në një revistë;
– përcakton llojet e informacioneve për një revistë fëmijësh;
– përzgjedh materialet e duhura për revistën;
– rendit si duhet materialet në të;
– bën sistemimin dhe ilustrimin digjital të revistës;
– prezanton materialet e revistës punuar prej tij;
– drejton punën në grup;
– merr pjesë aktive në punën në grup dhe ndarjen e punëve në të;
– hulumton në mënyrë të pavarur materiale në shërbim të punës në grup;
– flet për revistat e pëlqyera e të lexuara prej tij.

Fjalët kyç:
● revistë
● rubrikë
● materiale
● informacion

Burimet: teksti mësimor, e-libri, materiale të ndryshme ilustrative
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e drejtuar, e pavarur dhe në grup

Organizimi i orës së mësimit
Temat e njohurive kryesore që rimerren në projekt:
- media e shkruar dhe elektronike; lajmi, kronika,
- fotografia,
- intervista me artistë shqiptarë
- biografia e njerëzve të shquar
- interneti
- teksti letrar, si: poezia, tregimi, tregimi imagjinar,
Partnerët: prindërit, gazetarë ose hartues të revistave për
fëmijë.
Numri i orëve që do të shfrytëzohen për realizimin e
projektit:
1 orë nga të shkruarit
3 orë nga të lexuarit (teksti joletrar)
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Numri i nxënësve në projekt: Të gjithë nxënësit e klasave të gjashta
Qëllimi i projektit:
Projekti ka për qëllim të pajisë nxënësin me kompetencat e mësipërme dhe të përforcojë disa rezultate të të
nxënit sipas kompetencave të fushave: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit, njohurive gjuhësore.
Në përfundim të projektit nxënësit duhet të arrijnë:
- të prezantojnë një revistë të realizuar prej tyre, si punë individuale dhe në grup.
- të interpretojë materialin e sjellë dhe të argumentojë llojin e tekstit të përdorur.
- të diskutojnë rreth medias së shkruar sot dhe konkretisht revistave për fëmijë, informacionit që duhet të
vijë përmes tyre, mënyrës së prezantimit etj.
- të renditin materialet dhe t’i ilustrojnë ato në mënyra të ndryshme sipas tematikës;
- të punojnë në grup dhe në bashkëpunim me persona të ndryshëm për të arritur qëllimin përfundimtar,
realizimin e revistës.
Përshkrim i projektit dhe veprimtarive që do të zhvillohen në të:
Nxënësit janë porositur që orën e parë të projektit të kenë me vete një revistë për moshën e tyre dhe të
parapëlqyer prej tyre. Revista mund të jetë në shqip ose në gjuhë të huaj.
Nxënësit mund të sjellin dhe revista për fëmijë si”Grupsat” të shtëpisë botuese”Albas” që janë online në
linkun http://www.albas.al/grupsat_arkiv.html
U kërkohet gjithashtu të studiojnë materialin që përmban një revistë për fëmijë.
Ora I. Të folurit.
Në pjesën e parë të kësaj ore diskutohet me fëmijët rreth revistave për fëmijë që ata njohin e lexojnë në
letër ose online, në shqip ose në gjuhë të huaj.
Nxënësit flasin rreth informacioneve që ato përmbajnë,
për rubrikat që ata pëlqejnë dhe dallojnë si klasifikohen
materialet sipas llojit të informacionit në rubrika.
Në pjesën e dytë ata planifikojnë punën që do të
bëjnë për nxjerrjen e një numri reviste. Për këtë ata
fillimisht bëjnë planin e punës:
a. përcaktojnë rubrikat që do të ketë revista
(përmbajtjen e revistës),
b. numri i faqeve të saj,
c. titullin e revistës
d. ndahen grupet e punës. Çdo grup do të ketë një
detyrë konkrete, si:
1.mbledh materiale për rubrikën ...(do të ketë
aq grupe sa edhe rubrika). Materialet mund të jenë
origjinalë, të hartuar nga vetë nxënësit, por edhe të
gjetura nga revista të ndryshme dhe interneti. Materialet
do të shtypen në kompjuter, do të zgjidhen figura ose
foto dhe do të mendohet edhe si do të vendosen në
faqen e revistës.
2. një grup do të mbledhë fonde për shtypjen ose për
nxjerrjen e revistës.
3. një grup do ta faqosë revistën, duke kërkuar
ndihmën e mësuesit/es të vizatimit ose ndonjë prindi.
4. një grup (redaksia) do ta korrigjojë revistën, që ajo
të dalë pa asnjë gabim.
Përzgjedhja e grupeve bëhet duke pasur parasysh
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edhe parapëlqimet e nxënësve, aftësitë e tyre të veçanta, për të realizuar bashkëpunim të mirë brenda
grupit;
Nxënësit përzgjedhin edhe redaksinë e revistës, që përbëhet nga një kryeredaktor, që duhet të jetë
nxënës me aftësi drejtuese e komunikuese dhe redaktorë, nxënës që njohin mirë drejtshkrimin dhe kanë
aftësi të mira letrare.
Redaksia do të lexojë të gjitha materialet që kanë mbledhur grupet dhe do të vlerësojë se cilat duhet të
vihen në revistë. Është e mira, që mësuesi/ja t’i ndjekë nga larg dhe t’i lërë grupet të punojnë nën drejtimin
e redaksisë dhe drejtuesve të grupeve. Për këtë grupet punojnë më vete për të parashikuar detyrat e
gjithsecilit, duke hartuar një plan të detajuar për çdo grup.
Ndarja sa më mirë e roleve të secilit grupe dhe të detyrave që do të kenë anëtarët e çdo grupi, do të
sigurojë që të që nxënësit jo vetëm të mësojnë se si realizohet një revistë, por edhe të nxjerrin vetë një
numër reviste, siç e realizuan vitin e kaluar nxënësit e shkollës De Rada në Tiranë.
Ora e II. Të lexuarit
Gjatë orës së dytë kryetarët e grupeve paraqitin para klasës planin e tyre të punës, ku kanë përcaktuar
qartë temat që duan të trajtojnë në revistë dhe materialit letrar që parashikojnë se duhet të përzgjedhin e
që duan të publikojnë. Duke pasur parasysh që janë zhvilluar orët e të shkruarit për poezinë, tregimin, dhe
tregimin imagjinar nxënësit përzgjedhin dhe punime të shokëve që u duken më të bukura.
Diskutohen planet e secilit grup, përcaktohen afatet si dhe konkretizohen materialet që do të përgatitë
secili, si tekste letrare e joletrare të ndara në rubrika, si:
a. kronika për jetën në shkollë,
b. intervista me persona të veçantë të moshës së tyre,
c. lajme që lidhen me veprimtari të ndryshme të shkollës;
d. kuriozitete nga fusha të shkencës e artit etj.
Deri në orën e tretë të projektit grupet duhet të kenë përgatitur faqen e tyre.
Ora e III e projektit (teksti joletrar)
Secili grup paraqit materialet s përgatitura për një ose dy faqe të revistës. Diskutohet me klasën rreth tyre.
Bëhet vlerësimi në përgjithësi i materialeve, të cilat i kalojnë për një vlerësim më të hollësishëm redaksisë. Në
këtë fazë mësuesi/ja luan një rol të rëndësishëm për të bërë vlerësime sa më objektive të punimeve.
Nëse del koha nxënësit bëjnë një montim dhe renditje përfundimtare për realizimin përfundimtar
të revistës.
Mënyra e prezantimit
Ora e IV redaksia bën paraqitjen përfundimtare të revistës, për të cilën ka punuar edhe grupi i
dizajnit të saj.
Çdo grup përveç prezantimit të revistës vizualisht dhe në mënyrë material do të bëjë një prezantim në
videoprojektor dhe dorëzon materialin në disk për të bërë sa më të dukshme dhe të të perceptueshme
nga nxënësit në një masë sa më të gjerë.
Revista paraqitet në format A4, e shtypur në kompjuter, mund të jetë bardhezi, por në se ka mundësi
edhe me ngjyra.
Vlerësimi
Pasi e shohin revistën të realizuar, nxënësit bëjnë vlerësimin për punën e bërë nga çdo grup. Revista
mund të shumëfishohet dhe të ekspozohen në klasë ose në vende të dukshme të shkollës.
Nxënësit mund të vlerësohen me notë për pjesë të veçanta të saj nëpërmjet dosjes.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Parafjalët sipas rasave

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Vendi im në klasë
është…

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
5. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– identifikon parafjalët;
– i klasifikon ato sipas rasave;
– i përdor në fjali sipas kërkesës.

Fjalët kyç:
● parafjalë
● rasë emërore
● rasë gjinore
● rasë kallëzore
● rasë rrjedhore

Burimet: teksti mësimor, e-libri, tekste të ndryshme a fisha me parafjalë të ndryshme etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e drejtuar - INSERT - ushtrime

Organizmi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë e drejtuar
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të mendojnë për një moment se çfarë pozicioni kanë në klasë, pra ku
ndodhen nisur nga hyrja dhe pjesa
qendrore e tabelës, kë kanë para e pas,
nga e majta dhe nga e djathta etj.
Nxënësit do të japin pozicionin e tyre
duke përdorur parafjalët:
Jam para dërrasës, pas shokut.
Jam ulur në bankë.
Mësuesi/ja shkruan në tabelë disa nga
fjalitë e tyre (mundësisht me parafjalë të
çdo rase).
Mësuesi/ja i nënvizon parafjalët dhe
nxënësit japin atë informacion që dinë
rreth tyre (kryesisht cilës klasë i përkasin
dhe vendin e tyre).
Ndërtimi i njohurive të reja: INSERT
Nxënësit punojnë me shenjat e tabelës INSERT në tekst për të marrë informacione të tjera rreth
parafjalëve, të cilat i diskutojmë së bashku. Bëhen shpjegimet dhe ndërhyrjet e nevojshme në lidhje me
informacionin e ri në tekst.
Mësuesi/ja ndërton tabelën si më poshtë dhe u kërkon nxënësve ta plotësojnë në fletoren e tyre të klasës.
233

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.

+
Njohuritë që i
ka mësuar më
parë.

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohen ushtrimi 1, 2, 3, 4 sipas kërkesës. Mësuesi/ja ndjek ecurinë e nxënësve në zgjidhjen e
ushtrimeve. Ndihmon aty ku nxënësit hasin vështirësi dhe pyet vazhdimisht nëse hasin vështirësi apo
kanë ndonjë gjë që nuk e kuptojnë.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi për identifikimin e parafjalëve, klasifikimin e tyre sipas rasave dhe përdorimin
e tyre në fjali.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 5.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Drejtshkrimi i parafjalëve

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Piramida e Keopsit

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
5. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– identifikon llojin a parafjalëve sipas ndërtimit;
– shkruan saktë parafjalët;
– përdor si duhet parafjalët në fjali.

Fjalët kyç:
● parafjalë të parme
● parafjalë të përngjitura
● shprehje parafjalore

Burimet: teksti mësimor, e-libri, pjesë letrare ku janë përdorur parafjalë të llojeve të ndryshme, https://
www.youtube.com/watch?v=Qkg8xiF-jmë etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim, stuhi mendimi - Di dua të di, mësova - Ushtrime

234

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Diskutim
Mësuesi/ja u vendos nxënësve në videoprojektor video që sjelli informacione rreth piramidave të Egjiptit.
Pas vëzhgimit të materialit, nxënësit diskutojnë rreth njohurive që morën për piramidat në Egjipt dhe
sidomos për piramidën e Keopsit. Nxënësit veçojnë fakte për piramidat që lidhen me gjeografinë, me
historinë, me matematikën (gjeometrinë) dhe fizikën. https://www.youtube.com/watch?v=Qkg8xiF-jmë
Nxënësit kthehen në tekst dhe, pasi lexojnë pjesën në hyrje, identifikojnë klasën e fjalëve me të zeza dhe
rasën, së cilës i përkasin parafjalët.
- Ndërtimi i njohurive të reja: Di, dua të di, mësova
Nxënësit rikthehen në tekst për të marrë informacion rreth llojit të parafjalëve sipas ndërtimit dhe drejtshkrimit
të tyre.
Di				
Fjalët: me, për, rreth,
larg etj. janë parafjalë

Dua të di				
Si shkruhen parafjalët

Mësova

Parafjalët sipas ndërtimit janë;
a. të parme
b. të përngjitura
c. shprehje parafjalore

Nxënësve u kërkohet të shkruajnë nga dy fjali me parafjëvë të llojeve të ndryshme dhe diskutojnë rreth
drejtshkrimit të tyre.
U vihet në dukje se kur përdorim gjymtyrë homogjene, e njëjta parafjalë shkruhet para çdo gjymtyre.
Pas diskutimit të informacionit së bashku dhe plotësimit të informacionit me shpjegim nëse ka nevojë,
vazhdohet me ushtrimet.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Ushtrimi 1, 3, 5 sipas kërkesës.
Ushtrimi 2 nxënësit të argumentojnë në fjalinë 1 dhe 2 mospërshtatjen e emrit me rasën që i dikton
parafjala.
1. nëpër (rasa kallëzore) rrugët 2. Nga ti dhe jo nga ty (rasa emërore). 3. Në lidhje dhe jo nëlidhje 4.
Në mes (shprehje) 5. Nëpër(e përngjitur) 7. Mirëpo 8. Megjithatë dhe jo megjithëatë.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Ushtrime për ndajfoljet, lidhëzat dhe
parafjalët

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Një ditë e imja në
shkollë

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca qytetare.
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– identifikon klasat e pandryshueshme të fjalëve;
– përcakton llojin e tyre sipas ndërtimit e funksionit;
– përdor si duhet në fjali ndajfoljet, parafjalët e lidhëzat.

Fjalët kyç:
● lidhëz
● ndajfolje
● parafjalë
● funksion
● ndërtim

Burimet: teksti mësimor, e-libri, tekste me ndajfolje, lidhëza dhe parafjalë ose fisha a postera etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve. Shkrim i lirë - Analiza e tipareve semantike - Ushtrime

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Shkrim i lirë
Mësuesi/ja në një kohë prej 5 minutash u kërkon nxënësve të përshkruajnë një ditë të tyren në shkollë, si
e kalojnë, si ndihen, ku të përdorin ndajfolje, lidhëza e parafjalë.
Pasi mbarojnë shkrimin e tyre, disa nga nxënësit lexojnë krijimet e tyre. Gjatë kohës që ata lexojnë,
mësuesi/ja u kërkon nxënësve të tjerë të shkruajnë në fletoren e tyre disa fjalë që u përkasin klasave të
ndryshme. Ndërkohë vetë shkruan në dërrasë të zezë disa ndajfolje, lidhëza dhe parafjalë në dërrasë të
zezë.
Mësuesi/ja këtë orë mësimore mund ta organizojë edhe në formën e një konkursi. Ushtrimet mund të
përdoren për të bërë një minitest.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Analiza e tipareve semantike
Mësuesi/ja vizaton në dërrasë të zezë tabelën e tipareve semantike dhe iu kërkon nxënësve ta plotësojnë
me fjalët që kanë shënuar në fletët e tyre. Nxënësit mund të ngrihen me radhë dhe të shënojnë të gjithë
nga një fjalë (mundësisht të kujdeset që të jenë nga të gjitha klasat e fjalëve) dhe të analizojnë veçoritë e
tij sipas tabelës.
Klasat e fjalëve gjini numër rasë lakim trajtë mënyrë zgjedhim kohë vetë konkret abstrakt
Emër

+

+

+

Mbiemër

+

+

+

+

+					

+

+

Numëror
Përemër
Folje
Ndajfolje
Lidhëz
Parafjalë
Pjesëz
Pasthirrma
Prej plotësimit të saj nxënësit mund të arrijnë në disa përfundime për klasat e fjalëve. Diskutimi përqendrohet
më shumë te ndajfoljet, lidhëzat dhe parafjalët dhe bëhet një përsëritje e tyre.
236

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Pas diskutimit të tabelës kalohet tek ushtrimet.
Punohet ushtrimi 1, 2, 3, faqe 223, sipas kërkesës.
Punohet ushtrimi 4: 1. drejt - parafjalë. 2. përballë – ndajfolje; 3. drejt – ndajfolje; 4. poshtë – ndajfolje; 5.
poshtë – parafjalë; 6. përballë – parafjalë.
Nxënësve u kërkohet të bëjnë dallimin mes parafjalës dhe ndajfoljes. Duhet mbajtur mend rregullat se si
nxënësit mund ta dallojnë parafjalën nga ndajfolja:
a) Parafjala qëndron para emrit dhe është e lidhur me të, prandaj ajo nuk lëviz lirshëm në fjali.
b) Ndërsa ndajfolja lidhet me foljen dhe, duke pasur kuptim të mëvetësishëm, lëviz lirshëm në fjali.
Punohet ushtrimi 5. Te fjalia 1, 3, 6 fjalët me të zeza janë emra dhe te fjalitë 2, 4, 5 janë parafjalë.
Vazhdohet me ushtrimet 6, 7, 8, 9 sipas kërkesës.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për identifikimin e klasës së fjalëve, përcaktimin e llojit të tyre sipas ndërtimit e
funksionit dhe përdorimit si duhet në fjali të tyre.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 9 sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të folurit
Tema mësimore: Ritregimi i përmbajtjes

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Ritregojmë një ngjarje

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. kompetenca qytetare,
3. kompetenca personale,
4. kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– ritregon përmbajtjen e një teksti me gjuhë të qartë dhe
pa hollësira të panevojshme për lexuesin;
– ritregon përmbajtjen e një teksti duke shfaqur jo vetëm
mendimet, por edhe ndjesitë për ta bërë rrëfimin sa
më tërheqës;
– ritregon përmbajtjen e një teksti duke iu qenë i
besueshëm dhe i vërtetë;
– përdor gjestet dhe mimikën e duhur që të jetë
tërheqës për dëgjuesin;
– përdor gjatë të folurit gjuhën standarde shqipe.

Fjalët kyç:
● Përmbajtje
● Ritregim

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Rrjeti i diskutimit - Punë në grupe
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Bashkëbisedim
- A ju ka ndodhur të mos e kuptoni dikë, kur ju ka treguar një ngjarje? A e dini pse nuk e kuptuat?
- A ju është dukur i mërzitshëm dikush, teksa ju tregonte një ngjarje? Pse ishte i mërzitshëm?
- Ju ka ndodhur të dëgjoni dikë që përdor shumë gjeste, ndërsa flet? A ju pëlqen kjo mënyrë të foluri?
Pse?
Disa rregulla për të treguar qartë dhe bukur
→ Rregullat
Nxënësit ndahen në grupe dhe shkruajnë rregullat që duhen ndjekur për të treguar bukur dhe qartë.
Një përfaqësues nga secili grup prezanton rregullat që kanë shkruar.
Veçohen ato rregulla që janë të përbashkëta dhe mësuesi i shkruan në dërrasën e zezë, si p.sh.:
- Ta dish mirë përmbajtjen e asaj që do të tregosh.
- Të tregosh thelbin e përmbajtjes së pjesës.
- Të shmangësh hollësirat e panevojshme.
- Të flasësh qartë dhe pa u nxituar.
- Të mos përsëritësh një gjë disa herë.
- Përdor gjestet, por pa i tepëruar.
- Të mos bësh lëvizje të tepërta gjatë të folurit.
- Të flasësh me emocion dhe të bëhesh interenat gjatë rrëfimit.
Ndërtimi i njohurive të reja
→ Ritregimi i përmbajtjes
Mësuesi shkruan në dërrasën e zezë pyetjet ku duhet të mbështeten nxënësit gjatë ritregimit të
përmbajtjes së një teksti.
				
Kush?

Kur? 		

Ritregimi
Ku? 		

Çfarë? 		

Pse?

Si?

Më pas nxënësit ritregojnë:
- një ngjarje të dëgjuar
- një ngjarje të parë
- një ngjarje të lexuar
Nxënësit tregojnë edhe pse zgjodhën atë ngjarje për t’ua rrëfyer të tjerëve. Aktivizohen në këtë veprimtari
sa më shumë nxënës. Pas çdo rrëfimi nxënësit e tjerë dhe mësuesi vlerësojnë dhe bëjnë vërejtje për
rrëfimin e shokëve. Ata (brenda rregullave të etikës) thonë se çfarë ju pëlqen te rrëfimi i shokut/shoqes dhe
çfarë duhet të përmirësojë ai/ajo.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Mësuesi kërkon nga nxënësit të tregojnë se:
- Çfarë mësuan gjatë kësaj ore mësimi?
- A është e rëndësishme që të flasin qartë dhe saktë? Pse?
- A e kuptuan se si duhet të flasin në mënyrë që të jenë tërheqës për të tjerët?
- A kemi emocione kur flasim para të tjerëve? Si mund t’i mposhtim këto emocione?
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Ritregimi i përmbajtjes

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Tregimet e
treguara nga nxënësit një orë më parë

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
- përcakton rregullat për ritregimin me gojë;
- ritregon me shkrim një ngjarje te dëgjuar/të parë /të lexuar;
- diskuton rreth punimeve të shokëve dhe bën vlerësimin e tyre

Fjalët kyç:
● tregim
● përmbajtje
● struktura e ritregimit
● hyrje
● zhvillim
● mbyllje

Burimet: teksti mësimor, e-libri, lloje të ndryshme tekstesh, interneti etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Pyetje-përgjigje - Punë e pavarur me shkrim - Diskutim
Organizimi i orës së mësimit:
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të thonë me gojë rregullat që duhen pasur parasysh për realizimin e
ritregimit të një pjese të lexuar, të dëgjuar apo të një ngjarjeje që ka parë, punuar një orë më parë gjatë
rubrikës ”Të flasim”.
Gjithashtu, nxënësit janë ushtruar për të treguar me gojë përmbajtjen e një pjesë të lexuar, gjatë orëve
të të lexuarit apo të bisedës letrare, duke pasur parasysh skemën e ritregimit të përmbajtjes.
Nga përfundimet e rubrikës të flasim, nxënësve u drejtohen këto pyetje që lidhen me përmbajtjen:
- A ndiqet struktura e tregimit: hyrja, zhvillimi, mbyllja?
- Cilat janë gjërat që duhen thënë nga tregimi dhe cilat duhen hequr?
- Si veprohet me dialogët?
- Ku ndryshon nga përmbledhja?
Mësuesi/ja u paraqet një listë rregullash, që nxënësit duhet t’i mbajnë parasysh gjatë shkrimit të ritregimit
të përmbajtjes së nja ngjarjeje.
Rregullat për shkrimin e ritregimit të përmbajtjes.
1. Përmbajtja ka të njëjtën strukturë si tregimi: hyrje, zhvillim, mbyllje.
a. Në hyrje jepet në mënyrë të përmbledhur ku, kur ka ndodhur ngjarja dhe cilat janë personazhet.
b. Gjatë zhvillimit prezantohet ngjarja: çfarë ka ndodhur, si zhvillohet ajo dhe momenti i pikës kulmore
pas së cilës vjen zgjidhja.
c. në mbyllje jepet si përfundon ajo.
2. Duhet të tregohet kujdes në shkrimin e dialogëve të personazheve, për të përdorur shenjat e pikësimit
të ligjëratës së drejtë.
3. Ritregimi i përmbajtjes zakonisht tregohet në vetën e tretë. Kjo shmang dialogët dhe përdorimin e
ligjëratës së drejtë.
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Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me shkrim
Klasa ndahet në tri grupe për të shkruar:
Grupi I – një ngjarje të dëgjuar
Grupi II – një ngjarje të lexuar
Grupi III – një ngjarje që kanë parë në ekran.
Nxënësit e grupit të dytë mund të përzgjedhin një nga tri pjesët e zhvilluara në klasë për të ritreguar
me shkrim përmbajtjen e saj, si: “Poezia e parë”, “Djali dhe deti”, “Nuk është e lehtë të harrosh”.
Lihen nxënësit të punojnë rreth 25-30 minuta.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Diskutim
Pas detyrës, 3 nxënës, një nga çdo grup, lexojnë ritregimin e përmbledhjes së tyre. Nxënësit e tjerë
diskutojnë rreth punimeve të tyre dhe bëjnë vlerësimin e punimeve.
Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për ritregimin që sjell të plotë çastet kryesore të tregimit, pa hollësi të
panevojshme, që ka respektuar elementet e strukturës së ritregimit me gojë ose me shkrim, që shpreh
bukur gjatë ritregimit ndjenjat dhe emocionet e veta.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: III

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Nasho Jorgaqi “Ku lindi “Kënga e sprasme e
Balës” - Udhëpërshkrimi (tekst joletrar)

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Udhëtimet

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. kompetenca e të menduarit,
3. kompetenca personale,
4. kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– përcakton veçoritë e udhëpërshkrimit;
– dallon (me ndihmën e mësuesit) veçoritë e një
udhëpërshkrimi joletrar;
– veçon informacionin kryesor që merr nga një
udhëpërshkrim (vendi, koha, emrat e personave etj.);
– ritregon me fjalët e tij brendinë e udhëpërshkrimit
joletrar;
– lidh brendinë e tekstit me jetën dhe përvojat e tij
personale (përvojat e udhëtimit në një vend historik);
– pasuron fjalorin me fjalët dhe shprehje të reja;

Fjalët kyç:
● udhëtim
● udhëpërshkrim
● përshkruaj
● mbresa
● vend

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Hartë koncepti - Diskutim - Punë në grupe
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Bashkëbisedim mësues-nxënës
- A ju pëlqejnë udhëtimet?
- Cili është udhëtimi i fundit që keni bërë?
- A mund t’i përshkruani bukur me fjalët tuaja vendet, njerëzit dhe mbresat që keni pasur nga ky
udhëtim?
(U kërkohet nxënësve të sjellin mbresat e tyre nga udhëtimet.)
- Çfarë renditët gjatë përshkrimit që bëtë?
- A ju pëlqen të lexoni shkrime që përshkruajnë mbresa udhëtimesh? Pse?
- Keni lexuar ndonjë shkrim të tillë?
Ndërtimi i njohurive të reja
→ Përkufizimi i udhëpërshkrimit
Mësuesi përmbledh përgjigjet e nxënësve dhe jep përkufizimin e udhëpërshkrimit. Ai e shkruan këtë
përkufizim në dërrasë të zezë në trajtën e hartës së konceptit.
Një shkrim ku autori përshkruan karakteristika
të vendeve ku ai udhëton dhe të kulturave
të njerëzve që jetojnë atje, si dhe shpreh
mbresat e tij për ato që sheh.

Udhëpërshkrimi

"Ku lindi "Kënga e sprasme
e Balës"
"Mesdheu në 48 orë"

Udhëpërshkrimi:
- letrar
- joletrar

→ Prezantimi i pjesës së re (Ku lindi “Kënga e Sprasme e Balës”)
Mësuesi prezanton pjesën e re, librin nga është shkëputur dhe autorin e tij. Gjithashtu, mësuesi jep një
informacion të shkurtër për arbëreshët e Italisë (nxënësit mund të kenë informacion) dhe për Gavril Darën
(I Riu), në mënyrë që nxënësit ta kuptojnë më mirë informacionin e tekstit.
→ Lexim në heshtje i tekstit
Nxënësit lexojnë në heshtje tekstin. Mësuesi u kërkon nxënësve që gjatë leximit të nënvizojnë në tekst
emrat e përveçëm të njerëzve, të vendeve dhe datat.
→ Pyetje rreth përmbajtjes
Mësuesi/ja pyet nxënësit:
- Ku ndodhet katundi (fshati) Palac Adriano?
- Çfarë i bën përshtypje autorit nga kroi i fshatit?
- Si e përshkruan autori Malin e Trundafilave?
- Cili ishte zakoni (rituali) që ndiqnin arbëreshët në këtë fshat?
- Pyetja 1 në tekstin e nxënësit
U kërkohet nxënësve që t’i rikthehen tekstit dhe të rishohin nënvizimet e bëra dhe të plotësojnë skedën
në tekstin e nxënësit.
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- Vendi: Palac Adriano
- Koha: pranverë/verë (lulet dhe trëndafilat, 1608 (kroi i fshatit), 1852-1933 (poema “Mbi malin e
Trundafilave”)
- Emrat e personave: Gravril Dara (I Riu), Francesko Krispi Giaviano
- Objekti i dallueshëm i vendit: Mali i Trundafilave
Nxënësit lexojnë se si e kanë plotësuar skedën. Mësuesi/ja bën vërejtjet dhe vlerësimet e tij.
→ Pyetja 2 në tekstin e nxënësit
Mësuesi pyet nxënësit:
- A ju pëlqen gjuha që ka përdorur autori?
- Çfarë ju pëlqen më shumë?
- Gjeni dhe shkruani në tekstin tuaj emrat, mbiemrat dhe foljet, me të cilat përshkruhet Mali i Trundafilave.
Nxënësit plotësojnë në tekst:
- Mbiemra: madhështor, i hijshëm, poetik, i pranishëm,
- Emra: syve, pranverë, trandafila, aroma, mal, emër, pjesë e historisë, arbëreshët e Palacit, jetë, këngë,
zakon, motiv, madhështi, hijeshi, prehër, Gavril Dara, poetë, Francesko Krispi Giaviano, poemë, këngë
popullore, legjendat, ritet etj
- Folje: të del përpara syve, kanë lulëzuar, ndihet, kundërmon, është pjesë, ka hyrë, lindi, kushtoi,
këndohet etj.
→ Pyetja 3 në tekstin e nxënësit
Në udhëpërshkrim jepen edhe mbresat e autorit. Mësuesi kërkon nga nxënësit që të gjejnë pjesën ku autori
lidh mbresat e leximeve të tij me mbresat gjatë udhëtimit. Nxënësit e gjejnë këtë pjesë në tekst dhe e lexojnë:
Në prehrin e tij lindi Gavril Dara (I Riu) dhe poetë të tjerë të Palacit. Poeti Francesko Krispi Giaviano
(1852-1933) i kushtoi malit poemën “Mbi malin e Trundafilave”. Për të këndohet edhe një këngë popullore.
Prekëse dhe plot kuptim janë dhe legjendat e ritet e palaciotëve, që lidhen në malin e tyre.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Bashkëbisedim mësues-nxënës
- Çfarë ishte udhëpërshkrimi?
- Çfarë ju mbeti në mendje nga leximi i këtij udhëpërshkrimi?
- Pse ky shkrim klasifikohet si shkrim joletrar?

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Zhyl Vern “Mesdheu në dyzet e tetë orë”
Udhëpërshkrimi (tekst letrar)
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca e të menduarit,
3. Kompetenca personale,
4. Kompetenca digjitale.
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Klasa: VI
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– ritregon me fjalët e tij brendinë e udhëpërshkrimit letrar;
– përcakton veçoritë e udhëpërshkrimit letrar;
– analizon gjuhën në udhëpërshkrimin letrar;
– dallon (me ndihmën e mësuesit) veçoritë e një udhëpërshkrimi
joletrar dhe të një udhëpërshkrimi letrar;

Fjalët kyç:
● udhëtim
● udhëpërshkrim
● përshkruaj
● mbresa
● vend

Burimet: teksti mësimor, e-libri, jetëshkrimi i Zhyl Vernit, foto me lloje peshqish
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: bashkëbisedim, hartë koncepti, diskutim, punë në grupe
Organizimi i orës së mësimit

Zhyl Verni (Jules Verne)
(8 shkurt 1828 - 24 mars
1905) është një shkrimtar i
njohur francez. Zhyl Verni
lindi në qytetin e Nantës në
Francën Perendimore. Ai
filloi studimet për drejtësi në
Paris, por i ndërpreu ato për
të filluar karrierën e tij si shkrimtar. Librat e tij
patën shumë sukses dhe ai u bë i njohur në
të gjithë botën. Zhyl Verni është konsideruar
“babai” i fantashkencës. Një pjesë e madhe
e shpikjeve të përshkruara në librat e tij si
nëndetëse, aeroplanë, automobila dhe
shumë e shumë të tjera janë bërë realitet.
Kjo për shkak se shumë prej shpikësve në
gjithë botën janë frymëzuar nga veprat e
Zhyl Vernit.

Zhyl Vern ka shkruar 54
romane, por midis veprave të
tij më të njohura përmenden:
● "Pesë javë në balonë"
● "Ishulli misterioz"
● "Rreth botës për 80 ditë"
● "20 mijë milje nën det"
● "Nga Toka në Hënë"
● "Udhëtim në qendër të Tokës"
● "Aventurat e kapitenit Hateras"
● "Bijtë e kapitenit Grant"
● "Kapiteni
pesëmbëdhjetëvjeçar"
● "Dy vjet pushime"
● "Aventurat e çuditshme të
kapiten Antiferit"
● "Mateo Sandorf"

Veprat e Zhyl Verni

Zhyl Verni

→ Prezantimi i pjesës së re (Mesdheu në dyzet e tetë orë)
Mësuesi prezanton pjesën e re, librin nga është shkëputur dhe autorin e tij. Ai u kujton nxënësve që kjo pjesë
është një udhëpërshkrim letrar, i shkëputur nga libri “20000 lega nën det” i shkrimtarit francez Zhyl Vern.

→ Lexim në heshtje i tekstit
Pas prezantimit të pjesës dhe autorit, nxënësit lexojnë në heshtje tekstin. Mësuesi u kërkon nxënësve që
gjatë leximit të nënvizojnë emrat e llojeve të gjallesave (të detit) që përmenden në tekst, si dhe fjalët ose
shprehjet të cilave nuk ua dinë kuptimin.
→ Fjalët dhe shprehjet e reja
Mësuesi sqaron nxënësit për kuptimin e fjalëve ose shprehjeve të reja për nxënësit si p.sh.:
- nautilusi – lloj gjallese detare (si tip molusku); këtu: kështu quhet anija;
- iktiologji – degë e zoologjisë që merret me studimin e peshqve
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- oksirhina – lloj peshku
- raxha – lloj peshku

Lloje peshqish

→ Pyetje rreth përmbajtjes
Mësuesi pyet nxënësit:
- Ç’vend ka përshkruar autori?
- Ku ndalet më shumë autori? Si e përshkruan botën e nëndetit? A është e pasur ajo? Ku duket kjo?
- Çfarë ju bën përshtypje në lidhje me autorin? A ka njohuri ai për botën ujore?
→ Pyetja 1 në tekstin e nxënësit
Nxënësit i kanë nënvizuar gjatë leximit emrat e llojeve të gjallesave që ka përdorur autori në përshkrim.
Nxënësit i rikthehen tekstit dhe i listojnë këto gjallesa, duke ndarë veç ato lloje që i njohin.
- nautilus, peshq-kavallë, oksirhina, raxha, shqiponja, minj, bretkosa, lakuriqë nate,
peshkaqenë-milandra, dhelpra deti, koca, gjitarë deti, kashalotë, deltina, breshkë deti etj.
→ Pyetja 2 në tekstin e nxënësit
Mësuesi kërkon nga nxënësit të japin mendime:
- A ju pëlqejnë dokumentarët që flasin për fundin e deteve? Pse?
- A mund të na tregoni shkurtimisht se për çfarë fliste një dokumentar që ju ka mbetur në mendje?
- Pas leximit të këtij udhëpërshkrimi, a do të kishit dëshirë të shihnit ndonjë të tillë?
Nxënësit japin mendimet e tyre. Aktivizohen sa më shumë nxënës.
→ Pyetja 3 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja pyet nxënësit se çfarë kanë parë kur kanë notuar nën ujë (nëse ka ndodhur). Ai u kërkon
nxënësve që ta përshkruajnë me kujdes këtë përvojë duke iu përmbajtur pyetjeve:
- Kur ka ndodhur?
- Si ishte koha?
- Çfarë vunë re poshtë detit?
- Çfarë tingujsh dëgjuan?
- Çfarë gjallesash vunë re?
- Çfarë ngjyrash kishte nën ujë?
- Si e përjetuat (çfarë ndjetë) këtë përvojë?
- A ka ndonjë prej jush që do të donte të merrej më shumë me botën e ujit? Pse?
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Bashkëbisedim mësues-nxënës
- Çfarë ishte udhëpërshkrimi?
- Cili nga të dy udhëpërshkrimet ju pëlqeu më shumë? Pse?
- Çfarë kishin të përbashkët këto udhëpërshkrime? Çfarë dallimesh kishte mes tyre.
Detyra shtëpie
Plotësoni një Diagram të Venit me të përbashkëtat dhe dallimet mes dy udhëpërshkrimeve:
- Nasho Jorgaqi “Ku lindi “Kënga e sprasme e Balës”
- Zhyl Vern “Mesdheu në dyzet e tetë orë”
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Diktim

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Diktim me të lexuar
dhe plotësim

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe (me numra)
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin;
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
– shkruan saktë fjalitë e diktuara nga mësuesi në lidhje
me parafjalët, ndajfoljet e lidhëzat;
– dallon gabimet në përdorimin e përemrave vetorë e
trajtave të shkurtra;
– shkruan sipas rregullave të drejtshkrimit ndajfoljet,
parafjalët e lidhëzat;
– plotëson fjalitë sipas kërkesës me parafjalë, lidhëza e
ndajfolje.

