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PLANI MËSIMOR KORNIZË PËR GJUHËN
DHE KULTURËN E ATDHEUT
ABSTRAKT
HYRJE: Një vështrim i përgjithshëm
i objektivave gjuhësorë, kulturorë dhe didaktikë
për platformën “Mësojmë shqip”
Zhvillimi i kompetencave shumëgjuhësore dhe ndërkulturore tek nxënësit
përbën detyrën themelore të shkollave shqipe në diasporë. Këtë qëllim
ndjek mësimi i gjuhës dhe kulturës së atdheut në shkollat shqipe. Në këto
shkolla kuptohet që dygjuhësia i zgjeron kompetencat, si në gjuhën amtare,
ashtu edhe në gjuhën e vendit pritës për nxënësit, të cilët përbëjnë brezin
e dytë të emigrantëve. Veç kësaj, platforma “Mësojmë shqip” i ndihmon
nxënësit të fitojnë njohuri mbi botën në të cilën jetojnë dhe mbi kulturën
shqiptare, p.sh.: mbi historinë, gjeografinë, literaturën dhe traditat
e trevave ku jetojnë shqiptarët. Është e udhës që mësimdhënia në shkollat
e diasporës të organizohet dhe drejtohet nga Bordi i Shkollës, ku marrin
pjesë mësues dhe prindër. Ky bord siguron përdorimin krijues të Planit
Mësimor Kornizë në përshtatje me kushtet konkrete të shkollës; vendimet
për përdorimin e këtij dokumenti merren me pjesëmarrjen e anëtarëve
të bordit dhe të profesionistëve në fushën e mësimdhënies. Plani Mësimor
Kornizë, përmes një procedure konstruktive, merr miratimin e bordit;
ai mund të miratohet apo të përmirësohet në fund të muajit gusht dhe të
përdoret për vitin shkollor vijues.
Në bazë të numrit të nxënësve dhe dinamikës konkrete të shkollës,
Planit Mësimor Kornizë mund t’i bëhen ndryshimet dhe përshtatjet
e duhura, ndërmjet të cilave mund të përfshihet edhe emërtimi i niveleve,
p.sh.: “Yllkat” (fëmijë 4–9-vjeçarë), “Shqiponjat” (fëmijë 10–14-vjeçarë)
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etj. Njëkohësisht, ky plan mësimor duhet të pasqyrojë përmirësime
në përmbajtje, materiale kulturore dhe gjuhësore, të cilat zgjidhen në
bashkëpunim me mësimdhënësit dhe profesionistët e tjerë të jashtëm.
Ky dokument do të përshkruajë idetë kryesore udhëheqëse, “skelën”
pedagogjike, rezultatet e pritshme dhe bazat didaktike të këtij programi,
por është e pamundur t’i japë përgjigje çdo situate në çdo shkollë shqipe,
në cepa të ndryshëm të globit. Kapituj të ndryshëm në këtë platformë
u kushtohen fushave mësimore, si: “Gjuha“, “Kultura” dhe “Njeriu dhe
mjedisi”. Aty përshkruhet, së pari, kuptimi i kësaj fushe dhe pastaj jepen
qëllimet orientuese, “skela” pedagogjike dhe rezultatet e pritshme, të cilat
duhet të arrihen në përfundim të kursit të platformës “Mësojmë shqip”
Niveli I. Qëllimet të detajuara për nivele dhe klasa nuk janë të përfshira
në këtë plan. Formulimi i tyre u është lënë mësimdhënësve përkatës sipas
kushteve të ndryshme, në të cilat ofrohet kjo platformë.
Fjalorthi i kërkuar (që i rekomandohet mësuesit në Librin e mësuesit, si dhe
në programin Quizlet.com në internet) sqaron në detaje të gjitha përkufizimet
e fjalëve, të cilat gjenden në librin e nxënësit me shkronja të pjerrëta për
lehtësi identifikimi. Më të rëndësishmet këtu janë përkufizimet e duhura
pasi gjuha shqipe, e cila do të mësohet në këto shkolla, është për shumicën
e fëmijëve gjuha e tyre e dytë, pasi për disa fëmijë të lindur në diasporë,
gjuha e parë (teknikisht) është gjuha e vendit pritës. Për hir të thjeshtësisë
të interpretimit, në disa raste, ky Plan Mësimor Kornizë e emërton gjuhën
shqipe si gjuhën amtare (gjuha e nënës) të nxënësve. Termi “dygjuhësh”
do të emërtojë edhe fëmijët të cilët flasin më shumë se dy gjuhë. Koncepti
“kulturë e origjinës së një fëmije” i përdorur në këtë kontekst, do të thotë
“kultura e vendit të prindit (Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali
i Zi, Lugina)”, ku i ka rrënjët familja e tij – edhe pse vetë fëmija ka lindur
dhe është rritur në diasporë.
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MËSIMI

1

Paraardhësit e mi
Nga vijnë shqiptarët

Qëllimet mësimore:
a) Pushimet verore
b) Vende historike dhe turistike
c) Gramatikë: koha e kryer e thjeshtë e foljeve kam, jam, mësoj,
bëj, pëlqej, shoh, rri, vij, lind; përsëritje të emrave, mbiemrave dhe
ndajfoljeve që tregojnë kombësi e gjuhë.
d) Punë e diferencuar: “Ilirët”

Lidhja me kurrikulën
Parimi i interesit kombëtar

Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë
Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë
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Objektivi mësimor. Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:

Ü

Ü

Ü
Ü
Ü

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Në fund të Mësimit 1 nxënësit

do të mësojnë për paraardhësit e tyre dhe do të mësojnë si të përshkruajnë
përvojat e tyre gjatë vizitave në vendlindje. Gjithashtu, ato do të mësojnë
se si të përdorin informacionin gjuhësor të marrë në mësimet paraardhëse
(konkretisht A1, Mësimi 4) në një kontekst të ri.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Me ushtrimet e rekomanduara dhe në
mënyrë të veçantë me faktin që nxënësit mund të “kopjojnë” nga shënimet
dhe njohuritë e tyre nga Mësimi 4 i librit A1 mësuesi krijon një atmosferë
konkursi të dijeve të fituara më parë. Kjo gjë jo vetëm shton bashkëbisedimin
në gjuhën shqipe, por edhe krijon një mjedis të këndshëm dhe ndërveprues
në klasë.
GRAMATIKË: Koha e kryer e thjeshtë e foljeve: kam, jam, mësoj, bëj,
pëlqej, shoh, rri, vij, lind; përsëritje e emrave, mbiemrave dhe ndajfoljeve
që tregojnë kombësi dhe gjuhë.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Njohja e historisë së ilirëve dhe fakti që
ne jemi pasardhësit e tyre shton krenarinë kombëtare tek nxënësit.
FJALORI: bëj, vizitoj, pushime, ndenja, mësoj, pëlqej, vitin e kaluar, bimë,
origjinë, ilir, rri, kilometra, perandor, vend, i rëndësishëm, histori, vjet,
plazh.

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Duke vazhduar përpjekjet për të mbajtur nxënësin
në fokusin e mësimdhënies me bazë të gjithë trurin dhe jo vetëm kujtesën, le të
shqyrtojmë se si truri i dërgon njohuritë e reja në kujtesën afatgjatë. Truri është i aftë
të mbajë mend një sasi informacioni, por të mësuarit përmes përdorimit të të gjithë
trurit (jo vetëm kujtesës), gjuhës dhe bërjes së gabimeve është pafundësisht më efikas
sesa dhënia e një leksioni ku mësuesi flet dhe nxënësit dëgjojnë. Bërja e pyetjeve nga
nxënësit dhe krijimi i listave të fjalorit për të kontrolluar përdorimin e njohurive të reja
menjëherë pasi shpjegohet një përmbajtje e re, i ndihmon nxënësit ta mbajnë mend atë
informacion për një kohë më të gjatë.
Është pikërisht ky parim i mësimdhënies që ndërton “fije nervore”, të quajtura dendrite,
të cilat ndërlidhin vatrat e ndryshme të dijes në tru, veprim didaktik që shumëfishon
shpejtësinë me të cilën nxënësit përvetësojnë një gjuhë. Ky koncept do të shpjegohet
gjerësisht në konceptet didaktike të rekomanduara dhe të lidhura me ushtrimet konkrete
të këtij mësimi.
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LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË

Mësuese Teuta: – Mirëdita, të dashur nxënës! Sot do të flasim për pushimet verore.
Redona, ku i kalove ti pushimet vitin e kaluar?
Redona: – Unë i kalova pushimet në Ulqin, në Mal të Zi.
Dardani: – A të pëlqeu Ulqini, Redona?
Redona: – Po, Dardan, Ulqini më pëlqeu shumë. Në Ulqin pashë Qytetin e Vjetër,
me një histori mbi 2500-vjeçare. Atje mësova se banorët e parë të Ulqinit qenë
ilirët, paraardhësit tanë. Dhe emri Ulqin vjen nga fjala shqipe Ulk (Ujk).
Egini: – Sa interesante! Sa ditë ndenjët në Ulqin?
Redona: – Në Ulqin ndenjëm 10 ditë. Atje kishte vende shumë të bukura. Bëmë dhe
plazh në detin Adriatik. Pastaj vizituam dhe Shkodrën, në Shqipëri. Shkodra është
një qytet me histori të lashtë dhe ishte vetëm 42 km larg nga Ulqini. Në antikitet,
Shkodra qe kryeqendra e fisit ilir të labeatëve.
Mësuese Teuta: – Redona, a e di ti se mbreti i fundit
ilir që jetoi në Shkodër, quhej Gent dhe i dha emrin
e tij një bime? Bima ka lule të verdha dhe njihet me
emrin Gentiana Lutea.
Vesa: – Unë kam lexuar se shumë perandorë romakë ishin me origjinë ilire.
A është e vërtetë?
Mësuese Teuta: – Po, Vesa. Ja këta janë disa perandorë romakë me origjinë ilire:
Aureliani		

Klaudi II		

(Aurelianus)		

(Claudius II)

Diokleciani

Konstandini i Madh

(Diocletianus)

(Constantinus)

Dardani: – Ne jemi shumë krenarë për paraardhësit tanë, ilirët.
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1. Përgjigjjuni pyetjeve.
Për çfarë po bisedojnë nxënësit me mësuesen?
Ku i kaloi pushimet verore Redona?
Sa ditë ndenji Redona në Ulqin?
Çfarë mësoi Redona për Ulqinin?
Cilat qytete vizitoi Redona?
Sa kilometra larg nga Ulqini është Shkodra?
Si quhet mbreti ilir që i dha emrin një bime?
A ka perandorë romakë me origjinë ilire?

Rekomandim didaktik 1: Si mësues i nxënësve të gjuhës shqipe në një vend ku
shqipja nuk është gjuha e komunikimit, ju ndoshta e dini rëndësinë e uljes së sasisë së
kohës gjatë së cilës flet mësuesi në klasë dhe rritjen e kohës së të folurit të nxënësve
në klasë. Të kuptuarit e këtij parimi, si pjesë e përfshirjes së trurit në mësimdhënie,
është thelbësor për të zhvilluar të folurit në gjuhën shqipe tek nxënësit. Sa më shumë
mundësi t’u jepni nxënësve tuaj për të folur shqip në klasë, aq më shumë do ta
flasin ata edhe jashtë saj. Në këtë mënyrë, ju do t’u demonstroni nxënësve se duhet
të luajnë një rol aktiv në klasë, në biseda dhe në mësimin e gjuhës shqipe në tërësi dhe
do t’i nxisni ata që ta bëjnë këtë. Për shembull, në dialogun dhe ushtrimin e mësipërm,
ju keni plot mundësi për ta kthyer mësimin në një veprimtari shumë ndërvepruese.
Së pari, mund t’i ftoni nxënësit të zgjedhin një rol nga dialogu ndërmjet mësuese Teutës
dhe nxënësve të saj (Vesa, Dardani, Egoni, Redona) dhe pastaj ta vënë në skenë atë.
Së dyti, pas leximit të dialogut, mund t’i kërkoni një nxënësi të luajë rolin e mësuesit dhe
t’u drejtojë pyetje shokëve. Së treti, pas leximit të dialogut, mund të vendosen nxënësit
në çifte, ku njëri pyet, tjetri përgjigjet dhe pastaj të shkëmbejnë rolet. Veprimtari të
tilla didaktike mundësojnë që truri i nxënësit të përdorë disa vatra dijesh të “vjetra”,
duke shtuar njohuritë e marra në këtë dialog. Pra, i gjithë truri vihet në aktivitet për
të prodhuar komunikimin. Mësuesi flet vetë më pak dhe krijon kushtet që nxënësit
të flasin sa më shumë.
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  2.  Lidhni figurat me emërtimin përkatës.
Ulqini:
1. Qyteti i vjetër

2. Deti Adriatik

a.

b.

3. Plazh

c.

Perandorët ilirë:
1. Klaudi II

a.

2. Konstandini i Madh

3. Aureliani

b.

c.

4. Diokleciani

d.

Rekomandim didaktik 2: Në këtë ushtrim mund të rritet dukshëm koha që mësuesi
u jep nxënësve për të folur në orën e mësimit. Për të arritur këtë duhet që të përpunohet
fjalori përpara bërjes së ushtrimit. Mësuesi mund t’u mësojë në fillim nxënësve fjalorin
kyç që do t’u duhet për të kryer këtë detyrë. Përdorimi i trinomit tekst - fjalor - imazhe
të pasura është një mënyrë shumë efikase për të pasuruar arsenalin gjuhësor, i cili
i ndihmon nxënësit, si për të bërë zgjedhjet e duhura, ashtu edhe për t’i arsyetuar
këto zgjedhje. Një veprimtari tjetër didaktike interesante është përdorimi i lojërave
gjuhësore, p.sh.: lojëra fjalori – njëri nxënës mund të tregojë/vizatojë imazhin,
nxënësi tjetër të japë fjalën e duhur për të dhe anasjelltas. Kjo është një mënyrë shumë
e mirë, e cila siguron që mësuesi nuk e mban “pjesën e luanit” në komunikimin në
klasë, por ua jep nxënësve, të cilët edhe bëjnë pyetjet, edhe japin përgjigjet. Kjo
mënyrë ndërvepruese e organizimit të mësimit i bën nxënësit më shumë përgjegjës për
përvetësimin e gjuhës dhe u jep atyre mundësinë për të komunikuar në gjuhën shqipe.
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3. Plotësoni fjalitë me fjalët e dhëna.
A. e sotme, vend, ilir, larg, atje, i rëndësishëm, pushime
Dardani: Vitin e kaluar, ne shkuam për _______ në
Prishtinë. _______ vizituam Ulpianën. Ulpiana është
12 km _______ nga Prishtina. Ulpiana ishte një vend
_______ për Mbretërinë Dardane. Dardanët ishin një
fis _______ që jetuan kryesisht në Kosovën _______.
B. Shqipëri, i lashtë, verore, vitin, perandori, ndenjëm, mbretër
Egini: Pushimet _______ i kaluam në Durrës, në
_______. Atje _______ dy javë. Durrësi është një
qytet shumë _______, i ndërtuar nga dy _______ ilirë
Dyrrahu dhe Epidamni. _______ bizantin Anastasi
(Flavius Anastasius) lindi në _____ 430.
C. histori, Maqedoninë e Veriut, tradicionale, ilire, shkova
Vesa: Vitin e kaluar unë _______ në Tetovë, në _______.
Atje festova Karnavalet, një festë _______ me një _______
gati tremijëvjeçare, që nga koha ilire.

Rekomandim didaktik 3: Mësimi i bazuar në ndërlidhjen e vatrave të dijes në tru është

një mënyrë e zhdërvjelltë për aktivizimin e të gjitha pjesëve të trurit gjatë procesit të të nxënit.
Shkollat që kanë zbatuar mësimdhënie të bazuar tek truri dhe të mësuarit aktiv kanë treguar
rritje të rezultateve të nxënësve gjatë një periudhe kohore relativisht të shkurtër. Mësuesit
e suksesshëm përdorin teknika të tilla të mësimdhënies me bazë trurin për t’i mbajtur nxënësit të
angazhuar në mënyrë aktive në procesin e të nxënit. Kur nxënësit janë të angazhuar në mënyrë
aktive në procesin e të nxënit, të dyja hemisferat e trurit të tyre mund të aktivizohen suksesshëm
për të rritur rezultatet e të mësuarit, p.sh.: Për të gjetur fjalët që mungojnë, mësuesi nxit
aktivizimin e hemisferës së majtë (duke i ndihmuar nxënësit të përdorin gjuhën dhe logjikën)
dhe aktivizimin e hemisferës së djathtë (duke zhvilluar imagjinatën, artin etj.). Mësuesi mund
ta organizojë këtë në formën e një konkursi me grupe: Cili gjen fjalën që mungon dhe sa më
shpejt? Mësuesi mund të bëjë dhe ushtrime të tjera për të diferencuar nivelin e vështirësisë,
sipas nivelit të njohurive gjuhësore të nxënësit që po mëson. Kështu, për ushtrimet e mësipërme,
mësuesi mund të kërkojë që nxënësit e përparuar të përshkruajnë fotot e mësipërme dhe t’i
lidhin ato me tekstin e plotësuar me fjalët që mungojnë, kurse nxënësit me nivel më të ulët
të lexojnë fjalitë e plotësuara. Ky përshkallëzim i vështirësive gjuhësore ndihmon secilin
nxënës për të funksionuar në potencialin e tij të mundshëm intelektual dhe gjuhësor.
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4. Rilexoni tekstin e mësipërm dhe përcaktoni nëse fjalitë
janë të sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
								V		 G
Dardani vizitoi Tetovën.
Ulpiana është 5 km larg nga Prishtina.
Dardanët ishin një fis ilir.
Dyrrahu dhe Epidamni janë mbretër ilirë.
Egini ndenji një javë në Durrës.
Redona shkoi për pushime në Tetovë.
Karnavalet ilire kanë një histori mijëvjeçare.
Perandori bizantin Anastasi lindi në Shkodër.

5. Tregoni se ku i kaluat pushimet verore.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Rekomandim didaktik 4: Një nga mënyrat më të mira për t’i dhënë nxënësit “pjesën
e luanit” në të folur në klasë është krijimi i mundësive të shpeshta për të komunikuar
me shokët e klasës në gjuhën shqipe. Në ushtrimin e mësipërm, nxënësit mund
të punojnë në çifte ku secili jo vetëm jep përgjigjen (e vërtetë apo e gabuar) për
ushtrimin, por edhe gjen fakte nga dialogu për të bërë një shpjegim logjik të zgjedhjes
së tij. Një veprimtari e tillë didaktike ndërvepruese e ndihmon nxënësin që të kuptojë
qartë se çfarë duhet të thotë në ushtrimin 5 për të folur për pushimet e tij verore. Pasi
nxënësit tregojnë se ku i kanë kaluar pushimet, mësuesja i fton ata që t’i bëjnë pyetje
njëri-tjetrit dhe organizon një bisedë ku disa nxënës pyesin, të tjerët përgjigjen dhe
pastaj ndërrojnë rolet.
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SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI

6. Shkruani se ku i kaluat pushimet verore, duke përdorur informacionet
e mëposhtme.
A.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Tetova është një nga qytetet
më të vjetra në Maqedoninë
e Veriut. Aty mund të vizitoni
Kalanë e Tetovës, Muzeun
Etnografik etj.

______________________________________
______________________________________

B.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Prishtina është kryeqyteti
i Kosovës. Këtu është
Universiteti i Prishtinës, Teatri
Kombëtar, Galeria e Arteve,
Muzeu Kombëtar, Biblioteka
Kombëtare, Parku i Gërmisë.

C.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Podgorica është kryeqyteti
i Malit të Zi. Në Podgoricë
gjendet muzeu i qytetit, Qendra
e Kërkimeve Arkeologjike,
Muzeu i Historisë Natyrore.

______________________________________
______________________________________

D.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Kryeqyteti i Maqedonisë së
Veriut është Shkupi. Ai është
edhe qyteti më i madh. Vende
interesante janë Kalaja, Ura
e gurtë mbi lumin Vardar.
Shkupi është qyteti i lindjes së
Nënë Terezës.

______________________________________

7. Rilexoni dialogun dhe plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
Mbreti ___________ ilir që jetoi në ___________, quhej ___________, dhe i dha
___________ një bime. Ajo ___________ me emrin Gentiana Lutea. Ja, është kjo
bima me lule ___________. Shumë ___________ romakë ishin me ___________
ilirë. Këta janë disa ___________ romakë me origjinë ilire: Aureliani, Klaudi II,
Diokleciani, Konstandini i Madh. Ne jemi shumë ___________ për ___________
tanë, ___________.
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Rekomandim didaktik 5: Në ushtrimet e mësipërme, mësuesi me shumë zhdërvjelltësi
mund të organizojë një veprimtari në formë konkursi dhe të kontrollojë kohën në
të cilën nxënësit do të plotësojnë informacionin e kërkuar. Fakti se ky informacion
është mësuar më parë, i bën nxënësit që të reflektojnë në ato çfarë kanë mësuar në
librin e Nivelit A1. Ky është një shembull kuptimplotë i shfrytëzimit të njohurive të
mëparshme, duke i përdorur në një situatë të re. Një veprimtari e tillë didaktike ndihmon
dukshëm në lidhjen e vatrave të dijes së mësuar me situatat aktuale të komunikimit.
Një mënyrë tipike e mësimdhënies kjo, me bazë trurin, që përdor shumë vatra dijeje
dhe jo vetëm kujtesën. Kështu mësuesi krijon premisat e duhura të bashkëbisedimit
në gjuhën shqipe dhe u jep më shumë kohë nxënësve për të folur në orën e mësimit.

		GRAMATIKË
Ü Koha e kryer e thjeshtë e foljeve
jam

kam

rri

jap

vij

shoh

mësoj

pëlqej

bëj

lind

unë

qeshë

pata

ndenja

dhashë

erdha

pashë

mësova

pëlqeva

bëra

linda

ti

qe

pate

ndenje

dhe

erdhe

pe

mësove

pëlqeve

bëre

linde

ai/ajo

qe

pati

ndenji

dha

erdhi

pa

mësoi

pëlqeu

bëri

lindi

ne

qemë patëm ndenjëm dhamë erdhëm pamë mësuam pëlqyem bëmë

lindëm

ju

qetë

patët

ndenjët

dhatë

erdhët

patë

mësuat

pëlqyet

bëtë

lindët

ata/ato

qenë

patën

ndenjën

dhanë

erdhën

panë

mësuan

pëlqyen

bënë

lindën

8. Plotësoni fjalitë me folje në kohën e kryer të thjeshtë.
Unë i ___________ pushimet në Ulqin, në Mal të Zi. Ulqini më ___________
shumë. Në Ulqin ___________ Qytetin e Vjetër, me një histori mbi 2500 vjet.
Atje ___________ se banorët e parë të Ulqinit ___________ ilirët, paraardhësit
tanë. Në Ulqin ___________ 10 ditë. Atje ___________ vende shumë të bukura.
___________ dhe plazh në detin Adriatik. Pastaj ___________ dhe Shkodrën,
në Shqipëri. Shkodra, një qytet me histori të lashtë ___________ 42 km larg nga
Ulqini. Në antikitet, Shkodra ___________ kryeqendra e fisit ilir të labeatëve.
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9. Shkruani foljet për çdo imazh dhe formoni nga një fjali me to për
një veprim që ka ndodhur në të shkuarën.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Rekomandim didaktik 6: Ushtrimet e mësipërme i japin mundësi mësuesit që
të fillojë punën me kohën e kryer të thjeshtë të foljeve. Këtu duhet bërë kujdes që
kjo të kryhet vetëm në mënyrë praktike, duke i dhënë njëkohësisht më shumë kohë
për të folur nxënësve. P.sh.: mësuesi mund të përdorë tabelën e mësipërme si “mjet”
për bashkëbisedim mes dy nxënësve ose mund ta projektojë në ekran, ku më parë ka
krijuar vende bosh nëpërmjet heqjes së disa prej formave të foljeve. Për këtë, së pari,
duhet të shpjegojë që në gjuhën shqipe folja ndryshon sipas vetës, të përsëritë përemrat
vetorë dhe të kërkojë që nxënësit të lexojnë foljet në veta të ndryshme, sipas tabelës
dhe t’i përdorin ato në fjali. Mësuesi duhet t’i ndihmojë nxënësit të krijojnë fjali me
forma të ndryshme të foljeve. Në fund të gjithë së bashku bëjnë ushtrimet 8 dhe 9.
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Ü Përsëritje e emrave, mbiemrave dhe ndajfoljeve që tregojnë
kombësi dhe gjuhë

18

Shteti

Kombësia

Gjuha

Austri

austriak/e

gjermanisht

Angli

anglez/e

anglisht

Belgjikë

belg/e

holandisht, gjermanisht, frëngjisht

Bosnjë dhe Hercegovinë

boshnjak/e

bosnjisht

Bullgari
Çeki
Danimarkë
Francë
Finlandë
Gjermani
Greqi
Holandë
Itali
Kanada
Kroaci
Letoni
Lituani
Norvegji
Poloni
Portugali
Rumani
Rusi
Serbi

bullgar/e
çek/e
danez/e
francez/e
finlandez/e
gjerman/e
grek/e
holandez/e
italian/e
kanadez/e
kroat/e
letonez/e
lituanez/e
norvegjez/e
polak/e
portugez/e
rumun/e
rus/e
serb/e

bullgarisht
çekisht
danisht
frëngjisht
finlandisht
gjermanisht
greqisht
holandisht
italisht
anglisht, frëngjisht
kroatisht
letonisht
lituanisht
norvegjisht
polonisht
portugalisht
rumanisht
rusisht
serbisht

Slloveni

slloven/e

sllovenisht

Sllovaki

sllovak/e

sllovakisht

Spanjë

spanjoll/e

spanjisht

Suedi
Shtetet e Bashkuara
të Amerikës

suedez/e

suedisht

amerikan/e

anglisht

Turqi

turk/e

turqisht

Zvicër

zviceran/e

italisht, gjermanisht, frëngjisht

10. Plotësoni hartën e Evropës me emrat e shteteve dhe të gjuhëve
përkatëse.

Rekomandim didaktik 7: Mësuesi mund ta organizojë përsëritjen e mbiemrave dhe
ndajfoljeve të lidhura me shtetet, duke filluar me shtetin ku jetojnë nxënësit. Ndoshta
do të ishte interesante që këtu të bëhej krahasim edhe me mënyrën se si formohen këta
mbiemra në gjuhën e vendit ku jetojnë. Fakti që nxënësve u jepet harta “memece”
e botës (ose Europës) i jep mundësi mësuesit që të bëjë një kombinim shumë interesant
të njohurive gjeografike dhe gjuhësore, p.sh.: në hartën memece, nxënësit do të gjejnë
ku është Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, vendin ku jetojnë dhe do
të flasin për mbiemrat dhe ndajfoljet që lidhen me këto shtete. Së fundi, ata mund
të provojnë veten duke mbuluar mbiemrin e ndajfoljen në tabelë, duke lënë vetëm
emrin e shtetit dhe të japin mbiemrin që formohet për atë emër shteti. Mësuesja
mund të bëjë një kuic (provim të shpejtë) me nxënësit, të thotë emrin e shtetit dhe ata
të gjejnë gjuhën dhe kombësinë. Kjo veprimtari didaktike mund të bëhet në formë
gare/konkursi, në çifte ose me skuadra. Në këtë mënyrë, mësuesi maksimizon kohën
që i jepet nxënësit për të folur në klasë.
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11. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
Hansi është ___________ . Ai është nga ___________
dhe flet ___________.

Silvio është ___________ . Ai është nga ___________
dhe flet ___________.

Ela është ___________ . Ajo është nga ___________
dhe flet ___________.

Sonja është ___________ . Ajo është nga ___________
dhe flet ___________.

Pabloja është ___________ . Ai është nga ___________
dhe flet ___________.

Sarah është ___________ . Ajo është nga ___________
dhe flet ___________.
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Rekomandim didaktik 8: Në vazhdim të veprimtarive ndërvepruese, mësuesi mund
të kërkojë që nxënësit fillimisht të flasin për simbolet që shohin në figurë dhe të
identifikojnë shtetin me të cilin lidhen këto simbole. Pas kësaj, duke përdorur tabelën
gramatikore të mësipërme, të plotësojnë fjalët që mungojnë. Kjo veprimtari didaktike
së pari u jep mundësi nxënësve të flasin më shumë se mësuesi dhe së dyti, i ndihmon
ata të përdorin njohuritë e mëparshme të marra nga leximet, lëndët e tjera shkollore
etj., si dhe t’i lidhin ato me njohuritë e reja të mësuara në këtë mësim. Kjo është
mënyra më e mirë për të ndërtuar dendrite (lidhje ndërmjet vatrave të ndryshme të
neocortex-it), gjë që siguron dërgimin e informacionit në kujtesën afatgjatë.

		

NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Emri Dalmaci (Dalmatia) vjen nga fjala
shqipe dele (delme).

Ilirët
Ilirët janë paraardhësit e shqiptarëve. Ata ishin një nga popullsitë më të mëdha
të Evropës dhe banonin në një trevë të gjerë. Në veri, në brigjet e Savës e të
Danubit ata kishin fqinjë keltët. Në lindje kufijtë e tyre natyrorë ishin lumenjtë
Morava e Vardar, të cilët i ndanin nga Trakia. Në jug, ndaheshin nga maqedonasit
e grekët nga vargmali i Pindit e male të tjera. Brenda kësaj hapësire jetonin shumë
fise ilire, të vogla e të mëdha: ardianët, albanët, dasaretët, dalmatët, daorsët,
dardanët, pirustët etj.
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PROJEKT:

Gjeni se cilat fise ilire kanë banuar në zonën ku ka banuar ose banon
familja juaj.

Fjalë të urta
Supet e maleve dhe supet
e shqiptarit nuk janë kërrusur kurrë.

Rekomandim didaktik 9: Ky informacion i bollshëm për shtrirjen gjeografike
të fiseve ilire jo vetëm që u shton nxënësve krenarinë që janë stërnipa të ilirëve, por
njëkohësisht u jep edhe mjaft informacion gjuhësor për të biseduar për këtë temë. Në
mënyrë të veçantë, projekti i rekomanduar u jep rastin nxënësve që të bisedojnë me
prindërit, të kërkojnë informacion në internet etj., për të gjetur se nga cili fisi ilir vjen
familja e tyre. Të gjitha këto janë mënyra shumë interesante të përdorimit të gjuhës
dhe u japin nxënësve mundësi të pafundme për të përdorur gjuhën shqipe në kushte
reale.

		 FJALORI
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Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

banoj

atje

albanët

banor

bëj

ardianët

ilir

i bukur

arkeologjik

interesant

i dashur

breg

jetoj

det

dalmatët

kaloj

ditë

daorsët

Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

i kaluar

emër

dardanët

karnavale

fjalë

dasaretet

kryeqytet

flas

etnografik

kufi

kryesisht

bimë

i lashtë

kurrë

foto

lindje

larg

fqinj

lule

lexoj

hapësirë

lumë

i madh

histori

mal

mësoj

i gurtë

mbret

plazh

i gjerë

muze

popullsi

jug

natyror

pushime

kala

ndaj

pëlqej

kelt

njihet

qendër

kërkim

origjinë

qytet

kërrusem

paraardhës

i rëndësishëm

kryeqendër

perandor

sa

labeatët

qytet

e sotme

masiv

vend

shkoj

mijëvjeçar

i verdhë

shoh

pirustët

veri

tradicional

romak

veror

universitet

sup

vit

i vërtetë

trevë

vizitoj

vargmal

i vjetër
i vogël
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Rekomandim didaktik 10: Pasi kanë punuar në forma të ndryshme me fjalorin e ri
të këtij mësimi, nxënësit reflektojnë për nivelin e aftësive gjuhësore të fituara, duke
bërë “inventarin” e fjalorit të ri, fjalorit të përsëritur dhe fjalorit shtesë.

24

MËSIMI

2

Ju ftoj në ekspozitën time
“Jam shqiptar”
Vende historike dhe monumente

Qëllimet mësimore:
a) Vende historike dhe turistike
b) Monumente dhe personalitete
c) Gramatikë: gjinia e emrit dhe emrat që ndërrojnë gjini; lidhja
e emrave me mbiemrat në numrin njëjës dhe shumës; rendi i fjalëve
në fjali.
d) Punë e diferencuar: “Risani”

Lidhja me kurrikulën
Parimi i interesit kombëtar

Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë
Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë

25

Objektivi mësimor. Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:

Ü

Ü
Ü
Ü

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 2, përveç aftësimit

të nxënësve për të komunikuar në jetën reale, ka si fokus edhe rritjen
e krenarisë për prejardhjen shqiptare tek nxënësit. Ky objektiv arrihet në
mënyrë të veçantë nëpërmjet dialogëve ndërmjet nxënësve apo shpjegimeve
që u bëjnë tablove që kanë përgatitur për ekspozitën “Jam shqiptar”.
GRAMATIKË: Gjinia e emrit dhe emrat që ndërrojnë gjini. Të lidhim emra
me mbiemra në numrin njëjës dhe shumës. Rendi i fjalëve në fjali në gjuhën
shqipe.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Duke mësuar më shumë njohuri për
Risanin dhe Princeshën Teuta, nxënësit jo vetëm shtojnë krenarinë për
prejardhjen e tyre të lashtë, por edhe përdorin gjuhën shqipe në situata reale.
FJALORI: bimë, histori, ilir, i këndshëm, kilometra, kulturor, mësoj, ndenja,
ndodhet, origjinë, pëlqej, perandor, plazh, pushime, qytet, ri, vend, vitin
e kaluar, vizitoj, vjet.

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Mënyra e organizimit të orendive në klasë ndikon
në mënyrë të drejtpërdrejtë në “zhdërvjelltësinë” e orës së mësimit, e cila, nga ana
e saj, ndikon dukshëm në dëshirën e nxënësit për të mësuar gjuhën shqipe. Krijimi
i një mjedisi më efektiv dhe të mësuarit me bazë trurin kërkon që mësuesi të sigurojë
hapësirë të mjaftueshme për nxënësit, në mënyrë që ata të lëvizin lirshëm dhe të
shoqërohen me njëri-tjetrin. Parë në këtë këndvështrim, një klasë ku mësimi bëhet
me modelin tradicional të klasave, me tavolinat të rreshtuara njëra pas tjetrës është
i paefektshëm dhe frenues për mësimin e gjuhës shqipe. Në vend që të krijojnë rreshta
me banka, mësuesit duhet të krijojnë një klasë ku tavolinat vendosen gjysmë rreth, gjë
që u krijon nxënësve mundësi që të shohin njëri-tjetrin dhe të bashkëbisedojnë mes
tyre. Një strukturë rrethore e tavolinave, gjithashtu, lë hapësirën qendrore të lirë për
lëvizje dhe aktivitete ku përfshihen nxënësit. Aktiviteti që krijon mundësinë e lëvizjeve
fizike është vërtetuar se ul nivelin e stresit (“neutralizon” sistemin limbik - emocionet
e forta negative), gjë që ndihmon nxënien (aktivizon neocortex-in), duke e ndihmuar
të prodhojë neurone/dendrite të reja, çka, nga ana tjetër, rrit rezultatin e të mësuarit.
Pra, sa më shumë hapësirë të lirë të lënë mësuesit në klasë dhe sa më shumë nxënësit
të ngrihen në këmbë e të lëvizin, aq më të larta do të jenë edhe rezultatet e të mësuarit
dhe komunikimi në gjuhën shqipe.
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LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË

Dardani: – Mirëdita, ju falënderojmë që erdhët në këtë ekspozitë. Ekspozita “Unë
jam shqiptar” ka materiale fotografike për vende të ndryshme dhe personalitete të
rëndësishme shqiptare.
Vesa: – Këto janë disa fotografi që unë i bëra kur isha me pushime në Shqipëri.
Shqipëria ka plazhe shumë të bukura dhe male të larta. Fotografia e parë është
nga Alpet Shqiptare. Fotografia e dytë është nga Liqenet e Lurës, kurse fotografia
e tretë është nga plazhi i Dhërmiut.
Ekspozita “Unë jam shqiptar”

Alpet Shqiptare

Liqenet e Lurës

Plazhi i Dhërmiut
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Egini: – Kurse këtu, në këtë stendë
janë disa pamje nga Struga. Struga
është një është një vend shumë
i bukur, me shumë histori dhe me
monumente interesante. Struga
ndodhet në veri të Liqenit të Ohrit.

Struga

Redona: – Unë po ju prezantoj tani me disa monumente të rëndësishme. Monumenti
i parë, lart është shtatorja e Gjergj Kastriotit Skënderbeut në sheshin “Albania” në
Romë, Itali. Në këtë shesh, Ambasada e Shqipërisë dhe Ambasada e Kosovës në
Itali organizojnë aktivitete të ndryshme.

Romë, Itali

Miçigan, SHBA

Monumenti tjetër është shtatorja e parë e Skënderbeut në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, në kodrat Roçester në Miçigan.
Mësuese Teuta: – Tani ju ftojmë të shikoni dhe stendat e tjera.
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1. Përgjigjjuni pyetjeve.
Cili është titulli i ekspozitës?
Çfarë përfshin kjo ekspozitë?
Kur i bëri Vesa fotografitë?
Ku ndodhet Struga?
Si është Struga?
Ku ndodhet monumenti i Skënderbeut në Itali?
Çfarë organizojnë Ambasada e Shqipërisë dhe Ambasada e Kosovës?
Ku ndodhet monumenti i Skënderbeut në SHBA?

  2.  Lidhni figurat me emërtimin përkatës.
1. Alpet Shqiptare

2. Liqenet e Lurës

3. Plazhi i Dhërmiut

		

a.						

b.

		

c.						

d.

4. Struga
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Rekomandim didaktik 1: Pasi nxënësit të kenë përfunduar përshkrimet e tyre me
temën “Jam shqiptar” dhe t’i kenë ekspozuar ato në klasë, mësuesi mund të vendosë
tavolinat në formën gjysmë rrethi që sheh ekspozitën. Secili nxënës prezanton tablonë
e vet. Pas çdo prezantimi, mësuesi inkurajon shokët dhe shoqet e klasës që t’i bëjnë pyetje
autorit rreth tablosë së tij ose të komentojnë se çfarë pëlqyen në tablotë e ekspozuara.
Pas kësaj, mësuesi fton vullnetarët që të vënë në skenë dialogun e mësipërm. Në fund,
mësuesi i vendos nxënësit në çifte që t’u përgjigjen pyetjeve të Ushtrimit 1 dhe 2. Edhe
në këtë veprimtari didaktike, fakti që nxënësit janë vendosur në gjysmërreth ndihmon
në komunikimin “ballë për ballë” të nxënësve me njëri-tjetrin.

3. Rilexoni tekstin e mësipërm dhe përcaktoni nëse fjalitë
janë të sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
									
Struga ndodhet në Mal të Zi.
Titulli i ekspozitës është “Unë jam shqiptar”.
Vesa qe me pushime në Kosovë.
Egini prezantoi pamje nga Struga.
Vesa prezantoi disa monumente të rëndësishme.
Monumenti i Skënderbeut në Itali ndodhet në Romë.
Monumenti i parë i Skënderbeut në SHBA ndodhet në Nju-Jork.

V

G

4. Përshkruani këto qytete, duke përdorur fjalët e dhëna.

a) Peja: ndodhet, të bukura, Kosovë,
i lashtë, Muzeu Etnologjik, mal, shesh,
qytet, shtëpi, dyqane, shumë, i madh,
interesant.
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b) Gostivari: i bukur, klimë, i këndshëm,
vende, natyrë, e mrekullueshme, shumë,
origjinë, artistë, traditë, sport, ndodhet,
Maqedonia e Veriut.

c) Pogradeci: kulturore, i lashtë, qytet,
ndodhet, Shqipëri, Liqeni i Ohrit,
tradicionale, plazhe, histori, monumente,
kala, turistë, ushqime.

Rekomandim didaktik 2: Mësuesi projekton pamjet për secilin qytet (Gostivar, Pejë,
Pogradec etj.) dhe u kërkon nxënësve që të punojnë në grupe, ku njëri nxënës mund
të luajë rolin e përfaqësuesit të një agjencie turistike dhe tjetri rolin e turistit. “Turisti”
duhet së pari të kërkojë që “përfaqësuesi i agjencisë” t’i tregojë foton për secilin vend
(Alpet Shqiptare, Liqenet e Lurës, Plazhi i Dhërmiut, Struga) ku ai mund të kalojë
pushime të këndshme në Shqipëri apo treva të tjera ku jetojnë shqiptarët. Pas kësaj,
“turisti” lexon fjalitë e ushtrimit 3 dhe “përfaqësuesi i agjencisë” thotë nëse ato janë
të vërteta apo jo. Së fundi, “përfaqësuesi i agjencisë” krijon fjali me fjalët e dhëna
nga ushtrimi 4 dhe përshkruan çdo pamje të projektuar në ekran, apo të paraqitur
në ekspozitë dhe i kërkon “turistit” të bëjë zgjedhjen se ku do t’i kalojë pushimet
verore dhe të komentojë pse e bën atë zgjedhje. Ky bashkëbisedim vihet në skenë mes
bankave të vendosura në gjysmë harku dhe në fund të dialogut, shokët e klasës bëjnë
komentet e tyre.

5. Shkruani disa dialogë duke përdorur informacionin e mësipërm
dhe pyetjet e dhëna.
Ku i kalove pushimet vitin e kaluar? Çfarë vizitove? Cili vend të pëlqeu më shumë?
Si ishte klima? etj.

31

6. Shkruani dialogë sipas shembullit të mëposhtëm:
Shembull: (Itali) Çfarë gjuhe?
		
- Çfarë gjuhë flasin italianët?
		
- Italianët flasin italisht.
Austri, Maqedoni, Slloveni, Bullgari, Greqi, Turqi, Spanjë, Suedi, Portugali,
Lituani, Kroaci, Rusi, Holandë, Belgjikë, Norvegji etj.

Rekomandim didaktik 3: Për këtë veprimtari didaktike, mësuesi përsëri përdor punën
me çifte, por ndryshon çiftet, në mënyrë që nxënësit të kenë mundësi të flasin me
persona të ndryshëm. Së pari, mësuesi i ndihmon nxënësit të krijojnë një listë pyetjesh
për këtë dialog, të shkojnë bashkë dhe të shikojnë edhe njëherë ekspozitën që të marrin
nga tablotë më shumë informacione, të cilat mund t’i përdorin si në pyetjet, ashtu edhe
në përgjigjet e tyre. Një veprimtari e tillë didaktike jo vetëm ndihmon në uljen e nivelit
të stresit, por është e domosdoshme për nxënësit me inteligjencë kinestetike, pamore
dhe ndërpersonale, pasi u jep mundësinë përkatësisht të lëvizin (kinestetikë), të shohin
(pamore) dhe të bashkëbisedojnë me shokët (ndërpersonale).

		

SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI

7. Përshkruani imazhet e mëposhtme.

8. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
Ekspozita “Unë jam ___________” ___________ materiale ___________ për
vende ___________ dhe personalitete ___________ shqiptare. Shqipëria ka
plazhe shumë ___________ dhe male ___________. Fotografia e parë është nga
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Alpet Shqiptare. Fotografia ___________ është nga Liqenet e ___________,
kurse fotografia ___________ është nga plazhi i ___________. Struga është një
vend shumë ___________, me ___________ dhe me monumente ___________
interesante. Struga ___________ në Veri të ___________ të Ohrit.

9. Plotësoni fjalitë me foljet e dhëna.
mësuat, pati, erdhi, vizitova, qenë, bënë, pamë, ndenje
Vitin e kaluar ___________ Tiranën. Ne ___________ shumë qytete interesante.
Banorët e parë ___________ ilirët. Vesa ___________ nga pushimet. Ju
___________ shumë për Ulqinin. Ata ___________ shumë fotografi. Ti nuk
___________ me ne. Në verë, atje ___________ shumë turistë.

10. Formoni fjali me mbiemrat: i mrekullueshëm, i/e bukur, interesant,
i/e parë, i lashtë, i ndryshëm, i/e lartë
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Rekomandim didaktik 4: Ndjenja e konkurrimit për të gjetur të “panjohurën” është
shumë e rëndësishme në mësimin e gjuhës shqipe. Nëse mësuesi krijon një situatë të
tillë, nxënësit do të kenë shumë emocione pozitive dhe ia dalin të gjejnë përgjigjen
e saktë. Për këtë veprimtari didaktike, mësuesi mund të ndjekë disa hapa:
1) Projekton peizazhe nga trevat shqiptare dhe kërkon që nxënësit t’i përshkruajnë ato.
2) (Ka bërë kopje të tekstit me fjalët që mungojnë.) U kërkon nxënësve të marrin
kopjen e tekstit dhe të vendosin fjalët që mungojnë.
3) Nxënësit shkojnë te një partner me të cilin nuk kanë biseduar deri tani dhe krahasojnë
përgjigjet e tyre.
4) Partnerët punojnë bashkë, përdorin mbiemrat në ushtrimin 9 dhe krijojnë fjali me
secilin prej tyre.
Të gjitha këto veprimtari ndjellin kërshërinë dhe entuziazmin e nxënësve për të
bashkëbiseduar me njëri-tjetrin, duke stimuluar lëvizjet nëpër klasë.
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		GRAMATIKË

Ü Gjinia e emrit dhe emrat që ndërrojnë gjini
Trajta e pashquar
Njëjës

Trajta e shquar

Shumës

Njëjës

Shumës

aktivitet i ndryshëm

aktivitete të ndryshme

aktiviteti i ndryshëm

aktivitetet e ndryshme

det i thellë

dete të thella

deti i thellë

detet e thella

liqen malor

liqene malore

liqeni malor

liqenet malore

mal i lartë

male të larta

mali i lartë

malet e larta

material fotografik

materiale fotografike

materiali fotografik

materialet fotografike

monument kulturor

monumente kulturore

monumenti kulturor

monumentet kulturore

personalitet
i rëndësishëm

personalitete
të rëndësishme

personaliteti
i rëndësishëm

personalitetet
rëndësishme

plazh i bukur

plazhe të bukura

plazhi i bukur

plazhet e bukura

pushim i bukur

pushime të bukura

pushimi i bukur

pushimet e bukura

qytet i lashtë

qytete të lashta

qyteti i lashtë

qytetet e lashta

shesh i madh

sheshe të mëdha

sheshi i madh

sheshet e mëdha

vend i vogël

vende të vogla

vendi i vogël

vendet e vogla

11. Vendosni nga një mbiemër për secilin nga emrat e dhënë.
vend __________; sheshi __________; male __________; aktivitetet __________;
monumente __________; materiali __________; personalitet __________; dete
__________; qytete __________; pushimi __________; plazhet __________;
mal __________
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12. Plotësoni fjalitë e mëposhtme, duke përshtatur mbiemrat e dhënë
me emrat përkatës.
i rëndësishëm, i mrekullueshëm, i bukur, i vogël, i madh, interesant,
malor, kulturor, i ndryshëm, i rëndësishëm
Takuam personalitete ___________. Ky aktivitet ishte shumë ___________.
Qyteti ka shumë sheshe ___________. Peja është qytet ___________. Shqipëria
ka shumë male ___________. Mali i Korabit është ___________. Vizitova
shumë qytete ___________. Deti Jon është ___________. Këto aktivitete ishin
shumë ___________. Ky shesh është ___________. Ai është një personalitet
___________. Kam shumë materiale ___________.

