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“Arsimi duhet të orientohet kah zhvillimi i tërësishëm i personalitetit të njeriut
dhe kah forcimi i respektit të të drejtave të njeriut dhe të lirive themelore”
Zhan Pijazhe

Programi për fëmijë “Hap pas hapi’ është themeluar në bazë të besimit të fort në parimet e demokracisë. Si programi parashkollor ashtu edhe programi shkollor i nxisin fëmijët të bëhen qytetar aktiv,
t’i çmojnë vlerat e mënyrës demokratike të jetesës. Programi, duke i hulumtuar nevojat e fëmijëve,
vazhdon me promovimin e vlerave qenësore - respekti i ndërsjellë, përgjegjësia mes fëmijëve dhe
të rriturve, ndershmëria, kujdesi dhe zelli për punë. Të rriturit të cilët i modelojnë këto vlera në
bashkëpunimin e tyre të ndërsjellë me fëmijët, në realitet qytetarëve të ardhshëm ju transmetojnë karakteristikat vitale të një shoqërie të zhvilluar demokratike. Këto karakteristika janë baza për
zhvillimin e programit “Hap pas hapi”. Mësuesit i orientojnë fëmijët për të bërë zgjedhjen e duhur
për të marrë mbi vete përgjegjësinë personale për zgjedhjen e bërë. Fëmijët në klasat demokratike janë nxitur t’i formulojnë dhe shprehin mendimin personal të tyre, të parashtrojnë pyetje dhe
të bisedojnë.
Në përpilimin e këtij dokumenti, është marrë parasysh puna e ekspertëve të shquar nga fusha e
psikologjisë kognitive, njerëz që i studiojnë funksionet e trurit, nga shkencat sociale dhe nga arsimi. Qëllimi ynë ishte ta bashkojmë më të mirën nga filozofia arsimore Europiane dhe Amerikane,
të zhvillojmë model i cili e thekson individin si mendimtar kreativ në botën reciprokisht të varur.
Unifikimi i ideve dhe qëllimeve- nga teoria në praksë
Në dizajnimin e metodologjisë “Hap pas hapi” përvidhen katër ide themelore: komunikimi, kujdesi, përbashkësia dhe lidhja. Nëpër këto ide, programi “Hap pas hapi për fëmijët e shkollës fillore, i
pasqyron këto katër qëllime themelore:
• Të zhvillohen nxënës të cilët do të mësojnë tërë jetën e tyre.
• Të krijohet ambienti për të nxënit që do të bazohet në respektin e ndërsjellë dhe parimet
demokratike.
• Të sigurohet zhvillimi i praksës së suksesshme edukativo-arsimore.
• Tu mundësohet nxënësve të fitojnë njohuri si dhe aftësi artistike, etike dhe praktike që të
marrin pjesë në një shoqëri demokratike.
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Kujdesi
Përmbajtja e programit “Hap pas hapi” për fëmijët e moshës shkollore, e nxit zhvillimin e aftësive
të cilat janë të nevojshme që fëmijët të kujdesen vet për vete si dhe për të tjerët. Fëmijët mësojnë
të kujdesen për vete, duke i parë prindërit e tyre, mësimdhënësit dhe personat tjerë të rritur që
janë të rëndësishëm në jetën e tyre dhe të cilët janë të kyçur në procesin e të nxënit të tyre. Ata
zhvillojnë ide të forta, pozitive për veten, duke i kryer me sukses aktivitetet ditore. Nëpërmjet
zhvillimit të shkrim leximit, fëmijët mësojnë si ta formulojnë dhe ta shprehin mendimin e tyre
nëpërmjet shkrimit dhe leximit. Nëpërmjet matematikës, ata mësojnë ta vlerësojnë të menduarit e kujdesshëm, zgjidhjet alternative në botën e numrave. Nëpërmjet hulumtimeve shkencore,
fëmijët mësojnë si fizikisht të kujdesen për veten, për mjedisin në të cilin jetojnë dhe për botën
e gjallë që i rrethon. Nëpërmjet njohjes së shoqërisë, fëmijët mësojnë ta vlerësojnë perspektivën
historike. Ata zhvillojnë ndjenjë për kujdes dhe respekt ndaj njerëzve dhe ngjarjeve që e formësojnë të tashmen. Arti u mundëson fëmijëve t’i shprehin idetë dhe ndjenjat e tyre. Duke e shkëmbyer përvojën artistike dhe duke mësuar për artin e ndonjë kulture tjetër, fëmijët kuptojnë se
ekzistojnë punë për të cilat kujdesen të gjithë njerëzit dhe që janë të përbashkët për të gjithë
njerëzit.
Komunikimi
Komunikimi është aftësia e dytë e cila vlerësohet në programin “Hap pas hapi”. Aftësia që të komunikohet në mënyrë të qartë është çelës për inkuadrim të suksesshëm në shoqërinë demokratike.
Me përdorimin e qasjes individuale kah të nxënit, mësimdhënësit i nxisin nxënësit të komunikojnë me të folur, me përdorimin e formave të ndryshme të të shkruarit, me matematikë dhe me
medie të ndryshme artistike. Duke i zhvilluar aftësitë dhe besimin për komunikim të mirë, ata
ndërmarrin iniciativë dhe motivohen që të realizojnë idetë e tyre. Nëpërmjet komunikimit fëmijët
mund t’i kuptojnë pikëpamjet e të tjerëve dhe ta çmojnë shumëllojshmërinë në të menduarit e të
tjerëve, të kulturës, si dhe punëve të përbashkëta të cilët të gjithë njerëzit i shkëmbejnë.
Mësimdhënësit e modelojnë gjuhën e komunikimit dhe sillen me përgjegjësi dhe me kujdes. Ata
u ndihmojnë nxënësve t’i shprehin nevojat personale, e me këtë u ndihmojnë edhe t’i njohin
mënyrat me të cilat munden të përgjigjen nevojave të të tjerëve. Në fund, fëmijët do të mësojnë
në cilën mënyrë mund t’i sqarojnë keqkuptimet dhe me kujdes t’i zgjidhin konfliktet duke përdorur gjuhën. Komunikimi i mirë është instrument i rëndësishëm në zgjidhjen e keqkuptimeve
dhe ndërtimit të bashkësisë.
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Lidhja
Lidhja është term i cili e sqaron aftësinë që të lidhet informata e re me përvojën e kaluar e me
këtë të formohet njohuria. Aftësia që të bëhet lidhja, është vlera e tretë themelore e cila mbështet përmbajtjen e programi ”Hap pas hapi” për fëmijët e moshës shkollore. Sipas natyrës së tyre,
fëmijët vazhdimisht në mënyrë aktive e formojnë dhe ndërtojnë njohurinë e tyre. Ne shpesh jemi
të habitur dhe të mahnitur nga asociacionet çuditëse të cilët fëmijët i bëjnë në përpjekjet e tyre
të vazhdueshme ta zbatojnë informatën e re në situatë tashmë të njohur. Kur bëhet kjo, fëmijët
e ndërtojnë dhe pasurojnë repertoarin e tyre të përvojave. Për fëmijët e moshës shkollore është shumë e rëndësishme tu ofrohen aktivitete të ndryshme për zbulim, hulumtim dhe ushtrim.
Nëpërmjet aktiviteteve të tilla fëmijët i lidhin përvojat, duke ndërtuar strukturë nga informatat.
Fëmijët nxiten t’i shohin ngjashmëritë mes njerëzve dhe qenieve të tjera të gjalla në botë. U ndihmohet fëmijëve që t’i njohin ngjashmëritë të cilat ekzistojnë në kulturat, traditat dhe gjuhën.
Përbashkësia
Për ndërtimin e përbashkësisë, është e nevojshme kohë dhe durim. Për fëmijët që janë në shkollë,
klasa është bashkësi potenciale e fëmijëve në të cilën tregohet kujdesi dhe mirësjellja reciproke
dhe kjo vlerësohet shumë. Përdorimi i gjuhës dhe llojeve të tjera të komunikimit, janë mënyra me
të cilën anëtarët e bashkësisë inkuadrohen, i zgjedhin mos kuptimet , problemet dhe hulumtojnë
ide të reja. Nëpërmjet punës së përbashkët në projekte, të cilët bazohen në intereset e tërë klasës,
individët lidhen, por në të njejtën kohë çdo individ i ndërton të nxënit dhe njohuritë personale.
Klasa e rregulluar mirë funksionon sipas supozimit se çdo njëri ka nevojë t’i përket bashkësisë dhe
të ndjehet se është i dobishëm për të tjerët. Fëmijët bëhen anëtarë të përgjegjshëm, anëtarë të
cilët kontribojnë në bashkësi, sepse ato janë të nevojshëm, varen njëri nga tjetri dhe vlerësohen
me të vërtet për kontributin që e kanë dhënë. Për shkak se mësimdhënësit u japin kohë fëmijëve
të shprehen, të njihen dhe t’i çmojnë njohuritë, aftësitë dhe talentet e tyre në fusha të ndryshme,
fëmijët ndjejnë se janë të vlerësuar si individ.
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Udhëzues për zhvillimin e fëmijëve
“Burimi i planit dhe programit edukativo arsimor të fëmijëve. Njohja e
fëmijëve e përbën planin dhe programin edukativo-arsimor, dhe gjëja e
parë që kërkojmë është njohuria për të vërtetën direkte për fëmijët”
(Rut Çarni)
Në klasë e cila i përgjigjet zhvillimit të nxënësve, përveç planit dhe programit mësimor në masë
të madhe ndiqen intereset dhe nevojat e nxënësve. Përmbajtja është e barazpeshuar nga njohuritë e nxënësve dhe hulumtimeve shkencore për zhvillimin dhe hartës normative për zhvillimin
e nxënësve. Mësimdhënësit duhet të dinë çka është karakteristike, duke i pasur parasysh këto tri
punë:
1. Si mësojnë nxënësit
2. Si mësojnë nxënësit në një grup të caktuar, sipas moshës
3. Stili individual i të nxënit dhe personaliteti i çdo nxënësi
Mësimdhënësit e individualizojnë dhe e zgjërojnë planin dhe programin edukativo-arsimor të
cilat bazohen në kuptimin dhe të marrunit vesh të këtyre tre punëve të përmendura më lartë. Kjo
është detyrë e cila në njëfarë mënyre është sfidë, e në të njetën kohë është punë kyçe, që të bëhet
mësimdhënës i mirë. Mësimdhënësit që punojnë sipas këtyre tri njohurive e vërtetojnë faktin se
baza e ligjeratave të tyre ndërrohen. Që të nxënit të jetë më i suksesshëm, duhet të jetë i menduar
mirë dhe të të jetë interesant për fëmijët. Duhet të respektohet shkalla e zhvillimit intelektual
dhe social si dhe nevojat e nxënësve. Qëllimet e të nxënit bazohen mbi zhvillimin kognitiv, fizik,
social, emotiv dhe estetik të nxënësve. Mësimdhënësit sjellin vendime për mënyrën e realizimit të
planit dhe programit mësimor, për formësimin mikrometodik të mësimit dhe për vlerësimin, duke
i pasur ndërmend komponentat themelore të zhvillimit dhe të nevojave të nxënësve.
Mësimdhënësit u ndihmojnë nxënësve të kenë sukses, nëse i nxisin standardet e tyre për të nxënit dhe
kërkojnë nga ata të bëjnë aq përpjekje sa munden. Nuk është konstruktive një detyrë që e frustron ose
e ngarkon nxënësin. Kur detyrat janë shumë të rënda, shumë nxënës tërhiqen, ndonjëherë heqin dorë
dhe e tërë kjo i ftoh nga të nxënit dhe nga shkolla. Detyrat dhe përgjegjësitë që u përgjigjen fëmijëve,
arritjeve të tyre, i stimulojnë, i përcaktojnë dhe u mundësojnë të bëjnë përpjekje. Duke mësuar që me
sukses t’i pranojnë sfidat, vetëbesimi i tyre rritet dhe ata zhvillojnë qëndrime të shëndosha mendore.
					



(P.S. Xhorxh Stivenson, Tomson dhe Bejn, 192 faqe 22)
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Që të përpilohet plani dhe programi edukativo-arsimor i cili u përgjigjet nevojave zhvilluese të
nxënësve, duhet të kuptohen karakteristikat e moshës te nxënësit. Është me rëndësi të kihet parasysh, se këto janë karakteristikat themelore të cilët mundësojnë të kuptohen hartat e zhvillimit të
fëmijëve. Këto nuk janë standarde të cilat duhet të arrihen, as nuk janë parashikime të caktuara
për sjelljen e nxënësve në moshë të caktuar.
Vazhdimisht duhet të mirret parasysh, se çdo nxënës është individ unik, prodhim i një mesi kulturor, shëndeti, temperamenti dhe se çdo nxënës ëshë person i veçantë. Këto janë faktor të cilët
ndërrohen me rritjen dhe zhvillimin e nxënësit. Sidoqoftë, ekzistojnë skema të caktuara të zhvillimit por edhe në ato ka dallime normative zhvilluese të gjëra. “Diferenca dy vjeçare në zhvillim
është normale në çdo pjesë të zhvilimit të nxënësit: fizik, social, gjuhësor dhe kognitiv. (Vud 1994)
një nxënës gjashtë vjeçar mund të lexojë si nxënës i klasës së tretë, por ende do të ketë nevojë “të
jetë i pari”, gjë që është karakteristike për një nxënës gjashtë vjeçar. Disa nxënës sillen në mënyrë
shumë më të pjekur për moshën e tyre, te disa nxënës zhvillimi kognitiv e tejkalon zhvillimin social, e te disa kjo nuk ndodh. Mosha zhvilluese është moshë kur nxënësi zhvillohet në mënyrë të
drejtë nga aspekti social, kognitiv, fizik dhe gjuhësor. Sipas definicionit kjo është e ndryshme nga
mosha reale e nxënësit. Duhet të gjinden dallimet në nivelet zhvilluese mes nxënësve të moshës
së njejtë. Gjatë përpilimit të planit dhe programit edukativo-mësimor për nxënësit dhe punës në
klasë duhet të njihen këto faktor të zhvillimit, që t’i ndihmohet çdo nxënësi në arritjen e potencialeve të tija.
Gjithashtu është me rëndësi të mirren parasysh dallimet zhvillimore mes meshkujve dhe vajzave.
Zakonisht edhe meshkujt edhe vajzat kanë zhvillim të njejtë, por meshkujt janë për gjashtë muaj
më pas në zhvillim sesa vajzat. Sodermani ka shkruar:
“Hulumtimet e jashtëzakonshme për periodizimin e zhvillimit të trurit sigurojnë mbështetje
të vazhdueshme në punën e Pijazhes dhe Geselit dhe i theksojnë rëndësinë e njohjes së
ndryshimit që zhvillohet në strukturën e trurit. Në vitet e hershme, meshkujt prej 6 deri në
8 muaj janë më prapa në zhvillim sesa vajzat. Hulumtimet e fundit tregojnë se kjo ka të bëjë
me raportin e ndryshëm të cilin mësimdhënësi e ka ndaj meshkujve dhe ndaj vajzave”.
Zhvillimi i fëmijës deri në moshën tetë, nëntë dhe dhjetë vjeçare, mund të përshkruhet si përparim nëpër periudhën e ekspanzionit, deri në përshtatjen ose pranimin e përgjegjësive. Nga
këndvështrimi i Pijazhes, fëmijët në këtë moshë kanë arritur nivel zhvillimor të operacionalizimit
konkret. Rritja kognitive në këtë nivel karakterizohet me aftësinë që në të njejtën kohë të kihen
parasysh dy aspekte të problemit. Zhvillimi është në drejtim nga niveli në të cilin dominon të
menduarit egocentrik, kah niveli i aftësisë mendore të pranohet një pikëpamje tjetër në të ardhmen. Me kohë fillon të mbisundojë niveli i dytë. Gjatë socializimit fëmijët e kësaj moshe fillojnë
të kenë parasysh jo vetëm atë që e kanë thënë, por edhe nevojat e dëgjuesit. Të menduarit e
fëmijëve në këtë moshë nuk është vetëm nën ndikimin e percepcionit senzorik. Mënyra se si ata
mendojnë është më sistematik dhe më e logjikshme. Aftësia që të kordinohen dy perspektiva,
e formojnë bazën për të menduarit në fushën sociale dhe kognitive. Pijazhe i ka parë fëmijët e
moshës tetë, nëntë dhe dhjetë vjeçare si më stabil, më të realtë dhe më të organizuar se fëmijët e
moshave më të vogla.
Sipas Pijazhes, ky ndryshim nuk është rezultat i represionit nga emocionet dhe dëshirat
e rrezikshme, por del më shumë nga ajo që fëmijët intelektualisht hyjnë në nivel të operacioneve konkrete. Tani fëmijët mund t’i ndajnë faktet nga fantazitë, mund të shohin aspektet e ndryshme të problemit dhe mund të punojnë në mënyrë logjike dhe sistemore në
detyrat e dhëna. (Krain, faqe 266).
Vigotski në këtë moshë e ka njohur zhvillimin e asaj që ai e quajti gjuhë e brendshme. Sipas teorisë së të nxënit të Vigotskit, fëmijët e përdorin gjuhën si mjet për të menduarit. Të folurit e herPërparimi i mësimdhënies në matematikë dhe në njohje të mjedisit