Fjalët kyç:
● diktim
● lidhëz
● parafjalë
● përemër vetor
● trajtë e shkurtër
● ndajfolje

Burimet: teksti shkencor, burime të tjera që mësuesi i shfrytëzon për të realizuar tekstin e diktimit dhe
ushtrimet plotësuese.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diktim me të lexuar dhe diktime plotësuese.

Organizimi i orës së mësimit
I. Pjesa e parë: diktim me të lexuar
Mësuesi/ja lexon pjesën e mëposhtme (e përbashkët për të gjithë nxënësit) që përmban lidhëza,
ndajfolje e parafjalë të llojeve të ndryshme .
Berati
Kujtdo që i është dhënë mundësia të vizitojë Beratin, ka mbetur i mahnitur jo vetëm nga bukuria e tij e
rrallë, por edhe nga bujaria dhe mikpritja beratase.
Berati si qytet është i ndërtuar në mes të katër maleve e të duket si një amfiteater antik. Ne mes të qytetit
ngrihet madhështore kalaja, ku ndeshesh me një histori të lashtë e të veçantë, që të duket sikur fton çdo
vizitor ta shohë nga afër.
Hap pas hapi, pak e nga pak, mund të vizitosh tërë kalanë, sepse nuk e ndien lodhjen edhe pse është
rrugë jo fort e shkurtër.
Në qoftë se do të qëndrosh në kala gjatë mbrëmjes, do të shikosh qytetin se si fillon e fle ngadalë.
Ndonjëherë mjegulla e mbulon anembanë qytetin e të duket sikur takon qiellin.
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II. Diktim (ushtrime) me plotësim. Kjo pjesë e diktimit zhvillohet në dy grupe.
Grupi A
1. a. Gjeni dhe korrigjoni përdorimet e gabuara të përemrit vetor.
Neve duhet të lexojmë shumë libra, sepse ata ne na shërbejnë për t’u aftësuar në të shkruar, në të lexuar
e në të folur. Mësuesja edhe ju ju ka sugjeruar librat e rinj për fëmijë. Prindërve ju duket çudi që ne nuk
lexojmë shumë, por nga juve kemi dëgjuar se brezat e shkuar e kishin librin mikun më të dashur.
b. Qarkoni formën e saktë të trajtës së shkurtës.
Juve u/ju duket se rrugët e Tiranës rrinë gjithmonë të pastra, por ju nuk i shihni ata që gjatë natës punojnë
pareshtur. Ndërsa atyre, punëtorëve të natës, ju/u shkon në mendje se njerëzit nuk e vlerësojnë punën
e tyre. Megjithatë, për ta është kënaqësi kur qyteti zgjohet i pastër dhe ju/u fal qytetarëve kënaqësi me
pastërtinë e tij.
2. Dalloni ndajfoljet, parafjalët dhe lidhëzat e shkruara gabim. Shkruajini ato si duhet.
Heraherës dëgjoheshin vetëm cicërimat e zogjve në për pyll dhe mund të mendoje se ishe në një planet
tjetër. Me gjithë atë nuk duhej të trembesha se pse paniku të vë për fund e të tremb më shumë se vetmia
dhe kafshët e egra. Aq i pafund ishte pylli sa mund të mendoje se te ai vend do të rrije një kohë të gjatë.
Grupi B
1. a. Gjeni dhe korrigjoni përdorimet e gabuara të përemrit vetor.
Nga neve mund të dëgjoje shumë histori, sepse jeta na kishte përplasur me lloj-lloj njerëzish. Megjithëse
mundoheshim të ishim modestë, ne nuk na rrihej pa u treguar ju, ato që kishim hequr nëpër vendet ku
punonim. Juve do të thoni se neve dhe mund të heshtnim, por heshtja nganjëherë flet më shumë se vetë
fjala.
b. Qarkoni formën e saktë të trajtës së shkurtës.
Atyre ju/u pëlqente të flisnin gjatë për fëmijërinë. Juve ju/u duket se shumë gjëra janë harruar, por ato
sërish mund tju/t’ju kujtohen kur ju diskutoni rreth tyre. Dhe atyre që iu/ju duket se si/s’i mbajnë mend,
vjen koha që i/u kujtohen.
2. Dalloni ndajfoljet, parafjalët dhe lidhëzat e shkruara gabim. Shkruajini ato si duhet.
Në drejtimtë qytetit vinin llojlloj njerëzish për të festuar këtë ditë feste. Nëqoftëse do të hidhje sytë për rreth
do të pushtoheshe shpejte shpejt nga entuziazmi se pse është e pamundur të mbetesh nëanë të qytetit
kur të gjithë dynden drejt tij.
Vlerësimi: Diktim, si veprimtari për vlerësimin e njohurive të nxënësve, është i vazhdueshëm. Ai mund
të jetë dhe i gërshetuar me shumë kërkesa të tjera klase, shtëpie, punë me shkrim apo pjesë projekti si
pjesë e portofolit për vlerësim.
Vlerësimi me notë mbetet në varësi të mësuesit. Po japim një sugjerim si mund t’i vlerësojmë ato.
Te modeli i paraqitur vlerësimi është menduar në këtë mënyrë: dy nota për shkrimin e saktë të diktimit, 1
notë për pikën a. të Ushtrimit 1 dhe 1 notë për pikën b; dy nota për Ushtrimin 2. (Vlerësimi fillon nga nota 4.)
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Përgjigje për ushtrimet e Grupit A
1. a. Gjeni dhe korrigjoni përdorimet e gabuara të përemrit vetor.
Shënim. Në kllapa është përemri i përdorur në tekst, kurse me të zezë është forma e saktë.
Ne duhet të lexojmë shumë libra, sepse ata neve (ne) na shërbejnë për t’u aftësuar në të shkruar, në të
lexuar e në të folur. Mësuesja edhe juve (ju) ju ka sugjeruar librat e rinj për fëmijë. Prindërve u (ju) duket
çudi që ne nuk lexojmë shumë, por nga ju (juve) kemi dëgjuar se brezat e shkuar e kishin librin mikun më
të dashur.
b. Qarkoni formën e saktë të trajtës së shkurtër.
Juve u/ju duket se rrugët e Tiranës rrinë gjithmonë të pastra, por ju nuk i shihni ata që gjatë natës punojnë
pareshtur. Ndërsa atyre, punëtorëve të natës, ju/u shkon në mendje se njerëzit nuk e vlerësojnë punën
e tyre. Megjithatë, për ta është kënaqësi kur qyteti zgjohet i pastër dhe ju/u fal qytetarëve kënaqësi me
pastërtinë e tij.
3. Dalloni ndajfoljet, parafjalët dhe lidhëzat e shkruara gabim. Shkruajini ato si duhet.
Hera-herës (heraherës) dëgjoheshin vetëm cicërimat e zogjve nëpër (në për) pyll dhe mund të mendoje
se ishe në një planet tjetër. Megjithatë (Me gjithë atë) nuk duhej të trembesha sepse (se pse) paniku të
vë përfund (për fund) e të tremb më shumë se vetmia dhe kafshët e egra. Aq i pafund ishte pylli, sa mund
të mendoje se tek (te) ai vend do të rrije një kohë të gjatë.
Përgjigje për ushtrimet e Grupit B
1 a. Gjeni dhe korrigjoni përdorimet e gabuara të përemrit vetor.
Nga ne (neve) mund të dëgjoje shumë histori, sepse jeta na kishte përplasur me lloj-lloj njerëzish.
Megjithëse mundoheshim të ishim modestë, neve (ne) nuk na rrihej ju (u) pa treguar juve (ju) ato që
kishim hequr nëpër vendet ku punonim. Ju (Ju) do të thoni se ne (neve) dhe mund të heshtnim, por
heshtja nganjëherë flet më shumë se vetë fjala.
b. Qarkoni formën e saktë të trajtës së shkurtër.
Atyre ju/u pëlqente të flisnin gjatë për fëmijërinë. Juve ju/u duket se shumë gjëra janë harruar, por ato
sërish mund tju/t’ju kujtohen kur ju diskutoni rreth tyre. Dhe atyre që iu/ju duket se si/s’i mbajnë mend,
vjen koha që i/u kujtohen.
3. Dalloni ndajfoljet, parafjalët dhe lidhëzat e shkruara gabim. Shkruajini ato si duhet.
Në drejtim të (në drejtimtë) qytetit vinin lloj-lloj (llojlloj) njerëzish për të festuar këtë ditë feste. Në qoftë
se (nëqoftëse) do të hidhje sytë përreth (për rreth) do të pushtoheshe shpejt e shpejt (shpejte shpejt)
nga entuziazmi
sepse (se pse) është e pamundur të mbetesh në anë të (nëanë të) qytetit, kur të gjithë dynden drejt tij.
Shënim. U theksohet nxënësve se fjala përreth shkruhet me dy r dhe jo me tre.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Petro Marko “Viti 999” (tekst letrar) 2 orë

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. kompetenca e të menduarit,
3. kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– lexon për të dalluar romanin me zbulime si lloj letrar;
– shpreh ndjenjat dhe përjetimet e tij pas leximit të tekstit;
– u përgjigjet pyetjeve rreth përmbajtjes së tekstit;
– ritregon brendinë e pjesës duke dhënë shembuj dhe
ilustrime nga teksti;
– pasuron fjalorin me fjalë dhe shprehje të reja dhe i përdor
ato në fjali;
– lidh brendinë e tekstit me përvojat e tij personale;
– përcakton kuptimin e parë dhe kuptimin e figurshëm të
fjalëve.

Fjalët kyç:
● shpellë
● pirat
● viti 999
● viti i fitores

Burimet: teksti mësimor, e-libri, foto nga shpellat, https://www.youtube.com/watch?v=5AwY6v9jpuM
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Imagjinatë e drejtuar - Diskutim - Lexim
me role - Punë në grupe.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Kontroll i detyrave të shtëpisë
Mësuesi kontrollon detyrat e shtëpisë së nxënësve. Dy-tre nxënës lexojnë detyrën (diagramin e Venit
për dy udhëpërshkrimet), ndërsa mësuesi vlerëson detyrat. Lidhet tema e kaluar e mësimit me temën e
ditës (vendet, shpellat)
→ Stuhi mendimi
Mësuesi/ja pyet nxënësit:
- E dini çfarë janë shpellat? Çfarë keni mësuar në lëndën e gjeografisë për to?
- A ka shpella në vendin tonë? A mund të na përmendni ndonjë prej tyre? (Në Shqipëri ka afërsisht 300
shpella si: Shpella e Pëllumbasit, Shpella e Kaurit, Shpella e Dragobisë, Shpella e Piratëve, Shpella e
Pirrogoshit, Shpella e Gadimës në Kosovë etj.)
- A ju ka ndodhur të hyni ose të vizitoni ndonjë shpellë? Si mund të na përshkruani shkurtimisht këtë
përvojë?
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Imagjinatë e drejtuar
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit të mbyllin sytë dhe të imagjinojnë veten brenda një shpelle.
- Thoni çfarë shihni?
- Ç’zhurma dëgjoni?
- Ç’ngjyra ka përreth?
- Si ndiheni?
Nxënësit përgjigjen duke u bazuar në imagjinatën e tyre.
Pastaj mësuesi/ja tregon dy foto dhe kërkon nga nxënësit të tregojnë nëse ngjan apo ndryshon ajo që kanë
imagjinuar me fotot.

Petro Marko
lindi në vitin
1913 në Dhërmi
të Himarës
dhe vdiq në
vitin 1991. Ai
ishte mësues,
publicist, gazetar
dhe shkrimtar i
mjaft veprave në prozë dhe poezi.

Veprat kryesore të tij janë:
● Hasta la vista
● Nata e Ustikës
● Qyteti i fundit
● Një emër në katër
rrugë
● Shpella e piratëve
● Horizont
Dy të fundit janë libra
për fëmijë.

Veprat e Petro Marko

Petro Marko

Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
→ Prezantimi i pjesës së re dhe i autorit
Mësuesi/ja prezanton titullin e pjesës “Viti 999”, librin nga është shkëputur ajo “ Shpella e piratëve” dhe
autorin e këtij libri, duke dhënë pak të dhëna për jetën dhe veprën e Petro Markos.

→ Lexim shprehës i tekstit
Një nxënës lexon tekstin, ndërsa të tjerët e ndjekin atë. Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që të nënvizojnë
fjalët dhe shprehjet e reja dhe të panjohura për ta. Pas leximit merren përshtypjet e para rreth tekstit (Ju
pëlqeu? Pse? etj.).
→ Fjalët dhe shprehjet e reja në tekst
Punohet me fjalët dhe shprehjet e reja. Mësuesi i referohet shpjegimeve të dhëna në tekstin e nxënësit
ose fjalorit të gjuhës shqipe. Duke qenë se janë shumë fjalë dhe shprehje, nxënësit formojnë me gojë (jo
me shkrim) fjali me to.
→ Pyetje rreth përmbajtjes
Mësuesi/ja aktivizon sa më shumë nxënës për t’iu përgjigjur pyetjeve rreth përmbajtjes, si:
- Çfarë kërkojnë të gjejnë fëmijët?
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- Ç’zbuluan ata në shpellë?
- Si ishte shtylla dhe çfarë shkruhej aty?
- Çfarë hamendësuan fëmijët rreth vitit 999?
- Çfarë zbuluan më pas në shpellë?
- Ç’kishte në arkën e madhe?
- Çfarë përmbante libri prej papirusi?
- Si mbyllet pjesa?
- Ç’mesazh morët nga kjo pjesë? (Nxënësit janë të lirë të shprehin mesazhin që marrin,
me kusht që ai të jetë i argumentuar.)
b) Interpretimi dhe vlerësimi
→ Pyetjet 7 dhe 8 në tekstin e nxënësit
Nxënësit janë të lirë të shprehin përgjigjet e tyre rreth këtyre pyetjeve. Mësuesi vlerëson me fjalë dhe
shprehje nxënësit.
→ Pyetja 9 në tekstin e nxënësit
Pyeten nxënësit për dialogun interesant. Ndahen rolet për nxënësit. Lexohet pjesa e pëlqyer. Nxënësit
e tjerë dhe mësuesi vlerësojnë interpretimin e nxënësve që lexuan me role.
c) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 10 në tekstin e nxënësit
Nxënësit japin komentet e tyre në lidhje me shprehjet. Këto shprehje e bëjnë më interesant rrëfimin,
nxitin kuriozitetin e lexuesit, zmadhojnë disi gjetjet e fëmijëve në shpellë etj.
→ Pyetja 11 në tekstin e nxënësit
Nxënësit punojnë në dyshe dhe plotësojnë tabelën. Më pas ato lexojnë kuptimet e para dhe kuptimet e
figurshme të fjalëve. P.sh.:
Kuptimi i parë

Kuptimi i figurshëm

Zienin perimet në tenxhere

Ziente oborri nga zhurmat

Pushtoj qytetin

Pushtoj mendimet

Fluturoj me aeroplan

Fluturoj me imagjinatën time

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Reflektime nga pjesa
Mësuesi/ja zhvillon një bashkëbisedim me nxënësit:
- Pas leximit të kësaj pjese, a keni kuriozitet të lexonit për shpellat? Po t’i vizitonit ato?
- Cilën shpellë do të donit të shihnit?
- Çfarë ju tërheq nga shpella?
- Do të donit të ishit vetëm apo me të tjerë, kur të hyni brenda në shpellë? etj.
Detyrë shtëpie
Nxënësit zgjedhin një nga dy detyrat e mëposhtme:
→ Bëni një përshkrim të shpellës, ashtu si e imagjinoni ju, duke u nisur nga përshkrimi i autorit ose
përshkruani një shpellë tjetër, të cilën e keni vizituar vetë.
→ Vizatoni një shpellë duke u nisur nga përshkrimi i autorit ose një shpellë tjetër, të cilën e keni vizituar vetë.
(Materialet mund të jenë pjesa e dosjes.)
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SINTAKSË

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Fjalia si njësi ligjërimi

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Muji dhe Halili

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
5. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– dallon fjalinë nga një grup fjalësh;
– përkufizon fjalinë si njësi ligjërimi,
– përcakton elementet përbërëse të fjalisë;
– kthen jofjalitë në fjali.

Fjalët kyç:
● fjalë
● fjali
● njësi ligjërimi
● intonacion
● shenja pikësimi
● rregulla gramatikore

Burimet: teksti mësimor, e-libri, tekste të ndryshme me lloje të ndryshme fjalish etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Analizë rastesh - INSERT - Ushtrime

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë
e mëparshme të nxënësve:
Stuhi mendimesh
Mësimi fillon me pyetje rreth
njohurive që kanë nxënësit
për fjalinë. Mësuesi/ja/
ja vizaton në tabelë një
rreth (grafiku i teknikës
Stuhi mendimesh) dhe i
nxit nxënësit me anë të
disa pyetjeve që të kujtojnë
njohuritë që ata kanë për
fjalinë.
- Ç’është fjalia?
- Si i klasifikojmë fjalitë?
- Çfarë lloj fjalish kemi sipas
ndërtimit?
- Çfarë lloj fjalish kemi sipas
kumtimit?
- Çfarë tregon secila prej tyre?

Fjalitë janë të
thjeshta e të
përbëra

Fjalitë sipas
kumtimit
janë: dëftore,
pyetëse, nxitëse,
thirrmore

Fjalia është
një grup
fjalësh që
kumton
diçka

Fjalia

Fjalët në fjali
lidhen sipas
rregullave
gramatikore
Fjalitë
komunikojnë
të dhëna,
mendime,
ndjenja etj..

Fjalitë mbarojnë
me ., ?, !, ?!
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Ndërtimi i njohurive të reja: Analizë rastesh, INSERT
Nxënësit udhëzohen të hapin tekstin për të lexuar fragmentin nga pjesa “Muji dhe Halili” duke përcaktuar
çfarë kumtojnë disa nga fjalitë. Ata përcaktojnë llojin e tyre sipas kumtimit dhe shenjat e pikësimit që kanë
në fund.
Më pas vazhdohet me shenjat e tabelës INSERT në tekst dhe nxënësit paraqesin çfarë dinë, çfarë
mësuan dhe çfarë nuk kuptojnë në lidhje me fjalinë si njësi ligjërimi (komunikimi).
Mësuesi/ja ndërton tabelën si më poshtë dhe u kërkon nxënësve ta plotësojnë në fletoren e tyre të klasës.

√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.

+
Njohuritë që i
ka mësuar më
parë.

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

Tregohet kujdes në dallimin e njohurive të reja që do të mësojnë nxënësit rreth fjalisë si njësi ligjërimi, siç
është theksi dhe intonacioni, njohuri që nxënësi i ka marrë edhe në fonetikë. Vetë nxënësit ndërtojnë me
shkrim dhe me gojë lloje të ndryshme fjalish sipas kumtimit dhe përcaktojnë theksin dhe intonacionin në to.
Te nënçështja Organizimi i fjalëve në fjali nxënësve u tërhiqet vëmendja te rëndësia që ka zbatimi i
rregullave gramatikore në ndërtimin e fjalive. Nxënësve u kërkohet të shohin figurat dhe të lexojnë tekstin
nën to dhe të diskutojnë rreth tyre.
Në fund nxënësit plotësojnë skemën që kanë bërë në fillim të orës së mësimit me njohuritë e reja që
përvetësuan: Fjalia njësia më e vogël e ligjërimit (komunikimit). Çdo fjali ka theksat dhe intonacionin e vet.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Ushtrime
Në këtë fazë të orës mësimore punohet me ushtrimet.
Ushtrimi 1 punohet në trajtë diskutimi, duke argumentuar se fjali nuk mund të jetë një grup fjalësh i
çfarëdoshëm, por ato që janë organizuar sipas rregullave gramatikore dhe që kanë kuptim.
Tek ushtrimi 2 nxënësit dallojnë fjalitë nga jofjalitë dhe diskutojnë rreth argumenteve që sjellin për
përcaktimin e tyre si të tilla.
Ushtrimi 3 punohet në fletore duke kthyer jofjalitë në fjali. Në përfundim ata lexojnë fjalitë e krijuara dhe
tregojnë çfarë elementesh ndryshuan për të krijuar fjali.
Ushtrimi 4 realizohen sipas kërkesës, duke i lexuar fjalitë me intonacionin e duhur dhe duke vendosur
në fund të tyre shenjën e duhur të pikësimit. Ata diskutojnë dhe argumentojnë me ilustrim nga pjesa
shkencore.
Ushtrimi 5 veç kërkesave të tabelës, mund të plotësohet tabela edhe me llojin e fjalisë sipas kumtimit
pranë shenjës së pikësimit ose intonacionit.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi për dallimin e fjalisë si njësi ligjërimi nga një grup fjalësh; për përcaktimin e
elementeve përbërëse të fjalisë dhe për kthimin e jofjalive në fjali.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Llojet e fjalisë sipas ndërtimit. Fjalia e
thjeshtë

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Muji dhe Halili

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– dallon gjymtyrët kryesore dhe gjymtyrët e dyta në një fjali
të thjeshtë;
– identifikon fjalinë më të vogël në një fjali të thjeshtë.
– zgjeron dhe zvogëlon fjalitë më të vogla sipas kërkesës.
ndërton fjali sipas kërkesës.

Fjalët kyç:
● fjali e thjeshtë ose fjalia më e vogël
● fjali e thjeshtë e zgjeruar
● gjymtyrë
● kryefjalë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, foto, tekste të ndryshme me lloje të ndryshme fjalish etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Analizë rastesh - INSERT - Ushtrime

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Shkrim i lirë
Mësuesi/ja e nis orën e mësimit duke i udhëzuar nxënësit të krijojnë një tekst të shkurtër me katër a pesë
fjali të thjeshta me temë “Peizazh vjeshte”. Pasi lexohen disa nga tekstet e krijuara, u kërkohet që të
dallojnë në to kryefjalën dhe kallëzuesin.
Më pas mësuesi/ja i udhëzon nxënësit ta rishkruajnë tekstin duke i zgjeruar fjalitë e krijuara me gjymtyrë
të tjera. Pasi përfundojnë së shkruarit, lexohen disa prej krijimeve të reja dhe më pas u shtrohet pyetja:
− Ç’ndryshim ka mes dy teksteve që krijuat?
− Cili prej tyre është më i saktë?
Pasi diskutojnë ndryshimet që u janë bërë teksteve, dilet në përfundimin se të dy tekstet janë të saktë, por
i dyti është më i plotë, sepse fjalitë janë zgjeruar me pjesë plotësuese.
- Ndërtimi i njohurive të reja: Analizë rastesh
Nxënësit udhëzohen të vëzhgojnë me kujdes shembujt e tekstit dhe të analizojnë ndryshimet që vënë re te
të gjitha fjalitë e dhëna. Pasi lexuan me kujdes shembujt, mësuesi/ja shtron pyetjet e mëposhtme:
− Nga sa gjymtyrë mund të përbëhet fjalia më e vogël?
− Çfarë është fjalia më e vogël dhe fjalia e zgjeruar?
− Ç’quajmë bërthamë të fjalisë?
Nxënësit duhet të fitojnë shprehinë për të dalluar fjalinë më të vogël jo nga numri i fjalëve që e përbëjnë
atë, por nga fakti se fjalia më e vogël ka kuptim të plotë dhe, nëse i heq një fjalë, ajo shndërrohet në jofjali.
Nxënësit duhet të bëjnë kujdes në dallimin e fjalisë së thjeshtë nga ajo e përbërë, duke pasur parasysh
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numrin e kallëzuesve dhe jo sa gjymtyrë ka ajo. Mësuesi/ja për ta sqaruar më saktë këtë, shkruan në
dërrasë të zezë dy fjali, p.sh.:
a) Ajo natë e bukur e atij fundqershori do të mbetet gjatë në mendjen time dhe miqve të mi.
b) Ai u shtri dhe fjeti.
Në rastin e parë kemi fjali të thjeshtë, sepse ka një kallëzues. Kurse në rastin e dytë kemi fjali të përbërë,
sepse ka dy kallëzues. Pra, nuk duhet të numërohen gjymtyrës e fjalisë, por kallëzuesit për të dalluar
fjalinë e thjeshtë nga ajo e përbërë.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohen ushtrimi 1, 2, 3, 4, 5 sipas kërkesës. Përgjigjet e ushtrimeve 3 dhe 4 shoqërohen me argumente.
Ushtrimi 5 mund të punohet me Diagramin e Venit, duke krahasuar fjalinë më të vogël me atë së zgjeruar,
si dhe fjalinë e thjeshtë me të përbërë, duke vënë në dukje të përbashkëtat dhe dallimet mes tyre.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për identifikimin e fjalisë më të vogël në një fjali të thjeshtë; zgjerimin dhe
zvogëlimin e fjalitë sipas kërkesës; dallimin e fjalisë së thjeshtë nga ajo e përbërë.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Udhëpërshkrimi (Ora I)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Udhëtimi im i parë

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
5. Kompetenca personale.
6. Kompetenca qytetare.
7. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– lexon për të dalluar udhëpërshkrimin si lloj i tekstit joletrar;
– përcakton të dhënat që merr nga udhëpërshkrimi joletrar;
– analizon gjuhë n e udhëpërshkrimit joletrar.

Fjalët kyç:
● udhëtim
● udhë
● udhëpërshkrim
● mbresa
● vend

Burimet: teksti mësimor, e-libri, në “Youtube” emisioni “Shqipëria ime”, https://www.youtube.com/
watch?v=bCGM1p7giMM
https://www.youtube.com/watch?v=yjPmtkJzrHM, materiale nga burime të ndryshme të shkruara rreth
përshkrimit të udhëtimeve, foto të nxënësve gjatë udhëtimeve të tyre etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim - Vëzhgim i materialit me videoprojektor Punë e pavarur me modele - Shkrim i pavarur.
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- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Diskutim
Mësuesi/ja e nis orën mësimore duke i udhëzuar nxënësit të përshkruajnë
mbresat e tyre gjatë një udhëtimi që kanë bërë me klasën apo familjen. Ata
orientohen të flasin për vendet drejt të cilave kanë udhëtuar.
Nxënësit janë porositur të sjellin foto dhe kujtime të tjera që pasqyrojnë më
mirë mbresat e tyre gjatë këtyre udhëtimeve.
Këtu nxënësit nxiten të flasin për mbresat që u ka lënë udhëtimi duke treguar
se cilat janë gjërat pozitive ose negative që u kanë bërë përshtypje gjatë
udhëtimit
- Ndërtimi i njohurive të reja: Vëzhgim i materialeve me videoprojektor, punë e pavarur me modele
Në lidhje me këtë etapë të orës mësimore mund të punojmë me modelet e librit për udhëpërshkrimin
ose, nëse ka mundësi për të pasur videoprojektorin, vendosen videot sipas linqeve të dhëna, që kanë në
qendër udhëtimet nëpër Shqipëri në bregdetin e jugut të Shqipërisë dhe në veri të saj.
https://www.youtube.com/watch?v=bCGM1p7giMM - Udhëtim nga Apolonia në Karaburun.
https://www.youtube.com/watch?v=yjPmtkJzrHM - Udhëtim në Theth
U kërkohet nxënësve që gjatë vëzhgimit të materialit të mbajnë shënime ose të vërejnë se ku përqendrohet
gazetari në përshkrimin e udhëtimit, të vendit që përshkruan, çfarë detajesh sjell më shumë, çfarë vlerash
paraqesin detajet që ai sjell në vëmendje etj.
Në të njëjtën formë punojnë dhe me modelet e udhëpërshkrimeve letrare e joletrare të tekstit dhe me
pjesën “Shpella e piratëve”, ku jepen detajet e udhëtimit. Nëse nuk punohet me materialin video, nxënësit
punojnë me tekstin duke parë me kujdes se çfarë detajesh sillen gjatë përshkrimit të një udhëtimi, cilat
janë ato moment që i kanë lënë mbresë autorit dhe me të cilat i bën përshtypje lexuesit, cilat janë fjalët
kyç në këto tekste dhe cilës klasë e fushë leksikore i përkasin i përkasin ato.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Punë e pavarur.
Pas diskutimit të materialit me videoprojektor ose punës me tekstet e librit, u kërkohet nxënësve të nxjerrin
disa rregulla se çfarë karakteristikash duket të ketë një tekst që përshkruan mbresa udhëtimi.
Këto rregulla shkruhen në tabelë dhe përmblidhen së bashku me rregullat që jepen në libër. Mësuesi/ja
kujton rregullat për të përshkruar një udhëtim:
1. Përshkrimi i çastit të parapërgatitjes dhe të nisjes.
2. Përshkrimi i rrugës që përshkohet dhe disa emra vendesh ku kalohet.
3. Përshkrimi i gjërave më të rëndësishme nga vendi që vizitohet, pozita e tij gjeografike, klima, objektet,
tradita kultura e atij vendi, ndodhitë, të papriturat etj.
4. Mbyllja e shkrimit me mbresat dhe emocionet që kanë marrë nga ai udhëtim.
Duhet t’u kujtojmë nxënësve se fjalët që përdoren më shumë në një udhëpërshkrim janë foljet, emrat që
tregojnë elemente gjeografike e historike të shoqëruara me mbiemra e ndajfolje vendi.
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësi orientohen që të punojnë me shkrimin në shtëpi ose edhe të sjellin
foto që lidhen me udhëtimin e tyre më mbresëlënës.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Mbresa udhëtimi (Ora II)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Pushimet e mia

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
5. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore.
Nxënësi:
– shkruan rreth mbresave gjatë udhëtimeve të tij;
– punon sipas karakteristikave e rregullave për këtë lloj
shkrimi;
– diskuton rreth punëve të shokëve të tij.

Fjalët kyç:
● udhëtim
● mbresa
● udhë
● udhëpërshkrim

Burimet: teksti mësimor, e-libri, materiale të ndryshme nga nxënësit që i ndihmojnë për të pasqyruar më
mirë mbresat e tyre.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Pyetje-përgjigje - Punë e pavarur me shkrim - Diskutim

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Pyetje-përgjigje
Mësuesi/ja i nxit nxënësit të rikujtojnë dhe një herë çfarë duhet të kenë parasysh kur përshkruajnë një
udhëtim dhe se cilat janë disa nga veçoritë e udhëpërshkrimit. Në lidhje me këtë mësuesi/ja drejton pyetjet:
- Nga ç’detaje përbëhet më shumë një tekst përshkrues?
- Cilat janë detajet që mbizotërojnë në një përshkrim udhëtimi?
- Cilës klasë e fushë leksikore i përkasin ato?
- Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me shkrim
Mësuesi/ja jep si detyrë në klasë të bëjnë një udhëpërshkrim për një vend që kanë vizituar, ku të respektojnë
4 rregullat e udhëpërshkrimit që mësuan një orë më parë. Lihen nxënësit të punojnë për disa minuta dhe
gjatë kësaj kohe mësuesi/ja i ndjek gjatë punës së tyre që të respektojnë rregullat e përshkrimit të një
udhëtimi. Mësuesi/ja i ndihmojnë për të shkruar sa më mirë rreth mbresave që ruajnë nga udhëtimi i tyre.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Diskutim
Pasi mbarojnë me punimin e tyre, mësuesi/ja zgjedh dy-tre nxënës për ta lexuar detyrën e tyre. Të tjerët
dëgjojnë me vëmendje dhe diskutojnë për udhëpërshkrimin e shokut dhe japin vlerësimin e tyre për njëri-tjetrin.
Mësuesi/ja e orienton diskutimin që nxënësit të bëjnë dallimin mes udhëpërshkrimit letrar dhe atij joletrar.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për shkrimin më të bukur rreth mbresave gjatë një udhëtimi; analizimit të
gjuhës së udhëpërshkrimit letrar; si dhe aktivizimit në diskutimin e punës me shkrim.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Grupet kryesore të fjalisë së thjeshtë

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Fjalë të urta

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore.
Nxënësi:
– identifikon grupet kryesore në fjalinë e thjeshtë;
– zgjeron dhe zvogëlon grupet kryesore në fjalinë e thjeshtë;
– ndërton fjali me grupet kryesore sipas kërkesës.

Fjalët kyç:
● fjali
● grupe kryesore
● grupi i kryefjalës
● grupi i kallëzuesit

Burimet: teksti shkencor, e-libri, tekste të ndryshme me lloje të ndryshme fjalish ose edhe fisha me fjali të
thjeshta dhe të zgjeruara etj., https://www.youtube.com/watch?v=_tjwQk8Q6s4
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Lojë me fjalë të urta ose gjëegjëza Punë e drejtuar - Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Lojë me fjalë të urta ose gjëegjëza
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të thonë disa fjalë të urta për gjuhën, besën, atdheun etj. P.sh.:
Çdo zog kërkon folenë e tij.
Gjuha dhe njerëzit janë tapia e vendit.
Gjuha bashkon kombin.
(Ti) Mbroje atdhenë si shqiponja folenë.
Besa e shqiptarit si purteka e arit.
Përzgjidhen vetëm fjalë të urta që janë të krijuara me fjali të thjeshta, siç janë ato të mësipërmet, ku
nxënësi të arrijë të dallojë grupin e kryefjalës dhe të kallëzuesit.
Nëse loja nuk mund të realizohet nga ana teknike, mund të jepet dhe në trajtë rebusi. Nxënësit përcaktojnë
llojin e fjalisë së thjeshtë: fjali më e vogël ose fjali e zgjeruar. Më pas u kërkohet nxënësve të nënvizojnë
grupin e kryefjalës me një vijë dhe grupin e kallëzuesit me dy vija.
- Ndërtimi njohurive të reja: Punë e drejtuar
U kërkohet nxënësve të formojnë fjali të thjeshta dhe, pasi përzgjidhen një ose dy fjali, u kërkohet ta
zgjerojnë hap pas hapi kryefjalën dhe kallëzuesin e një bërthame fjalie me jo më pak se tri fjalë kryefjalën
dhe po kaq kallëzuesin. P.sh.: Zogu cicërin. Vetë nxënësit qarkojnë fjalët që iu shtuan kryefjalës dhe
fjalët që iu shtuan kallëzuesit, duke i emërtuar ato si pjesë të grupit të kryefjalës e të grupit të kallëzuesit.
(Nxënësit punojnë në mënyrë individuale me shkrim në fletoren e klasës. Në fund përzgjidhen disa nxënës
të lexojnë fjalitë e krijuara. Në sfond mund të vërë edhe këngën “Zogu i vogël”, https://www.youtube.com/
watch?v=_tjwQk8Q6s4.)
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Zogu cicërin.
Zogu i vogël
					
Zogu i vogël këngëtar
			
Zogu i vogël këngëtar i kopshtit tim

cicërin çdo mëngjes.
cicërin çdo mëngjes në pemë.
cicërin me gëzim të madh çdo mëngjes në pemë.