Rekomandim didaktik 5: Me këto ushtrime gramatikore, mësuesi nxit nxënësit
të lëvizin nëpër klasë. Kjo mënyrë e zhdërvjellët e mësimit të gramatikës, e bën
shumë interesante përpjekjen për të mësuar gramatikën (që zakonisht konsiderohet
e mërzitshme). Disa nxënësve mund t’u jepen fletë me fjalitë ku mungojnë fjalët, kurse
një grupi tjetër, fletë me fjalët, prej të cilave do të zgjedhin fjalën e përshtatshme.
Grupi i parë do të lëvizë nëpër klasë për të “blerë” fjalën që u mungon (mësuesi mund
të përdorë edhe dollarë/euro/paund - lojë që ua vë nxënësve në dispozicion për të blerë
fjalët nga të tjerët, gjë që stimulon gjetjen e fjalëve nga vetë nxënësi). Kjo veprimtari
didaktike krijon mundësi për një dialog spontan të tipit “A e ke këtë fjalë?”. “Jo, nuk
e kam, por mund të përdorësh këtë tjetrën”. Pra, nxënësit komunikojnë me njëri-tjetrin
për një nevojë reale, siç është plotësimi i fjalive me fjalët që mungojnë. Njëkohësisht,
ata do të lëvizin nga një shok tek tjetri për të kërkuar apo për të dhënë ndihmë. Mësuesi
nuk duhet të trembet nga këto lëvizje nëpër klasë, pasi përfitimi në të mësuarit e gjuhës
shqipe nga nxënësit e tij do të shumëfishohet.

13. Plotësoni fjalitë e mëposhtme me njërën nga këto fjalë:
një, disa, shumë
Në Jug të Shqipërisë ka ___________ plazhe të mrekullueshme. Kjo është
__________ ekspozitë fotografike. Pashë __________ monumente historike
në Prizren. Bëra __________ fotografi interesante. Në Ballkan ka __________
liqene. Në Veri ka __________ male të larta. Në Kosovë ka shumë monumente
___________. Sheshi “Skënderbej” është __________ i madh. Vizitova
__________ kështjellë të lashtë. Ky është __________ vend __________ i vogël.
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Ü Rendi i fjalëve në fjali
emër +
një monument

mbiemër i nyjshëm
i rëndësishëm

+

mbiemër i panyjshëm
kulturor

1. Ky është një liqen i vogël malor.
2. Pashë disa monumente të rëndësishme kulturore.
3. Dante është një shkrimtar i njohur italian.
emër

+

përemër

+

mbiemër i panyjshëm

4. Ky është një personalitet tjetër i rëndësishëm.
5. Kjo është shtëpia ime e vogël.
6. Këto janë shtëpitë tona të vogla.

14. Plotësoni fjalitë me fjalët e dhëna.
historik, të rëndësishme, të bukura, bregdetar, e mia, e mi, i vogël, i madh, gjerman,
të preferuara, tanë, të rinj, italianë, malore, gjerman, i rëndësishëm, historike,
i vogël
Shokët ___________ ___________ vizituan Tiranën. Tirana është një nga
qytetet ___________ ___________. Ulqini është ___________ ___________.
Ky është shoku ___________ ___________. Në Evropë ka disa ___________
___________. Ky një qytet ___________ ___________. Në Kosovë ka shumë
monumente ___________ ___________. Struga është vend ___________
___________. Ky është një shesh ___________ ___________.

Rekomandim didaktik 6: Në ushtrimet e mësipërme, mësuesi mund të përdorë
përsëri forma të ndryshme komunikimi ndërmjet nxënësve për t’u konsultuar mbi
zgjedhjen më të mirë të fjalës së duhur për fjalitë e ushtrimit. Fokusi duhet të jetë që
nxënësve t’u krijohet mundësia për të parë njëri-tjetrin dhe për të shkëmbyer mendime
për ushtrimet. Një veprimtari e tillë dinamike i ndihmon nxënësit të komunikojë me
njëri-tjetrin për nevoja reale, siҫ është përfundimi i detyrës që i ngarkon ushtrimi.
Në mënyrë që nxënësit të lëvizin lirshëm nëpër klasë, mësuesi duhet të riorganizojë
orenditë dhe të krijojë hapësirat e nevojshme për lëvizjen me lehtësi të nxënësve
në klasë.
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NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Sipas albanologut Norbert Jokl Risani vjen
nga fjala shqipe rrjedh.

Risani
Risani ose Rizoni antik ishte qendër
e kulturës ilire. Ai është vendbanimi më
i njohur i antikitetit ilir në rajon dhe
ndodhet pranë Kotorit, një qytet shumë
i bukur në Mal të Zi. Në këtë qytet, mes
Shkodrës dhe Dubrovnikut, ishte vendosur
selia ushtarake e mbretëreshës ilire Teuta.
PROJEKT: Gjeni nëse ka monumente të personaliteteve shqiptare në shtetin ku
ju banoni.

Fjalë të urta
Guri i rëndë peshon në vend të vet.

Rekomandim didaktik 7: Një përshkrim i bukur i konceptit për “Dalmacinë” do të
ngjallë interesin e nxënësve. Mësuesi i ndan nxënësit në dy grupe dhe (në varësi të
mundësive teknologjike: kompjuter, I-pad, projektor etj.) u jep kohë atyre të hulumtojnë
informacion për Kotorin dhe të prezantojnë gjetjet e tyre përpara klasës. Një veprimtari
interesante do të ishte gjetja e monumenteve apo kontributeve të shqiptarëve në vendet
ku jetojnë nxënësit, si: Karl Gega, Aleksandër Moisiu, Nënë Tereza, Dua Lipa etj.
Në këtë mënyrë, mësuesi jo vetëm krijon mundësi që nxënësit të bashkëbisedojnë për
të gjetur informacion, por edhe i edukon ata që kompjuteri nuk përdoret vetëm për
lojëra, por edhe për të mësuar.
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FJALORI
Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

afër
aktivitet
alpe
ambasadë
artist
dyqan
ekspozitë
falënderoj
fotografi
fotografik
histori
liqen
mal
monument
muze
natyrë
ndodhet
organizoj
plazh
shesh
shtatore
vend
veri

i bukur
ilir
interesant
kala
i këndshëm
këtë
klimë
i lartë
i lashtë
i madh
i rëndësishëm
plazh
pushime
qytet
i sotëm
shikoj
shqiptar
shtëpi
i njohur
i parë
i rëndë
sport
i tretë
turist
vij

antik
antikitet
etnologjik
i cili
ftoj
gur
kodër kulturor
material
mbretëreshë
mendoj
origjinë
pamje
i pastër
personalitet
i përdorur
prezantoj
projekt
qendër
realizohet
seli
stendë
ushqim
ushtarak
vendbanim

Rekomandim didaktik 8: Në fund të mësimit, mësuesi mund të kërkojë që nxënësit
të gjejnë një partner në klasë dhe së bashku të bëjnë “inventarin” e fjalorit të mësuar
në këtë mësim. Kjo mund të bëhet për të tria llojet e fjalorit: i ri, i përsëritur dhe shtesë.
Çiftet e nxënësve mund të ndërtohen: një nxënës i përparuar dhe një nxënës me njohuri
më të pakta gjuhësore.
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MËSIMI

3

Veshje kombëtare
Traditat tona
Qëllimet mësimore:
a) Veshjet kombëtare
b) Gramatikë: përsëritje e lakimit të emrit në rasat emërore dhe
kallëzore; rasa dhanore dhe trajtat e shkurtra para foljes.
c) Punë e diferencuar: “Fustanella”

Lidhja me kurrikulën
Parimi i interesit kombëtar

Shoqëria dhe kultura
Shoqëria dhe kultura
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Objektivi mësimor. Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:

Ü

Ü

Ü
Ü
Ü

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 3 i ndihmon nxënësit

të zhvillojnë aftësitë komunikuese. Shqipëria është një vend i vogël
gjeografikisht, por me një pasuri shumë të madhe folklorike dhe kostume të
larmishme kombëtare. Në këtë mësim, mësuesi krijon mundësi për të rritur
krenarinë kombëtare, nëpërmjet njohjes së trashëgimisë kulturore.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Ushtrimet që nxisin imagjinatën
gjuhësore të nxënësve në kërkim të fjalëve të përshtatshme që mungojnë në
fjali dhe ushtrimet që japin foto dhe kërkojnë që nxënësi të përshkruajë ato
imazhe, bëjnë të mundur që nxënësit të “argëtohen” nëpërmjet diskutimit
dhe përdorimit të trurit (jo vetëm kujtesës) për të dhënë përgjigjet.
GRAMATIKË: Përsëritje e lakimit të emrit në rasat emërore dhe kallëzore;
rasa dhanore dhe trajtat e shkurtra para foljes.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Fustanella si një simbol i trashëgimisë
kombëtare është një temë interesante diskutimi, nëpërmjet të cilit shtohet
numri i fjalëve të mësuara dhe rritet aftësia për të komunikuar.
FJALORI: ar, dasmë, dërgoj, i/e përdorur, i/e trashëguar, fije, fustanella,
gratë, karakteristike, keza, kushtoj, njëherë, nuse, pantallona, paraqes,
plisi, rëndësi, surprizë, të ngushta, tirq, vë, veshje, xhamadan, xhubleta.

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Të mësuarit bëhet edhe më efektiv kur aftësitë
komunikuese të nxënësve “sfidohen” (në mënyrë të arsyeshme) si nga materiali
gjuhësor i dhënë, ashtu edhe nga veprimtaritë didaktike që përdor mësuesi. E kundërta
ndodh, nëse krijojmë një mjedis mësimor ku nxënësit ndihen të “kërcënuar” (qoftë nga
mungesa e aftësive gjuhësore, qoftë nga frika se mos i tallin): mësimi mund të kthehet në
ambient tejet stresues për nxënësin. Studimet e kryera nga shkencëtarët e psikologjisë
së mësimdhënies tregojnë se rreth 50% e nxënësve thonë se përjetojnë stres çdo ditë në
shkollë (në nivel të moderuar deri të rëndë). Mësuesit e shkollave shqipe duhet të bëjnë
kujdes për këto çështje, si në mësimdhënie, ashtu edhe në mënyrën se si u përgjigjen
situatave të tilla, si: ngacmimi, problemet e nxënësit në shtëpi dhe frika e nxënësve
se mund të dështojnë. Nxënësit nuk reagojnë pozitivisht dhe nuk mësojnë shumë në
klasat tradicionale, pasive, me karrige të “ftohta”. Ndoshta është koha që mësuesit
të kërkojnë alternativa në vendosjen e bankave në klasë dhe të bëjnë ndryshime,
si p.sh.: zëvendësimin e karrigeve me “thesin” (jastëkun e mbushur me fasule), postiqet
në dysheme, ku nxënësit mund të qëndrojnë gjatë pjesëve të caktuara të veprimtarive
didaktike në klasë etj. Veprime të tilla do të ndihmojnë në shtimin e pozitivitetit
të trurit të nxënësve, gjë që hap dyert e nxënies në neokorteksin e trurit, sepse ul
dukshëm nivelin e stresit dhe emocioneve.
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Dardani: – Ju falënderojmë edhe njëherë që erdhët në këtë ekspozitë. Tani, ne
kemi edhe një surprizë për ju. Do t’ju prezantojmë veshje popullore tradicionale
shqiptare. Veshja e parë që po shikoni është xhubleta. Xhubleta është një veshje
e përdorur nga gratë dhe vajzat shqiptare në zonën e Alpeve Shqiptare. Xhubleta
është një veshje e vjetër e trashëguar nga paraardhësit tanë ilirët.

Egini: – Kurse tani do t’ju paraqesim një veshje popullore tradicionale për burra
me tirq e xhamadan që përdorej në zonën e Shqipërisë së Veriut, Shqipërisë
Verilindore dhe Kosovës. Tirqit janë pantallona të ngushta. Xhamadani ka ngjyrë
të bardhë, të zezë ose kafe. Pjesë e veshjes është edhe plisi i bardhë.
Xhamadan

Tirq

41

Redona: – Një nga veshjet më karakteristike të shqiptarëve
në Jug dhe në Veri është fustanella. Fustanella është një
veshje shumë e vjetër, që vjen nga ilirët.

Vesa: – Keza është pjesë e veshjeve tradicionale arbëreshe.
Nuset arbëreshe e vënë atë ditën e dasmës dhe për festa. Keza
ka ngjyrë të kuqe ose të gjelbër, me fije ari.
Mësuese Teuta: – Këto janë disa nga veshjet tona tradicionale. Ne do të organizojmë
shumë aktivitete të tjera për kulturën shqiptare dhe do t’ju dërgojmë vazhdimisht
informacione. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen!

1. Përgjigjjuni pyetjeve.
Cila është veshja e parë që shikojnë të pranishmit në ekspozitë?
Çfarë është xhubleta?
Çfarë janë tirqit?
Çfarë ngjyre ka plisi?
Çfarë ngjyre ka xhamadani?
Çfarë është fustanella?
Çfarë ngjyre ka keza?
Kur e vënë nuset arbëreshe kezën?
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Rekomandim didaktik 1: Neokorteksi në thelb mbyllet (pra, nxënia nuk ndodh
ose pakësohet dukshëm) kur fokusi i mësimdhënies zhvendoset nga nxënësi tek
mësuesi dhe mësimi zhvillohet vetëm në mënyrë tradicionale: me nxënës të ulur
në karrige dhe mësuesi që qëndron në këmbë përpara tyre. Në këtë rast, frenohen
dukshëm aftësitë e nxënësit për të komunikuar ose fokusi mbetet vetëm tek “i mësuari
përmendsh”. Thënë ndryshe, mësuesi duhet të ndryshojë rolin e tij nga “imponues”
i dijes, në “mentor/asistent” i nxënies; pra, nxënësit duhet të ndiejnë se kanë të drejtën
të ndikojnë në atë që ndodh në klasë, ta shohin veten si faktorë aktivë e jo si “qypa”
për t’u mbushur me gramatikë apo fjalor. E njëjta gjë vlen edhe për mësimdhënien
kur nxënësi vihet në qendër të vëmendjes dhe në kontroll të fitimit të kompetencës që
duhet të përvetësojë dhe vëmendja nuk mbetet në temat apo faqet e librit që mësuesit
duhet të shpjegojnë: rezultatet e të nxënit shumëfishohen. Për ushtrimin e mësipërm,
mësuesi mund të ftojë një “nxënës-mësues” vullnetar, që të marrë drejtimin e klasës.
Pasi ka organizuar karriget në një gjysmëharku dhe ka krijuar disa skeda me fjalët
e reja të shoqëruara me foto të objekteve, nxënësi-mësues punon me shokët për
të kuptuar fjalët e reja. Pastaj, ai i fton shokët të zgjedhin rolin në dialog për ta vënë në
skenë dhe së bashku u përgjigjen pyetjeve.

  2.  Lidhni emërtimin me figurën përkatëse.
1. Fustanella

2. Tirqit

a		

b.		

3. Xhubleta

c.		

4. Plisi

d.		

5. Keza

e.
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3. Rilexoni tekstin e mësipërm dhe përcaktoni nëse
fjalitë janë të sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
								V		G
Xhubleta është një veshje e përdorur nga gratë.
Veshja me tirq është veshje tradicionale për gra.
Xhamadani ka ngjyrë të bardhë, të zezë ose kafe.
Keza ka ngjyrë të bardhë ose të verdhë.
Plisi u jep bukuri veshjeve arbëreshe.
Tirqit janë pantallona të shkurtra.
Fustanella është një veshje shumë e re.

4. Përshkruani veshjet e mëposhtme, duke përdorur fjalët e dhëna.
të ngushta, në Jug, shqiptare, të gjelbër, popullore, i bardhë, gratë, të zezë, në
Veri, e vjetër, kafe, e trashëguar, pantallona, fije ari, bukuri, ilirët, karakteristikë,
ngjyrë, vajzat, të bardhë, veshje, tradicionale, arbëreshe, të kuqe
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Rekomandim didaktik 2: Dhënia e mundësisë që nxënësit të zgjedhin se ku, çka
dhe si do të mësojnë, si dhe çfarë duhet të arrijnë është mënyrë shumë interesante për
t’i përfshirë ata në një mësimnxënie aktive. Po ashtu, mësuesit duhet të mendojnë se cilat
vendime do t’i ndajnë me nxënësit dhe cilat do të vazhdojnë t’i mbajnë për vete, si për
shembull, kur do të bëjnë pushimin në mes të orës së mësimit, kur do të hanë ushqimin,
kur do të dorëzohet përgjigjja ose ku dëshirojnë të shkojnë në ekskursion dhe pse etj.
Nxënësi-mësues do të drejtojë diskutimin për fjalët e reja dhe pastaj do të ndajë shokët
në grupe ose çifte që punojnë së bashku. Kjo veprimtari mund të organizohet edhe në
formë konkursi, sepse nxënësit mobilizohen më shumë kur bëhet fjalë për një garë që
duhet fituar. Në ushtrimet e mësipërme çiftet e nxënësve do të gjejnë nëse përgjigjet
janë të vërteta apo të gabuara, do të përgatiten të përshkruajnë kostumet kombëtare
brenda një kohe të caktuar nga ata vetë në bashkëpunim me nxënësin-mësues.

5. Krijoni një dialog, duke përdorur të dhënat e mësipërme për veshjet.
Çfarë ngjyre ka plisi/fustanella/xhubleta/keza? Cilat zona kanë si veshje
tradicionale xhubletën/xhamadanin/fustanellën?

6. Shikoni kronikën e lajmeve mbi veshjet tradicionale shqiptare dhe
mbani shënim fjalët që kuptoni.
IMAZH - Kronikë - VESHJET TRADICIONALE SHQIPTARE 28.11.2016 - YouTube

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Rekomandim didaktik 3: Nxënësi-mësues i ul shokët në dy rreshta karrigesh ku çdo
nxënës është përballë me një shok ose shoqe dhe fillon shpjegimin e veprimtarisë.
Çiftet e nxënësve fillojnë të diskutojnë me njëri-tjetrin se si do ta ndërtojnë dialogun
që kërkon Ushtrimi 5 dhe pastaj shohin së bashku kronikën televizive dhe përpiqen
të identifikojnë fjalët që njohin. Kjo teknikë diskutimi u mundëson nxënësve që,
për një periudhë relativisht të shkurtër, të shkëmbejnë mendime dhe njohuri përmes
bashkëbisedimit me të tjerët në mënyrë të strukturuar. Nxënësi-mësues formon dy
rrathë të dijes dhe sinjalizon kur rrethi i jashtëm duhet të lëvizë, në mënyrë që secili
nxënës të marrë një partner të ri për bisedën. Nxënësit formojnë gjysmërrathë të
kthyer përballë njëri-tjetrit, në mënyrë që secili prej tyre të ketë partner nga rrethi
tjetër. Nxënësi-mësues parashtron kërkesën e ushtrimit, ndërsa secili nxënës ka disa
sekonda për të menduar para bashkëbisedimit me partnerin. Kërkesa mund të shkruhet
në dërrasë, që nxënësit t’i referohen gjatë bisedës. Nxënësit i ndajnë mendimet e tyre
me nxënësit e tjerë që gjenden përballë. Mësuesi mund ta strukturojë këtë ushtrim,
duke ftuar fillimisht nxënësit e rrethit të brendshëm të tregojnë çka mendojnë. Në vijim
ai jep sinjal që të përgjigjen nxënësit e rrethit të jashtëm. Nxënësi-mësues jep sinjale
dhe i fton shokët në rrethin e jashtëm të lëvizin një hap djathtas ose një hap majtas. Kjo
u jep mundësi të bashkëbisedojnë me partnerë të ndryshëm dhe nxënësit ua tregojnë
përgjigjet e tyre partnerëve të rinj. Pas një kohe nxënësi-mësues mund të vendosë
të kërkojë që të ndryshohen partnerët ose të prezantojë temë të re për diskutim.
Organizimi i një veprimtarie të tillë mund të kërkojë pak kohë për të përgatitur
nxënësin-mësues, por rezultatet do të jenë të mrekullueshme.
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7. Përshkruani imazhet.
Xhamadan

Tirq
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8. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
Ju ___________ edhe njëherë që ___________ në ___________ ekspozitë.
Shpresojmë që ju ___________. Tani ne kemi një ___________ për ju. Do t’ju
prezantojmë veshje ___________ tradicionale ___________. Veshja ___________
që po shikoni është ___________. Xhubleta është një ___________ e përdorur
nga gratë dhe ___________ shqiptare në zonën e ___________. Xhubleta është
një veshje ___________ e trashëguar nga ___________ tanë ___________.

9.

Plotësoni fjalitë me mbiemrat e dhënë.
të kuqe, tradicionale, kafe, të bardhë, të gjelbër, të ngushta, karakteristike,
të zezë, tradicionale, popullore, verilindore, i bardhë, e vjetër, arbëreshe

Kjo është një veshje ___________ ___________ për burra me tirq dhe xhamadan
nga zona e Shqipërisë së Veriut, e Shqipërisë ___________ dhe e Kosovës. Tirqit
janë pantallona ___________. Xhamadani ka ngjyrë ___________, ___________
ose ___________. Pjesë e veshjes është dhe plisi i ___________. Një nga veshjet
më ___________ të shqiptarëve në Jug dhe në Veri është fustanella. Fustanella
është një veshje shumë ___________, që vjen nga ilirët. Veshjeve ___________
___________ u jep bukuri keza. Nuset ___________ e vënë kezën ditën e dasmës
dhe për festa. Keza ka ngjyrë ___________ ose ___________.

10. Shkruani fjali me emrat: ekspozitë, aktivitet, veshje, plis, traditë, grua,
burrë, festë, xhubletë, dasmë, ngjyrë, burrë, fustanellë, xhamadan, zonë
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Rekomandim didaktik 4: Shkollat tradicionale e kanë mësuesin në qendër të vëmendjes dhe nuk

japin mundës për mësimin e diferencuar apo mësimin e personalizuar, sipas stilit të të mësuarit të
secilit nxënës. Mësuesit mund t’i përdorin idetë e mëposhtme për organizimin e mjedisit mësimor
në varësi të ushtrimeve aktuale në klasë, p.sh.:
a) Mësuesi ndërton zona/stacione të ndryshme mësimore (p.sh.: mësim në rreth, stacion për punë
individuale, hapësirë për punë në grupe).
b) Materialet mësimore vihen në dispozicion dhe janë lehtësisht të prekshme për të gjithë nxënësit.
c) Nxënësit, pasi përfundojnë detyrën, lejohen të përfshihen në lojëra ose në lexim të librave.
d) Nxënësit lejohen të zgjedhin të ulen në vende të ndryshme, në vend që të ulen në të njëjtin vend
të përcaktuar nga mësuesi.
Mësuesi dhe nxënësit mund të mendojnë së bashku për rregullimin hapësinor të orendive dhe
mënyrën se si klasa të bëhet më e individualizuar ose më funksionale për mësim nga nxënës
të caktuar. Për shembull, nëse nxënësve u krijohet mundësi të lexojnë ndonjë libër ose të luajnë,
kur përfundojnë detyrën ose kur thjesht u nevojitet pushim. Atyre mund t’u ndërtohet një kënd
leximi me jastëkë te rehatshëm (që mund t’i sjellin nga shtëpia), ndoshta edhe stacioni mund të jetë
i ndarë me perde, që të kenë qetësi dhe komoditet për ushtrimin e mësipërm, nxënësve mund t’u
ofrohet zgjedhja që të punojnë vetëm për të plotësuar fjalët që mungojnë dhe/ose:
– të shkojnë tek një nga stacionet;
– të përfundojnë ushtrimet në tavolinë dhe pastaj të shkojnë tek një stacion i preferuar për të lexuar
apo luajtur. Kjo veprimtari i ndihmon nxënësit të njihen si partnerë në mësimin e gjuhës shqipe dhe
të vijnë me dëshirë në mësim, duke qenë se ndiejnë që mendimi i tyre ka vlerë dhe respektohet.

		GRAMATIKË

Ü Përsëritje e lakimit të emrit në rasat emërore dhe kallëzore
Rasa emërore

Trajta

Gjinia

e pashquar

F

Kjo është një xhubletë.

Këto janë disa xhubleta.

e shquar

F

Kjo është xhubleta.

Këto janë xhubletat.

e pashquar

F

Kjo është një veshje popullore.

Këto janë disa veshje popullore.

e shquar

F

Kjo është veshja popullore.

Këto janë veshjet popullore.

e pashquar

F

Kjo është një shtëpi tradicionale.

Këto janë disa shtëpi tradicionale.

e shquar

F

Kjo është shtëpia tradicionale.

Këto janë shtëpitë tradicionale.

e pashquar

M

Ky është një plis.

Këta janë disa plisa.

e shquar

M

Ky është plisi.

Këta janë plisat.
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Njëjës

Shumës

Rasa kallëzore

Trajta

Gjinia

e pashquar

F

Unë vesh një xhubletë.

Unë vesh disa xhubleta.

e shquar

F

Unë vesh xhubletën.

Unë vesh xhubletat.

e pashquar

F

Unë vesh një veshje popullore.

Unë vesh disa veshje popullore.

e shquar

F

Unë vesh veshjen popullore.

Unë vesh veshjet popullore.

e pashquar

F

Unë shoh një shtëpi tradicionale.

Unë shoh disa shtëpi tradicionale.

e shquar

F

Unë shoh shtëpinë tradicionale.

Unë shoh shtëpitë tradicionale.

e pashquar

M

Unë vë një plis.

Unë vë disa plisa.

e shquar

M

Unë vë plisin.

Unë vë plisat.

Njëjës

Shumës

11. Vendosni në formën e duhur emrat në kllapa.
Kjo është një ___________ (ekspozitë) e bukur. ___________ (Aktivitet) ishte
shumë interesant. Në këtë ___________ (aktivitet) takova disa ___________
(personalitet). ___________ (Vajzë) kanë veshur ___________ (veshje) popullore
shqiptare. ___________ (Veshje) janë nga ___________ (zonë) e Veriut. Në Veri
ka ___________ (mal) të larta. ___________. (Xhubletë) është një ___________
(veshje) e vjetër e trashëguar nga ___________ (ilir). Kjo është një ___________
(veshje) tradicionale për ___________ (burrë). Ky është një ___________
(xhamadan). ___________ (Xhamadan) ka ___________ (ngjyrë) të bardhë. Në
këtë ___________ (ekspozitë) ka shumë ___________ (material) të rëndësishme.
___________ (Nxënës) janë shumë të gëzuar që prindërve u pëlqeu ___________
(ekspozitë).

12. Plotësoni fjalitë e mëposhtme me emrat e dhënë.
kezën, kulturën, shoqen, muzeun, plisin, xhubletën, pjesëmarrjen
Mësuesja e falënderoi për ___________. Unë vizitova ___________ e ri.
Tani do të flas me ___________ time. Ata prezantuan ___________ e bardhë.
Ata organizojnë aktivitete për ___________ shqiptare. Nuset arbëreshe vënë
___________ për dasma dhe festa. Po lexoj një informacion për ___________.
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Ü Rasa dhanore, trajtat e shkurtra para foljes
Emërore

Dhanore

Emërore

Dhanore

unë

mua më

ne

neve na

ti

ty të

ju

juve ju

ai/ajo

atij i/asaj i

ata/ato

atyre u/atyre u

Mua më pëlqen kjo veshje. (Kujt? Mua më)
Rendi
Mua më pëlqen kjo veshje.
Kjo veshje më pëlqen mua.
Më pëlqen mua kjo veshje.

Pyetja
Kujt i pëlqen kjo veshje?

A të pëlqen ty kjo veshje? (Kujt? Ty të)
Vajza i tregon xhamadanin atij/asaj. (Kujt? Atij i/Asaj i)
Ti na prezanton veshjet
Unë ju prezantoj ekspozitën juve. (Kujt? Juve ju)
Mësuesja po u flet atyre. (Kujt? Atyre u)
Do t’i jap atij një plis. do të + i – do t’i
Do t’ju prezantojmë veshje popullore. do të + ju – do t’ju
Do t’u dërgojmë atyre informacione. do të + u – do t’u

13. Plotësoni fjalitë me trajtat e shkurtra.
Mësuesja po _____ flet atyre për kulturën shqiptare. Neve _____ pëlqeu shumë
Shqipëria. Po _____ shkruaj juve një e-mail tani. Atij nuk _____ pëlqeu ky
aktivitet. Mua nuk _____ pëlqeu kjo pamje. Tani do t’_____ paraqesim juve disa
informacione për traditën shqiptare. Ata do t’_____ dërgojnë atij një plis.

14. Plotësoni fjalitë me përemrat vetorë.
Nxënësit po i tregojnë _____ një veshje për gra. _____ nuk më pëlqeu kjo fotografi.
_____ u prezantuan me një veshje tradicionale. Do t’i shkruaj _____ një letër. Do
të _____ prezantojnë neve një program. Do t’u dërgojnë _____ një xhamadan dhe
një plis.
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Rekomandim didaktik 5: Për organizimin e duhur të mësimit përdorni mënyra
të ndryshme: Drejtimi i mirë i klasës, lidhjet e fuqishme dhe qartësia e kërkesave të
mësimit ka të bëjë shumë me disiplinën pozitive në klasë. Kur një grup nxënësish
mësojnë së bashku, pritet të ketë ndonjë çrregullim, prandaj është me rëndësi të
përgatiteni për t’i minimizuar ndërprerjet apo humbjen e minutave të mësimit. Nëse
nxënësit e dinë se çka pritet prej tyre dhe si mësuesi e kontrollon mësimin, atëherë
do të ketë ndërprerje të pakta dhe shfrytëzim maksimal të minutave të mësimit.
Ka disa mjete për këtë, si përdorimi i “kohëmatësit” (ora diellore, ora me rërë, ora
e celularit etj.). Në rastin e gramatikës dhe ushtrimeve të saj, nxënësi-mësues i lejon
shokët të punojnë në mënyrë të pavarur, por që në fillim thekson numrin e minutave në
dispozicion për të kryer ushtrimet e mësipërme. Pesë minuta para mbarimit të kohës së
dhënë, nxënësi-mësues i njofton shokët duke thënë “edhe pesë minuta kanë mbetur”.
Në këtë mënyrë, nxënësi-mësues ndihet krenar se po drejton klasën, gjë që e mban atë
të fokusuar tek mësimi, pra mëson me më shumë intensitet. Njëkohësisht, nxënësit
e tjerë ndihen komodë pasi është shoku i tyre që po e drejton mësimin dhe nuk i gjykon
me notë. Të gjithë përfitojnë, ndërsa mësuesi në sfond drejton tërthorazi të gjithë këtë
veprimtari didaktike dhe gëzon për arritjet dhe aftësitë e nxënësve të tij.

		

NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Në Francë në shekujt XV-VIII një kapele njihej
me emrin “chapeau albanois” (kapele shqiptare).

Fustanella
Fustanella është një veshje karakteristike shqiptare, e përdorur në Veri dhe në
Jug të Shqipërisë. Heronjtë kryesorë të Revolucionit Grek të vitit 1821 ishin
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arvanitasit. Për nder të trimërisë së heronjve
shqiptarë (arvanitasve), grekët e morën kostumin
kombëtar shqiptar, fustanellën, dhe e bënë
veshjen e tyre kombëtare. Në një dokumentar
mbi arvanitasit profesorë grekë shprehen:
“Shembull karakteristik i ndikimit të arvanitasve
është adaptimi i fustanellës. Fustanella ishte
një veshje që zakonisht vishej nga shqipfolësit
e Ballkanit. Veshja e Gardës Presidenciale greke
sot, është veshja me Fustanellë - Një veshje
e pastër shqiptare, në qoftë se flasim se kujt
kombi i përket”.

PROJEKT: Bisedoni me prindërit dhe gjyshërit për veshjet tradicionale të
zonave të tyre, dhe nëse keni në shtëpi, sillni veshje tradicionale
në klasë. Organizoni një aktivitet me veshje popullore tradicionale
shqiptare dhe me ushqime shqiptare.

Fjalë të urta
Mos u mat me hijen
e me njerëzit.

Rekomandim didaktik 6: Marrëveshja për një projekt përcakton qëllimin dhe kushtet
e përvetësimit të kompetencave për një veprimtari didaktike të caktuar. Në dallim nga
planet mësimore, të cilat i harton mësuesi, marrëveshjet për një projekt është e udhës
të hartohen bashkërisht nga nxënësi, prindi dhe mësuesi. Ato duhet të mbështeten
në “gatishmërinë” e të gjitha palëve, e jo në qëllime të imponuara mësimore të mësuesit
ndaj nxënësit. Para se të përcaktohet projekti, mësuesi dhe nxënësi (edhe prindërit,
nëse janë të përfshirë) duhet të kenë kohë dhe mundësi të përcaktojnë kërkesat dhe
të hartojnë qëllimet që dëshirojnë të arrijnë. Edhe mësuesi, edhe nxënësit duhet t’i
shprehin qartë mendimet e tyre. Po ashtu, duhet theksuar tema ose problemi, që të
jepet udhëzimi i duhur (p.sh.: një ekspozitë me veshje kombëtare). Caktohet një takim,
në të cilin palët prezantojnë qëllimet dhe pritshmëritë e tyre. Në rastin e projektit
të mësipërm, mësuesi duhet të jetë i zhdërvjellët dhe i gatshëm të ndryshojë projektin
në varësi të propozimeve të bëra si nga nxënësit, ashtu edhe nga prindërit.
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FJALORI
Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

ar

ai

adaptim

dasmë

ajo

arvanit/arvanitas

dërgoj

ata

autentik

fije

ato

dokumentar

gra

i bardhë

dasmë

karakteristik

ekspozitë

festë

keza

i gjelbër

fustanella

kombëtar

ilir

grek

kostum

ju

gra

kryesor

jug

hero

kushtoj

kafe

historian

i ngushtë

i kuq

informacione

njëherë

ne

kulturë

nuse

pëlqej

kulturor

pantallona

popullor

lashtësi

paraqes

sot

ndikim

i/e përdorur

shembull

pranoj

plisi

shqiptar

përket

rëndësi

shqipfolës

revolucion

surprizë

ti

shpresoj

të

tradicional

vajza
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Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

tirq

trimëri

vazhdimisht

i trashëguar

veri

verilindor

vë

vetë

vij

veshje

i vjetër

xhamadan

zakonisht

xhubleta

i zi

Rekomandim didaktik 7: Nxënësi-mësues fton shokët të diskutojnë fjalorin
e përvetësuar, si dhe aftësinë për ta përdorur atë në bashkëbisedimet e tyre.
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MËSIMI

4

Prindërit tregojnë
për fëmijërinë e tyre
Kujtime nga fëmijëria
Qëllimet mësimore:
a) Kujtime nga fëmijëria
b) Gramatikë: koha e pakryer e foljeve në të tria zgjedhimet;
lidhëzat: kur, sapo, ku, prandaj, megjithatë, edhe pse.
c) Punë e diferencuar: “Karnavalet ilire në Bozovcë të Tetovës”

Lidhja me kurrikulën
Vendlindja

Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë

Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë
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Objektivi mësimor. Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:
Ü

Ü

Ü
Ü

Ü

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 4 do t’i ndihmojë nxënësit
që të ushtrohen në bashkëbisedim lidhur me përvojat e kaluara, duke parë se si prindërit
i përshkruajnë përvojat e tyre. Njëkohësisht, ata kuptojnë se “riciklimi” i njohurive të mësuara
më parë është një domosdoshmëri për mësimin e gjuhës shqipe, duke përdorur të gjithë vatrat
e nxënies tek truri (neokorteksi), jo vetëm kujtesën, gjë që ushtrohet nëpërmjet risjelljes në
kujtesë të informacionit të marrë në mësimet e mëparshme.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Nëpërmjet lojërave gjuhësore, si fjalëkryqi apo gjetja
e fjalëve që mungojnë, nxënësit “shijojnë” veprimtaritë didaktike që stimulojnë edhe ndjesinë
e pjesëmarrjes në konkurs ku nxënësit gëzojnë kur arrijnë suksese. Ky aktivizim pozitiv
i emocioneve, reflektohet direkt në dëshirën për të marrë pjesë në bashkëbisedim (duke bërë
sistemin limbik të trurit “partner” në nxënie).
GRAMATIKË: Koha e pakryer e disa foljeve të të tria zgjedhimeve; lidhëzat kur, sapo, ku,
prandaj, megjithatë, edhe pse.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Nxënësit njihen me traditat e festës së karnavaleve të
ilirëve dhe mësojnë edhe valle të ndryshme, të cilat mund të shfaqen në festimet e ndryshme
të komunitetit shqiptar në diasporë.
FJALORI: bëj, edhe pse, fëmijë, filma, gjyshe, i/vogël, kinema, kohë, kujtime, megjithatë,
përjashta, plazh, prandaj, sapo, shkoj, skuadër, vij.

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Dihet që jo të gjithë nxënësit e një grupi kanë të njëjtin nivel

gjuhësor, gjë që i shton sfidat e mësimit plotësues. Për këtë qëllim, planifikimi i kujdesshëm
i mësimit për një situatë me shumë nivele dhe dimensione është shumë i rëndësishëm. Pse
është me rëndësi ky planifikim? Mësimi me shumë nivele kërkon një planifikim me shumë
mënyra për të angazhuar sa më shumë nxënës dhe për të arritur rezultate të ndryshme për
secilin nivel gjuhësor. Si nxënësit e përparuar, ashtu edhe ata më pak të përparuar (ose dhe
nxënësit me njohuri të kufizuara) rrezikojnë të humbasin interesin, nëse aktivitetet mësimore
nuk janë të planifikuara sipas nevojave, nivelit dhe interesave të tyre. Për këtë arsye,
mësuesi/ja duhet të ketë kërkesa dhe mënyra të zhdërvjellëta mësimdhënieje për çdo nivel në
klasën e tij/saj, për të mësuar nxënësin dhe jo lëndën. Kjo situatë, që haset rëndom në klasat
e mësimit plotësues, është jo fort e lehtë për një mësues të mësimit plotësues. Ai/ajo duhet të
përzgjedhë një tregim apo një temë që i jep mundësinë të përfshijë të gjithë nxënësit. Gjatë
planifikimit të mësimit, mësuesi parashikon që të përshtatë veprimtaritë didaktike për nivelet
e ndryshme. Gjatë përgatitjes për mësim, mësuesi duhet t’i bëjë vetes pyetje të tilla, si: Cili
është niveli i njohjes së gjuhës nga nxënësit e mi? Si mund ta bëj tekstin të kuptueshëm për
secilin nxënës? etj. Për këtë qëllim, mësuesi mund të zgjedhë këto opsione:
1) Ta “përkthejë” tekstin në një gjuhë shqipe të thjeshtë, në mënyrë që edhe nxënësit e një
niveli të ulët ta kuptojnë.
2) Të grumbullojë një sërë fotografish për ilustrimin e tregimit (ose t’u mundësojë nxënësve
të bëjnë një vizatim të kuptimit të tregimit).
3) Duke përdorur telefonin (ose pajisje te tjera) ta regjistrojë tregimin, në mënyrë që nxënësit
të kenë mundësi ta dëgjojnë disa herë, edhe në shtëpi.
Si përfundim, një planifikim për mësimdhënie në disa nivele vështirësie është domosdoshmëri
pasi, po të punohet në një nivel shumë të ulët gjuhësor, do të mërziten nxënësit e përparuar;
po të punohet në një nivel të lartë, do të mbingarkohen nxënësit me nivel më të ulët.
Rekomandohet të përdoret formula i + 1, pra i – është niveli ekzistues, të fillohet me një
nivel të ulët dhe pastaj të kalohet tek një nivel pak më i lartë i + 1.
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LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË

1.  Lexoni rrëfimet e mëposhtme dhe gjeni se kush i rrëfen ato.
a. Mamaja e Redonës b. Babai i Dardanit c. Mamaja e Eginit d. Babai i Vesës
1. Familja ime banonte në Drenicë. Atje koha ishte e ftohtë në dimër dhe
e nxehtë në verë. Megjithatë, edhe në dimër, edhe në verë, ne kalonim
shumë kohë përjashta me shokët dhe luanim futboll. Kishim disa skuadra
dhe bënim kampionate futbolli. Kam kujtime shumë të bukura nga ajo
kohë!

2. Kur isha e vogël jetoja bashkë me gjyshen dhe gjyshin. Gjyshja
ime gatuante ushqime tradicionale dhe ne çdo ditë hanim ushqime
të ndryshme. Më pëlqenin ëmbëlsirat e saj. Ajo përgatiste shpesh
sheqerpare. Nganjëherë shkonim dhe në ëmbëltore. Atje haja bakllava
dhe pija bozë. Tetova njihet për bozën dhe mollët.

3. Kur fillonte vera, në Himarë vinin për pushime kushërinjtë e mi. Shtëpia
jonë ishte e madhe dhe çdo verë ishte plot me njerëz. Sapo lindte dielli,
ne fëmijët shkonim në plazh. Atje shëtitnim dhe vraponim gjithë ditën.
Bënim lojëra të ndryshme. Gjyshja na jepte ushqime me vete, prandaj në
shtëpi shkonim vetëm në mbrëmje. Edhe pse ishim të lodhur, dëgjonim
me kureshtje historitë e prindërve dhe të kushërinjve. Ishin pushime të
mrekullueshme!

4. Unë kam shumë kujtime të bukura nga Ulqini. Atje banonte gjyshja ime,
prandaj unë shkoja shpesh me autobus. Ulqini kishte një kinema verore
me 500 vende. Aty ne shihnim filma dhe kalonim orë të bukura. Në
kinema shfaqnin filma të huaj, sepse në Ulqin vinin shumë turistë. Tani
kinemaja nuk është më.
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2. Përgjigjjuni pyetjeve.
Si ishte koha në verë në Drenicë?
Ku bënin kampionate futbolli?
Çfarë gatuante gjyshja?
Çfarë përgatiste ajo shpesh?
Për çfarë njihet Tetova?
Çfarë bënin fëmijët sapo lindte dielli?
Kur shkonin ata në shtëpi?
Çfarë shfaqnin në kinema në Ulqin?
Sa vende kishte kinemaja verore në Ulqin?

Rekomandim didaktik 1: Mësuesi pyet veten: Çfarë duam që të arrijnë nxënësit në
këtë ushtrim? Ai mund të zgjedhë disa veprimtari didaktike me qëllime të ndryshme:
a) Nxënësit me nivel më të ulët mësojnë fjalorin e ri (p.sh.: shkruajnë kartela me fjalët
kyçe të mësimit në gjuhën e vendit ku jetojnë dhe gjuhën shqipe).
b) Nxënësit me një nivel më të lartë shpjegojnë fjalorin me fjalët e tyre dhe gjejnë më
shumë sinonime për fjalët e mësuara.
c) Nxënësit u përgjigjen pyetjeve të mësipërme në gjuhën e tyre të preferuar.
Qëllimi mësimor në këtë veprimtari didaktike është i dyfishtë:
1) të ndihmojë nxënësit të kuptojnë disa përshkrime të fëmijërisë së prindërve të tyre
(duke përdorur njohuritë e marra në mësimet e nivelit A1) dhe t’u përgjigjen pyetjeve;
2) mësuesi t’i “shtresojë” kërkesat” në mënyrë që secili nxënës, pavarësisht nga niveli
i njohurive të gjuhës shqipe, të jetë në gjendje të marrë pjesë në diskutim. Gjatë gjithë
diskutimit, mësuesi fokusohet në përvetësimin dhe përdorimin e fjalorit të ri të mësuar
më lart. Një rekomandim për këtë “shtresim” të nivelit të kërkesave për ushtrimin
e mësipërm mund të jetë: mësuesi krijon çifte nxënësish (një më i përparuar, një më
pak i përparuar) dhe pas leximit të mësimit, i kërkon nxënësit me nivel gjuhësor më
të ulët që të bëjë pyetjet dhe nxënësi me nivel më të lartë gjuhësor të japë përgjigjet.
Pra, secili nxënës funksionon në nivelin e tij gjuhësor individual. Nxënësit mund t’i
ndërrojnë rolet, pasi nxënësi me nivel më të ulët të jetë ekspozuar mjaftueshëm tek
modelet gjuhësore të përdorura nga nxënësi i nivelit më të lartë.

58

		

3. Lidhni vendin me përshkrimin përkatës.

1. Në Tetovë.

2. Në Ulqin.

Koha ishte e ftohtë në dimër dhe e nxehtë
në verë. Megjithatë, ata kalonin shumë
kohë përjashta dhe luanin futboll.

		

4. Në Drenicë.

Fëmijët shkonin në plazh. Atje shëtitnin
dhe vraponin gjithë ditën. Bënin lojëra të
ndryshme.

a.						

Ulqini kishte një kinema verore me 500
vende. Aty ne shihnim filma dhe kalonim
orë të bukura. Në kinema shfaqnin filma
të huaj.

		

3. Në Himarë.

b.

Nganjëherë shkonim dhe në ëmbëltore.
Atje haja bakllava dhe pija bozë.

c.						

d.

4. Rilexoni tekstet e mësipërme dhe përcaktoni nëse
fjalitë janë të sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
								V		G
Fëmijët shkonin në plazh sapo lindte dielli.
Në Drenicë ka një kinema verore.
Në Ulqin shkonin shumë turistë.
Dimri në Himarë ishte i ftohtë.
Sheqerparja është ëmbëlsirë.
Në Tetovë ka bozë të mirë.
Kinemaja verore e Ulqinit nuk është më.
Gjyshja gatuante ushqime tradicionale.

5. Bëni dialogë duke përdorur pyetjet e dhëna.
Çfarë bënit kur shkonit me pushime në plazh?
Çfarë bënit në shkollë?
Çfarë bënit kur vizitonit gjyshërit? etj.

6. Dëgjoni këngën për fëmijë “Daba daba” dhe shënoni fjalët që kuptoni.
Nita & Rina Krasniqi - Daba daba (Official Video) - You Tube

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Rekomandim didaktik 2: Qëllimi i këtij aktiviteti është që çdo nxënësi t’i jepet
mundësia të kontribuojë në bashkëbisedim dhe ushtrime, pra, secili nxënës të ndihet
rehat dhe të dëshirojë të marrë pjesë në diskutim. Çfarë mbështetje mund të sigurojë
mësuesi, që t’i ndihmojë nxënësit të funksionojnë në nivelin e përshtatshëm?
a) Mësuesi krijon “skelën mbështetëse” (scaffolding), e cila do t’i ndihmojë nxënësit
(veçanërisht ata më pak të përparuar) të funksionojnë në nivelin e njohurive dhe që
vështirësia të rritet gradualisht, sipas formulës i + 1 (p.sh.: mësuesi nënvizon fjalët
e rëndësishme me ngjyrë të gjelbër, ndërsa ato të vështira me ngjyrë të kuqe).
b) Mësuesi përkthen fjalët e vështira në gjuhën e vendit ku jetojnë nxënësit.
c) Mësuesi vendos kritere që sigurojnë suksesin në zgjidhjen e ushtrimit. (P.sh.: Pa
rënë në sy, u jep nxënësve më të përparuar kërkesa më të vështira dhe nxënësve me
njohuri më të pakta kërkesa më të lehta.)
Në rastin e ushtrimeve të mësipërme, mësuesi mund të organizojë veprimtarinë
didaktike në mënyrë të tillë që nxënësi me nivel më të ulët gjuhësor të lexojë fjalitë dhe
nxënësi me nivel më të lartë gjuhësor të gjejë nëse është e vërtetë apo e gabuar ajo fjali.