shëm, egocentrik nga shkallët e mëparshme bëhet i interoperacionalizuar dhe shërben si mjet
për vetërregullim. Kjo është periudhë e qetësimit të stabilitetit. Fëmijët fillojnë të fokusohen kah
vetvetja, si pjesë e një rregulle më të gjërë sociale jashtë nga familja.
Psikologu social Erik Erikson mendon se kjo është një kohë e rritjes psikologjike. Kohë e përsosjes
së aftësive të rëndësishme kognitive dhe sociale. Jeta e paraqet krizën në mes zellshmërisë për
punë dhe inferioritetit të fëmijëve të moshës tetë, nëntë dhe dhjetë vjeçare. Tani fëmijët kanë përparësi që në shoqëri të mësojnë shkathtësi pozitive si dhe mënyra se si ta zgjërojnë kulturën. Nga
ata pritet të shkojnë në shkollë, atje të mësojnë të lexojnë, të shkruajnë, të mësojnë matematikë
dhe të ngriten nga aspekti kulturor. Ata mësojnë të bëjnë punë të rëndësishme dhe t’i zhvillojnë
ego forcat e kujdesit stabil, si dhe si ta ruajnë zellshmërinë në punë. (1963, faqe 259 “Fëmijëria dhe
shoqëria” edicioni i dytë).
Ata mësojnë të punojnë dhe të luajnë me moshatarët e tyre. Rreziku në këtë periudhë është manifestimi i frikës nga jokompetenca dhe inferioriteti (1963 faqe 260). Shumë nga ne, sipas të gjitha
gjasave mund të kujtohen në lëndime dhe mossukseset në klasë dhe në terrenin sportiv. Ndjenja
e thellë e inferioritetit mund të ketë rrënjë të ndryshme. Ndonjëherë fëmijët e këtij niveli kanë
vështirësi, për arsye të mos zgjidhjes së konflikteve nga shkallët paraprake të zhvillimit. Nga ana
tjetër, raporti i shkollës dhe shoqërisë, mund ta pengojnë zhvillimin e ndjenjës për punë. Shumë
shpesh, shkolla nuk i zbulon dhe nuk i nxit talentet e veçantë të individit. Vendimi i suksesshëm në
këtë shkallë, shpie kah forcimi i egos. Eriksoni këtë e ka quajtur përgjegjësi (kompetencë), ushtrim
i lirë i intelegjencës dhe aftësi për kryerjen e detyrave, që pa kontestim është e lidhur me tejkalimin e ndjenjës së inferioritetit. (Teori të zhvillimit, edicioni 3 Vilijam Krain faqe 255-256).
Sipas Eriksonit (dhe pasuesve të Frojdit), fantazitë dhe frigat e fëmijëve të vegjël përkohësisht janë
të mbuluar në kohën e fazës latente, e cila zgjat diku nga mosha shtatë vjeçare deri në moshën
njëmbëdhjetë vjeçare. Intereset e fëmijëve zgjërohen në fazën të cilën Eriksoni e quajti punë.
Fëmija në mënyrë të vetëdijshme dhe me qëllim, përpiqet t’i përsos aftësitë reale. Kryesisht kjo
është një periudhë e qetë, në të cilën fëmijët vetëndërtohen.
Sipas Pijazhes, Eriksonit dhe Frojdit, fëmijët e moshës tetë, nëntë dhe dhjetë vjeçare, janë në nivel
që është fokusuar nga jashtë dhe është i punës.
Rëndësia e këtyre teorive, vërtetohet me zbatimin e tyre në praksë, në klasë. Kur mësimdhënësit
përpiqen ta kuptojnë sjelljen e fëmijëve në kontekst të niveleve të ndryshme, ata në realitet manifestojnë respekt për ata, si individ te të cilët zhvillohet procesi i rritjes. Mësimdhënësit i përdorin
këto teori si pikë nisëse në kuptimin e sjelljeve dhe vendimeve të caktuara që i sjellin fëmijët.
Kur mësimdhënësit punojnë me nxënësit në mënyrë individuale, ata duhet të mendojnë në rritjen
dhe zhvillimin e tyre të ardhshëm. Çelësi për krijimin e përvojave të suksesshme për çdo fëmijë
është që fëmijët të shihen si individ, të cilët meritojnë respekt dhe mirëkuptim. Mësimdhënësit të
cilët në punën me fëmijët e respektojnë periudhën zhvilluese, i ndajnë këto karakteristika.
•
Ata e pranojnë iniciativën dhe pavarësinë e nxënësve. I ndjekin nxënësit kur japin sygjerim të bëjnë diçka. Pavarësia dhe iniciativa janë faktorë motivues në lidhjen individuale të ideve
dhe përvojave. Nxënësit parashtrojnë pyetje, vetë përpiqen të përgjigjen në problemet e dhënë
dhe marrin pjesë në të nxënit e tyre individual.
•
Ata sigurojnë materiale të ndryshme në klasë, materiale të manipulueshme dhe materiale të cilat nxënësit vetë mund t’i mbledhin. Gjithashtu u ofrojnë nxënësve burime të ndryshme
për plotësimin e interesave të tyre.
•
Së bashku me nxënësit përpilojnë leksione të reja tematike. E fillojnë hulumtimin për
temën dhe në të njetën kohë i pyesin nxënësit çka kuptuan për temën. Parashtrojnë pyetje për të
parë çka dinë nxënësit, çka do të dëshironin të dinë dhe çka do të dëshironin të mësojnë. Gjatë të
nxënit i mbindërtojnë intereset e nxënësve. Mësimdhënësi mund ta paraqesë mësimin e ri me atë
që nxënësve do tu ofrojë informata të reja në kohë të caktuar, kur ata do të shfaqin interes.
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•
I nxisin nxënësit të parashtrojnë pyetje, të marrin pjesë në diskutime dhe t’i hulumtojnë
përgjigjet e tyre. Ata i mbështesin nxënësit në mendimet e tyre dhe tregojnë respekt ndaj tyre me
atë që u japin kohë të përshtatshme për përgjigje.
Karateristikat që janë dhënë më poshtë, mund tu ndihmojnë mësimdhënësve të kuptojnë çka do
me thënë të mësohen nxënësit në mënyrë që është e përshtatshme me zhvillimin e tyre. Hartat
vijuese e paraqesin skemën e zhvillimit të fëmijëve të moshës gjashtë, shtatë, tetë, nëntë dhe
dhjetë vjeçare, dhe të asaj çka mund të pritet nga ata. Kjo është e përshtatur nga libri “Kopshti për
fëmijë” 1994, me leje të autorit Çip Bud nga Fondacioni Nortist.
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Harta e zhvillimit të nxënësit gjashtë vjeçar
Fizike
Ka prirje të mira për lexim.
I përdor gishtërinjtë si vegla.
Duket i pakujdesshëm, çdoherë punon në shpejtësi, shpejtësia është karakteristike për
nxënësit gjashtë vjeçar.
Në klasë bënë zhurmë.
Mëson të dallojë të djathtën nga e majta.
I ha thonjtë, i kafshon lapsat ose i fut flokët në gojë.
Lodhet lehtë, sëmuret shpesh.
Kënaqet jashtë klasës (e do edukatën fizike)
Sociale
Dëshiron të jetë i pari.
Dëshiron të bëjë gara, është entuzijast.
Ndonjëherë është i padrejtë, trillon rregulla.
Duket se ka vetëdije të bëjë diçka në rregull dhe i hulumton kufizimet.
Zhvillohet me anë të nxitjes, vështrirë e pranon mossuksesin.
Ka kapacitet të madh për zbavitje, i do befasitë.
Di të sillet si epror, t’i ngacmojë të tjerët dhe t’i kritikojë.
Lehtë shqetësohet në rast lëndimi.
Më të rëndësishëm për atë janë shokët (ka shok më të mirë).
Shkolla ia zavendëson shtëpinë dhe mund të ketë ndikim të madh në atë.
Gjuhë
Dëshiron të spjegojë.
Dëshiron të spjegojë punë (tregimi dhe paraqitja janë të dobishme).
I do shakatë dhe lojrat për përgatitje.
I tregon gjërat me zë dhe me entuzijazëm.
Ankohet.
Kognitive
Dëshiron të parashtrojë pyetje.
Dëshiron lojra, ide të reja.
Dëshiron të vizatojë, të ngjyrosë.
Më së miri mëson me anë të zbulimit.
Më shumë kënaqet në procesin e punës sesa në prodhimin që do të fitohet nga ajo punë.
Bënë më shumë nga ajo që mund të arrijë.
E zhvillon lojën dramatike.
E zhvillon lojën e përbashkët.
Simbolet e paraqitjes janë të rëndësishme.
I kupton raportet e veçanta, e më mirë i kupton raportet funksionale
Ka mirëkuptim për të kaluarën kur ajo është e lidhur afër me të tanishmen.
Tregon interes fillestar për zhvillimin e shkathtësive dhe teknikave personale.
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Harta e zhvillimit të nxënësit gjashtë vjeçar në klasë
Aftësi vizuele dhe motorika e imët
Nxënësit nuk duhet të përshkruajnë nga tabela, ata do ta bëjnë atë, por do ta kenë vështirë.
Nxënësit e kanë vështirë të ngelin në rresht.
Nuk janë në gjendje të shohin mirë.
Aftësi për motorikë të madhe
Nxënësve u lejohet të komunikojnë derisa punojnë.
Ata gjithashtu derisa punojnë shpesh rrinë në këmbë.
Mësimdhënësit duhet t’i nxisin nxënësit të punojnë ngadalë ose ta kufizojnë punën e tyre, që
nxënësit të arrijnë kualitet.
Rritje kognitive
Lojrat janë shumë të preferueshme te nxënësit, ata dëshirojnë të mësojnë vjersha, gjëegjëza, të
nxënit nëpërmjet lojës është shumë më i mirë se të nxënit nga libri.
Nxënësit i hulumtojnë aftësitë artistike të tyre. Argjili, të ngjyrosurit, vallëzimi, krijimi i librave,
endja, këndimi. Nxënësit kanë nevojë tu kushohet vëmendje, të vlerësohen përpjekjet e tyre në
qasjen e drejtë apo të gabuar kah arti. Me atë nxënësit do të ndërmarrin rreziqe të ndryshme
dhe do t’i pasurojnë shprehjet artistike.
Nxënësit kryejnë shumë punë, por vështirë se të gjithë i mbarojnë. Nxënësit janë krenar me atë
sa kanë bërë, ata nuk i intereson pamja e tyre.
Shihni me kujdes se sa nxënësit entuziazmohen kur punojnë (veçanërisht për vete). Këtu bënë
pjesë edhe pastrimi, përgatitja e zemrës dhe bërja e eksperimenteve (vetë apo në grupe).
Studimet sociale duhet të lidhen me të tanishmen. Shëtitjet në natyrë janë shumë të dëshirueshme për nxënësit dhe ato mund të jenë produktive kur shoqërohen me aktivitete për
prezentim, ku tregohet ndonjë përallë, lojra me forma të ndryshme në kënd. Nxënësit mund të
fillojnë t’i kuptojnë ngjarjet nga e kaluara (nga historia) vetëm kur janë të lidhura me të tanishmen.
Sjellje sociale
Sjellja ekstreme do të duhet të kuptohet, por jo edhe të tolerohet. Nxënësit mund mos të jenë
të urtë, të ngiten, të lavdërohen dhe të sillen si udhëheqës ndaj të tjerëve, të ankohen, kjo
është mënyra në të cilën nxënësit gjashtë vjeçar e shohin raportin me autoritetin.
Nxënësit janë shumë të ndjeshëm. Pak nevoitet që të nxiten për ta tejkaluar gjendjen e vështirë. Nëse kritikohen shumë, ajo mund t’i lëndojë.
Garimi duhet të tejkalohet kur nxënësit luajnë, ata mësojnë nëpërmjet lojës. Nxënësit nga mosha gjashtë vjeçare kanë dëshirë të fortë të garojnë, tek ata nevoja për të fituar dhe për të qenë
të parët, mund të mbisundojë.
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Harta e zhvillimit të nxënësit gjashtë vjeçar
Fizike
Zakonisht kanë miopi.
Punojnë me kokë të përkulur mbi bankë.
Detyrat paraqiten të rregulluara dhe të shkruara në mënyrë të dendur.
Ndonjëherë janë të tendosur.
Duan vende të sigurta.
Lehtë lëndohen (realisht ose në imagjinatë).
Sociale
Tërhiqen.
Ndonjëherë janë të disponuar, zemërlëshuar, turpërohen ose janë të gëzuar.
Ndjehen “askush s’është si unë”.
Ndjenjat ndërohen shpejt.
U nevoitet siguria.
Mbështeten në mësimdhënësin për ndihmë.
Nuk dëshirojnë të gabojnë dhe të ndërmarrin rreziqe.
Janë të ndjeshëm ndaj të tjerëve.
Janë serioz.
Kanë nevojë për forcim të vazhdueshëm.
E dinë çka duan shumë dhe çka nuk duan aspak.
Gjuhësore
Janë dëgjues të mirë.
Flasin rrjedhshëm.
Dëshirojnë të bisedojnë njëri me tjetrin.
Në mënyrë të dukshme e zmadhon fondin e fjalëve.
I intereson domethënia e fjalëve.
Dëshirojnë të dërgojnë porosi dhe të përdorin shifra.
Rritje kognitive
Dëshirojnë ta kontrollojnë të mësuarën.
Kanë nevojë për izolim, duhet t’i mbarojnë detyrat.
Dëshirojnë të punojnë ngadal dhe çdoherë vetë.
Vetvetishëm mund të klasifikojnë.
Dëshirojnë tu lexohet.
Tregojnë aftësi për shprehje.
Vazhdimisht përmirësohen, dëshirojnë të punojnë në mënyrë të përkryer.
Dëshirojnë t’i përsërisin detyrat.
Dëshirojnë lojra kolektive manipuluese.
Dëshirojnë të zbulojnë si funksionojnë disa punë, dëshirojnë të çmontojnë pjesët.
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Harta e zhvillimit të nxënësit shtatë vjeçar në klasë
Aftësi vizuele dhe motorika e imët
Shtypje, vizatim, ngjyrosje. Nxënësit punojnë me kokë të përkulur mbi bankë, shpesh lakohen
dhe e mbyllin njërin sy.
Përshkrimi nga tabela mund të dëmtojë.
Në këtë periudhë nuk duhet tu prezentohet alfabeti kurziv.
Shtypja dhe vizatimi janë të përbërë nga vijat e mëdha, e kanë vështirë ta plotësojnë hapësirën.
Nxënësit shpesh punojnë me tre gjishtërinj të mbështetur në laps dhe e kanë vështirë ta
mbajnë dorën të lëshuar.
Aftësi për motorikë të madhe
Mësimdhënësit duhet të planifikojnë punë pasive, nxënësit mund të sillen në mënyrë të pakujdesshme.
Për nxënësit më të parapëlqyeshme janë lojrat në tabelë sesa edukata fizike, ata dëshirojnë të
luajnë në mënyrë grupore në terenet sportive.
Rritje kognitive
Kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet nevojës së nxënësve të jenë të vetmuar. Ata duan ta
mbarojnë punën të cilën e kanë filluar dhe duhet të paralajmërohen para se të bëhet ndryshimi, ajo mund të jetë problematike,nëse nxënësve u jepen teste të cilat janë të kufizuar me
kohë.
Nxënësit dëshirojnë të punojnë vetë ose në çifte. Për ata janë tërheqëse renditëset (rebuset),
dëshirojnë të mësojnë përmendsh fshehtësi dhe shifra.
Nxënësit dëshirojnë që puna e tyre të jetë e përkryer, dëshirojnë që sendet e tyre t’i vendosin
në klasë dhe kërkojnë tu kushtohet kujdes.
Nxënësit kënaqen në përsëritjen e detyrave të njohura dhe shpesh dëshirojnë t’i konsultojnë
mësimdhënësit.
Është e dobishme kur nxënësit zbulojnë, ata gjithashtu, dëshirojnë të mbledhin dhe të klasifikojnë.
Sjellje sociale
Nxënësit shpesh i ndërrojnë shokët, ata më së miri punojnë vetë ose në çifte dhe i pranojnë
detyrat të cilët u parashtrohen nga mësimdhënësit.
Ndërrimi i orarit i shqetëson.
Nxënësit dëshirojnë të qeshen, të luajnë në klasë.
Gjatë kohës së ndryshimit është shumë me rëndësi komunikimi me prindërit.
Nxënësit janë të shqetësuar kur bëhen teste/detyra dhe mund të ankohen se diçka u dhemb.
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Harta e zhvillimit të nxënësit tetë vjeçar
Fizike
Fëmijët janë të shpejt, punojnë shpejt.
Janë plot me energji.
U nevoitet relaksim fizik.
Janë të luhatshëm.
Vështirë e mbajnë vëmendjen një kohë më të gjatë.
Sociale
Fëmijët janë të mrekullueshëm, kanë një sens të madh për humor.
Dëshirojnë të punojnë në mënyrë kooperuese.
Shpesh përpiqen të bëjnë punë që janë mbi mundësitë e tyre.
Kanë problem me kufijtë dhe kufizimet.
Numri i shokëve rritet, fëmijët tani kanë më shumë shokë sesa që kishin në moshën
shtatë vjeçare.
Parapëlqejnë aktivitete që mund t’i kryejnë me gjinin e tyre.
Tregojnë aftësi për tu tërhequr dhe shpejt këndellen nga gabimi i bërë.
Gjuhësore
Flasin shumë.
Dëgjojnë, janë plotë me ide, nuk mund të kujtohen çdoherë çka është thënë.
E teprojnë.
Dëshirojnë t’i spjegojnë idetë.
Fondi i fjalëve rritet me shpejtësi të madhe.
Kognitive
Njëkohësisht mund të kryejnë një numër të madh të aktiviteteve.
Dëshirojnë të socializohen.
I duan grupet dhe aktivitetet grupore.
Janë shumë punëtor.
Shpesh punojnë shpejt.
Janë të koncentruar në shfaqjet në mënyrë solide.
Fillojnë t’i përsosin aftësitë themelore.
Fillojnë të zhvillojnë ndjenjë për kompetencë.
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Tetë vjeçarët në klasë
Aftësi vizuele dhe motorika e imët
Mprehtësia dhe kontrolli shkojnë sëbashku, kohë e vërtetë të fokusohen në shkrimin me dorë.
Mbajtja e lapsit duhet të jetë e njejtë si te më të moshuarit.
Mund të përshkruajnë nga tabela, mund të realizojnë detyra më të mëdha dhe më komplekse
që kërkojnë më shumë kohë.
Muskulatura e shprehur
Janë të palodhshëm dhe nevoitet të bëjnë shumë aktivitete fizike. Nëse në klasë bëjnë disa
ushtrime, rritet koncentrimi i tyre.
I duan lojrat grupore në terrenet sportive.
Dëshirojnë të luajnë me anëtarët e gjinisë së njejtë. Mësimdhënësit duhet t’i udhëheqin lojrat
të cilat zhvillohen jashtë nga klasa dhe në ato duhet të merr pjesë tërë klasa.
Luajnë shumë dhe lodhen shpejt. Është më mirë të zhvillohen disa lojra të shkurtëra sesa
ndonjë më e gjatë.
Rritje kognitive
Dëshirojnë shumë të punojnë, por shpesh i mbivlerësojnë mundësitë personale. Kanë problem
me vendosjen e kufijve. Do të ishte më mirë, mësimdhënësit të parashtrojnë detyra që kryhen
shpejt. Fëmijët janë më të suksesshëm kur kryejnë detyra më të vogla, gjatë së cilave rritet
vetëbesimi i tyre.
Dëshirojnë të punojnë në mënyrë kooperative dhe ata janë më produktiv në grup, kënaqen kur
janë të përgjegjshëm për diçka apo për dikë, edhepse ajo çdoherë nuk bëhet me sukses.
Interesohen për procesin dhe produktin e aktiviteteve shkollore, për ata janë të rëndësishme
detyrat që i kryejnë së bashku me moshatarët dhe mësimdhënësit e tyre.
Puna e tyre është çdoherë e organizuar edhe pse ndonjëherë shfaqin çorganizim. U nevoitet
ndihmë nga mësimdhënësit për strategjitë organizuese, veçanërisht për detyrat e matematikës
të cilat duhet t’i përshkruajnë nga librat në fletoret e tyre.
Kanë interes të zmadhuar për rregulla, logjikë. Janë shumë të interesuar për atë se si konstruktohen mjetet (për shembull aparatet) dhe si funksionojnë ata. Kanë interes për natyrën dhe për
klasifikimin.
Sjellje sociale
Klasa duhet të jetë e organizuar në ata mënyrë që bankat të jenë të vendosura në grupe ose
fëmijët të jenë të grupuar nëpër grupe. Gjatë vitit shkollor, mësimdhënësi duhet shpesh t’i
rigrupojë fëmijët..
I qasen me përgjegjësi projekteve në klasë dhe traditës e cila krijon ndjenjë për bashkësi dhe
kohezion.
Dallimet gjinore bëhen gjithnjë e më të rëndësisëhme.
Dëshirojnë sjellje fer, kanë sens për përgjegjësi morale ndaj të tjerëve. Marrin pjesë në diskutime. I duan përralat në të cilat ka raporte fer, drejtësi.
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Harta e zhvillimit të nxënësit nëntë vjeçar
Fizike
Kanë koordinim të rritur.
Bëjnë përpjekje të madhe fizike.
Mund të pësojnë deformitete fizike.
Lehtë lëndohen (fizikisht).
Kanë mundime somatike.
E lirojnë tensionin me dredhim të flokëve, me fryerje të buzëve.
Sociale
Shumë dëshirojnë të bëjnë gara.
Janë të vetëdijshëm për vetëveten.
Janë të padurueshëm.
Shpesh janë të brengosur, në mënyrë të pavetëdijshme.
Ankohen, dëshirojnë raporte fer.
Janë të rezervuar.
E konstatojnë paqëndrueshmërinë dhe papërsosshmërinë e të rriturve.
Sillen në mënyrë kritike.
Mund të jenë të heshtur dhe mos të jenë në disponim.
Sillen në mënyrë individuale.
Gjuhësore
Përdorin gjuhë përshkruese.
Duan loja me shumë fjalë dhe me shumë informata.
Ndonjëherë, tek ata paraqitet nevoja për përsëritje të gjuhës së foshnjeve.
Përdorin hiperbollën.
Tregojnë disponim negativ: “Urej, nuk mundem, është mërzitshëm, si jo e kështu me radhë”.
Dëshirojnë të tregojnë barcoleta të pacipa.
Dëshirojnë të shkruajnë grafite.
Kognitive
Duan të punojnë dhe janë vetëkritik.
Janë të joshur nga “bota e madhe”.
Intelektualisht janë kureshtar.
Kanë aftësi të ballafaqohen me punë të ndryshme të cilat do të dalin.
Kanë probleme me apstraksionet – numrat e vegjël, periudhat kohore dhe hapsirën.
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Nëntë vjeçarët në klasë
Aftësi vizuele dhe motorika e imët
Koordinimi i zmadhuar i shpie kah kontrolli më i madh, intersohen për detaje, është përsosur të
shkruarit me dorë. Lapsin e mbajnë fortë.
Ushtrojnë me vegla të ndryshme për muskultaturën e vogël dhe bëjnë detyra të ndryshme që
janë të dobishme (endja, thurje, skalitje, vizatim).
Mund të përshkruajnë nga tabela, të bëjnë deri në fund gjëra të mrekullueshme.
Muskulatura e shprehur
Shkojnë deri në skajshmëri, sfidohen njëri me tjetrin dhe bëjnë gara.
Djemtë e duan jodinakërinë.
Ankohen në lëndimet fizike, gjatë së cilës ndonjë nga lëndimet janë të vërteta, kurse për disa
tepërohet.
Rritje kognitive
Mund të punojnë në grupe, të diskutojnë rreth fakteve, rregullave. Orientimi mund të zgjas më
gjatë sesa vetë aktiviteti.
Me punët e shtëpisë sillet me mençuri, çdoherë e kryejnë detyrën e shtëpisë për nesër. Pyesin
“Pse duhet ta bëjmë këtë?”.
Shpesh nuk janë të vetëdijshëm dhe duan shumë tu sqarohen faktet, si funksionojnë gjërat,
pse ndodhit zhvillohen në atë mënyrë. Kjo është moshë e mirë për hulumtim shkencor.
Lexojnë që të mësojnë.
Krenohen me punën e bërë, u kushtojnë vëmendje hollësive, kënaqen në produktin, por
shpesh kalojnë prej interesi në interes.
Sjellje sociale
Duan të punojnë me partner të zgjedhur – zakonisht të gjinisë së njejtë, gjatë punës së përbashkët mund të bërtasin, të bëjnë zhurmë.
Kërkesa për raport fer rriten, mund të jenë serioz kur garojnë. Aktivitetet nga edukata fizike
duhet të jenë zbavitëse të lehta dhe interesante.
Dëshirojnë të negocojnë – këta janë vite “ajde të bëjmë marrëveshje”.
Brengosja për shkollë, për punë e të tjerë kërkon nga mësimdhënësit durim dhe kuptim, përdorim të gjuhës së qartë kur jepen drejtimet. Është shumë me rëndësi përcaktimi i pritjeve.
I largohen sarkazmit. Fëmijët janë kritikët më të mëdhenj.
Për ata është me rëndësi të fitojnë mundësi të dytë, kanë tendencë të heqin dorë. Më të
dobëtit duhet të nxiten dhe përkrahen në kryerjen e detyrave, me këtë do të rritet vetbesimi i
tyre.
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Harta e zhvillimit të nxënësit dhjetë vjeçar
Fizike
Kanë zhvilluar muskulatur të madhe.
Kanë nevojë të luajnë jashtë dhe të bëjnë përpjekje fizike.
Shkrimin e kanë më të keq se fëmijët nëntë vjeçar.
Trupi u zhvillohet duke u ushqyer dhe duke pushuar.
Sociale
Marrëdhëniet e sinqerta që paraqiten mund të rregullohen.
Shpejt hidhërohen dhe shpejt pajtohen.
Kryesisht janë të kënaqur.
Punojnë mirë në grup.
Dëshirojnë të jenë edhe me familjet e tyre edhe me moshatarët e tyre.
Duan aktivitete ekipore dhe sporte.
Zakonisht e duan të vërtetën, vlerësojnë në mënyrë më të pjekur për atë se çka është e saktë
dhe çka është jo e saktë.
Janë të mirë në zgjidhjen e kërkesave sociale.
Gjuhësore
Janë dëgjues më të mirë se fëmijët nëntë vjeçar. Në mënyrë aktive i pranojnë gjërat.
Lexojnë me lakmi.
Duan të bashkëpunojnë dhe të bëjnë gara.
Kanë disponim miqësor dhe kryesisht janë të gëzuar.
Kognitive
Memorizimi është metod produktiv për të nxënit e fëmijëve të kësaj moshe.
Kanë aftësi të zmadhuar për apstraksion.
Duan rregulla dhe punë logjike.
Për ata është interesant klasifikimi dhe përpilimi i përmbledhjeve.
Dëshirojnë të organizohen.
Janë të aftë të koncentrohen, të lexojnë një kohë më të gjatë.
Mirë i zgjidhin problemet.
Krenohen me punët e mësuara.
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Dhjetë vjeçarët në klasë
Vizioni dhe aftësi për motorikë të imët
Fëmijët janë në gjendje të fokusohen mirë. Koncentrohen në detyrat për të shkruar, shkruajnë
mirë, bëjnë diktime, por janë pak jopreciz.
Kënaqen kur përshkruajnë diçka, sepse motorika e imët është e forcuar.
Përdorin vegla, për shembull: kompasin, vizoren.
Muskulatura e shprehur
U nevoitet aktivitet i madh fizik. Muskulatura e madhe është e zhvilluar, pjesa e sipërme e trupit
është e forcuar, por ende nuk është e zhvilluar. Teprica e energjisë mund të orientohet në sjellje
të padëshirueshme.
I parapëlqejnë lojrat grupore. Duan të bëjnë gara në vrapim, të shkojnë në shëtitje me tërë
klasën. Duan sporte ekipore dhe aktivitete tjera të organizuara.
Zhvillim kognitiv
Në realizimin e detyrave shkollore janë shumë produktiv, shpesh koncentrohen në detyrat e
shtëpisë. E vlerësojnë formën, strukturën, drejtimin, organizimin.
I pranojnë faktet, të dhënat statistikore, të nxënit në përgjithësi në mënyrë aktive. E pëlqejnë
leximin e përbashkët, recitimin e poezisë dhe lojrat.
Anët e forta janë klasifikimi, bërja e serive dhe saktësia. Në mënyrë produktive i bëjnë projektet
shkollore. Kjo moshë është kulmi i aftësisë për organizim.
Sjellje sociale
Me sukses i kryejnë aktivitetet kooperative. Ka kohezion në tërë klasën. Mësojnë së bashku,
kanë teknika të mira për zgjidhjen e problemeve, dëshirojnë të ndërmjetësojnë ndërmjet
moshatarëve.
Kërkesat shoqërore dhe fer shterren. Kanë lojra ekipore. Garimi u mundëson të socializohen.
Kryesisht janë të kënaqur me aftësitë e tyre, janë të gëzuar dhe fleksibil. Mësimdhënësit mund
t’i motivojnë t’i arrijnë të tjerët. Dëshirojnë të sillen si tutor ndaj më të vegjëlve. Duan të kryejnë punë të dobishme shoqërore në shoqëri, kënaqen kur vërehen nga të tjerët. Duan që të
shpërblehen për përpjekjet e bëra. Shpejt shpërthejnë, qajnë. Atëherë është e mundshme që
fizikisht të lëndohen, por shpesh lehtë dhe shpejt pajtohen
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Matematika
			