U kërkohet nxënësve të qarkojnë bërthamën, si te grupi i kryefjalës dhe tek ai i kallëzuesit. Vetë nxënësit
mund të arrijnë në përfundimin se plotësuesit e kryefjalës janë zakonisht përcaktorë, kurse plotësuesit e
kallëzuesit janë rrethanorë dhe kundrinorë, që mund të shoqërohen edhe nga përcaktorë.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohen ushtrimet 1, 2, 3, 4, 5 sipas kërkesës që ka ushtrimi.
Ushtrimi 4 u kërkon nxënësve të dallojnë bërthamën e grupeve emërore dhe grupeve foljore. U tërhiqet
vëmendja nxënësve që të kenë kujdes në përcaktimin e vendit që zë bërthama në secilin grup dhe për të
dalluar se në cilat raste bërthama mund të ndryshojë vend pa i prishur kuptimin grupit.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për identifikimin e grupeve kryesore në fjalinë e thjeshtë; zgjerimin dhe zvogëlimin
e grupeve kryesore në fjalinë e thjeshtë dhe ndërtimin e fjalive me grupet kryesore sipas kërkesës.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Grupi emëror

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Të njohim Durrësin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca qytetare.
5. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore.
Nxënësi:
– përcakton grupet emërore në fjali;
– dallon përbërësit e grupeve emërore;
– ndërton grupe emërore sipas kërkesës.

Fjalët kyç:
● grup emëror
● përbërës
● gjymtyrë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, foto nga Durrësi, burime nga interneti, tekste të ndryshme me lloje të
ndryshme fjalish ose edhe fisha me grupe emërore etj., https://www.youtube.com/watch?v=arraM7ztfsQ
ose ttps://www.youtube.com/watch?v=hVzIolzoAKE
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Vëzhgim i materialit në videoprojektor - Analizë rastesh
- Ushtrime
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- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Vëzhgim i materialit në videoprojektor
Nëse është e mundur teknikisht, u vendoset nxënësve një kronikë pa koment, që ka në qendër amfiteatrin
e Durrësit, i cili mund të shkarkohet nga linku:
https://www.youtube.com/watch?v=arraM7ztfsQ ose ttps://www.youtube.com/watch?v=hVzIolzoAKE
Përzgjidhet një nxënës të lexojë materialin e tekstit në lidhje me amfiteatrin e Durrësit.
- Ndërtimi i njohurive të reja: Analizë rastesh
Nxënësve u kërkohet të lexojnë në tekst fragmentin rreth amfiteatrit të Durrësit dhe, pasi të nënvizojnë
grupet emërore me të kuqe, t’i analizojnë ato.
Nxënësit:
a. përcaktojnë si janë të ndërtuar grupet emërore: Ky qytet, amfiteatri antik, luftimet e gladiatorëve,
dy herë.
b. dallojnë grupet emërore që janë pjesë përbërëse e grupit të kryefjalës dhe ato që janë pjesë e grupit
të kallëzuesit;
c. vënë në dukje ndryshimin që kanë grupet emërore 1 (GE1) nga grupet emërore 2 (GE2); GE1 luan
rolin e një gjymtyrë të vetme. Heqja e gjymtyrës përcaktuese, prish kuptimin e grupit dhe e bën fjalinë
të mos ketë kuptim. Në GE2 përcaktorët e bërthamës mund të hiqen dhe fjalisë nuk i prishet kuptimi.
Nxënësve u bëhet e qartë se ka grupe fjalësh që nuk përbëjnë grupe emërore as GE1 dhe as GE2.
Nxënësit vetë arrijnë në përfundimin se çfarë është GE1 dhe GE2.
Pra:
- Grupi emëror GE1 është i qëndrueshëm dhe shërben si një gjymtyrë e vetme. Ai ka bërthamë një
emër dhe disa përcaktorë.
- Grupi emëror GE2 ka bërthamë një emër dhe përcaktorë që mund të hiqen.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet me ushtrimet 1, 2, 3, 4 sipas kërkesës. Në ushtrimin 1, 3 nxënësit analizojnë GE1 dhe GE2 dhe
argumentojnë dallimet ndërmjet tyre.
Në ushtrimin 4, pasi nënvizojnë grupet emërore, nxënësit do të shpjegojnë se në cilin rast grupi emëror
prishet kur i heqin një gjymtyrë, pra dallojnë GE1 dhe GE2.
Në ushtrimin 1, 4, 5, 6, për efekt kohe, klasa mund të ndahet në grupe.
Për mësuesin/en
Në fjali ka tri raste që hasim grupe të ngjashme me grupin emëror, siç është:
a. grupi i kryefjalës: Ky qytet i lashtë /është i bukur.
b. grupi emëror: një qytet, disa qytete, dy nxënëse;
c. një grup emëror që ka në përbërje një gjymtyrë emërore dhe një përcaktor. Qyteti i Durrësit ndriçon
nga dritat.
Këto grupe duhet të qartësohen shumë mirë nga mësuesi/ja, sepse mund të ngatërrohen me njëri-tjetrin.
Në tekst bëhen përpjekje që të bëhet dallimi ndërmjet grupit të mirëfilltë emëror, që luan në fjali rolin e
një gjymtyre të vetme, i cili është quajtur GE1, dhe grupit emëror 2 (GE2), që përbëhet nga dy gjymtyrë
dhe që gjymtyra përcaktuese mund të hiqet pa ia prishur kuptimin fjalisë. Kurse në GE1, nëse hiqet një
përcaktues, fjalia nuk qëndron.
Tema për grupin emëror është shumë e rëndësishme për analizën e fjalisë, sepse të gjitha gjymtyrët e
fjalisë mund të shprehen edhe me grup emëror. P.sh.:
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Kryefjalë: Ky qytet është i bukur.
Përcaktor dhe rrethanor: Parku i këtij qyteti u ndërtua vitin e kaluar.
Kundrinor: Vizitova Muzeun Kombëtar. Shëtita me biçikletën e mamit.
Kallëzues emëror: Kruja është qytet historik.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi për përcaktimin e grupeve emërore në fjali; dallimin e përbërësit e grupeve
emërore dhe ndërtimin e grupeve emërore sipas kërkesës.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 7

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Xhoanë Rouling “Harri Poter” (ora e parë) - tekst
letrar

Shkalla: III

Situata e të nxënit: Punë me
tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca e të menduarit,
3. Kompetenca qytetare,
4. Kompetenca personale,
5. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– shpreh ndjenjat dhe përjetimet e tij pas leximit të tekstit;
– u përgjigjet pyetjeve rreth përmbajtjes së tekstit;
– përcakton një fjali përmbledhëse për çdo pjesë të tekstit;
– ritregon brendinë e pjesës duke dhënë shembuj dhe ilustrime
nga teksti;
– pasuron fjalorin me fjalë dhe shprehje të reja dhe i përdor ato
në fjali.

Fjalët kyç:
● Harri Poter
● kopsht zoologjik
● gjarpër

Burimet: teksti mësimor, e-libri, https://www.youtube.com/watch?v=zHPqO0UnaW8
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Diskutim - Punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Bashkëbisedim me nxënësit
Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit:
- A ju pëlqejnë filmat?
- Cili është filmi juaj i preferuar?
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- A ju pëlqen Harri Poter? Pse?
- E keni lexuar ndonjë libër për Harri Poterin? Cilin nga ata keni lexuar?
- Ju pëlqen më shumë libër apo film? Pse?
→ Një fragment nga filmi “Harri Poter”
Nëse mësuesi ka mundësi në klasë (internet, projektor etj.) prezanton para nxënësve një fragment nga
filmi. Linku i mëposhtëm ka pjesë nga magjitë në këtë film.
https://www.youtube.com/watch?v=zHPqO0UnaW8
Nxënësit japin mendimet e tyre rreth asaj që shohin.

Xhoanë Kethlin
Rouling (në
original Joanne
Kathleen Rowling),
lindi më 31 korrik
të vitit 1965 në
Bristol. Fama e saj
është e lidhur me
serinë e romaneve
për Hari Poterin, që janë sot nga më të
njohurat në botë.

Në Shqipëri janë botuar veprat:
● Harry Potter dhe guri filozofal
● Harry Potter dhe kupa e zjarrit
● Harry Potter dhe të Shenjtërit e
Vdekur
● Harry Potter dhe Dhoma e të
fshehtave
● Harry Potter dhe urdhri i Feniksit
● Harry Potter dhe i burgosuri i
Azkabanit
● Harry Potter dhe Princi Gjakpërzier

Veprat e
Xhoanë Kethlin Rouling

Xhoanë Kethlin
Rouling

Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
→ Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi prezanton titullin e pjesës, romanin me disa vëllime nga është shkëputur dhe autoren e këtij libri.
Gjithashtu, mësuesi thekson se ky libër lexohet anembanë botës dhe se pëlqehet shumë nga fëmijët.
Shumë nga librat janë bërë edhe filma.

→ Lexim zinxhir i tekstit
Nxënësit lexojnë në zinxhir tekstin, duke respektuar rrjedhshmërinë në lexim. Mësuesi/ja iu kërkon që të
nënvizojnë fjalët dhe shprehjet e reja dhe të panjohura për ta.
→ Fjalët dhe shprehjet e reja në tekst
Mësuesi duke iu referuar sqarimeve në tekstin e nxënësve shpjegon kuptimin e fjalëve dhe shprehjeve.
Nxënësit ndërtojnë fjali me to.
→ Pyetja 1 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja i udhëzon nxënësit që t’i rikthehen tekstit dhe më pas të shënojnë me V ose G saktësinë ose
pasaktësinë e fjalive të dhëna. Pasi plotësimit, nxënësit lexojnë përgjigjen dhe në fund bëhet saktësimi i
përgjigjes së saktë.
P.sh.:
- Ishte e diel – G, sepse atë ditë ishte e shtunë.
- Lëngu i limonit ishte i shtrenjtë – G, sepse ai kushtonte pak.
- Gorilla ndryshonte nga Dadli vetëm nga flokët – V (flokët e Dadlit ishin të verdhë) etj.
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→ Pyetja 2 në tekstin e nxënësit
Udhëzohen nxënësit që ta ndajnë në katër pjesë tekstin dhe për secilën pjesë të shkruajnë një fjali
përmbledhëse. Nxënësit punojnë në dyshe dhe i shkruajnë fjalitë në fletore. Mësuesi/ja dëgjon fjalitë e
nxënësve dhe ato fjali që shprehin më mirë thelbin e pjesës i shkruan në dërrasë të zezë, si p.sh.:
- E shtuna e bukur e Harri i Poterit.
- Vizita në ndërtesën e gjarpërinjve.
- Komunikimi i Harrit me boan.
- Boa është i lirë.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Ritregim i përmbajtjes
2-3 nxënës ritregojnë me fjalët e tyre përmbajtjen e tekstit. Mësuesi/ja dhe nxënësit e tjerë vlerësojnë
aftësitë e nxënësve për të ritreguar përmbajtjen. Vlerësohet qartësia, saktësia, fjalori shprehës etj.
Vlerësimi: vlerësohen nxënësit për aftësitë e fituara: në të kuptuarin e pjesës, në përcaktimin e saktësisë
së fjalive, në formulimin e fjalive përmbledhëse etj.
Detyrë shtëpie
Përshkruani një skenë që ju ka pëlqyer më shumë nga filmi për Harri Poterin.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Xhoanë Rouling “Harri Poter” (ora e dytë) - tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me
tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca personale,
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– gjen në tekst detajet që zbulojnë jetën që bën Harri dhe diskuton
rreth tyre;
– shpreh ndjenjat e tij në lidhje me personazhet e tekstit;
– zbulon ngjashmëritë mes personazheve të tekstit (Harrit dhe gjarprit);
– tregon mënyrën e komunikimit mes gjarprit dhe Harrit;
– dallon fjalët dhe shprehjet kyç të tekstit;
– analizon disa tipare të gjuhës dhe stilit të autorit

Fjalët kyç:
● Harri
● xhaxha Vernoni
● Dadli
● Boa

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Diagram të Venit - Ditari dypjesësh Punë në grupe
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Kontroll i detyrave të shtëpisë
2-3 nxënësit lexojnë detyrat e shtëpisë. Mësuesi dhe nxënësit e tjerë vlerësojnë qartësinë, saktësinë dhe
fjalorin shprehës më të cilat është përshkruar një skenë nga filmi për Harri Poterin.
Ndërtimi i njohurive të reja
b) Interpretimi dhe vlerësimi
→ Pyetja 3 në tekstin e nxënësit
U kërkohet nxënësve (punojnë në dyshe) që të nënvizojnë në tekst detaje ose shembuj që zbulojnë jetën
e Harrit. Nxënësit lexojnë detajet:
- Xhaxha Vernoni i bleu një lëng limoni të ngrirë që kushtonte pak.
- Argëtimi më i dashur i Dadli dhe i Persit ishte ta zinin Harrin me grushte.
- Harrit i dhanë leje që të mbaronte atë që la tjetri.
- Kishte për dhomë gjumi një zgëqe.
- Qërohu ti! - i tha duke ia këputur me një grusht brinjëve të Harrit.
Mësuesi/ja pyet:
- Çfarë kuptoni ju nga këto detaje? (Harri jeton i veçuar nga të afërmit e tij. Ata e përçmojnë
dhe e dhunojnë atë.)
- Çfarë ndieni ju për Harrin? (keqardhje, simpati, dëshirë për ta ndihmuar etj.)
- Po për tri personazhet e tjera?
→ Pyetja 4 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja vizaton një diagram të Venit në tabelë. U kërkohet nxënësve që të shkruajnë në fletore të
përbashkëtat mes gjarprit dhe Harrit.
Më pas nxënësit lexojnë të përbashkëtat që kanë shkruar në fletore dhe mësuesi plotëson me to diagramin
e Venit në tabelë.

Harri

mungesa e prindërve, vetmia,
mungesa e lirisë, përçmimi nga të
tjerët, mërzia, (të dy ishin rritur pa
prindërit e tyre) etj.

gjarpri

Pastaj mësuesi/ja pyet:
- Pse gjarpri e falënderoi Harrin në fund? (se i dha zemër, se i kujtoi vendin ku duhej të ishte, Brazilin etj.)
c) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 8 në tekstin e nxënësit
Nxënësit i përgjigjen pyetjes në formën e ditarit dypjesësh. Në njërën gjysmë të fletës së fletores nxënësit
shkruajnë fjalinë e dhënë, ndërsa në gjysmën tjetër mendimin e tyre si p.sh.:
Fjalia e dhënë
... më vonë Harri mendoi se duhej ta kishte
kuptuar që në fillim se, tërë ajo mirësi, s’kishte
si të zgjaste.

Mendimi im
Jeta e Harrit nuk ishte e lumtur. Ai jetonte
vazhdimisht me sharjet dhe përçmimet e të
tjerëve, ndaj dhe kjo ditë nuk mund të bënte
përjashtim.
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→ Pyetja 9 në tekstin e nxënësit
Mësuesi u kërkon nxënësve të përcaktojnë mënyrat si komunikojnë gjarpri me Harrin dhe të gjejnë në
tekst pjesën ku Harri komunikon me gjarprin. Një nxënës e lexon atë pjesë. Mësuesi i pyet se me çfarë
komunikojnë ata të dy. Harri i flet, ndërsa gjarpri i përgjigjet me sy dhe gjeste.
→ Pyetja 10 në tekstin e nxënësit
Nxënësit shkruajnë fjalinë në tekst e tyre: “...kishte për dhomë gjumi një zgëqe...” dhe e lexojnë atë.
→ Pyetja 11 në tekstin e nxënësit
Nxënësit ndahen në dy grupe
Grupi 1: shkruan fjalët kyç që përshkruajnë pavijonin e gjarpërinjve.
zhapinj, gjarpërinj, kobra, pitonë, zgërlaqin, dredha të murrme etj.
Grupi 2: shkruan fjalët kyçe që përshkruajnë që përshkruajnë pjesën më të frikshme të pjesës.
lebetitur, shpërdridhte, shkiste në dysheme, ulërinte, vraponte etj.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Dialog imagjinar mes gjarprit dhe Harrit
Në fund të pjesën gjarpri falënderon Harrin. Shtoni edhe dy-tri fjali mes Harrit dhe gjarprit. Nxënësit
punojnë në grupe dhe më pas lexojnë fjalitë që kanë shkruar. Mësuesi vlerëson imagjinatën e tyre.
Detyrat e shtëpisë
Shkruani në fletore se çfarë dini për njërin nga personazhet që dalin në këtë pjesë.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Gjymtyrët kryesore të fjalisë. Kryefjala

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me fisha

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– përcakton gjymtyrët kryesore në fjali;
– dallon kryefjalën si gjymtyrë kryesore;
– përcakton me se shprehet ajo;
– ndërton fjali me kryefjalë sipas kërkesës.

Fjalët kyç:
● gjymtyrë kryesore
● fjali
● kryefjalë
● pyetje

Burimet: teksti mësimor, e-libri, foto me situata të ndryshme nga jeta e fëmijëve, burime nga interneti,
tekste të ndryshme me lloje të ndryshme fjalish ose edhe fisha me grupe kryesore të fjalisë.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Punë e drejtuar - INSERT - Ushtrime
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh, punë e drejtuar
Mësuesi/ja u drejton nxënësve një pyetje në lidhje me njohuritë që kanë me gjymtyrët kryesore të fjalisë.
- Çfarë dini për gjymtyrët kryesore të fjalisë?
Mësuesi/ja i ndihmon nxënësit edhe me disa pyetje të tjera që nxënësit të kujtojnë njohuritë që kanë
gjymtyrëve kryesore të fjalisë.
- Cilët janë gjymtyrët kryesore në fjali?
- Si i gjejmë gjymtyrët kryesore në fjali?
Kryefjala

		

Kallëzuesi

Gjymtyrët kryesore
në fjali
Kryefjala gjendet me pyetjet:
kush?, cili/cila?, cilët/cilat?

Kallëzuesi me pyetjen:
çfarë bën?, si është?

Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e drejtuar, INSERT
Mësuesi/ja shkruan në dërrasë të zezë disa fjali ilustruese nga teksti. Nga teksti i parë dy fjalitë e para dhe
nga i dyti disa të tjera.
Ra zilja. Të gjithë nxënësit dalin në oborr.
Dielli po perëndon. Një grup fëmijësh po zbresin nga mali.
Ata nxitojnë nëpër një shteg të ngushtë.
Dy mbetën në fund. Po liqeni tani ishte afër.
Në këto fjali nxënësit drejtojnë pyetje për të gjetur kryefjalën dhe tregojnë se me çfarë është shprehur ajo.
Nxënësit rikthehen në tekst për të punuar në të me shenjat e tabelës INSERT. Diskutohen njohuritë që ata
dinë, morën dhe të sqarojnë më tutje.
Mësuesi/ja ndërton tabelën si më poshtë dhe u kërkon nxënësve ta plotësojnë në fletoren e tyre të klasës.
√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.

+
Njohuritë që i
ka mësuar më
parë.

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Ushtrimi 1, 2, 3, 4, 6, 7 punohen sipas kërkesës në libër a fletore. Për efekt kohe mund të ndahet klasa
në grupe për punimin e tyre. Tregohet kujdes për emrat e trajtës së pashquar emërore me numërorin një
përpara. Ato merren si grupe emërore. P.sh; (Një trëndafil , ushtrimi 2, një buqetë ushtrimi 4 etj.).
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për përcaktimin e gjymtyrëve kryesore në fjali; dallimin e kryefjalëve si gjymtyrë
kryesore; përcaktimin me se shprehet ajo dhe ndërtimin e fjalive me kryefjalë sipas kërkesës.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 5 sipas kërkesës.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Shkruajmë me imagjinatë (Parapërgatitje)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Imagjinatë e
drejtuar

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
2. Kompetenca e të menduarit;
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin;
5. Kompetenca personale
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore
Nxënësi:
– flet për personazhe imagjinare të pëlqyera prej tij;
– përdor imagjinatën në lidhje me tema të ndryshme;
– dallon elementet imagjinare nga ato reale në një tekst
– përcakton rregulla për të shkruar me imagjinatë.

Fjalët kyç:
● shkruajmë
● imagjinatë
● personazh imagjinar
● histori
● hapësirë

Burimet: teksti shkencor, materiale të ndryshme që lidhen me botën imagjinare të fëmijëve
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim - Punë e pavarur me modele - Imagjinatë e drejtuar.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Diskutim
Nxënësit janë shumë të njohur me personazhet imagjinare të filmave, librave, si Harri Poteri, Batman,
Supermen etj., që i vijnë në ndihmë botës dhe përballojnë e mundin çdo vështirësi. Nxënësit kanë një
njohje më të gjerë për këto personazhe dhe prandaj nxiten që të flasin rreth parapëlqimit që kanë rreth
tyre dhe pse. U kërkohet të dallojnë në personazhet për të cilët flasin elementet imagjinare dhe reale.
Shpjegojnë se si autori e ndërthur elementin fantastik me atë real dhe deri ku shtrihet elementi fantastik.
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me modele
Nxënësit kthehen te f.97 e tekstit dhe lexojnë informacionin që do t’i ndihmojë ata të shkruajnë një shkrim
me imagjinatë. Modeli është dhënë gjysmë i gatshëm, në mënyrë që nxënësve t’u nxitet fantazia dhe të
kenë mundësi të shprehen me shkrim. U kërkohet që t’i përdorin gjatë të shkruarit edhe fjalët e dhëna.
U tërhiqet vëmendja që të kujtojnë elementet e strukturës së shkrimit për realizimin e shkrimit të tyre.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Imagjinatë e drejtuar – punë individuale
U lihet nxënësve kohë në dispozicion për të shkruar sipas modelit, duke mbajtur librin përpara.
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit mbledhin materiale që nxisin fantazinë dhe shtojnë njohuritë për
personazhet e tyre të preferuar imagjinarë.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Shkruajmë me imagjinatë (ora II)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Imagjinatë
e drejtuar

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
2. Kompetenca e të menduarit;
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin;
5. Kompetenca personale;
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
Nxënësi:
– liston veçoritë e një shkrimi imagjinar;
– shkruan me imagjinatë për veten dhe personazhin e tij të preferuar;
– respekton strukturën e tregimit;
– punon sipas rregullave drejtshkrimore;
– diskuton për shkrimet e preferuara të shokëve të tij.

Fjalët kyç:
● shkrim imagjinar,
● personazhe imagjinare,
● botë fantastike,
● sende fluturuese etj.

Burimet: teksti mësimor dhe burime të tjera që shfrytëzojnë nxënësit për të mbledhur materiale rreth
personazheve të tyre.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Ppunë e pavarur me shkrim - Diskutim.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: stuhi mendimi
Nxënësit rikujtojnë disa nga veçoritë që duhet të kenë parasysh kur shkruajnë një shkrim imagjinar në
lidhje me:
personazhet, veprimet, cilësitë, veshjet, vendin dhe kohën kur zhvillohen ngjarjet. Ata kanë shkruar orën e
parë një shkrim me imagjinatë sipas modelit. Këtë orë ata do të shkruajnë një shkrim me imagjinatë duke
mbajtur mend disa rregulla kryesore për këtë lloj shkrimi.
Për t’i kujtuar ato u drejtojmë pyetjet:
- Si duhet të jenë personazhet, cilësitë dhe veshjet e tyre?
- Në ç’kohë dhe vend zhvillohen ngjarjet?
- Me çfarë objektesh zhvillohet veprimtaria e tyre?
- Çfarë mesazhi duan të përcjellin përmes shkrimit?
Ndërtimi i njohurive të reja: punë e pavarur me shkrim
Në bazë të atyre që u thanë më sipër dhe parapërgatitjes në orën e parë dhe në shtëpi, nxënësit punojnë
të pavarur për shkrimet e tyre imagjinare.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Diskutim
Nxënësit lexojnë disa nga shkrimet e tyre dhe diskutojnë se cili u pëlqeu më shumë dhe pse. Ata dallojnë
në shkrimet e tyre hyrjen, zhvillimin dhe mbylljen, si fjalorin karakterit të një shkrimi me imagjinatë.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi për evidentimin e veçorive të një shkrimi imagjinar; respektimin e strukturës së
shkrimit imagjinar ose veçorive të personazhit imagjinar; si dhe për respektimin e rregullave drejtshkrimore
në shkrimin e tyre. Shkrimet më të mirat mund të vendosen në turin e galerisë dhe mund të përdoren si
materiale në projektin e revistës.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Kallëzuesi

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Festa
e 1 Qershorit

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore:
Nxënësi:
– dallon kallëzuesin në fjali;
– përcakton me se është shprehur ai;
– analizon foljen.
– ndërton fjali me kallëzues sipas kërkesës

Fjalët kyç:
● kallëzues
● folje
● veprim
● gjymtyrë kryesore

Burimet: teksti mësimor, e-libri, foto me situata të ndryshme nga jeta e fëmijëve etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Shkrim i lirë - INSERT, analizë rastesh - Punë e pavarur

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Shkrim i lirë
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të përshkruajnë festën e 1 Qershorit, veprimtaritë dhe aktivitetet që kryejnë në
të. Pasi punojnë për disa minuta, përzgjidhen disa nxënës të lexojnë punimet e tyre. Mësuesi/ja u kërkon të
evidentojnë të gjithë kallëzuesit që kanë përdorur në krijimin e tyre dhe disa prej tyre i shkruan në dërrasë të zezë.
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e drejtuar, INSERT
Në këtë fazë të orës mësimore bëhet analiza e foljeve që u nënvizuan nga shkrimet e nxënësve. Nxënësit
thonë se çfarë tregojnë ato dhe me cilën gjymtyrë të fjalisë lidhen.
Nxënësit evidentojnë mënyrat e ndryshme të shprehjes së kallëzuesit: kallëzuesi shprehet me një folje,
me dy folje dhe me foljen jam + emër, mbiemër, numëror, mbiemër dhe përemër. Mësuesi/ja kujdeset që
nxënësit të sjellin shembuj me kallëzues që shprehen me të gjitha rastet e përmendura: një folje (në kohë
të thjeshta e të përbëra), me dy folje ku njëra tregon fillimin, vazhdimin, përfundimin, domosdoshmërinë
ose mundësinë e kryerjes së një veprimi, si dhe mënyrat e shprehjes me foljen “jam”. Mësuesi/ja kujdeset
që nxënësit të arrijnë të dallojnë kallëzuesit foljorë të thjeshtë e të përbërë, e sidomos kallëzuesin emëror.
Shënim. Për kallëzuesit e përbërë nuk hyhet në hollësi në lidhje me atë që tregojnë, sepse këto njohuri
do t’i marrin vitin e ardhshëm, por vetëm sa ta dallojnë.
Nxënësit rikthehen në tekst dhe punojnë me shenjat e tabelës INSERT, duke specifikuar mirë çfarë është
kallëzuesi, mënyrën e të shprehurit dhe lidhjen e tij me gjymtyrët e tjera në fjali. Nëse ka paqartësi, ato
sqarohen së bashku përmes shembujve.
Mësuesi/ja ndërton tabelën si më poshtë dhe u kërkon nxënësve ta plotësojnë në fletoren e tyre të klasës.
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√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.

+
Njohuritë që i
ka mësuar më
parë.

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

- Prezantimi dhe demostrimi i rezultateve të arritura. Punë e pavarur, ushtrime.
Ushtrimi 1, 2, 4, 5 sipas kërkesës.
Ushtrimi 3, Fjalia 2, 4, 12 janë kallëzues foljorë ku folja jam është fole ndihmëse. Fjalia 3,10, 11 janë
kallëzues emërorë.
Fjalia 1, 5,6, 7, 8, 9. Kallëzues foljor i thjeshtë.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për dallimin e kallëzuesit në fjali; përcaktimin me se është shprehur ai dhe
analizimin e foljes.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Përshtatja e kryefjalës dhe e kallëzuesit. Vendi i tyre në fjali

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë
me fisha

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
Nxënësi:
– përcakton lidhjen e përshtatjes kryefjalë kallëzues;
– përcakton vendin e gjymtyrëve kryesore në fjali;
– përshtat si duhet me shkrim dhe me gojë kryefjalën dhe kallëzuesin.

Fjalët kyç:
● fjali
● gjymtyrë
● përshtatje

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha, fjali të ndryshme.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e drejtuar me fisha - Di, dua të di mësova - Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë e drejtuar me fisha
Mësuesi/ja shkruan në tabelë disa fjali dhe kërkon prej nxënësve t’i shkruajnë duke kthyer në numrin
shumës kryefjalën. Më pas diskutojnë çfarë ndryshoi te fjalitë e dhëna.
- Unë luaj me top.
- Ti je njeri punëtor.
- Kënga ishte kënduar në festival.
269

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
- Ne luaj më me top.
- Ju jeni njerëz punëtorë.
- Këngët ishin kënduar në festival.
Nxënësit diskutojnë rreth përshtatjes së kryefjalës me kallëzuesin në numër e vetë.
Ndërtimi i njohurive të reja: Di, dua të di, mësova
Nxënësit rikthehen në tekst për të parë materialin teorik dhe arrijnë vetë në përfundimin se si përshtatet
kryefjala me kallëzuesin dhe vendi që ato zënë në fjali. Mësuesi/ja vizaton në dërrasë të zezë skemën e
metodës “Di, dua të di, mësova”, që e plotëson bashkë me nxënësit.
		

Di		

Dua të di		

Mësova

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet me ushtrimet. Punohet ushtrimi 1 sipas kërkesës. Nxënësit përcaktojnë llojin e kallëzuesit.
Punohet ushtrimi 2, 3, 4 sipas kërkesës. Ushtrimet 3 dhe 4 mund të punohen dhe me nivele dhe duke
ndarë klasën në pjesë për efekt kohe.
Ushtrimi 6, 7 punohen sipas kërkesës. Te ushtrimi 7, jo të gjitha fjalitë janë me kallëzues emëror.
Ka dhe përdorime të foljes jam si folje në kuptimin e saj të parë. Te fjalitë 3, 6, 7 janë në kuptimin e parë të foljes jam).
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për aftësimin e nxënësve për përcaktimin e lidhjes dhe përshtatjes kryefjalëkallëzues në fjali; për përcaktimin e vendit të gjymtyrëve kryesore në fjali dhe përdorimin si duhet të
kryefjalës dhe kallëzuesin, si në të folur edhe në të shkruar.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 8 sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Xhejms Barri “Kur Uendi u rrit” (ora e parë) - tekst letrar

Shkalla: III

Situata e të nxënit: Punë
me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. kompetenca qytetare,
3. kompetenca e të menduarit,
4. kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– lexon tekstin dhe shpreh ndjenjat dhe përjetimet e tij pas leximit;
– ndërton pyetje dhe u përgjigjet pyetjeve rreth përmbajtjes së tekstit;
– përcakton një pikë plani për çdo pjesë të tekstit;
– ritregon brendinë e pjesës duke dhënë shembuj dhe ilustrime nga teksti;
– pasuron fjalorin me fjalë dhe shprehje të reja dhe i përdor ato në fjali.

Fjalët kyç:
● Xhejni
● Uejni
● Piter Pani

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Punë në grupe - Konkurs.
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Stuhi mendimi
Duke qenë se nxënësit e njohin historinë (ose kanë parë filmin) e Piter Panit, mësuesi i pyet:
- Sa nga ju e kanë parë film ose e kanë lexuar Piter Panin?
- Çfarë kujtoni nga Piter Pani?
- Ka prej jush që edhe e keni lexuar edhe e keni parë film?
- Çfarë ndryshimesh ka mes filmit dhe librit?
- Cili ju pëlqen më shumë, filmi apo libri?
Një fragment nga filmi “Piter Pani”
Nëse mësuesi ka mundësi në klasë (internet, projektor etj.) prezanton para nxënësve një fragment nga
filmi. Nxënësit japin mendimet e tyre rreth fragmentit që shohin.
Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi

Xhejms Barri (James Matthew Barrie)
(9 maj 1860-19 qershor 1937) është
një romancier dhe dramaturg skocez, i
njohur sot si krijues i librit Peter Pan ose
Djali që nuk do të rritet, ku një djalë
gjithmonë i ri dhe një vajzë e zakonshme,
e quajtur Uendi, kalojnë aventura të
panumërta në mjedise fantastike.

Ka shkruar
shumë vepra, si
romane, novela,
tregime, drama.

Veprat e
Xhejms Barri

Xhejms Barri

Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi shkruan në tabelë titullin e pjesës dhe autorin e librit, Xhejms Barri. Mësuesi jep edhe pak të
dhëna për autorin dhe famën që ka fituar Piter Pani.

Lexim zinxhir i tekstit
Nxënësit lexojnë në zinxhir tekstin duke respektuar rrjedhshmërinë në lexim. Mësuesi/ja u kërkon atyre të
nënvizojnë fjalët dhe shprehjet e reja dhe të panjohura për ta.
Fjalët dhe shprehjet e reja në tekst
Punohet me kuptimin e fjalëve dhe shprehjeve të reja, më pas nxënësit ndërtojnë fjali me to.
Pyetje rreth përmbajtjes (njohja dhe të kuptuarit e tekstit)
Mësuesi/ja ndan fragmentin në dy pjesë.
- Pjesa 1: nga fillimi deri tani është dhoma e Xhejnit...
- Pjesa 2: nga – eh, ka kaluar shumë kohë deri në fund
Pjesët ua cakton dy grupeve (ndahet klasa në dy grupe). Secili grup do t’i drejtojë pyetje rreth përmbajtjes
së pjesës grupit tjetër. Në fillim fillon grupi i parë me pyetjet dhe nxënësit e grupit tjetër përgjigjen. Më pas
vijohet me grupin e dytë.
Ritregimi i përmbajtjes
Çdo grup nxjerr një përfaqësues për të ritreguar përmbajtjen e të gjithë fragmentit. Shpallet grupi fitues
duke u bazuar në përgjigjet e sakta të pyetjeve dhe ritregimin e bukur dhe shprehës të fragmentit.
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Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Pikat e planit
Mësuesi iu kërkon nxënësve ta ndajnë fragmentin në tri pjesë dhe të nxjerrin për secilës pjesë nga një pikë
plani. (Pra, të bëjnë përmbledhjen e pjesës me një fjali). Nxënësit punojnë në dyshe dhe më pas lexojnë
pikat e planit. Mësuesi/ja shkruan në tabelë, ato pika plani që i duken më të përshtatshme.
Shembull:
- Uendi dhe shoqet e shokët e saj janë rritur.
- Xhejni, vajza me natyrë kureshtare e Uendit.
- Xhejni dhe Uendi flasin për Piter Panin.
Detyrë shtëpie
Nxënësit zgjedhin njërën nga detyrat:
- Sillni në klasë një fragment nga libri “Piter Pan” dhe lexojeni ose ritregojeni përmbajtjen e tij në klasë.
- Bëni një bisedë me mamanë tuaj për ëndrrat e saj fëmijërore. Shkruajeni bisedën në trajtën e dialogut.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Xhejms Barri “Kur Uendi u rrit” (ora e dytë) - tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me
tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca e të menduarit,
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
- analizon personazhet në tekst dhe shpreh pëlqimet dhe gjykimet e
tij për ta;
- lidh personazhet e tekstit me jetën dhe ndryshimet e tij;
- dallon përdorimin e gjuhës së figurshme në tekst;
- shpjegon kuptimin e disa shprehjeve frazeologjike ose grupeve foljore;
- dallon shprehjet frazeologjike me kuptim të kundërt;
- përshkruan me shkrim ose vizaton një personazh të tijin dhe diskuton
për të me shokët dhe shoqet e klasës.