Rekomandim didaktik 3: Në mënyrë që secili nxënës të kuptojë qartë kërkesat
e ushtrimit, mësuesi bën shumë kujdes, duke i hartuar sa më thjesht dhe qartë kërkesat
apo udhëzimet për ushtrimin e caktuar. Këtu duhet përfshirë edhe përshkrimi i detyrës,
qëllimet ose arsyet e aktivitetit, dhënia paraprake e informacioneve të nevojshme
(p.sh.: lista e fjalëve që mund të identifikohen ose fjalori i ri me përkthim në gjuhën
e vendit, pyetjet të cilave duhet t’u adresohen nxënësit etj.). Mësuesi pyet veten se
çfarë hapësire ofron në veprimtarinë didaktike, që të mundësojë përvoja të suksesshme
për nxënës të niveleve të ndryshme gjuhësore. Për ushtrimin e mësipërm, mësuesi
mund të përgatisë kopje me tekstin e këngës “Daba Daba” (thesi me arra, e vogël sa një
gogël etj.) ku ka hequr fjalët e mësuara deri tani dhe t’u kërkojë nxënësve të përparuar
të plotësojnë boshllëqet në fletë vetëm duke dëgjuar këngën; kurse për nxënësit me
nivel më të ulët kërkesa do të jetë që, duke dëgjuar këngën të shohin fjalët e përkthyera
në listën që u jep mësuesi dhe t’i vendosin në vendet e duhura, Në këtë mënyrë, secili
nxënës funksionon në zonën e tij të njohurive dhe as nuk mërzitet, as nuk mbingarkohet.
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SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI

7. Përshkruani imazhet në kohën e tashme dhe në kohën e shkuar.

8. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
Sapo fillonte ___________, në Himarë vinin për ___________ kushërinjtë
___________. Shtëpia ___________ ishte e madhe dhe ___________ verë
ishte ___________ me njerëz. Sapo lindte ___________, ne fëmijët shkonim
në ___________. Atje shëtisnim dhe vraponim gjithë ___________. Bënim
___________ të ndryshme. Gjyshja na jepte ___________ me vete, prandaj në
___________ shkonim vetëm në ___________. Edhe pse ishim ___________,
dëgjonim me ___________ historitë ___________dhe të kushërinjve. Ishin
pushime ___________!

9. Shkruani fjali me emrat: plazh, kohë, dimër, verë, vrapoj, ëmbëlsirë,
tradicional, kureshtje, histori, prindër, futboll, skuadër, kinema.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Rekomandim didaktik 4: Nëpërmjet lojërave gjuhësore nxënësit “shijojnë”
veprimtaritë didaktike që stimulojnë ndjesinë e pjesëmarrjes në konkurs ku nxënësit
gëzojnë kur arrijnë suksese. Ky aktivizim pozitiv i emocioneve reflektohet drejtpërdrejt
në dëshirën për të marrë pjesë në bashkëbisedim (duke bërë sistemin limbik të trurit
“partner” në nxënie). Për të ndihmuar nxënësit e niveleve te ndryshme, mësuesi
i cakton ata që të punojnë në çifte apo skuadra për të plotësuar fjalëkryqin apo për
të gjetur fjalën e “fshehur”. Çiftet ndërtohen me nxënës të niveleve të ndryshme dhe
gjatë kësaj veprimtarie didaktike nxënësit më të përparuar ndihmojnë nxënësit me
njohuri më të pakta.
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		GRAMATIKË
Ü Koha e pakryer e foljeve
jam

kam

rri

jap

vij

shoh

unë

isha

kisha

rrija

jepja

vija

shihja

ti

ishe

kishe

rrije

jepje

vije

shihje

ai/ajo

ishte

kishte

rrinte

jepte

vinte

shihte

ne

ishim

kishim

rrinim

jepnim

vinim

shihnim

ju

ishit

kishit

rrinit

jepnit

vinit

shihnit

ata/ato

ishin

kishin

rrinin

jepnin

vinin

shihnin

mësoj

pëlqej

bëj

lind

ha

pi

unë

mësoja

pëlqeja

bëja

lindja

haja

pija

ti

mësoje

pëlqeje

bëje

lindje

haje

pije

ai/ajo

mësonte

pëlqente

bënte

lindte

hante

pinte

ne

mësonim

pëlqenim

bënim

lindnim

hanim

pinim

ju

mësonit

pëlqenit

bënit

lindnit

hanit

pinit

ata/ato

mësonin

pëlqenin

bënin

lindnin

hanin

pinin

10. Vendosni foljet në kllapa në kohën e pakryer.
Fëmijët ___________ (vrapoj) në plazh. Mua më ___________ (pëlqej) ushqimet
tradicionale. Dielli ___________ (lind) në orën 6:00. Ata ___________ (rri)
në mbrëmje në shtëpi. Ne ___________ (bëj) lojëra të bukura. Në kinema
___________ (shoh) filma të bukur. Ajo nuk ___________ (kam) pyetje të
tjera. Dimri ___________ (jam) i ftohtë. Vera ___________ (jam) e nxehtë.
Fëmijët ___________ (luaj) futboll. Në ëmbëltore ___________ (pi) bozë dhe
___________ (ha) bakllava.
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11. Plotësoni tabelën e mëposhtme me format e foljeve që mungojnë.
përgatit

shëtit

luaj

dëgjoj

kaloj

unë

banoj
banoj

ti

përgatitje

dëgjoje

ai/ajo

kalonte

ne

shëtitnim

ju

banonit

ata/ato

përgatitnin

kalonin

12. Shkruani një histori të shkurtër: Çfarë bëtë në fundjavë?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ü Lidhëzat: ku, kur, sapo, ku, prandaj, megjithatë, edhe pse
- Atje kishte një kinema verore me 500 vende, ku shihnim filma dhe kalonim orë
të bukura.
- Kur isha e vogël jetoja bashkë me gjyshen dhe gjyshin.
- Sapo lindte dielli, ne fëmijët shkonim në plazh.
- Në Ulqin banonte gjyshja ime, prandaj unë shkoja shpesh me autobus.
- Atje koha ishte e ftohtë në dimër dhe e nxehtë në verë. Megjithatë, në dimër
dhe në verë, ne kalonim shumë kohë përjashta me shokët dhe luanim futboll.
- Gjyshja na jepte ushqime me vete, prandaj në shtëpi shkonim vetëm në mbrëmje.
Edhe pse ishim të lodhur, dëgjonim me kureshtje historitë e prindërve dhe
të kushërinjve.

13. Vendosni lidhëzat që mungojnë në fjalitë e mëposhtme.
prandaj, sapo, kur, ku, dhe, edhe pse, megjithatë, por
Isha në kinema, ___________ nuk më pëlqeu filmi. Kishim disa skuadra
___________ bënim kampionate futbolli. ___________ isha e vogël, jetoja bashkë
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me gjyshen dhe gjyshin. ___________ ishte ftohtë, ata luajtën përjashta. Shkova
atje, ___________ ishin kushërinjtë e mi. ___________ doli dielli, shkuam në
plazh. Gjyshja ime jetonte në Ulqin, ___________ shkoja shpesh atje.

Rekomandim didaktik 5: Mësimi i rregullave gramatikore është një aspekt sfidues në
procesin e mësimit të gjuhëve. Në mënyrë të veçantë, gramatika e gjuhës shqipe është
shumë e ndërlikuar dhe jo në çdo rast mund të bëhen qasje të rregullave të shqipes
me gjuhë të tjera. Prandaj rekomandohet që mësuesi të punojë në mënyrë shumë
pragmatike, domethënë t’i trajtojë rregullat gramatikore në mënyrë të kujdesshme dhe
me shembuj realë të përdorimit praktikisht më shumë sesa teorikisht. Edhe në këto
raste mësuesi duhet të bëjë kujdes që të përdorë një gjuhë të thjeshtë kur shpjegon
kërkesat e ushtrimeve. Në këtë mënyrë, sigurohet që mësimi të jetë i kuptueshëm për
nxënës të niveleve të ndryshme.

14. Formoni fjali me këto lidhëza.
megjithatë, por, kur, prandaj, sapo, ku, dhe, edhe pse

		

NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Tetova në antikitet quhej Oaneum.

Karnavalet ilire në Bozovcë të Tetovës
Manifestimi tradicional “Karnavalet Ilire” në Bozovcë të Tetovës është shumë
interesant. Kjo është një festë pagane shumë e lashtë. Të rinjtë e Bozovës për
Ditën e Verës organizojnë karnavale dhe rituale për stinën e re. Djem dhe vajza
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me rroba tradicionale shëtitin në fshat dhe këndojnë këngë. Kjo festë është një
himn për natyrën dhe tokën.
Shikoni: Karnavalet Ilire në Bozovcë - YouTube
PROJEKT: Bisedoni me prindërit dhe gjyshërit për fëmijërinë e tyre.

Fjalë të urta
Atdheu e nana nuk harrohen.

Rekomandim didaktik 6: Në këtë ushtrim, nxënësit mësojnë për traditat e ilirëve, por
njëkohësisht, videoklipi i karnavaleve mund të përdoret nga mësuesi për të organizuar
karnavale me nxënësit dhe për të mësuar vallet e ndryshme (si vallja e shpatave) që
luhen kaq bukur nga fëmijët e Bozovës për Ditën e Verës.

		

FJALORI
Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

bëj

atdhe

bakllava

familja

bëj

bozë

fëmijë

dimër

dëgjoj

filma

festë

edhe

gjyshe

fshat

ëmbëlsira

jetoj

futboll

ëmbëltore

kaloj

i ftohtë

harrohen

kinema

gjysh

informacione
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Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

kohë

ha

jetoj

kujtime

himn

kampionat

megjithatë

interesant

kujtime

përjashta

karnavale

kureshtje

plazh

këndoj

kushërinjtë

prandaj

këngë

lojëra

sapo

i lashtë

më

shkoj

lind

nganjëherë

skuadër

manifestim

pagane

shëtit

mbrëmje

përgatis

tradicional

e mrekullueshme

pse

verë

mollë

sheqerpare

vij

natyrë

shëtit

i vogël

i nxehtë

të huaj

i ri

organizoj

tradicional

pagan

ushqime

ritual

vrapoj

rroba
stinë
të rinj
tokë

Rekomandim didaktik 7: Në mënyrë që të ndihmojë nxënësit me më pak njohuri
gjuhësore, mësuesi mund të organizojë “inventarin” e njohurive të fjalorit në këtë
mënyrë – duke i vendosur nxënësit në çifte (një i përparuar dhe një me më pak njohuri
gjuhësore) nxënësi me nivel më të ulët thotë fjalën e fjalorit dhe nxënësi me nivel më të
lartë duhet të japë përkufizimin e fjalës ose ta përdorë atë në një fjali. Në këtë mënyrë,
nxënësi i nivelit të lartë provon njohuritë në një situatë gjuhësore më sfiduese për të dhe
nxënësi me nivel më të ulët, pa u ndier inferior, mëson nga shoku dhe pasuron fjalorin
e tij. Në këtë mënyrë, mësuesi krijon mundësinë që secili nxënës të funksionojë në
nivelin e tij gjuhësor, por edhe ta shtojë nivelin e vështirësisë gradualisht.
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MËSIMI

5

Shkolla ime dhe shkolla
e prindërve të mi
Shkolla dhe teknologjia
Qëllimet mësimore:
a) Shkolla dhe teknologjia
b) Gramatikë: koha e pakryer e mënyrës lidhore; shkallët e mbiemrit.
c) Punë e diferencuar: “Shkolla e shqiptarëve”

Lidhja me kurrikulën

Mësimi, puna, loja dhe koha e lirë

Parimi i shumëllojshmërisë së metodave dhe qasjeve

Shkolla ime
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Objektivi mësimor. Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:

Ü
Ü

Ü
Ü

Ü

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 5 është ndërtuar në

formën e një “debati” ku prindërit dhe nxënësit do të diskutojnë karakteristikat
e të mësuarit dhe të shkollës në përgjithësi, në breza të ndryshëm.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Nëpërmjet fjalëkryqit dhe “zbulimit” të
fjalëve sekrete, mësuesi do të organizojë veprimtari argëtuese, të cilat mbartin
ndjesinë e lojës apo të konkursit, gjë që do të shtojë dëshirën për pjesëmarrje
në këto veprimtari.
GRAMATIKË: koha e pakryer e mënyrës lidhore; shkallët e mbiemrit.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Nëpërmjet mësimit të fakteve për shkollat
e shqiptarëve si “Scuola degli albanesi” (Shkolla e shqiptarëve), e cila
u themelua në Venedik (Venecia, Itali), nga të mërguarit shqiptarë rreth viteve
1500–1504 do të shtojë krenarinë kombëtare tek nxënësit.
FJALORI: aktiv, celular, enciklopedi, fjalor, i ndryshëm, i/e lehtë, informacion,
kërkoj, klasë, kompjuter, libër, mendoj, mësues, nxënës, pëlqej, tablet, telefon.

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Krijimi i Portofolit të Dijes e bën të dukshëm
suksesin e nxënësve, gjë që nuk mund ta bëjnë vetëm notat në dëftesë. Portofolat
e Dijes janë përmbledhje e punimeve të përgatitura nga nxënësit. Ato mund të jenë
përmbledhje fizike të punimeve të nxënësve, faqe në internet të krijuara nga nxënësit,
ku janë theksuar ose grumbulluar punimet e tyre ose dosje me shembuj të punimeve
më të mira. Portofolat mund të përmbajnë tekste, detyra me shkrim, ditar, punime
vizatimore, objekte të ndryshme etj. Meqenëse Portofolat e Dijes mund të kenë formate
të ndryshme, nuk mund të japim thjesht një model të vetëm. Prej disa modeleve në
ushtrime të ndryshme, mësuesi mund të zgjedhë më të mirin për kushtet e klasës
së tij. Përparësia e portofolave është që e bëjnë progresin mësimor shumë të dukshëm,
si për mësuesin, ashtu dhe për nxënësin. Ato kanë më tepër karakter informues sesa
vetëm qëllimin e notës. Portofoli mund të hartohet për qëllim informimi të mësuesve
ose prindërve, në lidhje me shkathtësitë konkrete, dituritë dhe aftësitë e nxënësit. Nëse
nxënësit janë të vegjël, mësuesit dhe prindërit mund t’i ndihmojnë fëmijët të hartojnë
një Portofol Dijeje shumë të thjeshtë, me qëllim që të shihen shkathtësitë konkrete,
të cilat fëmija i ka përvetësuar në një periudhë të caktuar kohe.
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LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË

Mësuese Teuta: – Sot kemi në klasë dhe prindërit tuaj. Do të bisedojmë për
shkollën. A është shkolla më e lehtë tani? Si mendoni ju?
Babai i Dardanit: – Unë mendoj se shkolla tani është më e lehtë. Ne kishim çdo
ditë shumë detyra shtëpie dhe ishte shumë e lodhshme të shkruaje me dorë për
shumë orë. Kurse tani nxënësit shkruajnë dhe në kompjuter.
Mamaja e Vesës: – Edhe unë mendoj se shkolla është më e lehtë tani se dikur.
Ne mund të gjenim disa informacione në libra, fjalorë dhe enciklopedi. Kurse
tani nxënësit mund të gjejnë për një minutë në Google (gugëll) informacione
të ndryshme.
Redona: – Unë nuk mendoj se është aq e lehtë sa mendoni ju që të gjesh
informacione në internet. Për një minutë mund të gjesh shumë informacione, por
duhet të zgjedhësh informacionin e saktë. Dhe kjo kërkon kohë.
Babai i Eginit: – Megjithatë, unë gjykoj që shkolla tani është më e thjeshtë. Ne
duhej të përsëritnim çfarë dëgjonim nga mësuesi dhe çfarë lexonim në libra, kurse
tani nxënësit janë më aktivë në klasë.
Egini: – Ne kemi tabletë, kompjuterë dhe telefona celularë…
Mamaja e Redonës: – Ne nuk kishim telefona dhe tabletë, por ne bënim shumë
aktivitete fizike. Neve na pëlqente të luanim dhe të kalonim shumë kohë me shokët.
Mësuese Teuta: – Po, teknologjia është shumë e rëndësishme, por krijon dhe
probleme.

1. Përgjigjjuni pyetjeve.
Për çfarë bisedojnë nxënësit dhe prindërit?
Çfarë mendon babai i Dardanit?
Pse mamaja e Vesës mendon se shkolla është më e lehtë tani?
Për sa minuta mund të gjejnë nxënësit informacione në Google (gugëll)?
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Çfarë duhej të përsëritnin nxënësit në shkollë?
Çfarë thotë Egini?
Çfarë mendon mamaja e Redonës?
Çfarë thotë mësuese Teuta për teknologjinë?

Rekomandim didaktik 1: Portofolat e Dijes të nxënësve sigurojnë “prova” të
mësimnxënies dhe ofrojnë kontekst për to nga një larmi burimesh dhe jo vetëm nga
vlerësimet me notë. Procesi i zgjedhjes dhe i organizimit të materialit për një portofol
mund ta ndihmojë nxënësin që të reflektojë në sukseset e arritura dhe të përmirësojë
nxënien e tij.
Në rastin e ushtrimit të mësipërm, nxënësi mund të përfshijë në Portofolin e Dijes
foto ose artefakte që sjellin prindërit nga koha kur ata ishin në shkollë. Gjithashtu,
nxënësi mund të përfshijë në portofol edhe përgjigjet e tij për pyetjet që bëhen në fund
të dialogut. Një nxënës i talentuar mund të përfshijë edhe ndonjë vizatim që lidhet me
shkollën e tij ose një përshkrim të ditës së tij në shkollë.

2. Rilexoni tekstin e mësipërm dhe lidhni personat me
fjalitë përkatëse.
1. Redona 2. Babai i Eginit 3. Babai i Dardanit 4. Egini 5. Mamaja e Vesës
a.

Ne kishim çdo ditë shumë detyra shtëpie dhe ishte shumë e lodhshme
të shkruaje me dorë për shumë orë. Kurse tani nxënësit shkruajnë dhe në
kompjuter.

b.

Ne mund të gjenim disa informacione në libra, fjalorë dhe enciklopedi. Kurse
tani nxënësit mund të gjejnë për një minutë në Google (gugëll) informacione
të ndryshme.

c.

Ne kemi tabletë, kompjuterë dhe telefona celularë.

d.

Për një minutë mund të gjesh shumë informacione, por duhet të zgjedhësh
informacionin e saktë. Dhe kjo kërkon kohë.

e.

Ne duhej të përsëritnim çfarë dëgjonim nga mësuesi dhe çfarë lexonim në
libra, kurse nxënësit janë më aktivë në klasë.
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3. Rilexoni dialogët dhe përcaktoni nëse fjalitë janë të
sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
									

V

G

Prindërit janë me nxënësit në klasë.
Babai i Dardanit mendon se tani shkolla është me lehtë.
Nxënësit tani përdorin kompjuterin.
Mamaja e Vesës mendon se shkolla nuk është e lehtë tani.
Nxënësit mund të gjejnë për një minutë në Google informacione.
Dikur nxënësit bënin shumë aktivitete fizike.
Teknologjia është shumë e rëndësishme.

4. Bëni disa dialogë ku të krahasoni shkollat tuaja.
5. Shikoni kronikën e lajmeve “A po humb stilolapsi?” dhe shkruani
fjalët që kuptoni.
A po humb “stilolapsi”? - News, Lajme - Vizion Plus - You Tube

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Rekomandim didaktik 2: Portofolat e Dijes janë një hap përpara drejt një vështrimi më
profesional të mësimdhënies, si një veprimtari shkencore. Portofolat mund të ofrojnë
një vështrim të zhvillimit të dijeve me kalimin e kohës, duke e ndihmuar mësuesin
t’i shohë mësimdhënien dhe mësimnxënien si në procesin e vazhdueshëm të kërkimit,
eksperimentimit, ashtu edhe në atë të reflektimit. Lidhur me ushtrimet e mësipërme,
nxënësi mund ta përdorë portofolin e dijes për të ruajtur përgjigjet (e vërtetë apo
e gabuar) që ka dhënë për ushtrimin, për të vënë shënimet nga dëgjimi i videoklipit
“A po humb stilolapsi” dhe për të shënuar argumentet që do të përgatisë për një debat
të mundshëm për këtë çështje.
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SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI

6. Shënoni fjalën përkatëse për çdo imazh.

a. _______________

b. _______________

c. _______________

d. _______________

e. _______________

f. _______________

7. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
Sot kemi ____________ dhe prindërit tuaj. Do të bisedojmë për ____________.
Ne kishim çdo ditë shumë ____________ dhe ishte shumë ____________ të
shkruaje me ____________ për shumë ____________. Ne ____________ të
gjenim disa informacione në libra, ____________ dhe ____________. Kurse
tani ____________ mund të gjejnë për një ____________ në Google (gugëll)
____________ të ndryshme. Është ____________ që për ____________ mund të
gjesh shumë ____________, por duhet të zgjedhësh informacionin ____________.
Dhe ajo kërkon ____________ .
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8. Plotësoni fjalitë me foljet që mungojnë.
Unë nuk mendoj se është aq e lehtë sa ___________ ju që ___________
informacione në internet. Për një minutë mund ___________ shumë informacione,
por duhet ___________ informacionin e saktë. Megjithatë, unë ___________ që
shkolla tani është më e thjeshtë. Ne duhej ___________ çfarë ___________ nga
mësuesi dhe çfarë ___________ në libra, kurse tani nxënësit ___________ më
aktivë në klasë. Ne nuk ___________ telefona dhe tabletë, por ne ___________
shumë aktivitete fizike. Neve na ___________ të luanim dhe ___________ shumë
kohë me shokët.

Rekomandim didaktik 3: Portofolat e mësimnxënies e ndihmojnë nxënësin për të
regjistruar përparimin e tij në përvetësimin e gjuhës shqipe dhe i japin prova se cilat
metoda të të mësuarit të gjuhës shqipe janë më të përshtatshme për të. Nxënësi mund
të mbajë shënime se si arriti në përfundimin që të përdorë këtë apo atë fjalë që mungon
në ushtrimet e mësipërme. Gjithashtu, nxënësi fillon të krijojë një koncept më të qartë
se cilat janë foljet dhe çfarë funksioni kryejnë ato në fjali. Të gjitha këto shënime
nxënësi mund t’i përdorë në një diskutim me temën “Si e mësoj unë gjuhën shqipe”.
Materialet e diskutimit ai i përfshin në portofolin e tij të dijes.

9. Shkruani fjali me emrat: libër, fjalor, enciklopedi, tablet, kompjuter,
telefon celular, informacion, mësim, kohë.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

73

Rekomandim didaktik 4: Nëse portofolat e dijes fillimisht u përdorën si modele
të traditës së artit figurativ dhe interpretues për të treguar arritjet e individit në këto
fusha, sot ata janë një mjet udhëzues dhe vlerësues në klasa. Një mjet ky mjaft
i zhdërvjellët, i përshtatshëm për kurrikulat e lëndëve të ndryshme, përfshirë edhe
mësimin plotësues në diasporë, nivelet e moshës, klasës dhe njohurive të nxënësve.
Për shembull, ushtrimet e mësipërme mund të përfshihen në portofolin e dijes së
çdo nxënësi, ku edhe prindi, edhe mësuesi mund të matin nivelin e njohurive apo
progresin e nxënësit në mësimin e gjuhës shqipe. Gjithashtu, kjo mund të ndiqet me një
veprimtari didaktike ku mësuesi mund të kërkojë që nxënësit të shpjegojnë progresin
e tyre gjuhësor në një takim apo diskutim ku mund të ftohen edhe prindërit. E gjithë
kjo veprimtari organizohet në gjuhën shqipe.

		GRAMATIKË
Ü Koha e pakryer e foljeve në mënyrën lidhore
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jam

kam

rri

jap

shoh

unë

të isha

të kisha

të rrija

të jepja

të shihja

ti

të ishe

të kishe

të rrije

të jepje

të shihje

ai/ajo

të ishte

të kishte

të rrinte

të jepte

të shihte

ne

të ishim

të kishim

të rrinim

të jepnim

të shihnim

ju

të ishit

të kishit

të rrinit

të jepnit

të shihnit

ata/ato

të ishin

të kishin

të rrinin

të jepnin

të shihnin

mësoj

pëlqej

lind

ha

pi

unë

të mësoja

të pëlqeja

të lindja

të haja

të pija

ti

të mësoje

të pëlqeje

të lindje

të haje

të pije

ai/ajo

të mësonte

të pëlqente

të lindte

të hante

të pinte

ne

të mësonim

të pëlqenim

të lindnim

të hanim

të pinim

ju

të mësonit

të pëlqenit

të lindnit

të hanit

të pinit

ata/ato

të mësonin

të pëlqenin

të lindnin

të hanin

të pinin

-

Ishte shumë e lodhshme të shkruaje me dorë për shumë orë.
Ishte e rëndësishme të punoje shumë.
Ne mund të kërkonim për më shumë informacione në libra.
Ne duhej të përsëritnim çfarë dëgjonim nga mësuesi.
Neve na pëlqente të luanim shumë dhe të kalonim shumë kohë me shokët.

10. Vendosini foljet në kllapa në kohën e pakryer të mënyrës lidhore.
Ata duhej ___________ (bisedoj). Ishte shumë e rëndësishme që unë ___________
(kërkoj) për më shumë informacione. Atij i pëlqente ___________ (ha) gatimet
tradicionale. Nxënësit mund ___________ (gjej) informacione interesante
në libra. Ishte shumë e vështirë ___________ (bëj) detyrat. Neve na pëlqente
___________ (shkruaj) me dorë.

11. Plotësoni tabelën e mëposhtme me format e foljeve që mungojnë.
zgjedh

luaj

unë
ti

kërkoj

të gjykoja
të zgjidhje

gjej
të gjeja

të kërkoje

ai/ajo

të gjykonte

ne
ju

gjykoj

të luanim
të zgjidhnit

të gjenim
të kërkonit

ata/ato

12. Shkruani: Çfarë ju pëlqente të bënit kur shkonit me pushime?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

75

Ü Shkallët e mbiemrit
Shkalla pohore:

Shkolla është e lehtë.

Shkalla krahasore: Shkolla është më e lehtë tani.
			Shkolla është më e lehtë se dikur.
			Shkolla është po aq e lehtë sa dikur.
Shkalla sipërore:

Shkolla është shumë e lehtë.

13. Plotësoni fjalitë e mëposhtme me mbiemrat e dhënë.
të mira, e thjeshtë, të reja, e lodhshme, e lehtë, aktivë, e vështirë,
të ndryshme, fizike, i saktë
A është shkolla ___________ tani? Të shkruash në kompjuter është ___________
se të shkruash me dorë. Ishte ___________ të punoje për disa orë. Nxënësit janë
___________. Ne marrim informacione ___________. Ky ishte një informacion
shumë ___________. Shkolla tani është më ___________. Ne kemi tabletë,
kompjuterë dhe telefonat celularë. Ne bënim shumë aktivitete ___________.

14. Formoni fjali me mbiemrat e dhënë.
i lehtë, aktiv, i mirë, i ndryshëm, i saktë, i thjeshtë, i ri, fizik
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Rekomandim didaktik 5: Përmbajtja në portofolin e dijes mund të përfshijë detyrat e klasës
dhe, si e tillë, i përgjigjet kurrikulës së mësimit plotësues. Shpesh, programet e portofolit
të dijes shpjegohen nga mësuesit, të cilët e njohin më mirë programin që aplikojnë në
klasën e tyre. Ata mund të zhvillojnë portofola të përqendruar në një fushë të vetme
kurrikulare, si për shembull: shkrimi, letërsia, njohim trashëgiminë tonë, ose mund të
zhvillojnë programe portofoli që përfshijnë dy ose më shumë fusha të kurrikulës, të tilla
si: shkrimi + leximi + gramatika; fjalët e urta + trashëgimia + shqiptarë të famshëm në
të gjitha tekstet e nivelit A1 dhe A2 të librave “Mësojmë shqip”.
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NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Dijetari i shquar shqiptar Gjon Gazulli (Johannes
Gini Gazulus) ka qenë profesor matematike në
Universitetin e Padovës në vitin 1433.

“Scuola degli albanesi” (Shkolla e shqiptarëve) u themelua

në Venedik (Venezia) të Italisë, nga të mërguarit shqiptarë rreth
viteve 1500–1504. Kjo shkollë ishte shkollë profesionesh. Në
të shkonin fëmijët e familjeve shqiptare të mërguara që jetonin
në Venedik dhe në Istria. Ata përdornin si tekste mësimore
veprat e Marin Barletit dhe Marin Beçikemit, i cili ishte edhe
mësues në këtë shkollë. Shkolla u ndërtua nga shqiptarët dhe
ka vlera historike në fushën e artit.
PROJEKT: Bisedoni me prindërit dhe gjyshërit për kujtimet që kanë nga shkolla
e tyre.

Fjalë të urta
Sa të rrosh, do të mësosh.

Rekomandim didaktik 6: Niveli i moshës apo i njohurive të nxënësve mund të përcaktojë
se si zhvillohen dhe përdoren portofolat e dijes. Për shembull, në zhvillimin e kritereve për
të gjykuar se cilat janë materialet më të mira, nxënësit e rritur kanë më shumë gjasa të jenë
në gjendje të përcaktojnë kriteret se si do të zgjedhin punimet më të mira për portofolin,
ndërsa nxënësit më të vegjël mund të kenë nevojë për ndihmë më të drejtuar për të vendosur
se çfarë punimesh duhet të përfshijnë në portofolin e dijes. Gjithashtu, nxënësit më të
rritur shpesh zgjerojnë portofolat e tyre përtej materialit të shkruar, duke përfshirë fotografi
ose video të veprimtarive të ndryshme të komunitetit, vizita, shfaqje ose ekspozita. Në
rastin konkret të këtij mësimi, nxënësit e vegjël mund të mjaftohen me mësimin e fjalës
së urtë ose me foto të “Scuola degli albanesi” (Shkolla e shqiptarëve), të Marin Barletit
dhe Marin Beçikemit, si autorët e teksteve etj. Nxënësit më të rritur mund të punojnë në
internet e të gjejnë edhe fakte të tjera dhe të pasurojnë portofolin e tyre.
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		 FJALORI
Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

aktiv
celular
enciklopedi
familje
fëmijë
fjalor
i ndryshëm
informacion
kërkoj
klasë
kompjuter
i lehtë
libër
mendoj
mësues
nxënës
pëlqej
i saktë
tablet
telefon
tekst
universitet
vepër

bisedoj
dëgjoj
fizik
fushë
gjej
histori
jetoj
kohë
lexoj
i mërguar
mësimor
mësues
minutë
i mirë
njohuri
orë
të reja
shkollë
shkruaj
i thjeshtë
i vështirë
vit
vlerë

art
aspekt
së bashku
çdo
detyrë
dorë
të gjithë
historike
internet
komunikoj
i lodhshëm
ndërveprues
ndërtoj
përdor
profesion
ruaj
shtëpi
teknologji
themelohet
i vërtetë
zgjedh

Rekomandim didaktik 7: Portofoli i Dijes nuk bëhet pa përpjekje të konsiderueshme
nga ana e mësuesve dhe e prindërve. Hulumtimet shkencore tregojnë se portofolat përbëjnë
një kërkesë shtesë për mësuesit dhe nxënësit. Për të shpjeguar rëndësinë e portofolit
të dijes, mësuesit kanë nevojë jo vetëm për një kuptim të plotë të fushës së tyre lëndore
dhe aftësive udhëzuese, por edhe për kohë shtesë për planifikimin, bisedën me mësuesit
e tjerë, zhvillimin e strategjive dhe gjetjen e materialeve, takimin me nxënës individualisht
dhe grupe të vogla, si dhe rishikimin e komentimin e punës së nxënësit. Sidoqoftë,
portofolat e dijes kanë dhënë rezultate të vlefshme dhe të prekshme në progresin gjuhësor
dhe motivimin e nxënësve për përdorimin e fjalorit të mësuar në situata të panjohura,
prandaj ia vlen të aplikohen në klasat e mësimit plotësues. Ndarja e fjalorit në: i ri,
i përsëritur dhe shtesë, i shërben këtij qëllimi: reflektimit të nxënësit në mësimin e fjalorit
të përvetësuar në këtë mësim.
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MËSIMI

6

Filmi që më pëlqen më shumë
Shkojmë në kinema

Qëllimet mësimore:
a) Filmat dhe kinemaja
b) Gramatikë: ndajfolje mënyre dhe ndajfolje sasie; shkallët
e ndajfoljes; përemrat: cili, cila, cilët, cilat.
c) Punë e diferencuar: Filmi “Shok”

Lidhja me kurrikulën

Mësimi, puna, loja dhe koha e lirë

Parimi i shumëllojshmërisë së metodave dhe qasjeve

Koha e lirë
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Objektivi mësimor. Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:

Ü

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 6 na ndihmon të

Ü

SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Nëpërmjet zgjidhjes së fjalëkryqeve dhe

Ü

GRAMATIKË: ndajfolje mënyre dhe ndajfolje sasie; shkallët e ndajfoljes;

Ü

NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Nxënësit mësojnë për kinematografinë

Ü

FJALORI: aktor, aktore, biletë, cila, cilat, cilët, cili, dokumentar, film,

mësojmë për Shqipërinë duke e parë atë në sytë e kineastëve në kohëra
të ndryshme. Nëpërmjet diskutimeve për filma shqiptarë, si: “Skënderbeu”
apo “Shok”, nxënësit jo vetëm do të praktikojnë gjuhën shqipe, por edhe do
të njohin ngjarje të ndryshme historike.
vendosjes së fjalëve që mungojnë dhe duke stimuluar shqisa të ndryshme në
përvetësimin e njohurive, nxënësit do të mësojnë si ta dërgojnë informacionin
në kujtesën afatgjatë.
përemrat: cili, cila, cilët, cilat.

tonë dhe ngjarje të rëndësishme të saj.

i/e preferuar, kinema, komedi, luan, prenotoj, radhë, regjisor, regjisore,
skenarist, skenariste, shikoj, vizatimor.

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Në vitet e fundit, shumë metoda dhe qasje të reja
janë përdorur në mësimin e gjuhës së huaj, ndër të cilat spikat mësimi me bazë trurin,
pra jo vetëm kujtesën, por të gjitha vatrat e dijes. Ka shumë mësues, të cilët kanë
kuptuar se teknikat dhe qasjet e reja të mësimit me bazë trurin i ndihmojnë nxënësit
e gjuhës shqipe më shumë sesa teknikat dhe qasjet e tjera, të cilat janë përdorur në të
kaluarën. Mësimi i bazuar tek truri nuk është një teknikë e re në përvetësimin gjuhës
së huaj, por ka qasje të reja që janë të lidhura drejtpërsëdrejti me mësimin e gjuhës
shqipe. “Mësojmë shqip” rekomandon disa teknika që sjellin avantazhe konkrete në të
mësuarit e bazuar tek truri në mësimin plotësues të gjuhës shqipe. Këtu do të trajtojmë
disa veprimtari didaktike që lidhen me trurin dhe me mënyrat e ndryshme se si duhet
zbuluar mënyra si funksionon truri i çdo nxënësi dhe si duhet ndërtuar ora e mësimit
në mënyrë të tillë që çdo nxënës të gjejë veten dhe të ndihet mirë në klasë.
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LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË

1. Lexoni dialogët e mëposhtëm dhe gjeni ku zhvillohen ata.
I.
A: – Mirëdita, nxënës të dashur! Sot do të flasim për filmat. Çfarë filmash shikoni
më shumë? Cilët janë filmat tuaj të preferuar?
B: – Unë shoh më shumë filma vizatimorë. Filmi im i preferuar është “Mbreti
Luan”. Më pëlqen shumë, sepse ka muzikë shumë të bukur. Kompozitori
i filmit është Elton John.
C: – Kurse mua më pëlqejnë më shumë filmat me fantazi. Filmi im i preferuar
është “Harry Potter dhe dhoma e sekreteve”.

II.
A: – Alo, mirëmbrëma. Flas me kinema “Harkins”?
B: – Mirëmbrëma. Po, kinemaja “Harkins” jemi. Si mund t’ju ndihmojmë?
A: – Dua të porosis dy bileta për filmin “Shok” për nesër në orën 19:00. A keni
vende të lira?
B: – Po, kemi. Në çfarë radhe i doni?
A: – Në radhën e dhjetë.

III.
A: – Mirëdita. Çfarë filmi keni tani në orën 11:00?
B: – Në orën 11:00 kemi një film argëtues për fëmijë. Bashkë me biletën merrni
dhe kokoshka falas.
A: – Më jepni dy bileta, ju lutem!
B: – Urdhëroni!

IV.
A: – Tani do të luajmë në kategorinë “Kinematografi”.
Cili është aktori në foto? Në cilin film luan ai?
B: – Aktori në foto është Daniel Redcliffe. Ai luan në
filmin “Harry Potter”.
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1. Në kinema.

2. Në telefon.

3. Në klasë.

4. Në televizion.

2. Përgjigjjuni pyetjeve.
Për çfarë flasin nxënësit?
Cili është kompozitori i filmit “Mbreti Luan”?
Çfarë filmi është “Harry Potter dhe dhoma e sekreteve”?
Sa vende të lira ka në orën 19:00?
Në cilën radhë ka vende të lira?
Sa bileta porositen për filmin “Shok”?
Çfarë filmi ka në orën 11:00 në kinema?
Cili është aktori në foto?

Rekomandim didaktik 1: Përsëritja e njohurive ndihmon trurin në kalimin
e njohurive nga kujtesa afatshkurtër në kujtesën afatgjatë. Por rishikimi i informacionit
të mësuar duhet të ndodhë gradualisht, pasi kjo ndihmon në përforcimin e lidhjeve
të “dendriteve” – neuroneve që lidhin vatrat e nxënies së materialit gjuhësor të “vjetër”
dhe atij të ri. Sa më shumë të praktikohen fjalët dhe rregullat e gramatikës, aq më të
forta bëhen këto lidhje ndërmjet vatrave të njohjes në tru, megjithatë, është thelbësore
që përsëritja të jetë interesante dhe e natyrshme. Ekzistojnë disa qasje që mësuesit
mund të përdorin për të krijuar veprimtari didaktike interesante. Ekspozimi paraprak
i temës së tekstit është një ndër to: Nxënësit diskutojnë dhe përpiqen të japin sugjerime
(hamendësojnë) për temën mësimore të tekstit mbasi mësuesi u jep disa fjalë apo
shprehje kyçe, p.sh: për mësimin e mësipërm, mësuesi mund të fillojë duke projektuar
në ekran pamje nga filma të njohur, si: “Mbreti Luan” apo “Harry Poter”, dhe të kërkojë
që nxënësit të përpiqen të gjejnë se për çfarë teme do të flasin në këtë mësim. Në varësi
të përbërjes së klasës, mësuesi mund të përdorë një pjesë të informacionit, p.sh.: nëse
në klasë ka fëmijë të vegjël, përdor filmin “I vetëm në shtëpi” apo “Mbreti luan”.
Nëse nxënësit janë adoleshentë mund të zgjidhet një film tjetër.
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3. Rilexoni tekstet e mësipërme dhe përcaktoni nëse
fjalitë janë të sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
									
Mësuesja dhe nxënësit flasin për filmat.
Kompozitori i filmit “Mbreti Luan” është Elton John.
“Mbreti Luan” është film komedi.
“Harry Potter dhe dhoma e sekreteve” është film dokumentar.
Filmi “Shok” është në orën 19:00.
Në orën 11:00 kemi një film argëtues për fëmijë.
Bashkë me biletën do të marrin dhe kokoshka falas.
Aktori në foto është Daniel Redcliffe.

V

G

4. Bëni dialogë ku të përdorni fjalët e mëposhtme.
film vizatimor, film dokumentar, film komedi, film historik, film artistik
Shembull:
A shkon shpesh në kinema?
Çfarë filmash të pëlqejnë më shumë?

5. Bëni dialogë ku të përdorni fjalët e mëposhtme.
filmi, aktori, aktorja, regjisori, regjisorja, skenaristi, skenaristja
Cili është filmi/aktori/regjisori yt i preferuar?
Cila është aktorja/regjisorja/skenaristja jote e preferuar?

Rekomandim didaktik 2: Në të njëjtën mënyrë, si në rekomandimin didaktik 1, mësuesi
mund të nxisë kureshtjen e nxënësve për të “zbuluar” temën e këtij mësimi duke punuar
në mënyrë paraprake me ushtrimet e mësipërme për të parë sa informacion kanë nxënësit
për të dhënat që do të mësojnë tek dialogu. Në këtë rast nuk është e domosdoshme që
ushtrimet të ndiqen sipas renditjes ne tekst, por mësuesi mund të punojë me zhdërvjelltësi
për të nxitur kureshtjen e nxënësve. Ushtrimet e mësipërme mund të përdoren për të filluar
mësimin ose pas dialogut. Mësuesi mund t’i vendosë nxënësit në çifte për të thënë se cilat
fjali janë të sakta dhe cilat janë të gabuara. Pas kësaj ata mund të lexojnë dialogun dhe
të korrigjojnë përgjigjet e tyre. Ekspozimi i qartë ndaj përmbajtjes para një ore mësimore,
siç u tregua më lart, rishikimi i përgjigjeve apo kontrollimi nga vetë nxënësit nëse kanë
dhënë përgjigje korrekte, stimulon më shumë neurone të vatrave të ndryshme në tru dhe
ndihmon dukshëm në zhvillimin e aftësive gjuhësore në trurin e nxënësit.
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6. Lexoni përshkrimet e mëposhtme dhe gjeni posterin përkatës.
1. Kevini është 8 vjeç dhe papritur do të rrijë vetëm në shtëpi. Çfarë do të bëjë
Kevini? A do të shkojë çdo gjë mirë?
2. “Mbreti Luan” është një nga filmat më të mirë vizatimorë të kompanisë
“Disney”.
3. Ky film ka si skenarist Steve Kloves dhe si regjisor Chris Columbus. Aktorët
kryesorë janë: Daniel Radclife dhe Emma Watson.

		

a.			

b.				

c.

7. Shikoni videon e mëposhtme dhe diskutoni për informacionin që
keni kuptuar.
The Lion King - It’s To Die For (Albanian) - YouTube

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Rekomandim didaktik 3: Në vend që të lejojnë që nxënësit të bëhen marrës pasivë
të informacionit, mësuesit mund të përdorin veprimtari të tilla didaktike që nxënësit të
përfshihen në mënyrë aktive përmes pjesëmarrjes, si fizike, ashtu edhe mendore në
mësimnxënie. Kur nxënësit mësojnë duke vepruar, duke marrë pjesë apo duke prekur,
ata bëhen më energjikë, përqendrohen në përmbajtjen e mësimit dhe mësojnë më shumë.
Lëvizjet fizike dhe të menduarit aktiv përmirësojnë qarkullimin e gjakut në organizëm,
duke përmirësuar kështu edhe kujtesën, rikthimin e informacionit të marrë dhe besimin
e nxënësve në aftësitë e tyre. Ushtrimet e mësipërme kërkojnë që nxënësit të krijojnë
dialogët e tyre apo të shikojnë filmin në videon e rekomanduar dhe pastaj të diskutojnë
në mënyrë të lirë. Në këtë situatë, mësuesi duhet t’i lejojë nxënësit të zgjedhin vendin ku
duan të ulen për t’i krijuar këta dialogë apo përdorimin e ndonjë materiali të nevojshëm
për të përmbushur këtë detyrë krijuese. Mësuesi nuk duhet të trembet se mund të humbasë
kontrollin e klasës. Përkundrazi nxënësve mund t’u jepen 5 minuta për të zgjedhur gjërat që
u duhen dhe “krijimtaria” e tyre do të befasojë (në mënyrë pozitive) çdo mësues. Natyrisht,
mësuesi duhet të vendosë disa kritere bazë të mirësjelljes dhe disiplinës në klasë, të cilat
nxënësit duhet t’i ndjekin me përpikëri, përndryshe humbasin të drejtën e zgjedhjes.
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SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI

8.  Kërkoni në internet dhe plotësoni skedat për filmat e mëposhtëm.
a. “I vetëm në shtëpi”			

b. “Mbreti Luan”

Regjia: 					
Regjia:
Skenari:					
Skenari:
Muzika: 					
Muzika:
Producent:					
Producent:
Viti:					 Viti:

c. “Harry Potter dhe dhoma e sekreteve”

d. Filmi juaj i preferuar

Regjia: 					
Regjia:
Skenari:					
Skenari:
Muzika: 					
Muzika:
Producent:				
Producent:
Viti:					 Viti:

9. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
“___________ në shtëpi” është një film ___________. Kevini është 8 ___________
dhe ___________ do të rrijë ___________ në shtëpi. Çfarë do të ___________
Kevini? A do të shkojë çdo ___________ mirë? “Mbreti ___________” është një
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nga filmat ___________ vizatimorë të ___________ Disney. Ka muzikë shumë
___________. Filmi “Harry Potter dhe dhoma ___________” ka si ___________
Steve Kloves dhe regjisor Chris Columbus. Aktorët ___________ janë: Daniel
Radclife dhe Emma Watson.

10. Shkruani fjali me fjalët: film vizatimor, film artistik, film artistik, aktor,
regjisor.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

11. A shikoni filma shqiptarë? Shkruaj tre tituj filmash shqiptarë që
ke parë.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Rekomandim didaktik 4: Kur nxënësit shohin apo krijojnë diçka të re, rriten në
tru nivelet e dopaminës (lënda kimike që vepron si lidhëse midis qelizave të trurit).
Kjo ndodh, sepse nxënësit përpiqen të lidhin njohuritë e vjetra me ato të reja për të
krijuar skedat e mësipërme për filmat apo për të plotësuar fjalët që mungojnë. Nxënësit
motivohen të kërkojnë “shpërblimin”, domethënë të krijojnë diçka të saktë që i nderon
dhe mësuesi i përgëzon. Ekziston një numër i madh mundësish për të futur risi në
klasat e mësimit plotësues thjesht duke qenë krijues, për shembull: mësuesit mund të
përdorin veprimtari të reja mësimore, të befasojnë nxënësit me të dhëna të reja ose të
paraqesin një skenar që është plotësisht i paparashikueshëm. Madje, mësuesi mund të
angazhojë nxënësit, përmes lojërave dhe simulimeve që u kërkojnë atyre, të përdorin
në praktikë informacionin e mësuar më parë, në situata të panjohura. Konkretisht,
mësuesi mund të pretendojë që nuk e ka parë filmin “Harry Potter” dhe t’u kërkojë
nxënësve të përshkruajnë një skenë të filmit.
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12. Plotësoni fjalëkryqin e mëposhtëm.