“Imagjinata është më e rëndësishme se dituria”
													
								
Albert Ajnshtajn

Hyrje
Që t’i përgatisim nxënësit tonë tu dalin përballë kërkesave që i parashtron bota e cila vazhdimisht
ndërrohet, është esenciale që fëmijët t’i mësojmë qartë të mendojnë dhe të komunikojnë në
mënyrë efektive.
Aftësitë dhe kuptimet themelore për zbatimin e matematikës do tu ndihmojë në zbatimin individual të njohurisë së tyre në situata të reja dhe gjithashtu do të bëhet shumë e rëndësishme
dhe aftësia e mirë për zgjidhjen e problemeve. Me përvetësimin e matematikës, nxënësit do të
zbulojnë mënyra të reja të të menduarit dhe të arsyetuarit, që do ta thellojnë kuptimin e tyre në
të ardhmen për matematikën dhe do ta forcojnë vetëbesimin.
Aftësia për të llogaritur do të zhvillohet së bashku me aftësitë themelore për matematikë, siç janë:
zgjidhja e problemeve, mbledhja e të dhënave, vlerësimi i të dhënave, matje dhe gjeometri.
Programi i matematikës në një metodologji edukativo-arsimore që është e orientuar kah fëmijët
siguron:
•
•
•
•
•
•

Përdorim të qasjes e cila i përgjigjet zhvillimit.
Përdorim të materialeve për manipulim dhe materialeve konkrete.
Qasje të individualizuar në ligjerata.
Aktivitete, punë në grupe të vogla.
Nxitje të punës së përbashkët.
Inkuadrim i familjes në klasë (si partner dhe bashkëpunëtor).

Nëpërmjet matematikës fëmijët do të:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tregojnë interes për zgjidhjen e problemeve.
Zhvillojnë besim për përdorimin e strategjive të ndryshme.
Tregojnë dëshirë të rrezikojnë dhe mos të jenë në të drejtë.
Të fitojnë ndjenjën për numra, për të madhe dhe për të vogël.
E vlerësojnë propabilitetin (gjasën) e rezultatit në lojrat e gjasës.
Përdorin masa për zgjidhjen e problemeve.
I rigrupojnë numrat deri në 100.
Zhvillojnë parafytyrim për madhësinë relative të numrave.

Mësojnë mbledhje, zbritje, shumëzim, pjesëtim të numrave dhe do të fitojnë parafytyrim për raportin ndërmjet operacioneve.
Mbledhin, organizojnë dhe do të paraqesin të dhëna me përdorimin e hartave, grafeve dhe të
shkruarit.
E kuptojnë numërimin dhe përdorimin e valutës.
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Tre nxënës së klasë së parë Arita, Edoni dhe Agoni e zgjidhin këtë problem:
Rroni ka pasur katër vetura lodra. Shokët e tij për ditëlindje i kanë dhuruar edhe 7. Sa vetura
lodra ka gjithsej ai?
Edhepse të tre nxënësit kanë përfunduar se Rroni ka pasur 11 vetura lodra, çdonjëri nga ata e ka
zgjidhur problemin në mënyrë të ndryshme. Arita i ka përdorur veturat lodra dhe i ka numëruar.
Ajo bëri një komplet prej 4 veturave lodra dhe komplet tjetër prej 7 veturave. I bashkoi veturat
lodra nga të dy kompletet dhe i numëroi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 me theksimin e çdo veture.
Edoni numëroi duke i përdorur gishtërinjët. Ka filluar prej 4. Ai tha 4, është ndalur dhe ka vazhduar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, për çdo numër nga një gisht të dorës.
Agoni e ka përdorur faktin shtues dhe raportet mes numrave që vijojnë që të arrin deri te
përgjigjja. Ai ka menduar 4 + 6 = 10 + 1 = 11.
Këta shembuj i tregojnë besimet themelore fundamentale që kanë të bëjnë me fëmijët e
kësaj moshe kur ata e formojnë kuptimin matematikor dhe shkathtësitë matematikore të tyre.
Gjeneralizimi në ligjerimin e matematikës në klasën e parë del nga këto besime.
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Natyra e diturisë dhe natyra e nxënësve
Njerëzit e njohin botën në rrethana sukcesive. Që të dimë diçka, ne inkuadrohemi në atë dhe
atë e bëjmë thjeshtë në mënyrën tonë. Ky bësim është fundamental për teorinë e diturisë dhe të
nxënit që është i njohur si “konstruktivizëm”. Kjo ka të bëjë me atë se njohuria nuk është vetëm
punë e pranimit të të vërtetave prej të tjerëve. Ne në mënyrë selektive fokusohemi në fenomenin
në mjedisin tonë, fitojmë njohuri dhe e transformojmë në raport me relacionin e të vërtetave të
cilët më parë i kemi formuar. Pijazhe ka thënë: “Dituria është sistem i transformimit që bëhen në
mënyrë adekuate progresive”. Nxënësit e transformojnë fenomenin e botës së tyre në të vërteta
personale në mënyrë që është e veçantë për aftësitë e tyre për të kuptuar dhe temperamentit. Të
nxënit e fëmijëve është e lidhur me lojën e manipulimit me sende konkrete dhe verbalizim.
Modeli i programit “Hap pas hapi” dhe të gjitha programet bashkëkohore edukativo-arsimore që
janë të orientuar kah fëmijët, ndërtohen në bazë të besimit se fëmijët mësojnë duke luajtur. Derisa lexohen tregime, poezi, dramatizime, derisa dëgjohet muzikë, derisa ndërtohen ndërtimet prej
kubeve ose derisa punojnë në kopsht nxënësit janë të inkuadruar në kryerjen e detyrave sepse i
intereson ajo që e bëjnë dhe kënaqen në atë.
Objektet konkrete në rrethimin e tyre janë materiale
të thjeshta, me të cilat fëmijët e ndërtojnë realitetin
e tyre. Kuptimet që ata i krijojnë janë sipas produkteve të veprimeve të tyre që janë të lidhura me sende
konkrete. Në fillim, kuptimi fëmijëror është i lidhur
për veprimet e tyre me sendet. Kuptimet e tyre nuk
ekzistojnë jashtë veprimeve të tilla. Për shembull:
Arita përdori veturat lodra ta zgjidh problemin sepse
kuptimi i tyre për numrat është i lidhur me veprimet
me këto sende konkrete. Nëse nuk i kishte në disponim veturat lodra ajo nuk do të mundej ta bëjë
numërimin.
Lidhjet që e ndërtojnë kuptimin e botës fizike së pari
do të lirohen kur fëmijët krijojnë fotografi mendore
për veprimet e tyre mbi objektet. Edoni e zgjidhi problemin kështu: krijoi një fotografi mendore për sendet
e numërueshme dhe i ndoqi duke ngritur gisht për
çdonjërin prej tyre. Nxënësit në fund e pasqyrojnë fotografinë e tyre mendore. Ata bëjnë unifikim para fotografive, me organizimin e tyre në rrjetë
ose në harta konceptuale. Raportet abstrakte që i përmbajnë këto rrjeta kanë të bëjnë me sende
konkrete ose fotografi mendore. Të menduarit e Agonit e pasqyron këtë nivel abstrakt.
Gjuha është “dorëz” mendore për të cilën nxënësit mund të kapen derisa e bartin botën e fotografive mendore që është e lidhur me rrënjë konkrete, në mënyrë ultimative këto kuptime janë
bartur në tërësi logjike. Më shumë se kjo nxënësit e përcaktojnë dhe e zgjërojnë kuptimin e tyre
me prezentim, shoqërim dhe me krahësim të realiteteve të tyre, me atë të të tjerëve derisa flasin
ndërmjet vete.
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Matematika me fëmijët e moshës gjashtë dhe shtatë vjeçare
Mund të mendojmë se matematika është proces i organizimit dhe operacioneve për të vërteta
kuantitative dhe hapsinore në botën tonë. Si e tillë ajo në vete përmban zgjidhjen e problemeve,
të menduarit, të arsyetuarit, komunikimit dhe lidhjes në vetë matematikën dhe jashtë saj.
Bindjet konstruktiviste për natyrën e të nxënit është se “mësimdhënësi duhet të krijojë rrethim
në të cilin nxënësit do të nxiten të hulumtojnë dhe të mendojnë” (Bruks & Bruks, 1993, faqe 30).
Nxënësit duhet të nxiten të parashtrojnë pyetje dhe të zgjidhin probleme. Zgjidhja e problemeve
është proces me të cilin individët krijojnë rrugë nga e panjohura drejt të njohurës. Mësimdhënësit
që kanë qasje në “zgjidhjen e problemit” në mësim, krijojnë mjedis/atmosferë të tillë, me atë që i
nxisin nxënësit të hulumtojnë dhe t’i kuptojnë problemet matematikore. Kur mësimdhënësit dhe
nxënësit i formulojnë problemet, nxënësit janë në pikën fillestare të rrugës së zgjidhjes. Nxënësit
e gjejnë këtë rrugë me strategji të ndryshme siç janë përdorimi i sendeve, krijimi i fotografive
ose diagrameve, me aktrim, me organizimin e listave, duke përdorur ose duke kërkuar skema.
Duke e gjetur rrugën, ata i zhvillojnë strategjitë e tyre që t’i lidhin fotografitë konkrete në raporte
logjike abstrakte. Çdoherë kur nxënësit zgjidhin probleme ata fitojnë kuptime që bëhen element
i rëndësishëm në rrjetin e tyre të njohjes. Mësimdhënësit duhet ta çmojnë rrugën të cilën e kalon
çdo fëmijë, por duke i pasur çdoherë parasysh karakteristikat zhvillimore të fëmijëve, si edhe çdo
fëmijë në veçanti.
Problemet të cilat e nxisin mësimin e matematikës në vete përfshin ide dhe raporte të rëndësishme matematikore. Ata i kahëzojnë nxënësit të vijnë deri te pika e zgjidhjes. Ata lejojnë strategji
të ndryshme që të arrihet deri te zgjidhja dhe zgjidhjet e tyre shkojnë mbi specifikat e problemit.
Ata janë interesante për një numër të madh të nxënësve. Ata nënkuptojnë të shkruarit për problemin, bisedë rreth tij, formimin dhe paraqitjen e ideve të nxënësve. (Mendoni rreth problemit me
veturat lodra dhe si përfshihet ai në këtë kriter).
Rezonimi do të thotë sjellje të konkluzave logjike me përdorimin e fakteve dhe raporteve, që të
sqarohet si dikush mendon, të arsyetohen përgjigjet dhe procesi i zgjidhjeve dhe të përdoren skemat dhe relacionet, që të analizohen zgjidhjet matematikore. (Këshilli nacional i mësimdhënësve
të matematikës, 1989, faqe 29). Nxënësit duhet ta ndjejnë të menduarit si ftesë joformale dhe të
paraqesin “si e dinë gjejën” ose “pse ajo u duket logjike. Kjo në realitet do të thotë se ata kanë të
menduar matematikor personal.
Nxënësve duhet tu jepen mundësi ta shprehin kuptimin matematikor të tyre në mënyra të ndryshme: me krijimin e modeleve ose diagrameve konkrete ose të imagjinueshme, duke folur ose duke
shkruar për përvojën e tyre të përditshme ose me terminologji matematikore dhe me shënimin e
simboleve matematikore.
Për arsye se fëmijët e moshës gjashtë dhe shtatë vjeçare komunikojnë verbalisht, mësimdhënësi
duhet tu jep mundësi të flasin për ide matematikore me atë që do të parashtrojnë pyetje. Ata
mund të japin kahje me pyetje siç janë: “A mund të më thuash si e shpike këtë?” Ose: “A mund të
më thuash pse kjo ty të duket logjike?”.
•

Është me rëndësi në diskutimet të përfshihen numër i madh i nxënësve.

Për shembull: kur nxënësi do të përgjigjet në një pyetje që i është parashtruar tërë klasës, më tutje
do të duhej të parashtrohen pyetje të cilat do të jenë vazhdim i përgjigjes së dhënë me të cilën
nxënësi i parë do të komunikojë me nxënësit e tjerë.
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Për shembull: të kahëzohet pyetja kah nxënësi tjetër: “A të duket ty logjike kjo?” Nëse përgjigjja
e nxënësit të dytë është vërtetuese atëherë mësimdhënësi mund të pyes vijuesen: “Si mund ta
thuash këtë me fjalët e tua?” Nëse nxënësi i dytë përgjigjet negativisht përsëri mund të pyetet
nxënësi i parë. “A mund ta thuash ata në mënyrë tjetër, për shembull me sende konkrete ose me
fjalë të tjera”. Nëse nxënësi i parë hamendet, mësimdhënësi mund ta pyes tërë klasën: “Kush mund
ta sqarojë këtë në mënyrë tjetër?”.
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•

Shkruani verbalizimet e nxënësve (fjalët e tyre ose deklaratat simbolike) në tabelë ose 		
letër të madhe me qëllim ta theksoni dhe ta nxitni lidhjen e gjuhës së shkruar dhe gjuhës
së folur.

•

Nxitni klasën t’i sqarojnë ngjashmëritë dhe dallimet në deklaratat e nxënësve të
ndryshëm.

•

Mos u nënshtroni sprovës që ju të jepni zgjidhje, me çka mund ta mbyllni diskutimin.
Biseda e hapur mund të jetë shumë motivuese për nxënësit
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Inkuadrimi i prindërve
Prindërit, si mësues të parë të fëmijëve, duhet të jenë të inkuadruar edhe në të mësuarit e matematikës si dhe në mësimin e përmbajtjeve të tjera që i mësojnë nxënësit. Edhe kur numërojnë
edhe kur jua tregojnë të hollat, prindërit u japin fëmijëve informata matematikore. Duke i nxitur lojrat me kube dhe rënditëset te fëmijët dyvjeçar, prindërit e përgatisin skenën për të nxënit
e hershëm të ideve spathiale dhe gjeometrike. Me luajtjen e lojrave për numërim dhe të folur,
prindërit gjithashtu te fëmijët që nga fëmijëria e hershme e vendosin ndjenjën për numra. Duke
parë se matematika është pjesë e jetës së përditshme të njerëzve dhe se të gjithë punët kanë
komponentë matematikore, prindërit duhet t’i përfshijnë fëmijët derisa blejnë, masin, llogarisin
shërbime të ndryshme, vlerësojnë sa kohë do të udhëtojnë, sa herë do të mbajnë mend, sa benzin
do të shpenzojnë e të ngjashme.