Fjalët kyç:
● personazh real
● personazh joreal
● personazh i trilluar

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Diskutim - Punë në grupe.
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Kontroll i detyrave të shtëpisë
Mësuesi kontrollon detyrat e shtëpisë. Fillon me nxënësit që kanë sjellë në klasë një fragment nga romani
“Piter Pan”. 2-3 nxënës ose lexojnë fragmentin, ose ritregojnë përmbajtjen e tij. Nxënësit tregojnë edhe
arsyet e përzgjedhjes së atij fragmenti (u pëlqen, u kujton një të afërm, ngjan me ata etj.).
Më pas vijohet me nxënësit që kanë shkruar një dialog me nënën e tyre. Mësuesi/ja dhe nxënësit e tjerë
vlerësojnë dhe komentojnë fantazinë dhe origjinalitetin e dialogut.
Ndërtimi i njohurive të reja
b) Interpretimi dhe vlerësimi
Pyetja 4 në tekstin e nxënësit (Personazhi i trilluar)
Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit:
- Cilat janë personazhet që shfaqen në këtë fragment?
- Cilat janë personazhe reale dhe cilat janë joreale ose të trilluara nga autori?
Personazhe reale: Uendi, Xhejni, Binjakët, Majëpena, Kaçurreli, Pupla, Fyelli, Xhoni.
Personazhe jorealë ose të trilluar: Piter Pani.
- Çfarë ndryshimi ka mes tyre? (Uendi, Xhejni, Pupla etj., lindin, rriten, martohen, bëjnë fëmijë etj.,
ndërsa Piter Pani mbetet fëmijë, nuk rritet.)
- Nga pjesët me të cilat jemi njohur këtë vit, a kujtoni ndonjë personazh të trilluar ose fantastik? (Zanat
që i japin gji Mujit te “Fuqia e Mujit”, gjarpri që flet me Harrin te “Harri Poter” etj.)
- Si e bëjnë një tekst (tregim, përrallë etj.) këto personazhe?
Mësuesi/ja shkruan në tabelë një përkufizim për personazhin e trilluar.
Pyetja 5 në tekstin e nxënësit
Mësuesi pyet:
- Për cilin personazh flitet gjatë gjithë pjesës?
- A ju pëlqen Piter Pani? Pse?
- Çfarë thonë për të Uendi dhe Xhejni? (Për hir të Piter Panit, Uendi u përpoq edhe për ca kohë që të
mos provonte dhimbjet e rritjes./ Është për t’u çuditur se si Piteri nuk u shfaq befas në kishë për ta
ndaluar atë martesë./ ...kur Piteri hyri në fluturim në dhomë për të kërkuar krahët e tij. etj.)
Nxënësit i rikthehen tekstit për të ilustruar përgjigjet.
Pyetja 6 në tekstin e nxënësit
Për këtë pyetje nxënësit nënvizojnë në tekst emrat e shokëve të Uendit (Binjakët, Majëpena, Kaçurreli,
Pupla, Fyelli, Xhoni). Nxënësit japin përfytyrimet e tyre për ta, duke u bazuar edhe tek emrat.
Pyetja 7 në tekstin e nxënësit
Nxënësit ndahen në grupe dhe secili grup liston ndryshimet që kanë vënë re te vetja. Pasi kanë listuar në
një fletë ndryshimet e tyre, nxënësit i lexojnë para klasës. (P.sh.: janë errësuar flokët, janë zgjatur, nuk u
pëlqejnë më ca lojëra etj...)
Pyetja 8 në tekstin e nxënësit
Nxënësit ndahen në çifte dhe u kërkohet që secili nxënës në çift të tregojë si e përfytyron tjetrin, pasi
të ketë mbaruar shkollën. Udhëzohen nxënësit që mund të bëjnë edhe humor me njëri-tjetrin (brenda
rregullave të etikës ose të mirësjelljes) ose mund të bëjnë një vizatim/portret.
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c) Gjuha dhe stili
Pyetja 9, 10 dhe 11 në tekstin e nxënësit
Mësuesi i ndan nxënësit në tri grupe dhe cakton një pyetje për secilin grup. Grupet punojnë për përgjigjet
dhe i lexojnë ato para të tjerëve.
Pyetja 9
Nxënësit gjejnë në tekst foljen fluturo dhe shpjegojnë se në cilat raste është përdorur në kuptimin e parë
dhe në cilat raste në kuptimin e figurshëm.
P.sh .:
- Oh, si fluturon koha? (kuptim i figurshëm)
- Po tani, pse nuk je e zonja të fluturosh, mami? (kuptim i parë)
Pyetja 10
Nxënësit gjejnë mbiemrat që tregojnë ndryshimin midis njeriut të rritur dhe fëmijës:
- Fëmija është i gëzuar, i padjallëzuar dhe i shkujdesur.
- I rrituri nuk është i gëzuar, i padjallëzuar dhe i shkujdesur.
Pyetja 11
Nxënësit shpjegojnë me fjalë të tjera kuptimin e shprehjeve të dhëna dhe dallojnë shprehjet frazeologjike
me kuptim të kundërt.
a) P.sh.:
- e do si sytë - e ka të shtrenjtë; e do shumë
- e ka halë në sy – nuk e do fare, e ka inat.
- e pa me tjetër sy - ndryshoi mendim për të.
b) P.sh.:
- Ia zuri syri është antonim me i hodhi një sy.
- e do si sytë është antonim me e ka halë në sy.
Nxënësit lexojnë përgjigjet e tyre.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit:
- A ju pëlqeu kjo pjesë?
- Për çfarë do ta mbani mend?
- A do të donit ta lexonit të gjithë librin e Piter Panit? Pse?
Detyrat e shtëpisë (me dëshirë)
- Vizatoni një portret të Piter Panit duke u mbështetur në imagjinatën tuaj.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Gjuhët dhe komunikimi
Tema mësimore: Përcaktorët. Përcaktorët me përshtatje
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
5. Kompetenca qytetare.
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Klasa: VI

Situata e të nxënit: Berati
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– identifikon përcaktorët;
– liston llojet e përcaktorëve;
– përcakton veçoritë e përcaktorit me përshtatje;
– ndërton fjali me përcaktorë me përshtatje.

Fjalët kyç:
● përcaktor
● përcaktor me përshtatje
● gjymtyrë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha, enciklopedi, interneti, https://www.youtube.com/
watch?v=wqgrORS0Pi4
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e drejtuar - Mbajtja e strukturuar e shënimeve Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë e drejtuar (vëzhgim i materialit me
videoprojektor)
Mësuesi/ja sipas mundësive shfaq në projektor materialin që gjendet në këtë adresë:
https://www.youtube.com/watch?v=wqgrORS0Pi4 (për efekt kohe videoja shihet pas minutës së parë).
Gjatë shikimit të materialit, u kërkohet nxënësve të mbajnë shënim disa nga mbiemrat që përmenden në
përshkrimin e Beratit. (p.sh.: i gjallë, i papërshkrueshëm, tërheqëse, e vjetër, e ngushtë, të hershme).
Nëse mësuesi/ja nuk ka videoprojektor, punohet vetëm me tekstin. Nxënësit kthehen të lexojnë në tekst
informacionin që lidhet me historinë e Beratit.
Nxënësit shohin dhe përcaktojnë klasën dhe rolin e fjalëve me të zeza në tekst (dhe atyre që kanë
nënvizuar gjatë ndjekjes së videos).
Ndërtim i njohurive të reja: Mbajtja e strukturuar e shënimeve
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë vetë materialin e tekstit dhe të mbajnë shënim çështjet kryesore
në to, duke i paraqitur me skemë.
PËRCAKTORI (përkufizimi)
Llojet

Me përshtatje

Ç’ tregon/Me se shprehet

Me drejtim

Ç’tregon/Me se shprehet

Me bashkim

Ç’tregon/Me se shprehet

Për dy përcaktorët e tjerë informacioni plotësohet në orën e ardhshme.
Gjatë diskutimit të informacionit nxënësit ilustrojnë me shembuj për çdo rast.
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Në këtë fazë punohen ushtrimi 1, 2, 3, 4 sipas kërkesës. Në ushtrimin 2 mësuesi/ja i drejton nxënësit të
merren kryesisht me përcaktorin me përshtatje.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për identifikimin e përcaktorëve; listimin e llojeve të përcaktorëve; përcaktimin
e veçorive të përcaktorit me përshtatje dhe ndërtimin e fjalive me përcaktorë me përshtatje.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 5.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Shkalla: III

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Përcaktorët me drejtim dhe bashkim

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Romani “Shpella e piratëve”

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– identifikon përcaktorët;
– përcakton llojin dhe me se shprehet;
– ndërton fjali me lloje të ndryshme përcaktorësh.

Fjalët kyç:
● përcaktorë
● përcaktor me drejtim
● përcaktor me bashkim
● emra
● përemra

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fjali me lloje të ndryshme përcaktorësh etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Mbajtja e strukturuar e shënimeve Punë e pavarur - Ushtrime.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
Nxënësit rikujtojnë njohuritë rreth përcaktorëve përmes pyetjeve.
- Ç’quajmë përcaktor?
- Cilët janë llojet e përcaktorëve?
- Ç’tregon përcaktori me përshtatje?
- Me çfarë shprehet përcaktori me përshtatje?
			

saktëson dhe përcakton cilësinë e emrit bërthamë

përshtatet me emrin
në gjini, numër, rasë

Përcaktori		
me
përshtatje

shprehet me:
mbiemër, të nyjshëm,
e të panyjshëm
		
përemër
numëror

Nxënësit orientohen të lexojnë në tekst fragmentin nga pjesa ”Shpella e piratëve”.
Nxënësit pyeten shkurtimisht për njohuritë që kanë rreth këtij fakti dhe librit që lidhet me këtë vend. Ata
tregojnë për rolin dhe klasën që u përkasin fjalët me të zeza në fragment.
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Ndërtimi i njohurive të reja: Mbajtja e strukturuar e shënimeve
Nxënësit vazhdojnë plotësimin e skemës që kanë nisur një orë më parë. Bëhet diskutimi i informacionit
duke ilustruar llojet e përcaktorëve me shembuj.

Përcaktori me
drejtim shprehet:

Përcaktori me
bashkim shprehet:

			
			
Emër në rasën gjinore
		
Emër në rasën rrjedhore pa parafjalë

Përemra të palakueshëm
Përemër të pacaktuar

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Ushtrime
Punohet ushtrimi 1 sipas kërkesës. Për efekt kohe ndahet klasa në skuadra dhe punohet me tabelën.
			

Përcaktorët 		

Lloji 		

Ynë 		

Me përshtatje

Me se shprehet
Përemër pronor

Ushtrimi 2, 3, 4, 5 sipas kërkesës në libër. Tek ushtrimi 3 nxënësit tregojnë kujdes me emrat që
ndryshojnë gjini në shumës dhe argumentojnë ndryshimet.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për identifikimin e përcaktorëve, përcaktimin e llojit dhe me se shprehet dhe
ndërton fjali me lloje të ndryshme përcaktorësh.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Dagmar Hosfeld “Koni, Pauli dhe gara e vrapimit”
(ora e parë) - tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Garat

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca e të menduarit,
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
- parashikon rreth përmbajtjes së tekstit;
- shpreh ndjenjat dhe përjetimet e tij pas leximit;
- ritregon përmbajtjen duke dhënë shembuj dhe detaje nga teksti;
- përcakton fjalitë kyç që zbulojnë gjendjen shpirtërore të personazhit;
- i vendos një titull tjetër pjesës duke iu përmbajtur brendisë së tekstit.

Fjalët kyç:
● Koni
● Pauli
● garë
● stafetë

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Lexim i drejtuar (DRTA) Bashkëbisedim - Punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Stuhi mendimi
Mësuesi pyet nxënësit:
- A ju pëlqejnë garat me vrapime?
- A i keni vënë re atletët në pistë? Si ju duken ato? A kanë emocione? Si e kuptoni që janë te
emocionuar?
- Po vetë, a keni marrë pjesë në ndonjë garë vrapimi? Keni vrapuar vetë apo së bashku me të tjerë?
- Çfarë keni ndier?
Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
Prezantimi i pjesës së re
Mësuesi/ja i fton nxënësit të njihen me historinë e një vajze që merr pjesë në garë. Prezanton autoren
dhe titullin e librit nga është shkëputur fragmenti.

Dagmar Hoshfeld lindi më
1960 në Kiel, qytet në veri
të Gjermanisë. Sot ajo
jeton në një fshat të vogël
në mes të detit Baltik dhe
qytetit Sshlei dhe shkruan
libra për fëmijë. Që nga
viti 1998, ka botuar shumë
romane për fëmijë dhe të
rinj, që janë pritur shumë mire nga lexuesit e rinj.

Një nga veprat e
shumta të saj, në të
gjitha gjinitë, është
edhe seria Koni dhe
Co, ku bën pjesë dhe
romani “Koni, Pauli
dhe problemet me
shoqërinë” nga është
shkëputur fragmenti.

Veprat e
Dagmar HoSSfeld

Dagmar HoSHFeld

Lexim i drejtuar
Mësuesi prezanton titullin “Koni, Pauli dhe gara e vrapimit” dhe jep një informacion të shkurtër për
autoren.

Më pas i pyet nxënësit:
- Për çfarë bën fjalë ky tekst? Pse mendoni kështu?
Pas parashikimeve, ora e mësimit vijon me leximin e pjesës së parë të fragmentit:
- Pjesa e parë – nga fillimi deri te: Nga bilbili i zonjës Shpringer doli një fërshëllimë e fortë.
Pas leximit të kësaj pjese mësuesi zgjedh një nxënës që të ritregojë përmbajtjen e pjesës që u lexua më
parë. Mësuesi pastaj pyet:
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- A do t’i mposhtë Koni emocionet?
- Si mendoni se do të vazhdojë fragmenti? Pse?
Nxënësit bëjnë parashikimet e tyre. E njëjta procedurë ndiqet edhe pas leximit të pjesës së dytë.
Pjesa e dytë – nga: Pak më vonë, u dëgjua gjuajtja e fillimit... deri te Koni rrudhi ballin.
Një nxënës ritregon përmbajtjen e pjesës së lexuar. Pyetjet për parashikimin e pjesës së tretë mund të
jenë:
- Si mendoni se do të përfundojë gara? Pse mendoni kështu?
- A mund të fitojë Koni sepse ajo në fund rrudh ballin?
Pas leximit të pjesës së tretë dhe të fundit, mësuesi përcakton nxënësin/it që kanë qenë më afër me
parashikimet e tyre.
Pyetja 1 në tekstin e nxënësit
Nxënësit plotësojnë pyetjet e dhëna në tekstin e tyre dhe u përgjigjen atyre. P.sh.:
- Cilat janë... personazhet? Përgjigja: Koni, Pauli dhe miqtë e tyre.
Mësuesi mund të shtojë edhe pyetje të tjera:
- Kush i ra...bilbilit?
- A i ra shkopi i stafetës ... nga dora Konit?
- Si përfundoi... gara?
- E kujt ishte ... merita?
Pyetja 2 në tekstin e nxënësit
Mësuesi pyet:
- Çfarë përjeton Koni në këtë fragment?
- Çfarë e shoqërojnë gjatë gjithë garës Konin?
- Shkruani nga një fjali përmbledhëse për të tri fazat kryesore të garës.
Nxënësit i rikthehen tekstit dhe shkruajnë nga një fjali. P.sh.:
		
		
		

Fillimi i garës: 		
Zhvillimi i garës:
Fundi i garës: 		

Koni e përjeton me emocion fillimin e garës.
Koni është e përqendruar me shpirt e zemër për të fituar garën.
Koni dhe Pauli sa nuk fluturojnë nga gëzimi për fitoren.

Pyetja 3 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja ka sqaruar se stafeta është një garë në grup. Ai/ajo i pyet nxënësit:
- Cili nga të dy, Koni apo Pauli luajti rolin kryesor në këtë garë? (Pauli)
- Ku duket kjo?
Nga krahu i saj i djathtë u afrua me hapa të mëdhenj një djalë...
Shumë shpejt i arriti djemtë.
Faleminderit-i buzëqeshi Koni. etj.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Një titull tjetër pjesës
Mësuesi i fton nxënësit të mendojnë në grup për një titull tjetër të pjesës. Pasi diskutojnë së bashku,
nxënësit propozojnë titullin e tyre. Së bashku me mësuesin zgjedhin titullin/ujt më të përshtatshëm.
Shembuj:
- Dy shokët fitojnë garën.
- Koni dhe Pauli dalin të parët.
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Një titull tjetër pjesës
Mësuesi:
- Ç’mesazh morët nga kjo pjesë?
Aktivizohen sa më shumë nxënës të japin mendimet e tyre. Mësuesi i pranon mjaft që të jenë të argumentuara.
Shembuj:
- Shoqëria është më e rëndësishme se gjithçka tjetër.
- Garat dhe sfidat e jetës duhen përballuar me guxim.
- Falë shokëve të mirë e të zotë dhe guximit tonë, ne mund të fitojmë gjithmonë në jetë.
Mësuesi/ja pyet:
- Si ju vjen mesazhi i këtij tregim?
Porosi morale: Unë jam e sigurt që kjo ishte meritë vetëm e Paulit dhe jo e imja, por gjithsesi jam shumë
e gëzuar dhe krenare për veten...
Si emocion: ... por pastaj mendoi që fati nuk do ta ndihmonte më shumë se sa këmbët e saj.
Detyrë shtëpie
Rikujtoni tregimin “Djali dhe deti”. Gjeni pikëtakimet në lidhje me gjendjen shpirtërore të këtyre
personazheve:
- kur i kap paniku;
- kur përpiqen për ta kapërcyer atë;
- kur arrijnë të fitojnë.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Dagmar Hosfeld “Koni, Pauli dhe gara e
vrapimit” (ora e dytë) - tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca e të menduarit,
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– bën krahasime mes personazheve të ngjashme (Konit dhe
djalit te “Djali dhe deti”;
– komenton pjesë të ndryshme në fragment;
– lidh ngjarjen në fragment dhe sjelljen e personazheve me
jetën dhe përvojat e tij;
– analizon monologun e Konit.

Fjalët kyç:
● Garë
● emocion
● fiton garën
● panik

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Ditari dypjesësh - Diskutim - Punë në
grupe
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
a) Kontroll i detyrave të shtëpisë
Mësuesi/ja aktivizon disa nxënës për të lexuar detyrën e shtëpisë. Nxënësit duhet të kenë nxjerrë
pikëtakimet mes Konit dhe djalit te fragmentet e librit.
Djali 				
- Djalin e kap paniku nga frika, i duket
se do të fundoset;
- ndien dhimbje
- përmbledh forcat për t’ia dalë mbanë;

Koni
- Konin e kap paniku nga
emocioni, i duket se s’ia del dot;
- kërkon një vrimë miu për t’u
fshehur

Në fillim i kap paniku.
Në fund gëzimi i pamatë për fitoren.
Djali qan nga gëzimi dhe Koni kërcen si e çmendur nga gëzimi.
Ndërtimi i njohurive të reja
b) Interpretimi dhe vlerësimi
Pyetja 6 në tekstin e nxënësit
Pasi e lexon fjalinë në tekst, mësuesi i pyet nxënësit nëse janë ndier edhe ata ashtu? Nxënësit tregojnë
përvojat e tyre, ngjarje dhe episode të jetuara, si dhe arsyen pse janë ndier ashtu.
Pyetja 7 në tekstin e nxënësit
Nxënësit në grupe formulojnë tri këshilla të rëndësishme për veten. Mësuesi shënon disa prej tyre në
tabelë (më domethënëset). P.sh.:
- Mposht emocionet!
- Thuaj vetes që do t’ia dalësh mbanë!
- Unë e meritoj fitoren, sepse jam lodhur shumë për këtë. etj.
Pyetja 9 në tekstin e nxënësit
Kësaj pyetjeje nxënësit i përgjigjen në formën e një ditari dypjesësh. Nxënësit shkruajnë në fletë fletoreje
të nd`arë në dy pjesë, fjali nga teksti dhe komentin e tyre dhe më pas i lexojnë ato.
Pjesa
Pa ty s’do t’ia kisha dalë kurrë, - i tha Pauli Konit.
- S’e kam fjalën vetëm për garën, por edhe
për gjithçka tjetër.
- Shokët për këtë janë apo jo? - iu përgjigj
ajo. Që të ndihmojnë njëri-tjetrin.

Komenti i nxënësit
Komenti i nxënësit

c) Gjuha dhe stili
Pyetja 9 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja: Koni gjatë garës dialogon edhe me veten. Analizoni fjalët nga ana gramatikore. P.sh.:
Shkopin - kundrinor, i shprehur me emër në rasën kallëzore, trajta e shquar, gjinia mashkullore, numri njëjës.
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Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Pëlqimet për pjesën
Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit:
- A ju pëlqeu kjo pjesë?
- Për çfarë do ta mbani mend?
- Cili ju pëlqen më shumë, Koni apo Pauli, apo të dy? Pse?
- Si do të ishit sjellë ju në vend të tyre?
Detyrat e shtëpisë
Nxënësit zgjedhin:
- Vizatoni një nga momentet e këtij fragmenti.
- Përshkruani portretin fizik të Konit duke u bazuar në ilustrimin (foton) e dhënë në tekstin e nxënësit.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Ndajshtimi

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Gjergj Elez Alia

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
- identifikon ndajshtimin si lloj përcaktori;
- përcakton kuptimin e ndajshtimit kundrejt emrit bërthamë;
- përdor sipas kërkesës në fjali ndajshtimin.

Fjalët kyç:
● përcaktor
● emër
● ndajshtim

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha, foto etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Punë e drejtuar, INSERT - Ushtrime

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
Nxënësit rikujtojnë njohuritë që morën rreth përcaktorit duke iu përgjigjur pyetjeve.
- Ç’janë përcaktorët?
- Cilat janë llojet e përcaktorëve ?
- Me çfarë shprehen ata? Jepni Shembuj.
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Është gjymtyrë e dytë e fjalisë

Përcakton, saktëson a sqaron bërthamën
Përcaktori

Me bashkim

Me përshtatje

Me drejtim

Ndërtimi i njohurive të reja: INSERT
Nxënësit udhëzohen të punojnë me tekstin në fragmentin kushtuar Gjergj Elez Alisë.
Ata punojnë me shenjat e tabelës INSERT në libër, duke specifikuar mirë njohuritë që i kanë marrë e
lidhen me përcaktorët dhe nëse ka gjëra të paqarta, ato diskutohen dhe sqarohen së bashku.
Mësuesi/ja ndërton tabelën si më poshtë dhe u kërkon nxënësve ta plotësojnë në fletoren e tyre të klasës.
√
Njohuritë e reja që
nxënësi merr dhe
arrin t’i kuptojë.

+
Njohuritë që i
ka mësuar më
parë.

–
Njohuritë e reja që
janë ndryshe nga sa i
kujton ai.

?
Njohuritë e reja
që nuk arrin t’i
kuptojë

Ndajshtimi, si lloj përcaktori
Ndajshtimi tregon një karakteristikë të emrit që përcakton, si: marrëdhënie farefisnie, profesion gradë etj
Është gjithmonë në trajtë të pashquar
Përshtatet në numër me emrin bërthamë
Nuk ndryshon, kur ndryshon rasa e emrit bërthamë.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet ushtrimi 1, 2, 4 sipas kërkesës. Në ushtrimin, për të thjeshtuar gjetjen e ndajshtimit, nxënësve u
jepet mënyra praktike e lakimit të grupit emëror, gjatë të cilit ndajshtimi nuk ndryshon.
Ushtrimi 3. Nxënësit duhet të tregojnë kujdes të mos japin një përcaktor të thjeshtë, por një ndajshtim.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për identifikimin e ndajshtimin si lloj përcaktori; përcaktimin e kuptimit të
ndajshtimit kundrejt emrit bërthamë dhe përdorimit të ndajshtimit në fjali sipas kërkesës.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6.
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GRUPI A 					

TEST i tremujorit II

EMRI / MBIEMRI _______________________

Klasa VI____

a. Kërkesa rreth të kuptuarit të pjesës
Lexoni tekstin e mëposhtëm dhe përgjigjuni kërkesave që vijojnë.
Shqetësimi i një nëne
Ishte një kohë kur kisha qejf endjen nëpër rrugë. Shok kisha Brunon. Ishte i fortë në matematikë dhe,
aq shumë e pëlqeja, sa në çdo gjë veproja si ai. Pikë të dobët ai kishte ujin dhe një e dy më shpinte
buzë kanalit. Aty zinim e gjuanim me gurë mbi sipërfaqen e tij të errët, duke marrë në shenjë ndonjë kuti
konserve. Brunoja na kishte shpikur edhe një lojë. Përmbi kanal kalonte një urë e hekurt. Parmakët e saj
përbëheshin nga harqe të lakuara, të gjera rreth gjashtëdhjetë centimetra. Ne hynim në shtegun e ngushtë
e të kërcyer si bark për të kaluar matanë. Rrezikonim me kokën tonë. Rendnim, i binim pas shoqi-shoqit
mbi atë kalim rrëshqitës të metaltë. Herë pas here, kalonte ndonjë tramvaj mbi urë dhe e bënte atë të
lëkundej krejt. E atëherë, udhëtarët, që nga sipër, na lëshonin plot të shara.
Një ditë, tek gjendesha në mes të harkut, ndjeva një zë që po thërriste. Ishte zëri i një gruaje që më tërhoqi
vëmendjen dhe dëgjova që ajo po më ﬂiste me emër. Harkova shpinën dhe dallova time më. Ajo ishte aty,
e zbehtë, e shprishur në fytyrë nga tmerri, por pa klithma, pa gjeste të rastit. Kishte qenë në tramvajin që
sapo kishte përshkruar urën, më kishte parë dhe kishte kërcyer në tokë në ndalesën e parë.
– Eja, eja! – më tha me zë lutës.
Ngurroja të zbrisja që andej, ngaqë i trembesha ndonjë dacke të mirë. Po edhe tërë kohën s’mund të
rrija aty. Pashë ç’pashë mora drejtimin për nga ajo. Kur zbrita në tokë, ajo më rrëmbeu në krahët e saj,
më shtrëngoi fort pas vetes, aq fort sa më zuri frymën; pastaj më mori për dore, si të kishte frikë se mos
i largohesha sërish, e pa më folur asnjë fjalë, më shpuri në shtëpi. Ende e kam parasysh, duke kërkuar
nëpër çantë për të gjetur çelësin me dorë të dridhur, duke hyrë rrëmbimthi në dhomën e vet, për t’u plasur
drejt e mbi shtrat. Aty, nisi të qante ngadalë e lotët i shkonin çurg, pa mundur t’i ndalte dot.
U lëshova mbi të e i thirra:
– Më fal, mami, s’e bëj më!
Më kaloi dorën e butë mbi ballë e vijoi të qante në heshtje për një kohë të gjatë, pa mundur të mbledhë
veten e shumë shpejt nisa të qaja edhe unë me të.
Të nesërmen, u zura me Brunon, që donte si e si të më merrte me vete te kanali.
Rrethoni alternativën e saktë.
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1. Djali e pëlqen shumë shoqërinë me Brunon, sepse” 					
a. i pëlqente të bridhte nëpër rrugë me të;
b. Brunoja organizonte lojëra interesante;
c. pëlqente aftësitë e Brunos në lojëra;
ç. Brunoja ishte i fortë në matematikë.

1 pikë

2. Brunoja kishte pikë të dobët:								
a. matematikën
b. ujin dhe lojën buzë kanalit
c. vrapimin
ç. notin

1 pikë
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3. Nëna e pa djalin:										
a. në oborrin e shkollës
b. në rrugë
c. nga tramvaji
d. në shtëpi

1 pikë

4. Djali u zu me Brunon, sepse:								
a. ai donte ta merrte sërish te kanali
b. i tha nëna e tij
c. Brunoja nuk i pëlqente më si shok
ç. filloi të merrej me matematikën

1 pikë

5. Shkruani një arsye të marrë nga teksti pse loja mbi lumë ishte e rrezikshme për të dy fëmijët. 		
												
1 pikë
_________________________________________________________________________
6. Përshkruani gjendjen emocionale të nënës, kur shikon djalin e saj që rrezikon mbi urë.
Ilustroni me një shembull nga teksti. 							
2 pikë
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Jepni kuptimin me një fjalë të vetme 							

1 pikë

a. të shprehjes së mëposhtme frazeologjike:
e kam parasysh ________________________
b. të fjalës çurg në fjalinë: Lotët i shkonin çurg. 						
8. Pse djali nuk pranon të shkojë më me Brunon tek ura mbi kanal? 			
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
		
9. a. Si reagon djali kur takon nënën dhe shikon tronditjen e saj? 				
a) __________________________________________________________________

1 pikë
1 pikë

b. Ç’tregon kjo për natyrën e tij? 								
b) __________________________________________________________________

1 pikë

10. Ç’lloj figure letrare kemi në grupin e mëposhtëm? 					
Në shtegun si bark______________________________________

1 pikë

11. Pse udhëtarët i shanin djemtë, kur ata hidheshin nga ura? 				
_______________________________________________________________

1 pikë

12. Shkëputni nga teksti dhe shkruani momentin me kulmor të tregimit. 			
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1 pikë

13. Imagjinoni sikur kjo histori të kishte një përfundim tjetër. Shkruajeni atë. 		
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3 pikë

1 pikë
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II. Pyetje rreth sistemit gjuhësor
1. Gjeni foljen në lidhore dhe shkruani kohën e saj. 					

2 pikë

Të nesërmen u zura me Brunon, që donte si e si të më merrte me vete te kanali.
Folja _______________ koha _________________
2. Formoni fjali me foljen lexoj në mënyrën dëftore. 					
2 pikë
a. Koha e kryer, veta II, numri njëjës.
_________________________________________________________________________
b. Koha e pakryer, veta III, numri shumës.
_________________________________________________________________________
3. Qarkoni fjalinë në të cilën folja kam është përdorur në funksion ndihmës. 		
a. Më mori përdore, si të kishte frikë se mos i largohesha sërish.				
b. Ishte një kohë kur kisha qejf endjen nëpër rrugë.
c. Kishte qenë në tramvajin që sapo kishte përshkruar urën.
d. Ende e kam parasysh, duke kërkuar nëpër çantë çelësin.

1 pikë

4. Gjeni ndajfoljen dhe thoni llojin. 								
Ne hynim në shtegun e ngushtë e të kërcyer si bark për të kaluar matanë.
Ndajfolja _________________ lloji _________________

2 pikë

5. Formoni dy fjali me lidhëza. 								
2 pikë
a. një bashkërenditëse
_________________________________________________________________________
b. një nënrenditëse
_________________________________________________________________________
6. Nënvizoni parafjalët dhe thoni rasën. 							
Të nesërmen u zura me Brunon, që donte si e si të më merrte te kanali.
Parafjala ______________
rasa ________________________
Parafjala ______________
rasa ________________________

2 pikë

7. Qarkoni fjalinë e thjeshtë. 								
a. Ishte një kohë kur kisha qejf endjen nëpër rrugë.
b. Për shok kisha Brunon.
c. Ishte i fortë në matematikë dhe, aq shumë e pëlqeja, sa në çdo gjë veproja si ai.
d. Pikë të dobët ai kishte ujin e një e dy më shpinte buzë kanalit.

1 pikë

8. Gjeni kryefjalën në fjalinë e mëposhtme dhe thoni me se është shprehur.		

2 pikë

Nëna vijoi të qante në heshtje për një kohë të gjatë.
a. Kryefjala: ________________ b) Shprehur me: ____________________
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9. Qarkoni fjalinë që ka kallëzuesin emëror në fjalinë e mëposhtme. 			
a. Parmakët e saj ishin në anë të urës.
b. Ajo ishte e zbehtë dhe e shprishur në fytyrë nga tmerri.
c. Isha te kanali me Brunon.
d. Isha ngjitur te harqet e urës.

1 pikë

10. Gjeni të paktën një përcaktor në fjalinë e mëposhtme. 					
Më kaloi dorën e butë mbi ballë dhe, për një kohë të gjatë, pa mundur të mbledhë veten.

1 pikë

Nota

4

5

6

7

8

9

10

Pikët

0-8

9-12

13-16

17-21

22-26

27-30

31-33
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TESTI tremujorit II

GRUPI B 					

EMRI / MBIEMRI _______________________
I.

Klasa VI____

Kërkesa rreth të kuptuarit të pjesës

Lexoni tekstin e mëposhtëm dhe përgjigjuni kërkesave që vijojnë.
"Shtëpia me Tjegulla"
Një nga ndërtesat më të bukura në qytetin Meksiko është quajtur "Shtëpia me Tjegulla". Ajo ndodhet
pranë katedrales së vjetër të kryeqytetit. Për shumë vite me radhë, në të banonin vetëm njerëzit e pasur
dhe ﬁsnikët. Në shekullin XX ajo u ble nga dy vëllezër. Ata hapën një restorant ku shërbehej ushqim
meksikan dhe amerikan. Po, cila është legjenda e origjinës së kësaj shtëpie?
Në shekullin XVIII, në Meksiko, një djalë i vogël me emrin Luis jetonte bashkë me familjen e tij të pasur
dhe të dëgjuar. Luisi ishte një djalë dembel dhe egoist. Gjithë kohën ai mendonte vetëm si të argëtohej.
Kjo gjë ua prishte shumë terezinë prindërve të djalit. Një ditë i ati i tha:
− Ti kurrë nuk do të arrish diçka në jetë.
− S’ka gjë. Tani dua të argëtohem sa më shumë, – u përgjigj djali duke u larguar për në një festë...
Në ditët që pasuan, ai ﬁlloi të mendonte më shumë për fjalët e babait, ndaj vendosi të ndryshonte sjelljen.
Tani, në vend që të argëtohej, ai punonte orë të tëra me dëshirë. Bleu një shtëpi të madhe, jo shumë larg
katedrales dhe, bashkë me disa punëtorë, e mbuloi çatinë me tjegulla të bardha, të verdha dhe blu. Kur
shtëpia mbaroi, Luisi shkoi të banonte atje. Më pas ai bëri shumë udhëtime në Evropë, ku bleu suvenire
dhe pajisje shtëpiake të bukura, elegante dhe shumë të shtrenjta. Luisi vendosi që të organizonte për
nder të prindërve një festë të madhe në shtëpinë e tij madhështore. Në të morën pjesë njerëzit më të
shquar dhe më të pasur të kryeqytetit. Gjatë mbrëmjes, njerëzit vallëzonin e provonin pije dhe ushqime
të ndryshme. Por diku, para mesnatës, Luisi vuri re se një orë tavoline shumë e shtrenjtë ishte zhdukur
nga vendi ku ai e kishte vendosur. Djalit i shkoi ndër mend se midis të ftuarve duhej të kishte patjetër një
hajdut. Pa dyshim, që personi duhej ta kishte fshehur orën poshtë rrobave. Luisi shkoi në mes të dhomës
së madhe dhe me zë të lartë tha:
− Zonja dhe zotërinj! Më vjen keq që po ju ndërpres, por jam shumë i shqetësuar. Një orë e shtrenjtë nuk
ndodhet më në tavolinën pranë dritares.
− Kjo orë, – vazhdi Luisi, – e veshur me diamante, më është bërë dhuratë nga mbreti i Spanjës. Tani po
afron mesnata. Kur akrepat e orës të shënojnë dymbëdhjetë, atëherë zilja e saj do të bjerë dymbëdhjetë
herë. Dyert e shtëpisë janë të gjitha të mbyllura dhe askush nuk mund të largohet prej saj. Pas pak dritat
e dhomës do të ﬁken për pak minuta dhe personi që e ka orën mund ta vendosë sërish atë në tavolinën
ku ishte. Kur dritat u ndezën sërish, sytë e të gjithëve u kthyen te tavolina. Mbi të ishte ora e çmuar.
Donte
dhe një minutë që ora të shkonte dymbëdhjetë. Njerëzit me qetësi pritën të dëgjonin zilen e saj, por, kur
ora shënoi dymbëdhjetë, asgjë nuk u dëgjua. Luisi, duke parë shprehjet e habitura dhe kureshtare të
njerëzve, tha:
− Miqtë e mi! E vërteta është se ora nuk ka zile. Tani le të vazhdojmë të argëtohemi.
− Kështu përfundon legjenda e Luisit dhe e Shtëpisë me Tjegulla.
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Rrethoni alternativën e saktë.
1. Luisi e organizoi mbrëmjen për: 								
a. të respektuar prindërit;
b. t’i treguar qytetit pasurinë që zotëronte;
c. t’u njohur me njerëzit e shquar;
d. bamirësi.