Horizontalisht

Vertikalisht

3. Drejtuesi artistik i punës për një film.

1. Diçka që mbahet e fshehtë.

4. Ai që luan një rol në shfaqjet teatrale.

2. Ndërtesë ku shfaqen filma.

6. Varg karrigesh për t’u ulur në kinema.

5. Ai që krijon vepra muzikore, ai që kompozon.

7. Quhet autori i skenarit.

Rekomandim didaktik 5: Emocionet pozitive janë thelbësore në përqendrimin
e vëmendjes, për perceptimin, kujtesën dhe zgjidhjen e problemeve. Kur amigdala
(pjesa emocionale në qendër të trurit) sheh se përmbajtja e ushtrimit apo tekstit
ka një ndjesi të lartë emocionale, ajo e konsideron këtë material mësimor si më
të rëndësishëm, gjë që rrit nivelin e vëmendjes së nxënësit. Nxënësit i kujtojnë këta
stimuj (si fjalëkryqet apo anagramet më lart) dhe i mësojnë më lehtë se sa mund
të mësojnë të ulur në rreshta me duar të lidhura mbi tavolinë apo bankë. Fjalëkryqi
është një nga mënyrat më të mira për të shkaktuar emocione pozitive si “zbulimi”
i fakteve të panjohura dhe kënaqësia. Plus, zbulimi i përgjigjeve të sakta në një fjalëkryq
përbën një vlerë të shtuar dhe struktura e tyre ka kuptim për hipokampusin (pjesa
e trurit që lidhet me kujtesën), çka e ndihmon nxënësin t’i ruajë njohuritë e mësuara në
këtë mënyrë në kujtesën e tij afatgjatë.
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		GRAMATIKË

Ü Ndajfolje sasie, ndajfolje mënyre
(sasie)

Shkruaj shumë. Punoj pak. Flas së tepërmi.

(mënyre)

Punoj mirë. Shkruaj keq. Flas shqip. Vjen papritur. Rri vetëm.
Marr falas.

Ü Shkallët e ndajfoljes
Shkalla pohore: Unë flas mirë shqip.
Shkalla krahasore: Unë flas më mirë shqip sesa ti.
Shkalla sipërore: Unë flas shumë mirë shqip.

13. Plotësoni fjalitë me ndajfoljet që mungojnë.
falas, mirë, keq, bukur, papritur, shumë, pak, së tepërmi, anglisht
Ata shkruanin ___________. Ti flet shumë ___________ turqisht. Ajo punon më
___________ se unë. Ju flisni __________ më ___________ se ne. Aktorja luan
___________. Kevini do të rrijë ___________ ___________ në shtëpi. Ato flasin
___________. Bileta ishte ___________.

14.  Cili është filmi juaj i preferuar?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Ü Përemrat: cili, cila, cilët, cilat
Cili film është ky?
Cila aktore luan në këtë film?
Cili është filmi yt i preferuar?
Cila është aktorja jote e preferuar?
Cilët filma të pëlqejnë më shumë?
Cilat aktore të pëlqejnë më shumë?

15. Vendosni përemrat që mungojnë në fjalitë e mëposhtme.
cili, cila, cilët, cilat
___________ shkollë është ajo? ___________ aktorë luajnë në filmin “I vetëm në
shtëpi?” ___________ aktore janë këto? ___________ është stina jote e preferuar?
___________ është nxënësi më i mirë në klasë? ___________ është nxënësja më
e mirë në klasë? ___________ nxënëse janë ato? ___________ nxënës flasin në
mësim?

Rekomandim didaktik 6: Duke pasur parasysh që synimi kryesor në mësimin
plotësues është komunikimi, aspektet gramatikore duhet të shpjegohen në mënyrë
shumë pragmatike dhe të përvetësohen nga përdorimi i tyre në ushtrime, jo të mësohen
përmendësh. Prandaj, ndarja e pjesëve të vështira në pjesë më të vogla informacioni,
është provuar që i ndihmon nxënësit të identifikojnë rregullat gramatikore kryesore dhe
të kuptojnë përdorimin e tyre praktik. Pra, në ushtrimet e mësipërme, kërkesat duhet
të ndahen në pjesë më të menaxhueshme. Së pari, nxënësit janë në gjendje të kuptojnë
rregullin gramatikor me anën e shembujve që jep mësuesi dhe pastaj ta aplikojnë
këtë rregull në ushtrimin plotësues. Kjo ndihmon që nxënësit të mos mbingarkohen
me njohuri teorike gramatikore, por ta kenë të lehtë të punojnë me pjesë të vogla
ushtrimesh praktike.
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NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Filmi “Skënderbeu” ka marrë çmim në
Festivalin e Kanës, në vitin 1954.

Filmi “Shok”
“Shok” është një film me skenar dhe
regji të Jamie Donoughue-it. Ky
është filmi i parë kosovar i emëruar
për çmimin “Oscar”, në kategorinë
e filmit më të mirë të shkurtër. Është
një prodhim britaniko-kosovar. Në
film interpretojnë aktorët Lum Veseli,
Andi Bajgora, Eshref Durmishi etj.

PROJEKT: Bisedoni me prindërit dhe gjyshërit për filmat e tyre të preferuar.

Fjalë të urta
Më parë mëso veten,
pastaj të tjerët.
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Rekomandim didaktik 7: Paraqitja e informacionit në mënyra të ndryshme
(në rastin konkret paraqitja e disa skenave nga filmi “Skënderbeu” apo nga filmi
“Shok” të shoqëruara me informacionin e shkruar dhe faktin që filmi ka marrë çmim
në Festivalin e Kanës, në 1954 etj.) janë forma pune me të cilat mësuesi mund të
aktivizojë te nxënësit një numër shqisash njëkohësisht në përvetësimin e materialit
gjuhësor. Një informacion i tillë jo vetëm shton krenarinë tek nxënësit, por edhe
e dërgon informacionin në kujtesën afatgjatë. Të mësuarit multisensor (shumëshqisor)
është një teori e të mësuarit që përdor gjetjet e neuroshkencës për të arritur në aftësimin
e të mësuarit me bazë trurin tek nxënësit. Duke përfshirë shqisa të shumta në mësimet
tuaja, si: prekja, shikimi ose tingulli, nxënësit mund të kenë më shumë gjasa të kuptojnë
dhe mbajnë mend informacionin. Kjo strategji mund të jetë veçanërisht e dobishme
për nxënësit e vegjël, pasi, në këtë mënyrë, mbresa të tilla shqisore do të skaliten në
kujtesën e tyre fëmijërore.

		

FJALORI

Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

aktor

bëj

argëtues

aktore

çfarë

artistik

biletë

çmim

britanik

cila

dua

i emëruar

cilat

dhoma

falas

cilët

i dhjetë

fantazi

cili

film

festival

dokumentar

fëmijë

foto

film

keq

historik

kinema

kosovar

interpretoj

komedi

marr

kategori

luan

mbreti

kinematografi

i preferuar

mirë

kompozitor
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Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

porosis

muzikë

kosovar

radhë

nesër

kokoshka

regjisor

pak

i lirë

regjisore

pëlqej

ndihmoj

skenarist

rri

papritur

skenariste

shikoj

pastaj

shikoj

shkoj

producent

vizatimor

i shkurtër

prodhim

shqip

regji

shumë

sekrete

vende

së tepërmi

viti

si
skenar
urdhëroni
vetëm

Rekomandim didaktik 8: Ah, kaq shumë fjalë për të mësuar dhe kaq pak kohë në
dispozicion! Kur zgjedhim se cilat fjalë e meritojnë kohën e veçantë për t’u mësuar,
nuk kemi pse t’i marrim vendimet vetëm. Një nga gabimet më të mëdha që ne mësuesit
bëjmë në mësimin e fjalorit është përzgjedhja e të gjitha fjalëve për nxënësit, duke
mos u dhënë atyre mundësi për ta zgjidhur vetë këtë çështje. Në këtë ushtrim të fundit,
mësuesi mund të kërkojë një vullnetar nga nxënësit që të drejtojë diskutimin për
“inventarin” e fjalorit. Aty nxënësit identifikojnë fjalët dhe shohin sa i kanë përvetësuar
ato, duke i përdorur në fjali. Mësuesi ndihmon për fjalë të veçanta që mund të jenë
të paqarta.
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MËSIMI

7

Bashkatdhetarë të shquar
të vendit tim në kohën tonë
Këngëtarët shqiptarë

Qëllimet mësimore:
a) Muzika dhe këngëtarët shqiptarë
b) Gramatikë: koha e kryer e mënyrës dëftore; parafjalët e rasës
emërore dhe kallëzore.
c) Punë e diferencuar: “Rita Ora”

Lidhja me kurrikulën

Mësimi, puna, loja dhe koha e lirë

Parimi i shumëllojshmërisë së metodave dhe qasjeve

Koha e lirë
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Objektivi mësimor. Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:

Ü

Ü

Ü
Ü

Ü

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 7 ndryshon nga

mësimet e mëparshme, pasi ai fokusohet si në interesat e nxënësve për
mënyrën se si e kalojnë kohën e lirë (muzikë, sporte, lexim, argëtime të
formave të ndryshme), ashtu edhe në përdorimin e qasjeve të shumëllojshme
për mësimin e fjalorit të ri. Kjo vihet re edhe në formatin e mësimit, ku teksti
është ndërtuar në formë tregimi/informacioni dhe jo në formën e dialogut
si më parë. Ndërtimi i dialogut duke përdorur informacionin e dhënë, tani
i kalon si detyrë nxënësit me ndihmën e mësuesit.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Nëpërmjet fjalëkryqit dhe plotësimit
me fjalët që mungojnë të ushtrimeve të ndryshme, ky mësim ndihmon
nxënësit të punojnë me fjalorin e mësuar dhe ta përdorin atë në situata
të reja.
GRAMATIKË: koha e kryer e mënyrës dëftore, parafjalët e rasës emërore
dhe kallëzore.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Antonio Vivaldi, një nga kompozitorët
më të njohur italianë ka kompozuar një opera me titullin “Skanderbeg”
në shekullin XVIII. Nxënësit e mësojnë këtë informacion dhe u shtohet
krenaria për vendin amë.
FJALORI: aktore, çmim, e re, e saj, emigroj, familja, film, flas, gusht,
i preferuar, këngëtare, kur, këndoj, kënga, lindi, luaj, marr, i njohur, pjesë,
pëlqej, qytet, shqiptar, tregoj, vit.

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Llojshmëria e strategjive në mësimdhënien e fjalëve
të reja ndihmon dukshëm ne përvetësimin e gjuhës shqipe. Nxënësit e kuptojnë se sa
më shumë të praktikojnë gjuajtjet e topit të basketbollit në kosh ose të bëjnë prova në
një shfaqje baleti, aq më shumë do të përmirësohen aftësitë e tyre në lojën e basketbollit
apo në interpretimin e baletit. Mësuesi duhet t’i ndajë këta shembuj si me nxënësit,
ashtu edhe me prindërit që ata të vlerësojnë që edhe truri, duhet të stërvitet si një muskul
që të arrihen rezultatet e pritshme në nxënie. Kur një nxënës stërvitet me tabelën e
shumëzimit ose rilexon pjesë të vështira të një libri, truri bëhet më i aftë në përpunimin e
këtij informacioni, sepse me një përsëritje të tillë, shtohen më shumë neurone që lidhen
me neuronet e tjera dhe bëhen më efikase në dërgimin e sinjaleve tek vatrat e të nxënit.
Një nga ekspertët më të dëgjuar të kësaj fushe është Robert Marzano, i cili pasi ka kaluar
orë të panumërta duke vëzhguar nxënës dhe mësues, ka arritur në konkluzionin se në të
gjitha fushat e përmbajtjes së mësimdhënies së gjuhës së huaj, përpunimi i drejtpërdrejtë
i fjalorit është thelbësor. Marzanoja sugjeron gjashtë hapa të ndryshëm për përpunimin
e fjalorit. Këta hapa i gjeni në konceptet didaktike të këtij mësimi.
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LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË

Dua Lipa është këngëtare
shqiptare. Ajo jeton në Britaninë
e Madhe. Lindi në Londër më
22 gusht të vitit 1995. Familja e saj
ka emigruar në Angli nga Kosova
në vitin 1992. Dua Lipa ka marrë
pjesë në reklamën e “X Factor
UK”, në vitin 2013. Ka publikuar
këngën e saj të parë “New Love”
në vitin 2015.
Dua Lipa është një nga këngëtaret
më të famshme në botë. Në një
intervistë në televizionin “CNN”,
Dua ka folur për fëmijërinë e saj,
refugjatët, familjen dhe projektet
e reja.
“Askush nuk e lë vendlindjen me
dëshirë. Është e vështirë sidomos
për refugjatët, por unë kam qenë
me fat që kam ardhur në Londër
dhe kam realizuar ëndrrat e mia”,
ka thënë Dua.
Dua ka treguar se prindërit e kanë
ndihmuar shumë në karrierën
muzikore dhe se qyteti i saj
i preferuar është Prishtina. Dua
Lipa ka marrë mbi 20 çmime.
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1. Përgjigjjuni pyetjeve.
Ku banon Dua Lipa?
Nga është Dua?
Sa vjeçe është ajo?
Kur ka emigruar në Angli familja e saj?
Kur e ka publikuar këngën e parë?
Për çfarë ka folur Dua Lipa në televizionin “CNN”?
Çfarë ka realizuar ajo në Londër?
Cili është qyteti i saj i preferuar?

2. Rilexoni tekstin dhe përcaktoni nëse fjalitë janë të
sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
									
Dua Lipa është nga Kosova.
Dua jeton në Britaninë e Madhe.
Ajo ka marrë pjesë në reklamën e “X Factor USA”.
Ka publikuar këngën e saj të parë në vitin 2005.
Dua është një nga këngëtaret më të famshme në botë.
Dua Lipa ka folur në televizionin “BBC” për fëmijërinë
dhe familjen.
Dua ka realizuar ëndrrat e saj në Londër.
Qyteti i saj i preferuar është Tirana.
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V

G

Rekomandim didaktik 1: Me hulumtimet e tyre, shkencëtarët e fushës së neuroplasticitetit (aftësia e trurit për të ndryshuar) na kanë mësuar se si t’i përdorim më së miri
strategjitë specifike për të përpunuar fjalorin. Le të fillojmë me një strategji për mësimin
e fjalorit të referuar si procesi me gjashtë hapa (Marzano, 2004).
1. Në fillim të mësimit jepni një përshkrim, shpjegim ose shembull të fjalës së re.
Mësuesi, për shembull, do të shpjegojë fjalën “bashkëjetesë”. Në vend që të ofrojë
një përkufizim të librit shkollor apo të fjalorit, mësuesi shkruan fjalën në dërrasë dhe
e shqipton atë, jep një fjali të thjeshtë etj.; ose tregon një anekdotë që ilustron kuptimin
e fjalës (Hapi 1). Në rastin e mësipërm, mësuesi mund të shpjegojë për shembull se
krokodili dhe një zog i quajtur “zhytësi egjiptian” kanë një marrëdhënie që ilustron
“bashkëjetesën”. Krokodili hap gojën dhe fton zhytësin të hyjë brenda gojës. Zogu
endacak i pastron dhëmbët krokodilit, por njëkohësisht ushqehet edhe për vete. Të
dy palët përfitojnë: zogu merr ushqim; krokodili pastron dhëmbët. Ndërsa shpjegon
këtë marrëdhënie, mësuesi mund t’u tregojë nxënësve imazhe të gjetura në Internet që
lidhen me konceptin e bashkekzistencës. Ky koncept mund të ilustrohet edhe me jetën
e Dua Lipës, se si gjuha shqipe dhe gjuha angleze ekzistojnë në harmoni në jetën e saj
dhe ajo i flet të dyja rrjedhshëm, megjithëse ka lindur në Londër të Anglisë.

3. Duke u bazuar në informacionin e mësipërm, bëni një intervistë
imagjinare me Dua Lipën. Çfarë pyetjesh do t’i bënit?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Flisni për këngëtarin/këngëtaren tuaj të preferuar.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Shikoni videon e mëposhtme dhe diskutoni për informacionin që
keni kuptuar.
Dua Lipa speaking in Albanian - YouTube

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Rekomandim didaktik 2: Një hap tjetër shumë i rëndësishëm në mësimin e fjalorit:
2. Kërkojuni nxënësve të përshkruajnë, shpjegojnë fjalën e re me fjalët e tyre ose
të japin shembullin në një fjali të thjeshtë.
Mësuesja organizon bisedën me pyetjet e mësimit të mëparshëm dhe të këtij mësimi,
si dhe kërkon që nxënësit të përdorin fjalët e reja, të mësuara në këto dy mësime
nëpërmjet pyetjeve të tilla, si: Cili është këngëtari/ja juaj i parapëlqyer? Ku banon
ai/ajo? Ku ka lindur ai/ajo? Cila është kënga jote e parapëlqyer? Në këtë mënyrë
sigurohemi që fjalori i mësuar kalon në kujtesën afatgjatë dhe mbetet i gatshëm për
nxënësin që ta përdorë kurdo që t’i paraqitet nevoja.

		

SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI

6. Shkruani disa dialogë, duke u bazuar në informacionin e mëposhtëm.
A. Bebe Rexha lindi më 30 gusht të vitit 1989 në Nju-Jork. Ajo është një
këngëtare shqiptaro-amerikane shumë e njohur, me origjinë nga Dibra e Madhe
(Maqedonia e Veriut). Bebe Rexha ka shkruar këngë për artistë të njohur si
Eminem dhe Selena Gomez.

B. Eleni Fouréira (Entela Fureraj) ka lindur më 7 mars të vitit 1987 në Fier,
Shqipëri. Është një këngëtare shumë e njohur dhe tani jeton në Greqi. Ka
kënduar në Eurovizion në vitin 2018. Kënga e saj “Fuego” mori çmimin e dytë.

C. Ermal Meta është një këngëtar shumë i njohur në Itali. Ai lindi në Fier, Shqipëri
më 20 prill të vitit 1981. Familja e tij emigroi në Itali kur ai ishte 13 vjeç. Ka
marrë çmimin e parë në Sanremo në vitin 2018.

7. Vendosni foljet në kllapa në formën e duhur.
Dua Lipa ____________ (jetoj) në Britaninë e Madhe. Familja e saj ____________
(emigroj) në Angli nga Kosova në vitin 1992. Këngëtaret e saj të preferuara
____________ (jam) Nelly Furtado dhe Pink. Dua Lipa ____________ (marr) pjesë
në reklamën e “X Factor UK”, në vitin 2013. Ajo ____________ (publikoj) këngën
e saj të parë në vitin 2015. Në një intervistë në CNN, Dua ____________ (flas) për
fëmijërinë e saj, refugjatët, familjen dhe projektet e reja. Ajo ____________ (jam)
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me fat që ____________ (vij) në Londër dhe ____________ (realizoj) ëndrrat
e saj, Dua Lipa ____________ (them) se i pëlqen Prishtina. Ajo ____________
(tregoj) se prindërit e ____________ (ndihmoj) shumë në karrierën muzikore.

8. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
“___________ në shtëpi” është një film ___________. Kevini është 8 ___________
dhe ___________ do të rrijë ___________ në shtëpi. Çfarë do të ___________
Kevini? A do të shkojë çdo ___________ mirë? “Mbreti ___________” është një
nga filmat ___________ vizatimorë të ___________ Disney. Ka muzikë shumë
___________. Filmi “Harry Potter dhe dhoma ___________” ka si ___________
Steve Kloves dhe regjisor Chris Columbus. Aktorët ___________ janë: Daniel
Radclife dhe Emma Watson.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

9. A dëgjoni këngë shqiptare? Shkruani tekstin e një kënge që dini.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Rekomandim didaktik 3:
3. Kërkojuni nxënësve të ndërtojnë një figurë, piktograf ose paraqitje simbolike
të fjalës së mësuar apo të informacionit të sapomarrë për një personazh të njohur
shqiptar në fushën e muzikës.
Njëkohësisht, nxënësit do të mësojnë edhe si ndërtohet dialogu nga mësimi
i mësipërm. Mësuesit mund të dëgjojnë në klasë bashkë me nxënësit këngë nga
këngëtarët e përmendur më sipër. Mësuesi mund të diskutojë në klasë se çfarë është
“Eurovizioni”, çfarë është Festivali i Sanremos etj. Mësuesit në Greqi mund të flasin
më shumë për Elenin nëse nxënësit e njohin atë ose jo dhe të shohin video të ndryshme.
Mësuesit në Itali mund të flasin më shumë për Ermal Metën, a e njohin nxënësit dhe
të shohin pjesë nga Sanremo ku ai këndon.
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10. Plotësoni fjalëkryqin e mëposhtëm.

Horizontalisht

Vertikalisht

3. Ajo që shohim në gjumë.

1. Vendi ku ka lindur dikush.

5. Muaji i tetë i vitit.

2. Ai që di të këndojë bukur.

7. Mosha e dikujt kur ishte fëmijë.

4. Koha prej dymbëdhjetë muajsh nga 1 janar
deri më 31 dhjetor.
6. Shpërblim i veçantë moral në festival.
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Rekomandim didaktik 4: Një nga format më argëtuese në mësimin e fjalorit
të një gjuhe tjetër është përdorimi i lojërave të ndryshme, në mënyrë të veçantë i atyre
gjuhësore. Një rekomandim tjetër i Marzanos është:
4. Përfshini nxënësit në mënyrë periodike në lojëra që u mundësojnë atyre
të luajnë me fjalët e mësuara.
Në rastin e fjalëkryqit të mësipërm, nxënësit i jepet përkufizimi i fjalës dhe ai duhet ta
zbulojë atë për të plotësuar fjalëkryqin e mësipërm, p.sh.:
Horizontalisht

Vertikalisht

3. Ajo që shohim në gjumë. ËNDRRA

1. Vendi ku ka lindur dikush. VENDLINDJA

5. Muaji i tetë i vitit. GUSHT

2. Ai që di të këndojë bukur. KËNGËTAR

7. Mosha e dikujt kur ishte fëmijë. FËMIJËRI

4. Koha prej dymbëdhjetë muajsh nga 1 janar
deri më 31 dhjetor. VITI
6. Shpërblim i veçantë moral në festival. ÇMIM

		GRAMATIKË
 Koha e kryer e foljeve në mënyrën dëftore
jam

kam

rri

jap

shoh

unë

kam qenë

kam pasur

kam ndenjur

kam dhënë

kam parë

ti

ke qenë

ke pasur

ke ndenjur

ke dhënë

ke parë

ai/ajo

ka qenë

ka pasur

ka ndenjur

ka dhënë

ka parë

ne

kemi qenë

kemi pasur

kemi ndenjur

kemi dhënë

kemi parë

ju

keni qenë

keni pasur

keni ndenjur

keni dhënë

keni parë

ata/ato

kanë qenë

kanë pasur

kanë ndenjur

kanë dhënë

kanë parë
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mësoj

pëlqej

lind

ha

pi

unë

kam mësuar

kam pëlqyer

kam lindur

kam ngrënë

kam pirë

ti

ke mësuar

ke pëlqyer

ke lindur

ke ngrënë

ke pirë

ai/ajo

ka mësuar

ka pëlqyer

ka lindur

ka ngrënë

ka pirë

ne

kemi mësuar

kemi pëlqyer

kemi lindur

kemi ngrënë

kemi pirë

ju

keni mësuar

keni pëlqyer

keni lindur

keni ngrënë

keni pirë

ata/ato

kanë mësuar

kanë pëlqyer

kanë lindur

kanë ngrënë

kanë pirë

Ka publikuar këngën e saj të parë “New Love” në vitin 2015.
Dua ka folur për fëmijërinë e saj, refugjatët, familjen dhe projektet e reja.
“Unë kam qenë me fat që kam ardhur në Londër dhe kam realizuar ëndrrat
e mia”, ka thënë Dua.
Dua ka treguar se prindërit e kanë ndihmuar shumë në karrierën muzikore.

11. Vendosini foljet në kllapa në kohën e kryer.
Ata ___________ (jam) me pushime në Kosovë. Ju ___________ (mësoj) shqip
shumë mirë. Vesa ___________ (rri) disa muaj në Kosovë. Unë nuk ___________
(ha) ushqime tradicionale. A ___________ (pi) bozë? Më ___________ (pëlqej)
shumë filmi “Shok”. A ___________ (shoh) filma të rinj? Ti nuk më ___________
(jap) informacione. Kush ___________ (kam) më shumë ide? Ajo ___________
(tregoj) për fëmijërinë e saj. Unë ___________ (tregoj) për jetën time. Ata
___________ (ndihmoj) shumë në këtë aktivitete. Këngëtarja ___________
(marr) pjesë në reklamën e re. Ti ___________ (emigroj) në vitin 2019. Kur
___________ (vij) ti në Itali? Ata ___________ (realizoj) disa projekte. Ju nuk
___________ (flas) shumë sot.
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12. Plotësoni tabelën e mëposhtme me format e foljeve që mungojnë.
them

tregoj

unë
ti

flas

kërkoj

kam folur
ke thënë

ke kërkuar

ai/ajo
ne
ju

kemi treguar
keni thënë

keni kërkuar

ata/ato

kanë folur
gjej

unë

vij

marr

kam gjetur

ti
ai/ajo
ne

ka ardhur
kemi gjetur

ju
ata/ato

kanë marrë

13. Shkruani një histori ku të përdorni folje në kohën e kryer.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Rekomandim didaktik 5: Edhe mësimi i rregullave të reja gramatikore mund të
konsiderohet si një informacion i ri i marrë në këtë mësim. Në këtë rast, mësuesi nuk
do të thellohet në shpjegime teorike, por do t’i japë nxënësit sa më shumë mundësi për
përdorimin e rregullave gramatikore në praktikë. Për këtë qëllim, angazhoni nxënësit
në mënyrë periodike në aktivitete që i ndihmojnë ata të shtojnë njohuritë e tyre për
rregullat e reja gramatikore dhe fjalët e mësuara në fletoret e tyre të fjalorit.
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14. Shkruani për jetën e këngëtarit/këngëtares suaj të preferuar.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ü Parafjalët e rasës kallëzore
mbi: Dua Lipa ka marrë mbi 20 çmime.
me: Kam qenë me fat.
Askush nuk e lë vendlindjen me dëshirë.
më: Lindi në Londër më 22 gusht të vitit 1995.
në: Lindi në Londër.
Dua Lipa ka marrë pjesë në reklamën e “X Factor UK” në vitin 2013.
Në një intervistë në televizionin “CNN”, Dua ka folur për fëmijërinë e saj.
Prindërit e kanë ndihmuar shumë në karrierën muzikore.
pa: Ajo foli pa shumë emocione.
për: Dua ka folur për fëmijërinë e saj, refugjatët, familjen dhe projektet e reja.
Është e vështirë sidomos për refugjatët.

15. Vendosni parafjalët që mungojnë në fjalitë e mëposhtme.
mbi, me, më, në, pa, për
Ai luan ___________ filmin “I vetëm në shtëpi”. Po shkoj ___________ dëshirë
në këtë aktivitet. Filmi ka marrë çmim ___________ Festivalin e Kanës. Ata kanë
folur ___________ pushimet verore. Atje kishte ___________ 100 turistë. Ti fole
___________ shumë emocione. Lindi ___________ 10 korrik. ___________ një
intervistë ka folur për Tiranën. Ajo jeton ___________ Britaninë e Madhe. Ajo
tregoi shpesh ___________ Kosovën. Ajo është vajzë ___________ fat.
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Rekomandim didaktik 6: Përsëri, në ushtrimet e mësipërme nxënësit punojnë me
të njëjtin fjalor, por këtu shtohet edhe përdorimi i parafjalëve mbi, me, më, në, pa, për.
Në këtë rast, mësuesi:
Periodikisht kërkon nga nxënësit që të diskutojnë për fjalët e reja me njëri-tjetrin.
Ata përpiqen të shpjegojnë kuptimin e fjalës, të krijojnë një shpjegim ose një shembull
nga jeta e tyre. Në raste të tjera, ata vizatojnë një imazh që përshkruan atë që ata
mendojnë se ka kuptimin e fjalës së re.

		 NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Kompozitori i njohur italian Antonio Vivaldi
ka shkruar në vitin 1718.

Rita Ora
Këngëtarja e famshme shqiptare,
Rita Ora, ka publikuar një
sekuencë të shkurtër të këngës
së saj të re, ku ka veshur veshjen
kombëtare shqiptare. Në këtë
video shfaqen edhe vajza të tjera
me veshje kombëtare shqiptare.
Rita Sahatçiu Ora është këngëtare
dhe aktore shqiptare që jeton në
Britaninë e Madhe. Rita lindi më 26 nëntor të vitit 1990 në Prishtinë. Familja
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e saj emigroi në Britaninë e Madhe kur ajo ishte 1 vjeçe. Në vitin 2004 ka luajtur
në filmin “Spivs” dhe në vitin 2014 ka luajtur në filmin “Fast & Furious 6”.
PROJEKT: Gjeni informacione për këngëtarë të njohur me origjinë shqiptare.

Fjalë të urta
Fjala në vend të huej bahet gur.

Rekomandim didaktik 7: Disa ditë më vonë, mësuesi rishikon fjalët e reja, duke
përdorur përsëritjen, rifreskimin dhe përdorimin e tyre. Këta hapa nuk kanë nevojë
të ndiqen në mënyrë kronologjike. Mësuesi mund të kërkojë që nxënësit të krahasojnë
kuptimin e ndërsjellë me një fjalë tjetër të studiuar më parë; nxënësit mund të ndahen
në grupe dyshe dhe të krahasojnë shënimet e tyre për fjalën në fletoret e fjalorit;
mësuesi mund të krijojë një lojë, në të cilën nxënësit të luajnë duke përdorur fjalët
e reja, p.sh.: kur nxënësit janë duke folur për faktin që Rita Ora vesh kostumin kombëtar
shqiptar kur del në skenë, ata mund të përdorin fjalë të mësuara më parë, si: xhubleta,
plisi, tirqit etj.
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FJALORI
Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

aktore

bëj

adoleshente

çmim

çfarë

amerikan

e re

dua

askush

Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

e saj

i dytë

botë

emigroj

fëmijë

dëshirë

familja

gjej

ëndërr

film

kombëtar

e famshme

flas

kosovar

fat

gusht

mirë

fëmijëri

këngëtare

muzikë

intervistë

kur

nëntor

karrierë

këndoj

pak

këngë

kënga

i parë

muzikor

lindi

pëlqej

ndihmoj

luaj

prill

projekt

marr

rri

publikoj

i njohur

shkoj

realizoj

pjesë

shkruaj

refugjat

pëlqej

i shkurtër

reklamë

i preferuar

shqip

sekuencë

qytet

shumë

shqiptar

shqiptar

vende

tani

tregoj

veshje

vendlindje

vit

vij
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Rekomandim didaktik 8: Siç u theksua që në fillim të mësimit, mësuesi duhet
të përdorë strategji të shumëllojshme për të siguruar përvetësimin logjik të fjalorit
të ri, të përsëritur apo shtesë. Arsyet pse duhet menduar për këtë shumëllojshmëri
strategjish për të përpunuar fjalorin janë: Dikush mund të thotë se thjesht nuk ka kohë të
mjaftueshme për gjithë këtë analizë të paraleximit të fjalëve, udhëzime të drejtpërdrejta
të fjalorit dhe lojëra gjuhësore, me pretekstin se “Mësuesi duhet të përqendrohet tek
përmbajtja e mësimit!” Përgjigjen mund ta gjejmë tek thëniet e mëposhtme:
• “Fjalori është treguesi më i mirë dhe i vetëm i aftësisë intelektuale dhe një
parashikues i saktë i suksesit në shkollë”. (W.B. Elley)
• “Për shkak se çdo fjalë e re duhet të studiohet dhe të mësohet vetë, sa më i madh të
bëhet fjalori juaj, aq më e lehtë do të jetë të lidhni një fjalë të re me fjalët që tashmë
i njihni dhe kështu të mbani mend kuptimin e saj. Kështu që shpejtësia, apo ritmi
juaj i të mësuarit matet me rritjen e fjalorit. (Johnson O’Connor)
• “Ne mendojmë me fjalë, prandaj, për të përmirësuar të menduarit, duhet të mësojmë
fjalorin.” (A. Draper dhe G. Moeller)
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MËSIMI

8

Bashkatdhetarë të shquar
të vendit tim në kohën tonë
Sportistët

Qëllimet mësimore:
a) Sporti
b) Gramatikë: lakimi i emrit në rasën gjinore; përemrat pyetës
kush, cili, cila, cilët, cilat në rasën gjinore.
c) Punë e diferencuar: “Xhudistja Majlinda Kelmendi”

Lidhja me kurrikulën

Mësimi, puna, loja dhe koha e lirë

Parimi i shumëllojshmërisë së metodave dhe qasjeve

Koha e lirë
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Objektivi mësimor. Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:

Ü

Ü

Ü
Ü

Ü

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 8 ka si fokus mësimin,

punën, lojën dhe kohën e lirë, si dhe parimin e shumëllojshmërisë së
metodave dhe qasjeve për mënyrat si kalohet koha e lirë, konkretisht në
fushën e sporteve.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Në këtë rubrikë nxënësve u jepet rasti
që të zhvillojnë aftësitë për të shkruar, duke ruajtur karakterin e lojës, gjë
shumë e rëndësishme për të shtuar dëshirën për të marrë pjesë në këto
veprimtari didaktike.
GRAMATIKË: lakimi i emrit në rasën gjinore; përemrat pyetës kush, cili,
cila, cilët, cilat në rasën gjinore.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Peja është qyteti që prodhon kampionët
botërorë të xhudos. Xhudistja Majlinda Kelmendi i ka dhënë Kosovës
medaljen e parë të artë në Lojërat Olimpike në vitin 2016 dhe një tjetër në
vitin 2021.
FJALORI: botëror, e zezë, ekip, europian, eveniment, fëmijëri, festë, futboll,
futbollist, i suksesshëm, kombëtar, kombëtarja, lojë, lojëra, olimpike, lojtar,
luaj, mal, marr, medalje, merrem, not, pantallona, përfaqësuese, portier,
skuadër, sport, stadium, tenis, top, turne, uniformë, xhudist, xhudo.

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Truri i njeriut është një organ “shoqëror”: ai
funksionon mirë kur është me miq e shokë. Qeniet njerëzore janë natyrshëm qenie
shoqërore dhe kërkojnë kontakte me të tjerët, të cilat arrihen nëpërmjet komunikimit.
Disa nga shtysat e trurit si qenie shoqërore janë dëshirat për të mësuar përmes imitimit
dhe për t’iu përgjigjur sjelljeve apo ndikimeve të të tjerëve. Individët/nxënësit gjejnë
kuptim në përvojat dhe informacionin e marrë kur janë në kontakt me të tjerët.
Mësuesit kanë mundësi ta shfrytëzojnë këtë aftësi të trurit, duke përgatitur aktivitete
që i lejojnë nxënësit të bashkëbisedojnë me njëri-tjetrin dhe të diskutojnë se çfarë po
mësojnë. Duke lejuar këtë lloj aktiviteti, idetë hulumtohen së bashku, duke modifikuar,
transformuar, konfirmuar apo refuzuar njohuritë gjuhësore, sipas situatave në të cilat
bëhet mësimi. Ka disa strategji, të cilat mund të përdoren me sukses për të arritur një
objektiv të tillë në mësimdhënie.

110

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË

		

1. Lidhni fotografitë me emrat e sporteve që shfaqen
në to.
1.		

		

2.			3.		4.		5.

6.			

10.			

7.		

11.		

8.			

12.		

a. xhudo

b. tenis

c. futboll		

d. karate

f. joga

g. boks

gj. alpinizëm

h. atletikë

i. peshëngritje

j. not

k. basketboll

l. aerobi

9.

13.

e. volejboll

2. Plotësoni tabelën e mëposhtme.
Sporte në skuadër

Sporte individuale
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3.

Përcaktoni nëse fjalitë janë të sakta: V (e vërtetë),
G (e gabuar).

									
Futbolli është lojë me top mes dy skuadrave me nga 11 lojtarë.
Joga është sport në skuadër.
Skuadra e basketbollit ka 6 lojtarë.
Alpinistët ngjiten në male.
Skuadra e volejbollit ka gjashtë lojtarë.
Noti është sport individual.
Xhudoja është një art marcial.

V

G

4. Bëni dialogë me pyetjet e mëposhtme.
A merresh me sport?
Çfarë sporti praktikon?
Sa herë në javë shkon në basketboll/tenis/not/volejboll/futboll etj.?
A bën vrap?
A shkon në palestër?
A noton në pishinë?
A keni ekip sporti në shkollë?
A je në ekipin e shkollës?
A ngjitesh në male?
Rekomandim didaktik 1: Të gjitha nivelet e të mësuarit përfshijnë si trupin, ashtu edhe
mendjen (trurin). Sa herë që një individ merr informacion të ri, truri pëson një ndryshim
fiziologjik. Ky proces njihet si “plasticitet nervor” ose neuroplasticiteti. E parë në këtë
këndvështrim, mësimdhënia duhet të përqendrohet në këtë aftësi të trurit. Ky ndryshim
fiziologjik përfshin ndërtimin e fijeve të vogla lidhëse (dendritet), grupet e të cilave
bashkohen për të krijuar struktura më të forta të dijes në tru, që quhen sinapse. Sinapset janë
të ngjashme me kryqëzimet e trafikut që lejojnë funksionimin e “autostradave” të ndryshme
të informacionit në tru. Ekspertët theksojnë se kur një individ mëson diçka të re, ai krijon një
“rrugë apo brazdë” të re nervore. Por “autostradat” nuk mund të krijohen pa “rrugicat” dhe
“kryqëzimet” (dendritet dhe sinapset). E thënë më thjesht, kjo do të thotë që në ushtrime si
këto të mësipërme, mësuesi mund të punojë në fillim me fjalorin dhe figurat/pikturat, pastaj
t’i ndihmojë nxënësit të lidhin figurën me fjalën dhe të kuptojnë nëse fjalitë janë të vërteta
apo të gabuara; së fundi, nxënësi i lidh imazhet dhe fjalët me jetën e tij të përditshme, duke
treguar sa herë në javë luan basketboll, apo nëse vrapon çdo ditë etj. Të gjitha këto dendrite
që lidhin vatra të ndryshme të njohjes në tru, sigurojnë që informacioni i marrë të kalojë
në kujtesën afatgjatë, gjë e domosdoshme në çdo situatë nxënieje, në mënyrë të veçantë
në mësimin e gjuhëve.
112

5. Shënoni emrat e sportistëve në krah të sporteve:
Shembull: futboll – futbollist
xhudo

karate

volejboll

futboll

tenis

basketboll

alpinizëm

atletikë

not

6. Flisni për sportin tuaj të preferuar.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Shikoni videon e mëposhtme dhe bëni në klasë ushtrimet, pasi të
shënoni fjalët që kuptoni.
Edukimi fizik sporte dhe shendeti - YouTube

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Rekomandim didaktik 2: Kur një model apo përvojë e veçantë e të mësuarit përsëritet,
rruga/brazda nervore bëhet edhe më e fortë apo e thellë. Kjo tregon se të mësuarit ka si
ndikim fizik, ashtu si edhe ndikim mendor në tru. Nxënësit mësojnë më mirë nëse u jepet
mundësia të ndërthurin së bashku aktivitetin mendor dhe atë fizik. Ata mërziten kur thjesht
rrinë të ulur tërë ditën në bankë. Ndaj mësuesi duhet të synojë që t’i bëjë aktivitetet e tij
mësimore sa më aktive. Megjithëse praktika e mësimdhënies mund të mos jetë e përsosur,
kur mësimi bëhet në “harmoni” me kërkesat apo modelet e parapëlqyera nga truri,
nxënësit e vendosin në mënyrë të padiskutueshme informacionin në kujtesën afatgjatë. Për
ushtrimet e mësipërme ka një vijueshmëri: tek ushtrimi 5 është përdorur më parë modeli
shqip/shqiptar dhe tani kemi futboll/futbollist; te videoja për edukimin fizik ne kemi përdorur
më parë konceptin didaktik “përgjigjen e përgjithshme fizike” (PPF) ku nxënësit i “përdorin”
fjalët duke bërë lëvizje, sipas kuptimit të fjalës. Këtu mësuesi mund ta përdorë me sukses
“përgjigjen e përgjithshme fizike” (PPF), duke kërkuar bërjen e lëvizjeve pasi nxënësit kanë
mësuar fjalët. Gjithashtu, kjo veprimtari ndihmon edhe për një jetesë të shëndetshme dhe
josedentare për nxënësit. P.sh.: mësuesi thotë fjalën e re “xhudo”, nxënësit bëjnë lëvizjen
sikur luajnë xhudo; mësuesi thotë “notoj” dhe nxënësit bëjnë lëvizje sikur notojnë.
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SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI

8. Lexoni tekstin e mëposhtëm dhe përgjigjjuni pyetjeve të dhëna.
Shqiptarët e duan shumë futbollin. Në fëmijëri, të gjithë luajnë futboll me shokët
e lagjes. Fëmijët kanë futbollistët e tyre më të dashur. Ata janë futbollistë të
skuadrave të ndryshme. Stadiumet janë plot me tifozë shqiptarë kur luan kombëtarja
e Shqipërisë dhe përfaqësuesja e Kosovës. Shumë futbollistë shqiptarë luajnë
me skuadra të ndryshme në botë dhe janë shumë të suksesshëm. Ka futbollistë
shqiptarë që kanë luajtur dhe luajnë me skuadrat e Arsenalit, të Lacios, të Bazelit,
të Bajernit, të Napolit etj.
1. Me kë luajnë futboll fëmijët?
2. Cilët janë futbollistët më të dashur të fëmijëve?
3. Si janë stadiumet kur luan Kombëtarja e Shqipërisë dhe Përfaqësuesja e Kosovës?
4. Me cilat skuadra luajnë shumë futbollistë shqiptarë?
5. Si janë futbollistët shqiptarë?

9. Plotësoni fjalitë me fjalët e dhëna.
xhudo, futboll, volejboll, not, basketboll, joga, karate, alpinist
___________ është lojë me top mes dy skuadrave me nga 11 lojtarë. ___________
dhe ___________ janë arte marciale. ___________ është sport në skuadër.
Skuadra e __________ ka 6 lojtarë. ___________ ngjiten në male. Skuadra
e ___________ ka 5 lojtarë. ___________ është sport individual.
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10. Plotësoni fjalëkryqin e mëposhtëm.

Horizontalisht

Vertikalisht

4. Ai që merret me alpinizëm.

1. Lojë me top mes dy skuadrave me 11 lojtarë.

5. Ai që bën ndeshje boksi.

2. Lojë me dy skuadra me nga 6 lojtarë.

7. Përfshin ushtrime me vegla ose pa vegla.

3. Aftësia për të ngritur një peshë të caktuar.

8. Art marcial.

6. Ai që di të bëjë not mirë.
9. Sporti i ngjitjes në male të larta.
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Rekomandim didaktik 3: Kërkimi i kuptimit të fjalëve dhe fjalive është i natyrshëm
tek çdo njeri. Njerëzit nga natyra e tyre i japin kuptim asaj që përjetojnë, p.sh.: në gjuhën
e eskimezëve ekzistojnë 52 fjalë për fjalën “borë”, pasi ajo është pjesë e përditshmërisë
së tyre, por kjo nuk ndodh në vendet e Afrikës. Kështu mund të themi se nxënësit do ta
organizojnë informacionin sipas përvojave te tyre. Interesi për veprimtarinë didaktike
është një faktor i rëndësishëm në mënyrën se si një individ filtron sasinë e madhe të
informacionit që i jepet. Nëse një individ është i interesuar për diçka, ai ndien nevojën
për ta kuptuar atë. Në rastin e ushtrimeve të mësipërme, nxënësit shqiptarë në Europë do
të jenë shumë të interesuar për futbollin, por ky sport nuk është kaq popullor në Amerikë
apo Kanada, ku sportet më popullore janë hokeji dhe basketbolli. Në këtë rast, mësuesi
mund ta ndryshojë tekstin përkatësisht për të përfshirë basketbollin apo hokejin, sporte
shumë popullore këto në kontinentin amerikano-verior.

Rekomandim didaktik 4: Nxënësit mund të mos jenë gjithmonë entuziastë për të
mësuar gjuhën shqipe, megjithatë, ka mënyra si mësuesit mund ta stimulojnë interesin
e tyre. Duke bërë këtë, do të lindë dëshira për të gjetur kuptimin e fjalëve apo fjalive në
atë që është “fshehur” tek fjalëkryqet apo lojërat gjuhësore, dhe përvoja e nxënësve për
të mësuar do të jetë më e dobishme. Kjo, nëse mësuesi e bën mësimin interesant dhe
e lidh atë me lojëra apo kuriozitete nga fusha e sportit. Emocionet pozitive si kërshëria,
kënaqësia, krenaria, argëtimi etj., janë jetike për modelimin e të mësuarit me bazë trurin.
Këtë funksion kryejnë edhe ushtrime, si: “zbulimi i fjalëve të fshehura” apo fjalëkryqi.
Para se të fillohet një veprimtari e tillë didaktike, mësuesi mund të flasë me nxënësit
rreth temave që duhet të gjejnë tek loja. Kjo do të shtojë interesin dhe emocione të tjera
pozitive, çka rrit kureshtjen qoftë edhe ndaj vetë ushtrimit dhe fjalorit të ri.

		GRAMATIKË
Ü Rasa gjinore
Gjinia
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Numri njëjës
Trajta e pashquar

Trajta e shquar

mashkullore

i/e një futbollisti

i/e futbollistit

mashkullore

i/e një shoku

i/e shokut

femërore

i/e një skuadre

i/e skuadrës

femërore

i/e një futbollisteje

i/e futbollistes

femërore

i/e një shtëpie

i/e shtëpisë

Gjinia

Numri shumës
Trajta e pashquar

Trajta e shquar

mashkullore

i/e disa futbollistëve

i/e futbollistëve

mashkullore

i/e disa shokëve

i/e shokëve

femërore

i/e disa skuadrave

i/e skuadrave

femërore

i/e disa futbollisteve

i/e futbollisteve

femërore

i/e disa shtëpive

i/e shtëpive

Ky është ekipi i një futbollisti.		
Kjo është skuadra e një futbollisti.		

Ky është ekipi i futbollistit.
Kjo është skuadra e futbollistit.

Ky është ekipi i (disa) futbollistëve.		
Kjo është skuadra e (disa) futbollistëve.

Ky është ekipi i futbollistëve.
Kjo është skuadra e futbollistëve.

Këto janë ekipet e një futbollisti.		
Këto janë skuadrat e një futbollisti.		

Këto janë ekipet e futbollistit.
Këto janë skuadrat e futbollistit.

Këto janë ekipet e (disa) futbollistëve.
Këto janë skuadrat e (disa) futbollistëve.

Këto janë ekipet e futbollistëve.
Këto janë skuadrat e futbollistëve.