Zgjidhja e problemit
Lojrat vijuese përmbajnë zgjidhjen e problemeve, llogaritje, kuptime të vlerave të numrave dhe
mundësive.
Materialet e nevojshme
•
•
•

Komplet i letrave për lojë
Letër
Laps

Çka të bëhet?
1. Një super shumë. Çdo lojtar duhet të shkruajë numra prej 1 -12 në fletë letre. Qëllimi i kësaj
loje është të jesh i pari që do t’i fshijë të gjithë numrat e kësaj liste.
Përdorni letrat prej 1 – 6 nga çdo shenjë (karo, kupë, maç, spathi). Çdo lojtar zgjedh dy letra
dhe i mbledh numrat e tyre. Lojtarët mund të zgjedhin t’i shënojnë numrat në listë dhe me
përdorimin si dhe me fshirjen e tre numrave që e bëjnë vlerën. Për shembull nëse lojtari i tërhjek
5 dhe 6 atëherë mund të fshihet numri 11 ose 5 dhe 6, ose 7 dhe 4, ose 8 dhe 3, ose 9 dhe 2, ose
10 dhe 1, ose 1, 2 dhe 8.
2. Bëni 100. Nxjerrni të gjitha letrat nga kompleti i letrave vetëm jo ato prej 1 deri në 6. Çdonjëri
nga lojtarët zgjedh a do t’i tërheq letrat që janë me dhjetëshe ose më të voglat që të fitojë
zgjidhje të përafërt me 100, kjo duhet të bëhet pa përsëritje. Për shembull nëse lojëtari tërheq
dy njëshe 2, 5, 3, 4 dhe 6 mund të zgjedh t’i përdor numrat në mënyrën vijuese: 30, 40, 10, 5, 6,
1, 3, 3 shuma është 97
Lojrat e tilla u ndihmojnë fëmijëve të zhvillojnë mënyra të ndryshme dhe t’i përdorin numrat në
kombinime të ndryshme që të arrijnë qëllim të caktuar.
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Kërkimi i të dhënave matematikore në gazeta
Materialet e nevojshme
Gazeta

Çka të bëhet?
Numra në risitë. Gjeni punët vijuese në gazeta:
• Grafe
• Numra më të vegjël se 10.
• Diçka që vie pas 20, 30, 40.
• Numra më shumë se 50.
• Ditët e javës.
• Numra më të mëdhenj se 100.
• Numra që janë më të mëdhenj se 100, por më të vegjël se 999.
• Simboli ose fjala për milimetër, centimetër, metër.
• Njëfarë orari.
• Simbole për parashikimin kohor.
• Shenja për përqindje.
• Statistikën sportive.
Një nga mënyrat në të cilën njerëzit i përdorin numrat është planifikimi. Duke ditur si planifikohet,
sa do të kushtojnë punët para se të shkohet në shitore dhe si të lexohen oraret dhe informatat
për kohën në gazeta do tu ndihmojë nxënësve të gjinden në jetën e përditshme.
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Kërkimi i pasurisë
Në çdo shtëpi ka pasuri të fshehur. Ka shumë lojra matematikore të cilat nxënësit mund t’i luajnë
në shtëpi bashkë me prindërit e tyre.
Materialet e nevojshme:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sendet që mund të gjinden në shtëpi.
Pulla.
Bulona (vidha).
Kapak të shisheve.
Çelës të vjetër.
Guaca deti.
Gurë
Çdo send tjetër që mund të numërohen.

Çka të bëhet?
1.
Gjeni një kuti në të cilën do ta rruani pasurinë.
2.
Kategorizoni dhe klasifikoni pasurinë. Për shembull: A keni bulona që janë me madhësi të njejtë
ose çelësa që janë të madhësisë së njejtë. Sa janë ata të ngjashëm? Sa dallohen?
3.
Përdorni këto pasuri që të paraqitni tregim për mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjesëtim. Për
shembull: nëse i ndajmë 17 pulla në tre shokë sa pulla do të merr secili? A do të ngel ndonjë
pullë e pandarë. Ose nëse kemi tri këmisha, kurse për çdonjërën nevoiten 6 pulla, a ka mjaft
pulla?
4.
Organizimi i pasurive sipas ndonjë karakteristike dhe rënditni prej njërit skaj deri në skajin tjetër.
Krahësoni dhe bëni dallimin, shumat e ndryshme të atij lloji të pasurisë. Për shembull: ka tre
bulona të shkurtër dhe 11 bulona me gjatësi mesatare. Ka 4 bulona me gjatësi mesatare më
shumë sesa bulona të gjatë. Kjo gjithashtu mund tu mundësoj të flitni për thyesat 1/3, 7/21 të
bulonëve janë të gjatë.
5.
Gjetja e kutisë në të cilën do të rruhet pasuria u jep mundësi nxënësve për ushtrim të zgjidhjes së
problemeve në hapsirë. Pasuria mund tu ndihmojë nxënësve t’i kuptojnë konceptet e mbledhjes, zbritjes, shumëzimit dhe pjesëtimit sepse ata mund të lëvizin dhe të grupohen bashkarisht
dhe çdo send mund të numërohet veç e veç.
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Madhësia (perimetri) dhe vargjet
Në pjesën vijuese do të ndalemi në gjashtë vijat përmbajtësore të rëndësishme në të nxënit të
matematikës për fëmijët të moshës 6 dhe 7 vjeçare. Ato janë: skemat dhe raportet, ndjenja për
numra dhe numërtim, konceptet për operacione me numra të plotë, gjeometri dhe ndjenja për
hapsirë dhe matje, statistikë dhe propabilitet. Ata janë marrë nga “Kurikullumi për evaluim të
standardeve për matematikë (Këshilli nacional për mësimdhënësit të matematikës, 1989 NCTM).
Skemat dhe raportet
Përshkrim i përmbajtjes
Skemat janë gjithkund rreth nesh. Nxënësit që nxiten të kërkojnë skema dhe t’i shprehin në
mënyrë matematikore, fillojnë të kuptojnë si zbatohet matematika në botën në të cilën ata jetojnë.
Identifikimi dhe puna me madhësi të ndryshme të skemave u ndihmon fëmijëve ta zhvillojnë
aftësi për klasifikim dhe organizim të informacionit. Krahësim i skemave në numra, gjeometri
dhe masa u ndihmon nxënësve t’i kuptojnë lidhjet mes temave matematikore. Lidhjet e tilla e
përforcojnë të menduarit matematikor që shërben si bazë për të nxënit e ideve më abstrakte që
do të mësohen në klasët më të larta (NCTM, 1989 faqe 60).

Detyrat e përmbajtjes
1. Të caktohen dhe sqarohen skemat duke e përfshirë zërin, lëvizjen, formën ose kuantitetin.
2. Të përsëriten skemat ose disenji me përdorimin e: zërit, lëvizjes, formës ose kuantitetit.
3. Të zgjërohen skemat duke e përfshirë zërin, lëvizjen, formën, ngjyrën ose kuantitetin.
4. Të paraqiten skemat nga një medie në medie tjetër.
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Ndjenja për numra dhe numërtim
Përshkrim i përmbajtjes
Nëse dëshirojnë të kuptojnë në cilën mënyrë përdoren numrat në jetën e përditshme, fëmijët
duhet t’i kuptojnë numrat. Ata kanë nevojë të përdorin numra në situata konkrete, caktimin e
vendit, përcaktimi i sendeve specifike në koleksion, për emërtim dhe për matje. Pastaj, kuptimi ku
është vendi i “vlerës” është kruciale për punën e mëtutjeshme me numra dhe llogari.
Nxënësit të cilët kanë ndjenjë të mirë për numra (1) mirë e kanë kuptuar rëndësinë e numrave,
(2) kanë zhvilluar më shumë raporte mes numrave, (3) e njohin rëndësinë relative të numrave, (4)
i dinë efektet relative të operacioneve me numra dhe (5) kanë zhvilluar referenca për matjen e
sendeve të përgjithshme dhe gjendjeve në rrethin e tij. (NCTM, 1989 faqe 38).

Detyra
1. Kategorizoni koleksionin e sendeve
Identifikoni shtesat e sendeve.
Kategorizoni koleksionin e sendeve në mënyra të ndryshme.
2. Vlerësoni sa sende ka në koleksion.
•Hulumtoni vlerësimin për kuantitetin me më pak se 100 të qëlluara.
3. Numëroni numrin e sendeve në koleksion.
• Dalloni kompletet ekuivalente dhe joekuivalente.
• Të përcaktojnë numra kardinal për kompletin e dhënë (0-100).
• Të përcaktohen numrat që emërtojnë grupe të sendeve dhe të bashkohet grup i
sendeve me numër të vërtet.
• Të dallojnë, gojarisht të tregojnë dhe shkruajnë numra prej 0 – 99.
• Të përcaktohen raporte numerike (më i madh se, më i vogël se, i barabartë me) për
numrat prej 0 – 99 dhe sekuenca të numrave sipas rënditjes alfabetike.
• Përdorni numrat prej 0 – 99 që të theksohet pozicioni.
• Përktheni fjalët në numra dhe numrat në fjalë deri në 10.
4. Grup i koleksionit të sendeve.
• Parafytyroni se numri mund të ketë disa emra me rregullimin e sendeve në mënyra
të ndryshme. Për shembull: mund të thuani një ose i pari.
• Modeloni numrat e plotë deri në 99 me përdorimin e grupimit në dhjetëshe, gojarisht me tregimin e emrit të numrave.
• Përcaktoni vendin për vlerat nëpër dhjetëshe
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Ide për operacione me numra të plotë
Përshkrim i përmbajtjes
Nxënësit që kanë ndjenjë për operacionalizim janë në gjendje t’i zbatojnë operacionet në mënyrë
të rëndësishme dhe fleksibile. Komponenta themelore për kuptimin e operacioneve është njohja
e kushteve në jetën e vërtet që japin indikacion se operacioni do të jetë i dobishëm në atë situatë.
Komponenta tjetër përfshin ndërtimin e vetëdijes për modelet dhe qëllimet e operacionit të çiftit
prej numrave. Këta katër komponenta janë aspekte të ndjenjës për operacionalizim. Ndjenja e
operacionalizimit e përfshin ndjenjën për numrat, që i aftëson nxënësit të bëjnë zgjedhje më të
mençura për rezultatet. Mëtutje ndjenja e operacionit e jep bazën për zhvillimin konceptual të
proceduarve mendore dhe procedurave të shkruara.
Detyra
1. Të hulumtohen mbledhja dhe zbritja me fjalë, fotografi dhe modele konkrete.
2. Të përdoren numra që të shënohen rezultatet nga hulumtimi i ati modeli të mbledhjes dhe
zbritjes. Për shembull: Hana dhe Erjoni rrinë në dhomë. Në dhomë hyn Valoni. Sa fëmijë ka në
dhomë? (Dy plus një janë tre).
3. Të shprehen numrat në mënyra të ndryshme si shumë të dy numrave.
4. Të përcaktohet faktet plotësuese (shuma deri në 18) dhe relacion i fakteve nga zbritja me
përdorimin e strategjive siç janë numërimi i të gjitha kompleteve, si pjesë ose si tërësi, numërimi
mbrapsht, numërimi prej përpara, dyfishim dhe kumulativitet i mbledhjes.
5. Thirrni fakte plotësuese ( mbledhje deri në 10) dhe fakte përkatëse për zbritje.
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Gjeometri dhe ndjenjë për hapsirë
Përshkrim i përmbajtjes
Gjeometria na ndihmon ta paraqesim dhe përshkruajmë botën në të cilën jetojmë. Kuptimi i hapsirës
është bazë që ta paraqesim, kuptojmë dhe çmojmë botën e gjeometrisë. Pikëpamjet dhe intuita
për format dydimenzionale dhe tredimenzionale dhe karakteristikat e tyre, raportet e ndërsjellë të
formave dhe efektet e ndryshimit të formave janë aspekte të rëndësishme për ndjenjën e hapsirës.
Nxënësit që do ta zhvillojnë atë ndjenjë për raportet në hapsirë dhe të cilët i kanë përvetësuar
konceptet dhe gjuhën e gjeometrisë janë më mirë të përgatitur t’i mësojnë numrat dhe masat dhe
përmbajtjet e tjera më komplekse të matematikës. (NCTM, 1989, faqe 48).

Detyra
1. Të gjindet vendi i sendeve në mjedis dhe të përdoren harta. “Fokusimi dhe skicmi i hartës
përfshijnë çështje të këtij lloji. Si t’i them dikujt ku gjendet diçka? Si të arrij prej këtu deri atje? Sa
është larg? Si mund ta paraqesë botën fizike? Si i interpretoj shfaqjet të botës fizike?
Përdorni dhe formuloni fjalor që i përmban termet e vendit (për shembull: në, nën, përtej, para,
prapa, në mes, afër, afër asaj, mbrenda, jasht, mbi, djathtas, majtas).
Përshkruani dhe krijoni modele (për shembull: shtëpi të ndërtuar nga kubet, harta, planet të
bëra në dysheme, plan i fqinjëve, shkollës, klasës).
2. Vizuelizoni, përshkruani dhe paraqitni forma të ndryshme. Si mund t’i paraqesë format tredimenzionale në letër? Si mund të ndërtoj model me anë të shikimit të fotografisë së objektit? Si
duket objekti nga pikëpamja jote sepse ne jemi në vende të ndryshme? Çfarë forma mund të
shoh në objekte të ndryshme? Si të bëjë disenj simetrik? Cilat forma do të përgjigjen për pllakat
e dyshemes? Për të gjitha këto çështje është e nevojshme të kihet ndjenjë për hapsirë.
Përcaktoni sende në mjedis siç është rrethi, trekëndëshi, katërkëndëshi, topi, kubi dhe koni në
orientime të ndryshme.
Formoni forma dhe figura dydimenzionale dhe tredimenzionale dhe vizatoni ata.
3. Hulumtoni dhe parashikoni rezultatin gjatë kombinimit dhe ndryshimit të formave.
Përcaktoni figura të cilat kur do të lakohen do të kenë pjesë të cilat u përgjigjen.
4. Krahësoni idetë gjeometrike me numrat dhe masat.
Përcaktoni raporte në hapsirë (për shembull: e madhe, më e madhe, e vogël, më e vogël, me
madhësi të njejtë,me formë të njejtë).
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Matje
Përshkrim i përmbajtjes
Matja ka rëndësi qendrore në planin dhe programin mësimor sepse nëpërmjet asaj fëmijët mund
të shohin se sa në jetën e përditshme është e dobishme matematika dhe sa u ndihmon nxënësve
të zhvillojnë ide dhe shkathtësi matematikore. Matja … i nxit fëmijët të jenë të kyçur në mënyrë
aktive në bisedat për problemet dhe zgjedhjen e tyre (NCTM, 1989).

Detyra
1. Bëni dallim mes vetive për gjatësi, kapacitet, peshë, kohë dhe temperaturë.
2. Krahësoni në mënyrë të drejtëpërdrejtë dy sende në gjatësi (më i shkurtër, më i gjatë) ose
vëllimit (më shumë, më pak), ose peshës (më e rëndë, me e lehtë) ose temperaturës (ftohtë,
nxehtë).
3. Krahësoni ose rënditni forma duke përdorur termet (e njejtë, më e madhe, më e vogël,
shumë e madhe, shumë e vogël).
4. Përdorni pjesë jostandarde që ta vlerësoni dhe matni gjatësinë, kohën dhe peshën.
5. Zgjedhni njësi përkatëse standarde për matjen e gjatësisë dhe kohës.
6. Përdorni njësi standarde që të vlerësoni dhe matni gjatësi dhe kohë.
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Statistikë dhe propabilitet
Përshkrim i përmbajtjes
Mbledhja, organizimi, të shkruarit, ekspozimi dhe interpretimi i të dhënave si dhe sjellja e
vendimeve dhe parashikimi i bazës së ndonjë informate… janë përkatëse për fëmijët, sepse këto
procese mund të përdoren që të zgjidhen probleme që janë interesante për fëmijët, paraqesin
zbatim të rëndësishëm të matematikës në situata praktike dhe ofrojnë mundësi të begatshme
për parashtrimin e pyetjeve. Kur formulohen dhe zgjidhen problemet të jetës së përditshme,
statistika dhe propabiliteti e theksojnë rëndësinë e parashtrimit të pyetjeve, vendosjes së lidhjeve
dhe kërkimit të raporteve.
Detyrat
1. Mbledhja, organizimi dhe përshkrimi i të dhënave.
• Formimi i grafikëve me përdorimin e sendeve konrete, kube ose drejtkëndësha.
2. Formimi, leximi dhe paraqitja e të dhënave.
• Paraqitja e të dhënave duke lexuar grafikë, duke përdorur të dhëna të tërësishme.
3. Hulumtim i konceptit të propabilitetit.
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Përmbyllje
Gjërësia e ideve/koncepteve të paraqitura në pjesën paraprake janë mjete me të cilat mund t’i
jepet ndihmesë qëllimeve kryesore të matematikës. Hulumtimi i tërësishëm i secilës prej gjashtë
pikave jep mundësi për të nxënit të tërësishëm të kuptimeve matematikore që janë të paraqitura
në këtë pjesë. Mësimdhënësit mund të krijojnë leksion duke u fokusuar në skemat dhe raportet si
përgjigje të komenteve dhe çështjeve për fëmijë. Për zgjidhje më të mirë të problemeve në fushë
të matjes, propabilitetit ose mbledhjes së të dhënave mund të formohen grupe të mëdha dhe
grupe të vogla, të punohet në çifte dhe para nxënësve të vendosen sfida individuale. Në çdonjërën
nga këto metoda, mësimdhënësit janë në gjendje t’i modifikojnë aktivitetet, t’i plotësojnë ose
t’i zgjërojnë nivelet zhvilluese të nxënësve që janë të përfshirë në to. Mësimdhënësit mund ta
përdorin gjërësinë e ideve, t’i përshtatin aktivitetet dhe t’i përcaktojnë nevojat dhe aftësitë e
nxënësve në klasën e tyre.
Vijojnë shembuj për leksione të cilat paraqesin modele të leksioneve të strukturuara të cilat mund
të realizohen në klasë në grupe të vogla, të inkuadrohet gjysma ose tërë klasa. Është me rëndësi
të theksohet se në çdo leksion të tillë duhet t’i kushtohet vëmendje stileve të ndryshme të të
nxënit të fëmijëve. Në çdo leksion duhet të përdoret ritmi, fotografitë vizuele dhe simbole, lëvizje
dhe gjuhë e folur. Duke ofruar lloje të ndryshme të komunikimit të nxënësve u bëhet me dije se
mësimdhënësi i respekton dhe i nxit stilet e tyre të thjeshtë.
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Shembuj për leksion – skema dhe raporte
Detyra
Të përsëriten ngjarje ose disenje me përdorimin e zërit, lëvizjeve ose formës.
Materiale
•
•
•
•

Instrumente të ndryshme (mund të përdoren edhe instrumente tradicionale si daulla,
cimballi, triangëlli dhe të tjera ose improvizime siç janë kutia e ëmbëlsirave, shishe prej
qelqi ose kuti të drurit).
Dysheme gjeometrike për çdo grup. Që të bëni dysheme gjeometrike në klasë është e
nevojshme në dysheme të vendosen pika të gomës, të ngjitet shiriti ngjitës ose të ngjyrosen
pikat e drejtkëndëshit.
Në letër bëni pika për çdo grup.
Bëni shenjë për çdo nxënës. (për shembull: pullë, kub, rreth).