1 pikë

2. Me rrugën që përdori Luisi për të gjetur orën tregon se është: 				
a. i njerëzishëm
b. i zgjuar
c. i arsimuar
d. kokëfortë

1 pikë

3. Pasi e ndërtoi shtëpinë, Luisi: 								
a. ia shiti mbretit të Spanjës;
b. ua dhuroi prindërve;
c. e mbajti si shtëpi banimi për vete;
d. hapi një restorant me ushqim meksikan.

1 pikë

4. Shkruani mendimin tuaj, pse prindërit i thanë Luisit: “Ti kurrë nuk do të arrish diçka në jetë.” 		
												
1 pikë
_________________________________________________________________________
5. Shkruani kuptimin e fjalës suvenir? 							
_________________________________________________________________________

1 pikë

6. a. Pse Luisi nuk i kontrolloi njerëzit, por zgjodhi një rrugë tjetër për gjetjen e orës?
_________________________________________________________________________

1 pikë

b. Po ju, si do të kishit vepruar në një rast të tillë? Argumentoni përgjigjen tuaj. 		
2 pikë
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
					
7. Përshkruani personazhin e Luisit nga fillimi deri në fund të legjendës. Ilustroni me shembuj
se si ndryshon ai. 										
3 pikë
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Luisin e shqetësonte më shumë humbja e orës apo fakti se midis të ftuarve gjendej
një hajdut? 											
Mbështeteni mendimin tuaj me argument nga pjesa.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2pikë

9. Shpjegoni me fjalë të tjera sipas kontekstit kuptimin e shprehjes frazeologjike. 		
Ua prishte shumë terezinë______________

1 pikë

10. Imagjinoni sikur kjo histori të kishte një përfundim tjetër. Shkruajeni atë. 		
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3 pikë
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II. Pyetje rreth sistemit gjuhësor
1. Gjeni foljen në lidhore e thoni kohën e saj. 						
Tani, në vend që të argëtohej, ai punonte orë të tëra me dëshirë.
Folja _______________
koha _________________

2 pikë

2. Formoni fjali me foljen shkruaj në mënyrën dëftore.					
2 pikë
a. Koha më se e kryer, veta III, numri njëjës.
_________________________________________________________________________
b. Koha e kryer e thjeshtë, veta I, numri njëjës.
_________________________________________________________________________
3. Qarkoni fjalinë në të cilën folja kam është përdorur në funksion ndihmës. 		
a. personi që e ka orën mund ta vendosë sërish atë në tavolinën ku ishte.
b. personi duhej ta kishte fshehur orën poshtë rrobave.
c. S’ka gjë.
d. Kishte dhe një minutë që ora të shkonte dymbëdhjetë.

1 pikë

4. Gjeni ndajfoljen dhe thoni llojin. 								

2 pikë

Luisi shkoi të banonte atje.
Ndajfolja _________________ Lloji _________________
5. Formoni fjali me lidhëza. 									

2 pikë

a. një bashkërenditëse
_________________________________________________________________________
b. një nënrenditëse
_________________________________________________________________________
6. Nënvizoni dy parafjalë dhe thoni rasën. 							

2 pikë

Në shekullin XVIII, në Meksiko, një djalë i vogël me emrin Luis jetonte bashkë me familjen e tij të pasur
dhe të dëgjuar.
Parafjala ______________
rasa ________________________
Parafjala ______________
rasa ________________________
7. Qarkoni fjalinë e thjeshtë. 								

1 pikë

a. Luisi organizoi për nder të prindërve një festë të madhe në shtëpinë e tij madhështore dhe ftoi
shumë miq.
b. Në të morën pjesë njerëzit më të shquar dhe më të pasur të kryeqytetit.
c. Njerëzit provuan pije dhe ushqime të ndryshme dhe vallëzuan gjithë natën.
d. Por diku, para mesnatës, Luisi vuri re se një orë tavoline shumë e shtrenjtë ishte zhdukur nga vendi
ku ai e kishte vendosur.
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8. Gjeni kryefjalën dhe thoni me se është shprehur.						

2 pikë

Në të morën pjesë njerëzit më të shquar të kryeqytetit.
a) Kryefjala: _____________________b) Shprehur me: ____________________
9. Qarkoni fjalinë që ka kallëzues emëror. 							

1 pikë

a. Luisi ishte një djalë dembel dhe egoist.
b. Një orë tavoline shumë e shtrenjtë ishte zhdukur nga vendi.
c. Mbi tryezë ishte ora e çmuar.
d. Një nga ndërtesat më të bukura në qytetin Meksiko është quajtur Shtëpia me Tjegulla.
10. Gjeni të paktën një përcaktor në fjalinë e mëposhtme. 					

1 pikë

Kështu përfundon legjenda e Luisit dhe e Shtëpisë me Tjegulla.
Nota

4

5

6

7

8

9

10

Pikët

0-8

9-12

13-16

17-21

22-26

27-30

31-33
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Përgjigjet e testit të tremujorit II
Grupi A
Përgjigjet rreth kërkesave rreth të kuptuarit të pjesës
1. ç
2. b
3. c
4. a
5. 1 pikë për arsyen e saktë
6. 1 pikë për përshkrimin dhe 1 pikë për shembullin ilustrues
7. a. e imagjinoj
b. curril / si çezmë
8. Sepse mendon për shqetësimin që i shkaktoi të ëmës dhe kuptoi se sa e rrezikshme ishte kjo.
9. a. preket dhe shqetësohet për gjendjen e saj dhe kupton se kish bërë diçka të gabuar.
b. Tregon ndjeshmërinë dhe dhembshurinë e tij (pranohen çdo përgjigjet e afërta brenda kontekstit)
10. Krahasim
11. 1 pikë për arsyetimin e saktë.
12. Një ditë, tek gjendesha në mes të harkut, ndjeva një zë që po thërriste. Ishte zëri i një gruaje që më
tërhoqi vëmendjen dhe dëgjova që ajo po më ﬂiste me emër. Dallova time më. Ajo ishte aty, e zbehtë, e
shprishur në fytyrë nga tmerri, por pa klithma, pa gjeste të rastit.
13. Sipas përgjigjes, natyrshmërisë, argumentit, ruajtjes së linjës, saktësisë drejtshkrimore
Pra; 1 pikë për mbylljen, 1 pikë për respektimi i linjës së tregimit, 1 pikë për drejtshkrimi.
Përgjigjet rreth njohurive për gjuhën
1. Të (më) merrte; kohë e pakryer
2. a. folja ke lexuar
b.lexonim
3. lexonim
4. ndajfolja matanë, lloji vendi
5. nga 1 pikë për fjalitë e formuara saktë
6. parafjala me rasa kallëzore, parafjala te rasa emërore ( merr 1 pikë kur gjen vetëm një parafjalë)
7. b
8. kryefjala nëna – shprehur me emër në rasën emërore
9. b
10. E butë, të gjata (mjafton të gjejë një)
Grupi B
Përgjigjet rreth kërkesave rreth të kuptuarit të pjesës
1. a
2. b
3. c
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4. Prindërit i shqetësonte shumë fakti që Luisi shikonte vetëm argëtimet, ndonëse nuk ishte më i
vogël dhe jo vetëm nuk punonte, por nuk e kishte ndër mend një gjë të tillë derisa prindërit i tërhoqën
vëmendjen. (Pranohet çdo përgjigje që lidhet me kuptimin e pjesës)
5. Dhuratë e çmuar
6. a. Sepse i interesonte të gjente orën pa e prishur festën dhe njëkohësish gjetja e saj do të qe më e
vështirë ndryshe.
b. 1 pikë për përgjigjen që pranohet gjithsesi dhe 1 pikë për argumentin.
7. 2 pikë për përshkrimin e Luisit në të dy periudhat dhe 1 pikë për ilustrimin.
8. E shqetësonte humbja e orës dhe kjo dhe për faktin se ai nuk u lodh dhe nuk u interesua për
hajdutin duke menduar më shumë për festën.
Ilustrim fjalia e parafundit e pjesës. (Pranohet çdo përgjigje që argumentohet.)
9. I mërziste
10. Sipas përgjigjes, natyrshmërisë, argumentit, ruajtjes së linjës, saktësisë drejtshkrimore
Pra; 1 pikë për mbylljen, 1 pikë për respektimi i linjës së tregimit, 1 pikë për drejtshkrimi.
Përgjigjet rreth njohurive për gjuhën
1. folja të argëtohej; kohë e pakryer
2. a. folja kishte shkruar, b. shkrova
3. kishte fshehur
4. ndajfolja atje, lloji vendi
5. nga 1 pikë për fjalitë e formuara saktë
6. parafjala në rasa kallëzore, parafjala me rasa kallëzore (merr 1 pikë kur gjen vetëm një parafjalë)
7. b
8. kryefjala ne – shprehur me përemër në rasën emërore
9. a
10. e Luisit, e Shtëpisë me Tjegulla (mjafton të gjejë një)

293

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”

Tremujori i tretë
PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të folurit
Tema mësimore: Debat me temë “Shoqëria është më e rëndësishme
se çdo gjë”

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Organizimi
dhe zhvillimi i një debati

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– shpreh qartë, saktë, me argumente dhe duke iu përmbajtur temës,
situatës dhe qëllimit, mendime dhe idetë e tij;
– respekton mendimin e tjetrit dhe e kundërshton (brenda rregullave
të etikës) me argumente;
– ndan dhe organizon (ose merr pjesë në ndarjen e roleve) rolet
gjatë një debati;
– respekton pozicionin e tij gjatë zhvillimit të debatit.

Fjalët kyç:
● debat
● rregulla
● argumente

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Bashkëbisedim - Rrjeti i diskutimit Punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Kontroll i detyrave të shtëpisë
Nxënësit që kanë zgjedhur detyrën e parë prezantojnë vizatimet e tyre. Ata tregojnë momentin që kanë
zgjedhur, detajet dhe ngjyrat që kanë përdorur etj. Nxënësit e tjerë lexojnë përshkrimin e portretit të Konit.
Mësuesi/ja bën vlerësimet e detyrave të nxënësve.
Stuhi mendimi
- Si e përjetoi Koni garën e vrapimit?
- Kush e ndihmoi skuadrën që të dilte e para?
- Po pse Pauli e falënderon Konin?
- Çfarë mendon Koni për shoqërinë?
Ndërtimi i njohurive të reja
a) Parapërgatitja
Jeta dhe pasionet e Konit
Mësuesi/ja jep informacion më të zgjeruar për personazhin e Konit: për jetën e saj, për pasionet, për
shoqërinë e saj etj.
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Lista e detyrave të Konit
Nxënësit njihen me listën e detyrave të Konit. Mësuesi/ja fton nxënësit që të parashikojnë rreth zgjedhjeve
të Konit:
- A mund t’i bëjë të gjitha Koni?
- Nga çfarë mendoni se është tërhequr? Pse mendoni kështu?
Mësuesi/ja sqaron konceptin e listës në trajtën e hartës së konceptit dhe e pasqyron atë në tabelë.
Lista është një lloj shkrimi ku renditen:
Emra njerëzish; emra objektesh; tituj artikujsh;
tituj librash; rend detyrash etj.

Lista

Renditja e veprimtarive të klasës, emrat e
shënuar në regjistër, renditja e detyrave etj.
Lista e nxënësve
Mësuesi/ja fton nxënësit që të plotësojnë një listë veprimtarive të tyre, duke nisur nga gjërat më të
rëndësishme për ta. Nxënësit lexojnë punët e tyre dhe tregojnë pse disa veprimtari ose detyra për ta janë
më të rëndësishme.
a) Zgjedhja e alternativave
Mësuesi/ja ndan nxënësit në grupe dhe përcakton alternativën që do të mbrojë secili prej tyre. Për nxënësit
që nuk kanë dëshirë të përfshihen në debat, mësuesi/ja u cakton detyrën e dëgjuesit dhe të mbajtësit të
shënimeve. Po kështu, mësuesi/ja cakton edhe një juri me 3-5 veta. Propozimet për anëtarët e jurisë vijnë
nga vetë nxënësit.
b) Zgjedhja e folësve
Përpara se të hedhin në fletë argumentet e tyre, nxënësit zgjedhin së bashku nxënësin që do të prezantojë
mendimet dhe argumentet e grupit. Mësuesi/ja orienton dhe vëzhgon gjatë këtij procesi.
c) Zgjedhja e drejtuesit të debatit
Edhe për këtë zgjedhje, zbatohet e njëjta procedurë si në rastet e mësipërme.
ç) Zhvillimi i debatit (Rrjeti i diskutimit)
Nxënësit shprehin nëpërmjet folësve (që i kanë zgjedhur vetë) argumentet pro dhe kundër. Debati zgjat
afërsisht 30 minuta. Koha u është njoftuar paraprakisht nxënësve nga mësuesi/ja.
			

PO 					
JO
A duhet të kesh
ambicie për të
qenë i pari /e para?
Përfundimi: _________________________________________________
Argumentet e faktet e debatuesve shkruhen në skemën e rrjetit të diskutimit. Në përfundim të debatit dilet
me disa përfundime, për të cilat bien dakord grupet.
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d) Vendimi i jurisë
Juria, duke u mbështetur në pasurinë, saktësinë dhe shprehjen e bukur të argumenteve, shpall grupin e
punës fitues.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Mendime rreth debatit
Mësuesi/ja bashkëbisedon me nxënësit:
- A ju pëlqeu tema e debatit?
- Për çfarë do t’u pëlqente të debatonit?
Detyrat e shtëpisë (brenda mundësive)
Ndiqni ndonjë debat në televizion dhe tregoni në klasë se çfarë vini re.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të dëgjuarit
Tema mësimore: Rregullat e të dëgjuarit

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Rregulla për të dëgjuarin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– jep gjykimet e tij në lidhje me zhvillimin e një debati;
– veçon rregullat më të rëndësishme të dëgjuarit dhe tregon
rëndësinë e secilës prej tyre;
– tregon se sa i rëndësishëm është të jesh korrekt gjatë
zhvillimit të një debati.

Fjalët kyç:
● debat
● flas
● dëgjoj
● të dëgjuar
● rregullat e të dëgjuarit

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Punë në grupe - Rrjeti i diskutimit.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Bashkëbisedim rreth detyrave të shtëpisë
Mësuesi/ja:
- A keni rastisur që të dëgjoni këto ditë ndonjë debat në televizion? Ju pëlqeu?
- Çfarë vutë re?
- Kishte ndonjë gjë që nuk shkonte?
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Ndërtimi i njohurive të reja
→ Bashkëbisedim rreth debatit të zhvilluar një orë më parë
Mësuesi/ja:
- Si mendoni se shkoi debati që zhvilluam orën e shkuar?
- Çfarë mendoni se duhet të shkonte më mirë?
- Çfarë gjëje pozitive vutë re te folësit? Po negative?
- Po te dëgjuesit? Filloni me gjërat pozitive?
- A ndikuan në cilësinë e debatit gjërat negative?
- Mendoni se mund t’i përmirësoni? Pse dhe si?
→ Rregullat për të dëgjuarin
Mësuesi/ja ndan nxënësit në grupe (4-5 nxënës në një grup) dhe iu kërkon që të shkruajnë një listë
rregullash për të dëgjuarin. Pasi nxënësit punojnë një grupe, një nxënës (drejtuesi i grupit) prezanton listën
e rregullave. Kështu veprohet me të gjitha grupet.
Mësuesi/ja shënon në tabelën e klasës rregullat. Në fund ai i lexon më të rëndësishmet dhe bën konkluzionet
për punën e grupeve.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Shkrimi i rregullave
Meqë rregullat për të dëgjuarin janë të vlefshme kudo dhe kurdo mësuesi/ja fton nxënësit t’i shkruajnë
këto rregulla në një fletë të madhe kartoni (nxënësit janë porositur paraprakisht nga mësuesi/ja) dhe ta
vendosin atë në një vend të dukshëm në klasë. Nxënësit aktivizohen në këtë detyrë sipas mundësive dhe
prirjeve të tyre. Dikush shkruan në fletë, dikush bën një ilustrim me humor, dikush e ngjit fletën, dikush
mund të përgatisë një kornizë etj.
Detyrat e shtëpisë
Mësuesi/ja prezanton temën e debatit që do të zhvillohet si projekt dhe u kërkon nxënësve që të kërkojnë
informacion dhe të përgatiten për të.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Zhak Prever “Fleta e shkrimit” (poezi) - tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Ora e mësimit

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca e të menduarit,
4. Kompetenca digjitale.
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– lexon rrjedhshëm dhe me shprehësi poezinë;
– u përgjigjet pyetjeve që kanë lidhje me të kuptuarit e poezisë;
– shpreh ndjenjat dhe përjetimet e tij pas leximit të poezisë;
– analizon gjendjen shpirtërore që u shkakton fëmijëve ardhja e
pranverës dhe se si e përjetojnë ata pranverën gjatë orës së mësimit;
– lidh atë që ndodh në poezi me jetën dhe përvojat e tij personale, si
dhe me personazhe të tjera, me të cilat është njohur në pjesë të
tjera letrare;
– analizon gjuhën që përdor poeti si p.sh.: përsëritjet, vargjet e
shkurtra etj.;
– shpjegon kuptimin e figurshëm të disa fjalëve dhe shprehjeve që
përdoren në poezi.

Fjalët kyç:
● matematikë
● zog
● mësues
● fëmijë
● luan
● klasë
● mure

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Diskutim -Punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve (të cilët do të punojnë në çift) që një fletë fletoreje ta ndajnë në dy kolona
dhe të shkruajnë aty:
Çfarë nuk ju pëlqen në një orë mësimi?

Si do të donit ju të ishte një orë mësimi?

Pasi hedhin mendimet e tyre në fletë, fillojnë dhe i lexojnë ato. Mësuesi/ja vlerëson, bën vërejtje, orienton
dhe bën konkluzionet e punës së nxënësve.

Zhak Prever

Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
→ Prezantimi i poezisë
Mësuesi/ja prezanton titullin e poezisë dhe autorin e saj, si dhe i shkruan këto në tabelë.
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→ Lexim shprehës i poezisë
Mësuesi/ja dhe 1-2 nxënës lexojnë në mënyrë shprehëse poezinë. Nxënësit e tjerë dëgjojnë ose lexojnë
në heshtje poezinë.
→ Pyetje rreth poezisë
Mësuesi/ja pyet:
- Në ç’stinë zhvillohet ngjarja në poezi? Ku duket kjo (zogjtë, dritarja e hapur)
- Cila lëndë po zhvillohet atë orë mësimi?
- A është matematika lënda më e mërzitshme? (Nxënësit japin mendimet e tyre pro ose kundër.)
- Çfarë ndodhi papritur gjatë orës së mësimit?
- Cilët e ndiejnë të parët këngën e zogut? Fëmijët apo mësuesi/ja? Pse? (Mungesa e përqendrimit
gjatë orës së mësimit, ndjeshmëria ndaj lojës dhe këngës, gëzimi i ardhjes së pranverës, mospëlqimi
i monotonisë së një ore mësimi etj.)
- Si reagon mësuesi/ja ndaj fëmijëve?
- Çfarë ndodh në fund?
→ Pyetja 4 në tekstin e nxënësit
Nxënësit lidhin me shigjetë dhe lexojnë më pas çiftimet e tyre.
→ Mesazhi
Mësuesi/ja fton nxënësit që të formulojnë mesazhin e poezisë (që vjen nëpërmjet emocioneve të
fëmijëve).
Shembuj:
- Mësimi duhet të bëhet sa më zbëvitës dhe interesant. ose Mësimi nuk duhet të jetë monoton dhe i
mërzitshëm për fëmijët.
- Mësuesi/ja duhet t’i kuptojë dhe mirëkuptojë fëmijët, kur ata kanë nevojë për një pushim ose shkëputje
të shkurtër.
b) Interpretimi dhe vlerësimi
→ Pyetja 6 në tekstin e nxënësit
Nxënësit i rikthehen tekstit dhe më pas diskutojnë rreth qëndrimit të mësuesit/es.
Mësuesi/ja pyet:
- Çfarë qëndrimi mban mësuesi/ja ndaj nxënësve? Të ftohtë apo të përzemërt?
- E kupton dhe e lehtëson mësuesi/ja gjendjen e fëmijëve apo u rri larg dhe vetëm i qorton?
Mësuesi është indiferent dhe i ftohtë ndaj asaj që ndodh në klasë. Ai përsërit vazhdimisht e në mënyrë
monotone rregulla ose veprime të thata matematikore. Ora e mësimit bëhet gjithmonë e më monotone,
ndaj është normale që fëmijët të ndihen të lodhur dhe të mërzitur. Mësuesi nuk krijon mundësi që
nxënësit të përfshihen të gjithë, të zgjidhin problema, të mendojnë në mënyrë kritike etj. Ai nuk e kupton
lodhjen e fëmijëve (profesori bërtet), ndaj situata në fund duket se del jashtë kontrollit.
Mësuesi/ja nxit nxënësit të diskutojnë rreth pyetjeve dhe të ilustrojnë përgjigjet e tyre me vargje nga
poezia.
→ Pyetja 7 në tekstin e nxënësit
Lidhja e poezisë me përvojat e nxënësve dhe me pjesë të tjera letrare
- Nxënësit lidhin ndodhinë e poezisë me ndonjë rast nga jeta e tyre, si dhe tregojnë se si kanë reaguar
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mësuesit në një rast të tillë. Mësuesi/ja aktivizon sa më shumë nxënës që të shprehin përvojat e tyre. Ai/
ajo kujdeset dhe jep orientime për të folurin e qartë dhe të saktë, si dhe për shmangien e fjalëve fyese
gjatë të folurit.
- Fëmijët duan të dëgjojnë këngën e zogjve, të jenë në mesin e natyrës, ti gëzohen pranverës njësoj si
Tomi dhe haku që kishin dëshirë të largoheshn e të preheshin në gjirin e natyrës.
c) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 8 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të gjejnë në tekst përsëritjet e shumta dhe vargjet e shkurtra. Më pas i fton
ata të lexojnë shembujt që kanë gjetur në tekst. Mësuesi/ja mund t’i pyesë edhe për qëllimin e autorit në
përdorimin e tyre.
Përsëritjet japin idenë e monotonisë dhe të mërzisë gjatë orës së mësimit.
Vargjet e shkurtra – cicërimën e zogjve, emocionet dhe rrahjet e zemrës së fëmijëve etj.
→ Pyetja 9 në tekstin e nxënësit
Nxënësit nënvizojnë foljet dhe mbiemrat.
- Folje: bëjnë, përsëriteni, thotë, kalon etj.
- Mbiemra: së bukur
→ Pyetja 11 në tekstin e nxënësit
Nxënësit shpjegojnë kuptimin e vargjeve. Ata tregojnë se ora e mësimit prishet, pasi nxënësit nuk janë më
të vëmendshëm, janë vetëm fizikisht në klasë dhe imagjinata e tyre i çon pranë natyrës. Fëmijët e duan
lojën dhe natyrën.
- Pse xhamat bëhen rërë? (xhamat bëhen prej rëre dhe fëmijët nuk shohin më xhamat, por rërën në
natyrë)
- Pse bankat bëhen pemë? (bankat bëhen prej druri; fëmijët kanë nevojë të kacavirren në pemë dhe jo
të rrinë ulur)
- Pse boja bëhet ujë? (lëngjet, natyra e ka një element të rëndësishëm ujin, liqenet, lumenjtë, detet) etj.
→ Pyetja 11 në tekstin e nxënësit
Nxënësit shkruajnë në tekstin e tyre rastet kur fjalët zhvendosen për efekte artistike. Më pas ata i lexojnë
këto raste, si p.sh.:
- zogun e këngës së bukur si lirë/që kalon në qiell/ fëmija e sheh...
- Thotë mësuesi/ja. etj.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Pyetja 10 në tekstin e nxënësit
Nxënësit ndahen në dy grupe. Secili grup pasi diskutojnë së bashku, vendos për një titull tjetër për
poezinë. Nxënësit tregojnë edhe arsyen pse kanë zgjedhur pikërisht atë titull.
Shembuj:
Kënga e zogut dhe matematika
Pranverë dhe mërzi
Detyrat e shtëpisë
Kthejeni këtë poezi në një prozë poetike të ngjashme me pjesën “Bora” të Faik Konicës.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Dritëro Agolli “Pylli qan për sorkadhen”
(poezi) - tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Dashuria për kafshët

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin,
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– lexon rrjedhshëm dhe me shprehësi poezinë;
– u përgjigjet pyetjeve që kanë lidhje me të kuptuarit e
poezisë;
– shpreh ndjenjat dhe përjetimet e tij pas leximit të
poezisë;
– përcakton mesazhin e poezisë;
– analizon gjuhën e figurshme që përdor autori në poezi;
– dallon simbolikën që përdoret në poezi.

Fjalët kyç:
● sorkadhe
● pyll
● zë
● çarg
● rënkojnë
● drurët
● lot

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Shkrim i lirë - Bashkëbisedim - Diskutim - Punë në grupe.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Kontrolli i detyrave të shtëpisë
Mësuesi/ja aktivizon dy-tre nxënës në leximin e detyrave të shtëpisë dhe më pas i vlerëson me fjalë dhe
shprehje ata.
→ Shkrim i lirë
Mësuesi/ja shtron para nxënësve pyetjen:
- Si duhet të sillet njeriu me kafshët?
Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit që përgjigjen e pyetjes mund ta japin në forma të ndryshme: me një
strofë, 2-3 fjali, një vizatim etj. Nxënësit lexojnë detyrën e tyre, pasi kanë punuar në heshtje. Mësuesi/ja
dhe nxënësit vlerësojnë nxënësit që prezantojnë detyrat.
Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
→ Prezantimi i poezisë
Mësuesi/ja prezanton titullin e poezisë, autorin e saj, si dhe jep pak të dhëna për jetën dhe veprën e D.
Agollit.
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Dritëro Agolli
Shkrimtar, publicist,
veprimtar shoqëror,
anëtar i Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë.
Lindi në Menkulas
të Devollit, më 1931.
Dritëro Agolli është një
nga figurat qendrore të
letërsisë shqipe.

Veprat e tij kryesore
janë:
- Shkëlqimi dhe rënia
e shokut Zylo
- Komisari Memo
- Trëndafil në gotë
- Arka e djallit
- Në rrugë dolla
- Lypësi i kohës
- Pelegrini i vonuar

Veprat e
Dritëro Agolli

Dritëro Agolli
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→ Lexim shprehës i poezisë
Mësuesi/ja dhe 1-2 nxënës lexojnë në mënyrë shprehëse poezinë. Nxënësit e tjerë dëgjojnë ose lexojnë në
heshtje poezinë.
→ Pyetja 1 në tekstin e nxënësit
Nxënësit në dyshe plotësojnë në tekstin e tyre, nga dy fjali përmbledhëse për çdo strofë. P.sh.:
Strofa 1
1. Sorkadhen në një mbrëmje e zunë në çark.
2. Pylli kërkonte sorkadhen me mall dhe dhembje.
Strofa 2
1. Dita zbardhi dhe hëna u shua.
2. Drurët rënkonin dhe pylli qante.
Nxënësit lexojnë detyrën dhe mësuesi/ja bën komentet e tij. Fjalitë më të bukura një nxënës i shkruan në
tabelë.
→ Pyetja 2 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja pyet:
- Çfarë ndieni për sorkadhen? Pse?
Aktivizohen 2-3 nxënës për të dhënë përgjigjet e tyre.
→ Mesazhi
Mësuesi/ja fton nxënësit që të formulojnë mesazhin e poezisë.
Shembuj:
- Kafshët duhen lënë të jetojnë në mjedisin e tyre.
- Njerëzit nuk duhet t’i vrasin kafshët, por duhet të kujdesen për to.
b) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 4 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja:
- A ju pëlqen titulli i kësaj poezie? Pse?
- A qan në të vërtetë pylli? Po kush qan?
- Pse poeti ua vesh dhimbjen sendeve? (për ta bërë më të prekshme vdekjen e sorkadhes; për të treguar
se sorkadhja duhet të vazhdonte jetën e saj në pyll etj.)
Pasi nxënësit u përgjigjen këtyre pyetjeve, zëvendësojnë shprehjet e dhëna në tekst me shprehje që kanë
të njëjtin kuptim. P.sh.:
- Rënkonte zemra e poetit.
- Ishin lotët e poetit.
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Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Pyetja 5 në tekstin e nxënësit
Nxënësit lexojnë me vëmendje pyetjen, shënojnë po ose jo përbri çdo alternative dhe më pas arsyetojnë
përgjigjet e tyre. P.sh.:
- Të mirën – Po, sepse sorkadhja është një kafshë paqësore, ushqehet me bar (pra nuk është grabitqare) etj.
- Të bukurën – Po, sepse trupi i saj është elegant, sytë i ka shprehës, ngjyrën e lëkurës e ka të bukur etj.
Kështu veprohet me të gjitha alternativat
Detyrat e shtëpisë
- Mësojeni përmendsh këtë poezi dhe recitojeni bukur atë.
- Sillni në klasë foto, pamje, video etj., të kafshës suaj të preferuar dhe, nëse e keni në shtëpi, përshkruani
marrëdhënien që keni me të.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Ligji për mbrojtjen e kafshëve (tekst joletrar)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Dashuria për kafshët

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin,
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– flet për kafshën e tij të preferuar, diskuton për të dhe
analizon marrëdhënien që ka me të;
– u përgjigjet pyetjeve rreth brendisë së ligjit kundër
keqtrajtimit të kafshëve dhe rregullores së shërbimit
veterinar;
– veçon disa rregulla rreth kujdesit dhe ruajtjes së
kafshëve;
– shpreh qëndrimin e tij ndaj atyre që i keqtrajtojnë ose i
vrasin kafshët;
– analizon disa veçori gjuhësore të shkrimit të ligjeve dhe
rregulloreve;
– shkruan një tekst të shkurtër në trajtën e një rregulloreje.

Fjalët kyç:
● kafshë
● ligj për mbrojtjen e kafshëve
● kod penal
● shërbim veterinar
● organizata për mbrojtjen e kafshëve

Burimet: teksti mësimor, e-libri, Foto, pamje, video etj., për kafshën e preferuar
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Bashkëbisedim - Rrjeti i diskutimit Punë në grupe.
303

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Kontrolli i detyrave të shtëpisë
- Recitim i poezisë “Pylli qan për sorkadhen”
Mësuesi/ja aktivizon sa më shumë nxënës për të recituar poezinë “Pylli qan për sorkadhen”. Paraprakisht
kërkohet nga nxënësit që gjatë recitimit të shqiptojnë mirë fjalët dhe të shprehin notat e dhimbjes dhe të trishtimit.
Nxënësit prezantojnë fotot ose videot për kafshën e tyre të preferuar. Mësuesi/ja dhe nxënësit e tjerë
mund t’u drejtojnë atyre pyetje, si:
- Pse është kafsha më e preferuar për ju? Çfarë ka të veçantë?
- Kur e keni marrë në shtëpi?
- A ka qenë e vështirë të mësoheni me të?
- Si kujdeseni? E ushqeni? E pastroni? etj.
- A jua kthen dashurinë dhe përkujdesin ai/ajo?
- A keni ndonjë ndodhi interesante në lidhje me të?
- Si do të ndiheshit nëse dikush e keqtrajton kafshën tuaj të preferuar?
- A do donit ta kishit në shtëpi një kafshë të tillë? (nëse nuk e kanë)
Ndërtimi i njohurive të reja
→ Stuhi mendimi
Mësuesi/ja pyet:
- Ne i duam dhe kujdesemi për kafshët, por a ka njerëz që i dëmtojnë apo edhe i vrasin ata? A dini
shembuj të tillë?
- Si ndiheni ju kur dëgjoni ose shihni raste të tilla? A mund të qëndrojmë indiferentë para dukurive
të tilla?
- Çfarë qëndrimi duhet mbajtur ndaj njerëzve të tillë?
- A keni dëgjuar për ligje ose rregullore për mbrojtjen e kafshëve?
- Mendoni se këto ligje janë të mjaftueshme?
→ Prezantimi i ligjit ndërkombëtar kundër keqtrajtimit të kafshëve dhe rregullores së shërbimit
veterinar
Mësuesi/ja prezanton dy tekstet e mësipërme dhe i fton nxënësit që t’i lexojnë në heshtje ato.
→ Pyetje rreth njohjes dhe të kuptuarit
- Nga është shkëputur neni i paraqitur? (Kodi Penal)
- Ç’kategori njerëzish përmend ky nen?
- Cili është ndëshkimi që u jepet këtyre njerëzve?
- Cilat janë detyrat kryesore të shërbimit veterinar?
→ Diskutim
Mësuesi/ja u drejton nxënësve pyetjet e tekstit dhe i nxit që të diskutojnë rreth tyre. Mësuesi/ja drejton
diskutimin.
→ Ushtrohuni
- Fjalët karakteristike që përdoren në shkrimin e ligjeve: kod, nen, kushtetutë, dënim, ndëshkim, detyrim etj.
- Foljet me të cilat fillojnë rregullat e shkrimit të një rregulloreje: folje në mënyrën dëftore, koha e tashme,
veta e tretë, numri njëjës.
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Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Shkrimi i disa rregullave për një shok/shoqe që do të kujdeset për kafshën tuaj shtëpiake
Mësuesi/ja:
- Ju e dini mënyrën se si duhet ushqyer, shëtitur, kujdesur kafsha juaj shtëpiake. Imagjinoni se do të
largoheni për disa ditë nga shtëpia dhe kafshën tuaj do t’ia lini shokut ose shoqes suaj të ngushtë. Shkruani
(duke iu referuar rregullores së mësipërme) disa rregulla se si duhet të kujdeset ai/ajo për kafshën tuaj.
Nxënësit punojnë në grupe (3-4 nxënës) dhe më pas prezantojnë punët e tyre. Mësuesi/ja vlerëson
kontributet e nxënësve në këtë detyrë.
Detyrat e shtëpisë
Sillni në klasë një tekst në formën e ligjit ose të një rregulloreje dhe analizoni gjuhën e tij.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Kundrinori

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Pjesa “Djali dhe deti’’

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
4. Kompetenca personale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– identifikon kundrinorët në fjali;
– dallon kundrinorin e drejtë;
– ndërton fjali me kundrinorë të drejtë.

Fjalët kyç:
● kundrinor
● kundrinor i drejtë
● kundrinor i zhdrejtë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fjali me lloje të ndryshme kundrinorësh etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh - Lexim dhe punë e drejtuar - Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
- Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
Nxënësit testohen paraprakisht për njohuritë që kanë në lidhje me kundrinorin nëpërmjet pyetjeve;
- Ç’është kundrinori?
- Në cilin grup bën pjesë ati?
- Sa llojesh janë kundrinorët?
Emër në rasën dhanore

Emër në rasën kallëzore

Kundrinor
i drejtë

i zhdrejtë
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Ndërtimi i njohurive të reja: Lexim dhe punë e drejtuar
Nxënësit udhëzohen të kthehet në tekst dhe të lexojnë fragmentin nga pjesa “Djali dhe deti”. Pasi lexojnë
tekstin, mësuesi/ja i udhëzon të gjejnë se çfarë janë fjalëve me të kuqe dhe nga cila gjymtyrë varen.
- Nxënësit formojnë grupet foljore:
Dalloi këmishën
Iu dha krahëve
Kishte humbur idenë
U përplas me tokën
Dhe arrijnë në përfundimin se kundrinoret janë pjesë plotësuese të grupit të kallëzuesit dhe lidhen me foljen.
Vazhdohet me tekstin, ku mësuesi/ja shpjegon
kuptimin e kundrinorit, kundrinorit të
drejtë dhe kundrinorit të zhdrejtë.
Kundrinori i drejtë

Shënon objektin ku bie
veprimi i shprehur nga folja
Shprehet me emër në
rasën kallëzore
Është gjymtyrë që po e
hoqe i prishet kuptimi fjalisë

Nxënësit punojnë dhe diskutojnë rreth kuptimit të kundrinorëve, në veçanti të kundrinorit të drejtë.
U kërkohet nxënësve të japin një mendimin se sa i domosdoshëm është ai në fjali, duke argumentuar
mendimin e tyre.
Shënim. Në klasën e gjashtë nxënësit duhet të dallojnë me anë të pyetjeve kundrinorin dhe llojet e tij, pa
u ndalur shumë në veçoritë e tyre, të cilat do t’i marrin vitin e ardhshëm.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet ushtrimi 1, 2, 3, 4 sipas kërkesës. Ushtrimi 4 mund të plotësohet dhe me klasën e fjalëve me
të cilët shprehet kundrinori.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për identifikimin e kundrinorëve në fjali; dallimin e kundrinorin të drejtë dhe
ndërtimin e fjalive me kundrinorë të drejtë.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 5 sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Përmbledhja e skenarit të filmit (jotekst letrar)
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin,
4. Kompetenca digjitale.
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Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Dashuria
për kafshët
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– shprehet me fjalët e tij për dashurinë dhe besnikërinë që të
falin kafshët;
– u përgjigjet pyetjeve rreth brendisë për filmin “Hachiko”;
– ritregon shkurtimisht e në mënyrë të përmbledhur historinë
e filmit;
– flet rreth mënyrës se si interpreton qeni, aktor në film, rreth
marrëdhënies së qenit me profesorin, rreth përshtatjes së
muzikës me situatat në film;
– shpreh ndjenjat dhe emocionet që përjetuar kur ka parë
filmin;
– plotëson kartelën e të dhënave të një filmi;
– shkruan përmbledhjen e një filmi të preferuar.