11. Plotësoni fjalitë me fjalët në kllapa, duke i vendosur në rasën
e duhur.
Të gjithë luajnë futboll në fëmijëri me shokët _____________ (lagje). Ata janë
futbollistët _____________ (ekip) të ndryshme. Stadiumet janë plot me tifozë
shqiptarë kur luan Kombëtarja _____________ (Shqipëri) dhe përfaqësuesja
_____________ (Kosovë). Shumë _____________ (futbollist) shqiptarë luajnë
me _____________ (skuadër) të ndryshme në botë dhe janë shumë të suksesshëm.
Ka _____________ (futbollistë) shqiptarë që kanë luajtur dhe luajnë me skuadrat
_____________ (Arsenal), _____________ (Lacio), _____________ (Bazel),
_____________ (Bajern), _____________ (Napol) etj.
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12. Vendosni emrat në kllapa në rasën gjinore.
Ilirët janë paraardhësit _____________ (shqiptarë). Fotografia e dytë është
nga Liqenet _____________ (Lurë), kurse fotografia e tretë është nga plazhi
___________ (Dhërmi). Në këtë shesh, Ambasada _____________ (Shqipëri) dhe
Ambasada _____________ (Kosovë) në Itali organizojnë aktivitete të ndryshme.
Monumenti tjetër është shtatorja e parë _____________ (Skënderbeu) në SHBA.
Xhubleta është një veshje e përdorur nga gratë dhe vajzat shqiptare në zonën
_____________ (Alpe). Kjo është një veshje nga zona _____________ (Shqipëri)
së Veriut. Nuset arbëreshe e vënë kezën ditën _____________ (dasmë) dhe për
festa. Ata po dëgjonim me kureshtje historitë _____________ (prindër).

13. Shkruani për jetën e sportistit/sportistes suaj të preferuar.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ü Përemrat kush, cili, cila, cilët, cilat në rasën gjinore
Rasa emërore
kush
cili
cila
cilët
cilat

Kush është ky djalë?		
Cili futbollist luan me Lacion?
Cila teniste luan me Tiranën?
Cilët futbollistë janë këta?
Cilat teniste janë këto?
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Rasa gjinore
i/e kujt
i/e cilit
i/e cilës
i/e cilëve
i/e cilave

Libri i kujt është ky?
Fanella e cilit futbollist është kjo?
Fanella e cilës teniste është kjo?
Fanellat e cilëve futbollistë janë këto?
Fanellat e cilave teniste janë këto?

Rekomandim didaktik 5: Të mësuarit “asnjanës/indiferent” nuk ekziston. Kurdoherë
që një individ mëson diçka, gjithmonë ka një përgjigje emocionale, pra, sistemi limbik
i aktivizuar në mënyrë pozitive i hap mësuesit derën e sistemit neokortekst ku ndodh
nxënia. Kjo do të thotë që çdo vendim i marrë nga truri i ditur (sistemi neokortekst)
ka një lloj emocioni të lidhur me të (sistemi limbik). Kjo konsiderohet si një nga
ndërthurjet më të forta të të mësuarit në bazë të trurit. Kjo do të thotë që klasa në të
vërtetë duhet të kthehet në një vend emocional dhe mësimdhënia duhet ndërtuar si
e tillë. Kështu, mësuesi e krijon atmosferën duke u nisur që nga fakti që i pret nxënësit
tek dera e klasës dhe u uron mirëseardhjen, përshëndetet me prindërit e tyre e deri tek
organizimi i veprimtarive didaktike gjuhësore në orën e mësimit. Edhe pse mësimi
i gramatikës mund të konsiderohet si një veprimtari e lodhshme gjuhësore, mësuesi
duhet të gjejë mënyra dhe të krijojë emocione pozitive. Në ushtrimet e mësipërme,
mësuesi mund të mbështetet tek loja gjuhësore në çifte apo skuadra.

14. Lexoni tekstin e mëposhtëm dhe përgjigjjuni pyetjeve të dhëna.
A. Uniforma e parë e Kombëtares Shqiptare
është kuqezi, si flamuri kombëtar. Fanella
është e kuqe, ndërsa pantallonat e shkurtra
janë të zeza. Uniforma e dytë është krejtësisht
e bardhë, ndërsa e treta është krejtësisht
e zezë. Uniforma e portierit është e gjelbër.
B. Fanella e parë e përfaqësueses së Kosovës
është me ngjyrë të kaltër. Fanella e dytë është
e bardhë me të zezë, ndërsa e treta është
e zezë. Uniforma e portierit është portokalli.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fanella e cilës skuadër është kuqezi?
Uniforma e cilit lojtar është e gjelbër?
Uniforma e cilës skuadër është krejtësisht e zezë?
Fanella e cilës skuadër është e kaltër?
Cila uniformë e kombëtares shqiptare është e bardhë?
Cila fanellë e përfaqësueses së Kosovës ka ngjyrë të zezë?
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15. Shkruani dialogë ku të përdorni përemrat e dhënë.
i/e cilit/ i/e cilës/ i/e cilëve/ i/e cilave

Rekomandim didaktik 6: Mësuesit duhet t’i inkurajojnë nxënësit që të kenë qëndrime
pozitive ndaj mësimit të gjuhës. Kur mësuesi i trajton nxënësit me respekt, ai ndërton
një mjedis të dëshirueshëm që i ndihmon nxënësit të kenë sukses dhe të jenë pjesëmarrës
aktivë në klasë. Në ushtrimet e mësipërme, mësuesi mund të kërkojë ndihmën
e nxënësve (që ndoshta kanë më shumë njohuri se vetë mësuesi në lidhje me ekipet
kombëtare) për të diskutuar për uniformat apo rezultatet e ekipeve apo futbollistëve
shqiptarë kudo në botë. Mësuesi duhet t’i falënderojë nxënësit që i “mësuan” mësuesit
gjëra që nuk i dinte. Me këtë qëndrim modest dhe dashamirës, mësuesi i bën nxënësit
të ndihen të respektuar dhe të vlerësuar, gjë që stimulon emocionet pozitive dhe i bën
nxënësit të mësojnë me më shumë zell.

		 NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Peja është qyteti që prodhon kampionët
botërorë të xhudos.

Xhudistja Majlinda Kelmendi
Xhudistet kosovare janë sot krenari kombëtare.
Në çdo ngjarje dhe turne ndërkombëtare,
evropiane dhe botërore të sportit të xhudos,
ku kanë garuar vajzat e Kosovës kanë marrë
medalje.
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Xhudistja Majlinda Kelmendi i ka dhënë Kosovës medaljen e parë të artë në
Lojërat Olimpike në vitin 2016.
PROJEKT: Gjeni informacione për sportistë të njohur me origjinë shqiptare që
jetojnë në të njëjtin shtet me ju.

Fjalë të urta
Kur s’di not, mos u fut në ujë.

Rekomandim didaktik 7: Mësuesit duhet të përdorin materiale që i tërheqin nxënësit
e tyre për të mësuar, në një mënyrë interesante dhe që plotëson kërshërinë e tyre.
Njohuritë e thella gjuhësore do të zhvillohen vetëm nëse truri i nxënësit vazhdon ta
përdorë gjuhën shqipe për të thënë apo për të gjetur gjëra interesante, p.sh.: nxënësit
do të jenë shumë të interesuar të mësojnë më shumë për lojtarët e xhudos nga Peja dhe
medaljet e tyre. Një grup nxënësish në Bajern mund të hulumtojnë për Leon Dajakun,
i cili është dalluar për paraqitjet fantastike në Bundesliga U19 për Shtutgartin,
ku shënoi 17 gola dhe regjistroi shtatë asistime në sezonin ku skuadra e tij u mposht
vetëm në finale nga Dortmundi etj.

		

FJALORI
Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

botëror

aktivitet

aerobi

ekip

ambasada

alpinizëm

evropian

arbëresh

aftësi

fëmijëri

i artë

art

festë

i bardhë

atletikë

futboll

bëj

basketboll

futbollist

botë

boks
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Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

kombëtar

i caktuar

garoj

kombëtarja

çfarë
dasmë
i dytë
flamur
fotografi
grua
i gjelbër
histori
i kaltër
i kuq
i shkurtër
individual
javë
e ndryshme
i parë
i përdorur
pishinë
portokalli
prindër
shesh
i tretë
veshje
veri
volejboll
vrap
i zi

here
idhuj
ilir
joga
karate
kureshtje
lagje
liqen
kezë
krejtësisht
krenari
kuqezi
marcial
monument
ndërkombëtar
ndeshje
ngjitem
ngjitje
nuse
palestër
paraardhës
përfshij
peshë
peshëngritje
shtatore
tjetër
vegël

lojë
lojëra
lojtar
luaj
mal
marr
medalje
merrem
ngjarje
not
olimpike
pantallona
përfaqësuese
portier
skuadër
sport
stadium
i suksesshëm
tenis
top
turne
uniformë
xhudist
xhudo
e zezë

Rekomandim didaktik 8: Përsëri, mësuesi thekson se pasurimi i fjalorit me fjalë të reja
ndihmon në të kuptuarit më mirë të gjuhës si dhe në aftësinë për t’u shprehur më bukur.
Duke e bërë mësimin e fjalorit një veprimtari interesante, mësuesi i kthen nxënësit në
“partnerë” të mësimit të gjuhës shqipe. Në këtë ushtrim të fundit për mësimin, mësuesi
mund t’i ndihmojë nxënësit që të “depozitojnë” edhe më shumë fjalë të reja në bankën
gjuhësore apo të marrin fjalë të “vjetra” dhe t’i ripërdorin në situata të reja.
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MËSIMI

9

Vizitë virtuale në monumentet
kulturore të vendit tim
Parku Arkeologjik i Apolonisë

Qëllimet mësimore:
a) Monumentet kulturore
b) Gramatikë: rasa rrjedhore; parafjalët e rasës rrjedhore: përemrat
pyetës: kush, cili, cila, cilët, cilat në rasën rrjedhore.
c) Punë e diferencuar: “Parku Arkeologjik i Butrintit”

Lidhja me kurrikulën
Parimi i interesit kombëtar

Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë
Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë
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Objektivi mësimor: Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:
LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 9 jo vetëm i ndihmon

Ü

nxënësit të aftësohen në komunikimin në gjuhën shqipe, por njëkohësisht
edhe u shton njohuritë për antikitetin dhe pasuritë arkeologjike të vendit
tonë. Ndoshta, ky kuriozitet do t’i bëjë nxënësit t’u kërkojnë prindërve të
vizitojnë Apolloninë në vizitat e tyre të ardhshme në Shqipëri.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Nëpërmjet lojërave të ndryshme
gjuhësore, nxënësit ushtrohen në përdorimin e fjalorit dhe aftësive të reja
komunikuese në gjuhën shqipe.
GRAMATIKË: rasa rrjedhore, parafjalët e rasës rrjedhore, përemrat pyetës:
kush, cili, cila, cilët, cilat në rasën rrjedhore.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Nxënësit njihen me reputacionin dhe
ndikimin e kombit tonë në antikitet. (Në momentin kur në Romë, gjatë një
komploti në Senat u vra Jul Cezari, nipi i tij Oktavian Augusti studionte
oratorinë në Apoloni. Poeti i madh i Romës antike, Virgjili, na tregon që
Enea erdhi nga Troja në Butrint, pas Luftës së Trojës.)
FJALORI: afër, antik, antikitet, arkeologjik, banor, biblioteka, brenda,
destinacion, histori, historik, i madh, i rëndësishëm, kilometra, kishë,
kombëtar, larg, mes, monument, muze, ndërmjet, ndodhet, në, nga, objekt,
qytet, sipas, shoh, teatër, vend, vizitë, vizitoj.

Ü
Ü
Ü

Ü

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Për të arritur përvetësimin e gjuhës shqipe
kërkohet durim dhe një krijimtari e re në procesin e mësimdhënies. Të dish t’u mësosh
gjuhën shqipe nxënësve të diasporës është një veprimtari shumë ndryshe nga loja
me top, por duhet të ndërtohet si një veprimtari po aq interesante sa “loja me top”.
Mësimdhënia e parë në këtë këndvështrim, është sa art aq edhe shkencë. Mësuesit
duhet të përdorin forma lehtësisht të kuptueshme për të përcjellë informacion tek
nxënësit e mësimit plotësues. Përdorimi i materialit mësimor të kuptueshëm është i një
rëndësie parësore për përparimin në përdorimin e gjuhës shqipe. Qoftë në përdorimin
me gojë apo me shkrim, një material i kuptueshëm i ndihmon nxënësit të aftësohen
në fushën e komunikimit. Mësuesit krijojnë “skela ndihmëse gjuhësore” që i hapin
derën përdorimit të gjuhës në shumë mënyra për të ndihmuar perceptimin e gjuhës nga
nxënësit dhe për të nxitur të kuptuarit dhe aftësimin për të komunikuar në shqip.
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LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË
Mësuese Teuta: − Sot do të bëjmë
një vizitë virtuale në Parkun
Arkeologjik të Apolonisë, në
Shqipëri. Apolonia është një prej
destinacioneve më të preferuara
për turistët.
Redona: − Ku ndodhet Apolonia?
Mësuese Teuta: − Apolonia ndodhet 12 kilometra larg qytetit të Fierit. Në antikitet,
Apolonia ishte një qytet afër lumit Aoos (Vjosa).
Egini: − Sa banorë kishte Apolonia në
antikitet?
Mësuese Teuta: − Në antikitet, Apolonia
ishte një qytet shumë i madh dhe kishte
60 mijë banorë. Emri iu vu për nder të
perëndisë Apolon. Mes 24 qyteteve
në Mesdhe që mbanin këtë emër në
antikitet, Apolonia e Ilirisë ishte një prej
qyteteve më të rëndësishme.
Vesa: − Cilat janë vendet më të rëndësishme në Parkun Arkeologjik të Apolonisë?
Mësuese Teuta: − Në Parkun
e Apolonisë ka disa vende
të
rëndësishme:
Qendra
Monumentale,
Biblioteka,
Tempulli i Dianës, Teatri Antik,
Shëtitorja A dhe B etj.
Dardani: − A ka muze në Parkun
Arkeologjik të Apolonisë?
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Mësuese Teuta: − Në Parkun
Arkeologjik të Apolonisë ka një
manastir dhe një kishë. Muzeu
Arkeologjik
ndodhet
brenda
manastirit. Muzeu Arkeologjik i
Apolonisë është i njohur për objektet
e tij me rëndësi historike.

1. Përgjigjjuni pyetjeve.
Çfarë do të bëjnë nxënësit?
Çfarë është Apolonia?
Ku gjendet ajo?
Ku ndodhej Apolonia në antikitet?
Sa banorë kishte Apolonia në antikitet?
Cilat janë vendet më të rëndësishme në Parkun Arkeologjik të Apolonisë?
A ka muze në Parkun Arkeologjik të Apolonisë?
Për çfarë është i njohur Muzeu Arkeologjik i Apolonisë?
Rekomandim didaktik 1: “Skela ndihmëse gjuhësore” është një nga mënyrat më të mira
që një mësues mund të përdorë që të ndihmojë nxënësit për të përvetësuar gjuhën shqipe.
Kjo metodë zakonisht u referohet praktikave mësimore që fillimisht vendosin një objektiv
gjuhësor që duhet të arrijnë nxënësit dhe pastaj, duke njohur nivelin konkret gjuhësor që
ata kanë, u ndërtojnë aftësive të tyre një “skelë” ndihmëse gjuhësore. Mësuesit ofrojnë
ndihmën e duhur gjuhësore për nxënësit në mënyrë që ata të mund të arrijnë nivelin e
duhur, të cilin pa këtë ndihmë ata do ta kishin shumë të vështirë për ta arritur. Skela pamore
gjuhësore është një lloj ndihme që përfshin edhe imazhe/figura për fjalët, të cilat mund të
shihen, apo të dëgjohen. Këtu mund të përfshihen listat e fjalorit të shoqëruara me imazhe,
fjalorët dygjuhësh, modele të përgjigjeve të sakta etj.
Në ushtrimet e mësipërme, p.sh., janë dhënë një numër fotosh nga Apollonia, të cilat
lidhen direkt me kuptimin e fjalëve të reja. Kjo është një lloj “skele gjuhësore ndihmëse”.
Në ushtrimin 1, një skelë e tillë do të ishte në rastin kur mësuesi modelon përgjigjen dhe
pastaj nxënësit e ndjekin, p.sh.: Pyetje: Çfarë do të bëjnë nxënësit? Përgjigje: Nxënësit do
të shkojnë për vizitë. Kjo “skelë” do të ndihmonte edhe më shumë po të shkruhej në tabelë
dhe të lihej aty gjatë gjithë kohës, në mënyrë që nxënësit të kishin mundësi t’i referoheshin.
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2. Lidhni çdo figurë me emërtimin përkatës.
1. Shëtitorja 2. Teatri antik
5. Muzeu 6. Manastiri

a.

d.

3. Tempulli i Dianës

4. Kisha e Shën Mërisë

b.

c.

e.

f.

3. Rilexoni dialogun e mësipërm dhe përcaktoni
nëse fjalitë janë të sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
V

G

Nxënësit bëjnë një vizitë virtuale në Durrës.
Apolonia ndodhet 2 kilometra larg qytetit të Fierit.
Apolonia në antikitet kishte 10 mijë banorë.
Apolonia e Ilirisë ishte një qytet i vogël në antikitet.
Emri iu vu për nder të perëndisë Apolon.
Teatri Antik është një vend i rëndësishëm në Apoloni.
Në Parkun Arkeologjik të Apolonisë ka një manastir dhe dy kisha.
Muzeu Arkeologjik ndodhet brenda manastirit.
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Rekomandim didaktik 2: Pjesë e rëndësishme e skelës gjuhësore është modelimi i
regjistrit të duhur të gjuhës (gjuha akademike apo gjuha e përditshme sociale; zgjedhja
e fjalëve në përputhje me situatën etj.) Një aspekt tjetër i ndërtimit të skelës gjuhësore
është edhe demonstrimi i gjuhës në përdorim (p.sh.: modele prezantimi, shembuj të
projekteve të përfunduara etj.) Mësuesit duhet t’i komunikojnë udhëzimet sa më qartë
dhe me fjalë të thjeshta të shoqëruara me lëvizje apo intonacion të zërit në mënyrë që
secili nxënës të kuptojë detyrën që duhet të kryejë. Mësuesit përdorin dhe u mësojnë
nxënësve praktika dhe rutina të qëndrueshme lidhur me mënyrën se si e bëjnë mësimin
gjatë gjithë vitit shkollor në një përpjekje për t’i ndihmuar nxënësit që të kuptojnë se
çfarë pritet prej tyre gjatë një ore mësimore. Mësuesit përdorin udhëzime të thjeshta
me gjuhë të modeluar dhe i përsërisin në situata të ndryshme. Këto janë disa aspekte të
rëndësishme të “skelës së ndihmës gjuhësore”. Edhe mësimet e platformës “Mësojmë
Shqip” janë ndërtuar në të njëjtën mënyrë konstante (1. lexojmë; 2. kuptojmë dhe
bisedojmë; 3. shkruajmë dhe argëtohemi; 4. gramatikë; 5. njohim trashëgiminë
tonë; 6. fjalori). Për këtë qëllim, mësuesi duhet të ndërtojë dhe të përsërisë çdo ditë
të njëjtën rutinë në orën e mësimit, pasi skela është veprimtari mësimore që është
bashkëpunuese dhe ndërvepruese, ndaj rezultati përfundimtar arrihet bashkërisht dhe
përfshin aktivitete të dy ose më shumë njerëzve që janë të angazhuar reciprokisht
(mësuesi, nxënësi, prindi). Në ushtrimet e mësipërme, mësuesi mund ta përdorë shumë
bukur “skelën” nëpërmjet krijimit të çifteve të nxënësve (një i përparuar, tjetri më i
ngadalshëm) për të bërë ushtrimet e mësipërme.

4. Lexoni tekstin e mëposhtëm dhe bëni një dialog duke përdorur
të dhënat e tij.
Parku i parë dhe i vetëm arkeologjik në Kosovë është Ulpiana. Ulpiana është 12
kilometra larg Prishtinës. Sipas arkeologëve, ky park në antikitet ka qenë një qytet
me emrin Ulpiana. Parku ka banja publike romake, një tempull pagan etj. Parku
i Ulpianës është i hapur nga e hëna deri të premten, nga ora 9:30 deri në orën
15:30, si dhe të shtunën nga ora 10:00 deri në orën 14:00. Të dielën, parku është
i mbyllur.

5. Bëni dialogë duke përdorur informacionin për Parkun Arkeologjik
të Apolonisë dhe për Parkun Arkeologjik të Ulpianës.
Shembull: Ku i kalove pushimet vitin e kaluar? Çfarë vizitove? Ku ndodhet
Apolonia? Ku ndodhet Ulpiana? etj.
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6. Shikoni kronikën për Parkun Arkeologjik të Apolonisë
dhe shkruani fjalët që kuptoni.
Parku Arkeologjik i Apollonisë - YouTube

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Rekomandim didaktik 3: Nëse në vend të një nxënësi të vetëm, jeni duke punuar me
një grup nxënësish, ju gjithashtu mund të përfshini në komunikimin tuaj edhe disa
biseda anësore me nxënësit e tjerë. P.sh.: Pyesni se çfarë kanë ngrënë për drekë, si
ishte ndeshja e fundit e futbollit, apo ndonjë gjë tjetër që i bën ata entuziastë që të
ndajnë informacionin me ju. Ju mund t’i organizoni ushtrimet e mësipërme në formën
e një klase teatri ku, pas hartimit në çifte të dialogut, nxënësit mund të luajnë rolin
një ciceroni në Apolloni apo Ulpjanë. Informacioni i dhënë në ushtrimin 4 dhe 7, do
të shërbejë si një skelë e rëndësishme me ndihmë gjuhësore për çiftet e nxënësve kur
shkruajnë dialogun. Gjithashtu, nëse argëtohen duke e vënë dialogun në skenë, nxënësit
mësohen të krijojnë një mjedis më të çlirët kur ata interpretojnë role, si rezultat, ata do
të jenë më pak të shqetësuar se mund të bëjnë gabime dhe dikush mund të qeshë me ta.

		

SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI

7. Shënoni emërtimin përkatës për çdo imazh.

a.			

b.

c.
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d.

e.

f.

8. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
Sot do të bëjmë një ___________ virtuale në Parkun ___________ të Apolonisë,
në Shqipëri. Apolonia është një prej ___________ më të preferuara për
___________. Apolonia ___________12 ___________ larg ___________ të
Fierit. Në ___________, Apolonia ishte afër ___________ Aoos (Vjosa). Në
___________, Apolonia ishte një qytet ___________ shumë i madh dhe kishte
60 mijë ___________. Emri iu ___________ për ___________ të perëndisë
Apolon. Mes 24 ___________në Mesdhe që mbanin këtë ___________ në
antikitet, Apolonia e ___________ ishte një prej___________ më të rëndësishme.
Në ___________ka një ___________ dhe një ___________. Muzeu ___________
ndodhet brenda ___________. Muzeu Arkeologjik i Apolonisë është i ___________
për objektet e tij me rëndësi ___________.

9. Shkruani fjali me emrat: shëtitore, muze, bibliotekë, manastir, banor, lumë,
objekt, video, antikitet, qytet.
________________________________________________________________
Rekomandim didaktik 4: Mbi të gjitha, mësimi përmes “skelës ndihmëse gjuhësore” duhet
të ketë të bëjë me krijimin e besimit të të folurit në gjuhën shqipe dhe një themel të fortë
komunikimi tek nxënësit. Për momentin, fokusi në mësimin plotësues mbetet tek aftësia për
të komunikuar, qoftë edhe me disa gabime. Më vonë, mësuesi do të korrigjojë gabimet në
përdorimin korrekt të lidhëzave, bashkërendimin e përsosur të çiftit gjuhësor kryefjalë-folje;
në përdorimin e duhur të kohëve të foljes apo të lakimeve të emrit. Mësuesi, për të qenë sa më
krijues në kryerjen e ushtrimeve të mësipërme mund të krijojë situata interesante, p.sh.: tek
ushtrimi 12 mund të krijojë një çift nxënësish detektivë (si Sharlok Holms dhe Dr. Watson),
mund të sjellë disa paruke, syze dielli dhe kapele për t’i ndihmuar nxënësit të futen në karakter
dhe të ndihen më shumë sikur po veprojnë (po zbulojnë “faktet e një krimi” dhe jo thjesht
duke prezantuar një dialog. Sapo të përqafojnë vërtet karakterin e tyre, ju do të çuditeni kur të
shihni se sa krijues janë këta kadaretë apo Sir Konan Doyle-t e vegjël me fjalorin e tyre të ri.
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		GRAMATIKË
 Rasa rrjedhore
Numri njëjës
Trajta e
Trajta e
pashquar
shquar

Gjinia
mashkullore
mashkullore

femërore
femërore
femërore



Numri shumës
Trajta e
Trajta e
pashquar
shquar

(prej) një
turisti
(prej) një
shoku

(prej)
turistit
(prej)
shokut

(prej) (disa)
turistësh
(prej) (disa)
shokësh

(prej) turistëve

(prej) një
skuadre
(prej) një
turisteje
(prej) një
shtëpie

(prej)
skuadrës
(prej)
turistes
(prej)
shtëpisë

(prej) (disa)
skuadrash
(prej) (disa)
turistësh
(prej) (disa)
shtëpish

(prej)
skuadrave
(prej) turisteve

(prej)
shokëve

(prej) shtëpive

Parafjalët e rasës rrjedhore

afër: Apolonia ndodhet afër Fierit.
brenda: Brenda Parkut ka shumë objekte arkeologjike.
larg: Ulpiana ndodhet 12 km larg Prishtinës.
mes: Mes 24 qyteteve, Apolonia e Ilirisë ishte shumë e rëndësishme.
ndërmjet: Dhjetë kilometra ishte distanca ndërmjet dy qyteteve.
përveç: Në Parkun Arkeologjik të Apolonisë ka dhe një muze, përveç objekteve
të tjera.
pas: Pas mësimit do të shkojmë në muze.
prej: Ky është një prej destinacioneve turistike.
rreth: Rreth shtëpisë ka një oborr.
sipas: Sipas arkeologëve, ky qytet është shumë i vjetër.

131

10. Vendosni emrat në kllapa në rasën rrjedhore.
Apolonia është një prej ___________ (destinacion) më të preferuara për turistët.
Apolonia ndodhet 12 kilometra larg ___________ (qytet) të Fierit.
Në antikitet, Apolonia ishte një qytet afër ___________ (lumë) Aoos.
Mes 24 ___________ (qytet) në Mesdhe që mbanin këtë emër në antikitet,
Apolonia e Ilirisë ishte një prej ___________ (qytet) më të rëndësishme.
Muzeu Arkeologjik ndodhet brenda ___________ (manastir).

11. Vendosni emrat në kllapa në rasën gjinore.
Emri ___________ (Apoloni) është për nder të perëndisë Apolon. Në Parkun
___________ (Apoloni) ka disa vende të rëndësishme: Qendra Monumentale,
Biblioteka, Tempulli ___________ (Diana), Teatri Antik, Shëtitorja A dhe B
etj. Muzeu Arkeologjik ___________ (Apoloni) është i njohur për objektet e tij me
rëndësi historike. Parku ___________ (Ulpiana) është i hapur nga e hëna deri të
premten, nga ora 9:30 deri në orën 15:30, si dhe të shtunën nga ora 10:00 deri në
orën 14:00.

12. Vendosni aty ku duhet parafjalët: mes, ndërmjet, afër, brenda, larg.

		

___________ shtëpisë

___________ shtëpisë
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___________ shtëpisë

__________ shtëpive

 Përemrat kush, cili, cila, cilët, cilat në rasën rrjedhore
Rasa emërore

Rasa gjinore

kush
cili
cila
cilët
cilat

(prej) kujt
(prej) cilit
(prej) cilës
(prej) cilëve
(prej) cilave

Kush është ky djalë?		
Prej kujt more mesazh?
Cili monument është ky?		
Pranë cilit monument je këtu?
Cila është kjo vajzë?		
Prej cilës vajzë more
					informacione?
Cilët turistë janë këta?		
Afër cilëve turistë je këtu?
Cilat nxënëse janë këto?		
Mes cilave nxënëse je ti në këtë
fotografi?

13. Plotësoni fjalitë me përemrat e dhënë.
i/e cilit, i/e cilës, kujt, i/e kujt, cilave, i/e cilëve, cili, cila, cilit, cilës
___________ është ky djalë? Afër ___________ shtëpi ndodhet kjo shkollë.
Skuadra e ___________ qytet është kjo? Mes ___________ qytete ndodhet
Tirana? Libri ___________ është ky? Prej ___________ more informacione?
Fanellat ___________ futbollistë janë këto? Bluza e ___________ volejbolliste
është kjo? Ndërmjet ___________ skuadra ishte ndeshja? ___________ është kjo
arkeologe?
Rekomandim didaktik 5: Mos kini frikë të dilni nga klasa! Një mësues krijues nuk
e ka problem ta bëjë mësimin jashtë klase. Ideja këtu është për t’i çuar nxënësit në
mjedise në botën e “madhe”, jashtë mureve të klasës. Një gjë e tillë mund të tingëllojë
si një katastrofë e mundshme, por nëse u mësoni gjuhën shqipe nxënësve të vegjël,
mos ngurroni t’i nxirrni nxënësit në një shëtitje apo në fushën e sportit. Ndryshimi në
pamje hap një kuti situatash krejt të re për të praktikuar fjalorin e ri në një mjedis të
ndryshëm natyror. Në mënyrë të veçantë, një ushtrim me parafjalë të rasës rrjedhore
(larg, afër, brenda etj.) do të organizohej shumë bukur në këto mjedise në natyrë. Kjo
do të ishte një “skelë” shumë interesante gjuhësore që do t’i ndihmonte nxënësit të
krijonin imazhe të qarta në tru për përdorimin e këtyre parafjalëve në mënyrë korrekte.
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		NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Në momentin kur në Romë, gjatë një komploti
në Senat u vra Jul Cezari, nipi i tij
Oktavian Augusti studionte oratorinë në Apoloni.

Parku Kombëtar i Butrintit
Parku Kombëtar i Butrintit është një prej
monumenteve kulturore në Shqipëri.
Ky park ndodhet 18 kilometra larg nga
Saranda, në Jug të Shqipërisë. Zona rreth
qytetit antik të Butrintit ka një histori të
pasur. Parku Arkeologjik i Butrintit është
në UNESKO. Poeti i madh i Romës
antike, Virgjili, na tregon që Enea erdhi
nga Troja në Butrint, pas Luftës së
Trojës. Sipas tij, ai është themeluesi
i qytetit. Në Butrint mund të vizitoni:
Tempullin e Asklepit, teatrin, Portën
e Liqenit, Portën e Luanit, kalanë,
muzeun etj.

PROJEKT: Bisedoni me prindërit dhe gjyshërit për vende të ndryshme historike dhe
kulturore që ata kanë vizituar.
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Fjalë të urta
Sa të rrosh, do të mësosh.

Rekomandim didaktik 6: Modelimi i përgjigjeve. Para se t’u kërkoni nxënësve që të
japin përgjigjet e pyetjeve, ju duhet t’u jepni atyre shembuj të qartë për çka kërkohet
prej tyre në një ushtrim apo projekt të caktuar. Gjithashtu, mësuesi duhet të jetë në
gjendje të ndërtojë ura midis dijes që nxënësit kanë dhe dijes që ata do të marrin. Për
këtë duhet bërë kujdes që të ndërtohen koncepte të reja në harmoni dhe të mbështetura
tek njohuritë e mëparshme. Mënyra e ndërtimit të kësaj skele është nëpërmjet një
“endjeje” të re që lidh informacionin ekzistues në “autostradat mendore” (sinapset) me
informacionin e ri. Kjo do të arrihet nëpërmjet ndërtimit të skemave, të cilat janë grupe
kuptimesh të ndërlidhura. Nxënësit duhet t’i shikojnë këto lidhje dhe të kuptojnë se
çfarë u kërkohet të bëjnë. Disa shembuj të skemave që një mësues mund të bëjë janë:
shikimi paraprak i tekstit, titujt e tabelave, përdorimi i titrave kur shohin video etj. Në
ushtrimet e mësipërme, mësuesi mund të ndërtojë skela të ndryshme. P.sh.: ai mund të
kalojë shumë natyrshëm nga modelimi i informacionit rreth Apollonisë dhe të kërkojë
që nxënësit të bëjnë të njëjtën gjë me informacionin rreth Butrintit. Ose, nëse shfaqin
një film rreth qendrës arkeologjike të Butrintit, të vendosin titrat që do të jenë një skelë
e mirë ndihmëse për nxënësit për të kuptuar informacionin e ri.

		 FJALORI

Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

afër
antik
antikitet
arkeologjik

së bashku
cila
cilat
cilave

banja
deri
kala
i hapur
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banor
biblioteka
brenda
destinacion
histori
historik
kilometra
kishë
kombëtar
larg
i madh
mes
monument
muze
ndërmjet
ndodhet
në
nga
objekt
qytet
i rëndësishëm
sipas
shoh
teatër
vend
vizitë
vizitoj

cilës
cilët
cilëve
cili
çfarë
e diel
emër
e hënë
jug
kaloj
nipi
i njohur
orë
i parë
park
i pasur
i preferuar
e premte
prej
pushime
qendër
rëndësi
sa
studioj
tregoj
turist
video
vit

i kaluar
komplot
liqen
luan
luftë
lumë
mijë
monumental
nder
manastir
mbaj
moment
oratori
pagan
perëndi
përveç
pas
poet
portë
romak
rreth
Senat
shëtitore
tempull
themelues
i vetëm
vritem
zona

Rekomandim didaktik 7: Pjesë shumë e rëndësishme e ndërtimit të skelave ndihmëse, në
mënyrë të veçantë kur punohet me fjalorin e ri, është kontekstualizimi (shpjegimi i fjalës
në situatën që paraqitet në tekstin konkret). Mësuesi mund të sigurojë kontekstualizim
verbal nga krijimi i analogjive bazuar në përvojat personale të nxënësve ose duke
përdorur fotografi, film (pa audio), objekte autentike dhe burime informacioni. P.sh.:
për të kontekstualizuar fjalën bibliotekë ose muze, mësuesi mund të përdorë foto të
ndryshme ose mund t’i kërkojë nxënësit që t’i sjellë një libër nga biblioteka e klasës,
duke e shoqëruar këtë kërkesë me lëvizje të dorës drejt vendit ku është biblioteka.
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MËSIMI

10

Koleksioni i objekteve të vjetra
në shtëpinë time
Muzeu personal

Qëllimet mësimore:
a) Objekte të vjetra
b) Gramatikë: përemra pronorë; lakimi i përemrave pronorë.
c) Punë e diferencuar: “Kruja”

Lidhja me kurrikulën
Parimi i interesit kombëtar

Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë
Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë
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Objektivi mësimor: Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:
LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 10 do të fokusohet në

Ü

faktin që secili emigrant shqiptar sjell me vete disa gjëra nga vendi i tij në
vendin ku emigron. Në këtë këndvështrim, çdo familje ka sende të “vjetra”
për të cilat mund të flasin fëmijët e tyre: artifakte, foto bardhë e zi etj.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Nëpërmjet lojërave gjuhësore, mësuesi
ka mundësinë të shtojë interesin e nxënësve, në të njëjtën mënyrë siç rritet
interesi i tyre kur luajnë me shokët.
GRAMATIKË: përemra pronorë: lakimi i përemrave pronorë.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: antik, argjend, bronz, çifteli, filigran, i
saj, i veçantë, mbaj, mësuese, nënë, orë, pjatë, qilim, sjell, shok, shoqe, stoli,
tradicional, unazë, varëse, vathë, vazo, vë.

Ü
Ü
Ü

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Zhvillimi i Vetënjohjes (metacognition) është
aftësia e nxënësit për të menduar dhe rregulluar mendimet e veta. Mësimi i strategjive
vetënjohëse mund të përmirësojë rezultatet e nxënësve në shkollë. Kjo e bën atë një
strategji të mirë, të bazuar në prova, për mësimin e gjuhës shqipe. Një përkufizim i
thjeshtuar i këtij koncepti është “të mendosh se si e krijove mendimin tënd”, gjithashtu,
këtu përfshihet edhe rregullimi i këtyre mendimeve, aftësia për t’i ndryshuar ato.
Vetënjohja është një hap më tej sesa vetëdija e thjeshtë për proceset e mendimit, pasi
vetënjohja përfshin edhe aftësinë për të ndryshuar mendimet dhe sjelljet pas një analize
të mënyrës se si u arrit në këtë mendim apo veprim. Pra, zhvillimi dhe inkurajimi për
përdorimin e strategjive të vetënjohjes është një mënyrë relativisht e drejtpërdrejtë dhe
e lehtë për të përmirësuar të mësuarit. Vetënjohja përfshin dërgimin dhe analizën që
truri i nxënësit u bën në mënyrë të vetëdijshme hapave të ndërmarra për të arritur një
përgjigje apo opinion. (Si e fillova projektin? Pastaj çfarë bëra? Pse e bëra kështu?
Si mund ta kisha bërë më mirë? etj.) Nxënësit bëhen të vetëdijshëm për zgjedhjen
e strategjive efektive për vendimet që marrin. Këtu përfshihet edhe vetëmonitorimi/
vetëdrejtimi: Nxënësi vlerëson vendimet e veta dhe i rregullon ato gjatë procesit të
planifikimit të të mësuarit apo kryerjes së detyrës, si dhe mëson se si të përmirësojë
rezultatet bazuar në vetëvlerësimin e një aktiviteti të përfunduar.
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LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË

Mësuese Teuta: − Sot do të prezantojmë në klasë disa objekte të vjetra. Çfarë
objektesh keni sjellë ju? Kush dëshiron të fillojë?
Egini: − Mund të filloj unë, mësuese. Unë kam sjellë
orën e stërgjyshit tim. Kjo është një orë xhepi me
kurdisje. Është një orë shumë e vjetër dhe babai im e
ruan me shumë kujdes. Punon ende shumë mirë.
Mësuese Teuta: − Shumë orë e veçantë! Faleminderit
Egin!
Redona: − Kurse unë kam sjellë
një orë dore të vjetër dhe dy unaza
shumë të vjetra argjendi. Këto janë
unazat e gjyshes sime. Gjyshja ime i
mban në dorë gjithmonë. I ka kujtim
nga nëna e saj.
Vesa: − Sa unaza të bukura Vesa! Edhe unë i mora nënës
sime një palë vathë argjendi, një varëse dhe një unazë
filigrani. Nëna ime i vë vetëm për raste.
Mësuese Teuta: − Shumë të bukura Vesa! Qyteti i Shkodrës
dhe i Prizrenit janë të njohur për stolitë e tyre të filigranit,
prej ari dhe argjendi.
Dardani: − Kurse kjo është një hapëse
letrash ose zarfesh shumë e vjetër. E kemi
kujtim prej gjyshit tim, bashkë me një
shishe bojë dhe një penë.
Mësuese Teuta: − Objektet tuaja janë
shumë të bukura. Tani do të shohim disa objekte tradicionale që ju mund t’i keni
në shtëpitë tuaja.

qilim

vazo antike

çifteli

pjatë bronzi

qyp bakri
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1. Përgjigjjuni pyetjeve.
Çfarë prezantojnë nxënësit në klasë?
Çfarë ka sjellë Egini në klasë?
Si e ruan babai i Eginit orën?
Çfarë ka sjellë Redona?
Nga i ka kujtim gjyshja e saj unazat?
Çfarë i ka marrë Vesa nënës së saj?
Cilat janë qytetet e njohura për stolitë e tyre të filigranit, prej ari dhe argjendi?
Çfarë thotë Dardani?
Çfarë thotë mësuese Teuta?
Çfarë objektesh prezanton ajo?

Rekomandim didaktik 1: Zona e zhvillimit të potencialit të mundshëm është niveli
imagjinar i nivelit të mundshëm të aftësive në raportin ndërmjet shprehive të fituara
dhe nivelit të aftësive potenciale, i cili arrihet nga nxënësi, por ka nevojë për ndihmë
nga të rriturit ose bashkëpunim me shokët më të aftë. Më konkretisht, në ushtrimet
e mësipërme, nxënësit e kanë shprehi të fituar që të lexojnë apo të vënë në skenë
dialogun (“E bëj vetë”, shih rrethin blu në diagram). Por tek rrethi i gjelbër kanë nevojë
që mësuesi të modelojë se si duhet të përgjigjen për pyetjet (“E bëj me ndihmë”, rrethi
i gjelbër në diagram), kjo është zona e zhvillimit potencial të mundshëm me ndihmën e
mësuesit. Së fundi, “nuk e bëj dot” është zona e kuqe, ku mësuesi duhet të bëjë kujdes,
pasi një nivel kaq të vështirë nxënësit nuk e përballojnë dot.
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2. Lidhni secilën figurë me emërtimin përkatës.
1. Ora
1. orë tavoline

2. orë muri

a.

b.

3. orë dore

c.

2. Pjata dekorative
1. pjatë bronzi

a.

2. pjatë druri

3. pjatë filigrani

b.

c.

3. Stoli
1. unazë

2. vathë

3. varëse

a.

b.

c.

		3. Rilexoni dialogun dhe përcaktoni nëse fjalitë janë
		
të sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
								

V

G

Mësuesja prezanton objekte të reja në klasë.
Egini ka sjellë orën e babait të tij.
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Ora punon shumë mirë.
Gjyshja e Redonës mban unaza argjendi.
Ajo i mban unazat në dorë.
Vesa ka sjellë një palë vathë argjendi.
Qyteti i Durrësit është i njohur për stolitë e filigranit.
Dardani ka sjellë një hapëse letrash.
Mësuesja prezanton objekte tradicionale.
Mësuese Teuta prezanton një palë vathë argjendi.

Rekomandim didaktik 2: Për të arritur zhvillimin e potencialit të mundshëm të
nxënësit, mësuesi duhet ta ndihmojë atë duke ndërtuar skelat e ndihmës gjuhësore.
Skela është në të vërtetë një urë që përdoret për të ndërtuar mbi shprehitë që nxënësit
tashmë i dinë që të arrijnë në diçka dhe atyre që nuk e dinë, por që e kanë potencialin
t’i mësojnë me ndihmën e mësuesit ose të shokëve. Nëse “skela” administrohet siç
duhet, ajo do të veprojë si një mjet lehtësues, jo si një mjet frenues. Shumë mjete të
ndryshme lehtësuese mund të përdoren në mësim. Midis tyre janë: ndarja e kërkesave
në copëza më të vogla, më të lehta; duke përdorur strategjinë “mendoni me zë të lartë”,
“numëroni proceset e të menduarit kur kryeni një detyrë”; të mësuarit në bashkëpunim
me shokët, i cili inkurajon punën në ekip dhe dialogun midis shokëve etj. Të gjitha këto
skela ndihme rezultojnë në arritjen e potencialit të mundshëm të aftësive individuale të
nxënësit dhe mund të përdoren me shumë sukses në ushtrimet e mësipërme.

4. Bëni dialogë duke përdorur të dhënat e mëposhtme.
a. orë xhepi, orë muri, orë dore, orë tavoline, orë e vjetër/e re, orë me kurdisje
b. vathë argjendi, vathë ari, vathë filigrani
c. unazë argjendi, unazë e vjetër, unaza e gjyshes
d. varëse argjendi, varëse ari, varësja e nënës
e. mbaj (varëse/unazë/vathë/orë), e/i kam kujtim nga/prej, ruaj (me kujdes)
f. vë (varëse/unazë/vathë/orë)
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5. Shikoni kronikën e dhënë dhe shkruani fjalët që kuptoni.
Prizreni, qyteti i Kosoves ku arti i filigranit mbijeton ende| ABC News Albania - You Tube___

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Rekomandim didaktik 3: Në situata të tjera, mësuesit mund t’i ndihmojnë nxënësit
për të arritur potencialin e tyre të mundshëm, duke i përfshirë ata në “zbulimin” e
njohurive të dhëna, duke i këshilluar se si të analizojnë mendimet dhe gjetjet e tyre,
duke dhënë sugjerime dhe duke u mësuar strategji e procedura që i ndihmojnë në
arritjen e potencialit të tyre gjuhësor. Mësuesit duhet të kenë kujdes që ta ndihmojnë
nxënësin në kryerjen e detyrës, duke e minimizuar gradualisht ndihmën dhe duke e
nxitur nxënësin që t’i kthejë aftësitë e tij potenciale në shprehi të fituara, të gatshme për
t’i vënë në praktikë komunikimi në gjuhën shqipe (pa ndihmën e mësuesit). Këtu duhet
bërë kujdes, pasi kërkesat për shkathtësi ose detyra shumë larg nivelit potencial të
zhvillimit të tij mund të bëjnë që një nxënës të zhgënjehet, dhe si rezultat, edhe detyrat
më të thjeshta i shkaktojnë një stres të panevojshëm për të. Për ushtrimet e mësipërme,
mësuesi mund të modelojë në fillim dhe pastaj të kërkojë që nxënësi të bëjë të njëjtën
gjë në mënyrë të pavarur; mund të krijojë çifte me një nxënës të përparuar dhe një
nxënës me potencial në zhvillim e sipër etj.

SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI

6. Shënoni emërtimin përkatës për çdo imazh.

a.			

b.			 c.			

d.
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e.

f.

g.

gj.

7. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
Sot do të prezantojmë në klasë disa ___________ të vjetra. Unë kam sjellë
___________ e stërgjyshit tim. Kjo është një orë xhepi me ___________. Është
një orë shumë ___________dhe babai im e ruan me shumë ___________. Këto
janë unazat e ___________ sime. Gjyshja ime i mban në ___________ gjithmonë.
I ka ___________nga nëna e saj. Edhe unë i mora nënës sime një ___________
vathë argjendi, një ___________ dhe një unazë ___________.
Nëna ime i ___________vetëm për ___________. Qyteti i Shkodrës dhe i
Prizrenit janë të njohur për___________ e tyre të filigranit, prej ___________
dhe argjendi. Kjo është një ___________ letrash ose ___________ shumë e
vjetër. E kemi ___________ prej gjyshit tim, bashkë me një shishe ___________
dhe një ___________. Objektet tuaja janë shumë ___________.

8. Shkruani fjali me emrat: orë, vathë, varëse, hapëse letrash, çifteli,
qilim, vazo.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

144

9. Plotësoni fjalëkryqin e mëposhtëm.

Horizontalisht
3. Gruaja kundrejt fëmijëve të vet.
4. Tryezë.
6. Nëna e babait ose e nënës.
8. Enë e vogël prej porcelani, zinku,
alumini etj.

Vertikalisht
1. Rreth i vogël zakonisht prej ari, argjendi.
2. Vegël muzikore popullore me dy tela.
5. Send, mjet, përdorëse që i hyn në punë
njeriut.
7. I ati i babait ose i nënës.