Procedura
1. Para se ta paraqitni aktivitetet e lëvizjes në gjeo dyshemen, duhet të vendosen rregullat
vijuese:
• Dy nxënës nuk guxojnë të gjinden në të njejtën kohë në të njejtin vend.
• Mund të shkohet para, prapa ose anash por kur lëvizin fëmijët duhet të shkelin në një
pikë.
• Në çdo të rrënë të instrumentit mund të bëjnë një hap kah pika e re. Mund të shkelin në
pikë të re me një hap ose në çdo të rrënë të instrumentit një hap para kurse hapi i dytë të
jetë i përgatitur që të bëhet në të rrënën e ardhshme.
2. Të nxehurit. Luteni nxënësin të fillojë në një pikë nga grupi i pikëve të gjeo fushës. Që të
zvogëlohet e rrëna çdo nxënës krijon rrugë me lëvizje përpara, prapa, anash. Që tu largohemi
ndeshjeve (kontaktit) nxënësit duhet të zgjedhin probleme për kombinim të lëvizjeve në drejtime
të ndryshme derisa në të njejtën kohë janë të vetëdijshëm për të tjerët që së bashku me ata
e ndajnë hapsirën. Nryshoni shpejtësinë e të rrënave disa herë që ta gjeni shpejtësinë e cila u
përgjigjet nxënësve.
3. Skema për zë dhe lëvizje. Bëni skemë ku çdo element i zërit është bërë me instrument të
ndryshëm. Për shembull 2 të rrëna në kutinë e llamarinës, 2 të rrëna në shishen e qelqit, 1 të rrënë
në kutinë e drurit. Rregulloni skemën e lëvizjes në gjeo dyshemen (shih foto 3). Për shembull:
• 2 të rrëna në kuti prej llamarine 2 hapa para.
• 2 të rrëna në shishe prej qelqi 1 hap djathtas.
• 1 të rrënë në kuti prej druri 1 hap para.
4. Para se nxënësit të lëvizin sipas skemës duhet t’i lusim t’i vendosin shenjat e tyre në pozicionet
fillestare. Lëvizni sipas skemës me 3-4 përsëritje. Lutni nxënësit të ndalen dhe të shikojnë kah
shenjat e tyre në pozicionin fillestar. Pyetni a mund ta shohin rrugën të cilën e kanë kaluar prej
fillimi deri te vendi ku ndodhen.
Në fillim në gjeo dyshemen në klasë shënoni pikën fillestare. Përsëritni skemën muzikore. Lejoni
fëmijëve të bëjnë ndonjë skemë tjetër të zërit. Caktoni një nxënës ta shënojë skemën në gjeo
dyshemen përpara në klasë. Pas disa përsëritjeve të skemës lutni nxënësit ta shënojnë skemën
në letrën e tyre e cila është shënuar me gjeo pika. Lejoni këtë punë ta bëjnë në mënyrë grupore.
Në fillim ata ndoshta do të zgjedhin skema personale, vizuele, me lëvizje ose me zë dhe pastaj t’i
sëndërtojnë në dy modelet e tjera.
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Shembull i leksionit – ndjenja për numra dhe numërtim
Detyra
Të përcaktohen vetitë e sendeve.
Materialet
•

Gjeni një komplet të rrobave për veshjen e kukullës. Nga një për grupin prej 4 nxënësve.
(shih foto 2).
- Në një karton të fortë bëni një dufishim (duplikat) letra të rrobave për kukullat.
- Në karton të fortë bëni një dyfishim (duplikat) letra për kukullat.

•

Bëni një komplet në një karton të madh që do të tregohet para klasës.

Procedura
1. Caktoni një grup prej 4 nxënësve. (Nëse nxënësit nuk e kanë të njohur punën në grupe kooperuese
atëherë ata mund të punojnë në çifte nga dy). Çdo grup ose çift shpërndani kompletet. Thuani
t’i hapin dhe të gjejnë gjashtë letra me fotografi të kukullave. Jepni një minutë t’i shqyrtojnë.
Përsëritni fjalët të cilat do tu nevoiten për këtë lloj të aktivitetit: fustan, flokë kaçurrela, këpucë,
kravatë.
2. Thuani nxënësve se ata do të punojnë së bashku që ta gjejnë shtëpinë e cila u përgjigjet të katër
zgjidhjeve të letrave në komplet. Nxënësve thuani se çdonjëri nga ata duhet të zgjedh nga një
zgjidhje dhe ta shikojë derisa letrat janë të lënë anash.
3. Sqaroni ose tregoni letrën me zgjidhje (për shembull letra me fustan). Lusni fëmijët nëse kanë
zgjidhje të ngrejnë dorë. Çdo grup ose çdo çift duhet të caktojë nga një përfaqësues.
4. Në letrën e madhe e cila qëndron në klasë tregoni të gjashtë kukullat. Pyetni nxënësit kukulla e
kujt i përgjigjet zgjidhjes (mban fustan). Ktheni çdo letër e cila nuk i përgjigjet zgjidhjes (kukulla
nuk mban fustan). Drejtoni nxënësit t’i vendosin letrat nga kompleti që nuk i përgjigjen zgjidhjes
në paqetën të cilën e kanë marrë në fillim.
5. Punoni me tërë klasën derisa nuk shihni se procesi i eliminimit është kuptuar. Atëherë drejtoni
grupin t’i përdorin zgjidhjet tjera në paqetën e tyre që ta gjejnë kukullën. Nëse nxënësit e kanë të
panjohur punën në grupe ose në çifte mund tu sugjeroni secili nga ata ta kërkojë hartën e cila i
përgjigjet zgjidhjes dhe të lajmërohet kur dëshiron ta tregojë zgjidhjen. Derisa njëri nxënës zgjidh
detyrën, të tjerët mendojnë për atë se a pajtohen apo jo me nxënësin i cili i lajmëron. Kur do tu
kalojë rradha, nxënësit tjerë tregojnë a pajtohen ose nëse nuk pajtohen sqarojnë pse është ajo
ashtu.
6. Kur grupi ose çifti e kanë gjetur kukullën, kontrolloni zgjidhjet me tërë klasën në fotografinë e
madhe që është e vendosur në klasë. Derisa nxënësit e lexojnë secilën zgjidhje, ktheni kukullat të
cilët nuk i përgjigjen zgjidhjes.
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Aktivitete shtuese
Krijoni paqetën tuaj logjike. Këtë mund ta bëjnë edhe prindërit.
•
•
•

Filloni me sende të thjeshta siç është lulja. Vizatoni skemën e gjashtë sendeve identike.
Përdorni lapsin të vizatoni yll në fotografinë e cila do të jetë zgjidhja finale. (Ylli mund të
fshihet kur harta do të përfundohet).
Caktoni katër karakteristika të cilat do të jenë në përbërje të vizatimit dhe të cilat do t’i
përgjigjen zgjidhjes. (Për shembull, dy fletë, katër gjethe të lules, pistili, stami, bleta e cila
mund të gjendet në lulen e të ngjashme.
Shtoni karakteristika të reja fotografive. Keni kujdes që në çdo hartë të mungojë së paku
nga një karakteristikë. Vazhdoni me këtë proces derisa nuk i jepni katër karakteristikat.
Të gjitha fotografitë finale, përveç asaj që është e saktë, duhet tu përgjigjen tri nga katër
hartave me zgjidhje.

Përparimi i mësimdhënies në matematikë dhe në njohje të mjedisit

37

Fotografia 1
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Fotografia 2
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Si mësojnë matematikë fëmijët e moshës 8, 9 dhe 10 vjeçare
Për nxënësit e moshës tetë, nëntë dhe dhjetë vjeçare fokusimi në matematikën funksionale
është gjëja më e rëndësishme. Nxënësit e kësaj moshe tashmë i kanë kuptuar numrat. Ata kanë
përvetësuar kuptimet matematikore dhe fillojnë të zhvillojnë të reja. Roli i mësimdhënësit bëhet
më i rëndësishëm në rregullimin e mjedisit për të mësuar matematikë dhe sigurimin e mundësive
që fëmijët të ndërmarrin rreziqe, të diskutojnë rreth ideve matematikore dhe të kërkojnë zgjidhje
të reja. Sa më shumë matematika është e lidhur me jetën e përditshme, aq më shumë nxënësit e
kuptojnë nevojën e saj në botën e cila i rrethon.
Metodologjia e cila në qendër të vëmendjes i ka fëmijët, tregon se fëmijët mësojnë nëpërmjet
hulumtimit, vlerësimit, kontrollimit, vëzhgimit dhe konkluzionit. Për këtë shkak, theksi bie mbi
të menduarit, arsyetimit dhe kuptimit të ideve. Theksi nuk duhet të vihet mbi saktësinë ose
shpejtësinë.
Fëmijët, derisa mësojnë matematikë, kanë nevojë t’i shohin raportet mes ideve matematikore.
Çdo individ formon ide dhe raporte personale matematikore dhe të njejtat ekzistojnë vetëm në
kokën e tij. Që të munden nxënësit të mësojnë matematikë, ata duhet në vete të krijojnë kuptime
për idetë dhe raportet. Nxënësit idetë matematikore i paraqesin në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe
konkretisht. Idetë nuk duhet të shqyrtohen të veçuar nga abstrakcionet. Në botën reale është e
nevojshme lidhje e vazhdueshme ndërmjet të menduarit të fëmijës dhe përvojës së tij konkrete
(Merilin Burns “Për matematikën”, 1992, faqe 24).
Si zhvillohen aftësitë për të menduar, ashtu nxënësit e moshës tetë, nëntë dhe dhjetë vjeçare e
rrisin aftësinë e tyre që të kryejnë operacione matematikore pa mjete manipuluese. Ata bëhen më
të aftë për të parashikuar dhe për të vlerësuar. Mësimdhënësit duhet të sigurojnë kohë në të cilët
nxënësit do të mëndojnë. Nxënësit kanë mundësi ta paraqesin kuptimin e tyre për matematikën
në mënyra të ndryshme: me formimin e modeleve konkrete, vizatimi i pikturave, skicave ose
diagrameve, duke folur ose duke shkruar në një gjuhë të përditshme ose me paraqitjen e asaj që
është e treguar me simbole matematikore ose me terminologji matematikore.
Që të munden nxënësit të zgjedhin me sukses problemet, ata duhet t’i zhvillojnë vetitë vijuese:
•
•
•
•
•
•

Interes për gjetjen e zgjidhjes për problemet.
Vetëbesim të provojnë strategji të ndryshme.
Dëshirë të rrezikohet dhe të gabohet ndonjëherë.
Aftësi që të pranohet hidhërimi që paraqitet kur gjenden para të panjohurës.
Hulumtim i situatës problemore nëse nuk gjendet menjëherë zgjidhja.
Të kuptojnë çështë dallimi mes: “mos ta dish përgjigjen” dhe “ende mos ta kesh gjetur”.

						

(Merlin Burns, “Për matematikën” 1992, faqe 29)
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Roli i mësimdhënësit
Nxënësve duhet tu jepet mundësi që nëpërmjet lojës së lirë t’i hulumtojnë materialet, të jenë aktiv
gjatë ligjeratës, të punojnë në mënyrë të pavarur ose së bashku ose të realizojnë detyra që janë
parashtruar nga mësimdhënësi. Nxënësit në grupe të mëdha, në grupe të vogla ose individualisht
punojnë në zhvillimin e një shkathtësie të caktuar, të një strategjie ose përpunojnë ndonjë ide.
Mësimdhënia me karakter shpjegimi u ndihmon nxënësve t’i lidhin punët të cilët ata nuk janë
në gjendje ta bëjnë vetë. Mësimdhënie të orientuar drejt synimeve zakonisht kemi kur nxënësit
punojnë në përmbajtje të reja. Strukturat organizative të punës që përdoren më shpesh nga
mësimdhënësi në orët e matematikës janë: puna në grupe, puna në çifte, puna individuale dhe
puna me tërë klasën si edhe aktivitetet matematikore të integruara me lëndët tjera që vazhdimisht
janë të pranishëme. (Fisher, 1995, faqe 190-191).
Gjatë bisedës është me rëndësi që mësimdhënësi të:
•
•
•
•

Parashtrojë pyetje me karakter të hapur për të cilët ekzistojnë më shumë se një përgjigje.
Jep nxënësve kohë të caktuar për të menduar para se të përgjigjen.
Ndihmojë nxënësit që të komunikojnë më mirë dhe t’i paraqesin idetë e tyre
matematikore.
Motivojnë nxënësit ta sqarojnë atë që e mendojnë. Nxënësit kanë dobi nga ajo që do t’i
dëgjojnë zgjidhjet e shokëve të klasës.

Pjesëmarrja në bisedë mund të nxitet me pyetjet vijuese:
•
•
•
•
•

Çka të shtyri të mendosh për këtë?
Si e bëre këtë? A mund të na tregosh?
A e ka bërë dikush tjetër këtë në ndonjë mënyrë tjetër?
A pajtohesh? Çka mendon ti Aulona?
A është kjo e ngjashme me diçka që më herët e keni bërë apo e këni parë?

Mësimdhënësit i planifikojnë mësimdhënien me karakter shpjegimi të cilat janë interesante
për nxënësit dhe të cilat përfshijnë matje, gjeometri, statistikë dhe propabilitet. Nxënësit kanë
mundësi të hulumtojnë, krahësojnë, masin dhe të formojnë sende të ndryshme.
Mësimdhënësit gjithashtu mund të parashtrojnë probleme pa propozuar ndonjë mënyrë konkrete
për gjetjen e zgjidhjeve. Për shembull: “Si mund të zbulojmë sa lëng pi klasa jonë derisa jemi
në shkollë, gjatë një jave?” Nxënësit mund të punojnë së bashku dhe të kërkojnë zgjidhje për
problemin e dhënë.
Mësimdhënësit duhet të tregojnë besim, fleksibilitet, kureshtje dhe invencion në realizimin e
matematikës derisa realizon detyra duke i përfshirë nxënësit në punën që e bëjnë me ata. Këto
qëllime arrihet me atë që nxënësve u sigurohen aktivitete praktike dhe përdorim të materialeve
që i stimulojnë intereset e tyre. Për shembull, nxënësve mund tu propozohet të përdorin peshore,
që ta masin peshën e gurëve dhe rërës.
Si njerëz kompetent të cilët e përmirësojnë të nxënit matematikor, mësimdhënësit do:
•
•
•
•
•
•
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Tu sigurojnë nxënësve mundësinë për zgjidhjen e problemeve në situata të rëndësishme.
Të udhëheqin bisedat.
Tu ndihmojnë nxënësve më mirë t’i paraqesin opservimet dhe idetë matematikore.
T’i vëzhgojë nxënësit kur ata hulumtojnë.
T’i dëgjojnë përgjigjet dhe propozimet e tyre.
Të integrojnë matematikën me pjesët dhe përmbajtjet e tjera të programit mësimor (për
shembull: matja mund të lidhet me njohjen e mjedisit, artin figurativ, muzikën, edukatën
fizike dhe shëndetësore.
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Përfshirja e prindërve
Prindërit mund tu ndihmojnë fëmijëve të tyre të kuptojnë se matematika është pjesë e
rëndësishme e jetës së përditshme. Fëmijët duhet t’i shohin të rriturit në botën e matematikës.
Prindërit duhet tu tregojnë fëmijëve të tyre në sa mënyra të ndryshme janë përdorur numrat dhe
t’i përfshijnë fëmijët në biseda në të cilat do të përdorin terme dhe ide matematikore. Prindërit u
ndihmojnë fëmijëve të tyre, në raste kur i dëgjojnë idetë që ata i japin, kur i motivojnë ta sqarojnë
të menduarit e tyre dhe të parashtrojnë pyetje. Kështu prindërit mund të luajnë rol kryesor në
zhvillimin e aftësive për komunikim dhe të menduar.
Prezentimin e matematikës si pjesë e jetës së tyre të përditshme, prindërit fëmijëve të tyre mund
tua prezentojnë me ata që do të krijojnë situatë për:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifikimin dhe përgatitjen e përbashkët të një shujte.
Matjen dhe ndarjen e sendeve.
Pagesën e produkteve ushqimore dhe llogaritjen e kusurit.
Vlerësimin e kohës dhe distancës kur udhëtojnë.
Përdorimin e llogaritësve.
Njohjen e formave gjeometrike në natyrë.
Shënimin e rritjes dhe ndryshimin.
Përpilimin e hartave dhe grafikëve
Shënimin e pikëve gjatë një loje.

Nxënësit e kësaj moshe fillojnë të bëjnë detyra të shtëpisë dhe duhet të jenë në gjendje t’i
tejkalojnë këto detyra me një shkallë të lartë të pavarësisë dhe vetëbesimit. Detyrat e shtëpisë,
gjithashtu u ndihmojnë prindërve të ndjehen më të lidhur me fëmijën e tyre që mëson në shkollë.
Aktivitetet matematikore në vete mund të përmbajnë probleme, të cilat duhen të hulumtohen
dhe zgjidhen bashkë me anëtarët e tjerë të familjes. Detyra e shtëpisë mund të përbëhet në
propozime të thjeshta për lojra të cilët do të ndihmojnë të përcaktohet mbledhja, zbritja dhe
shumëzimi. Kryerja e detyrave të shtëpisë mund të jetë argëtuese dhe përvojë e rëndësishme
sepse ofron mundësi për lidhjen e matematikës me botën e vërtet.
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Zhvillimi i ndjenjës për numrat te fëmijët e moshës 8, 9 dhe 10 vjeçare

Detyra
1. Vlerësimi
• Të qëllohet sa sende (pulla, kokrra grushe, kube) janë në kuti, kavanoz ose në qese plastike.
• Të përcaktoj sasi deri në 100.
• Të njihen qëllimet e arsyeshme.
• Të kontrollohet vlerësimi themelor kur njihet më shumë informata.
• Rrethim i numrave deri në 10 ose deri në 100.
2. Numërim
• Numërim: i pari, i dyti, i treti… i dhjeti (numërim me numra rendor).
• Numërim: para, prapa dhe numërim me tejkalim.
• Numërim i monetave dhe sendeve tjera.
• Njohja, të emërtuarit dhe të shkruarit e numrave treshifror
3. Vendosja e vlerave
• Shtrimi i përmbledhje sendesh në grupe prej 10 para se të numërohet numri i përgjithshëm.
• Përcaktimi i numrave sipas dhjetësheve në një numër të caktuar me përdorimin e dhjetë kubeve
themelore ose të shkopinjëve
• Rigrupimi i numrave deri në 99 (36 = 3 dhjetëshe dhe 6 njëshe ose 2 dhjetëshe dhe 16 njëshe).
• Përdorimi i sendeve konkrete (zheton në ngjyra ose kube), të prezentohen vlerat themelore në baza të
ndryshme.
4. Rregullimi
• Caktimi i numrave që janë më të mëdhenj (nga më të vegjëlit se ose nga të barabartit).
• Rregullimi i numrave në sekuenca.
• Kuptimi i madhësive relative të numrave ( 12 është për dy më shumë sesa 10, 20 është dy herë më shumë
se 10, 37 është shumë më shumë se 15, 50 është gjysma 100).
5. Përdorimi i numrave
• Dallimi i mënyrave të ndryshme në të cilët numrat do të përdoren në jetën e përditshme.
• Përgjigje: “Çka është 12?” A është duzinë vezësh; 12 muaj të vitit; dhjetori është muaji i dymbëdhjetë i
vitit; ditëlindja ime është më 12 tetor; pas 4 viteve unë do të kem 12 vjet; ka 12 vajza në klasë; 10 + 2 = 12;
8 + 4 = 12; 20 – 8 = 12; 3 x 4 = 12.
• Të jepen përgjigje si që është në pyetjen vijuese: “Kur mund ta përdorësh numrin 30?” Mund të përdoret
kur tregohet për kohën, kur matet pesha, largësia, kur jepet çmimi i sendeve.
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Operacionet me numra të plot te fëmijët e moshës 8, 9 dhe 10 vjeçare
Instruksione të organizuara mirë për aritmetikë duhet të përpilohen ashtu që:
•
•
•
•
•

Nxënësve tu prezentohet aritmetika në kontekst të botës së vërtetë.
Të zhvillojnë ndjenjën për numra dhe kuptimin e raportit mes operacioneve.
Të integrojnë aritmetikën me standardet e tjera për matematikë nga plani dhe programi
mësimor.
Nxënësit të ndërtojnë mënyra personale të të menduarit dhe përdorimin e gjuhës që ta
sqarojnë mendimin e tyre.
T’i motivojnë nxënësit të krijojnë mënyra personale për krijimin e llogaritjeve aritmetikore.