Fjalët kyç:
● skenar
● film
● profesori
● qeni
● pret
● stacioni i trenit

Burimet: teksti mësimor, e-libri, https://www.youtube.com/watch?v=qnTdJFIvoME
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Bashkëbisedim - Ditari dypjesësh Punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Kontrolli i detyrave të shtëpisë
Nxënësit lexojnë detyrën e shtëpisë dhe tregojnë pse kanë zgjedhur ato rregulla për t’u kujdesur për
kafshën e tyre. Mësuesi/ja i vlerëson për gjuhën, qartësinë dhe saktësinë me të cilat i ka shprehur
rregullat.
→ Stuhi mendimi
Mësuesi/ja: Orët e kaluara kemi folur dhe lexuar për dashurinë dhe kujdesin që duhet të kemi për kafshët.
Gjithashtu, kemi diskutuar shkurtimisht edhe për dashurinë dhe kënaqësinë që na falin kafshët.
- A keni parë ndonjë film me kafshë?
- Ju pëlqejnë këto filma? Pse?
- Përmendni disa filma të tillë? ("101 Dalmatët"; "Doktor Dulitëll"; "Aventurat e Milos dhe Otis": "Haçiko"
etj.)
- Cili nga këta filma ju pëlqen më shumë? Pse?
- Po filmi “Haçiko” ju pëlqen?
Ndërtimi i njohurive të reja
→Shikimi i një përmbledhjeje nga filmi “Haçiko”
Mësuesi/ja shfaq një përmbledhje nga filmi “Haçiko”. Kur nuk janë mundësitë për ta realizuar këtë, mund
të prezantojë disa foto ose pamje nga filmi.
https://www.youtube.com/watch?v=qnTdJFIvoME
Pasi nxënësit shikojnë këtë pjesë diskutojnë rreth tij.
- Lexim në heshtje i historisë së Haçikos (Hachiko)
Nxënësit lexojnë në heshtje përmbledhjen e historisë së Haçikos dhe nënvizojnë të dhënat kryesore në të.
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→ Pyetje rreth njohjes dhe të kuptuarit
- E cilës race ishte qenushja “Haçiko”?
- Cili ishte i zoti i Haçikos?
- Ç’marrëdhënie kishte mes tyre? Cili ishte rituali i përditshëm i Haçikos?
- Çfarë ndodh me Haçikon pas vdekjes së profesorit?
- Sa vite e priti Haçikoja të zotin e saj? Ç’tregon ky fakt?
- Pse njerëzit kishin interes për ta parë, për t’u kujdesur dhe për të ushqyer Haçikon?
Çfarë përfaqëson Haçikoja?
- Çfarë ndodhi gjatë Luftës së Dytë Botërore me skulpturën e Haçikos?
Çfarë tregon kjo për luftën? (Mizoria dhe urrejtja e luftës kundër një simboli të dashurisë
dhe besnikërisë.)
- A u rikrijua skulptura e Haçikos? Do të kishit dëshirë ta shihnit?
→ Diskutim
Mësuesi/ja moderon diskutimin rreth:
- mënyrës se si interpreton qeni në film; (ai interpreton si të ishte njeri; sytë e Haçikos shprehin të gjitha
emocionet njerëzore si dhimbje, lot, gëzim etj.; zëri dhe lehjet e Haçikos “flasin” shumë më shumë se
fjalët etj.);
- lidhja mes të zotit dhe qenit (Ai ka një marrëdhënie të mrekullueshme me aktorin që luan në rolin e
profesorit etj.; duket se aktori dhe qeni njihen dhe duhen prej vitesh; aq e mrekullueshme është lidhja mes
tyre sa gjithçka të duket e vërtetë dhe jo film);
- përshtatja e muzikës me filmin (përzgjedhja e muzikës është e arrirë, ajo përkon çdo moment me atë
që ndodh në film etj.);
- përjetimi i skenës së fundit; (ata që e kanë parë filmin janë përlotur pa dyshim në fund të tij).
- Komente rreth fotove
Në tekstin e nxënësit janë tri foto. Mësuesi/ja i fton nxënësit të komentojnë secilën prej tyre. Mësuesi/ja i
orienton nxënësit te:
- komunikimi me sy mes aktorit dhe Haçikos te fotoja e parë;
- skulptura e Haçikos dhe se çfarë përfaqëson ajo;
- sytë dhe dhimbja e Haçikos ndërkohë që pret të zotin.
→ Kartela e të dhënave të filmit
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit që të shohin kartelën e të dhënave të filmit. Shkruhen në tabelë të dhënat
që duhen plotësuar në një kartelë. Pyeten nxënësit nëse i kanë ditur ato të dhëna për filmin “Haçiko”.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Ushtrohuni
Nxënësit ndahen në grupe dhe plotësojnë kartelën e të dhënave për një film që iu ka pëlqyer. Plotësimi i
kartelës bëhet sipas modelit të dhënë në tekstin e nxënësit. Të dhënat që nxënësit nuk i mbajnë mend, i
plotësojnë në shtëpi. Pas përfundimit të detyrës, nxënësit e prezantojnë atë para shokëve dhe shoqeve
të klasës. Mësuesi/ja vlerëson detyrën e nxënësve.
Detyrat e shtëpisë
Shkruani përmbajtjen e një filmi që ju ka pëlqyer.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Ali Podrimja “Me jetue” (poezi), tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Këshillat e
prindit

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca qytetare,
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– lexon rrjedhshëm dhe në mënyrë shprehëse poezinë;
– shpjegon kuptimin e figurshëm të porosive që jep poeti
nëpërmjet vargjeve;
– analizon marrëdhëniet babë-bir duke dhënë shembuj dhe
detaje nga poezia;
– dallon rendin e fjalëve në vargje dhe tregon funksionin e tij në
poezi;
– analizon disa veçori të gjuhës së poetit si përdorimin e
ndajfoljeve, të foljeve dhe të shenjave të pikësimit;
– dallon forcën përgjithësuese të mesazhit/eve që përcjell poezia;
– përcakton këshillat që merr nga leximi dhe studimi i teksteve
të ndryshme;
– vlerëson kontributin, përkushtimin dhe këshillat e prindit të tij.

Fjalët kyç:
● babë
● bir
● këshillë
● gur
● lutje
● i pari
● unë

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Shkrim i lirë - Bashkëbisedim - Ditari 2-pjesësh - Punë
në grupe.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Globi i këshillave
Mësuesi/ja improvizon një kuti në formë globi dhe u thotë nxënësve:
- Kujtoni një këshillë të vlefshme që ju kanë dhënë prindërit, shkruajeni në një fletë dhe vendoseni atë në
glob.
Ndërtimi i njohurive të reja
c) Kuptimi dhe mesazhi
→ Prezantimi i poezisë
Mësuesi/ja prezanton titullin e poezisë, autorin e saj (i shkruan në tabelë), si dhe jep pak të dhëna
për jetën dhe veprën e Ali Podrimjes. Mësuesi/ja sqaron se kujt i kushtohet kjo poezi, si dhe rrethanat
familjare të poetit. Përmendet fakti se poezia është shkruar, kur poeti e dinte se të birit i kishte mbetur
edhe pak jetë, për shkak të sëmundjes së pashërueshme.
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Ali Podrimja lindi më 28 gusht,
1942 në Gjakovë (Kosovë), në
kohë lufte dhe pati një fëmijëri
mjaft të vështirë. Ali Podrimja
është autor i më shumë se dhjetë
vëllimeve me poezi dhe mbahet
sot nga kritika si përfaqësuesi më
tipik i poezisë së sotme shqiptare
dhe si një poet me emër dhe në shkallë ndërkombëtare.

Veprat e tij kryesore
janë:
- Zari
- Buzëqeshje në
kafaz
- Burgu i hapur
- Harakiri
- Lum Lumi

Veprat e
ALI PODRIMJA

ALI PODRIMJA
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→ Lexim shprehës i poezisë
Mësuesi/ja dhe një nxënës lexojnë në mënyrë shprehëse poezinë. Nxënësit e tjerë dëgjojnë ose lexojnë
në heshtje poezinë.
→ Titulli i poezisë
Mësuesi/ja:
- Pse poeti e titullon poezinë “Me jetue”? (Sepse e gjithë poezia është ndërtuar në formën e këshillave që
poeti i jep djalit të tij: Çfarë duhet bërë që të jetosh (me jetue – në dialektin e gegërishtes)
→ Mesazhi
Mesazhi: E ardhmja e një kombi varet nga brezi i ri që ai edukon.
Vargjet ku del qartë ky mesazh janë: Kryesorja të jetosh/ këtë gur ta hedhësh më lart se Unë.
d) Gjuha dhe stili
→ Pyetja 2 në tekstin e nxënësit
Përgjigjet e kësaj pyetjeje jepen në trajtën e një ditari dypjesësh. Në njërën anë të fletës shënojnë këshillat
e poetit për të birin, Lumin, ndërsa në anën tjetër shpjegimin e nxënësve për këto këshilla. P.sh.:
Porositë e poetit

Shpjegimi i tyre

Nuk ka nevojë për kuje, lutje.

Në jetë nuk është e nevojshme të qash e të lutesh.

Këtë gur ta hedhësh më lart se unë.

Guri është përpjekja dhe arritjet që realizon njeriu
në jetë. Poeti e këshillon të birin që t’i tejkalojë
arritjet e të atit.

Kurrë mos mendo se i pari jam unë.

Njeriu nuk duhet të vuajë nga vetëkënaqësia dhe
mbivlerësimi për veten.

...

...

...

...

...

...

Nxënësit në këtë rast punojnë në dyshe. Pas plotësimit të ditarit 2-pjesësh, nxënësit lexojnë shpjegimet
e tyre. Ata, gjithashtu, krahasojnë mënyrën se si i kanë kuptuar këshillat e poetit. Shtatë porositë e poetit
mësuesi/ja i shënon në dërrasën e zezë.
→ Pyetja 3 në tekstin e nxënësit
Nxënësit lexojnë pyetjen dhe i rikthehen poezisë për të nënvizuar rastet kur rendi te fjalët këshilluese
prishet. Pasi i nënvizojnë, nxënësit i lexojnë ato. P.sh.
- Sa më pak shikoje veten në pasqyrë.
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- Dhe kurrë mos mendo i pari.
- Me pleh kurrë mos u pajto.
- Asgjë mos rrit, asgjë mos krijo me dhunë. etj.
Nxënësit japin mendimet e tyre në lidhje me këtë zgjedhje të poetit. P.sh., duke prishur rendin dhe duke
mos e nisur me folje, vargjet nuk marrin trajtën e urdhrave, por të këshillave.
→ Pyetja 4 në tekstin e nxënësit
Nxënësit nënvizojnë vargjet që zbulojnë marrëdhënien babë-bir, të cilët nuk bëjnë dot pa njëri-tjetrin.
Vargjet:
- Ai që do të kujdeset për ditët e mia të mbrama/ për ëndrrat e mia e qetësinë je ti...
- Mund ta kalosh natën në kullën time të vetmuar në botë...
- Bashkudhëtari im ta provojmë veten derisa kemi frymë.
→ Pyetjet 5,6,7,8 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja ndan klasën në katër grup dhe i cakton secilit grup nga një pyetje. Pasi punojnë, nxënësit
prezantojnë zgjidhjet e tyre. P.sh.:
→ Pyetja 5
Ndajfoljet e kohës: përdoret dy herë ndajfolja kurrë.
→ Pyetja 6
Foljet në lidhore: të hedhësh, të jetosh, të duash, të jetosh dhe urdhërore: shikoje, mendo, pajto, nxirre,
rrit. Ky përdorim diktohet nga fakti që poezia është ndërtuar në trajtën e këshillave.
→ Pyetja 7
Poeti nuk përdor shenja pikësimi, për të mos u dhënë trajtë urdhërore vargjeve.
→ Pyetja 8
Unë dhe Ti përfaqësojnë të gjithë prindërit dhe fëmijët. Për t’i bërë të përveçëm poeti përdor shkronjën
e madhe.
→ Pyetja 9 në tekstin e nxënësit
Nxënësit shkruajnë në fletore këshillat që kanë marrë gjatë mësimeve të mëparshme:
- nga një fabul;
- nga një shkrim didaktik
- nga një rregullore
- nga një fjalë e urtë
- nga një poezi
Nxënësit lexojnë këshillat. Mësuesi/ja vlerëson përgjigjet e nxënësve.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Këshillat e prindërve
Nxënësit kanë hedhur në glob dëshirat e prindërve. Mësuesi/ja ose ndonjë nxënës i lexojnë një nga
një të gjitha këshillat. Nxënësit shohin në klasë edhe pikat e takimit mes poetit dhe prindërve të tyre.
Mësuesi/ja u kujton nxënësve që prindërit janë njerëzit që na duan më shumë në këtë botë, ndaj duhet
t’i dëgjojnë dhe t’i zbatojmë këshillat e tyre.
Detyrat e shtëpisë
Bëni një krijim të shkurtër me temë “Këshillat e prindit tim janë mjaft të vlefshme për mua”
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: të lexuarit
Tema mësimore: Letra e presidentit amerikan Abraham Linkoln (tekst joletrar)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Këshillat e prindit

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca qytetare,
4. Kompetenca e të menduarit,
5. Kompetenca e të menduarit.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– shpreh përjetimet dhe ndjenjat që e shoqërojnë gjatë leximit të tekstit;
– dallon në tekst notat e respektit dhe të mirësjelljes së presidentit
amerikan ndaj mësuesve;
– krahason tekste që kanë elemente të përbashkëta si p.sh., gjen elemente
të përbashkëta mes letrës së presidentit dhe poezisë “Fleta e shkrimit”;
– shkruan një mesazh për mësuesin/en e tij;
– analizon disa veçori të gjuhës së tekstit;
– vlerëson virtytet njerëzore si respekti, përkushtimi, dashuria etj.

Fjalët kyç:
● letër
● president
● djalë
● mësues
● këshilla

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Shkrim i lirë, Bashkëbisedim, Punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Kontrolli i detyrave të shtëpisë
Mësuesi/ja kontrollon detyrat e shtëpisë. Ai aktivizon 2-3 nxënës (ose edhe më shumë) që të lexojnë
krijimet e tyre me temë “Këshillat e prindit tim janë mjaft të vlefshme për mua”. Mësuesi/ja dhe nxënësit e
tjerë vlerësojnë saktësinë, qartësinë dhe fjalorin shprehës në krijimet e shokëve/shoqeve.
Ndërtimi i njohurive të reja
→ Bashkëbisedim
-A vijnë interesohen prindërit tuaj në shkollë?
-A keni dëgjuar ndonjëherë që prindi juaj t’i ketë dhënë ndonjë këshillë mësuesi/jat në lidhje me ju?
Cila ka qenë ajo?
-Nëse jo? Pse?

Abraham Linkoln
Ishte presidenti i 16-të i Amerikës gjatë viteve 18601864. Ai njihet si mbrojtës i të drejtave dhe lirive
të njeriut. Linkolni ishte një djalë i varfër që mësoi
në mënyrë audidakte, por që me këmbëngulje dhe
guxim arriti të bëhej president i SHBA-së.
312

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
→ Prezantimi i tekstit
Mësuesi/ja prezanton titullin e tekstit dhe autorin e saj. Ai jep 2-3 të dhëna për Abraham Linkoln.
→ Lexim shprehës i tekstit
Mësuesi/ja lexon tekstin. Më pas nxënësit e lexojnë edhe njëherë në heshtje atë.
→ Përshtypjet e para të nxënësve
Mësuesi/ja:
- A ju pëlqeu ky tekst? Pse?
- Cila këshillë ju pëlqeu më shumë? Pse?
- Pak më lart thamë që Linkoln kishte jetuar në shekullin XIX. A është aktuale edhe sot kjo letër? Pse?
(Këshillat janë aktuale pasi shkolla duhet t’u mësojë fëmijëve gjëra që do t’u duhen në jetë; duhet t’u
mësojë mrekullinë e leximit të librave; duhet t’u nxisë dëshirën dhe kërshërinë për të qenë në gjirin e
natyrës e për t’i shërbyer asaj; duhet t’i mësojë të humbin dhe të ndiejnë shijen e fitores etj.)
Aktivizohen sa më shumë nxënës të japin mendimet e tyre në lidhje me pëlqimet e tyre për këshillat e
presidentit.
→ Bashkëbisedim
Mësuesi/ja:
- Nga cili pozicion presidenti Linkoln ia drejton këshillat mësuesit?
Një model përgjigjeje: Linkoln flet nga pozicioni i prindit. Ai ndonjëherë i shpreh këshillat në formën e
dëshirave (do të doja t’i mësonit..). Si çdo prind edhe ai mendon se djali i tij është i vogël edhe i mirë etj.
Nëse do të fliste si president, atëherë gjuha e tij do të ishte gjuha e ligjit, urdhëresave, rregullave etj.
- A ndieni nota urdhëruese në fjalët e presidentit?
Një model përgjigjeje: Nuk ka nota urdhëruese në letër. Pavarësisht se ka folje që janë në mënyrën
urdhërore, si p.sh.: mësojeni, jepini, lejojeni, mundojini etj.), këto folje zbuten nga folja: “nëse mundeni” e
cila përdoret disa herë në këtë letër.
- Cili është qëndrimi që mban presidenti ndaj mësuesit? Ku duket kjo?
a) Presidenti i drejtohet mësuesit me shprehjen: mësues i nderuar
b) Presidenti nuk jep urdhra, ai gjithmonë përsërit shprehjen nëse mundeni.
c) Presidenti i drejtohet mësues në vetën e dytë të numrit shumës: mësojeni, lejojeni, nëse mundeniveta e dytë, numri shumës; por ju bëni më të mirën etj.
- Krahasoni mesazhin e fragmentit të këtij teksti: “Mësojeni, nëse mundeni, të zbulojë mrekullinë e leximit
të librave, por gjithashtu i jepni edhe kohën e mjaftueshme për të kundruar misterin e përjetshëm të
fluturimit të zogjve në qiell...” me mesazhin e poezisë “Fleta e shkrimit”.
Një model përgjigjeje: Në të dyja rastet mesazhi është i njëjtë. Fëmijët jo vetëm duhet të marrin dije, por
edhe duhet të pushojnë e të prehen në gjirin e natyrës, duhet të mrekullohen nga natyra, duhet të kenë
kuriozitetin për t’i mësuar e zbuluar të gjitha misteret e saj etj.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Letër e hapur për gazetën e shkollës
Shënim: Nëse shkolla nuk ka një gazetë të saj, tri letrat mund të vendosen në këndin e senatit të shkollës
(qeverisë së nxënësve).
Mësuesi/ja ndan klasën në tri grupe. Secili grup shkruan një letër të hapur në formën e mesazhit për
mësuesit e shkollës. Mësuesi/ja u kujton nxënësve që, si edhe në rastin e letrës së presidentit Linkoln,
mesazhi duhet të ketë nota respekti për figurën e mësueit.
Tre nxënës lexojnë detyrën. Më pas nxënësit krahasojnë tri mesazhet dhe nxjerrin të përbashkëtat dhe
dallimet mes tyre.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të dëgjuarit
Tema mësimore: Fatos Arapi “Deti”; Asdreni “Pamje”; E. Dikinson
“Një nënpetël dhe një petël dhe një gjëmbth” (poezi),

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me
tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca e të menduarit,
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– rikujton rregullat që duhet të ndjekin gjatë të dëgjuarit;
– shpreh përjetimet ndjenjat që e shoqërojnë gjatë leximit të një
poezie;
– dallon fjalët kyç në një poezi;
– përcakton mesazhin që merr nga një poezi;
– krahason mesazhet e tri poezive të ndryshme që dëgjon;
– lidh mesazhet e tri poezive me jetën dhe përvojat e tij personale.

Fjalët kyç:
● dëgjoj
● të dëgjuarit
● rregulla
● mesazh

Burimet: teksti mësimor, e-libri, https://www.youtube.com/watch?v=CYXG9rG0Jf0
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Bashkëbisedim - Diagrami i Venit Punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
→ Rregullat e të dëgjuarit
Mësuesi/ja:
- Çfarë duhet të kemi parasysh kur jemi duke dëgjuar dikë ose diçka?
- Pse është e rëndësishme të jemi të vëmendshëm?
- Si mund ta shprehim interesin ndaj asaj që dëgjojmë?
- A duhet të mbajmë shënime ndërkohë që jemi duke dëgjuar? Në cilat raste? Pse është e
rëndësishme të mbajmë shënime në të tilla raste?
- Çfarë duhet të bëjmë nëse nuk kuptojmë diçka gjatë të dëgjuarit?
Nxiten dhe inkurajohen nxënësit të shprehin mendimet e tyre.
Ndërtimi i njohurive të reja
Mësuesi/ja u prezanton nxënësve mënyrën se si do të zhvillohet ora e mësimit. Ai do të lexojë tri poezi.
Gjatë leximit të çdo poezie nxënësit do të dëgjojnë dhe do të shënojnë në fletore fjalët kyç të poezisë. Pas
dëgjimit të çdo poezie nxënësit do të diskutojnë për to.
→ Prezantimi dhe dëgjimi i poezisë “Deti” të Fatos Arapit
Mësuesi/ja prezanton titullin dhe autorin e poezisë. Para se mësuesi/ja të fillojë të lexojë, u kërkon
nxënësve që gjatë dëgjimit duhet të mbajnë shënime në fletore:
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- Fjalët kyç të përshkrimit të peizazhit (ngjyrat dhe zhurmat)
- Fjalët kyç të ndjesive të poetit
- Fjalët kyç që ju nxitin imagjinatën
Më pas ora e mësimit vijon me leximin e poezisë nga mësuesi/ja, ndërsa nxënësit dëgjojnë. Leximi mund
të shoqërohet me ndonjë kolonë zanore që ka lidhje me detin. Mësuesi/ja kërkon në youtube me fjalët kyç
sea and waves sound, dhe zgjedh një nga videot që ofron youtube ose klikon në linkun:
https://www.youtube.com/watch?v=CYXG9rG0Jf0
Nëse është e nevojshme, mësuesi/ja e lexon dy herë poezinë (kur nxënësit thonë që nuk e kuptuan mirë).
Pas dëgjimit, mësuesi/ja pyet:
- Ju pëlqeu kjo poezi?
- Çfarë ju pëlqeu më shumë?
- Ju ndihmoi videoja për ta kuptuar më mirë?
Më pas nxënësit lexojnë fjalët kyç që kanë mbajtur shënim. Nxënësit krahasojnë me njëri-tjetrin fjalët që
kanë veçuar. Mësuesi/ja bën vërejtjet dhe sugjerimet e tij, si dhe vlerëson nxënësit. Shembuj:
- Fjalët kyç të përshkrimit të peizazhit: deti, fushat e gjera, kope të çuditshme, kuajsh të bardhë,
hapësirat e pafundme, deti fantastik dhe i madhërishëm etj.
- Fjalët kyç të ndjesive të poetit: gëzim dhe frikë
- Fjalët kyç që ju nxitin imagjinatën: kuaj të bardhë, thyenin këmbët, shkelnin, rrokulliseshin, shkelnin,
fluturonin.
Mesazhi
Mësuesi/ja:
- Cili është mesazhi që i kësaj poezie?
Shembull përgjigjeje: Një njeri që e ka kaluar fëmijërinë e tij pranë detit, imazhet, madhështia dhe mrekullia
e detit do ta shoqërojnë gjatë gjithë jetës.
Mësuesi/ja aktivizon sa më shumë nxënës që të shprehin mesazhin që kanë marrë ata nga kjo poezi.
Krahasim mes imazhit të krijuar nga poezia dhe një pikture
Mësuesi/ja i fton nxënësit që të mbyllin sytë dhe të imagjinojnë atë që poeti Fatos Arapi ka përshkruar në
poezinë “Deti”.
- A mund ta përshkruani me fjalët atë që imagjinuat?
- A ka gjëra të përbashkëta imazhi që keni krijuar në mendjen tuaj me këtë pikturë? Nëse po, çfarë?

→ Prezantimi dhe dëgjimi i poezisë “Pamje” të Asdrenit
Mësuesi/ja ndjek të njëjtën procedurë si në rastin e parë. Për t’i ndihmuar nxënësit që të kuptojnë më mirë
poezinë, mësuesi/ja e shoqëron poezinë me foto ose pamje nga perëndimi i diellit. Këto foto duhet të kenë
elementet e poezisë: diellin në perëndim, detin, malin, pemë (bredha) etj.
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Shembuj të fjalëve kyç:
- Fjalët kyç të përshkrimit të peizazhit: qielli, lëmsh i zjarrtë, dielli, mal i lartë, u skuqnë ujërat dhe toka,
retë, bredhat etj.
- Fjalët kyç që ju nxitin imagjinatën: dielli si lëmsh i zjarrtë, ment kryet e dërrmoi, si hej zu gjaku shpërkenditej,
u skuqnë edh’ ujrat edhe toka/ u skuqnë rreth retë, bredhat si burbuqe u lyen ngjyrë trëndafili, i larë me
gjak secili etj.
Mesazhi
Mësuesi/ja:
- Cili është mesazhi i kësaj poezie?
Shembull përgjigjeje: Perëndimi i diellit i ofron njeriut një peizazh të mrekullueshëm e të madhërishëm.
→ Prezantimi dhe dëgjimi i poezisë “Një nënpetël dhe një petël dhe një gjëmbth” të E. Dikinson
Edhe me këtë poezi veprohet si në rastet e mësipërme. Dëgjimi i poezisë shoqërohet me dy ose më
shumë foto. Në foto duhet të ketë një trëndafil, zogj ose bletë.

Mësuesi/ja pas leximit u sqaron nxënësve kuptimet e fjalëve: petël dhe nënpetël (nga biologjia).
Shembuj të fjalëve kyçe:
- Fjalët kyç të përshkrimit të peizazhit: nënpetël, petël, gjembth, mëngjes, verë, bulës vese, puhisë, bletëza,
lodrim zogjsh, trëndafil.
- Fjalët kyç që ju nxitin imagjinatën: një lodrim zogjsh në pemë, unë jam një trëndafil etj.
Mesazhi
Mesazhi: Natyra me zogjtë, puhizat, pemët dhe lulet është e mrekullueshme.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Krahasimi i mesazheve
Pasi nxënësit kanë folur për të tria poezitë dhe kanë nxjerrë mesazhin e secilës, mësuesi/ja i fton të
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gjejnë ngjashmëritë mes tyre, duke punuar në grupe. Nxënësit mund ta organizojnë përgjigjen në formën
e diagramit të Venit.

Deti
Një petël, një
nënpetël dhe
një gjëmbth

Pamje

Një model përgjigjeje:
Të përbashkëtat janë: Natyra e mrekullon njeriun; deti (në dy poezitë e para).
Të veçantat:
1. Kujtimet dhe mbresat që le deti në kujtesën e njeriut...
2. Perëndimi i diellit...
3. Një pranverë mes lulesh, pemësh dhe zogjsh...
Nxënësit prezantojnë dhe krahasojnë punët e tyre. Mësuesi/ja komenton dhe vlerëson përgjigjet e
nxënësve.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Shkrimi i një letre

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Modeli i një letre

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;
3. Kompetenca personale;
4. Kompetenca digjitale
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
– liston llojet e letrave sipas karakteristikave të tyre;
– dallon elementet e strukturës së një letre;
– përcakton rregullat e shkrimit të një letre;
– shkruan një letër shoqërore;
– respekton rregullat e drejtshkrimit në shkrimin e letrës.

Fjalët kyç:
● letër
● shoqërore
● strukturë
● kokë
● mbyllje

Burimet: Teksti shkencor, materiale të ndryshme të nxënësve nga interneti dhe letra personale
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Vëzhgim i materialeve të nxënësve - Punë e pavarur
me modele - Shkrim i pavarur
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: vëzhgim i materialeve të nxënësve dhe
në videoprojektor
Nxënësit janë porositur të sjellin letra personale që mund të kenë në shtëpi, por dhe materiale të
ndryshme, gjetur në libra, revista a internet, që tregojnë modele letrash shoqërore, të cilat nëse ka
mundësi paraqiten para klasës me videoprojektor.
U kërkojmë nxënësve të vëzhgojnë dhe diskutojnë se çfarë është shkruar në ato letra, nëse përmbajtja
e tyre i drejtohet vetëm një personi apo është publike duke përcaktuar dhe llojet e letrave që u përkasin.
Nëse kanë sjellë material me videoprojektor ai mund të vëzhgohet për të parë kujt i drejtohet, me çfarë
fjalësh, me çfarë lidhet përmbajta e letrës dhe si mbyllet ajo.
Ndërtimi e njohurive të reja; punë e pavarur me modele
Nxënësit përdorin modelet e letrave të tyre, por për të analizuar strukturën e tyre, u drejtohen modeleve
në libër.
U kërkojmë nxënësve të vëzhgojnë.
- Çfarë kanë të përbashkët në strukturë.
- Cilat janë elementet e hyrjes, zhvillimit dhe mbylljes së letrës.
- Si ndryshon nga një letër te tjetra.
Në lidhje me këto pika nxënësit nxjerrin disa rregulla se si shkruhet një letër personale dhe arrijnë vetë
në përfundimin se letre ka:
- a. strukturë të caktuar
- Ka disa elemente te veçanta, si koka, hyrja, zhvillimi, mbyllja.
- Përmbajtja varet nga lloji i letrës.
- Gjatësia e tekstit të letrës varet nga lloji i përmbajtjes së letrës.
- Hyrja dhe mbyllja janë në varësi të personit që i drejtohemi.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Punë e pavarur me shkrim
Në varësi të konkluzioneve për llojet e letrave dhe rregullave për shkrimin e një letre nxënësit shkruajnë
një letër personale për një njeriun e tyre të dashur.
Vlerësimi: Vlerësimi i saj bëhet me kujdes për tërë klasën dhe mund të jetë një nga punët e dosjes së nxënësit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Nëse nuk përfundon shkrimi i letrës në klasë, ajo mund të vazhdohet në shtëpi

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të shkruarit
Tema mësimore: Shkrimi i ftesave, mesazheve, urimeve
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
2. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;
3. Kompetenca personale;
4. Kompetenca qytetare.
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Situata e të nxënit: Ftesat dhe urimet
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas
temës mësimore:
– dallon ftesat, urimet dhe mesazhet;
– përcakton rregullat e shkrimit të tyre;
– shkruan mesazhe, ftesa e urime;
– diskuton rreth tyre.

Fjalët kyç:
● mesazh
● urime
● ftesa
● strukturë

Burimet: teksti shkencor, materiale të ndryshme nga nxënësit
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Vëzhgim i materialit të nxënësve - Punë e pavarur me
modele - Punë e pavarur me shkrim.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: vëzhgim i materialit të nxënësve.
Nxënësit porositen për të gjetur modele mesazhesh, ftesash dhe letrash urimi nga burime të ndryshme.
Vëzhgohen këto materiale për të përcaktuar funksionin dhe veçoritë e secilit lloj shkrimi.
Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e pavarur me modele
Nxënësit punojnë me modelet që jep libri për këto lloj shkrimesh dhe përcaktojnë rregullat e shkrimit të
tyre. Për këtë duhet të orientohen nxënësit se:
- Çfarë përmban teksti i tyre?
- A kanë strukturë dhe cilat janë elementet e saj?
- Kujt i drejtohen? etj.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: shkrim i pavarur.
Nxënësit punojnë të pavarur me ftesat dhe urimet.
Vlerësimi: Edhe kjo temë do të vlerësohet për të gjithë klasën e mund të jetë pjesë e dosjes.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Kundrinorët e zhdrejtë

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me fisha

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës
mësimore:
– përcakton llojet e kundrinorit të zhdrejtë;
– dallon klasën e fjalëve me të cilët shprehet;
– ndërton fjali me to sipas kërkesës.

Fjalët kyç:
● kundrinor i zhdrejtë
● kundrinor i zhdrejtë me parafjalë
● kundrinor i zhdrejtë pa parafjalë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fisha me fjali me kundrinorë të ndryshëm etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e drejtuar me fisha - Mbajtja e strukturuar e
shënimeve - Ushtrime
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë e drejtuar me fisha
Mësuesi/ja shkëput nga teksti në hyrje disa fjali dhe i shkruan në tabelë. Nxënësit i shkruajnë ato në fletore.
Shkruhen në tabelë fjalitë 1, 3, 4, 5, nënvizohen kundrinorët e zhdrejtë dhe u kërkohet nxënësve të
përcaktojnë çfarë shprehin ata dhe me cilën gjymtyrë të fjalisë lidhen.
Ndërtimi i njohurive të reja: Mbajtja e strukturuar e shënimeve
Nxënësit udhëzohen të punojnë me teknikën e mbajtjes së strukturuar të shënimeve duke iu referuar dhe
njohurive për kundrinorin e drejtë. Çështjet diskutohen me gojë duke u ilustruar me shembuj për çdo rast.
					
			
LLOJET
me parafjalë
i
zhdrejtë
i drejtë
pa paraalë

Kundrinori
me se shprehet:

me se shprehet:

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet me ushtrimet e tekstit.
Ushtrimi 2 plotësohet me llojin dhe mund të punohet me tabelën.
Kundrinori 		
Asnjë njeri		
Me miqtë e tij		

Lloji 			
I drejtë			
I zhdrejtë me parafjalë

Me se shprehet
Grup emëror		
Grup emëror		

Nga varet
Nga folja
Nga folja

Ushtrimet 3, 4, 5, 6 punohen sipas kërkesës. Për efekt kohe klasa mund të ndahet në skuadra.
Vlerësimi: Vlerësimi bëhet për përcaktimin e llojeve të kundrinorit të zhdrejtë; dallimin e klasës së fjalëve
me të cilat shprehet dhe për ndërtimin e fjalive me kundrinorë sipas kërkesës.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 7. Nxënësit e mirë mund të krijojnë tekste dhe të vendosin dhe një
titull nisur nga figura.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të folurit
Tema mësimore: Këndvështrimi i artistit
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca e të menduarit.
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Situata e të nxënit:
Diskutojmë për pikturën
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– veçon disa të dhëna të përgjithshme për jetën dhe veprën e Van Gogut
dhe Eduart Monet;
– shpreh qartë dhe saktë mendimet e tij rreth temës që i jepet për diskutim;
– bën një përshkrim të dy pikturave të dhëna, duke u ndalur në detajet shqisore;
– shpreh përshtypjet dhe ndjenjat që i ngjall një pikturë;
– përshkruan një pikturë duke u ndalur te ngjyrat, objektet, sfondi, format etj.;
– shpreh dhe vlerëson lidhjet e tij me pikturën dhe artet e tjera.