Rekomandim didaktik 4: Në një proces të përshtatshëm për arritjen e potencialit të mundshëm
të nxënësit, ndërtimi i skelës së duhur merr përparësi didaktike për mësimdhënien. Qëllimi i
ndërtimit të skelës ndihmëse gjuhësore është ndihma e mësuesit për nxënësin, në mënyrë që
ai të arrijë potencialin e tij intelektual. Ai ka një objektiv të qartë, i cili drejton çdo aktivitet të
veçantë që mund të kontribuojë në ndërtimin e shprehive të duhura gjuhësore. Përshtatshmëria
e skelës: Detyrat udhëzuese të skelës paraqesin mënyrat se si kërkesat e ushtrimit mund të
zgjidhen me ndihmë, por që nxënësi nuk mund t’i përfundojë me sukses vetëm. Kjo skelë
e përshtatshme e ndihmon nxënësin në arritjen e potencialit të tij. Struktura: Aktivitetet e
modelimit dhe të pyetjes strukturohen rreth një modeli të qasjeve të përshtatshme për detyrën
dhe çojnë në një sekuencë të natyrshme të mendimit dhe përdorimit të gjuhës shqipe. Më
konkretisht, për ushtrimet e mësipërme, mësuesi mund të përgatisë një listë me të gjitha fjalët
që mungojnë dhe t’ia japë nxënësit, i cili gjen fjalën më të përshtatshme për kontekstin e çdo
fjalie. Me këtë skelë ndihmëse gjuhësore mësuesi ndihmon që nxënësi të arrijë potencialin e tij
të mundshëm.
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GRAMATIKË
 Lakimi i përemrave pronorë
Veta 1
Rasa

Gjinia mashkullore
Numri njëjës

Numri shumës

Gjinia femërore
Numri njëjës

Numri shumës

emërore

shoku im

shokët e mi

shoqja ime

shoqet e mia

gjinore

i/e shokut tim

i/e shokëve të mi

i/e shoqes sime

i/e shoqeve të mia

dhanore

shokut tim

shokëve të mi

shoqes sime

shoqeve të mia

kallëzore

shokun tim

shokët e mi

shoqen time

shoqet e mia

rrjedhore

(prej) shokut tim

(prej) shokëve të mi

(prej) shoqes sime

(prej) shoqeve të mia

Veta 1
Rasa

Gjinia mashkullore
Numri njëjës

Numri shumës

Gjinia femërore
Numri njëjës

Numri shumës

emërore

shoku ynë

shokët tanë

shoqja jonë

shoqet tona

gjinore

i/e shokut tonë

i/e shokëve tanë

i/e shoqes sonë

i/e shoqeve tona

dhanore

shokut tonë

shokëve tanë

shoqes sonë

shoqeve tona

kallëzore

shokut tonë

shokët tanë

shoqen tonë

shoqet tona

rrjedhore

(prej) shokut tonë (prej) shokëve tanë

(prej) shoqes sonë

(prej) shoqeve tona

Veta 2
Rasa

Gjinia mashkullore
Numri njëjës

Numri shumës

Gjinia femërore
Numri njëjës

Numri shumës

emërore

shoku yt

shokët e tu

shoqja jote

shoqet e tua

gjinore

i/e shokut tënd

i/e shokëve të tu

i/e shoqes sate

i/e shoqeve të tua

dhanore

shokut tënd

shokëve të tu

shoqes sate

shoqeve të tua

kallëzore

shokun tënd

shokët e tu

shoqen tënde

shoqet e tua

rrjedhore

(prej) shokut tënd

(prej) shokëve të tu

(prej) shoqes sate

(prej) shoqeve të tua
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Veta 2
Rasa

Gjinia mashkullore
Numri njëjës

Numri shumës

Gjinia femërore
Numri njëjës

Numri shumës

emërore

shoku juaj

shokët tuaj

shoqja juaj

shoqet tuaja

gjinore

i/e shokut tuaj

i/e shokëve tuaj

i/e shoqes suaj

i/e shoqeve tuaja

dhanore

shokut tuaj

shokëve tuaj

shoqes suaj

shoqeve tuaja

kallëzore

shokun tuaj

shokët tuaj

shoqen tuaj

shoqet tuaja

rrjedhore

(prej) shokut tuaj (prej) shokëve tuaj

(prej) shoqes suaj

(prej) shoqeve tuaja

Veta 3
Rasa

Gjinia mashkullore
Numri njëjës

Numri shumës

Gjinia femërore
Numri njëjës

Numri shumës

emërore

shoku i tij/i saj

shokët e tij/saj

shoqja e tij/saj

shoqet e tij/saj

gjinore

i/e shokut të tij/saj

i/e shokëve të tij/të saj

i/e shoqes së tij/saj

i/e shoqeve të tij/saj

dhanore

shokut të tij/saj

shokëve të tij/saj

shoqes së tij/saj

shoqeve të tij/saj

kallëzore

shokun e tij/saj

shokët e tij/saj

shoqen e tij/saj

shoqet e tij/saj

rrjedhore

(prej) shokut të
tij/saj

(prej) shokëve të tij/
saj

(prej) shoqes së tij/
saj

(prej) shoqeve të saj/
saj

Veta 3
Rasa

Gjinia mashkullore
Numri njëjës

Numri shumës

Gjinia femërore
Numri njëjës

Numri shumës

emërore

shoku i tyre

shokët e tyre

shoqja e tyre

shoqet e tyre

gjinore

i/e shokut të tyre

i/e shokëve të tyre

i/e shoqes së tyre

i/e shoqeve të tyre

dhanore

shokut të tyre

shokëve të tyre

shoqes së tyre

shoqeve të tyre

kallëzore

shokun e tyre

shokët e tyre

shoqen e tyre

shoqet e tyre

rrjedhore

(prej) shokut të
tyre

(prej) shokëve të
tyre

(prej) shoqes së
tyre

(prej) shoqeve të
tyre

10. Plotësoni fjalitë me përemra pronorë.
Unë kam sjellë orën e stërgjyshit ___________. Është një orë shumë e vjetër dhe
babai ___________ e ruan me shumë kujdes. Këto janë unazat e gjyshes
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___________. Gjyshja ___________ i mban në dorë gjithmonë. I ka kujtim nga
nëna ___________. Edhe unë i mora nënës ___________ një palë vathë argjendi,
një varëse dhe një unazë filigrani. Nëna ___________i vë vetëm për raste. Qyteti
i Shkodrës dhe i Prizrenit janë të njohur për stolitë ___________të filigranit,
prej ari dhe argjendi. E kemi kujtim prej gjyshit ___________, bashkë me një
shishe bojë dhe një penë. Objektet ___________ janë shumë të bukura. Tani do
të shohim disa objekte tradicionale që ju mund t’i keni në shtëpitë ___________.

11. Plotësoni tabelën e mëposhtme.
Përemri
vetor
unë

Përemrat pronorë
Gjinia
mashkullore

Gjinia
femërore

Gjinia
mashkullore

Gjinia
femërore

vëllai im

ti

motra jote

ai
ajo

motrat e saj

ne
ju

vëllezërit tanë
vëllai juaj

ata
ato

motrat e tyre

motrat e tyre

12. Plotësoni fjalitë me përemra pronorë.
Mua më pëlqejnë shumë vathët ___________ (e tu). Këtë varëse e kam kujtim prej
___________ gjyshes (ime). Varësja ___________ (jote) është shumë e vjetër.
Ora ___________ (e tij) punon shumë mirë. Po vë vathët ___________ (e mi). Po
shoh unazën e motrës (jote). Kam marrë një letër prej vëllezërve ___________ (e
mi). Tani do të takoj motrat ___________ (e mia). Jam afër shtëpisë ___________
(jote). Po flas me motrën ___________ (e tij). Qyteti ___________ (ynë) është i
bukur. Në qytetin ___________ (jonë) vijnë shumë turistë.
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13. Plotësoni tabelën e mëposhtme.
emërore

nxënësi tij/saj

gjinore

i/e nxënësit

dhanore

nxënësit tanë

nxënësja ime

nxënëset

i/e nxënësve

i/e nxënëses

i/e nxënëseve të tyre

nxënësit

nxënësve

nxënëses

nxënëseve

kallëzore

nxënësin e tij/saj

nxënësit tanë

nxënësen

nxënëset e tyre

rrjedhore

(prej) nxënësit

(prej) nxënësve

(prej) nxënëses

(prej) nxënëseve

emërore

nxënësi ynë

nxënësi

nxënësja juaj

nxënëset tona

gjinore

i/e nxënësit

i/e nxënësit tuaj

i/e nxënëses suaj

i/e nxënëseve

dhanore

nxënësit

nxënësit

nxënëses

nxënëseve

kallëzore

nxënësin

nxënësin tuaj

nxënësen

nxënëset tona

rrjedhore

(prej) nxënësit

(prej) nxënësit

(prej) nxënëses suaj (prej) nxënëseve

Rekomandim didaktik 5: Një nxënës jo i përparuar mund ta ketë shumë të vështirë
të përdorë tabelat e mësipërme gramatikore për të plotësuar ushtrimet e mësipërme,
por mësuesi mund ta ndihmojë atë që të arrijë potencialin e tij të mundshëm, duke e
vendosur që të punojë me një shok më të përparuar. Bashkëpunimi si skelë ndihmëse
gjuhësore: Ndihma e shokut për zgjidhjen e ushtrimit i rindërton dhe i zgjeron përpjekjet
e nxënësit për të arritur potencialin e mundshëm dhe e bëjnë atë krenar për atë që
arrin vetë. Roli kryesor i mësuesit në këtë situatë është më shumë si bashkëpunues në
arritjen e potencialit të mundshëm të nxënësit, sesa si vlerësues i dijeve. Në ushtrimet
e mësipërme, mësuesi mund të përdorë bashkëpunimin si skelë ndihmëse: mund ta
ndihmojë vetë nxënësin duke e orientuar si t’i përdorë fjalët nga tabelat gramatikore
për të formuar fjali të sakta gramatikisht; mund ta bashkojë nxënësin me një nxënës të
përparuar për ta ndihmuar të arrijë potencialin e tij të mundshëm në të njëjtën mënyrë
etj.
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NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Monedhat ilire (prej ari, argjendi, bronzi)
filluan të qarkullojnë që në shekullin VI p.e.s.

Kruja
Kruja është një qytet i vogël afër Tiranës. Në Krujë ndodhet Muzeu Kombëtar
“Gjergj Kastrioti-Skënderbej” dhe Muzeu Etnografik. Aty ka gjithmonë shumë
turistë të huaj. Një nga zonat më të vjetra është Pazari i Krujës. Aty, turistët mund
të blejnë çifteli me përmasa të ndryshme, qilima tradicionalë, punime argjendi
e bakri dhe punime dore (çanta, çorapë) të prodhuara nga mjeshtrit vendës me
motive shqiptare.
PROJEKT: Bisedoni me prindërit dhe gjyshërit për objekte të ndryshme që keni

në shtëpi. Mësoni më shumë për historinë e tyre. Organizoni një ditë në klasë
“Muzeu ynë” me objekte tradicionale shqiptare nga familjet tuaja.

Fjalë të urta
Bane vath e vene në vesh.

Rekomandim didaktik 6: Një formë tjetër ndihmëse për të arritur potencialin e
mundshëm te nxënësit është edhe internalizimi: Skelat e ndihmës gjuhësore për
aktivitetin hiqen gradualisht, ndërkohë që modelet e duhura janë përvetësuar nga
nxënësit. Pra, nxënësi i ka përqafuar dhe përpunuar në tru modelet gjuhësore, duke
i kthyer ato në aftësi dhe shprehi të fituara. Skela është një nga parimet efektive që
u mundëson mësuesve të plotësojnë nevojat individuale të nxënësve për të arritur
potencialin e tyre të mundshëm. Një aktivitet interesant që nxënësi të arrijë potencialin
e tij të mundshëm do të ishte që nëse në vendin ku jetojnë nxënësit ka dyqane shqiptare,
mund të organizohet një vizitë në këto dyqane dhe të bisedohet me pronarët a të
punësuarit e tyre.
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FJALORI
Fjalor i ri
antik
argjend
bronz
çifteli
filigran
mbaj
mësuese
nënë
orë
pjatë
qilim
i saj
sjell
shok
shoqe
stoli
tradicional
unazë
varëse
vathë
vazo
i veçantë
vë

Fjalor i përsëritur
baba
çfarë
dëshiroj
filloj
gjysh
ilir
klasë
kurse
mirë
motër
objekt
prezantoj
punoj
qytet
shekull
shtëpi
shumë
tavolinë
vëllai
i vjetër

Fjalor shtesë
ar
bakër
bojë
dekorativ
dru
ende
gjithmonë
hapëse
kujdes
kujtim
kurdisje
letër
monedhë
mur
palë
penë
pjatë
qarkulloj
qyp
rast
ruaj
shishe
vetëm
xhep
zarf

Rekomandim didaktik 7: Për të ndihmuar nxënësit që të shohin nëse e kanë arritur
potencialin e tyre të mundshëm, mësuesi i vendos ata në çifte që testojnë njëri-tjetrin
për të parë se sa i kanë përvetësuar fjalët e reja të këtij mësimi.
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MËSIMI

11

Gatimet shqiptare
që më pëlqejnë më shumë
Në restorant

Qëllimet mësimore
a) Gatime shqiptare
b) Gramatikë: mbiemra prejpjesorë; rendi i fjalëve në grupet
emër + mbiemër + përemër.
c) Punë e diferencuar: “Kulaçi arbëresh”
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Lidhja me kurrikulën

Një botë për të gjithë

Të ndryshëm dhe të njëjtë

Unë dhe mjedisi

Objektivi mësimor: Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 11 do t’i ndihmojë nxënësit
jo vetëm të diskutojnë dhe të mësojnë për kuzhinën e pasur shqiptare, por edhe që të
jenë në gjendje të bëjnë një porosi të thjeshtë në një restorant shqiptar.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Lojërat gjuhësore do të ndihmojnë në
krijimin e një mjedisi të këndshëm, por edhe konkurrues për të gjetur fjalët e fshehura
tek fjalëkryqi.
GRAMATIKË: mbiemra prejpjesorë; rendi i fjalëve në grupet emër + mbiemër +
përemër.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Një aspekt i rëndësishëm i trashëgimisë janë
edhe gatimet tradicionale të një vendi dhe populli. Në këtë mësim nxënësit do të njohin
një gatim karakteristik të arbëreshëve – kulaçin.
FJALORI: byrek, dëgjoj, i dëgjuar, domate, gatime, gatuaj, i gatuar, i mbushur, i
njohur, patate, patëllxhan, përbërës, përgatit, perime, i përgatitur, i pjekur, i preferuar,
i skuqur, i zier, i mbushur, qepë, qofte, porosit, pulë, restorant, sallatë, skuq, spec,
spinaq, racion, recetë, tipik, tradicional, ushqim, japrak, tavë kosi, fërgesë me mish,
jufka, shëndetlie, qumështor.

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Një nga risitë e kohëve moderne është edhe

“personalizimi” i të mësuarit me bazë trurin. Mësimi në distancë na ka treguar
edhe njëherë vlerat e përqendrimit në mësimin e personalizuar në klasë. Përmes
përdorimit të strategjive të të mësuarit bazuar në tru, nxënësit mund të përfitojnë
në çdo orë mësimi në varësi të nevojave të tyre dhe mbështetur në metodat e
personalizuara të të mësuarit që mësuesi planifikon dhe përshtat në klasë. Një
mënyrë e tillë mësimdhënieje është “miqësore” me mënyrën se si truri i çdo
nxënësi është ndërtuar, prandaj mësimdhënia e personalizuar, bën të mundur që
ai të “lulëzojë” në klasë. Ky lloj i të mësuarit ndërtohet mbi procesin e zbulimit
dhe bërjes së “inventarit të inteligjencave” të çdo nxënësi, çka ndihmon në
zbulimin se si truri e pranon më lehtë informacionin për të lidhur njohuritë e
reja me modelet ekzistuese në trurin e nxënësit. Të mësuarit e informacionit të
ri (strukturat e reja të trurit në formën e dendriteve) duhet të lidhen me atë që
nxënësi tashmë di (strukturat ekzistuese të trurit). Si mësues, ne i ndihmojmë
nxënësit të identifikojnë mënyra për të futur informacione të reja në modelet e
tyre ekzistuese të njohurive, të cilat do të ndihmojnë në ndërtimin e dendriteve
dhe lidhjeve të reja sinaptike. Kjo punë e qëllimshme për të mësuar nxënësin
dhe jo librin, siguron kalimin e informacionit në kujtesën afatgjatë dhe e bën
mësimin të këndshëm për nxënësin.
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LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË

Kamerieri: − Mirë se erdhët në restorantin tonë! Sa persona jeni?
Mësuese Teuta: − Mirë se ju gjetëm! Jemi 5 persona.
Kamerieri: − Urdhëroni! Uluni këtu, në tavolinën e parë majtas, ju lutem!
Mësuese Teuta: − Faleminderit! Ne duam të provojmë gatime tradicionale
shqiptare. Çfarë na sugjeroni?
Kamerieri: − Kemi byrek, japrak, qofte, turshi, patëllxhanë të mbushur, speca të
mbushur, tavë kosi, fërgesë me mish, pulë fshati me jufka, mish të pjekur. Çfarë
do të porositni?
Egini: − Ushqimi im i preferuar është byreku. A keni byrek?
Kamerieri: − Po, kemi byrek me djathë, byrek me spinaq, byrek me mish, byrek
me petë të pjekura dhe qumësht, dhe byrek me kungull.
Egini: − Unë dua byrek me spinaq dhe një sallatë me perime të ziera, ju lutem.
Redona: − Kurse mua më pëlqejnë shumë qoftet me mish. Dua një racion me
qofte dhe patate të skuqura, ju lutem.
Mësuese Teuta: − Po ti, Vesa, çfarë do të marrësh?
Vesa: − Gjella ime e preferuar është tava e kosit. Dua një tavë kosi dhe sallatë me
domate.
Dardani: − Unë dua vetëm një sallatë fshati me sallatë jeshile, trangull, qepë të
njoma dhe ullinj.
Mësuese Teuta: − Ju lutem, na sillni dhe një pulë me jufka për të gjithë. Për
ëmbëlsirë duam shëndetlie dhe qumështor.

1. Përgjigjjuni pyetjeve.
Ku janë nxënësit dhe mësuese Teuta?
Çfarë duan të provojnë nxënësit?
Cili është ushqimi i preferuar i Eginit?
Çfarë porosit Egini?
Çfarë i pëlqen Redonës?
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Cila është gjella e preferuar e Vesës?
Çfarë porosit Dardani?
Çfarë thotë mësuese Teuta?

Rekomandim didaktik 1: Për të mësuar gjuhën shqipe, së pari kemi nevojë për një
stimul pozitiv në trurin e nxënësve, i cili në vijim renditet dhe përpunohet në disa nivele.
Me punën e tij mësuesi arrin të aktivizojë jo vetëm potencialin e kujtesës, por të gjithë
trurin e nxënësit. Sa për kujtesën, dihet që pjesët e njohurive “të vjetra” janë në vendin
e duhur, kështu që kujtesa mund të aktivizohet me kujdes dhe të lidhet natyrshëm me
njohuritë e reja. Lidhjet e vatrave të ndryshme në tru mund të bëhen, por ato mund të
zbehen shpejt dhe të zhduken nëse nuk riaktivizohen në mënyrë të vazhdueshme. Kur
vatrat e ndryshme të dijes riaktivizohen dhe lidhen me njëra-tjetrën, modeli i i ruajtjes
së njohurive në kujtesën afatgjatë bëhet më i fortë. Çdo përsëritje, ose rikujtim i një
njohurie, jo vetëm që forcon modelin në tru, por edhe e bën atë më efikas. Sistemet
e dijeve dhe emocioneve janë të ndërlidhura, çka do të thotë se të mësuarit lidhet me
gjendjen emocionale të nxënësit në momentin e të mësuarit. Një nxënës i mërzitur ose
i painteresuar ka të ngjarë të mësojë dhe të mbajë mend më pak njohuri. Një nxënës që
mëson informacion gjuhësor me një emocion pozitiv të lidhur me të do t’i përvetësojë
dhe do t’i ruajë njohuritë në kujtesën afatgjatë. Më konkretisht, për dialogun apo
pyetjet e mësipërme, rekomandohet që mësuesi jo vetëm të kërkojë nga nxënësit të
lexojnë dialogun dhe t’u përgjigjen pyetjeve, por edhe të sjellë në klasë 3 pjata, disa
lugë, një bluzë kamerieri, një mbulesë tavoline dhe të krijojë një “restorant” në klasë.
Pas kësaj, t’u japë fjalët e dialogut të personazheve që t’i mësojnë (fjalitë janë shumë të
shkurtra) dhe të vënë në skenë dialogun. Edhe pse ky është mësimi i ri, nxënësit janë të
aftë ta bëjnë dialogun, sepse ju u keni dhënë skelën me ndihmë gjuhësore. Ndërsa për
pyetjet, në vend të një aktiviteti të tipit pyetje-përgjigje, ju mund të krijoni një situatë
ku klienti ankohet se kamerieri nuk i trajtoi mirë dhe kërkon të vijë përgjegjësi. Këtu
“përgjegjësi” kërkon të njihet me situatën. Ai bën pyetjet dhe klienti (klientët) i japin
përgjigje. E lidhur me konceptin didaktik të mësipërm, kjo veprimtari didaktike sjell
emocione dhe lidh përvoja të “vjetra” gjuhësore me njohuritë e reja, pra gjuha shqipe
“merr jetë” falë ndërtimit të dendriteve të reja, lidhjes së njohurive dhe krijimit të
emocioneve, të cilat ndihmojnë të mësuarin aktiv të personalizuar.

		 2. Lidhni secilën figurë me emërtimin përkatës.
1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

a. turshi

b. qofte me patate c. patëllxhanë të mbushur d. japrak

e. tavë kosi

f. speca të mbushur

		
		

g. sallatë me domate

gj. byrek

3. Rilexoni tekstin e mësipërm dhe përcaktoni nëse fjalitë
janë të sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
V		
G

Nxënësit dhe mësuese Teuta janë në klasë.
Në tavolinë janë 4 veta.
Nxënësit dhe mësuese Teuta duan të provojnë ushqime shqiptare.
Egini porosit sallatë me perime të ziera.
Redonës i pëlqen shumë sallata.
Gjella e preferuar e Vesës është tava e kosit.
Vesa merr perime të ziera.
Mësuese Teuta porosit pulë me jufka.
		4. Lidhni përbërësit me emrin e ushqimit.
A. Patëllxhanë të mbushur B. Sallatë e përzier C. Speca të mbushur
D. Byrek me spinaq E. Tavë kosi
1. Përbërësit: mish, kos, miell, vezë, gjalpë, oriz, kripë.
2. Përbërësit: speca, mish i grirë, oriz, domate, qepë, kripë, piper, vaj ulliri.
3. Përbërësit: sallatë jeshile, trangull, qepë të njoma dhe ullinj.
4. Përbërësit: patëllxhanë, mish i grirë, qepë, domate, kripë, pipër, vaj ulliri.
5. Përbërësit: miell, ujë, spinaq, vezë, djathë, vaj, kripë, piper.
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Rekomandim didaktik 2: Studimet shkencore më të fundit në fushën e neuroplasticitetit
(aftësia e trurit për të formuar dhe riorganizuar lidhje ndërmjet vatrave të nxënies
në tru, veçanërisht në përgjigje të mësimdhënies) janë në gjendje të matin sasinë e
glukozës ose të oksigjenit në rrjedhën e gjakut dhe të fotografojnë modelin e lëvizjes së
gjakut, ndërkohë që informacioni udhëton nëpër tru. Studimet tregojnë se sinkronizimi
i aktivitetit të trurit ndodh kur informacioni kalon nga vatrat e marrjes së të dhënave,
përmes sistemit limbik në tru, i cili rregullon emocionet dhe përfundon në rajonet e
ruajtjes në kujtesën afatgjatë. E shprehur kjo në fushën e didaktikës, kjo do të thotë që
reagimet e aktivitetit të trurit nga receptorët shqisorë (të parit, të dëgjuarit etj.) ndiqen
në milisekonda nga aktiviteti elektrik në sistemin limbik (emocionet). Kjo shoqërohet
me rritjen e aktivitetit elektrik në vatrat e ruajtjes së kujtesës neokorteks (ku ndodh
nxënia). Ky aktivitet përbën një nga fushat më interesante të ndërtimit të kujtesës me
bazë trurin, sepse na jep një mënyrë për të parë se cilat teknika dhe strategji didaktike
stimulojnë dhe cilat pengojnë komunikimin midis pjesëve të trurit ku përpunohet dhe
ruhet informacioni. P.sh.: Në ushtrimin 2, për të mësuar kuptimin e grupit të fjalëve
“tavë kosi”, nxënësit i kërkohet të shikojë figurën (receptori shqisor) e tavës së kosit. Në
të dhjetën e sekondës, kjo ndjesi dërgohet tek sistemi limbik (emocionet) dhe nxënësit
mund t’i kujtohet gjyshja që e gatuan kaq mirë këtë gjellë të shijshme. Prej kësaj,
shtohet menjëherë aktiviteti elektrik në pjesën e neokorteksit ku ndodh nxënia. Ndërsa
tek ushtrimi 3, nxënësit i kërkohet të gjykojë nëse fjalia është e vërtetë ose e gabuar.
Sapo dëgjon fjalinë (receptori shqisor), nxënësi përpiqet t’i kthehet informacionit në
dialog, prej të cilit bën gjykimin e tij. Në këtë mënyrë, ai mëson si fjalorin, ashtu edhe
përmbajtjen e dialogut.

5. Cili është ushqimi juaj i preferuar?
6. Bëni dialogun “Në restorant”, ku të përdorni menytë e mëposhtme.
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7. Shikoni kronikën e dhënë dhe shkruani fjalët që kuptoni.
Ora News - Gjirokastër, panairi i kulinarisë tërheq turistët - YouTube

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Rekomandim didaktik 3: Lidhjet nervore (dendritet) ndërmjet vatrave të ndryshme
të të nxënit, ashtu si ndërtohen edhe mund të “krasiten” nga vetë truri në qoftë se
nuk përdoren. Tani e dimë që edhe pse shumica e neuroneve ku ruhet informacioni
ekzistojnë që në lindjen e fëmijës, rritja e qelizave mbështetëse dhe lidhëse që
pasurojnë komunikimin midis dendriteve është e përjetshme. Dendritet rriten si në
madhësi, ashtu dhe në numër në përgjigje të aftësive, përvojës dhe informacionit të
mësuar. Dendritet e reja rriten si degë nga neuronet, të cilat aktivizohen/përdoren me
shpesh. Sa më shumë të përdoren këto dendrite, aq më të afta janë të riformojnë dhe
riorganizojnë rrjetet e lidhjeve dendrit - vatër dijeje në përgjigje të përdorimit të shtuar
ose të zvogëluar të këtyre rrugëve. Për shembull, personat e verbër që lexojnë alfabetin
Braille, kanë rritur ndjeshëm në korteks ndjesinë e prekjes, pasi ndjesia e prekjes në
gishtin e tyre të djathtë përdoret vazhdimisht. Në mënyrë të ngjashme, violinistët që
përdorin gishtat e duarve të tyre të majtë për të bërë lëvizjet e komplikuara përgjatë
telave tregojnë një zhvillim të dukshëm të ndjesisë së prekjes të lidhur me gishtat e
dorës së majtë. E parë në aspektin didaktik, kjo do të thotë që fjalori i mësuar duhet
të rimerret sa më shumë, që të mos “krasitet” nga truri për mungesë përdorimi. Pra,
nëse objektivi i këtij mësimi është të mësohen fjalët: speca, mish i grirë, oriz, domate,
qepë, kripë, piper, vaj ulliri, është e domosdoshme që këto fjalë të shihen në ushtrime
të ndryshme të këtij mësimi si dhe të ripërdoren në mësimet e ardhshme. Kjo do të
shmangë “krasitjen” e njohurive të marra për arsye të mospërdorimit.

		SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI
8. Shënoni fjalën përkatëse për çdo imazh.
1.
2.
3.
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4.

5.

6.

11.

7.

8.

12.

9.

13.

10.

14.

9. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
Jemi 5 ___________. Uluni këtu, në ___________e parë ___________, ju
lutem! Ne duam të provojmë ___________ tradicionale ___________. Kemi
___________, japrak, ___________, turshi, patëllxhanë ___________, speca
___________, tavë ___________, fërgesë me ___________, pulë ___________
me jufka, mish ___________. Ushqimi im i ___________ është byreku. Kemi
byrek me ___________, byrek ___________, byrek me ___________, byrek
me ___________ të pjekura dhe qumësht, dhe byrek me ___________. Mua
më pëlqejnë shumë ___________ me mish. Dua një ___________ me qofte dhe
___________të skuqura, ju lutem. Gjella ime e preferuar është ___________ e
kosit. Unë dua ___________ një sallatë ___________ me sallatë ___________,
trangull, qepë ___________ dhe ullinj. Na sillni dhe ___________ të pjekura dhe
një ___________ me ___________ për të gjithë.

Rekomandim didaktik 4: Për mësuesin, ndërtimi i kujtesës afatgjatë mbetet objektivi
kryesor. Sa më shumë vatra të dijes të trurit që ruajnë të dhëna për një temë, aq më
shumë ndërlidhje ka ndërmjet tyre. Kjo referencë e tërthortë e të dhënave do të thotë
se ne kemi mësuar në mënyrë logjike, në vend që thjesht të mësojmë përmendsh. Për
ushtrimet e mësipërme, kjo do të thotë se dhënia e fotove me fjalët e reja dhe kërkesa
për të përdorur fjalët e reja/duhura në vendet ku mungojnë, njëkohësisht “freskon’
njohuritë e fjalorit të nxënësve, por edhe parandalon “krasitjen” e tyre nga vetë truri
për shkak të mospërdorimit.
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10. Shkruani dialogë me menytë e mëposhtme. Diskutoni së bashku

me mësuesen nëse janë shkruar si duhet fjalët në figura.

Rekomandim didaktik 5: Të mësuarit në mënyrë interesante dhe me ëndje nxit
dëshirën për të mësuar më shumë. Angazhimi në procesin e të mësuarit në të vërtetë
rrit aftësinë e nxënësit për të mësuar. Sa herë që një nxënës merr pjesë në një veprimtari
didaktike, një numër i caktuar i dendritesh aktivizohen për të krijuar lidhje ndërmjet
fjalëve të vjetra dhe fjalëve të reja. Sa herë që dikush përsërit një veprim ose rikujton
informacionin e marrë, më shumë dendrite mbijnë për të lidhur kujtime të reja me të
vjetrat, kështu truri bëhet më efikas në aftësinë e tij për ta rimarrë atë kujtim ose për ta
përsëritur atë veprim. Lojërat e mësipërme gjuhësore kontribuojnë që fjalët e mësuara
të përsëriten në formë loje, duke aktivizuar bukur sistemin limbik dhe duke ndihmuar
në krijimin e dendriteve të reja dhe kalimin e informacionit në kujtesën afatgjatë.

GRAMATIKË
 Mbiemrat prejpjesorë
Folja
punoj
dëgjoj
fshij
gatuaj
grij
preferoj
ziej
mbush
njoh
përgatit
pjek
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Pjesorja
punuar
dëgjuar
fshirë
gatuar
grirë
preferuar
zier
mbushur
njohur
përgatitur
pjekur

Mbiemri
i/e punuar
i/e dëgjuar
i/e fshirë
i/e gatuar
i/e grirë
i/e preferuar
i/e zier
i/e mbushur
i/e njohur
i/e përgatitur
i/e pjekur

Kemi patëllxhanë të mbushur, speca të mbushur, mish të pjekur.
Ushqimi im i preferuar është byreku.
Kemi byrek me djathë, byrek me petë të pjekura dhe qumësht.
Dua një racion me qofte dhe patate të skuqura ju lutem.

11. Plotësoni fjalitë me mbiemrat e dhënë.
i preferuar, të mbushur, e skuqura, i përgatitur, i pjekur, i njohur, të ziera
Unë po marr një sallatë me perime ___________. Ky është një kuzhinier
___________. Mishi ___________ është ushqimi im ___________. Patatet
___________ më pëlqejnë shumë. Gjyshja po përgatit për drekë speca
___________. Ushqimi ___________ nga ky restorant është shumë i shijshëm.

12. Plotësoni tabelën e mëposhtme.
Folja

Pjesorja

Mbiemri

punoj
dëgjuar
i/e fshirë
gatuaj
grij
preferoj

i/e grirë
preferuar

ziej

i/e zier
mbushur

i/e mbushur

njoh
i/e përgatitur
pjek
skuqur

 Rendi i fjalëve në grupet: emër + mbiemër + përemër
emër +përemër pronor + mbiemër:

Ushqimi im i preferuar është tava e kosit.
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përemër dëftor+ emër + mbiemër:

Kjo tavolina e parë është e lirë.

përemër i pacaktuar + emër + mbiemër:

Çdo kuzhinier i mirë ka receta të
veçanta.

përemër pyetës + emër + mbiemër:
					

Cili kuzhinier shqiptar e ka përgatitur
këtë recetë?

13. Plotësoni fjalitë, duke vendosur fjalët në rendin e duhur.
(Restorant, i ri, ynë) ___________ ndodhet në Ulqin. (gatim, ky, shqiptar)
___________ është shumë i shijshëm. Uluni në (majtas, e parë, tavolinën)
___________. Duam të provojmë (tradicionale, gatime, këto, shqiptare)
___________. Porosita (të mbushur, dy, patëllxhanë) ___________. Po ha (të
pjekur, viçi, mish) ___________. (ushqim, i preferuar, yt) ___________ është
byreku. (kuzhinierë, këta, të mirë) ___________ po gatuajnë (tradicionale, gjellë,
shqiptare). Kemi sallatë me (të ziera, perime) ___________. (recetat, të reja, e
mia) ___________ janë shumë të mira. (mish, i grirë, ky) ___________ kushton
300 lekë. (e fshira, petullat, këto) ___________ më pëlqejnë shumë.

Rekomandim didaktik 6: Shumë mësues mund të kujtojnë raste kur mund t’u kenë
kthyer nxënësve detyra a provime për fjalorin ose ushtrime gramatikore, megjithëse
një numër relativisht i madh nxënësish nuk i kanë kuptuar aspektet e shpjeguara.
Kështu që rekomandohet që në ushtrimet (praktike) gramatikore, mësuesi duhet të
bëjë kujdes dhe të sigurohet që nxënësit i kanë kuptuar konceptet gramatikore dhe janë
në gjendje t’i aplikojnë në praktikë.

NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Tava e kosit njihet në Turqi me emrin “Tava e Elbasanit”.
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Kulaçi arbëresh
Kulaçi arbëresh (cugliaccio) është një nga elementet
e përfshira në kandidaturën e Motit të Madh, riteve
dhe trashëgimisë arbëreshe për në UNESKO.
Në San Costantino Albanese, në Itali, ku shqiptarët
shkuan në shekullin XVI, mes pjatave tipike gjejmë
edhe cugliaccio-n, që nga përbërësit është si kulaçi
ynë i sotëm. Është i gatuar me miell gruri, vezë,
vaj, maja birre dhe dhjamë. Origjina e kësaj recete
të thjeshtë është pikërisht kulaçi shqiptar që siç e
përshkruajnë italianët, ngjan me një lloj buke të
kripur.
PROJEKT: Shkoni bashkë me mësuesen ose me prindërit në një restorant shqiptar

dhe përpiquni të porositni në gjuhën shqipe. Merrni nga një recetë gatimi nga
gjyshet tuaja dhe silleni në klasë.

Fjalë të urta
Dy kunguj nën një sqetull
s’mbahen.

Rekomandim didaktik 7: Albert Ajnshtajni ka thënë: “Arti suprem i mësuesit është
që të zgjojë gëzimin në shprehjen krijuese dhe njohurinë” tek nxënësit. Nga të gjitha
ndikimet pozitive në arritjet e nxënësve në shkollë, faktori i vetëm më i rëndësishëm
është cilësia e mësimdhënies. Në mënyrë të veçantë roli i mësuesve në diasporë është
shumë i rëndësishëm në ruajtjen e identitetit kombëtar në diasporë. Për ta bërë projektin
e mësipërm edhe më interesant, mësuesi mund të organizojë një vizitë në një restorant
shqiptar dhe të kërkojë që nxënësit ta bëjnë porosinë në gjuhën shqipe.
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FJALORI

Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

byrek
dëgjoj
i dëgjuar
domate
gatime
gatuaj
i gatuar
i mbushur
i njohur
patate
patëllxhan
perime
përbërës
përgatit
i përgatitur
i pjekur
porosit
i preferuar
pulë
i skuqur
qepë
qofte
restorant
sallatë
skuq
spec
spinaq
racion
recetë
tipik
tradicional
ushqim
i zier

bukë
djathë
element
fshat
i ftohtë
gjalpë
gjej
italian
i parë
kamerier
këtu
kos
kripë
i kripur
majtas
makarona
mbush
miell
mish
mot
oriz
i përfshirë
pjatë
pjek
provoj
i punuar
i thjeshtë
uthull
vaj
vezë
viç
uluni
urdhëroni
Mirë se erdhët!
Mirë se ju gjetëm!

Fjalor shtesë
arbëresh
bërxollë
biftek
birrë
brokoli
bulmet
fasule
i fshirë
dhjamë
fërgesë
fshij
gjizë
grij
i grirë
grurë
japrak
jufka
kaçkavall
kandidaturë
kastravec
kërpudhë
kos
kulaçi
kungull
lokal
lloj
maja
pilaf
piper
salcë
skarë
shëndetlie
tavë kosi
trangull
trashëgimi
turshi
ujë
ullinj
xaxiq
ziej

Rekomandim didaktik 8: Në një studim, i cili u përqendrua në kujtesën verbale,
subjekteve iu kërkua të mbanin mend fjalët e panjohura, mbështetur në kuptimin e
tyre ose në drejtshkrimin e tyre (drejtshkrimi i shkronjave të mëdha ose të vogla).
Përsëri, nivelet e aktivitetit në sistemin neokorteks u panë se u rritën, ndërsa nxënësi
përpiqej të kujtonte fjalët e reja. Për më tepër, studiuesit zbuluan se fjalët kishin më
shumë të ngjarë të mbaheshin mend kur subjektet përqendroheshin në semantikë
(kuptimi i fjalës), sesa në pamjen e tyre. Prova në teorinë biologjike tregojnë se njohja
më komplekse (të nxënit aktiv) rrit ruajtjen e fjalorit në kujtesën afatgjatë. Disa nga
strategjitë e sugjeruara janë ato që personalizojnë informacionin për t’u mësuar, duke
aktivizuar kështu më tej vatrat e nxënies së trurit që ndihmojnë në formimin e njohurive.
Truri mund të duket të jetë një tufë e ngatërruar e lidhjeve të qelizave nervore, por ato
nuk janë aspak të rastësishme. Le t’i zbatojmë këto parime edhe në punën me fjalorin.
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MËSIMI

12

Gatime ndërkombëtare
që më pëlqejnë
Ushqimet e shpejta
Qëllimet mësimore:
a) Gatime ndërkombëtare
b) Gramatikë: lakimi i përemrave vetorë; rasa rrjedhore e pashquar.
c) Punë e diferencuar: “Kuzhina mesdhetare”
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Lidhja me kurrikulën

Një botë për të gjithë

Të ndryshëm dhe të njëjtë

Unë dhe mjedisi

Objektivi mësimor: Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:










LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 12 vazhdon të fokusohet

si tek biseda me kamerierin, ashtu edhe tek inkurajimi i nxënësve për t’u
ushqyer me ushqime të shëndetshme. E veçanta në aspektin didaktik këtu
mbetet në faktin se nxënësit bisedojnë për ushqime me të cilat ata kanë përvoja
të përditshme në vendet ku jetojnë. Një temë e tillë është relativisht e njohur për
nxënësit dhe e lehtëson mësimin e fjalorit të ri.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Lojërat gjuhësore dhe fjalëkryqet
ndihmojnë dukshëm në të mësuarit me bazë trurin, pasi praktika didaktike të
kësaj natyre aktivizojnë dukshëm sistemin limbik, i cili prodhon emocione
pozitive, të cilat stimulojnë dëshirën për të mësuar.
GRAMATIKË: lakimi i përemrave vetorë; rasa rrjedhore e pashquar.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Në këtë mësim ekziston mundësia
e diskutimit për ushqimet që përdoren në vendet ku jetojnë nxënësit, por
njëkohësisht flitet edhe për ushqimet në vendin amë, duke përfshirë edhe
petullat me sheqer të arbëreshëve. Të gjitha këto u japin nxënësve mundësi që
të zhvillojnë të folurit në gjuhën shqipe.
FJALORI: dëshiroj, djathë, domate, doner, hamburger, kamerier, kanaçe,
kastravec, keçap, kërpudhë, kola, krep, kripë, kushtoj, lek, lëng, majonezë, marr,
mish, paguaj, piceri, picë, pije, pikante, pjeshkë, porosis, proshutë, pulë, qengj,
qershi, qofte, salcë, sallam, sanduiç, sufllaqe, tost, tranguj, ujë, vegjetarian,
frigorifer.
Koncepti i përgjithshëm didaktik: Në shekullin XXI, kahu i metodave të mësimdhënies
së gjuhëve anon dukshëm në mësimin me bazë trurin. Çfarë është të mësuarit me bazë
trurin? Mësimi i bazuar tek truri është një qasje gjithëpërfshirëse, e cila bazohet në
idenë se, nëse truri “ngacmohet” si duhet dhe është në gjendje të lidhë sa më shumë
vatra të dijes, edhe të mësuarit do të ndodhë lehtësisht. Në fakt, janë pikërisht këto
procese të lidhjes së dijes më anën e ndërtimit të dendriteve që lejojnë të ndodhë
marrja e dijeve në gjuhën shqipe. Si e tillë, ajo që ne tani e njohim si një “mjedis
tradicional i të mësuarit” (një klasë, tavolina në rreshta, me mësues që kontrollojnë
të gjithë të mësuarit) ndonjëherë mund të shkurajojë ose të pengojë proceset natyrore
të funksionimit të trurit. Ka mësues, të cilët kanë kuptuar se teknikat dhe qasjet e
reja i ndihmojnë nxënësit e gjuhës shqipe më shumë sesa teknikat dhe qasjet qe janë
përdorur në të kaluarën. Mësimi i bazuar në tru nuk është një teknikë e re në edukimin
gjuhësor, por ka qasje të reja që me avantazhet e të mësuarit të bazuar në tru ndihet
dukshëm që funksionojnë më mirë në përmirësimin e shprehive në gjuhën shqipe.
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A.

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË

FASTFOOD

Kamerieri: − Mirëdita! Mirë se na erdhët! Çfarë dëshironi?
Egini: − Mirëdita! Për mua një sanduiç vegjetarian me domate, tranguj, speca,
ullinj, djathë dhe majonezë, por pa kërpudha, ju lutem. Dhe një shishe ujë pa gaz.
Sa kushtojnë?
Kamerieri: − 250 lekë. Urdhëroni! Po ju çfarë do të merrni?
Vesa: − Unë dua një sufllaqe me mish pule, patate dhe salcë kosi. A mund të më
jepni dhe një kola me kanaçe?
Kamerieri: − Urdhëroni! Ja, ku e keni, në frigorifer. Po ju, çfarë doni?
Dardani: − Unë dua një hamburger me qofte, patate të skuqura me pak keçap dhe
krahë pule, nëse keni.
Kamerieri: − Në rregull.
Redona: − Mua më bëni një krepë me çokollatë, ju lutem. Po marr dhe një lëng
pjeshke.

B.

PICERI

Klienti: − Alo, mirëdita, me picerinë flas?
Kamerieri: − Po, piceria jemi. Çfarë dëshironi?
Klienti: − Dua të porosis 5 pica. Një picë “Margarita”, një picë “4 Djathërat”, një
picë “4 Stinët”, një picë vegjetariane dhe një picë me proshutë dhe kërpudha.
Kamerieri: − Në rregull. Picat vijnë për 30 minuta. Keni dhe nga një pije freskuese
joalkoolike falas prej nesh.
Klienti: − Ju falënderoj shumë. Sa kushton shërbimi taksi?
Kamerieri: − Është falas.
168

1. Përgjigjjuni pyetjeve.
Çfarë porosit Egini në Fast Food?
A porosit Vesa sanduiç?
Çfarë merr Vesa në frigorifer?
Kush porosit hamburger?
Çfarë porosit Redona?
Me kë flet klienti?
Sa pica porosit ai?
Për sa vijnë picat?
Si është shërbimi taksi?

Rekomandim didaktik 1: Ka raste kur nxënësit “ankohen” se ndonjëherë mërziten
gjatë orëve të mësimit të gjuhës shqipe. Arsyet për këtë varen nga pritshmëria e tyre ose
nga cilësia e teksteve dhe e ushtrimeve në librat e tyre. Atëherë lind pyetja: “Si mund
t’i bëjë mësuesi orët më të gëzueshme dhe të dobishme?”. Mësuesit e mirë besojnë se
mësimi interesant sjell më shumë sukses. Risitë për mësimin e gjuhës shqipe me bazë
trurin mbështeten në faktin se si truri mëson natyrshëm në disa vatra njohjeje që duhet
të lidhen me dendritet. Këtu duhet pasur parasysh se mësimi me bazë trurin nuk është
një “fishek magjik” për të zgjidhur çdo problem të mësimdhënies. Mësuesit duhet të
kuptojnë se parimet dhe përdorimi i strategjive të duhura në mënyrë të qëllimshme,
jep rezultatet më të mira. Një veprimtari interesante që mund të përdoret me sukses
për ushtrimet e mësipërme do të ishte rritja nivelin e fjalorit, duke lidhur njohuritë e
“vjetra” (të mësuara në dialogun me kamerierin në mësimin 11 dhe të rimarra në këtë
mësim) me disa fjalë të reja (të shtuara në këtë mësim), si: pica, vegjetarian, frigorifer
etj. Këtu lidhen fjalët e njohura të përdorura në një situatë të re dhe mësohen fjalët
e reja në kontekst. Pra, ndërtohen dendrite. Gjithashtu, fakti që nxënësit duhet t’u
përgjigjen pyetjeve pasi kanë vënë në skenë dialogun e mësipërm, lidh kujtesën me
aspektin emocional pozitiv (nxënësi ndihet mirë se po flet shqip), pra përsëri ndërtohen
dendrite.
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2. Lidhni figurat me emërtimin përkatës.

		

1.

2.

6.

3.

7.

8.

4.

5.

9.

10.