							

(Merilin Burns 1992, faqe 159-160)
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Operacione me numra të plotë te fëmijët e moshës 8, 9 dhe 10 vjeçare

Detyra
1. Të tregohen, aktrohen, shkruhen, vizatohen tregime të cilat ilustrojnë mbledhjen, zbritjen dhe krahasimin e numrave komplet.
2. Mbedhja, zbritja dhe krahasimi i numrave dyshifror në zgjidhjen e aktiviteteve problemore.
Për shembull: Numëroni sendet në kutinë A dhe B
Sa sende ka gjithsej?
Sa ka më shumë në kutinë B?
Ose
Na duhen 60 gota për ahengun.
Tani kemi 23 gota
Edhe sa gota do të na duhen?
3. Bisedoni për zhvillimin e strategjive të ndryshme për mbledhjen përmendsh dhe për vlerësim.
Për shembull: Si mund të zgjidhet 36 + 48?
Nxënësi A. “30 + 40 = 70, 6 + 8 = 14, 70 + 10 + 4 =84”.
Nxënësi B. “40 + 48 = 88 – 4 = 84”
Nxënësi C. “36 + 50 = 86 – 2 = 84”
Nxënësi D. “40 + 50 = 90 – 4 – 2 = 84”.
4. Të kujtohen në faktet për mbledhjen (në kuadër të vargut të numrave deri në 20) dhe të krahësohet me
faktet për zbritje.
5. Të hulumtohen rezultatet nga mbledhja ose shumëzimi.
8 + 4 = 12
4 x 5 = 4 pesëshe = 5+ 5 + 5 + 5 =20
4 + 8 = 12
5 x 4 = 5 katërshe = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
6. Të bëjnë modele të shumëzimit dhe pjesëtimit me përdorimin e shigjetave.
Për shembull: 8 x 4 = *******
*******
*******
*******
7. Të lexohen dhe të shkruhen barazimet me paraqitje simbolike të tregimit për numrat ose problemit.
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Kuptimi dhe klasifikimi i skemave dhe larave tE fëmijët e moshës 8, 9 dhe 10
vjeçare

Skemat dhe larat janë gjithkund. Nxënësit që janë të motivuar t’i shikojnë larat dhe skemat
dhe t’i shprehin në mënyrë matematikore, fillojnë të kuptojnë si zbatohet matematika në
botën në të cilën ata jetojnë. Me përcaktimin dhe punën në skema dhe lara të ndryshme
nxënësve u ndihmohet në zhvillimin e aftësisë për klasifikim dhe organizim të informatave.
Krahësimi dhe lidhja e skemave dhe larave me numrat, lidhja e gjeometrisë dhe matjes u
ndihmon fëmijëve ta kuptojnë lidhshmërinë e temave matematikore. Lidhshmëritë e tilla
e forcojnë të menduarit matematikor, që shërben si bazë për ide më abstrakte, që do të
mësohen në klasët më të larta.

Detyra
1. T’i sqarojnë ngjashmëritë dhe dallimet.
2. Të kategorizojnë sipas një, dy ose tre kategorive.
Për shembull: Kategorizoni një koleksion të sendeve (pulla postale, pulla, pjesë të lojës, gurë ose guaca)
dhe sqaroni kategoritë që i keni përdorur (i kategorizova sipas ngjyrës, formës, madhësisë ose teksturës).
Për shembull: Kategorizoni një koleksion të madh të pullave me atë që do ta ndani në dy nëngrupe dhe
vazhdoni ta ndani çdo nëngrup në dy grupe derisa nxënësit do të bëjnë grupe, që do të përmbajnë vetëm
një pullë. Shënoni si është kategorizuar çdo kategori.
3. T’i përcaktojnë dhe sqarojnë larat dhe skemat (skema dhe lara e zërit, formës, ngjyrës, skema dhe lara
që janë në dy kahje).
4. Të krijojnë dhe t’i zgjërojnë skemat dhe larat (me përdorimin e skemës dhe larës së formës, skemës dhe
larës së kubit, fotografive ose pullave postale).
5. Të bëjnë lidhje mes skemave dhe larave konkrete të numrave.
6. Të njohin, analizojnë dhe t’i zgjërojnë skemat e numrave deri në 100 me përdorimin e numrave çift dhe
tek

Përparimi i mësimdhënies në matematikë dhe në njohje të mjedisit

47

Statistika dhe propabiliteti te fëmijët e moshës 8, 9 dhe 10 vjeçare

Detyra
1. Mbledhja, organizimi dhe prezentimi i të dhënave nga shokët e klasës, familjes ose anëtarët e bashkësisë shkollore.
• Realizimi i anketave që të fitohen informata për faktet dhe mendimet e moshatarëve (Fakte: benjaminet
i shtëpisë, vëllezërit, motrat, disponimi i keq) (Mendime: ushqimi i preferuar, sporti, pemët, pushimi)
• Përdorimi i shenjave të rezultateve dhe metoda të tjera për shënimin e të dhënave.
• Fotografimi, krijimi i grafeve në grafik me të cilat do të tregohen të dhënat.
2. Bërja e testit të parashikimit.
• Ne parashohim se një numër më i madh i nxënësve në shkollë duan lëng, kurse numër më i vogël duan
ujë të tharët?
• Cili numër paraqitet kur hudhen dy zare? Ose sa herë duhet të hedhësh zarin që të fitosh numër dyshifror?
3. Prezentimi i të dhënave me krahasim dhe sjelljen e konkluzave.
• Bëni bisedë, me atë që do t’i parashtroni pyetjet vijuese gjatë analizës së grafikëve:
• Në cilën kolonë ka më së shumti?
• Në cilën kolonë ka më së paku?
• Sa zhetona ka më pak se sa kapëse?
• Sa sende ka gjithsej?
• Gjeneralizim i grafikëve.
• Të shkruarit e barazimeve aritmetike të bazuar në informatat të dhënë nga grafiku.
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Matja te fëmijët e moshës 8, 9 dhe 10 vjeçare

Detyra
1. Krahësimi i sendeve me bashkim.
• Gjeni sende në klasë të cilat janë me gjatësi të njejtë, siç janë pjesët e trupit, librat, shkopinjtë, gypat.
• Lutni nxënësit të krahësohen ndërmjet tyre në gjatësi.
• Përdorni enë me madhësi dhe forma të ndryshme që të krahësohet kapaciteti.
• Përdorni peshore për krahësimin e peshës.
2. Përdorni pjesë jostandarde (siç janë kubet, pullat, kapëset, gomat, pjesë të trupit) që ta vlerësoni dhe
matni gjatësinë, peshën dhe hapsirën.
3. Zgjedhni pjesë të rregullta standarde për matje dhe krahësim.
4. Bëni vlerësim.
5. Përcaktoni vlerën e parave dhe zgjedhni para të cilat ju nevoiten për të blerë disa sende.
Për shembull:
Në klasë bëni treg me sende të cilat i kanë krijuar nxënësit. Vini çmime, kurse nxënësit le të blejnë dhe
paguajnë me zheton në ngjyra ose me para të letrës. Njëkohësisht nxënësit do të luajnë rolin e shitësit
dhe blerësit.
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Gjeometria dhe ndjenja për hapsirë te fëmijët e moshës 8, 9 dhe 10 vjeçare

Detyrat
1. Hulumtim, përshkrim, klasifikim dhe krijimi i formave.
• Gjeni shembuj të formave në klasë, shkollë dhe mjedisin e jashtëm.
• Përshkruani karakteristikat që i përcaktojnë format (ka kënde – nuk ka kënde; rrotullohet – nuk rrotullohet; ngec – nuk ngec; ka katër anë – ka më shumë se katër anë).
• Vizatoni trekëndësh me anë të ndryshme ose figura me katër anë në një tabelë të madhe.
2. Njohja e gjeometrisë dhe konturës.
• Lakoni format që t’i gjeni vijat simetrike.
• Përdorni pllakë që të krijoni domino, tri domino, katër domino, pesë domino e kështu me rradhë.
Përpiquni t’i gjeni të gjitha kombinimet e mundshme.
3. Shuma e perimetrit dhe hapsirës
• Vlerësoni e pastaj matni perimetrin e një fletë të letrës, të tavolinës, qilimit ose terrenit për lojë duke
përdorur kubet ose shputat e këmbëve.
Përdorni kënddrejtë, që ta plotësoni hapsirën ose figurat që do t’i bëni në gjeotabelë.
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Shembull për leksion: zhvillimi i kuptimit për numrat
Bisedë dhe të menduar për kalendarin
Detyra
Me zhvillimin kuptimit për numrat, nxënësit i kuptojnë raportet e ndërsjella të numrave. Ata
janë në gjendje të tregojnë kur përgjigjja ose rezultati i matjes është logjik. Aktivitetet e tilla i
motivojnë nxënësit t’i përdorin numrat dhe fjalët gjatë leximit të kalendarit. Qëllimi i këtij aktiviteti
është nxënësit vazhdimisht ta zhvillojnë fjalorin matematikor i cili është i lidhur me kohën dhe ta
kuptojnë karakterin e ndryshueshëm të kohës. Ky aktivitet e zgjëron hulumtimin e mëtutjeshëm
të kalendarit sipas ditëve, javëve, muajve e kështu me rradhë.
Materiale
Një kalendar i madh në klasë.
Kalendar mujor për çdo nxënës në klasë.
Procedura
Filloni me fokusimin e kujdesit në kalendarin e madh. Parashtroni pyetjet vijuese:
Cila datë është sot? Cila datë ishte dje? Cila datë do të jetë nesër? Cila datë do të jetë pas dy
ditësh?
Pastaj, shikoni kalendarin mujor. Pyetni: Sa ditë ka ky muaj? Cila ditë e javës është sot? Edhe sa
ditë ka deri në fund të javës? E diela e javës së kaluar çfarë datë ishte? Çfarë datë do të jetë për një
javë? Dy javë pas së shtunës së ardhshme çfarë date do të jetë? Nxënësit duhet të punojnë në çifte
dhe të përgjigjen në këto pyetje. Jepni kohë të mendojnë para se të përgjigjen. Mundësi për tu
përgjigjur duhet të ketë secili që dëshiron. Lutni nxënësit ta krahësojnë numrin e ditëve shkollore
me numrin e tërësishëm të ditëve të vitit.
Cili numër do të jetë më i madh? Cili numër duhet t’i shtohet datës së nesërme që të gjendet
data e saktë javën e ardhshme? Pse nuk mund të ketë gjashtë të shtuna në muaj?
Nxënësit duhet të vizatojnë një “X” të madhe në kalendar dhe t’i lidhin ditët në të dy javët. Pastaj,
lutni nxënësit t’i mbledhin numrat që janë të lidhur me vija.
Çka keni vërejtur te numrat?
Këtë bëni edhe një herë me një çift tjetër të ditëve.
Pse mendon se fiton rezultate të ngjashme?
Nëse “X”-in e bësh më të madh dhe shton tre numra në rradhën, çka mendon se do të ndodh?
Motivoni nxënësit të krijojnë probleme të ngjashme dhe të japin përgjigje në pyetjet dhe zgjidhje
në problemet që në mënyrë të ndërsjellë i parashtrojnë. Propozoni t’i shikojnë skemat e kalendarit,
kur do të krijojnë rënditëse të reja dhe t’i sqarojnë skemat gojarisht dhe me shkrim.
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Shembull për leksion: operacione me numra të plotë
Mbledhja me kokrra groshe dhe me shkopinjë.
Qëllimi
Hulumtimet treguan se nxënësit mësojnë më së miri kur aktivisht janë të përfshirë në fitimin e
përvojave dhe në të nxënit. Për këto aktivitete mund të përdoren shumë materiale të ndryshme:
kokrra groshe, shkopinj, domino, kapëse, kube të vogla ose çfardo materiali që mund të përdoret
lehtë. Mësimdhënësit dhe nxënësit së bashku mund të jenë kreativ në burimin dhe përshtatjen e
materialeve. Ky aktivitet ofron mundësi për përdorimin e materialeve manipulative për zgjidhjen
e problemeve siç janë mbledhja dhe zbritja e numrave dyshifror. Qëllimi i këtij aktiviteti është
nxënësit ta hulumtojnë efektivitetin dhe dobinë nga mbledhja dhe zbritja.
Materiale
Ngjitëse, kokrra groshe, shkopinjë me madhësi të njejtë, letër, laps.
Procedura
Të bëhen shkopinjë në të cilat janë ngjitur kokrrat e groshë. Nxënësit në një shkop duhet të
ngjisin dhjetë kokrra groshe. Për çdo nxënës duhet të ketë edhe nëntë kokrra groshe shtesë. Kur
ngjitësja do të thahet, nxënësit mund të fillojnë t’i përdorin shkopinjtë që t’i paraqesin modelet
e numrave.
Nxënësit duhet të tregojnë 30, 80, 50.
Nxënësit duhet t’i tregojnë kokrrat e groshës që t’i tregojnë numrat të cilët janë ndërmjet
19,27, 48, 35.
Pyetni nxënësit numri 35 a mund të paraqitet me 2 dhjetëshe dhe 15 njëshe?
Pyetni: “Nëse shtojmë edhe një shkop me kokrra të ngjitura të groshës, cili numër do të
fitohet?”
Çka nëse ka 58 dhe shtohen edhe 6 kokrra groshe të cilat nuk janë të ngjitura? Si do të duket
modeli? A duhet t’i ndërroj kokrrat e groshës ose shkopinjtë në të cilat ka kokrra të ngjitura
groshe?
Kur jeni të sigurt se nxënësit e kanë kuptuar përdorimin e këtyre materialeve manipulative, pyetni
dy nxënës t’i emërtojnë numrat dyshifror, të cilët janë më të vegjël se 50 (për shembull 48 dhe 35).
Pastaj lutni nxënësit të shkruajnë tregim në të cilin këto dy numra duhet të mblidhen. Shënoni
problemin në tabelë me shkumës që ta shohin të gjithë. Nxitni nxënësit të zbulojnë cila do të jetë
shuma e tërësishme dhe shënoni të gjitha përgjigjet.
Pyetni nxënësit, shkopinjtë në të cilët janë ngjitur kokrrat e groshës, a u kanë ndihmuar në zgjidhjen
e problemit. Disa nxënës mund ta prezentojnë mendimin e tyre para tërë klasës. Aktivitetin duhet
ta përsërisni disa herë. Mund t’i pyesni nxënësit: “Të kishte më shumë se dhjetë kokrra groshe të
pangjitura çka do të bënit?” kërkoni të gjejnë mënyrë të shënohet ajo çka është bërë.
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Shembull për leksion: Klasifikimi dhe skemat
Numrat çift dhe numrat tek
Qëllimi
Ky aktivitet bazohet në skemat të cilat përdoren në punën me nxënësit më të vegjël. Qëllimi është
që nxënësve tu prezentohen skemat që janë rezultat nga mbledhja e numrave çift dhe numrave
tek .
Materiale
Nxënësit duhet të punojnë në çifte, secili çift duhet të fitojë nga 21 shkopinj, dy fletë letre në
katror të mëdhenj, gërshërë edhe një zar.
Procedura
Filloni me atë që nxënësit do t’i përdorin shkopinjtë, që t’i tregojnë numrat çift dhe numrat tek.
Kjo quhet bërja e modelit të numrave. Nxënësit duhet të sqarojnë ç’kanë bërë, që edhe të tjerët të
bëjnë të njejtën. Lutni t’i përdorin shkopinjtë që t’i modelojnë të gjithë numrat që janë në zarin e
tyre dhe t’i grupojnë modelet në numra çift dhe numra tek.
Çdo nxënës duhet t’i shënojë modelet e letrës me grafe dhe të pres gjashtë modele.

Numrat çift
Numrat tek
Nxënësit duhet ta hudhin zarin dhe ta identifikojnë numrin i cili do të bie, të shohin a është çift a
është tek. Nxënësit duhet t’i mbledhin numrat duke i vënë në model të cilit i takojnë dhe të thuan
shuma e fituar a është çift apo tek.
1+3=4
tek + tek = çift

5+2=7
tek + çift = tek

Kur jeni të sigurt se nxënësit e kanë kuptuar detyrën për secilin çift duhet të bëhet tabelë e tillë.
Shuma

Shuma

Shuma

3 tek

5 tek

8 çift

3 tek

4 çift

7 tek

2 çift

7 tek

9 tek

6 çift

2 çift

8 çift

Kur do të plotësohen disa tabela nga grafi, pyetni a i vërejnë larat dhe të përshkruajnë çka kanë
vërejtur. Propozoni që t’i testojnë idetë e tyre me numra të tjera. Motivoni nxënësit të sqarojnë
me fjalët e tyre çka kanë zbuluar (se shuma e dy numrave çift është numër çift dhe se shuma e dy
numrave tek është numër tek ose se shuma e numrave tek dhe çift është numër tek).
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Shembull për leksion: Statistikë dhe propabilitet
Loja me zar
Qëllimi
Kjo lojë nxënësve u siguron mundësi të luajnë lojë me hedhje të zarit dhe ta shënojnë rezultatin
në grafikë. Nxënësit janë të motivuar që para se ta hedhin zarin të parashikojnë cili numër do të
bie.
Materiale
Komplet i zareve për një çift të nxënësve; letër me numra të shënuar prej 0 – 12; fllomasterë me
ngjyra ose ngjyra të drurit.
Procedura
Nxënësit me kujdes duhet t’i shikojnë zaret. Duhet të sqarojnë çka kanë parë në zar. Kërkojnë nga
ata të përashikojnë, cili numër do të bie më shpesh nëse zari hidhet pesëdhjetë herë. Nxënësit
duhet t’i shënojnë të qëlluarit e tyre. Pastaj zari duhet të hidhet edhe në letrën me ngjyrë që të
ngjyrosen numrat, të cilët kanë rënë sipas grafës së cilës i përkasin.
Pas njëzet ose tridhjet minutave, nxënësit duhet t’i prezentojnë rezultatet dhe zbulimet e tyre.
Grafet duhet të tregohen dhe në ata të jenë të shënuara komentet që i kanë thënë nxënësit. Cili
numër paraqitet më së shpeshti? A paraqitet ndonjë vëllim i numrave? Pse disa numra të caktuar
paraqiten më shpesh se të tjerët.
Variacionet
Për nxënësit më të vegjël, në filim të vitit shkollor për këtë lojë mund të përdoret vetëm një zar,
pastaj gjatë vitit shkollor, kjo lojë mund të luhet me tre zare.
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Shembull për leksion: Matje
Qëllimi
Ky aktivitet është bërë që tu ndihmohet nxënësve ta kuptojnë nevojën e njësive standarde të
matjes. Nxënësve u jepen mundësi për përdorimin e njësive matëse standarde dhe jostandarde.
Materiale
Sende të ndryshme që mund të përdoren për matje: lapsa, stilografë, kapëse, letra, kube të vogla
dhe të tjerë, fletë të ndryshme të letrës për çdo ekip të nxënësve.
Procedura
Nxënësve thuani se do ta hulumtojnë matjen. Lutni të thuan: Çka bëjmë kur masim? Pse na
nevoitet matja e sendeve? A kanë parë ndonjëherë si dikush mat diçka? Kush përdor masa në
profesionin e tyre? Ose në cilat profesione njerëzit varen nga matja?
Nxënësit këtë aktivitet duhet ta kryejnë në çifte. Ata duhet të zgjedhin tre sende në klasë për
matje. Detyra është të përdoren njësi të ndryshme matëse për matjen e sendeve të zgjedhura. Për
shembull, një ekip i nxënësve mund ta mat derën, bankën e të ngjashme. Sendet mund t’i masin
me flomaster ose kapëse, të cilat do të paraqesin njësi matëse. Një nga ekipi shënon, kurse tjetri
tregon çka të shënohet. Rezultatet e shënuara mund të duken kështu:
SENDI 					
Dera					
Banka					
Shputa e këmbës			

KAPËSE			
147			
85			
12			

FLLOMASTERË
13
5
11/2

Pas 20 deri në 30 minuta, nxënësit duhet ta mbarojnë këtë aktivitet, nëse disa nxënës e kryejnë
matjen më shpejt, atëherë ata mund të zgjedhin ndonjë send tjetër në klasë që ta masin dhe
shënojnë. Kur të gjithë do ta mbarojnë detyrën, përfaqësuesi i çdo ekipi duhet t’i prezentojë
rezultatet me atë që do të thotë:
1) cilat sende në klasë maten
2) cilat sende janë përdorur si njësi matëse
3) cilat janë rezultatet e matjeve
Jepni kohë nxënësve të bisedojnë dhe të krahësojnë rezultatet e ndryshme. Nxënësit duhet ta
vlerësojnë masën para se ta fillojnë matjen.
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Shembull për leksion: Gjeometri dhe ndjenja për hapsirë
Loja me skema
Qëllimi
Nxënësit duhet t’i hulumtojnë format gjeometrike dhe raportet hapsinore të sendeve. Përdorimi
i lirë i materialeve manipulative është bazë e hulumtimit të tillë. Në klasë mund të luajnë lojë që
të gjenden format specifike në rrethinë. Nxënësit mund të bëjnë shëtitje dhe gjatë shëtitjes të
vëzhgojnë forma të caktuara. Niveli i parë i të nxënit të gjeometrisë është njohja e formave të
tërësishme. Kjo do të thotë të njihet forma në tërësi, e jo sipas pjesëve të saj. Nxënësit në këtë nivel
mund të mësojnë fjalor gjeometrik, të identifikojnë forma të veçanta dhe të paraqesin formë të
caktuar.