Fjalët kyç:
● pikturë
● këndvështrim
● detaj
● detaj shqisor
● ngjyrë
● vijë
● formë
● përmasë

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Diskutim - Bashkëbisedim - Ditari 2-pjesësh - Punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimi
Mësuesi/ja:
- Cili nga artet ju pëlqen më shumë?
- Po piktura ju pëlqen?
- Keni ndonjë piktor ose pikturë te preferuar? Çfarë ka të
veçantë? Ç’efekt bën te ju?
- Po ju vetë pikturoni? Çfarë ju pëlqen të pikturoni?
- Cila është ngjyra juaj e preferuar?

Eduart Monet

Van Gog

Ndërtimi i njohurive të reja
→ Prezantim i të dhënave kryesore për jetën dhe veprën e Van Gogut dhe Eduart Monet
Mësuesi/ja prezanton para nxënësve të dhënat më të rëndësishme për jetën dhe veprën e dy artistëve
Van Gog dhe Eduart Moné.
Van Gog
Vincent Van Gogu ishte një piktor holandez dhe një nga themeluesit e pikturës
moderne. Ai lindi më 30 mars të vitit 1853 në një fshat i vogël në jug të Holandës.
Pikturat e tij patën qenë në fillim të errëta, por kur u takua me piktorët impresionistë,
të cilët zgjidhnin ngjyra të çelura, edhe ai nisi ta çelte disi paletin e të pikturonte me
dorë më të vendosur. Falë talentit dhe gjenialitetit të tij ai i ka lënë njerëzimit vepra
të mrekullueshme arti, të cilat do të vazhdojnë të magjepsin brezat e ardhshëm.
Eduart Monet
Eduart Moné (Eduart Monet) lind në Paris në vitin 1832. Që në fëmijëri ishte i
pasionuar pas pikturës, pavarësisht kundërshtive të familjes së tij. Në fillimet e tij
si piktor, veprat e tij refuzoheshin të ekspozoheshin në sallone të njohura.
Pas vitit 1878, artisti vuan nga kriza të forta depresive dhe nga sëmundje të
ndryshme që ia vështirësonin jetë. Megjithatë Moné vazhdoi të pikturonte deri në
ditën e fundit të jetës së tij.

→ Pak fjalë për dy pikturat në tekstin e nxënësit
Një nxënës lexon informacionin që ka teksti për dy pikturat. Nxënësit e tjerë lexojnë në heshtje dhe
nënvizojnë informacionin më të rëndësishëm.
→ Përshtypjet e nxënësve
Mësuesi/ja:
- Shikojeni me vëmendje dy pikturat e para. A ju pëlqejnë ato?
- Cila ju pëlqen më shumë? Pse?
Nxënësit shprehin lirshëm mendimet dhe pëlqimet e tyre.
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→ Përshkrim krahasues mes dy pikturave
Mësuesi/ja i orienton nxënësit që gjatë përshkrimit të ndalen te:
- Ngjyrat: (Në rastin e parë përdoret portokallia dhe e verdha, ndërsa në pikturën e dytë është e bardha,
ngjyra mbizotëruese.)
- Vijat dhe format: (Këto janë më të qarta dhe të dukshme në pikturën e parë se në pikturën e dytë. Në
pikturën e parë vijat që lë peneli janë horizontale, ndërsa në të dytën janë të pjerrëta).
- Sfondi: (Sfondi në rastin e parë është bojëqielli dhe të krijon idenë e diellit në qiell. Ky sfond i jep ngjyra
optimiste pikturës. Në ndryshim nga Van Gog, Monet sfondin e ka të zi. Ndoshta, zgjedhja e kësaj ngjyre
ka lidhje me jetën dhe sëmundjet e vazhdueshme të artistit. Lulet e bardha simbolizojnë momentet e
shkurtra të lumturisë dhe të gëzimit, ku hyjnë edhe miqtë e tij.
- Të përbashkëtat e dy pikturave: (bukuria, lule në vazo, të tërheqin sa nuk i heq dot sytë prej tyre etj.)
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→Përshkrimi i pikturës së Zef Kolombit
Duke u mbështetur në veçoritë e përshkrimit të dy pikturave të mësipërme, nxënësit përshkruajnë pikturën
e Zef Kolombit.
- Cila është tema ose objektet në qendër të pikturës?
- Çfarë ndjesish ju ngjall piktura?
- Ç’ngjyra përdor artisti?
- Ç’ju bën përshtypje në sfondin e pikturës etj.
Detyrat e shtëpisë
Sillni në klasë dy imazhe të njëjta, por me këndvështrime të ndryshme piktorësh ose fotografësh dhe
diskutoni për to në klasë.
P.sh.:, Motra Tone e piktorit shqiptar Kolë Idromeno dhe Monalisa e Leonardo da Vinçit.
PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Gjergj Fishta “Jerina a se mbretnesha e luleve”
(dramë) - tekst letrar

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Bukuria njerëzore

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– lexon me role tekstin duke respektuar muzikalitetin e gegërishtes;
– përmbledh me një fjali pjesë të ndryshme të tekstit;
– u përgjigjet pyetjeve rreth përmbajtjes së tekstit;
– shpreh me fjalët e tij mesazhin e tekstit;
– dallon figurat kryesore letrare me të cilat Fishta përshkruan Jerinën;
– dallon në tekst harmonizimin e tipareve njerëzore dhe veçorive
natyrale të secilës lule;
– vlerëson rolin e lules dhe të bukurës në jetën e tij.

Fjalët kyç:
● Jerina
● mbretëreshë
● lule
● vajzë shqiptare

Burimet: teksti mësimor, e-libri, https://www.youtube.com/watch?v=Jd4qiEOQIJY
https://www.youtube.com/watch?v=VhK27MNNKgY
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Kllaster - Bashkëbisedim - Lexim me role - Punë në grupe.
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Kontrolli i detyrave të shtëpisë
Mësuesi/ja aktivizon disa nxënës për të diskutuar për imazhe të njëjta të piktorëve të ndryshëm. Një orë
më parë mësuesi/ja ka sugjeruar pikturat e Kol Idromenos dhe të Da Vinçit. Mësuesi/ja ndalet më shumë
në këto dy piktura (pasi në të dyja është në qendër bukuria femërore) dhe i fton nxënësit të diskutojnë
për to. Kështu mësuesi/ja krijon lidhje me fragmentin nga drama e Fishtës.

AT GJERGJ FISHTA
At Gjergj Fishta është cilësuar si
Homeri shqiptar. Ai lindi në fshatin
Fishtë në vitin 1871 dhe vdiq në vitin
1940. Fishta ishte prift, shkrimtar
(poet, prozator dhe dramaturg),
publicist, mësues, politikan, deputet
dhe mbrojtës i Shqipërisë në arenën
ndërkombëtare. Ai është shqiptari i
parë i kandiduar për çmimin “Nobel”.

Veprat e tij
kryesore janë:
- Lahuta e Malcis
- Mrizi i zanave
- Anzat e Parnasit
- Pika voeset

Veprat e
AT GJERGJ FISHTA

AT GJERGJ FISHTA

Ndërtimi i njohurive të reja
a) Kuptimi dhe mesazhi
Prezantimi i dramës
Mësuesi/ja prezanton titullin e dramës nga është shkëputur fragmenti në tekst dhe autorin e saj. Ai/ajo
tregon shkurtimisht brendinë e dramës që nxënësit të kuptojnë fragmentin, si dhe jep pak të dhëna për
jetën dhe veprën e Fishtës.

Paraprakisht mësuesi/ja kërkon që nxënësit ta lexojnë në heshtje fragmentin. Më pas ai/ajo ndan rolet
mes nxënësve dhe u kërkon atyre që t’i japin leximit muzikalitetin e dialektit gegë. Nxënësit lexojnë me
role fragmentin. Mësuesi/ja dhe nxënësit e tjerë vlerësojnë interpretimin e nxënësve që lexuan. Gjatë
leximit në sfond vihet një këngë shkodrane. Sugjerohet kënga “Luleborë” e kënduar nga sopranoja e
mirënjohur shqiptare, Inva Mula, pasi kjo këngë përkon edhe me brendinë e fragmentit. Mund të vihet
edhe kënga “Karajfilat që ka Shkodra”
https://www.youtube.com/watch?v=Jd4qiEOQIJY
https://www.youtube.com/watch?v=VhK27MNNKgY
→ Pyetja 1 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja i orienton nxënësit që të punojnë në dyshe, t’i rikthehen tekstit dhe më pas të shënojnë në
fletoren e tyre një fjali përmbledhëse për fjalët e çdo personazhi.
Model përgjigjeje:
- Karajfili: Mbretëresha e luleve duhet të jetë një vajzë njeriu.
- Filzigeni: Mbretëresha e luleve duhet të jetë një vashë shqiptare si Jerina.
- Lulet në valle: Jerina është e bukur.
- Të gjitha lulet së bashku: Jerina është simboli i bukurisë femërore.
Nxënësit lexojnë fjalitë që kanë shkruar dhe i krahasojnë me ato që kanë shkruar të tjerët. Fjalitë që
përmbledhin më mirë fjalët e luleve, mësuesi/ja i shkruan në tabelë.
→ Pyetja 2 në tekstin e nxënësit
Nxënësit gjejnë në tekst pjesën ku lulet janë mërzitur nga sundimi i drandofilles (trëndafilit) dhe se duan
një mbretëreshë që t’i sundojë me dashuri:
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- Mbretneshë s’e due ma drandofillen
- Qi me dashni të vijë me na sundue
→ Pyetja 3 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që tiparet e mbretëreshës së re t’i shkruajnë në një kllaster. Bëhet një
kllaster në tabelë dhe nxënësit vijnë një nga një dhe shënojnë nga një tipar.

E bukur
E mençur

E dashur

Mbretëresha

...

Bujare
E mirë

a) Interpretimi dhe vlerësimi
→ Mesazhi
Shembull për mesazhin: Bukuria shqiptare është e njohur dhe e pranuar në të gjithë botën.
→ Pyetja 5 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja:
- Çfarë roli ka lulja në dramën e Fishtës? (Lulja personifikon bukurinë femërore.)
- Ç’përfaqëson lulja për ju? (Nxënësit japin mendimet e tyre.)
Diskutim: Për çfarë i duam dhe i përdorim lulet?
- Janë të bukura
- Kanë aromë të mrekullueshme.
- Më japin gëzim.
- I përdor si dhuratë për njerëzit e mi të dashur.
- Zbukuroj shtëpinë dhe mjedise të ndryshme.
- Pastrojnë ajrin etj.
a) Gjuha dhe stili
→Pyetja 6 në tekstin e nxënësit
Figura kryesore është krahasimi. Nxënësit nënvizojnë krahasimet në tekst dhe më pas i lexojnë ato. Në
varësi të kohës nxënësit edhe mund të komentojnë në një ditar 2-pjesësh krahasimet më të bukura që
përdor Fishta.
Disa krahasime:
- E ka ballin si hana; E ka synin si dielli; E ka shtatin si zana; E ka gazin si prilli; si pranvera; si ajo lulja
që i vjen era; si drita e agimit; porsi flladi n’mes t’blerimit etj.
→ Pyetja 7 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja:
- Cilat janë elementet kryesore ose kyç në këtë fragment? (lulet, vallet, këngët)
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- Çfarë atmosfere krijon poeti nëpërmjet këtyre elementeve? (atmosferë gëzimi, lumturie, optimizmi etj.)
Nxënësit japin mendimet e tyre. Mësuesi/ja vlerëson përgjigjet.
→ Pyetja 8 në tekstin e nxënësit
Nxënësit nënvizojnë në tekst fjalë të dialektit gegë dhe më pas i lexojnë ato. Mësuesi/ja mund t’u kërkojë
edhe që nxënësit të tregojnë variantin e këtyre fjalëve në gjuhën standarde. P.sh.:
- nder vedi – mes vetes
- due – dua
- drandofille – trëndafil
- mbretneshë – mbretëreshë
- dashtni – dashuri etj.
→ Personifikimi
Mësuesi/ja sqaron kuptimin e personifikimit dhe jep shembuj të përdorimit të tyre në këtë fragment. Lulet
flasin, gëzojnë, kërcejnë dhe këndojnë njësoj si njerëzit.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
→ Pyetjet e fundit në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja ndan klasën në katër grupe dhe i cakton secilit grup të përgjigjet një pyetjeje. Pasi nxënësit
punojnë, ata prezantojnë para të tjerëve.
- Grupi 1
Nxënësit japin shembuj të përputhjes së veçorive natyrore të secilës lule me tiparet njerëzore. Shembuj:
- Karafili është lule e bukur, me një aromë të mirë, të veçantë dhe dominuese dhe kështu paraqitet edhe
në fragment. Është ai që u propozon të tjerëve që të mos zgjedhin më trëndafilin, por një bijë njeriu që
t’i sundojë me dashuri.
- Lulet e fushave rriten bashkë në fushë dhe po së bashku dhe me një zë flasin edhe në fragment etj.
- Grupi 2
Të gjitha personazhet në fragment janë lule. Ka lule/personazhe:
- të gjinisë mashkullore: filzigeni, karajfili
- të gjinisë femërore: lulet e fushave
- Grupi 3
Epërsia e gjinisë mashkullore duket në vargjet:
Filzigeni “Na mbretneshë ma t’mirë nuk kena/ Prandej së bashkut, gjithsi jena/ Prej nji zani ktu po i thona/
Rrnoftë Mbretnesha e jonë Jerina”...
- Grupi 4
Butësia, finesa dhe mbështetja e botës femërore ndaj botës mashkullore duket te fjalët e luleve të
fushave, të cilat mbështesin fjalët e karajfilit dhe filzigenit si p.sh.: “ Të lumët goja. Filzigen/ se kusur
kund fjalës s’po i len.”
Kjo tregon tolerancën femërore.
Detyra e shtëpisë
Sillni në klasë foto ose informacione për një vajzë, mis shqiptare, të cilën ju e pëlqeni.
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PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të folurit
Tema mësimore: E para në konkursin e parë të bukurisë shqiptare

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Bukuria njerëzore

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca personale,
3. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– shpreh me fjalët e tij se sa e rëndësishme është bukuria fizike
te njeriu;
– përcakton disa kritere të rëndësishme për të merituar një konkurs
bukurie;
– tregon se çfarë quhet e bukur, përveç bukurisë fizike;
– përcakton të bukurën te vetja e tij dhe e vlerëson atë;
– vlerëson të bukurën që gjendet në forma të ndryshme të njeriu.

Fjalët kyç:
● konkurs
● bukuri
● mis
● bukuri fizike
● bukuri shpirtërore

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Rrjeti i diskutimit - Bashkëbisedim - Punë në grupe.

Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Detyrat e shtëpisë
Nxënësit prezantojnë fotot ose informacionin (shkurtimisht) për një vajzë shqiptare që është mis.
Gjithashtu, ata tregojnë se pse e pëlqejnë atë. Mësuesi/ja vlerëson informacionin ose komentin e
nxënësve.
Ndërtimi i njohurive të reja
Prezantim i informacionit për konkursin e parë të bukurisë shqiptare
Në fillim nxënësit komentojnë foton e Valbona Selimllarit.
- A e njihni vajzën në foto? Kush është ajo?
- Çfarë dini për të?
- A ju pëlqen ajo?
Mësimi vijon me informacionin për konkursin e parë të bukurisë shqiptare.
Diskutim
Pyetja 1 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja organizon në rrjet diskutimi për rëndësinë e bukurisë fizike. Nxënësit shprehon mendimet e
tyre pro dhe kundra. Mësuesi/ja bën një përmbledhje të shkurtër të diskutimeve të nxënësve.
Pyetja 2 në tekstin e nxënësit
Mësuesi/ja ndan në klasën në grupe. Secili grup, pasi diskutojnë së bashku, shënojnë në një fletë pesë
kriteret më të rëndësishme. Grupet lexojnë kriteret e tyre. E gjithë klasa vendos së bashku për pesë
kriteret kryesore për të merituar kurorën e bukurisë.
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Mësim vijon me diskutimet e nxënësve për pyetjet e tjera në tekstin e nxënësit. Mësuesi/ja nxit dhe
motivon nxënësit në diskutime, si dhe vlerëson kontributin e tyre në to.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Lojë
Nxënësit së bashku vendosin një juri me djem dhe një juri me vajza. Zgjidhet vajza më e bukur dhe djali
më i bukur i klasës. Mësuesi/ja, paraprakisht mund të improvizojë një kurorë ose dy fisha për të bukurën
dhe të bukurin e klasës.
Detyra shtëpie
Nxënësit zgjedhin një nga detyrat:
- Pyesni gjyshet ose nënat tuaja nëse kanë pasur dëshirë të merrnin pjesë në një konkurs bukurie, ku
kanë qenë të reja. Bisedoni se cila vajzë quhej e bukur në atë kohë.
- Sillni në klasë foto të gjysheve ose nënave tuaja të veshura me kostume popullore (nëse keni).

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Rrethanorët

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me fisha

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– përkufizon rrethanorët si gjymtyrë fjalie;
– dallon rrethanorët në fjali;
– përcakton llojin dhe me se shprehen;
– ndërton fjali me rrethanorë sipas kërkesës.

Fjalët kyç:
● rrethanor
● rrethanë
● lloj
● gjymtyrë

Burimet: teksti mësimor, e-libri, fjali me rrethanorë të ndryshëm etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e drejtuar me fisha - Mbajtja e strukturuar e
shënimeve - Ushtrime.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë e drejtuar me fisha
Nxënësit lexojnë tekstin në hyrje të mësimit dhe ndalen te fjalitë që kanë gjymtyrët me të zeza.
Ata thonë se çfarë tregojnë gjymtyrët me të zeza, me cilën gjymtyrë lidhen dhe me se janë shprehur. Për
të përcaktuar se çfarë tregojnë, nxënësit ndihmohen nga pyetjet që ato u përgjigjen. Pra, tregojnë vend,
kohë, mënyrë, shkak etj.
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Ndërtimi i njohurive të reja: Mbajtja e strukturuar e shënimeve
Nxënësve u jepen këto pyetje dhe duke punuar me tekstin, u përgjigjen atyre duke përdorur skemën dhe
ilustruar me shembuj.
- Ç’janë rrethanorët?
- Sa llojesh janë?
- Me ç’pyetje gjendet secili lloj?
- Me se shprehen ?
- Çfarë vendi zënë në fjali?
Rrethanori
Janë 6 llojesh

Shprehet:
Ndryshon lehtësisht vendin bë fjali
me emër me parafjalë
ndajfolje
grup emëror

- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Ushtrime
Punohet me ushtrimet. Punohet ushtrimi 1 sipas kërkesës. Duhet të tregohet kujdes, sepse mes gjymtyrëve
ka dhe kundrinorë të zhdrejtë me parafjalë. Argumentohet dallimi i tyre nga rrethanorët. Njëra gjymtyrë
tregon rrethanë të një veprimi, tjetra tregon mjetin se me çfarë kryhet një veprim ose për çfarë etj. P.sh.;
për marrjen e ziles… Për rrethanorët, përmes pyetjeve tregohet dhe lloji.
Ushtrimi 2 punohet sipas kërkesës.(fort, shumë, jashtë, nesër, nga pakujdesia, në rregull, nga gëzimi,
përse, maleve). U sqarohet nxënësve se vetë ndajfoljet apo pyetjet me të cilat gjenden rrethanorët në
vetvete janë rrethanorë.
Ushtrimi 3, 4, 5, 6 punohen sipas kërkesës. Për efekt kohe mund të ndahet klasa dhe ushtrimet 3,4, 6 në
skuadra. Nëse nuk mjafton koha, vazhdohet edhe në orën e ushtrimeve.
Vlerësimi: sipas planifikimit të mësuesit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 7 sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Njoftim “Festivali Folklorik i Gjirokastrës” (tekst joletrar)
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca e të menduarit.
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Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Pasuria folklorike

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– u përgjigjet pyetjeve rreth përmbajtjes së tekstit;
– përcakton dhënësin dhe marrësit e njoftimit;
– dallon disa veçori të njoftimit;
– dallon mesazhin e tekstit;
– analizon pjesët përbërëse të tekstit dhe tregon funksionin e secilës prej tyre;
– analizon kombinimin e gjuhës së tekstit me imazhet në poster;
– vlerëson rëndësinë e aktiviteteve që nxitin ruajtjen, zhvillimin dhe
prezantimin e vlerave folklorike të kombit tonë.

Fjalët kyç:
● njoftim
● festival
● folklorik
● Gjirokastër
● grupe
● kulturë

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Diskutim - Punë në grupe.
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Kontrolli i detyrave të shtëpisë
Nxënësit rrëfejnë për dëshirat e gjysheve ose nënave për të marrë pjesë në një konkurs bukurie.
Gjithashtu, ato tregojnë se ç’vajzë konsiderohej e bukur në atë kohë.
Nxënësit që kanë sjellë foto me kostume popullore, i prezantojnë dhe i komentojnë ato. Në mungesë të
fotove që duhet të sillnin nxënësit, mësuesi/ja prezanton vetë 2-3 foto të tilla.
Bashkëbisedim
Mësuesi/ja:
- A ju pëlqejnë kostumet popullore?
- A keni parë të tilla? Ku?
- Si ju duken vajzat e veshura me kostume të tilla?
- A dini ndonjë festival, ngjarje kulturore, konkurs etj., ku njerëzit vishen me kostume popullore?
(koncerte të ndryshme, festivali i Gjirokastrës, konkurse bukurie etj.)
- Pse është e rëndësishme që njerëzit ta ruajnë traditën e kostumeve, këngëve dhe valleve popullore?
Cili është mendimin juaj?
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Ndërtimi i njohurive të reja
Bisedë hyrëse
Mësuesi/ja prezanton një informacion të shkurtër për çështjet e mëposhtme:
a) Media
- Çfarë janë mediet?
- Cilat janë llojet kryesore të medies?
- Si e kanë ndryshuar jetën e njeriut mediet e ndryshme?
- Si realizohet komunikimi me mediet?
b) Gazeta
- Cili është qëllimi i gazetës?
- Cilat janë llojet kryesore të gazetave?
- Llojet e shkrimeve kryesore në gazeta?
- Si grupohen lajmet sipas temave që trajtojnë?
- Çfarë është njoftimi?
Prezantimi dhe leximi i njoftimit “Festivali Folklorik i Gjirokastrës”
Mësuesi/ja prezanton titullin e njoftimit të cilin e shkruan në tabelë dhe fton nxënësit të lexojnë në heshtje
njoftimin. Mësuesi/ja u kujton nxënësve që të nënvizojnë të dhënat që iu duken të rëndësishme.
Pyetje rreth njohjes dhe të kuptuarit të tekstit
Mësuesi/ja:
- Ku do të zhvillohet festivali folklorik? (Në kalanë dhe qendrën historike të qytetit muze të Gjirokastrës.)
- Cili është qëllimi i këtij aktiviteti?
- Kush e vendosi organizimin e këtij aktiviteti?
- Kush do të marrë pjesë në festival?
- Sa është koha e shfaqjes për çdo grup artistik?
- A përfshihet krijimtaria folklorike e pakicave kombëtare në festival?
- Sa do të jetë afërsisht numri i artistëve që do të marrin pjesë në festival?
Plotësimi i skedës në tekstin e nxënësit
Mësimi vijon me plotësimin e skedës në tekst. Nxënësit punojnë në grupe dhe më pas secili grup
prezanton punën e tij. Mësuesi/ja vlerëson përgjigjet e nxënësve.
Një model:
- Dhënësi i njoftimit – Ministria e Kulturës
- Mesazhi: Në qytetin muze të Gjirokastrës do të zhvillohet festivali folklorik
- Marrësi: Grupet artistike shqiptare, brenda dhe jashtë vendit
- Qëllimi: Ruajtja, mbrojtja dhe propagandimi i vlerave më të mira të trashëgimisë sonë materiale
dhe jomateriale, të vlerave etnomuzikore...
- Organizatori: Komiteti Kombëtar i Trashëgimisë Jomateriale.
Posteri dhe njoftimi
Mësuesi/ja fton nxënësit që ta shohin me vëmendje posterin që shoqëron njoftimin. Më pas mësuesi/ja
pyet nxënësit:
- Ju pëlqen posteri? Pse?
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- Çfarë detajesh ju pëlqejnë më shumë?
- A përkon posteri me qëllimin që ka festivali?
- Si do të ishte njoftimi për këtë poster?
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Një njoftim për aktivitetin e klasës.
Mësuesi/ja improvizon një situatë, p.sh.: Klasa ka marrë iniciativë të organizojë një konkurs me temë
“Recituesi më i mirë” me të gjitha klasat e gjashta. Shkruani për gazetën e shkollës një njoftim të shkurtër
për të gjithë nxënësit e klasave të gjashta që duan të marrin pjesë në këtë konkurs.
Klasa ndahet në grupe dhe secili grup harton një njoftim. Një përfaqësues nga çdo grup lexon njoftimin,
ndërsa nxënësit e tjerë dhe mësuesi/ja vlerësojnë punën e grupeve.
Detyrat e shtëpisë
Hartoni një poster të thjeshtë për konkursin “Recituesi më i mirë”

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Lajm “Nis Festivali Folklorik, në garë janë 1500 artistë”
(tekst joletrar)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Pasuria folklorike

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca qytetare,
3. Kompetenca e të menduarit.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– bën parashikim për përmbajtjen e një teksti duke u nisur nga titulli dhe
fjalët kyç;
– u përgjigjet pyetjeve rreth përmbajtjes duke dhënë shembuj dhe
detaje nga teksti;
– veçon informacionin kryesor që jepet në tekst;
– gjen të përbashkëtat mes lajmit dhe njoftimit;
– argumenton ndryshimet në përdorimin e kohëve të foljeve në tekst;
–vlerëson rëndësinë e aktiviteteve që nxitin ruajtjen, zhvillimin dhe
prezantimin e vlerave folklorike të kombit tonë.

Fjalët kyç:
● lajm
● festival folklorik
● garë
● grupe artistike
● pasuri folklorike
● Shqipëria
● Diasporë
● Kryeministër
● Vlerësim
● folklor

Burimet: teksti mësimor, e-libri, foto nga festivali dhe grupeve të ndryshme
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Parashikim me terma paraprakë - Stuhi mendimi Bashkëbisedim - Diagrami i Venit - Punë në grupe.
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Kontrolli i detyrave të shtëpisë
Nxënësit prezantojnë posterat që kanë krijuar në shtëpi. Ata tregojnë arsyet e përzgjedhjes së ngjyrave,
figurave ose imazheve, fjalëve në krijimin e posterit etj. Mësuesi/ja dhe nxënësit e tjerë vlerësojnë punët
e nxënësve. Ata përcaktojnë posterin/at më të bukur.
Stuhi mendimi
Mësuesi/ja:
- Cili është qëllimi kryesor i gazetës?
- Cilat janë llojet e shkrimeve kryesore në gazeta?
Ndërtimi i njohurive të reja
Prezantimi i lajmit “Nis Festivali Folklorik, në garë 1500 artistë”
Mësuesi/ja prezanton titullin e lajmit dhe 5 fjalë kyç nga lajmi si p.sh.: Shqipëria, diaspora, kryeministri,
vlerësim, folklor.
Parashikim rreth termave paraprakë
Mësuesi/ja ndan nxënësit në grupe. Ata, mbi bazën e titullit të lajmit dhe të pesë termave, parashikojnë
rreth përmbajtjes së lajmit. Prezantojnë parashikimet e tyre disa grupe. Mësuesi/ja u kujton nxënësve që,
pasi të lexojnë lajmin, të shikojnë se sa të saktë kanë qenë me parashikimin e tyre.
Pyetje rreth njohjes dhe të kuptuarit të tekstit
Mësuesi/ja:
- Kush e përshëndeti hapjen e festivali folklorik?
- Çfarë vlerësoi kryeministri shqiptar?
- Si konsiderohet polifonia shqiptare?
- Nga cilat treva ishin grupet e artistëve që morën pjesë në festivalin folklorik?
- Çfarë aktivitetesh të tjera u zhvilluan gjatë ditëve të festivalit?
- Çfarë i dhanë atmosferës së festivalit këto aktivitete?
Plotësimi i skedës në tekstin e nxënësit
Mësimi vijon me plotësimin e skedës në tekst.
Një model:
- Vendi – Gjirokastra
- Vendet që përfaqësojnë pjesëmarrësit – 12 qarqet e Shqipërisë, arbëreshët e Italisë, shqiptarët
e SHBA-së, Turqisë, Zvicrës.
- Personaliteti që përshëndeti – kryeministri i Shqipërisë
- Koha – Viti 2015
- Numri i pjesëmarrësve – 1500 artistë
Gjuha
- Fjalët e kryeministrit
Nxënësit nënvizojnë fjalët e kryeministrit.
Mësuesi/ja:
- Pse janë futur në thonjëza? Ata janë futur në thonjëza, pasi gazetari që ka shkruar lajmin i ka dhënë
këto fjalë në ligjëratën e drejtë, pra fjalë për fjalë siç i ka thënë kryeministri.
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Koha e foljeve
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të nënvizojnë disa folje në paragrafët e parë.
- Në cilën kohë janë ato?
- Po në paragrafin e fundit, në cilën kohë janë?
- Si e shpjegoni këtë ndryshim? (Në paragrafët e parë flitet për vlerat në kohë të pasurisë folklorike
shqiptare, ndërsa në paragrafin e fundit përshkruhet se si do të vijojë festivali.)
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Lajmi dhe njoftimi
Mësuesi/ja:
- Cilat janë të përbashkëtat mes lajmit dhe njoftimit?
- Po të veçantat?
Nxënësit plotësojnë një diagram të Venit për të përbashkëtat dhe të veçantat.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Kronikë “Lotët e zjarrit”/ Shpërthimi i vullkanit
“Etna” (tekst joletrar)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Punë me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca për jetën,
3. Sipërmarrjen dhe mjedisin,
4. Kompetenca e të menduarit.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– u përgjigjet pyetjeve rreth informacionit kryesor të kronikës;
– shpjegon kuptimin e titullit dhe tregon efektin që bën ai te
lexuesit;
– përcakton në kronikë treguesit kohorë, treguesit vendorë,
treguesit e ndodhisë;
– dallon fjalët dhe shprehjet e figurshme që përdor gazetari dhe
tregon funksionin e tyre;
– shkruan një model kronike duke u bazuar të kronika e dhënë
në tekstin e nxënësit;
– vlerëson profesionin e gazetarit për dhënien me vërtetësi të
informacionit.

Fjalët kyç:
● kronikë
● vullkan
● shpërthen
● Etna

Burimet: teksti mësimor, e-libri, foto nga vullkani Etna, pamje nga interneti
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Diskutim - Kllaster - Punë në grupe.
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Stuhi mendimi
Mësuesi/ja:
- Çfarë dini për vullkanet?
- Keni parë ndonjë dokumentar ose keni lexuar ndonjë informacion për to?
- Si e imagjinoni ju një vullkan?
- A ju kujtohet ndonjë emër vullkani?
- A dini ku është vullkani “Etna”
Ndërtimi i njohurive të reja
Prezantimi i kronikës
Mësuesi/ja prezanton titullin dhe nëntitullin e kronikës dhe e shkruan në tabelë. Më pas mësuesi/ja
kërkon që nxënësit ta lexojnë me shumë vëmendje tekstin.
Pyetje rreth titullit
Mësuesi/ja:
- A ju pëlqeu titulli i kronikës? Pse?
- Cili është shpjegimi i titullit? (Llava që del me furi të krijon idenë e daljes së lotëve, ndërsa krateri
i vullkanit i ngjan një syri; lotët dalin kur njeriu është shumë i dëshpëruar ose shumë i lumtur, po ashtu
edhe llava del kur shtresat e nëntokës lëvizin, lëkunden, trazohen etj.)
Pyetje rreth njohjes dhe të kuptuarit të tekstit
Mësuesi/ja:
- Çfarë dëmesh shkaktoi llava e vullkanit?
- Si i përjetuan njerëzit shpërthimet e herëpashershme të vullkanit?
- A e ndoqën shkencëtarët atë që po ndodhte me vullkanin?
- Cili qe propozimi që u bë për ta ndalur vullkanin?
- A pati ulje-ngritje ose qetësim dhe riaktivizim vullkani “Etna”?
- Sa zgjati kjo periudhë?
- Çfarë ndodhi kur vullkani më në fund u qetësua?
Veçoritë e kronikës
Mësuesi/ja vizaton një kllaster në tabelë dhe nxënësit dalin një nga një dhe shkruajnë veçoritë e kronikës.
- shkruhet kur ngjarja po ndodh;
- veprimet jepen sipas rrjedhës kronologjike;
- informacioni jepet i detajuar, ka data, shifra, vende etj.;
- gazetari flet nga pozicioni i vëzhguesit.
Çdo veçori konkretizohet me detaje dhe shembuj nga teksti. P.sh., rrjedha kronologjike duket te datat:
20 maj, 21 maj, 22 maj etj.
Punë në grupe
Mësuesi/ja ndan klasën tri grupe. Grupet marrin një nga detyrat e mëposhtme:
- Gjeni në tekst treguesit kohorë (p.sh., 20,21,22,24, 27 maj, 10 qershor; agim etj.)
- Gjeni në tekst treguesit vendorë (p.sh., zona e rrjedhës, 140 hektarë tokë, qendra e lokalitetit,
shpatin e malit etj.)
- Gjeni në tekst treguesit e ndodhisë (p.sh., llava rrodhi, rrjedha përparon, u shkatërruan shtëpi, llava
e pushoi përparimin etj.)
334

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 6”
Nxënësit lexojnë treguesit që kanë shkruar. Mësuesi/ja vlerëson përgjigjet e tyre.
Fjalët dhe shprehjet e figurshme
Mësuesi/ja kërkon që nxënësit të nënvizojnë fjalët dhe shprehjet e figurshme dhe kërkon nga ata funksionin
e tyre (për ta bërë sa më tërheqës dhe mbresëlënës informacionin që përcjell kronika).
P.sh.: lotët e zjarrit, të fshehtat e Etnës, lokaliteti e ka humbur buzëqeshjen, vullkani po lodhet etj.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Shkrimi i një kronike të shkurtër
Mësuesi/ja i udhëzon nxënësit të punojnë në çift. Ai u thotë nxënësve:
- Për festat e fundit shkolla jonë organizoi dy-tri aktivitete. Duke ndjekur modelin e kronikës “Lotët e zjarrit”
shkruani një kronikë të shkurtër për këto aktivitete.
Nxënësit punojnë dhe më pas prezantojnë kronikën që kanë shkruar. Mësuesi/ja dhe nxënësit e tjerë
vlerësojnë dhe komentojnë përgjigjet.
Detyrat e shtëpisë (jo e detyrueshme për të gjithë nxënësit)
Sillni në klasë një model kronike nga gazetat. Diskutoni për veçoritë e saj.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Ushtrime për rrethanorët

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Ushtrime

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– identifikon rrethanorët dhe kundrinorët në fjali;
– përcakton llojin e tyre;
– dallon klasën e fjalëve me të vilën shprehen;
– i përdor në fjali sipas kërkesës.