3. Rilexoni tekstin e mësipërm dhe përcaktoni nëse
fjalitë janë të sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
V
Nxënësit janë në një piceri.
Egini porosit një sanduiç vegjetarian.
Sanduiçi kushton 100 lekë.
Vesa merr një ujë me gaz.
Dardani merr një hamburger me qofte.
Redona merr një krepë me banane.
Klienti flet me picerinë.
Klienti porosit 4 pica.
Picat vijnë për 10 minuta.
Shërbimi taksi është falas.
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G

4. Shkruani dialogë me menytë e mëposhtme. Diskutoni së bashku
me mësuesen nëse janë shkruar si duhet fjalët në figura.

5. Shikoni videon e dhënë dhe shkruani fjalët që kuptoni.
A1 Report - “Festa e picës” vjen për herë të parë në Tiranë, promovohen produktet bio - YouTube

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Rekomandim didaktik 2: Një ndër aspektet e veprimtarive didaktike të provuara si
të suksshme është edhe mënyra se si ndihmohet truri për të krijuar dendrite në mes të
vatrave të njohjes duke ndryshuar mjedisin ku zhvillohet mësimi. Nxënësit duhet të
kenë hapësirë të qetë për të menduar, e cila është e ndarë nga hapësira në të cilën ata
janë më aktivë dhe kanë bashkëbisedim ndërpersonal. Këto hapësira krijohen thjesht
në një qoshe të klasës ku mund të ketë disa stola të vegjël, apo jastëkë dhe njihen si
Hapësira të personalizuara. Gjetja e mënyrave ku nxënësi ndihet mirë që të punojë
në heshtje dhe pastaj t’i ndajë “gjetjet” e tij në një komunitet më të gjerë, pra me
grupin e shokëve, - i lejon nxënësit të sfidojnë veten e tyre duke marrë mësim në një
ambient (klasa ku zhvillohet mësimi plotësues) dhe pastaj duke përdorur njohuritë
në një mjedis tjetër përreth tyre (në një restorant). Për ushtrimet e mësipërme, kjo
metodë mund të aplikohet duke e lënë nxënësin të zgjedhë vendin ku do të punojë në
heshtje për të plotësuar ushtrimin 2, 3 dhe pastaj ta ndajë atë me shokët në grup. Kjo
veprimtari në klasë, mund të ndiqet ose me vënien e dialogut të krijuar në skenë ose me
nje vizitë në një restorant shqiptar. Në pamundësi të këtyre, një mësues krijues mund
të kontaktojë një pronar restoranti në vendin amë dhe ta ftojë të bëjnë një diskutim
me fëmijët në zoom apo google classroom, ku fëmijët të bëjnë ”porosinë” ose pyetje
duke përdorur fjalorin e mësuar. Një zhdërvjelltësi e tillë në mësimdhënie, jo vetëm
përmirëson aftësitë e komunikimit në gjuhën shqipe, por edhe ndërton dendrite pafund
që do të lidhin vatrat e dijes në trurin e nxënësit.
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		SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI

6. Shënoni fjalën përkatëse për çdo imazh.
1.

6.

11.

2.

7.

12.

3.

8.

13.

4.

5.

9.

10.

14.

15.

7. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
Mirëdita! Mirë se na ___________! Çfarë ___________? Për mua një
___________ vegjetarian me domate, ___________, speca, ___________, djathë
dhe ___________, por pa ___________, ju lutem. Dhe një shishe ___________ pa
gaz. Sa ___________? Unë dua një ___________ me mish ___________, patate
dhe salcë ___________. A mund të më jepni dhe një kola me ___________? Unë
dua një hamburger me ___________, patate ___________ me pak ___________
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dhe krahë ___________, nëse keni. Mua më bëni një krepë me ___________, ju
lutem. Po marr dhe një lëng ___________. Picat vijnë për 30 ___________. Keni
dhe nga një pije ___________ joalkoolike ___________prej nesh.

8. Shkruani dialogë me menytë e mëposhtme. Diskutoni së bashku
me mësuesen nëse janë shkruar si duhet fjalët në figurë.

Rekomandim didaktik 3: Shkencëtarët që studiojnë neuroplasticitetin (aftësia e trurit
për të krijuar ose riorganizuar lidhjet e vatrave të njohjes) për të matur modelet e
veprimtarisë së trurit, përdorin imazhet e rezonancës magnetike strukturore (MRI), të
cilat matin aktivitetin e trurit nga ndryshimi i rrjedhës së gjakut në tru. Këto imazhe
ndihmojnë shkencëtarët për të studiuar vëllimet e materies gri në korteksin cerebral të
trurit tek personat dygjuhësh dhe njëgjuhësh. Studimet shkencore tregojnë se dendësia
e materies gri të trurit është më e madhe tek personat dygjuhësh krahasuar më ata
njëgjuhësh, në mënyrë të veçantë tek personat dygjuhësh, të cilët e kanë mësuar gjuhën
e tyre para moshës pesë vjeç. Pra, strategjitë për përpunimin e të folurit, aftësitë e
përmirësuara të vëmendjes dhe dëshira për të studiuar rrisin ngarkesën njohëse për
një tru të angazhuar në përvetësimin e gjuhës së dytë. Kjo ngarkesë njohëse e shtuar
mund të prodhojë inde shtesë nervore, duke krijuar kësisoj dendësi më të madhe në
materien gri të trurit, ku zhvillohet të mësuarit. Për të kuptuar më tej vlerat e mësimit
të gjuhëve le të theksojmë se hemisfera e majtë e trurit ka 186 milionë neurone më
shumë sesa hemisfera e djathtë; 1000 ml gjak kalon nëpër tru çdo minutë, çka është
përafërsisht baras më 3 kanaçe të mbushura me “Coca-Cola”. Në këtë minutë truri
merr 46 cm3 oksigjen nga ky gjak. Gjashtë për qind të këtij oksigjeni e përdor materia
e bardhë, ndërsa 94 për qind materia gri. Edhe pse ky informacion mund të mos
lidhet konkretisht me ushtrimet e mësipërme, është një informacion shkencor që mund
të përdoret për t’u shpjeguar prindërve që nuk e shohin të domosdoshme që të dërgojnë
fëmijët e tyre në shkollat shqipe, pa e kuptuar se çfarë përfitimesh kolosale u sjell
zhvillimit të trurit të fëmijëve të tyre mësimi i gjuhës amtare.
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9. Plotësoni fjalëkryqin e mëposhtëm.

Horizontalisht

Vertikalisht

1. Enë prej qelqi me grykë të ngushtë që

1. Veprimi sipas kuptimeve të foljes shërbej.

shërben për të mbajtur lëngje.
3. Pajisje elektrike ftohëse.
4. Dru frutor me kokrra të vogla me vaj.

2. Kastravec.
3. Pa paguar asgjë.
4. Lëng pa ngjyrë, pa erë.

Rekomandim didaktik 4: Ndikimi i globalizimit, shoqëruar me përfitimet që sjell
aftësia për të komunikuar në më shumë se një gjuhë, ka krijuar programe gjuhësore
krijuese që përfitojnë nga përvetësimi i gjuhës së dytë në moshë të hershme. Duke
ndihmuar nxënësit e gjuhës shqipe të arrijnë standarde të larta si në shprehitë e
fituara në shqip, ashtu edhe në një gjuhë tjetër, mësimi plotësues dygjuhësh mund
të jetë një mjet efektiv për zhvillimin e plotë të potencialit intelektual të çdo fëmije.
Ndikimi i përvetësimit të hershëm të një gjuhe të dytë në funksionin e trurit mbështet
dhe informon praktikat më të mira të veprimtarive didaktike në mësimin plotësues.
Përdorimi i lojërave gjuhësore (si ato ku nxënësi duhet të gjejë fjalët që mungojnë,
ashtu edhe plotësimi i fjalëkryqeve), janë mënyra shume interesante me të cilat mësuesi
mund të aktivizojë vatra të ndryshme të krijimit të njohurive të reja dhe t’i lidhë ato me
vatrat e “vjetra”. Kjo mënyrë e ndërtimit të dendriteve duke aktivizuar edhe sistemin
limbik (emocionet: nëpërmjet krijimit të konkursit) e bën mësimin shumë tërheqës për
nxënësit.
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Rekomandim didaktik 5: Ndërtimi i një kornize që mban në balancë përvojat gjuhësore
dhe emocionet pozitive është thelbësore në kthimin e nxënësit në një “partner” në
nxënie. Nxënësit që janë më të ekuilibruar në dygjuhësinë e tyre tregojnë përparësi
më të mëdha sesa nxënësit, të cilët përvetësojnë vetëm një gjuhë mbizotëruese. Pra,
krijimi i përvojave reale të gjuhës së dytë kërkon që mësuesi të ndërtojë struktura të
menduara dhe të qëllimshme që angazhojnë trurin dhe krijojnë përvoja kuptimplota
të të mësuarit. Përdorimi i kujtesës, ekspozimi ndaj gjuhës së dytë, ndërveprimi me
folësit e gjuhës amtare ndihmojnë për të kuptuar gjuhën e dytë dhe janë thelbësore për
krijimin e ekuilibrit të dy gjuhëve. Për lojëra gjuhësore, një mësues krijues mund të
ftojë prindërit, si folës të gjuhës amtare, që të ndihmojnë nxënësit.

		GRAMATIKË


Lakimi i përemrave vetorë

emërore

unë

ti

ai

ajo

ne

ju

ata/ato

gjinore

-

-

i/e atij

i/e asaj

-

-

i/e atyre

dhanore

mua më

ty të

atij i

asaj i

neve na

juve ju

atyre u

kallëzore

mua më

ty të

atë e

atë e

ne na

ju ju

rrjedhore

(prej)
meje

(prej)
teje

(prej)
atij

(prej)
asaj

(prej)
nesh

(prej)
jush

ata i
ato i
(prej)
atyre

Unë dua një picë.

Ti porosit një sanduiç.

Ne hamë pica.

Mua më pëlqen pica.

Ty të pëlqen sanduiçi.

Neve na pëlqen pica.

Më pëlqen pica.		

Të pëlqen sanduiçi.

Na pëlqen pica.

Merr një picë për mua.         Kamerieri po flet me ty.

Na kërkoi ne.

Kjo është prej meje.

Janë falas prej nesh.

Mora një porosi prej teje.
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10. Vendosni përemrat që mungojnë: nesh, e, më, unë, ju, mua, na.
Mirë se ___________ erdhët! Për___________ një sanduiç vegjetarian, ju lutem.
Po ___________ çfarë do të merrni? ___________ dua një sufllaqe me mish pule,
patate dhe salcë kosi. A mund të ___________ jepni dhe një kola me kanaçe? Ja,
ku ___________ keni, në frigorifer. Po _________, çfarë doni? ___________ dua
një hamburger me qofte. ___________ më bëni një krep me çokollatë ju lutem.
Keni dhe nga një pije freskuese joalkoolike falas prej ___________. ___________
falënderoj shumë.

11. Plotësoni tabelën e mëposhtme.
emërore

unë

gjinore

ti

ai

ajo

ju

i/e atij

dhanore

mua më

neve na

kallëzore

atë e

ata i
ato i

rrjedhore (prej) meje

(prej) nesh (prej) jush

(prej) atyre

12. Formoni fjali me përemrat vetorë: unë, ai, ata, ne, ju.


Rasa rrjedhore e pashquar

emërore

(një) pulë

(një) banane

(një) qershi

(një) viç

(një) fik

rrjedhore

(prej)
një pule

(prej)
një bananeje

(prej)
një qershie

(prej)
një viçi

(prej)
një fiku

mish viçi

mish qengji

salcë kosi

reçel fiku

mish pule krahë pule lëng pjeshke reçel luleshtrydheje lëng qershie

13. Plotësoni fjalitë me fjalët e dhëna.
argjendi, tavoline, filigrani, portokalli, molle, pule, qengji
Ky restorant ka mish ___________ të mirë. Vajza po ha krahë ___________.
Dua një lëng ___________. A keni reçel ___________. Dua një sufllaqe me salcë
___________. Po porosit një sanduiç me mish ___________. Kjo është një orë
___________. Do të vlej vathë ___________. Kjo është një pjatë ___________
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Rekomandim didaktik 6: Pas diskutimit të këtyre koncepteve të larmishme didaktike,
natyrshëm lind pyetja: A përfiton truri nga mësimi i një gjuhe të dytë? Po, patjetër!
Duke qenë se çdo qenie njerëzore është njëkohësisht edhe qenie sociale, truri ynë
është i lidhur në mënyrë shume aktive me komunikimin. Ne e kalojmë jetën duke
i dhënë kuptim botës sonë dhe duke u komunikuar të tjerëve atë që kuptojmë. Në
shkollë, suksesi matet me arritjet akademike dhe arritjet gjuhësore. Po të flasim në
mënyrë shumë pragmatike, suksesi në tregun global sot varet nga aftësia jonë për të
komunikuar efektivisht. Në një shumëllojshmëri kontekstesh, për më tepër, të mësosh
gjuhë të reja është me përfitim të madh, sepse sfidon dhe zgjeron kapacitetin e trurit.
Mësimi i rregullave gramatikore në këtë fazë të nxënies së gjuhës shqipe mund të
jetë sfidues, por një mësues krijues mund t’ua shpjegojë nxënësve rregullin e rasës
rrjedhore të pashquar, duke praktikuar sa më shumë me shembujt e mësipërm në forma
të ndryshme, që nxënësit thjesht ta mbajnë mend si strukture të ngurosur, nëse ata nuk
kanë njohuri gramatikore, dhe për ata që kanë informacione si informacion gramatikor.

NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Mes ëmbëlsirave më antike në komunitetin arbëresh
në Kalabri, Itali janë vekiarellet (vechiarelle),
petulla të skuqura, të spërkatura me sheqer.

Picat, tostet, hamburgerët, sanduiçët, donerat etj. janë të dëmshëm për shëndetin,
nëse i konsumojmë shpesh. Ato përmbajnë shumë kalori, shumë kripë dhe janë
shumë pak të shëndetshme. Mjekët sugjerojnë kuzhinën mesdhetare, me: fruta,
perime, peshk dhe vaji ulliri. Ajo konsiderohet jashtëzakonisht e shëndetshme.
Edhe kuzhina shqiptare është një kuzhinë me përbërës tipikë mesdhetarë. Në
traditën e saj ka ndikim edhe nga kuzhina turke, italiane etj. Është e njohur për
vlerat e larta ushqimore dhe shijen e saj të mirë.
PROJEKT: Flisni me prindërit dhe mësuesen për rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm.
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Fjalë të urta
Kush zë brumë do të gatuajë.

Rekomandim didaktik 7: Disa modele udhëzuese që përdorin qasjen e të mësuarit të
bazuar në tru janë:
“Zhytja apo kredhja” e orkestruar në gjuhën e synuar. Kjo nënkupton që nxënësit
në mënyrë të qëllimshme janë zhytur plotësisht në një përvojë didaktike që u mëson
jo vetëm fjalorin apo rregullat gramatikore, por edhe kulturën dhe trashëgiminë
e vendit të tyre, siç tregohet me lart në rubrikën “A e dini se...”. Informacioni për
ëmbëlsirën tipike arbëreshe jo vetëm i shton njohuritë kulturore të nxënësit, por edhe
ngjall emocione dhe kuriozitet, kaq të domosdoshme për dërgimin e informacionit në
kujtesën afatgjatë. “Sfida gjuhësore” e çlirët. Kjo qasje krijon një mjedis, në të cilin
nxënësit sfidohen gradualisht dhe me dashamirësi, por pa ndier frikë ose ankth për
sfidat gjuhësore që u jepen.
“Përpunimi aktiv” i njohurive. Kjo qasje synon që, duke përpunuar në mënyrë
aktive informacionin, nxënësit të aftësohen dhe ta përvetësojnë e ruajnë atë në
kujtesën afatgjatë. Në këtë këndvështrim, informacioni i mësipërm për ëmbëlsirën
arbëreshe apo rrezikun e përdorimit të vazhdueshëm të fast food-eve i bën nxënësit
të mësojnë si fjalorin, ashtu edhe informacion të ri, pra zhyten në një gjuhe reale.
Me këtë informacion, mësuesi mund të shkojë më tej duke i kërkuar nxënësit të flasë
për pasojat e mbipeshës të shkaktuara nga ushqimi jo i shëndetshëm, pra të bëjë sfida
gjuhësore. Së fundi, nxënësit mund të diskutojnë dhe të bëjnë një listë me ushqime të
shëndetshme, pra fjalori i mësuar përdoret në mënyrë aktive.

FJALORI
Fjalor i ri
domate
doner
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Fjalor i përsëritur
argjend
asgjë

Fjalor shtesë
enë
falas

hamburger
kamerier
kanaçe
kastravec
keçap
kërpudhë
kola
krepë
kripë
kushtoj
lek
lëng
majonezë
marr
mish
paguaj
piceri
picë
pije
pikante
pjeshkë
porosis
proshutë
pulë
qengj
qershi
qofte
salcë
sallam
sanduiç
sufllaqe
tost
tranguj
ujë

banane
çfarë
çokollatë
dollap
dru
dua
ëmbëlsirë
filigran
i dëmshëm
gatuaj
i hapur
italian
jap

freskuese

i lartë
mjek
mollë
nëse
i njohur
patate
petulla
përbërës
perime
përmbaj
peshk
i skuqur
shëndet
shije
shishe
shërbim
spec
taksi
tavolinë

konsiderohet

ulli
ushqimor
vegjetarian
i vogël

fik
fruta
frutor
ftohëse
gaz
gjiro
hot-dog
jashtëzakonisht
joalkoolike
kalori
kokërr
konsumoj
kos
kuzhinë
luleshtrydhe
mbaj
mesdhetar
mirë se na erdhët!
ndikim
portokall
qelq
reçel
i spërkatur
shërbej
tipik
traditë
vaj
vathë
viç
vlerë
urdhëroni
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Rekomandim didaktik 8: Kërkimi mbi mësimin e bazuar në tru ka aspekte kuptimplota
dhe të rëndësishme për mësimin e gjuhës shqipe. Mësuesit duhet të sigurohen që
nxënësit të përqendrohen në pjesët e gjuhës (fjalori, gramatika etj.) dhe në tërësinë e
përdorimit të gjuhës (krijimi i shprehive të komunikimit në gjuhën shqipe). Kjo do të
thotë, për shembull, se ndërsa është e rëndësishme t’u mësojmë nxënësve mekanikën
e shkrimit në gjuhën e dytë si gramatika, pikësimi, regjistri shoqëror etj. (pra, pjesët),
nxënësit duhet të jenë në gjendje të përdorin ato “pjesë” në kombinime të larmishme për
të prodhuar një komunikim plotësisht të qartë dhe për t’u motivuar për të praktikuar
përdorimin e përbërësve të gjuhës (domethënë në tërësinë gjuhësore). Kështu, fjalët e
reja, përpunohen fillimisht si fjalë (emër, mbiemër, folje), pra pjesë ligjërate, dhe pastaj
nxënësve u kërkohet që këto fjalë të përdoren në fjali (pra, si tërësi gjuhësore).
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MËSIMI

13

Festat dhe urimet
Festa e ditëlindjes

Qëllimet mësimore:
a) Festat dhe urimet
b) Gramatikë: mënyra dëshirore; mënyra lidhore; fjali dëshirore.
c) Punë e diferencuar: “Bukëvale”

Lidhja me kurrikulën
Koha e lirë

Mësimi, puna, loja, koha e lirë

Unë dhe mjedisi
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Objektivi mësimor: Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:

Ü

Ü

Ü
Ü
Ü

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 13 krijon një mjedis shumë
të gëzuar dhe të këndshëm, pasi mbështetet në festimin e ditëlindjes, e cila është një
temë shumë interesante për nxënësit. Në aspektin didaktik, kjo temë i jep mësuesit
mundësi pa fund për të krijuar emocione pozitive tek nxënësit, të cilat pa diskutim
ndikojnë mirë në përqendrimin e vëmendjes së nxënësve.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Nëpërmjet fjalëkryqeve dhe gjetjes së
fjalëve që mungojnë, mësuesit i jepet mundësia të adresojë nxënien në këndvështrime
të ndryshme, duke mbajtur në qendër të vëmendjes inteligjencën mbizotëruese të
secilit nxënës.
GRAMATIKË: mënyra dëshirore; mënyra lidhore; fjali dëshirore.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Duke mësuar traditat e ndryshme të shqiptarëve
dhe mënyrat se si festohet apo bëhen urimet për lindje apo ditëlindje, mësuesi përdor
kontekste gazmore për të shpjeguar traditat tona.
FJALORI: bëj, biskotë, blej, çokollatë, dëshirë, dhomë, dhuratë, dhuroj, di, diçka,
dikujt, ditëlindje, ëmbëlsirë, festë, festoj, kapele, karamele, kartolinë, karton, kek,
këndoj, këngë, klasë, koni, kudo, lëngje, lëpirëse, patatina, pjatë, plastike, paç, qofsh,
qirinj, t’u realizofshin, tortë, traditë, tullumbace, u bëfsh, urim, uroj.
Koncepti i përgjithshëm didaktik: Në të gjitha rekomandimet didaktike të dhëna në Librin e
Mësuesit A1 dhe A2, ne jemi përpjekur të sjellim një risi në mësimdhënien e gjuhës shqipe – të
mësuarit me bazë trurin (jo vetëm kujtesën). Për këtë, shpesh u jemi referuar ideve novatore
të shprehura në librin e famshëm të Howard Gardner-it “Kornizat e Mendjes: Inteligjencat
e Shumëfishta (1983). Dr. Gardner, duke u bazuar në studimet e vatrave të njohjes në trurin
e personave me trauma (aksidentale) cerebrale, ndihmoi mësuesit në të gjithë globin për të
kuptuar lidhjet aktuale që ka truri me të mësuarit. Duke filluar që nga fundi i viteve 1980,
mijëra mësues kanë treguar shumë interes për të mësuar rreth inteligjencave shumëfishe që
ekzistojnë në trurin e njeriut dhe gjetjen e mënyrave të shumta për arritjen e potencialit “të
nxënies” të nxënësve të ndryshëm. Rëndësia e veçantë e teorisë së inteligjencave të shumëfishta
mbështetet në faktin se: inteligjencat gjenden fiziologjikisht në trurin e çdo njeriu, por secili
individ ka 2-3 inteligjenca më të përparuara, të cilat ndihmojnë për rritjen e potencialit
të tij të nxënies. “Gabimi” i shumë sistemeve arsimore apo mësuesve është se mësuesi, në
vend që t’i zbulojë këto inteligjenca mbizotëruese në trurin e nxënësit dhe t’i “respektojë”
ato për të arritur potencialin intelektual të nxënësit, kërkon që t’i ”imponojë” trurit të një
individi tjetër (nxënësit) mënyrën se si mëson truri i tij (i mësuesit). Për të ilustruar nevojën e
domosdoshmërisë së aktiviteteve didaktike me bazë trurin dhe inteligjencat shumëfishe, mund
të bëjmë pyetjen: A është e mundur të përdorim benzinë në një veturë që punon me naftë? Ky
do të ishte gabim i madh! Motori i benzinës punon me shkëndijën që ndez benzinën në dhomën
e djegies. Nga ana tjetër, motori me naftë, përdor sasi të larta të kompresimit të ajrit dhe pastaj
ndizet nafta në kohën e duhur, por nuk ka kandele. Pra, një motor me naftë nuk do të ndizet pa
“shkëndijën/kandelën” (aspekti që nxit trurin për të mësuar) që i duhet benzinës ( përvetësimit
të dijes) për t’u ndezur. Kësisoj, megjithëse motori ka “karburant” (mësuesi jep mësim), ai
nuk është në gjendje “të ndizet” (nxënia nuk ndodh). Ky shembull i përqasur me situatën e
mësimdhënies do të thotë se nëse mësuesi nuk njeh apo identifikon inteligjencën e “fortë”
shumëfishe të çdo nxënësi, ky i fundit nuk do të mund ta arrijë potencialin e tij intelektual.
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LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË

Sot është ditëlindja e Vesës. Dardani, Egini
dhe Redona bashkë me mësuese Teutën kanë
organizuar një festë të bukur. Ata e kanë
mbushur dhomën me tullumbace me ngjyra
të ndryshme. Kanë blerë lëngje frutash,
një tortë me qirinj, kekë të vegjël me shije
të ndryshme, çokollata, biskota, karamele,
patatina, kikirikë, lëpirëse dhe kapele letre
në formë koni. Në tavolinë kanë vënë dhe
pjata plastike, gota kartoni dhe petale letre.
Ata kanë blerë dhurata të bukura për Vesën
dhe i kanë shkruar një kartolinë me urimet e tyre:
Gëzuar ditëlindjen, Vesa!
U bëfsh edhe 100 vjeçe!
Paç shëndet e jetë të gjatë!
Qofsh e lumtur dhe e gëzuar gjithë jetën!
T’u realizofshin të gjitha ëndrrat!
Të bëhesh edhe 100!
Të urojmë fat e suksese kudo!
Vesa është shumë e gëzuar. Ajo hap një nga një dhuratat dhe i falënderon shokët e
klasës dhe mësuese Teutën për festën surprizë dhe për dhuratat. Vesa fryn qirinjtë
dhe shpreh një dëshirë, ndërsa të tjerët i këndojnë këngën e ditëlindjes:
Shumë urime për ty!
Shumë urime për ty!
Shumë urime për Vesën!
Shumë urime për ty!
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Rekomandim didaktik 1: Pasi kemi kuptuar rëndësinë e të mësuarit të bazuar tek
truri, kuptohet rëndësia e të konceptuarit të mësimdhënies si teknikë, e cila duhet të
mbështetet në kërkimet dhe gjetjet në fushën e neurologjisë dhe të shkencave njohëse
(psikologjia) dhe të përdoret për të arritur potencialin intelektual të nxënësit. Këto
strategji mund të përdoren, gjithashtu, për të rritur tek nxënësit aftësinë për të mësuar,
duke përdorur mënyra në të cilat ata ndihen më rehat, nga pikëpamja neurologjike,
gjë që e ul stresin gjatë përfitimit të dijeve. Në rastin e mësipërm, mësuesja mund
të krijojë një mjedis shumë të këndshëm duke “vënë në skenë” ditëlindjen e Vesës
(ndoshta duke gjetur nëse ndonjë nxënës ka vërtet ditëlindjen atë ditë) për të festuar së
bashku. Pasi mësuesi di “inteligjencat mbizotëruese” të çdo nxënësi, ai u kërkon atyre
që kanë inteligjencën pamore të fortë, të shkruajnë bukur në dërrasë urimin “Gëzuar
ditëlindjen”. Dikush të gjejë në “YouTube” këngën dhe pastaj ta këndojnë së bashku.
Happy Birthday song ORIGINAL version - Happy Birthday song Classic version Traditional version - YouTube. Në këtë mënyrë arrin maksimumin përvetësimi i gjuhës
shqipe tek secili nxënës, pasi mësuesi e organizon mësimin në harmoni me inteligjencat
mbizotëruese të secilit prej tyre.

1. Përgjigjjuni pyetjeve.
Çfarë kanë organizuar Dardani, Egini dhe Redona?
Me se e kanë mbushur dhomën?
Çfarë kanë blerë ata?
Çfarë kanë vënë në tavolinë?
Cilat janë urimet e tyre?
Si është Vesa?
Çfarë bën Vesa?
Çfarë kënge këndojnë Dardani, Egini dhe Redona?
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2. Lidhni figurat me emërtimin përkatës.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

a. kapele

b. karamele

c. pjatë

g. biskotë

gj. tullumbace

h. qirinj

d. kek

e. tortë

f. lëpirëse

k. patatina l. çokollatë

m. gotë

		3. Rilexoni tekstin e mësipërm dhe përcaktoni nëse

		

fjalitë janë të sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
V

G

Sot është ditëlindja e Vesës.
Në dhomë ka tullumbace me ngjyra të ndryshme.
Ata kanë blerë tortë.
Në tavolinë ka pjata plastike, gota kartoni dhe kapele.
Redona i ka shkruar një kartolinë Vesës.
Ata kanë blerë dhurata të bukura për Vesën.
Vesa është shumë e gëzuar.
Vesa falënderon shokët e klasës.
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Rekomandim didaktik 2: Jensen (2000) e përkufizon të Mësuarit me Bazë Trurin (MBT)
si “të mësuarit në përputhje/harmoni me mënyrën se si truri është krijuar natyrshëm
për të mësuar”. Kjo mënyrë është shumë e ndryshme në individë të ndryshëm. Ndoshta
aspekti më i rëndësishëm i të Mësuarit me Bazë Trurin (MBT) është se ai duhet të
përfshijë dhe të kombinojë lloje specifike të rezultateve të “inventarit” të Inteligjencave
Mbizotëruese për çdo nxënës, të bazuara në kërkime, si dhe të përpunojë aspektet
didaktike të rekomanduara për secilën nga 9 llojet e inteligjencave: inteligjenca
logjike-matematike, inteligjenca gjuhësore, inteligjenca ndërpersonale, inteligjenca
vetëpersonale, inteligjenca muzikore, inteligjenca vizuale-hapësinore, inteligjenca
trupore-kinestetike, inteligjenca natyraliste. Çdo individ i ka potencialisht të nëntë
inteligjencat në trurin e tij, por vetëm 2-3 prej tyre i ka më mbizotëruese. Mësuesi i
zbulon dhe e bën mësimin në harmoni me to. P.sh. një nxënës me inteligjencë vizuale
vizaton tullumbace dhe shkruan fjalët e personazhit në to; ai me inteligjencë gjuhësore
e shkruan fjalën e re dhe bën fjali me të etj.

4. Tregoni se si e festoni ditëlindjen tuaj.
5. Bëni dialogë duke përdorur të dhënat e tekstit të mësipërm.
Shembull: Ku e festove ditëlindjen tënde?
Çfarë dhurate more?
Çfarë bleve për festën? etj.

6. Dëgjoni këngën “Dhuratë për ditëlindje” dhe shkruani fjalët
që ju kuptoni.
David Tukiçi - Dhuratë për ditëlindje.mp3 - YouTube

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Rekomandim didaktik 3: Mësuesi “zbulon” se ç’lloj inteligjence ka një nxënës
duke testuar nëpërmjet “inventarit të inteligjencave” (Gardner, 1983) dhe në bazë të
inteligjencave mbizotëruese të secilit nxënës ndërton veprimtari didaktike në klasë.
Përdorimi i stacioneve të shumta të komunikimit në shqip sipas grupeve të nxënësve me
inteligjenca të njëjta ose kombinimi i qëllimshëm i disa inteligjencave mbizotëruese
në përputhje me pikat e forta të inteligjencës, siguron që secili nxënës të gjejë veten
dhe të marrë pjesë në aktivitete që do ta ndihmojnë atë të mësojë sipas mënyrës se si
është ndërtuar truri i tij. P.sh.: Aktivitete për nxënësit me inteligjencë ndërpersonale:
Këta nxënës punojnë mirë në bashkëpunim dhe shkëlqejnë në ndërtimin e miqësive
dhe marrëdhënieve me shokët. Për këto nxënës mësuesi mund të organizojë grupe të
vogla për të punuar në një projekt, ndihma ose shpjegimi i koncepteve për një nxënës
tjetër, pjesëmarrje në një intervistë, lojë me role për situata aktuale, situata historike
ose letrare etj. Për këtë kategori nxënësish, mësuesi mund t’i organizojë ushtrimet e
mësipërme në forma të ndryshme – nxënësit mund të punojnë në çifte dhe të intervistojnë
njeri-tjetrin “si e festoni ditëlindjen tuaj?”, një grup nxënësish mund të punojnë në
grup për të organizuar ditëlindjen e prindërve ose të vëllezërve dhe motrave etj.

		SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI

7. Shënoni fjalën përkatëse për çdo imazh.
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8. Plotësoni fjalët që mungojnë.
Sot është ditëlindja ___________. Dardani, ___________ dhe Redona
___________me mësuese ___________kanë organizuar një ___________ të
bukur. Ata e kanë mbushur ___________ me tullumbace me ___________ të
ndryshme. Kanë blerë ___________ frutash, një tortë me ___________, kekë të
vegjël me ___________të ndryshme, çokollata, ___________, karamele, patatina,
___________, lëpirëse dhe kapele ___________në formë ___________. Në
___________ kanë vënë dhe pjata ___________, gota ___________ dhe petale
___________. Ata kanë blerë ___________ të bukura për Vesën dhe i kanë shkruar
një ___________ me urimet e tyre: Gëzuar ___________, Vesa! U bëfsh edhe
100 ___________! Paç ___________ e jetë ___________! Qofsh ___________
dhe e gëzuar gjithë ___________! T’u realizofshin të gjitha ___________! Të
___________edhe 100! Të urojmë ___________e suksese ___________!

Rekomandim didaktik 4: Një përbërës themelor i të Mësuarit të Bazuar tek Truri (MBT)
është fakti që emocionet tona ndikojnë në aftësinë tonë për të mësuar dhe për të arritur
potencialin intelektual. Truri ynë vazhdimisht përpiqet të krijojë lidhje midis intelektit
dhe emocioneve. Jensen (2000) shpjegon se “truri e përjeton me emocione secilën
ngjarje dhe mendim, duke formuar modele kuptimore...”. Duke folur në përgjithësi,
duhet theksuar se deri tani mësuesit nuk i kanë kushtuar ndonjë vëmendje aspektit
emocionues të mësimdhënies. Me këtë indiferencë ndaj emocioneve dhe inteligjencës
mbizotëruese, mësuesi (pa dashje) mund të shkaktojë përvoja traumatike tek nxënësi,
p.sh.: Nxënësit me inteligjencë mbizotëruese vetëpersonale (introvertë) janë ata
që janë shumë të vetëdijshëm për motivimet e tyre, por duan të punojnë më vete,
ndryshe nga nxënësit me aftësi ndërpersonale. Ata shpesh kanë një nivel të lartë të
vetëndërgjegjësimit dhe inteligjencë emocionale tepër të lartë. Aktivitetet në klasë për
këtë grup nxënësish përfshijnë sa vijon: të shkruajnë një ditar ose një autobiografi, të
punojnë në mënyrë të pavarur, të shkruajnë mendime se cilat figura historike ose letrare
do të dëshironin të ishin, të rishkruajnë një tregim që kanë lexuar nga këndvështrimi i
tyre. Imagjinoni traumën emocionale që mësuesi (pa dashje) do të shkaktonte tek një
nxënës i tillë, nëse do t’i kërkonte të merrte një rol në dramë dhe të dilte në skenë. Për
këtë kategori nxënësish, ushtrimet e mësipërme mund të organizohen ose si detyrë
shtëpie, ku ai punon në mënyrë të pavarur, ose mund t’i jepet njëfarë kohe gjithë klasës
që të gjejë fjalët e duhura për të plotësuar fjalitë e ushtrimit 6 dhe pastaj të bëjë një
lexim “zinxhir” të fjalive të plotësuara.

9. Shkruani fjali me fjalët e dhëna.
ditëlindje, uroj, tortë, dhuratë, festë, e gëzuar, hap, falënderoj, këngë
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10. Përshkruani ditëlindjen tuaj ideale.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

11. Plotësoni fjalëkryqin e mëposhtëm.

Horizontalisht
2. Qeskë e vogël prej gome
që fryhet me ajër.

Vertikalisht
1. Lloj sheqerke.

3. Dita e lindjes së dikujt.

3. Diçka që i dhurohet a i falet
dikujt.

5. Ëmbëlsirë me përmasa
të ndryshme.

4. Vjershë që këndohet sipas
një melodie.

6. Enë e vogël me fund të sheshtë.
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Rekomandim didaktik 5: Nxitja e aspektit emocional të të mësuarit nxit
nivelin tonë të vëmendjes, i cili, nga ana e tij, nxit të mësuarit dhe kujtesën
dhe gjithçka tjetër që bëjmë. Duhet kuptuar se është biologjikisht e pamundur
të mësosh dhe të mbash mend gjithçka, nëse nuk i kushtojmë vëmendje.
Pra, “respekti” ndaj aspektit emocional në mësim, i tregon trurit nëse diçka
është e rëndësishme, nëse ia vlen të harxhojmë energji a përpjekje për ta
përvetësuar atë. Me fjalë të tjera, mësuesit kanë shumë të ngjarë të fitojnë
dhe mbajnë vëmendjen e nxënësve të përqendruar kur ata përfshijnë aspektin
emocional të trurit të nxënësve në hartimin e veprimtarive didaktike, duke
bërë kujdes që ushtrimet/kërkesat të jenë sfiduese, por jo “agresive”, sepse
në këtë mënyrë (pa dashje) mësuesi do të çorodisë trurin e nxënësit dhe
të humbë vëmendjen e tij. Në ushtrimet e mësipërme, mësuesi mund t’u
shpjegojë nxënësve që: “Fjalëkryqi mund të duket i vështirë në pamjen
e parë, por ju mos u shqetësoni se unë jam këtu për t’ju ndihmuar”. Në
këtë mënyrë, mësuesi qetëson aspektin emocional dhe fiton vëmendjen e
nxënësve, duke krijuar një situatë komode emocionale në trurin e nxënësit.
Një strategji e tillë ndihmon dukshëm në arritjen e potencialit intelektual të
nxënësit.

		GRAMATIKË

 Mënyra dëshirore
kam

jam

realizoj

bëj

marr

di

them

unë

paça

qofsha

realizofsha

bëfsha

marrsha

ditsha

thënça

ti

paç

qofsh

realizofsh

bëfsh

marrsh

ditsh

thënç

ai, ajo

pastë

qoftë

realizoftë

bëftë

marrtë

dittë

thëntë

ne

paçim

qofshim

realizofshim

bëfshim

marrshim

ditshim thënçim

ju

paçi

qofshi

realizofshi

bëfshi

marrshi

ditshi

thënçi

ata, ato

paçin

qofshin

realizofshin

bëfshin

marrshin

ditshin

thënçin

U bëfsh edhe 100 vjeçe!
Paç shëndet e jetë të gjatë!
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Qofsh e lumtur dhe e gëzuar gjithë jetën!
T’u realizofshin të gjitha ëndrrat!

12. Plotësoni fjalitë me foljet e dhëna.
t’u realizofshin, paçi, u bëfsh, marrshi, qofshi, kalofshi
___________ bukur sot! ___________ të lumtur në jetë! ___________ vetëm
suksese! ___________ edhe 100 vjeç! ___________ të gjitha dëshirat.
___________ lajme të mira!

13. Plotësoni tabelën e mëposhtme.
kam
unë

jam

festoj

flas

qofsha

festofsha folsha

qoftë

festoftë

marr

di

sjell

marrsha

ditsha

sjellsha

ti
ai, ajo

pastë

foltë

sjelltë

ne
ju

ditshi

ata, ato

paçin

qofshin

folshin

sjellshi

marrshin

Fjalitë dëshirore
a) Folje në mënyrën dëshirore:
U bëfsh edhe 100 vjeçe!
Paç shëndet e jetë të gjatë!
Qofsh e lumtur dhe e gëzuar gjithë jetën!

b) Folje në mënyrën lidhore:
Të bëhesh edhe 100!
Të jesh e lumtur!

14. Formoni fjali dëshirore.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Rekomandim didaktik 6: Mësues të ndryshëm, kudo në botë, e kanë përqafuar
konceptin e të Mësuarit me Bazë Trurin (MBT) dhe po përdorin teknikat për të krijuar
veprimtari didaktike të përshtatshme për një popullsi me nxënës gjithnjë e më të
larmishme. Ka ardhur koha që edhe ne të rikonceptojmë mënyrën se si i organizojmë
mësimet e gjuhës shqipe në diasporë. Një studim i thelluar i mënyrave të ndryshme të
ndërtimit fiziologjik të trurit siguron vëmendjen e duhur ndaj parimeve të të Mësuarit
me Bazë Trurin (MBT). Është e qartë që këto parime mund të përdoren që në kopsht
e deri në shkollë të mesme apo universitet. Këto parime në dukje të reja, përdoren
prej kohësh nga mësues të mirë në përvojat e tyre të përditshme dhe sigurojnë sukses
për nxënës të ndryshëm që gjenden në klasat e tyre. Më konkretisht, në shpjegimin e
rregullave gramatikore të mësipërme mësuesi duhet të jetë i zhdërvjelltë në përdorimin
e teknikave të ndryshme: Për një nxënës me inteligjencë mbizotëruese gjuhësore,
ai duhet të kërkojë që të përdorë rregullën gramatikore në një fjalë, p.sh.: U bëfsh
100 vjeç! Kurse, një nxënësi me inteligjencë mbizotëruese logjike matematikore, ai
mund t’ia shpjegojë të njëjtin koncept gramatikor me një formulë matematike (p.sh. u
+ folje + fsh (mbaresa) + 100 + emër. Një zhdërvjelltësi e tillë didaktike ndihmon që
çdo nxënës të gjejë veten në mësimdhënien tuaj.

NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Ditëlindja e Heroit tonë Kombëtar
Gjergj Kastrioti-Skënderbeu është
një ndër festat më të mëdha të arbëreshëve.
Bukëvale
Shqiptarët e Ukrainës ruajnë tradita të vjetra shqiptare. Kështu, për shembull, ata
kanë ruajtur festimin e veçantë të lindjes së fëmijës me emrin poganik, që është
shumë i përhapur në zonën jugore dhe juglindore të Shqipërisë me kuptim “bukë”,
“bukëvale”, “pitë”. Tri ditë pas lindjes, kulaçi ndahet mbi kokën e fëmijës dhe u
jepet të pranishmëve.
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PROJEKT: Bisedoni me prindërit dhe gjyshërit tuaj për urimet që ata bëjnë në

dialektin e tyre kur lind fëmija ose për ditëlindje.

Fjalë të urta
Njeriu ka nevojë më tepër
për dashuri se për lavdi.

FJALORI

Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

bëj
biskotë
blej
çokollatë
dëshirë
dhomë
dhuratë
dhuroj
di
diçka
dikujt
ditëlindje
ëmbëlsirë
festë
festoj
kapele
karamele
kartolinë
karton
kek

bukë
i bukur
emër
falënderoj
fëmijë
flas
fruta
fryj
fund
i gëzuar
i gjatë
gjithë
hap
i lumtur
jam
jetë
letër
lindje
lloj
i madh

ajër
arbëresh
bashkë
bukëvale
bëj
ëndërr
enë
fal
fat
formë
foshnjë
gomë
gotë
hero
juglindor
jugor
kështu
kikirik
kokë
kombëtar

këndoj

i vjetër

kon

193

Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

këngë
klasë
kudo
lëngje
lëpirëse
patatina
pjatë
plastike
paç
qofsh
qirinj
realizoj
tortë
traditë
tullumbace
u bëfsh
urim
uroj

i vogël
i madh
marr
ngjyrë
i ndryshëm
organizoj
realizoj
shije
shkruaj
shok
shpreh
simbolizoj
suksese
shëndet
tavolinë
të gjitha
të tjerët
them
i vjetër
i vogël

kulaç
kuptim
mbush
me se
melodi
ndahet
ndër
për
përmasë
petale
pite
poganik
i pranishëm
i përhapur
qeskë
ritual
ruaj
sjell
surprizë
shembull
sheqerkë
i sheshtë

Rekomandim didaktik 7: Një shembull tjetër janë nxënësit me inteligjencë të lartë
hapësinore, të cilët shpesh mendojnë duke krijuar fotografi të fjalëve në trurin e tyre.
Me këta nxënës është mirë të organizojmë aktivitete artistike që kërkojnë krijimin
e imazheve hapësinore. Të tilla aktivitete përfshijnë: përdorimin e artit figurativ
(pikturat, vizatimi), përdorimin dhe hartimin e hartës, fjalorin me figura, ndërtimin e
diagramit ku shpjegohen sinonime apo antonime etj. Të gjitha këto veprimtari mund
t’i ndihmojnë nxënësit me inteligjencë hapësinore mbizotëruese që ta mësojnë fjalorin
duke shfrytëzuar mënyrën e veçantë se si është ndërtuar truri i tyre.
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MËSIMI

14

Figura të shquara të vendit tim
Gjergj Kastrioti-Skënderbeu

Qëllimet mësimore:
a) Heroi Kombëtar Gjergj Kastrioti-Skënderbeu
b) Gramatikë: koha më se e kryer; emrat e farefisnisë.
c) Punë e diferencuar: Muzeu Kombëtar “Gjergj Kastriot
Skënderbeu”

Lidhja me kurrikulën

Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë

Parimi i interesit kombëtar

Figura dhe personalitete të shquara shqiptare
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Objektivi mësimor: Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:
LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Nxënësit do të mësojnë për

Ü

Skënderbeun dhe se si të përdorin fjalët që lidhen me farefisninë, si dhe
lidhjet mes pjesëtarëve të ndryshëm të familjes.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Lojërat gramatikore dhe fjalëkryqi i
ndihmon nxënësit në përforcimin e njohurive të fjalëve.
GRAMATIKË: koha më se e kryer e foljeve, emrat e farefisnisë.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Heroi kombëtar Gjergj Kastrioti
Skënderbeu.
FJALORI: ati, bashkë, betejë, bija, biri, çoj, djem, e sotme, e tjerë, kombëtar,
lind, marr, mendoj, më pas, më vonë, mësoj, kundër, luftoj, mijë, prandaj,
qershor, quaj, quhej, rri, shkoj, shok, takoj, tregoj, osman, veta, vë, vëllai,
vëllezërit, vij, vit.

Ü
Ü
Ü
Ü

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Gjatë viteve të fundit, fusha e të Mësuarit
me Bazë Trurin (MBT) ka arritur rezultate jashtëzakonisht të larta, në mënyrë të
veçantë në përvetësimin e gjuhëve. Është me vend të theksohet që hulumtimi i
aspekteve të ndryshme me MBT-në dhe aplikimet për mësimdhënie e mësimnxënie
do të vazhdojnë të zgjerohen në shumë vende të botës, përfshirë Shqipërinë. Një
nga aspektet më themelore për suksesin e MBT-së, është njohja e 9 inteligjencave
të çdo truri njerëzor dhe zbulimi i inteligjencës mbizotëruese tek çdo nxënës. E
parë në këtë këndvështrim, mësimdhënia duke u bazuar tek hulumtimi i trurit ka
tri përparësi:
1. I siguron mësuesit mundësinë për hulumtimin e trurit për të bërë lidhje akademike
të bazuara në tru mes mësimdhënies dhe të nxënit.
2. I lejon mësuesit krijimin e orëve mësimore dhe të mjediseve të nxënies që
përputhen me individualitetin e mënyrës së të nxënit të një grupi të larmishëm të
nxënësve, të cilëve u shërbejnë.
3. Strategjitë e mbështetura në hulumtimet e trurit dhe të zbatuara në mësimdhënie,
sigurojnë një themel të fortë për mësuesit në të gjithë botën për të krijuar
mësimdhënie të suksesshme dhe krijojnë Komunitete Pedagogjike që mbështeten
plotësisht në MBT.
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LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË

Ati im, Gjon Kastrioti, më ka treguar se kam lindur në vitin 1405. Gjyshi im
quhej Pal Kastrioti, ndërsa nëna ime ishte Vojsava Tribalda, bija e sundimtarit të
Pollogut (Tetova e sotme).
Im atë, Gjoni ishte një kapedan
i fuqishëm që kishte luftuar në
fillim kundër venecianëve e më pas
kundër osmanëve. Por në fund, ai
humbi dhe që të mos ngrinte më
krye, sulltani i mori peng Stanishën,
vëllain tim të madh. Më pas, Sulltani
i kërkoi dhe tre djemtë e tjerë.
Kështu, Kostandinin, Reposhin dhe
mua erdhën e na morën dhe na çuan
në Edirne, ku rrinte sulltani.
Në Edirne mua ma vunë emrin
Skënder, si Aleksandri i Madh i
Maqedonisë. Aty mësova edhe disa
gjuhë, si: turqishten, arabishten,
greqishten, sllavishten nga shokët e
mi që kishin ardhur si pengje prej
vendeve fqinje e të krishtera. Më
vonë mësova edhe italishten.
Unë mendoja gjithnjë për vendin e Arbrit, për etërit e paraardhësit e mi, për nënën,
vëllezërit e motrat e mia, prandaj në janar të vitit 1443, bashkë me 300 kalorës dhe
nipin tim, Hamzanë shkuam në Arbëri.
Atje takova familje të mëdha si Muzaka, Topia, Balsha, Zaharia, Spani, Dukagjini
dhe vendosëm të luftonim kundër osmanëve.
Beteja jonë e parë e madhe kundër ushtrisë osmane ishte në Torvioll, më 29
qershor 1444. Ushtria osmane kishte 25 mijë veta, ndërsa ne ishim 15 mijë. Kjo
ishte fitorja jonë e parë.
Përshtatur nga “Më quajnë Gjergj Kastriot Skënderbeu”, Luan Rama
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Rekomandim didaktik 1: Parimet e të Mësuarit me Bazë Trurin (MBT) janë disa. Le
të mësojmë dhe t’i aplikojmë disa prej tyre konkretisht në lidhje me ushtrimet tona.
1. Aktiviteti i trurit është një procesor paralel. Truri kryen shumë detyra njëkohësisht,
duke përfshirë të menduarit dhe emocionet. Megjithatë, kur trurit i jepen dy objektiva
në një interval të shkurtër, përpunimi i objektivit të parë vonon përpunimin e të dytit,
një fenomen psikologjik që klasikisht quhet “periudha refraktare psikologjike” (PRP).
Sipas kësaj teorie, veprimet perceptuese dhe reaguese ndodhin paralelisht. E thënë
thjesht, koordinimi i veprimeve të njëkohshme shqisore dhe motorike, vonon procesin
e të mësuarit. Pra, po t’u referohemi shprehive neurofiziologjike të detyrës së dyfishtë
në fazat përbërëse të saj dhe të ndajmë qartë hapat e saj paralelë dhe të njëpasnjëshëm,
do të shohim se truri nuk e ka aftësinë të bëjë dy detyra paralelisht. Këtej vjen edhe
shprehja “Nuk mbahen dy kunguj nën një sqetull”. Në këndvështrimin didaktik,
kërkesa e ushtrimit gjuhësor duhet të mbetet e thjeshtë, një e vetme dhe e qartë. Pra,
në ushtrimin e mësipërm, bëhet vetëm një kërkesë: “Përgjigjuni pyetjeve”. Është e
pamundur të kërkohet edhe një detyre tjetër, si: “...gjithashtu analizoni foljet.”
2. Të mësuarit përfshin të gjithë fiziologjinë e njeriut. Si truri, ashtu edhe trupi janë
të angazhuar në të nxënit dhe marrjen e informacionit të ri. Këtej vjen dhe shprehja:
“Mendje e shëndoshë në trup të shëndoshë”.