E mbuluar me një pjesë.
E mbuluar me tri pjesë.
E mbuluar me dy pjesë.

E mbuluar me një pjesë.
E mbuluar me dy pjesë.

E mbuluar me dy pjesë.
E mbuluar me tri pjesë.
E mbuluar me katër pjesë.

E mbuluar me katër pjesë.
Përdora _______ pjesë.
_______ pjesë.
_______ pjesë.
E mbuluar me numër më të madh të pjesëve.
Përdora ________ pjesë.
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Nëse një është e verdhë, nga sa pjesë të verdha jam formuar unë?

Nëse një është e kuqe, nga sa pjesë të kuqe jam formuar unë?
Nëse një është e kaltër, nga sa pjesë të kaltra jam formuar unë?

Përmbyllje
Mësimdhënësit që punojnë sipas metodologjisë e cila në qendër të vëmendjes i ka fëmijët,
gjatë zhvillimit të aftësive për zgjidhjen e problemeve kanë mundësi për krijimin e aktiviteteve
interesante matematikore. Situata problemore (siç janë gatimi, ndërtimi, matja dhe mbledhja
e të dhënave) që janë interesante për nxënësit, mund të jenë stimulative dhe nxënësit lehtë t’i
pranojnë. Duke hulumtuar materiale të ndryshme, nxënësit më mirë do t’i lidhin punët dhe do
të komunikojnë matematikisht me sukses. Nëpërmjet partneritetit me familjet dhe bashkësinë
mësimdhënësit mund ta rrisin kuptimin e nxënësve për atë si matematika mund të zbatohet në
jetën e përditshme.
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Njohja e mjedisit
“Ma jep një peshk do të ha një ditë, mësom të gjuaj peshk do të kem ushqim
për tërë jetën”
Proverb i vjetër
Pasqyrë
Zhvillimi i proceseve mendore dhe zgjidhja e problemeve është qëllimi i parë dhe themelor për
të nxënit elementar të njohjes së mjedisit. Të nxënit si të mendohet në mënyrë kritike, varet nga
procesi zhvillimor i shkathtësive siç janë vëzhgimi, klasifikimi, krahësimi, gjetja e kontrasteve,
matje, komunikimi, njohja dhe prezentimi i të dhënave, parashikimi, procesi i dedukcionit, përdorimi i numrave dhe përsëritja e proceduarve. Përvojat shkencore u japin fëmijëve mundësi t’i
zbatojnë këto aftësi në situatat jetësore të jetës së përditshme. Programi kualitativ nënkupton
se fëmijët i udhëheq një mësimdhënës i shkathët-entuziast në një klasë stimulative ku kanë
kohë për aktivitete hulumtuese. Klasa duhet të jetë e pasur me materiale që janë të dedikuar për
mësim, të cilat janë të vendosur në këndin shkencor dhe fëmijët kanë qasje deri te to. Nga mësimdhënësit kërkohet më shumë t’i kuptojnë konceptet shkencore se sa të kërkojnë nga nxënësit
memorim të fakteve. Nxënësit nxiten të mësojnë për botën në të cilën jetojnë duke parashtruar
pyetje dhe duke kërkuar përgjigje në pyetjet e parashtruara. Nëpërmjet zbulimeve që bëhen me
qasjen e përdorimit të duarve, nxënësit bëjnë punë shkencore dhe mendojnë për atë që e bëjnë.
Hulumtimet tregojnë se më së miri mësohet me anë të të krijuarit, më shumë se çdo gjë nxënësit
mësojnë kur mendojnë se çka bëjnë. Aktivitetet e hapura me një numër të madh të përgjigjeve
të pranueshme janë shumë të dobishme për nxënësit. Në vend që të jetë ai i cili do të përgjigjet
pyetjeve, mësimdhënësi krijon rrethin ku së bashku me nxënësit do të ndihmojë në mprehjen e
aftësive të tyre dhe të mendojnë në mënyrë kritike, të vëzhgojnë dhe të përshkruajnë në mënyrë
të drejtë. Mësimdhënësit mund t’i nxisin nxënësit të punojnë në sqarimin e asaj që e kanë vëzhguar, dhe t’i ndajnë mënyrat e testimit të ideve të tilla. Nxënësit kanë dobi nga puna nëpër këtë
proces, ata më shumë mësojnë nga idetë të cilat mund të jenë edhe jo të sakta, sesa nga ata që
janë të sakta.
Nxënësve u jepen mundësi të caktuara të punojnë në grupe të vogla dhe të bashkëpunojnë
ndërmjet tyre, të punojnë në mjedis në atë mënyrë me të cilën do të promovohet rrespekt. Është
me rëndësi të nxiten nxënësit të arrijnë, të vijnë deri te përfundimet individuale dhe në mënyrë
verbale t’i shprehin këto përfundime.
Me udhëheqjen e nxënësve nëpër aktivitete të ndryshme, mësimdhënësi i vendos raportet, bazat eksperimentale dhe konceptuale për të nxënit të ardhshëm. Në të njejtën kohë, për mësimdhënësin është me rëndësi të jetë fleksibil dhe t’i gjejë “momentet e ligjërimit” me anë të nxitjes
së nxënësve që të vazhdojnë të hulumtojnë botën rreth tyre.
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Gjatë selektimit dhe organizimit të mësimit të njohjes së mjedisit është e nevojshme të mirren
parasysh këto drejtime:
1. Leksionet të jenë të zgjedhur ashtu që të përgjigjen në nivelin zhvillues dhe aftësive të nxënësve.
Theksi duhet të vihet në fitimin e përvojave për dukuritë natyrore në mjedisin në të cilën nxënësit
jetojnë.
2. Programi integron tri disciplina kryesore:
•
•
•

studim për sistemin biologjik.
studim për energjinë dhe materjen.
studim për dukuritë gjeografike.

3. Leksionet do të drejtohen në nxitjen e nxënësve të parashtrojnë pyetje, të krahësojnë, të mendojnë e jo të memorizojnë fakte dhe të përgjigjen në pyetjet e mbyllura.
Qëllimi afatgjatë i kësaj periudhe është të vendoset bazë e përbashkët për të nxënit e njohjes së
mjedisit, matematikës dhe shkathtësive jetësore që janë bazuar në mendim shkencor. Mësimdhënësit nuk duhet të presin nxënësit të japin sqarime të sakta shkencore për vëzhgimet e tyre.
Ajo mund të arrihet kur fëmijët do të jenë më të rritur.
Pyetje më të cilat nxitet mendimi i nxënësve
Kur nxënësit parashtrojnë pyetje, kur përgjigjen dhe kur zbulojnë, mësimdhënësi mund tu ndihmojë t’i rrisin shkathtësitë e tyre për të menduar me atë që do tu parashtrojë pyetje të hapura.
Çka mund të më thuash për këtë?
Në çfarë mënyrë tjetër mund ta bësh këtë?
Sa gjëra mund t’i gjesh për këtë send që janë të ngjashme, e sa janë të ndryshme?
Në çka tjetër kjo të rikujton?
Si mund të zbulosh?
Çka sipas teje mund të ndodh nëse …?
Sqaro çka ke bërë?
A mendon se ajo do të bëhet?
Çka mund të bësh herën tjetër?
Në çka të rikujton kjo?
Çka do të bësh herën tjetër?
Çka do të përpiqesh të bësh herën tjetër, në vend të kësaj që e bërë tani?
Mësimdhënësi duhet të parashtrojë pyetje provokuese siç vijojnë:
“Pse?”, “Si?”, “Çka?”, “Çka nëse?”. Duhet të largohen pyetje të thjeshta të tipit: “Çka është kjo?”
Nxënësve para se të përgjigjen duhet tu jepet mjaft kohë të mendojnë për pyetjet. Nxënësit duhet
të nxiten të vëzhgojnë, krahësojnë, kategorizojnë, parashikojnë, eksperimentojnë, paraqesin dhe
ta përforcojnë informatën.
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Përmbyllje
Mësimdhënësit u ndihmojnë fëmijëve të kuptojnë se njohja e mjedisit është më shumë se memorizim
i fakteve, është proces i zbulimit dhe kuptimit të botës rreth nesh. Kur fëmijët vazhdimisht bombardohen me fakte nga të rriturit, mund të shkaktohet humbja e kureshtjes te fëmijët. Kur të rriturit parashtrojnë pyetje dhe reagojnë pozitivisht në përgjigjet që i japin nxënësit, pa marrë parasysh sa janë
ato të sakta, nxënësve kjo u ndihmon të jenë entuziast derisa përpiqen t’i gjejnë përgjigje në pyetjet e
tyre. Është me rëndësi që nxënësit me vetëdije e modelojnë të menduarit aktiv dhe shpirtin hulumtues.
Mësimdhënësit i rikujtojnë nxënësit se njohja e natyrës dhe shkencës bazohen në kërkimin e përgjigjeve
gjatë së cilës nëse mësimdhënësit nuk e dinë përgjigjen, duhet atë ta pranojnë dhe të inkuadrohen në
kërkimin e përgjigjes. Mësimdhënësit i parashtrojnë pyetjet e tyre për botën dhe besojnë se gjetja e
përgjigjes në pyetjet dhe zgjidhja e problemit është me rëndësi, por njëkohësisht është argëtuese. Në
këtë mënyrë ai e modelon zhvillimin intelektual të nxënësve.
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SHEMBULL PËR LEKSION: DËGJIMI
Trupi i njeriut dhe shqisat e tij
Ide
Trupi i njeriut pranon informacione për vetën dhe për mjedisin e tij nëpërmjet pesë shqisave:
shqisa e të parit, shqisa e shijimit, shqisa e të dëgjuarit, shqisa e të prekurit dhe shqisa e nuhatjes. Çdo shqisë jep informatë të ndryshme. Nxënësit fascinohen kur mësojnë si funksionojnë
secila shqisë. Që të kryhet ndonjë eksperiment për ndonjë shqisë mund të eksperimentohet me
bllokimin ose hutimin e informatës e cila vie nga ajo shqisë.
Detyrat
Me këtë aktivitet nxënësit:
•
•
•
•

do të mësojnë se të gjithë zërat fillojnë me vibracion.
do të mësojnë si udhëton zëri.
do të bëjnë një instrument të thjesht muzikor
do ta mësojnë strukturën e veshit.

Materiale
•
•
•

Instrumente dhe sende të ndryshme të cilat qartë mund ta paraqesin dridhje (kitarë, balonë, vizore, shishe prej qelqi e mbushur deri në mes me ujë, pip (zamare) e kështu me
rradhë).
Inkë, gyp i gomës, krip, tel i gomës, fletë të letrës së yndyrshme, letër toaleti, gota të letrës,
tel i prerë në gjatësi prej rreth 80cm, kapëse, varëse, tel i kapur në kënde, pirun rezonant.
Fotografi të pjesëve të brendshme të veshit.

Procedura
1. Thuani nxënësve: “Shikoni dhe dëgjoni çka bëj unë dhe thuani çka patë dhe çka dëgjuat.”.
Pastaj bëni njërën nga këto punë: kaloni me vizore në tehun e bankës , fryni në një pjesë
të balonit të grisur, me majën e gishtërinjve të lagur kaloni në tehun e gotës për verë ose
tërhiqni në telin e kitarës. (Mund të bëni kitarë me kuti të këpucëve në të cilën keni vendosur tel të gomës). Bëni një “pip”.
2. Kur nxënësit do tu thuan se kanë dëgjuar zëra dhe kanë parë lëvizje, sqaroni se të gjitha
zërat janë produkt i ndonjë lëvizjeje ose “dridhje”.
3. Theksoni se mundeni të ndjeni si zëri i juaj dridhet derisa flisni. Që ta ilustroni këtë thuani
nxënësve t’i vendosin gishtërinjtë e tyre në fyt dhe të ndiejn si dridhen tonet e ulëta, tonet
e larta, tonet kur pëshpërisni dhe kur flisni normalisht.
4. Pyetni nxënësit: “Si e dimë se dëgjohet zëri?” Cila pjesë e trupit na e thotë këtë? (veshët
tanë).
5. Sqaroni se zëri udhëton nga një send i cili dridhet, duke krijuar valë ajrore të cilat udhëtojnë
deri te veshët tanë, të cilët mëtutje shkaktojnë dridhje në timpanin e veshit dhe me atë
dërgojnë porosi deri te truri.
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6. Demonstroni si vala e ajrit lëviz me ngritjen dhe uljen nga njëri skaj i litarit për kërcim, i cili
në skajin tjetër është kapur në karrige. Litari lëviz si vala. Mënyra tjetër e demonstrimit si
udhëton vala është të hudhet guri në enë me ujë dhe të shihet si vala lëviz prej qendrës
kah skajet.
7. Theksoni se ne nuk mund t’i shohim valët e zërit sepse ata udhëtojnë në ajër, por mund t’i
parafytyrojmë në mënyrat si i prezentuam. Demonstroni me gypin në të cilin është e vendosur një copë baloni. Me ata do tu tregoni si duket timpani i veshit. Kur zëri do ta godet
valën e ajrit (në balon vini pak krip) kështu dridhet timpani i veshit, (nxënësit mund të shohin nga ana e kundërt e gypit si kripa dridhet në balon).
8.Tregoni anët e brendshme të veshit, demonstroni këtë me fotografi ose model të pjesëve
të brendshme të veshit. 1) Pjesa e jashtme e veshit e cila ndihmon të kanalizohet zëri në
pjesën e brendshme. 2) Veshi i mesëm ku gjendet timpani i veshit. 3) Pjesa e brendshme
në të cilën ka disa eshtra të hollë të cilat dridhen dhe dërgojnë porosi nëpërmjet nervave
të trurit. Tregoni si njëri nga këto eshtra i ngjan yzengjisë dhe është një nga ashtet më të
vegjël në trupin e njeriut.
9. Theksoni se kur zëri ndalon dhe timpani i veshit i ndal dridhjet.
10. Paralajmëroni nxënësit se timpani i veshit është tejet delikat. Thuani asnjëherë mos të
venë diçka të mprehtë në vesh, sepse mund ta shqyejnë timpanin e veshit dhe ta humbin
dëgjimin. Kjo mund tu ndodh edhe nëse ndëgjojnë zëra shumë të lartë, sepse zëri i fuqishëm gjithashtu mund të dëmtojë timpanin e veshit.
11. Parashtroni pyetjet vijuese nxënësve:
•
•
•

Si udhëton zëri? (Në valë)
Si udhëton zëri që të arrin deri te timpani i veshit? (Nëpër ajër)
A mendoni se valët e zërit mund të udhëtojnë nëpër mjedis tjetër siç janë lëngjet ose uji,
ose nëpër materie të ngurtë siç është druri ose teli. (Pyetni nxënësit derisa notojnë a e dëgjojnë zërin e ujit. Pyetni si njerëzit e dinë se vie treni kur e vendosin veshin në binare).

12. Nëse keni pirun rezonant përdorni të dëgjoni si udhëton zëri nëpër materie të ngurtë, bini
lehtë dhe thuani nxënësve ta ngrejnë dorën kur zëri do të arrijë deri te veshët e tyre. Pastaj
lutni njërin nga nxënësit ta vë veshin në bankë dhe ta ngrejë dorën kur do ta dëgjojë zërin
i cili vie nga banka. Bini pirunit në pjesën e dorëzës.
13. Që të tregohet si zëri udhëton nëpër materien e ngurtë (si teli), varni një tel të livaret nga
varësja dhe me kujdes një pjesë të telit afroni afër veshit. Pastaj kontrolloni a mundet varësja të lëviz lirisht. Le të kalojnë me varësen nëpër sipërfaqe të ndryshme, do të dëgjohen
zëra si kambana të kishës si udhëtojnë nëpër tel i cili është i varur në varëse. Disa të cilët
rrinë nuk mund ta dëgjojnë zërin sepse ai udhëton nëpër tel, jo nëpër ajër.
14. Lejoni nxënësit të bëjnë disa instrumente dhe të shohin cila pjesë dridhet.
Vlerësimi
•
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Nxënësit mund të prezentojnë çka kanë mësuar për të dëgjuarit me atë që do të prodhojnë
zëra të ndryshëm. Nxënësit duhet të dijnë gojarisht të tregojnë çka dridhet dhe si bartet
zëri nëpër materie.
Përparimi i mësimdhënies në matematikë dhe në njohje të mjedisit

•

Nxënësit duhet të nxiten të krijojë instrumente muzikore personale me të cilat mund të
ekzekutojnë dhe të sqarojnë si dallohen zëri.

Aktivitete shtesë
•

Krijoni instrumente për tërë orkestrin, siç janë kitara nga kutia për këpucë në të cilën është
vënë një tel gome me madhësi të ndryshme, oboa e bërë nga biula për pirjen e lëngut, ksilofon nga shishet dhe daulle nga konzerva në të cilat është vendosur baloni.

•

Nxitni nxënësit të krijojnë instrumente të cilët mund të prodhojnë zë më të madh, zë i cili
lehtë mund të ekzekutohet dhe të njihet, si zëri i kambanës, pip ose kitarë ose instrument i
cili mund të ketë një gjërësi të madhe për zëra.

•

Kërkoni sende natyrore të cilët prodhojnë zë siç janë farat e ndryshme, gjilpërat e pishës me
të cilat mund të kalohet nëpër sipërfaqe të ndryshme ose shufra të cilat mund të bashkohen së bashku.

•

Që të shihet sa është i rëndësishëm interaksioni i një shqise me një shqisë tjetër, përpiquni
së bashku me nxënësit të shikoni film pa ton. A mund ta ndjekin nxënësit skenën? Filmin
duhet ta shikoni përsëri, por kësaj radhe me ton. Pastaj nxënësve duhet tu tregoni një segment tjetër të filmit, por kësaj radhe me ton pa fotografi, e pastaj përsëri fotografi dhe ton
së bashku.

•

Inçizoni në një lentë zëra të ndryshëm që janë të njohur. Sa nga ata nxënësit mund t’i identifikojnë?

•

Nxitni nxënësit të shohin sa zëra të ndryshëm ata mund të krijojnë vetëm me përdorimin
e trupit të tyre (me goditjen e gishtërinjve, duarve, me goditjen e këmbëve, me lëvizjen e
buzëve).

•

Pyetni nxënësit sa zëra të ndryshëm mund të krijojnë me përdorimin e një sendi.

•

Bëni telefon me konzerva. Lidhni dy konzerva me litar. Dy nxënës mund të flasin me telefon
i cili është bërë në këtë mënyrë. Thuani nxënësve se kur flasin me këtë telefon nuk duhet të
bërtasin, sepse mund ta lëndojnë të dëgjuarit sepse konzerva e përforcon zërin.

•

Hulumtoni instrumente të ndryshme muzikore, që të përcaktoni cila pjesë nga ata dridhet.

•

Shpieni nxënësit në shëtitje që t’i dëgjojnë zërat në natyrë dhe zërat të cilët mund t’i bëjnë
njerëzit.

•

Luani lojën “telefoni i prishur”. Nxënësit duhet të ulen në rreth dhe ai i cili është i pari në
rreth nxënësit që ulet afër tij duhet t’i përshpërisë diçka në vesh, pastaj ai apo ajo vazhdon
mëtutje derisa nuk vie në radhë nxënësi i parafundit në grup. Ai/ajo tregon çka është thënë
dhe ajo krahësohet me porosinë origjinale.

Kur punohet tema e pesë shqisave, ekzistojnë mundësi të pakufizuara për zgjërim për shembull:
•

Duhet të fokusoheni në një shqisë si për shembull në shqisën e të dëgjuarit, e të parit, e të
prekurit, e nuhatjes ose e shijimit kur hulumtohen shqisat.
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•

Mësoni anatominë e secilit organ shqisor, nëse është syri-thjerrëza, retina, nervi optik, nëse
është goja atëherë provoni lloje të ndryshme të ushqimit që të shijoni a është i tharët, i
kripur, i ëmbël, i idhët, nëse është shqisa e të prekurit – lekura, atëherë me shtypje duhet të
ndieni dhimbje nëpërmjet pranuesit të dhimbjes, nëse bëhet fjalë për erë duhet të dalloni
erëra të ndryshme të mëlmesave, luleve, era të pemëve, erë të të djegurës e të tjerë.