Fjalët kyç:
● rrethanorë
● kundrinorë
● lloj

Burimet: teksti mësimor, e-libri
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e drejtuar - Punë e pavarur - Diagram Veni
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Organizimi i orës së mësimit
- Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Punë e pavarur, ushtrime, Diagram Veni.
Nxënësit u rikthehen ushtrimeve të një ore më parë nëse ka prej tyre të papërfunduara.
Ushtrimi 1,2,3, 4, 5, 6 sipas kërkesës. Në ushtrimi 1 mund të përcaktohet lloji i rrethanorëve.
Ushtrimi 7 mund të punohet në pesë fjalitë e para.
Pas përfundimit të ushtrimi 7 nxënësit mund të krahasojnë përmes diagramit të Venit, kundrinorët dhe
rrethanorët.
Vlerësimi: Vlerësim i bëhet për përkufizimin e rrethanorëve si gjymtyrë fjalie; dallimin e rrethanorëve në
fjali; përcaktimin e llojit dhe me se shprehen dhe me ndërtimin e fjalive me rrethanorë sipas kërkesës.
Detyrat dhe puna e pavarur: Vazhdimi i ushtrimit 7.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Të lexuarit
Tema mësimore: Intervistë me aktoren Tinka Kurtin ( tekst joletrar)

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit:
Punë me tekstin

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1.Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit,
2. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin,
3. Kompetenca e të menduarit,
4. Kompetenca digjitale.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës mësimore
Nxënësi:
– veçon momentet më të rëndësishme të jetës dhe veprimtarisë
artistike të Tinka Kurtit;
– komenton momentet dhe pjesët më prekëse ose që i bëjnë
përshtypje në intervistë;
– ndërton dy ose tri pyetje që do të donte t’ia bënte artistes së
madhe;
– analizon pyetjet që i ka drejtuar gazetari artistes;
– vlerëson kontributin që ka dhënë Tinka Kurti në kinematografinë
dhe dramaturgjinë shqiptare;
– vlerëson figurat që kanë dhënë kontribut në zhvillimin e artit
shqiptar.

Fjalët kyç:
● Tinka Kurti
● Intervistë
● artiste
● teatër
● kinematografi
● dramaturgji

Burimet: teksti mësimor, e-libri, https://www.youtube.com/watch?v=M-SxXb0QSwM (fimi “Tana”
https://www.youtube.com/watch?v=sLij8-oMzdk (filmi “Toka jonë”)
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Bashkëbisedim - Diskutim - Punë në grupe.
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve
Kontrolli i detyrave të shtëpisë
Nxënësit diskutojnë për veçoritë e kronikës që kanë gjetur në një gazetë. Mësuesi/ja dhe nxënësit e tjerë
vlerësojnë nxënësit që përgjigjen.
Ndërtimi i njohurive të reja
Stuhi mendimi
Mësuesi/ja:
- A e dini cili ka qenë filmi i parë shqiptar?
- Po për aktoren Tinka Kurti, a keni dëgjuar?
- Keni parë ndonjë film të saj? Ju ka pëlqyer?
Një fragment nga filmi “Tana” ose “Toka jonë”
Në mungesë të mundësive për të parë një fragment nga filmi, mësuesi/ja mund të prezantojë disa foto të
artistes.
Mësuesi/ja prezanton shkurt titullin e filmit, disa informacione për të (regjisor, skenarist, rolet kryesore)
dhe kërkon nga nxënësit që të përqendrojnë vëmendjen e tyre tek interpretimi i Tinka Kurtit.
https://www.youtube.com/watch?v=M-SxXb0QSwM (fimi “Tana”
https://www.youtube.com/watch?v=sLij8-oMzdk (filmi “Toka jonë”)
Pas ndjekjes së fragmentit mësuesi/ja bashkëbisedon me nxënësit:
- A ju pëlqeu? Pse po ose jo?
- A ishte e bukur aktorja Tinka Kurti?
- Çfarë mendoni për interpretimin e saj? (Nxënësit japin gjykime të thjeshta në lidhje me këtë pyetje.)
Leximi i intervistës
Mësuesi/ja cakton dy nxënës për të lexuar intervistën. Një nxënës lexon pyetjet e gazetarit, ndërsa një
tjetër lexon përgjigjet e aktores. Ky lexim pasohet nga një lexim në heshtje i intervistës.
Pyetje rreth njohjes dhe të kuptuarit të tekstit
Mësuesi/ja:
- Si e përshkruan fëmijërinë aktorja e madhe?
- Pse aktorja nuk kishte arritur të merrte diplomën e aktrimit?
- Si kishte arritur më pas të rifutej në botën e artit?
- Cilin qytet vlerësonte artistja për zhvillimin dhe afirmimin e talentit të saj?
- Sa role kishte luajtur kjo aktore? Ç’mendoni ju në lidhje me këtë fakt?
- Ku ndryshonte aktorja nga artistët e tjerë për sa i takon roleve të preferuara?
- Ç’tabu (një gjë e ndaluar) kishte thyer artistja?
- Si e gjykoni ju atë sot? Ju duket e guximshme?
Momentet prekëse të intervistës
Mësuesi/ja:
- A pati ndonjë moment të intervistës që ju preku më shumë?
- Cili qe ai? Pse?
Nxënësit shprehin lirshëm mendimet e tyre.
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Pyetje të tjera për aktoren
Mësuesi/ja:
- A ju pëlqejnë pyetjet e gazetarit? Pse, nëse po ose jo?
- Cila për ju është pyetja më e bukur?
- A mendoni se nëpërmjet kësaj interviste e keni shuar të gjithë kuriozitetin tuaj për jetën dhe veprën e
kësaj artisteje?
- Nëse do të kishit qenë ju gazetari, ç’pyetje të tjera do të kishit bërë?
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve (punojnë në çift) të shkruajnë 2-3 pyetje për artisten. Nxënësit shkruajnë
pyetjet dhe më pas i lexojnë ato. Mësuesi/ja vlerëson mënyrën e hartimit të pyetjeve të nxënësve.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura
Bashkëbisedim
Mësuesi/ja:
- A ju pëlqeu kjo intervistë?
- Për çfarë e vlerësoni artisten Tinka Kurti?
- Çfarë mësuat nga ajo?
- Ku ndryshon kjo artiste nga aktorët e ditëve të sotme? Merrni si shembull aktorin ose aktoren
tuaj të preferuar.
Detyrat e shtëpisë
Nxënësit zgjedhin:
- Bëni një përshkrim të portretit të aktores, duke u nisur nga të dhënat që mësuat prej intervistës.
- Shihni një film ku luan artistja Tinka Kurti dhe tregojeni shkurtimisht subjektin e tij në klasë.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Fjalia e përbërë

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Shfaqja e fundvitit
(punë me fisha)

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca qytetare.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– dallon fjalinë e përbërë;
– përcakton llojin e fjalisë së përbërë;
– ndan pjesët e fjalisë së përbërë;
– ndërton fjali të përbëra.

Fjalët kyç:
● fjali e përbërë
● fjali bashkërenditëse
● fjali nënrenditëse
● pjesë kryesore
● pjesë e varur
● lidhëz

Burimet: teksti mësimor, e-libri,
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimi - Punë e drejtuar me fisha - Mbajtja e
strukturuar e shënimeve - Punë e pavarur - Diktim - Ushtrime.
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Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Stuhi mendimesh
Mësuesi/ja e nis mësimin me një pyetje. Bën në dërrasë të zezë skemën e stuhisë së mendimeve, ku hedh
disa nga mendimet e nxënësve. U kërkon nxënësve të thonë se çfarë dinë për fjalinë. I ndihmon edhe me
disa pyetje të tjera:
- Ç’është fjalia?
- Sa llojesh i kemi fjalitë sipas ndërtimit?
- Ç’kuptojmë me fjali të thjeshtë?
- Po me fjali të thjeshtë të zgjeruar?
Njësia më e vogël e ligjërimit

Ka një intonacion të caktuar
Fjalia

Formohet nga një ose me
shumë fjalë

sipas ndërtimit i kemi dy llojesh:
e thjeshtë dhe e përbërë

Ndërtimi i njohurive të reja: Punë e drejtuar me fisha, mbajtje e strukturuar e shënimeve
Nxënësit lexojnë me kujdes tekstin në hyrje të mësimit me tematikë shfaqjen e fundvitit dhe prej saj
shkëputen disa fjali që shkruhen në dërrasë të zezë. U kërkohet nxënësve të dallojnë kallëzuesit e secilës
fjali dhe duke përcaktuar se cilit lloj i përkasin sipas ndërtimit, i klasifikojnë ato në të thjeshta e të përbëra
duke argumentuar ndarjen e bërë.
Rikthehen në tekst për të punuar në mbajtjen e strukturuar të shënimeve duke iu përgjigjur pyetjeve të
mëposhtme;
- Ç’quajmë fjali të përbërë?
- Si klasifikohen fjalitë e përbëra? Shembuj.
- Si lidhen dhe si emërtohen pjesët e fjalisë së përbërë? Shembuj.
Fjalia e përbërë
Bashkërenditëse
Dy a më shumë pjesë kryesore,
të pavarur nga njëra tjetra
pjesët lidhen me lidhëza
bashkërenditëse
(shembuj)

Nënrenditëse
një pjesë kryesore
një a më shumë pjesë të
varura
pjesët lidhen me lidhëza
nënrenditëse (shembuj)

Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohet me ushtrimet. Punohet ushtrimi 1 sipas kërkesës.Nxënësit fillimisht nënvizojnë kallëzuesin,
pastaj ndajnë pjesët dhe përcaktojnë llojin e fjalisë: e thjeshtë apo e përbërë.
Ushtrimi 2 lidhet dhe me drejtshkrimin. Mund të zhvillohet dhe në trajtën e një diktimi të shkurtër të lexuar
nga mësuesi/ja. Tregohet kujdes me intonacionin për të përcaktuar më mirë llojin e fjalisë dhe sipas
kumtimit dhe sipas ndërtimit. U sqarohet nxënësve gjatë diktimit të tregojnë kujdes, se presja është pauzë
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e shkurtër dhe shenjat e tjera në fund të fjalisë veç intonacionit janë dhe pauza të gjata. Pas leximit dhe
kontrollit nxënësit argumentojnë përdorimin e shenjave të pikësimit.
- Sa e bukur është kjo ditë! Si s’të paskam bërë më parë?! Sa çudi! Kjo është me të vërtetë e habitshme.
Po ju si erdhët?!
- Ne s’paskemi parë asgjë. Këtu paska ndodhur një ngjarje e jashtëzakonshme. Ua po ti si nuk e paske
parë?! Po ti ç’pret?!
- Ti ke ardhur për qejf me sa duket.
Ushtrimi 3. Përveç ndarjes së pjesëve, nxënësit përcaktojnë llojin dhe te fjalitë e përbëra me nënrenditje
përcaktohet lloji i pjesëve.
Vlerësimi. Vlerësimi mund të jetë jo vetëm për ushtrimet, por dhe për etapën e rikujtimit të njohurive,
situatën e të nxënësit, mbajtjen e shënimeve dhe për diktimin në veçanti.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 4 sipas kërkesës.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Dallimi i fjalisë së thjeshtë dhe i fjalisë së
përbërë

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Ushtrime

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– dallon fjalitë e thjeshta e të përbëra;
– krahason fjalitë e thjeshta me të përbëra;
– ndërton tekste me fjali të thjeshta e të përbëra.

Fjalët kyç:
● fjali e thjeshtë
● fjali e përbërë
● dallime
● të përbashkëta

Burimet: teksti mësimor, e-libri, pjesë me fjali të ndryshme: të thjeshta dhe të përbëra etj.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e drejtuar me fisha - Diagram Veni - Punë e
pavarur
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë e drejtuar me fisha
Nxënësve u jepen disa fjali në tabelë a libër për të dalluar nëse janë fjali të thjeshta a të përbëra dhe
llojet e tyre.
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Fjalitë mund të merren nga libri ose të jepen vetë sipas specifikës së asaj që mësuesi/ja do të analizojë
- Kështu trimi mbeti përballë kuçedrës pa shigjeta, pa shtizë, pa shpatë.
- Ajo fliste e fliste pa pushim.
- Vajza qeshte e fliste pa pushim.
- Ana erdhi në klasën tonë në fillim të shtatorit.
- Mësuesi/ja kujdestar hyri në klasë dhe na e prezantoi atë.
- Ajo kishte sy të mëdhenj ngjyrë gështenjë, por ata ishin të trishtuar.
Nxënësit nënvizojnë kallëzuesit dhe specifikojnë llojin e fjalisë duke argumentuar klasifikimin e tyre. Në
klasifikimin e fjalive tregohet kujdes me tri fjalitë e para, duke dhënë për të parën e thjeshtë, ndërkohë që
nënkuptohet kallëzuesi dhe është e përbërë; për të dytën e të tretën specifikohet që janë fjali të thjeshta,
pavarësisht pranisë së dy a më shumë foljeve që janë kallëzues homogjenë.
Ndërtimi i njohurive të reja: Diagram Veni
Nxënësit, në bazë të njohurive që kanë, por nisur edhe nga përfundimet e punës në etapën e parë,
plotësojnë Diagramin e Venit duke krahasuar fjalinë e thjeshtë dhe të përbërë.
Fjalia e thjeshtë

Fjalia e përbërë

Të përbashkëtat
• Ndërtohen sipas rregullave gjuhësore
• Kumtojnë një informacion të caktuar
• Kanë intonacion të përfunduar
• Kanë të njëjtat shenja pikësimi
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohen ushtrimet 1, 2, 3, 4, 5 sipas kërkesës.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi për dallimin e fjalive të thjeshta dhe atyre të përbëra; për krahasimin e fjalive
të thjeshta me të përbëra dhe ndërtimin e teksteve me fjali të thjeshta e të përbëra.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 6

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Ushtrime për fjalinë e përbërë

Shkalla: III

Klasa: VI

Situata e të nxënit: Ushtrime

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– dallon fjalitë e përbëra;
– përcakton llojin e tyre sipas mjeteve lidhëse;
– ndan pjesët për t’i emërtuar ato.

Fjalët kyç:
● fjali e thjeshtë
● fjali e përbërë
● fjali bashkërenditëse
● fjali nënrenditëse
● skemë
● pjesë kryesore
● pjesë e varur

Burimet: Burimet: teksti mësimor, e-libri.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Hartë mendimi - Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Hartë mendimi
Nxënësit plotësojnë hartën e mendimit në lidhje me fjalinë dhe njohuritë rreth saj.
Ka më shumë se një pjesë
që lidhet me lidhëza a mjete
të tjera lidhëse
Ka pjesë kryesore
dhe të varura

Fjalia e përbërë

Ka dy a më
shumë kallëzues

paraqitet nëpërmjet
skemës
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura: Ushtrime
Punohen ushtrimi 1, 2, 3 sipas kërkesës.
Në ushtrimet 4,5,6 përcaktohet roli i pjesës së nënrenditur pa u thelluar në llojin e pjesëve të nënrenditura.
Vlerësimi: Bëhet vlerësimi për dallimin e fjalive të përbëra; përcaktimin e llojit të tyre sipas mjeteve
lidhëse dhe ndarjen e pjesëve për t’i emërtuar ato.
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 7.

PLANIFIKIMI DITOR
Fusha: Gjuhët dhe komunikimi

Lënda: Gjuhë shqipe

Rubrika: Njohuri për gjuhën
Tema mësimore: Përsëritje për sintaksën
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit.
2. Kompetenca e të menduarit.
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë.
4. Kompetenca qytetare.
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Situata e të nxënit: Struktura e pjesës
“Vilhem Tel”
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës
mësimore
Nxënësi:
– dallon gjymtyrët kryesore dhe të dyta në fjali;
– përcakton llojin e tyre e me se shprehen;
– ndërton tekste e fjali sipas kërkesës.

Fjalët kyç:
● gjymtyrë
● fjali
● lloje

Burimet: teksti mësimor, e-libri.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e pavarur - Ushtrime
Organizimi i orës së mësimit
Lidhja temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: Punë e pavarur
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të kthehen në pjesët letrare për pjesën “Vilhem Teli” dhe të ndërtojnë
pyetje që lidhen me strukturën dhe përmbajtjen e dramës, të cilat i njohin gjatë analizës së pjesëve
letrare.
- Kur zhvillohen ngjarjet?
- Ku zhvillohen ngjarjet?
- Cilët janë personazhet?
- Çfarë u ndodh personazheve?
- Pse?
- Si përfundon ngjarja?
Nëpërmjet këtyre pyetjeve nxënësit dallojnë se me çfarë lidhen ato, me vendin, kohën, shkakun,
mënyrën, veprimet, kush kryen veprimet duke përcaktuar cilët gjymtyrë fjalie gjenden me to.
Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura. Punë e pavarur
Nxënësit, pasi u përgjigjen pyetjeve, ndalen në llojet e fjalive, me të cilat u janë përgjigjur pyetjeve duke
përcaktuar llojin e tyre.
Mund të përzgjedhim një fragment nga tekstet letrare për të punuar me përsëritjen e njohurive në kapitullin
e sintaksës. Kështu mund të sugjerohet paragrafi i fundit te pjesa “Skënderbeu dhe ushtari i tij”.
Në të mund të ndërtohen pyetje rreth:
a. grupeve të fjalëve në fjali
b. gjymtyrëve kryesore e të dyta
c. fjalive dhe llojeve të tyre në fjali.
Vlerësimi: Gjatë kësaj ore qëllimi është përsëritja dhe mund të mos ketë vlerësime.
Detyrat dhe puna e pavarur. Mund të jepet një tekst krijues që ndërthur fjalitë, llojet dhe në fjalitë e
thjeshta mund të japim kërkesa që lidhen me gjymtyrët kryesore të dyta në fjali.
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TESTI i tremujorit III

GRUPI A 					

EMRI MBIEMRI _______________________

Klasa VI____

I.Kërkesa rreth të kuptuarit të pjesës.
Lexoni tekstin e mëposhtëm dhe përgjigjuni kërkesave që vijojnë.
Mësuesja
Ditën e parë të vitit shkollor mësuesja u tha nxënësve të klasës së pestë: “Unë ju dua shumë të gjithëve!”
Këto fjalë ajo donte jo vetëm t’i dëgjonin të gjithë, por të prekte veçanërisht zemrën e njërit prej tyre. Ai
quhej Tedi Stalard.
Gjatë vitit të kaluar mësuesja kishte vënë re se Tedi nuk luante me fëmijët e tjerë dhe nuk ishte asnjëherë
i gëzuar si fëmijët e tjerë. Vinte në shkollë i palarë dhe rrobat i kishte të pista.
Mësuesja lexoi me kujdes dosjen e Tedit. Mësuesi i klasës I shkruante: “Është një nxënës i shkëlqyer, i
qeshur, mëson, ka sjellje të mirë”. Mësuesja e klasës II shkruante: “Është i shkëlqyer, nxënësit e duan
shumë, por është i shqetësuar, sepse nëna e tij është e sëmurë rëndë...”. Mësuesja e klasës III shkruante:
“Vdekja e nënës ishte një goditje e rëndë për të. Ai e ka të vështirë ta kalojë këtë moment, sepse i ati nuk
i kushton kujdesin e duhur.” Kurse mësuesja e klasës IV shënonte: “Tedi është një nxënës i mbyllur, nuk
tregon asnjë interes për mësimet. Nuk ka shokë dhe e zë gjumi në mësim.”
Znj. Tobson kuptoi problemin dhe u ndje shumë keq. Por më keq u ndje për Krishtlindje, kur nxënësit i
sollën dhurata të ambalazhuara me letra të bukura dhe me kordele. Të gjithë, përveç Tedit. Dhurata e tij
ishte futur në një qese të zakonshme plastmase. Mësuesja hapi kutinë dhe brenda saj gjeti një varëse me
gurë diamanti të imituar, ku mungonin disa syresh, si dhe një shishe parfumi të mbushur përgjysmë. Zonja
Tobson u shpreh e mrekulluar nga ai gjerdan dhe e vuri menjëherë në qafë. Më pas shpërndau disa pika
parfumi në kyçet e duarve. Atë ditë, Tedi e priti mësuesen e tij, së cilës i tha: “Aroma jote sot është njëlloj
si aroma e mamit tim.” Mësuesja u kthye në klasë dhe për një orë s’pushoi së qari.
Që nga ajo ditë, zonja Tobson nuk u mësonte nxënësve të saj vetëm lëndën e leximit, por i ndihmonte
edhe për lëndët e tjera. Për Tedin, ajo filloi të tregonte një kujdes të veçantë. Pak nga pak, Tedit filloi t’i
rizgjohej dëshira për mësimet dhe aftësia për t’i përthithur ato. Ai u bë nxënësi më i dalluar i klasës. Në
fund të vitit, zonja Tobson gjen në tavolinë këtë shënim nga Tedi: “Ti je mësuesja më e mirë që kam parë.”
6 vjet më vonë znj. Tobson mori një letër, këtë herë me postë. Ishte Tedi që i shkruante se kishte
mbaruar gjimnazin, dhe s’harronte t’i thoshte: “Ju ngeleni mësuesja më e mirë në jetën time”. 4
vjet më vonë mori një letër tjetër ku Tedi i shkruante se për pak kohe do të merrte diplomën...
dhe në fund “Ju ngeleni mësuesja më e dashur”. Në verë zonja Tobson mori përsëri një letër
nga Tedi. Por, këtë herë nga Dr. Teodor F. Stalard. Doktor Tedi i shkruante se do të martohej dhe
e pyeste nëse mundej të qëndronte në vendin ku rri zakonisht nëna e dhëndrit. Sigurisht, ajo shkoi.
Vendosi gjerdanin që i kishte bërë dhuratë Tedi, u parfumua me parfumin që i kujtonte Tedit nënën e tij.
Në momentin që Dr. Stalard e përqafoi, i pëshpëriti në vesh: “Faleminderit, zonja Tobson që besuat tek
unë. Faleminderit shumë, sepse më bëtë të besoja që isha i vlefshëm dhe se mund të arrij shumë”. Zonja
Tobson ia ktheu me lot ne sy: “Je ti ai që më mësove se si të doja nxënësit”.
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I. Rrethoni alternativën e saktë.
1. Tedi ishte një nxënës:				
a. me probleme sjelljeje në shkollë;
b. i urtë, i rregullt dhe nxënës i mirë;
c. i urtë, por i papastër dhe i dobët në mësime;
d. i dashur me shokët, por nxënës jo i mirë.

				

1 pikë

			

1 pikë

3. Zonja Tobson emocionohet më shumë kur:
						
a. merr letrat e Tedit në fund të çdo cikli shkollor;
b. Tedi i thotë se kishte aromën e nënës së tij;
c. e fton në dasmë në vend të së ëmës;
d. zonja Tobson vendos në qafë gjerdanin e nënës së Tedit.

1 pikë

2. Zonja Tobson jepte mësim:				
a. vetëm në klasën e pestë
b. nga klasa e parë deri në të pestën
c. në çdo klasë, veç së pestës
d. në të gjitha klasat

II. Përgjigjjuni pyetjeve:
4. Cili qe premtimi i zonjës Tobson ditën e parë? Ç’mendim keni për të? 			
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2 pikë

5. a. Në cilat klasa Tedi qe nxënës i mirë? 							
___________________________________________________________________

1 pikë

b. Në cilën klasë ndryshoi ai? Cila qe arsyeja e ndryshimit të tij?
2 pikë
___________________________________________________________________
6. Bëni një përshkrim të botës së brendshme të Tedit? 					
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2 pikë

7. Ç’ rol luajti zonja Tobson në të ardhmen e Tedit? Argumentoni përgjigjen tuaj. 		
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2 pikë

8. Çfarë veçorish të karakterit të Tedit tregon veprimi i tij në fund? 			
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2 pikë
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9. Supozoni që zonja Tobson nuk do kishte hyrë në jetën e Tedit. 				
Si e imagjinoni jetën e Tedit pa të? Shkruani shkurtimisht një përfundim
për tregimin sipas këtij supozimi.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4 pikë

II. Pyetje rreth sistemit gjuhësor
1. Gjeni një përcaktor me përshtatje dhe një me drejtim në fjalinë e mëposhtme. 		

2 pikë

Dhurata e tij ishte futur në një qese të zakonshme plastmasi.
Me përshtatje__________________ me drejtim_______________________
2. Ndërtoni një fjali që të ketë përcaktor me bashkim të shprehur me një numëror		
(mos përdorni vetëm numërorin tre).
___________________________________________________________________

1 pikë

3. Dalloni ndajshtimin në fjalinë e mëposhtme.
Doktor Stalard e përqafoi dhe i pëshpëriti në vesh.

				

1 pikë

4. Shkruani ç’lloj gjymtyre janë fjalët e nënvizuara. 						
a. Gjashtë vite më vonë znj. Tobson mori një letër. 		
_____________
b. Katër vite me vonë znj. Tobson mori një letër. 		
_____________
c. Ajo ngelej mësuesja e tij më e dashur.			
_____________

3 pikë

5. Formoni fjali që të përmbajë një kundrinor të zhdrejtë pa parafjalë. 			
Nënvizojeni atë.
		
___________________________________________________________________

1 pikë

6. Formoni fjali që të përmbajë një rrethanor shkaku. Nënvizojeni atë.
		
		
___________________________________________________________________

1 pikë

7. Dalloni fjalinë e përbërë bashkërenditëse:
				
a. Znj. Tobson kuptoi problemin dhe u ndje shumë keq.
b. Aty e priste një e papritur e madhe.
c. Është një nxënës i shkëlqyer, i qeshur dhe me sjellje të mirë.
d. Të gjithë përveç Tedit.

1 pikë

8. Ndani fjalinë në pjesë. Nënvizoni fjalinë kryesore.

2 pikë		

				

Je ti ai që më mësove se si të doja nxënësit që ditën që të njoha.
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GRUPI B 					

TEST i tremujorit II

EMRI MBIEMRI _______________________

Klasa VI____

I.Kërkesa rreth të kuptuarit të pjesës.
Lexoni tekstin e mëposhtëm dhe përgjigjuni kërkesave që vijojnë.
Djaloshi i pasur
Një ditë prej ditësh një njeri shumë i pasur vendosi që të bënte një udhëtim së bashku me djalin e tij. Babai i pasur
nuk donte t’i shpenzonte më kot të hollat. Ai donte që këtë udhëtim ta shfrytëzonte jo vetëm për argëtim, por edhe
për t’i mësuar diçka të birit. Ata u nisën drejt një vendi të varfër. Njohja me jetën e të varfërve do të ishte mësimi
më i mirë për djaloshin që të kujdesej për ruajtjen dhe shtimin e pasurisë. Së paku kështu mendonte babai.
Udhëtuan mjaft dhe më në fund ndaluan në fermën e një familjeje të varfër. Aty qëndruan disa ditë. Babait
nuk i pritej të mësonte se sa kishte përfituar i biri nga ky udhëtim. Gjatë kthimit ai e pyeti:
- Si t’u duk udhëtimi, biri im?
- Ishte një shëtitje fantastike, - iu përgjigj djaloshi.
Babai kureshtar përsëri e pyeti:
- A e kuptove tani se si jetojnë të varfrit?
Djaloshi iu përgjigj me shumë thjeshtësi, po me bindje se ai e kishte mësuar shumë mirë se si jetonin të
varfrit. Babai nuk mbeti i kënaqur nga përgjigje andaj edhe e pyeti drejtpërdrejt:
-Të lutem, më trego saktësisht se çfarë përfitove nga ky udhëtim.
- Po, baba, - filloi të fliste djaloshi. - Pashë se ne kemi vetëm një qen, ndërsa ata kishin katër. Ne
kemi një pus uji në mes të kopshtit, ndërsa ata zotëronin lumenj të pafund. Ne kemi vendosur drita
për ta ndriçuar kopshtin tonë, ndërsa kopshtet e tyre i ndriçonin mijëra yje. Hapësira e kopshtit tonë
kufizohet nga muret e larta, ndërsa kopshtet e tyre s’kishin kufij. Ne zotërojmë një hapësirë shumë të
vogël për të jetuar, ndërsa ata jetojnë në hapësira të pafundme. Ne kemi shërbëtorë që na shërbejnë,
ndërsa ata janë në shërbim të njëri-tjetrit. Ne i blejmë ushqimet, ndërsa ata ushqehen me prodhimet
e tyre. Ne mbrohemi nga mure të larta, ndërsa ata mbrojtjen e sigurojnë nga miqtë që i rrethojnë.
Babai u trondit nga këto përgjigje të të birit, ndërsa djaloshi vazhdoi përgjigjen e vet:
- Të faleminderit shumë, baba, që më mundësove të kuptoj se sa të varfër jemi. Prandaj edhe të thashë
se ishte një udhëtim fantastik, a nuk mendon edhe ti kështu, baba?”

Rrethoni alternativën e saktë.
1. Babai e çoi të birin për të parë një vend të varfër që:
b. i biri të mësonte si fitohen të hollat
c. të shpenzonte disa të holla me të
d. i biri të kuptonte ç’ishte varfëria e vërtetë
ç. të mësonte të birin si ruhet pasuria.
2. Baba e bir ndenjën disa ditë:
a. në një lagje të varfër
b. në një kasolle të varfërish në pyll
c. në një fermë të varfërish
ç. në një fermë të pasurish

				

1 pikë

						

1 pikë
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3. Djalit iu duk vetja i varfër, ngaqë: 								
a. s’kishte pasuri
b. i mungonte jeta e gjallë e njerëzve të thjeshtë.
c. zotëronte një hapësirë të vogël për të jetuar
ç. zotëronte hapësira pa fund

1 pikë

4.	Cili është dallimi mes mendimit të babait për pasurinë dhe mendimit të djalit? 		
Ilustro me shembuj mendimet e secilit.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2 pikë

5. Pse mendimet e babait dhe të djalit në lidhje me pasurinë janë kaq të ndryshme?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

1 pikë

6. a. Cila ishte pasuria e vërtetë e fshatarëve të varfër? Listoji ato.
			
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2 pikë

b. Pse ata konsiderohen si shumë të pasur nga djali? 					
Çfarë vlerëson ai më shumë si pasuri ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2 pikë

7.	Cili është mesazhi që na përcjell autori përmes pjesës?
			
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2 pikë

8. Si u ndje babai kur dëgjoi fjalët e të birit pas udhëtimit? Pse? Ilustro?

		

3 pikë

				

3 pikë

9. Po ju ç’mendim keni për pasurinë? Argumentoni pse.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

II. Pyetje rreth sistemit gjuhësor
1. Gjeni një përcaktor me përshtatje dhe një me drejtim në fjalinë e mëposhtme.
			
2 pikë
Djaloshi i pasur do ta njihte vetë jetën e të varfërve dhe do të ishte mësimi më i mirë për të për ruajtjen
dhe shtimin e pasurisë.
Me përshtatje __________________ me drejtim______________________
2. Ndërtoni një fjali që të ketë përcaktor me bashkim të shprehur me një përemër. 		
__________________________________________________________________
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3. Dalloni ndajshtimin në fjalinë e mëposhtme.
				
Babai, një njeri i pasur, donte të njihte të birin me një jetë ndryshe.

1 pikë

4. Thoni funksionin sintaksor të fjalëve të nënvizuara duke përcaktuar dhe llojin e tyre.

3 pikë

Një ditë prej ditësh një njeri shumë i pasur vendosi të dilte shëtitje me djalin e tij.
Ai së bashku me djalin udhëtuan drejt një vendi të varfër.
Ne kemi shërbëtorë që na shërbejnë,
5. Formoni një fjali që të përmbajë një kundrinor të zhdrejtë me parafjalë. 			
___________________________________________________________________

1 pikë

6. Formoni një fjali që të përmbajë një rrethanor mënyre.
				
___________________________________________________________________

1 pikë

7. Dalloni fjalinë e përbërë bashkërenditëse.
				
1 pikë
a. Si ishte udhëtimi biri im?
b. Më trego saktësisht se çfarë përfitove nga kjo shëtitje.
c. Hapësira e kopshtit tonë kufizohet nga muret e larta, ndërsa kopshtet e tyre s’kishin kufij.
d. Ne rrethohemi nga mure të larta, të cilat na mbrojnë.
8. Ndani fjalinë në pjesë. Nënvizoni fjalinë kryesore.
					
Djaloshi kishte kuptuar shumë mirë se si jetojnë të varfrit.

				

2 pikë 		

Nota

4

5

6

7

8

9
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Pikët
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Përgjigje për testin e tremujorit III
1. c
2. a
3. b
4. Sipas përgjigjes. Çdo pjesë e përgjigjes vlerësohet me1 pikë.
5. a. në klasën I e II.
b. në klasën III-IV.
Vlerësohet me 1 pikë për çdo pjesë të përgjigjes.
6. sipas përgjigjes. 1 pikë nëse përshkrimi nuk është i plotë.
7. Sipas përgjigjes. Çdo pjesë e përgjigjes vlerësohet me 1 pikë.
8. 1 deri në 2 pikë për zhvillimin sipas trajtimit. 1 pikë për përfundimin dhe 1 pikë drejtshkrimi.
Tregon se Tedi qe mirënjohës, i ndjeshëm dhe njeri me vlera. Vlerësimin për kujdesin e mësueses ndaj
ti ai e tregoi duke i dhënë asaj vendin e njeriut më të rëndësishëm në jetën e tij, të nënës së tij.
(Pranohet çdo përgjigje që tregon se nxënësi e ka kuptuar përmbajtjen e pjesës.)
SISTEMI GJIHËSOR
1. e tij, e zakonshme – përcaktorë me përshtatje
plastmase – përcaktor me drejtim.
2. Përveç numërorit (tre, tri).
3. Doktor
4. a. Gjashtë vite më vonë – rrethanor kohe
b. një letër – kundrinor i drejtë
c. ajo – kryefjalë
7. a
8. Je ti ai /që më mësove/ se si të doja nxënësit/ që ditën që të njoha.

GRUPI B
1. ç
2. c
3. ç
4. Ilustrime: babai: Njohja me jetën e të varfërve do të ishte mësimi më i mirë për djaloshin që të kujdesej
për ruajtjen dhe shtimin e pasurisë. Së paku kështu mendonte babai.
djali: 2. Ne zotërojmë një hapësirë shumë të vogël për të jetuar, ndërsa ata jetojnë në hapësira të
pafundme. Ne kemi shërbëtorë që na shërbejnë, ndërsa ata janë në shërbim të njëri-tjetrit. Ne e blejmë
ushqimin, ndërsa ata ushqehen me prodhimet e tyre. Ne mbrohemi nga mure të larta, ndërsa ata mbrojtjen
e sigurojnë nga miqtë që i rrethojnë.
5. Sepse vijnë nga dy botë të ndryshme: babai vjen nga bota e pasurisë së vënë me mundime, por dhe e
ngushtësisë për të pasur gjithmonë sa më shumë, ndërsa djali nga një botë e vetmuar që ka nevojë për
më shumë dashuri dhe njerëz se të mira materiale. (Pranohet çdo përgjigje që tregon se nxënësi e ka
kuptuar përmbajtjen e pjesës.)
6. Pasuria e vërtetë e fshatarëve të varfër është natyra, dashuria dhe mbështetja që ata gjejnë te njëri-tjetri
e te puna e tyre.
a. Ata kishin katër qen, ata zotëronin lumenj të pafund, ndërsa kopshtet e tyre i ndriçonin yjet, ata jetojnë
në hapësira të pafundme, ata janë në shërbim të njëri-tjetrit, ata ushqehen nga prodhimet e tyre, ata
mbrojtjen e sigurojnë nga miqtë që i rrethojnë.
b. Ata konsiderohen si shumë të pasur se kanë atë që nuk mund të blihet me para vëmendjen e njëri-tjetrit
gjë që djalit i mungonte, sepse ndihej i vetmuar.
7. Në varësi të përgjigjes
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8. Babai u trondit, se nuk i kishte njohur vlerën, mendimet, shpirtin e të birit dhe atë për të cilën ai kushte
nevojë më tepër se pasurinë monetare.
9. Sipas përgjigjes.

SISTEMI GJUHËSOR
1. e varfërisë, e pasurisë – përcaktor me drejtim.
i mirë – përcaktor me përshtatje
2. Vlerësohet me 1 pikë nga përdorimi në fjali i përcaktorit me bashkim.
3. ndajshtimi: Një njeri i pasur
4. Një njeri i pasur – kryefjalë
Drejt një vendi të varfër – rrethanor vendi
Shërbëtorë – kundrinor i drejtë
5. Vlerësohet me 1 pikë për përdorimin e saktë në fjali të kundrinorit të zhdrejtë me parafjalë.
6. Vlerësohet me 1 pikë nga përdorimi i saktë në fjali të rrethanorit të mënyrës
7. c
8. Djaloshi i përgjigjet me shumë thjeshtësi dhe me bindje / se ai e kishte mësuar shumë mirë/ se si
jetonin të varfrit.
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