1. Përgjigjjuni pyetjeve.
Kur ka lindur Gjergj Kastrioti?
Si quhej gjyshi i Gjergj Kastriotit?
Çfarë ishte babai i tij?
Çfarë bëri sulltani?
Si ia vunë emrin Gjergj Kastriotit në Edirne?
Çfarë gjuhësh mësoi ai në Edirne?
Me kë shkoi Gjergj Kastrioti në Arbëri?
Çfarë vendosi të bënte ai bashkë me familjet e mëdha?
Cila ishte beteja e tyre e parë?
Sa veta kishte ushtria osmane?
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2. Plotësoni.
a. Emrat e familjes së Skënderbeut:

nëna

babai

gjyshi

vëllezërit

nipi

b. Emrat e familjeve të mëdha në Arbëri:

3. Rilexoni tekstin e mësipërm dhe përcaktoni nëse
fjalitë janë të sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
V			

G

Gjergj Kastrioti ka lindur në vitin 1405.
Gjyshi i tij quhej Gjon Kastrioti.
Babai i Gjergj Kastriotit ishte një kapedan i fuqishëm.
Gjergj Kastriotin dhe vëllezërit e tij i çuan në Stamboll.
Në Edirne Gjergji mësoi persishten dhe anglishten.
Skënderbeu mendonte gjithnjë për vendin e Arbrit.
Ai shkoi në Arbëri me 300 kalorës.
Beteja e parë e madhe kundër ushtrisë osmane ishte më 9 qershor 1444.
Ushtria osmane kishte 5 mijë veta.
Ushtria e Skënderbeut kishte 10 mijë veta.
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Rekomandim didaktik 2: Parime të tjera të MBT-së janë :
1. Aftësia e trurit për të kuptuar lind bashkë me foshnjën. Pra, aftësia intelektuale
e trurit /mendjes është shumë personale. Sa më e madhe të jetë shkalla në të cilën
mësimdhënia është e lidhur me përvojat dhe mënyrat personale të të mësuarit tek
nxënësi, aq më i madh dhe më i thellë do të jetë të mësuarit, dhe përvetësimi i dijeve.
2. Kërkimi i kuptimit ndodh përmes modelimit. Kjo do të thotë që truri është
krijuar për të perceptuar dhe krijuar “modele”. Ai i “reziston” të mësuarit me modele
të pakuptimta ose që i imponohen. E parë në këndvështrimin e mësimdhënies, mësuesi
duhet ta shpjegojë qartë pritshmërinë e ushtrimit; të krijojë modele zgjidhje/përgjigje
të ushtrimit në përputhje me përvojat personale të individëve që ai i mëson, në mënyrë
që këto modele të kenë kuptim dhe të mos i imponohen trurit të individit arbitrarisht.
Më konkretisht, një nxënësi me inteligjencë mbizotëruese logjike matematike i
pëlqen që të ketë “modelin” logjik për të vendosur nëse fjalia “Në Edirne Gjergji mësoi
persishten dhe anglishten.” është e saktë apo e gabuar. Pra, mësuesi duhet ta modelojë
në këtë mënyrë: në tekstin e këtij mësimi përmendet që Gjergji mësoi disa gjuhë, por jo
anglishten. Prandaj përgjigjja është e gabuar. Ky model do ta ndihmonte këtë nxënës
që ta plotësonte shumë lehtë kërkesën e ushtrimit.

4. Bëni dialogë duke përdorur të dhënat e mëposhtme.
a. babai, nëna, gjyshi, vëllai, vëllezërit, nipi
b. kapedan, kalorës, sundimtar, sulltan, venecian, osman
c. gjuhë, familje, ushtri, betejë, fitore
c. ngre krye, marr peng, humb, çoj, takoj, vendos
5. Shikoni videon e dhënë dhe shkruani fjalët që kuptoni.
Skëndërbeu kujtohet në vendin e lindjes në Sine të Dibrës - YouTube

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI
6. Plotësoni fjalët që mungojnë.
Ati __________, Gjon Kastrioti, më ka treguar se kam lindur në ___________1405.
Gjyshi im quhej ___________ Kastrioti, ndërsa nëna ime ishte ___________
Tribalda, bija e ___________ të Pollogut (Tetova e sotme). Im atë ___________
ishte një ___________ i fuqishëm që kishte luftuar në ___________ kundër
___________ e më pas kundër ___________. Por në fund, ai humbi dhe që të
mos ngrinte më ___________, sulltani i mori ___________ Stanishën, vëllain
tim ___________. Më pas, ___________i kërkoi dhe tre vëllezërit e tjerë. Në
Edirne mua ma vunë emrin ___________, si Aleksandri i Madh i Maqedonisë.
Aty mësova edhe disa ___________ si: turqishten, ___________, greqishten,
___________ nga shokët e mi që kishin ardhur si ___________ prej vendeve
___________ e të krishtera. Më vonë mësova edhe italishten.

7. Shkruani fjali me fjalët e dhëna.
nënë, vëllezër, nip, kalorës, sundimtar, osman, ushtri, kalorës, betejë, fitore

8. Plotësoni fjalëkryqin e mëposhtëm.
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Horizontalisht

Vertikalisht

4. Muaji i parë i vitit.

1. Në gjuhën turke.

6. Në gjuhën italiane.
7. Djali i vëllait a i motrës.

   

8. Ai që ka hipur në kalë.

2. Ai që ka pushtetin e plotë në një vend.
3. I ati i babait ose i nënës.
5. Turk i kohës së Perandorisë Osmane.

9. Gjeni fjalët e fshehura.

Rekomandim didaktik 3: Parime të tjera të MBT-së:
1. Emocionet pozitive janë kritike për modelimin: Emocionet tona ndikojnë trurin dhe luajnë
një rol të rëndësishëm në marrjen e vendimeve. Rrugët e kalimit nervor ndikojnë në rrugët e
kalimit të nevojshëm për njohuritë akademike dhe shkencore, tek sistemi neokorteks i trurit.
Truri përpunon si pjesët e veçanta, ashtu edhe tërësitë e plota në të njëjtën kohë: hemisfera e
majtë dhe hemisfera e djathtë kanë funksione të ndryshme, por janë krijuar për të funksionuar
së bashku. Emocioni ka një ndikim thelbësor në proceset njohëse të njerëzve, duke përfshirë
perceptimin, vëmendjen, të mësuarit, kujtesën, arsyetimin dhe zgjidhjen e problemeve. Ai ka
një ndikim veçanërisht të fortë në vëmendje, sidomos në përzgjedhje, si dhe në veprimin e
sjelljen motivuese ndaj të mësuarit. Ky kontroll i vëmendjes është i lidhur ngushtë me proceset
e të mësuarit, pasi kapacitetet e vëmendjes përqendrohen më mirë në informacionin përkatës.
Emocioni, gjithashtu, lehtëson kodimin dhe ndihmon në rigjetjen e informacionit të përvetësuar
me lehtësi. E bazuar në ketë parim, një mësimdhënie me bazë trurin duhet domosdoshmërisht
të fillojë me krijimin e një mjedisi me emocione pozitive.
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GRAMATIKË


Koha më se e kryer e foljeve në mënyrën dëftore

jam

kam

vij

marr

tregoj

unë

kisha qenë

kisha pasur

kisha ardhur

kisha marrë

kisha treguar

ti

kishe qenë

kishe pasur

kishe ardhur

kishe marrë

kishe treguar

ai/
ajo

kishte qenë

kishte pasur

kishte ardhur

kishte marrë

kishte treguar

ne

kishim qenë kishim pasur kishim ardhur

kishim marrë

kishim treguar

ju

kishit qenë

kishit pasur

kishit ardhur

kishit marrë

kishit treguar

ata/
ato

kishin qenë

kishin pasur

kishin ardhur

kishin marrë

kishin treguar

ngre

lind

çoj

humb

vë

unë kisha çuar

kisha humbur

kisha ngritur

kisha lindur

kisha vënë

ti

kishe çuar

kishe humbur

kishe ngritur

kishe lindur

kishe vënë

ai/
ajo

kishte çuar

kishte humbur

kishte ngritur

kishte lindur

kishte vënë

ne

kishim çuar

kishim humbur

kishim ngritur

kishim lindur

kishim vënë

ju

kishit çuar

kishit humbur

kishit ngritur

kishit lindur

kishit vënë

ata/ kishin çuar
ato

kishin humbur

kishin ngritur

kishin lindur

kishin vënë

Gjoni ishte një kapedan i fuqishëm që kishte luftuar në fillim kundër venecianëve
e më pas kundër osmanëve.
Aty mësova edhe disa gjuhë nga shokët e mi që kishin ardhur si pengje prej vendeve
fqinje e të krishtera.
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10. Vendosni foljet e nënvizuara në kohën më se të kryer.
Shembull: Por në fund, ai humbi dhe që të mos ngrinte më krye, sulltani i mori

peng Stanishën, vëllain tim të madh. Por në fund, ai kishte humbur dhe që të mos
ngrinte më krye, sulltani i kishte marrë peng Stanishën, vëllain tim të madh.
Më pas, Sulltani i kërkoi ___________ dhe tre djemtë e tjerë. Kështu, Kostandinin,
Reposhin dhe mua erdhën ___________ e na morën ___________ dhe na çuan
___________në Edirne, ku rrinte sulltani. Në Edirne mua ma vunë ___________
emrin Skënder, si Aleksandri i Madh i Maqedonisë. Aty mësova ___________
edhe disa gjuhë, si: turqishten, arabishten, greqishten, sllavishten nga shokët e
mi që kishin ardhur si pengje prej vendeve fqinje e të krishtera. Më vonë mësova
___________ edhe italishten. Unë mendoja ___________ gjithnjë për vendin
e Arbrit, për etërit e paraardhësit e mi, për nënën, vëllezërit e motrat e mia,
prandaj në janar të vitit 1443, bashkë me 300 kalorës dhe nipin tim, Hamzanë
shkuam___________ në Arbëri. Atje takova ___________familje të mëdha si
Muzaka, Topia, Balsha, Zaharia, Spani, Dukagjini dhe vendosëm ___________
të luftonim kundër osmanëve. Beteja jonë e parë e madhe kundër ushtrisë osmane
ishte ___________ në Torvioll, më 29 qershor 1444. Ushtria osmane kishte
___________ 25 mijë veta, ndërsa ne ishim veç 15 mijë. Kjo ishte ___________
fitorja jonë e parë.

Rekomandim didaktik 4: Një nga vatrat bazë të njohjes në tru është ajo e kujtesës. Kemi
të paktën dy lloje të ndryshme të kujtesës: kujtesën hapësinore (autobiografike) dhe atë
të mësuarit në bazë truri (kujtesa e taksonit). Taksoni ose sistemet e memories bazë
përbëhen nga fakte dhe aftësi që ruhen nga praktika në saje të provave të mëparshme
nëpër të cilat ka kaluar truri. Kujtesa hapësinore (autobiografike) është shprehia që
ndërton marrëdhënie midis fakteve, ngjarjeve dhe përvojave të mëparshme. Dihet që
kujtesa ka aftësi të zhvillohet nëpërmjet praktikimit të saj. Kështu, për ushtrimin e
mësipërm, mësuesi mund të ndihmojë nxënësin për të mësuar tabelën me format e
ndryshme të foljeve në kohën më se të kryer të mënyrës dëftore. Kur ky informacion
të mbahet mend, atëherë nxënësi do ta ketë më të lehtë të plotësojë format e duhura të
foljeve që mungojnë.
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11. Plotësoni tabelën e mëposhtme me format që mungojnë.
them
unë

tregoj

flas

çoj

humb

kisha
thënë

ngre

marr

lind

vë

kisha
marrë

ti

kishe
folur

ai/ajo

kishte
çuar

ne

kishte
lindur

kishim
treguar

ju

kishim
marrë
kishit
folur

ata/
ato

kishit
humbur

kishin
thënë

kishin
vënë

12. Shkruani një histori ku të përdorni folje në kohën
më se të kryer.
_________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



Emrat e farefisnisë

ati im

im atë

ati yt

yt atë

ati i tij

i ati

ëma (ime)

ime ëmë

ëma (jote)

jot ëmë

ëma e tij

e ëma

motra ime

ime motër

motra jote

jot motër

motra e saj

e motra

vëllai im

im vëlla

vëllai yt

yt vëlla

vëllai i tij/i saj

i vëllai

biri im

im bir

biri yt

yt bir

biri i tij/i saj

i biri

bija ime

ime bijë

bija jote

jot bijë

bija e tij/e saj

e bija
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13. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
___________ im Gjon Kastrioti, më ka treguar se kam lindur në vitin 1405.

___________ im quhej Pal Kastrioti, ndërsa ___________ ime ishte Vojsava
Tribalda, ___________ e sundimtarit të Pollogut (Tetova e sotme). Im
___________, Gjoni ishte një kapedan i fuqishëm që kishte luftuar në fillim
kundër venecianëve e më pas kundër osmanëve. Por në fund, ai humbi dhe që të
mos ngrinte më krye, sulltani i mori peng Stanishën, ___________ tim të madh.
Më pas, sulltani i kërkoi dhe tre ___________ e tjerë. Unë mendoja gjithnjë
për vendin e Arbrit, për ___________ e ___________ e mi, për ___________,
___________ e ___________ e mia, prandaj në janar të vitit 1443, bashkë me 300
kalorës dhe ___________ tim, Hamzanë shkuam në Arbëri.

14. Formoni fjali me fjalët: atë, bijë, bir, vëlla, nënë, vëllezër, motra.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Rekomandim didaktik 5: Të mësuarit përfshin si vëmendjen e përqendruar, ashtu
edhe perceptimin periferik. Njerëzit përftojnë perceptime të përgjithshme apo
periferike për mjedisin, duke u kushtuar nivele të ndryshme të vëmendjes së tyre. Të
mësuarit gjithmonë përfshin procese të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme ndërmjet
të cilave ekziston një bashkëveprim dinamik. Pra, proceset dhe rezultatet e të
nxënit mund të jenë të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme. Proceset e pavetëdijshme
variojnë nga regjistrimi i informacionit në kujtesën shqisore, tek krijimi i lidhjeve
midis modeleve të informacionit, aktivizimi i rrjeteve të kujtesës asociative, besimet
dhe dëshirat individuale. Kjo mund të sjellë përvetësim dhe zbatim të njohurive pa
vëmendje të qëllimshme dhe të kontrolluar. Në anën tjetër, procesi i vetëdijshëm
i të mësuarit fillon duke i kushtuar vëmendje qëllimisht mësimit, duke vërejtur
ngjashmëritë dhe ndryshimet midis fjalëve dhe kuptimeve të tyre të veçanta me
ndihmën e përvojës përkatëse paraprake, duke ndërtuar kështu lidhje koherente
midis tyre dhe duke i organizuar ato në struktura të reja të njohurive, Në ushtrimet
e mësipërme, kjo arrihet duke mësuar së pari tabelën me emrat e farefisnisë dhe
pastaj duke e aplikuar atë në ushtrimet 13 dhe 14.
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NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Përkrenarja dhe shpatat e Skënderbeut ndodhen
në Muzeun e Armëve në Vjenë.

Muzeu Kombëtar “Gjergj Kastriot Skënderbeu”
Muzeu Kombëtar “Gjergj Kastriot Skënderbeu” ndodhet në Kalanë e Krujës.
Muzeu ka disa pavijone: pavijoni i antikitetit dhe i mesjetës, pavijoni i principatave
shqiptare, i pushtimit osman, pavijoni i kështjellave mesjetare, kancelaria e
Skënderbeut, biblioteka, salla e princave etj. Në këto pavijone janë të ekspozuara
objekte prej qeramike, bronzi, hekuri, bakri, dokumente të ndryshme, shpata
origjinale e shek. XV etj.

PROJEKT: Gjeni informacione për autorë të huaj që kanë shkruar vepra për

Skënderbeun. Nëse në vendin ku ndodheni ka monumente për Skënderbeun,
organizoni një vizitë atje.
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Fjalë të urta
Trim i mirë me shokë shumë.

Rekomandim didaktik 6: Niveli i të mësuarit përmirësohet nga sfida dhe frenohet nga
kërcënimi. Nxënësit përfitojnë në mënyrë optimale kur detyrat e tyre janë sfiduese, por
me kusht që mjedisi i klasës të jetë i ngrohtë dhe mbështetës. Rëndësia e eliminimit
të “kërcënimit” në orën e mësimit është jetike për arritjen e rezultateve të pritura.
Inteligjenca emocionale ndikon të mësuarit: Çdo tru është i organizuar në mënyrë
unike. Kur përgatitemi për mësim, duhet të kemi parasysh si mëson secili nxënës në
mënyrë më efektive. Secili nxënës i ka potencialisht të 9-a inteligjencat në trurin e tij,
por vetëm 1-2 janë inteligjenca mbizotëruese, mbi të cilat duhet bazuar mësimdhënia
individuale për të.

FJALORI
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Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

ati
bashkë
betejë
bija
biri
çoj
djem
e sotme
e tjerë
kombëtar
lind
marr
mendoj
më pas
më vonë
mësoj

autor
flas
fqinj
emër
familje
greqisht
gjithnjë
gjuhë
gjyshi
i huaj
italian
italisht
janar
jonë
kam
kala

antikitet
arabisht
armë
i ati
bakër
bibliotekë
e bija
i biri
bronz
dokument
i ekspozuar
etër
e ëma
fitore
i fuqishëm
hekur

Fjalor i ri

Fjalor i përsëritur

Fjalor shtesë

kundër
luftoj
mijë
prandaj
qershor
quaj
quhej
rri
shkoj
shok
takoj
tregoj
osman
veta
vë
vëllai
vij
vit

kështjellë
kështu
i madh
motër
muze
nëna
muze
nëna
nip
ndërsa
ndodhen
objekt
origjinal
i parë
i plotë
sallë
shekull
turk
turqisht
ushtri
vend
vendos
venedikas

hipi
humb
i vëllai
kalorës
kancelari
i krishterë
krye
mesjetar
fillim
ngre
paraardhës
pavijon
peng
perandori
përkrenare
i përshtatur
princ
principatë
pushtet
pushtim
qeramikë
sllavisht
sulltan
sundimtar
shpatë
trim

Rekomandim didaktik 7: Hulumtimi i të mësuarit me bazë trurin vërteton se megjithëse
të gjithë nxënësit janë në gjendje të mësojnë, secili tru individual është unik dhe
secili nxënës ka stilin e tij të parapëlqyer të të mësuarit. Studiuesit e ndryshëm kanë
demonstruar efektivitetin e përdorimit të të Mësuarit me Bazë Trurin (MBT) në një klasë
gjithëpërfshirëse për të mësuar dhe arritur potencialin intelektual për secilin nxënës
në mënyrën më të mirë. Ky hulumtim konfirmon që mësuesit e suksesshëm mund
të arrijnë potencialin intelektual të çdo nxënësi, duke u mbështetur tek inteligjenca e
shumëfishtë, stilet e të mësuarit dhe inteligjenca e tij emocionale.
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MËSIMI

15

Himni kombëtar
“Rreth flamurit të përbashkuar”
Himni i Kosovës

Qëllimet mësimore:
a) Himni kombëtar
b) Gramatikë: disa përemra të pacaktuar; lakimi i disa
përemrave dëftorë.
c) Punë e diferencuar: “Himni i Kosovës”

Lidhja me kurrikulën
Parimi i interesit kombëtar
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Identiteti im
Atdheu

Objektivi mësimor: Në fund të këtij mësimi, nxënësit do të përvetësojnë:

Ü

Ü
Ü
Ü
Ü

LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË: Mësimi 15 është mësimi që

mbyll nivelin A2 të ciklit të teksteve “Mësojmë Shqip” dhe si i tillë është e
natyrshme që të fokusohet tek krenaria dhe identiteti kombëtar. Kjo është
edhe arsyeja e zgjedhjes si temë qendrore mësimin e Himnit Kombëtar.
SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI: Mësuesi vazhdon të mbështetet në
parimet e të mësuarit me bazë trurin duke ndërtuar emocione pozitive nëpërmjet
lojërave gjuhësore ku përpunohen fjalët e marra nga Himni Kombëtar.
GRAMATIKË: përemra të pacaktuar; lakimi i disa përemrave dëftorë.
NJOHIM TRASHËGIMINË TONË: Himni Kombëtar i shkruar nga Asdreni
shton krenarinë dhe unifikon shqiptarët kudo në botë.
FJALORI: atdhe, autor, ay, besë, betim, betohem, çdo, çdokush, dëshirë,
dhe, dhet, dikush, dëshmor, i shenjtë, i shtrenjtë, i përbashkuar, himn, lind,
liri, luftë, mbaj, mbroj, mi, publikoj, përmi, qëllim, rroj, secili, shenjtor,
shenjë, të gjitha, të gjithë, trim, vent, origjinal.

Koncepti i përgjithshëm didaktik: Mësimi me bazë trurin (MBT) do të thotë të kuptosh
se si funksionon truri dhe të përdorësh strategji të bazuara në parime që rrjedhin nga
kërkimi i thellë shkencor në mësimdhënien tënde. Më poshtë është një listë e parimeve
të arsimit MBT që kanë një rëndësi të konsiderueshme për mësimdhënien e gjuhës
shqipe në diasporë. Ky është angazhimi i qëllimshëm dhe gjithëpërfshirës i parimeve
të ndryshme shkencore që rrisin drejtpërdrejt aftësinë e trurit për të punuar dhe për
të mësuar në mënyrë optimale. Të ndërtosh mësimdhënien me bazë MBT do të thotë
të respektosh ndërtimin unik të trurit të çdo nxënësi duke përdorur shumëllojshmëri
zgjedhjesh didaktike në procesin e mësimdhënies. Pra, kjo lloj mësimdhënieje
mbështetet fuqishëm në parimin se ne jemi qenie unike, paketë unike besimesh,
përvojash, njohurish dhe veprimesh dhe se është përgjegjësi e çdo mësuesi që ta marrë
nxënësin “në nivelin ku është dhe me inteligjencat mbizotëruese që ka” e ta ndihmojë
të arrijë potencialin e tij intelektual. Kjo arrihet duke i dhënë njohuri në mënyrën se
si është ndërtuar truri i tij dhe jo në mënyrën se si është ndërtuar truri i mësuesit apo i
autorit të tekstit.
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		 LEXOJMË, KUPTOJMË DHE BISEDOJMË
Himni kombëtar “Rreth Flamurit të Përbashkuar” ka si autor Asdrenin (Aleksandër
Stavre Drenova) dhe si kompozitor Ciprian Porumbescu-n. Titulli origjinal është
“Betimi mi flamur”. Asdreni e publikoi këtë poezi në gazetën “Liri e Shqipërisë”
në Sofje në vitin 1912. Po këtë vit u pranua si himni kombëtar i Shqipërisë. Të
mësojmë së bashku fjalët e himnit tonë kombëtar:
Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshir’ e një qëllim,
Të gjith’ atij duk’ ju betuar
Të lidhim besën për shpëtim.
Prej lufte veç ay largohet
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk frikohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor!
Në dorë armët do t’i mbajmë
Të mbrojmë atdhenë më çdo kënt,
Të drejtat tona ne s’i ndajmë;
Këtu armiqtë s’kanë vënt
Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmi dhe,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne!
O flamur, flamur, shenj’ e shenjtë,
Te ty betohemi këtu,
Për Shqipërin’ atdhen’ e shtrenjtë,
Për nder’ edhe lavdimn’ e tu.
Trim, burrë quhet dhe nderohet
Atdheut kush iu bë theror;
Për jet’ ay do të kujtohet
Mi dhet, mi dhe si një shenjtor
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1. Përgjigjjuni pyetjeve.
Kush e ka shkruar himnin kombëtar?
Kush është kompozitori?
Cili është titulli origjinal i himnit kombëtar?
Cili është titulli i himnit kombëtar?
Ku e publikoi Asdreni poezinë e tij?
Në cilën gazetë e publikoi Asdreni poezinë e tij?
Në cilin vit është pranuar si himn kombëtar i Shqipërisë?

Rekomandim didaktik 1: Truri i nxënësit është një organ dinamik (në zhvillim gjatë
gjithë jetës), jo statik (i dhënë njëherë e përgjithmonë). Në fakt, vatrat e njohjes dhe
aftësia e trurit është kaq dinamike sa ato janë të ndjeshme ndaj ndryshimeve gjatë
gjithë jetës sonë (neuroplasticiteti). Ndërtimi i shprehive të trurit për të mësuar
drejtohet nga një mori faktorësh. Këta faktorë përfshijnë ndryshime të varura (sasia
dhe lloji i ushqimit, stresi, “stërvitja” e trurit, shoqërizimi, të mësuarit) dhe ndryshime
të pavarura (mosha, plakja). Shumë ndryshime janë rezultat i ndërveprimeve të
gjeneve dhe mjedisit, të njohur si shprehja e gjeneve. Me pak fjalë, ADN-ja jonë nuk
është 100% vendimtare për fatin tonë. Mësuesit duhet të bëjnë kujdes që objektivat e
përgjithshme të kurrikulës apo të programit mësimor të ndryshojnë strategjikisht dhe
t’i përshtaten ndërtimit të trurit të çdo nxënësi (inteligjencat mbizotëruese). Aftësia
e trurit për të rilidhur dhe riparuar veten përmes neuroplasticitetit është e pafund.
Mësuesi mund të ndikojë në këtë proces përmes ndërtimit të aftësive në fusha të tilla,
si: leximi, të menduarit, artet, përgatitja e karrierës, aktiviteti fizik dhe aftësitë e të
menduarit që mund të arrijnë potencialin intelektual të çdo nxënësi, me kusht që
të “respektojë” trurin. Pra, kur përdoret protokolli dhe mësimdhënia e duhur, si dhe
shfrytëzohen inteligjencat mbizotëruese individuale në ndërtimin e aftësive, mësuesi
mund të bëjë ndryshime pozitive dhe të rëndësishme në trurin dhe arritjet gjuhësore të
nxënësit, brenda një periudhe të shkurtër kohore. Në tekstin e Himnit të Flamurit dhe
në pyetjet që e ndjekin, një mësues i kujdesshëm është në gjendje që:
1. të krijojë emocione pozitive dhe krenarie (duke folur për 1912-ën, Pavarësinë,
Asdrenin etj.);
2. të ndihmojë nxënësit me inteligjencë gjuhësore mbizotëruese (duke përpunuar
fjalorin);
3. të ndihmojë nxënësit me inteligjencë mbizotëruese ndërpersonale (duke u kërkuar
që të recitojnë para klasës tekstin e himnit);
4. të mbështesë nxënësit me inteligjencë mbizotëruese muzikore (duke e kënduar
himnin).
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2. Lidhni fjalët me figurën përkatëse.

1.

2.

3.

6.

				5.
a. Shqipëria

b. dorë

c. burrë

4.

d. shenjtor

e. flamur

f. armë

3. Rilexoni himnin dhe përcaktoni nëse fjalitë janë
të sakta: V (e vërtetë), G (e gabuar).
V
Titulli i himnit tonë kombëtar është “Rreth Flamurit të Përbashkuar”
Autor i himnit kombëtar është Asdreni.
Kompozitori i himnit kombëtar është Ciprian Porumbescu.
Titulli origjinal është “Atdheu”.
Asdreni e publikoi këtë poezi në gazetën “Liri e atdheut”.
Asdreni e publikoi këtë poezi në Bukuresht.
Është pranuar si himn kombëtar i Shqipërisë në vitin 1912.
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G

Rekomandim didaktik 2: Truri i nxënësit është unik. Një kombinim i gjenetikës dhe
i përvojave të jetës e bëjnë çdo tru njerëzor po aq unik sa gjurmët e gishtave. Ky
parim do të thotë se ashtu si “jo çdo njeri vesh të njëjtën masë rrobash”, ashtu duhet
përshtatur sipas individit edhe mësimdhënia me bazë MBT. Ky është një kuptim i
thellë që na tregon se i gjithë modeli i deritanishëm i mësimdhënies është i vjetruar dhe
duhet ndryshuar. Për dekada të tëra mësimdhënia është konsideruar si një “derdhje
njohurish” për një grup “të zakonshëm” dhe tipik nxënësish, pa marrë në konsideratë
trurin. Nxënësit shumë të talentuar apo të prapambetur konsideroheshin si “skajshmëri”
dhe klasifikoheshin ose si të talentuar, ose si me sjellje të çrregullta ose që kërkonin
mësim special. Ky model nuk përputhet me të dhënat shkencore mbi variacionet e
ndërtimit të trurit. Për ushtrimet e mësipërme, mësuesi mund të përdorë një numër
strategjish që përputhen me çdo inteligjencë mbizotëruese: dikush mund të vizatojë një
imazh për fjalën e re, dikush mund të bëjë dialog me shokun (gjen përgjigjen e vërtetë
apo të gabuar) etj.

4. Tregoni sa herë përsëriten në tekstin e himnit kombëtar fjalët:
flamur, atdhe, burrë, dëshirë, trim, shenjtor, e shenjtë, komb, besë, luftë, vdes,
rroj, mbroj, luftoj, e shtrenjtë, quhet, nder.

5. Shikoni këtë video dhe shkruani fjalët që kuptoni:
HIMNI I SHQIPERISE - TRE TENORET.flv - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=KBSsGsdWKkI_______________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

SHKRUAJMË DHE ARGËTOHEMI
6. Plotësoni himnin kombëtar me ndihmën e figurave.
Kush është ___________ nuk frikohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor!
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Në ___________ armët do t’i mbajmë
Të mbrojmë atdhenë më çdo kënt,
Të drejtat tona ne s’i ndajmë;
Këtu armiqtë s’kanë vënt
Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmi dhe,
Po ___________ do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne!
O ___________, flamur, shenj’ e shenjtë,
Te ty betohemi këtu,
Për Shqipërin’ atdhen’ e shtrenjtë,
Për nder’ edhe lavdimn’ e tu.
Trim, ___________ quhet dhe nderohet
Atdheut kush iu bë theror;
Për jet’ ay do të kujtohet
Mi dhet, mi dhe si një ___________

6. Plotësoni fjalët që mungojnë.
Rreth flamurit ___________
Me një dëshir’ e një ___________,
Të gjith’ ___________ duk’ ju betuar
Të lidhim ___________ për ___________
Prej ___________ veç ay ___________
Që është lindur ___________,
Kush është burrë nuk ___________,
Po vdes, po vdes si një ___________!
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Në dorë armët do t’i ___________
Të mbrojmë ___________ më çdo kënt,
Të ___________ tona ne s’i ndajmë;
Këtu ___________ s’kanë vënt
Se ___________ vetë e tha me ___________
Që ___________ shuhen përmi dhe,
Po Shqipëria do të ___________;
Për të, për të ___________ ne!
O flamur, flamur, shenj’ ___________,
Te ty ___________ këtu,
Për Shqipërin’ atdhen’ ___________ ,
Për ___________ ‘ edhe lavdimn’ e tu.
___________, burrë ___________ dhe nderohet
___________kush iu bë ___________;
Për jet’ ay do të ___________
Mi dhet, mi ___________ si një shenjtor.

Rekomandim didaktik 3: Truri përdoret në mënyrë aktive për të mësuar. Ne mund ta
kategorizojmë mësimin në shumë mënyra (dhënie informacioni, vlerë e aftësive etj.).
Një mënyrë për të grupuar nivelet e ndryshme do të ishte që mësuesit t’i përgjigjeshin
pyetjes: “A janë dijet e ndërtuara nga unë në mënyrë aktive të transferueshme tek
nxënësi im?” Truri i njeriut është krijuar për të mësuar në mënyrë ndërvepruese. Pa
ndërhyrje ndërvepruese pamore, dëgjimore dhe prekëse, sistemet tona të të mësuarit
keqformojnë dhe reagojnë edhe më keq. Por, truri ynë është krijuar për të menaxhuar
në mënyrë aktive përvojat dhe dijet tona, jo thjesht “t’i shkarkojë” ato në mënyrë
pasive dhe të mos dijë se ku shkojnë. E thënë praktikisht dhe në lidhje me ushtrimet e
mësipërme, ky ndërveprim aktiv i dijeve do të thotë që, pasi të shpjegohen, ato duhet
të praktikohen në mënyrë aktive. P.sh.: si ushtrimi 5 ashtu edhe ai 6 kërkojnë që fjalët
e mësuara më sipër, të plotësojnë boshllëqet në fjalitë e ushtrimit. Kjo është mënyra
më e mirë për një ndërveprim aktiv të dijeve të mësuara. Çka siguron dërgimin e tyre
në kujtesën afatgjatë.
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7. Bashkë më mësuesin/en plotësoni tabelën e mëposhtme.
Forma e vjetër
ay
tradhëtor
frikohet
kënt
vënt
lavdimnë
dhet
mi

Forma e sotme

8. Plotësoni fjalëkryqin e mëposhtëm.

Horizontalisht

Vertikalisht

2. E kundërta e fjalës mik.

1. Njeri i gjinisë mashkullore.

3. Vendi ku kanë jetuar të parët tanë.

4. Secila nga dy gjymtyrët e sipërme

5. Veprimi sipas kuptimeve të foljes shpëtoj.

të njeriut.
6. Këngë solemne që i kushtohet atdheut.

7. Ajo që kërkojmë të arrijmë.
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9. Gjeni fjalët e fshehura.

Rekomandim didaktik 4: Truri i njeriut është tru shoqëror. Kushtet e komunikimit
shoqëror ndikojnë në të në mënyra të shumëfishta që nuk i dinim më parë. Sot,
sociologjia është një shkencë që studion edhe Neuroshkencën Sociale, dhe ka arritur
në përfundimin shkencor se pjesëmarrja e nxënësit në shkollë është një përvojë
ndërvepruese shoqërore, e cila kodifikohet përmes vetëdijes sonë perceptuese dhe
mund të krijojë emocione pozitive, siç janë: ato të pritjes së ngrohtë nga shokët,
dhembshurisë, respektit reciprok dhe bashkëpunimit. Izolimi, kushtet e këqija shoqërore
dhe “disfata” shoqërore ndërlidhen me qelizat e trurit dhe ndikojnë në mënyrë negative
tek të mësuarit. Prandaj, strategjitë e mësimdhënies me grupe të ndryshme shoqërore
të synuara, të planifikuara me mentorimin, ekipet dhe sistemet e partneritetit janë të
domosdoshme në mësimdhënien e gjuhës shqipe në diasporë. Gjithashtu, marrëdhëniet
mësues-nxënës kanë rëndësi shume të madhe. Fenomene te tilla u përjetuan rëndë edhe
gjatë periudhës se pandemisë me mësimin online. Këto parime të mësimdhënies mund
të zbatohen duke krijuar kushtet që nxënësit të bashkëpunojnë për të kryer lojërat
gjuhësore në ushtrimet e mësipërme.
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GRAMATIKË
Disa përemra të pacaktuar: askush, kush, dikush, çdo, asnjë, diçka, secili, disa,
gjithë, ndonjëri etj.

të gjithë

të gjitha

dikush

kushdo

secili

ndonjëri

emërore

të gjithë

të gjitha

dikush

kushdo

secili

ndonjëri

gjinore

i/e të gjithëve i/e të gjithave i/e dikujt i/e kujtdo i/e secilit i/e ndonjërit

dhanore

të gjithëve

të gjithave

dikujt

kujtdo

secilit

ndonjërit

kallëzore

të gjithë

të gjitha

dikë

këdo

secilin

ndonjërin

rrjedhore (prej) të
gjithëve

(prej) të
gjithave

(prej)
dikujt

(prej)
kujtdo

(prej)
secilit

(prej)
ndonjërit

Të gjith’ atij duk’ ju betuar
Kush është burrë nuk frikohet,
Atdheut kush iu bë theror;
Të mbrojmë atdhenë më çdo kënt.

10. Plotësoni fjalitë me përemrat që mungojnë.
kush, dikush, çdo, asnjë, diçka, secili, disa, të gjithë, askush, të gjitha, çdokush

___________ nuk erdhi. ___________ shqiptar e do Atdheun e tij. ___________
___________ luftojnë për atdheun. ___________ fitoret janë të rëndësishme.
___________ ka mendimin e tij. ___________ është burrë nuk frikohet. Të
mbrojmë atdheun në ___________ kënd. ___________ i betohemi atdheut. Ka
kompozuar ___________ këngë. Kam ___________ për ty. ___________ nuk
foli.
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Rekomandim didaktik 5: Fakti që truri i çdo nxënësi është i ndërtuar në mënyrë unike,
nuk është përjashtim vetëm për disa nxënës, ky fakt është një rregull i përgjithshëm dhe
duhet mbajtur parasysh për çdo nxënës dhe për çdo orë mësimi. Natyrisht që mësuesit
do të bëjnë punë të diferencuar në funksion të niveleve të ndryshme të njohurive të
gjuhës shqipe tek nxënës të veçantë, por, në vend që mendojnë se shumica e nxënësve
janë nxënës “tipikë” dhe mësimi do të bëhet njëlloj për të gjithë, ata duhet të mendojnë
se secili nxënës ka “dallime në mënyrën se si i përqafon dijet e dhëna”. Këtë e ka
vërtetuar hulumtimi i trurit, i cili na tregon të kundërtën: çdo nxënës ka inteligjenca
mbizotëruese të ndryshme, pra mëson ndryshe. Për këtë arsye, mësuesi i konsideron
ndryshimet si një rregull, jo si përjashtim dhe i vlerëson ato. Për ushtrimet e mësipërme,
mësuesi e varion strategjinë për mësimin e gramatikës (përemra të pacaktuar: askush,
kush, dikush, çdo, asnjë, diçka, secili, disa, gjithë, ndonjëri etj.), duke përpunuar së pari
tabelën gramatikore (strategji e përshtatshme për inteligjencën logjiko-matematikore)
dhe pastaj duke zgjedhur fjalët e duhura për të plotësuar boshllëqet (inteligjenca
hapësinore). Ai mund të vendosë në sfond muzikë të lehtë (inteligjenca muzikore),
të bëjë që nxënësit të punojnë në çifte (inteligjenca ndërpersonale), apo t’u kërkojë
nxënësve të bëjnë një vizatim për paragrafin e ushtrimit 10 (inteligjenca artistike/
pamore).

11. Plotësoni tabelën e mëposhtme me format që mungojnë.

emërore

të gjithë

të gjitha

të gjithë

të gjitha

dikush

secili

ndonjëri

secilit

ndonjërit

kushdo

gjinore

i, e dikujt

dhanore

dikujt

kallëzore
rrjedhore

kushdo

këdo
(prej) të
gjithave

secilin
(prej)
ndonjërit

12. Formoni fjali me përemrat e dhënë.
kush, dikush, çdo, asnjë, diçka, secili, disa, të gjithë, askush, të gjitha, çdokush
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Lakimi i disa përemrave dëftorë



ky

kjo

këta

këto

emërore

ky

kjo

këta

këto

gjinore

i/e këtij

i/e kësaj

i/e këtyre

i/e këtyre

dhanore

këtij

kësaj

këtyre

këtyre

kallëzore

këtë

këtë

këta

këto

rrjedhore

(prej) këtij

(prej) kësaj (prej) këtyre

(prej) këtyre

13. Plotësoni fjalitë me fjalët që mungojnë.
___________ kompozitor ka kompozuar shumë këngë. Po bisedoj me
___________ kompozitorë. Fjalët e ___________ kënge më pëlqejnë shumë. I
shkrova ___________ autori një letër. ___________ autor ka shkruar poezinë
“Betimi mi flamur”. Fjalët e ___________ himni janë shumë të bukura.

14. Formoni fjali me përemrat: këtij, këtë, kësaj, kjo, këtyre, këto, këta.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Rekomandim didaktik 6: Truri ka mundësi të përpunojë më lehtë informacionin e
ndarë në “kafshata” sesa informacionin e dhënë në sasi të mëdha. Këtej vjen edhe
shprehja “më mirë pak e saktë, se shumë e për lumë”. Hulumtimet e kohëve të fundit
sugjerojnë se kur mësuesi e ndan informacionin e ri në copëza të vogla, nxënësit
mësojnë më mirë sesa kur truri mbingarkohet me shumë informacion. Kjo vjen nga
fakti që “rezervuari ynë” i kujtesës afatmesme, hipokampusi, ka kapacitet të kufizuar.
Mbingarkesa e hipokampusit rezulton si nga sfondi njohës i mëparshëm (niveli
gjuhësor, mosha), ashtu edhe nga vështirësia e lëndës apo temës së mësimit. Pra, është
e udhës që mësuesit ta japin informacionin në copëza të vogla, ta përpunojnë me anën
e ushtrimeve pa e mbingarkuar trurin. Dhënia e shumë informacioneve në një hapësirë
kohore shumë të vogël, do të thotë që truri nuk mund ta përpunojë atë, kështu që ne
thjesht nuk mësojmë asgjë, përveçse i bëjmë dëm trurit. Pra, rekomandohet: sa më
nivel të ulët gjuhësor të ketë nxënësi dhe sa më e vështirë përmbajtja e temës, aq më e
shkurtër është koha (zakonisht 4-8 minuta) që do të japë informacionin e ri. Në asnjë
situatë, nuk duhet të ketë më shumë se 15 minuta rresht të prezantimit të informacionit
të ri.
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NJOHIM TRASHËGIMINË TONË

A e dini se...
Festa Kombëtare e Republikës së Shqipërisë është
Dita e Flamurit, 28 Nëntori.
Himni i Kosovës, propozimi me titullin “Europa” u miratua në një seancë të
veçantë të Kuvendit të Kosovës, me 72 vota pro, 15 kundër dhe 5 abstenime, më
11 qershor të vitit 2008. Kompozitori i himnit është Mendi Mengjiqi. Himni është
pa tekst, i krijuar në formatin instrumental simfonik.
PROJEKT: Gjeni materiale për historinë e himnit kombëtar dhe himnit të Kosovës.

Fjalë të urta
Gjej vendin e bëj kuvendin.

Rekomandim didaktik 7: Roli i aktiviteteve artistike në mësimin e gjuhës vazhdon
të jetë në diskutim të madh, por shumica e shkencëtarëve bien dakord që aktivitetet
artistike rrisin vëmendjen, kujtesën dhe aftësitë hapësinore/pamore tek nxënësit. Arte
të tjera, si: vallëzimi, teatri dhe drama rrisin aftësitë shoqërore, ndjeshmërinë, durimin,
kujtesën verbale dhe aftësi të tjera të transferueshme të jetës. Artet mbështesin
zhvillimin e sistemeve operative akademike të trurit në mënyra që ofrojnë shumë
aftësi të transferueshme të jetës. Në temën e njohjes së trashëgimisë, mësuesit mund
të përdorin me shumë sukses si artet skenike (inteligjencat mbizotëruese verbale/
ndërpersonale etj.), ashtu edhe artet pamore(inteligjencat mbizotëruese artistike/
pamore apo vetëpersonale).
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FJALORI

Fjalor i ri
atdhe
autor
besë
betim
betohem
çdo
çdokush
dëshirë
dhe
dikush
dëshmor
himn
lind
liri
luftë
mbaj
mbroj
i përbashkuar
përmbi
publikoj
qëllim
rroj
secili
shenjë
shenjtor
i shenjtë
i shtrenjtë
të gjithë
trim

ay
dhet
vent
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Fjalor i përsëritur
i bukur
bisedoj
burrë
diçka
disa
ditë
dorë
festë
fjalë
flamur
jetë
këtë
komb
kombëtar
kombëtare
kompozitor
kompozoj
kush
kuvend
këngë
luftoj
mësoj
nëntor
origjinal
pëlqej
qershor
rreth
shkruaj
them
titull
tona
vdes
i veçantë
vetë

Fjalor shtesë
abstenim
armë
armik
askush
asnjë
frikohet
gazetë
gjithë
gojë
instrumental
largohem
lidh
kujtohet
kundër
miratoj
ndaj
nder
ndonjëri
quhet
republikë
seancë
shuhen
simfonik
shpëtim
të drejtat
theror
zoti
votë

kënt
lavdimnë
tradhëtor

Rekomandim didaktik 8: Kujtesa është e zhdërvjelltë dhe unike tek çdo nxënës.
Kujtimet nuk janë fikse, por përkundrazi, zhvillohen vazhdimisht. Sa herë që përftojmë
një kujtim, ai kalon në një gjendje të paqëndrueshme, fleksibile, në të cilën përkohësisht
mund të riorganizohet me lehtësi. Kjo është shumë e rëndësishme për mësuesit, në
mënyrë të veçantë për mësimin e fjalorit të ri. Sa herë që nxënësit rishikojnë fjalët e
reja, ata mund të ndryshojnë kujtesën e tyre (dhe shpesh e bëjnë atë). Megjithatë, pa
rishikimin e vazhdueshëm të fjalorit, ata nuk kanë të ngjarë ta mbajnë mend fjalorin
e ri. Ne sugjerojmë që mësuesit të përdorin disa strategji për të forcuar vazhdimisht
kujtesën me kalimin e kohës, në vend që të supozojnë se informacioni ruhet pa kushte
në trurin e nxënësit.
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