•

Bëni “një kuti misterioze” për shqisat, ku nxënësit do të mund t’i caktojnë sendet sipas
shqisës. Në këti kuti mund të vihen gurë, pulla dhe nxënësit duhet të përcaktojnë sipas
zërit çka ka në kuti. Bëni kuti me tekstura të ndryshme ku nxënësit me përdorimin e duarve
mund të identifikojnë sende të ndryshme. Mbushni konzerva ose kuti të tjera me oriz, groshë, thjerrëz, pulla ose gurë. Sipas zërit që dëgjohet, nxënësit duhet të caktojnë çka gjendet
në konzervat.

•

Duke i përdorur pesë shqisat flisni për ushqimin. Përdorni përvojën nga gatimi si mënyrë të
hulumtoni pesë shqisat.

•

Hulumtoni dallimet mes shqisave që i kanë njerëzit dhe super shqisat që i posedojnë disa
lloje të kafshëve (siç janë shqisa e të parit te sokoli, shqisa e nuhatjes te qeni, shqisa e të
dëgjuarit te lakuriqi, shqisa e të prekurit te marimanga dhe shqisa e gjarpërit që të ndiej
çdo dridhje, e që atë nuk e sheh.
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Plani për leksion: cikli i jetës së thneglave
Ide
Thneglat janë qenie të gjalla, bashkësi komplekse ku çdo anëtar i bashkësisë ka detyrë specifike
që duhet ta bëjë. Si rriten thneglat këto detyra ndryshohen. Thneglat i këmbejnë informatat për
komunikim me antenat e tyre dhe me lëshimin e një ere specifike e cila quhet feromones.
Thneglat sipas mbeturinave fosile, ekzistojnë në tokë më shumë se 100 milion vjet. Sot ka rreth
8.800 lloje të njohura të thneglave. Ata ndihmojnë që toka të pasurohet me ajër dhe të pasurohet
trualli, i pastrojnë dhe i mbledhin bimët dhe materiet e kafshëve që kanë ngordhur, i bartin farat
dhe bëjnë balans me atë çka i gjuajnë marimangat dhe insektet.
Thneglat e llojeve të ndryshme jetojnë në mjedise të ndryshme. Për shumë lloje të thneglave
ekziston vetëm një mbretëreshë në koloninë e tyre. Mbretëreshat mund të jetojnë prej 6 deri në
25 vite, duke e kaluar tërë kohën në dhomat e tyre duke bërë ve, vetë i ushqejnë dhe i pastrojnë
thneglat që janë punëtore. Pjesa më e madhe e thneglave të posalindura janë të gjinisë femërore.
Vezët nga të cilat dalin thneglat meshkuj, zakonisht bëhen një herë në vit, nga ata dalin thnegla
meshkuj që kanë fletë dhe puna e vetme e të cilëve është të shumohen me thneglat femra vonë
në pranverë, t’i mbarsin vetë e femrave dhe kur e bëjnë atë ata vdesin. Për gjashtë vite mbretëresha mund të lind rreth 3 milion thnegla.
Cikli jetësor i thneglës si metamorfozë komplete, lëviz nga stadi i vezës nëpër stade të larvës dhe
kokonës, e deri te thnegla e formuar. Disa lloje të thneglave gjatë jetës mund t’i ndërrojnë rolet
e reproduksionit. Ata e fillojnë jetën e tyre si thnegël “nano” që kujdeset për larvat, kokonat dhe
thneglat e vogla.
Si rritet thnegla mund të pretendojë të bëhet mbretëreshë. Thnegla “nano” e vjell ushqimin të
cilin ia japin thneglat punëtore, thnegla “nano” e mban ushqimin të depozituar në stomak deri
në momentin kur është i nevojshëm. Në çdo koloni të thneglave ka thnegla punëtore të cilat e
mbledhin dhe e ndajnë ushqimin me thneglat tjera. Në varshmëri nga lloji, kjo mund të jetë kapje
e insekteve dhe mjelja e tyre si te lopët, kërkimi i farave, insekteve ose kultivimi i mykut thellë në
koloni. Thneglat ushtarë i rruajnë kolonitë, dërgojnë armata në luftë, e disa përdorin sprej kimik
që t’i alarmojnë dhe hutojnë armiqtë. Ka lloje të thneglave që i robërojnë thneglat e kolonive të
tjera dhe i ushtrojnë të kujdesen për të vegjëlit e tyre.
Detyra
Me këtë aktivitet nxënësit:
• Do të mësojnë t’i respektojnë dhe çmojnë qeniet e gjalla.
• Do të bëhen të vetëdijshëm kur kujdesen për kafshët që janë në kafaz.
• Do të zhvillojnë vetëdije se insektet, duke i përfshirë edhe thneglat, kanë gjashtë këmbë
dhe tri pjesë të trupit (koka, toraksi dhe abdomeni).
• Do të njohin mënyra në të cilat insektet jetojnë bashkë, bashkëpunojnë së bashku dhe si ky
bashkëpunim i ndihmon tërë kolonisë.
• Do të zhvillojnë vetëdije se disa insekte, duke i përfshirë edhe thneglat, kalojnë nëpër katër
faza gjatë ciklit të tyre jetësor (metamorfoza komplete).
• Do të bëhen të vetëdijshëm për atë me se ushqehen thneglat, ku jetojnë ata dhe si mbrohen.
• Do t’i përmirësojnë shkathtësitë për parashtrimin e pyetjeve, për vëzhgim dhe krahësim.
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Materiale
•
•
•
•
•
•

Disa thnegla të gjalla në kuti plastike.
Fotografi e thneglës dhe koloni në të cilat jetojnë thneglat.
Materiale nga të cilat nxënësit mund të bëjnë thnegla, vezë dhe kokona janë argjili dhe
letra.
Kartoni në të cilin mund të bëhen vizatimet.
Thjerrzë.
Kronometër.

Procedura
1. Filloni leksionin për thneglën me atë që do të bëni listë në të cilën do të shënoni çka dinë
nxënësit për thneglat dhe çfarë pyetje do të mund të parashtronin e që janë në lidhje me
thneglat. Duhet ta shpieni klasën në shëtitje në të cilën do të gjuajnë dhe do t’i vëzhgojnë thneglat. Para se të shkoni me tërë klasën atje duhet t’i rikujtoni nxënësit që mos t’i
shkatërojnë thneglat dhe vendbanimet e tyre dhe t’i kapin thneglat me vëmendje sepse
disa lloje të thneglave kafshojnë ose thumbojnë.
2. Lutni nxënësit t’i vështrojnë thneglat me kujdes dhe tu tregojnë çka kanë vërejtur. Nxitni nxënësit të parashtrojnë pyetje dhe të bëjnë listë me kërkesat e tyre. Ata a munden t’i
përcaktojnë ngjashmëritë dhe dallimet mes thneglave dhe njerëzve. Si sillen thneglat në
mjedise të ndryshme? Para se të përfundojë leksioni duhet të kontrolloni a kanë përgjigje
të gjitha pyetjet që ishin parashtruar.
3. Lejoni nxënësve të krijojnë një vendbanim në minijaturë në të cilin jetojnë thneglat, ashtu
që në një shishe plastike do të vëni thnegla të cilat nuk kafshojnë dhe që nuk thumbojnë.
Nxënësit duhet t’i shikojnë thneglat nën thjerrzë. Me nxënësit duhet të bisedohet për pjesët
e trupit të thneglës, kokës, toraksin, abdomenin, çiftin e këmbëve, sytë, antenat, nofullën
e sipërme dhe nofullën e poshtme. Që të vërtetohet çka kanë mësuar nxënësit, ata mund
të vizatojnë vizatime për thneglat e tyre me ata që do ta përdorin thjerrzën që t’i vërejnë
hollësitë. Kur do të mbarojnë, nxënësit me kujdes duhet t’i kthejnë thneglat në mjedisin
natyror të tyre.
4. Pas vëzhgimit të parë të thneglave, nxënësit do të jenë të fascinuar me tregimin për thneglat. Dramatizimi i ndonjë tregimi është mënyrë shumë e mirë me të cilën mund të mësohen
disa fakte dhe informata të cilat nxënësit nuk mund t’i zbatojnë derisa vetë vëzhgojnë. Ju
ndoshta do të doni të trilloni ndonjë tregim për ndonjë thnegël të caktuar, mund të përdorni thnegla të krijuara nga argjili dhe një maketë e vendbanimit të thneglave të cilat mund
tu shërbejnë si rekvizitë për dramatizimin e tregimit.
Vlerësimi
Çka kanë mësuar nxënësit do të zbuloni ashtu që me kujdes do t’i dëgjoni tregimet që ata do tua
tregojnë dhe do tua prezentojnë me maketë të vendbanimit të thneglave si dhe thneglat të cilat
i kanë krijuar ata. Shënoni cilat pjesë të trupit të thneglave nxënësit i kanë përfshirë në krijimin e
thneglave të tyre. Ata a i kanë prezentuar katër shkallët në ciklin jetësor të thneglës? Ata a i kanë
skicuar burimet e ushqimit për thneglat? Nëse nuk e kanë bërë atë duhet të pyetni nga ku thneglat do të furnizohen me ushqim dhe me ujë.
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Aktivitete shtesë
•

Vendosni qytet të thneglave në klasën tuaj gjatë tërë vitit shkollor. Këtë mund ta bëni nëse
në një kuti të tejdukshme vendosni thnegla. Duhet të gjeni truall dhe fara nga të cilat thneglat do të ushqehen. Nëse nxënësit kujdesen në mënyrë të drejtë për thneglat në klasën e
tyre, atëherë ata mund të jetojnë disa muaj. Si alternativë mund të mblidhni thnegla që
kafshojnë dhe t’i vendosni në gazetë. Duhet t’i vendosni mbretëreshën, punëtorët, vezët,
larvat, kokonat.

•

Pasi të kenë vëzhguar si thneglat lëvizin nëpër rrugicat e tyre nxitni nxënësit të bëjnë dramatizim për lëvizjen e thneglave. Nxënësve thuani të bëjnë dy rreshta të thneglave që
lëvizin njërat kah tjerat në një rrugicë të ngushtë. Sqaroni se ata duhet të simulojnë sjelljen
e thneglave duke i përdorur duartë si antena. Nxënësit mund të rënditen dhe të lëvizin në
mënyrë të pavarur si thnegla. A lëvizin të tri këmbët e djathta njëkohësisht përpara të ndjekur nga lëvizja para e tri këmbëve të majta?

•

Luani lojën “shpërndarja e ushqimit”. Në kuti plastike fshihni biskota ose diçka tjetër që
hahet. Kutinë lidheni me një pe leshi të gjatë deri në vendin ku është fshehur “çerdhja”.
Sqaroni se thneglat që e kategorizojnë, e që më vonë do ta vjellin ushqimin nga stomaku
i dytë, lënë gjurmë me erë për thneglat që janë në çerdhe ta zbulojnë burimin e ri të ushqimit. Ju duhet të dërgoni disa punëtor ta ndjekin gjurmën (këtë radhë ajo duhet të jetë
e dukshme për shkak se njerëzit nuk e kanë shumë të zhvilluar shqisën e nuhatjes) dhe tu
thuan se duhet të sjellin dy biskota. Njëra do të jetë për ata e tjetra për t’i ushqyer thneglat
në çerdhe. Thnegla me të cilën ata e ndajnë ushqimin, është ajo thnegël që duhet ta rruan
ushqimin në stomakun e dytë që do ta vjell e me atë të ushqehet mbretëresha.

•

Ndihmoni nxënësve të bëjnë qytet të thneglave në këndin e lojës me kube. Ata duhet t’i
shënojnë kolonitë ku gjinden nanot, mbretëresha dhe ku është hapsira për depozitimin e
ushqimit. Mund të vendosni kuti të mëdha që nxënësit të lëvizi nëpër ato. Nxënësit mund
të bëjnë qytet të thneglave në rënishten ose në rërën që gjendet jashtë në kopsht.

•

Nxënësit mund të dramatizojnë thneglat se si e presin gjethin. Mund të pritni gjeth nga
kartoni i trashë. Nxënësit duhet ta mbajnë fletën me rradhë siç e mbajnë thneglat. Duhet
t’i rikujtoni nxënësit se thneglat janë shumë të forta. Nëse ajo matet me fuqinë e njeriut do
të dukej kështu: gjethi duhet të jetë i rëndë rreth 120 kg. ajo është sikur ta ngreni tërë mobiljen e shtëpisë dhe ta mbani me dyart e zgjatura përpara dhe të vraponi 40 km në orë.

•

Nxënësit mund të shtiren se ata janë thnegla dhe hulumtojnë një truall të ri. Duhet të vendosni tel që të shënohet gjurma dhe të vihen shenja të vogla që të përcaktohen pikat e
interesit në atë gjurmë.

•

Vendosni lloje të ndryshme të ushqimit nëpër vende ku thneglat kalojnë (duhet të vendosni sheqer, bukë, mollë, rrush të thatë, arra). Cilin lloj të ushqimit thneglat së pari e hanë?
Bisedoni me nxënësit si thneglat i përdorin antenat e tyre që ta prekin dhe të marrin erë
ushqimit dhe mundësia për të dëgjuar.

•

Caktoni nevojat themelore të thneglave. Vëreni sjelljen e tyre dhe si ato i plotësojnë nevojat
themelore. Rikujtoni nxënësit se të gjithë qenieve të gjalla u nevoitet ushqimi, uji, hapsira
dhe vendbanimi. A mund ata të shohin se thneglat i plotësojnë këto nevoja.

•

Vëreni si sillen thneglat. Çka do të ndodh nëse nxënësit e fryejnë vendbanimin e thneglave,
nëse në atë derdhni ujë? Si sillen thneglat me sendet të cilat u gjenden në rrugë? Si thneglat
kthehen në çerdhen e tyre nëse hyrja është e mbyllur? A do të formojnë ata vendbanim të
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ri nëse jashtë rrugës së tyre vendoset një burim i ushqimit? Çka do të ndodh nëse thnegla
nga një koloni vendoset në rrugën e thneglave të kolonisë tjetër?
•

68

Llogaritni sa shpejt thneglat udhëtojnë: Punoni në çifte, një nxënës mat me kronometër,
tjetri e trason rrugën për thneglat për një kohë të caktuar. Vendosni tel në rrugicën që të
mund të matni sa shpejt thnegla ka udhëtuar gjatë kësaj periudhe? Nxënësit mund të punojnë me mësimdhënësin sa shpejt kanë udhëtuar thneglat me zbatimin e informatës të
cilën e kanë mbledhur.
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Shembull të leksionit: Ndezja e poçit elektrik dhe testimi i përçuesve dhe
izolatorëve Bateri dhe poçe
Ide
Në jetën e përditshme të gjithë e përdorin energjinë elektrike, e gjatë kësaj shumë pak kemi
njohuri për atë. Nxënësit fascinohen kur eksperimentojnë me energjinë elektrike, duke përdorur
materiale të sigurt.
Që të kemi qark të rrymës është e nevojshme të kemi energji elektrike, përçues të energjisë
elektrike dhe diçka që shfrytëzon energjinë. Qarku elektrik komplet është një seri e telave ose
e mjeteve tjera elektrike që formojnë një pjesë të mbyllur nëpër të cilin mund të kalojë energjia
elektrike. Nxënësit mund të testojnë se cilat sende e përçojnë energjinë elektrike, e cilat sende
janë izolator me atë që do t’i vendosin në sistem që bën një qark të rrymës. Ata mund të vërejnë
a do të ndriçojë lamba apo jo.
Detyra
Me këtë aktivitet nxënësit do të mësojnë:
•
•
•

Se për qarkun e rrymës është e nevojshme diçka që do ta prodhon energjinë elektrike,
diçka që do ta përçon dhe diçka që do ta përdor (si për shembull poçi i cili do të ndizet).
Se rryma elektrike udhëton vetëm në një qark tërësisht të mbyllur elektrik.
T’i caktojnë materialet që përçojnë energji elektrike.

Materialet
•
•
•
•
•

Bateri (prej 6 ose 1,5 volt për secilin nxënës, duhet të kontrollohen para përdorimit).
Poç (gjithashtu të kontrollohen para përdorimit).
Tel i izoluar i bakrit. Në skajet teli të jetë i zhveshur (teli duhet të jetë i gjatë së paku që të
arrijë nga njëra elektrodë deri te elektroda tjetër e baterisë).
Kapëse në formë të aligatorit, lidhje e rrymës elektrike, tel dhe materiale të rregulluara në
thasë që të testohet përçueshmëria, (gogla të qelqit, shkopinj të drurit, kapëse, rrëmonjëse,
kapak plastik).
Pjata të letrës ose kuti për kategorizimin e sendeve.

Vizato në një gjysmë të letrës pjesë për kokën, e në pjesën e tjetër kokën që ndriçon dhe me një
vijë ndani të dy vizatimet.
Procedura
1. Nëse këto materiale i keni të panjohur, para se ta filloni leksionin bëni eksperimentin vet.
2. Filloni me bisedë për ata çka ata dinë dhe çka duan të dinë për elektrikën.
3. Tregoni nxënësve një bateri dhe zbuloni a mund të thonë çka është ajo dhe nga çka mund të
ndërtohet bateria. Lutni ta lexojnë voltazhën e baterisë dhe të tregojnë çfarë energji bateria
mund të gjenerojë. Tregoni se është e sigurtë të eksperimentohet me bateri, por se ata nuk
guxojnë të eksperimentojnë vetë në shtëpi me rrymë, sepse ajo energji elektrike është me
voltazh më të madh sesa bateria.
4. Tregoni nxënësve tel dhe poç dhe pyetni se çka mund të bëjnë me këtë. Nxitni ta ndezin
poçin duke përdorur një bateri dhe një tel.
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5. Filloni me atë që do tu tregoni nxënësve se do të hulumtojnë me përdorimin e materialeve
në mënyra të ndryshme. Thuani se kur do të ndiejnë se teli nxehet ata kanë arritur sukses
në mbledhjen e energjisë nga bateria, por vetëm në tel. Theksoni se kur teli nxehet ajo
është humbje e energjisë, prandaj ata duhet ta largojnë telin dhe përsëri ta kapin dhe të
provojnë mënyra të tjera. Nëse nuk kanë sukses dhe për atë janë të frustruar, ju mund tu
ofroni zgjidhje dhe tu sqaroni çka duhet të bëjnë. Kur njëherë nxënësve do tu ofrohen
zgjidhjet dhe nëse poçi i tyre ndizet, atëherë ata shpejt fitojnë ide të reja.
6. Kur nxënësit do të arrijnë sukses, ata duhet t’i vizatojnë kompletet të tyre prej teli dhe poçi
dhe pastaj të shohin a ka edhe ndonjë mënyrë tjetër me të cilën do të mundej të ndizen
poçet. Vazhdimisht nxënësve parashtroni pyetje. A është me rëndësi cilën pjesë të poçit e
keni lidhur me tel apo është me rëndësi cilën pjesë të telit e keni përdorur. Pse fundet e telit
janë të zhveshur ose janë të mbështjellur me gomë?
7. Kur të gjithë nxënësit me sukses e kanë mbaruar detyrën e ndezjes së poçeve, bisedoni për
qarkyn e rrymës dhe çka është e nevojshme që të bëhet qark i suksesshëm i rrymës.
8. Nëse nxënësve nuk mundeni tu jepni kapëse në formë të aligatorit dhe lidhje të rrymës
elektrike, ata mund të krijojnë qark të rrymës me përdorimin e kapëses në formë të aligatorit
dhe poçit në lidhje të rrymës elektrike.
9. Puna tjetër të cilën duhet ta bëni është tu shpjegoni se disa materiale përçojnë energji
elektrike e disa jo. Ata që nuk e përçojnë energjinë elektrike quhen izolator. Nxënësit a mund
të qëllojnë si ata mund të testojnë materialet se a janë përçues apo izolator? (Me përdorimin
e këtyre telave testoni qarkun e rrymës që të shihni a do të ndizet drita?) Nxënësit duhet
t’i kategorizojnë materialet në kuti dhe t’i ndajnë në përçues dhe në izolator. Pastaj duhet
t’i pyetni çka kanë përfunduar dhe sipas asaj të bëjnë rregulla për atë çka është izolator i
mirë.
10. Me nxënësit bisedoni çka kanë mësuar për qarkun e rrymës, përçuesit dhe izolatorët.
Nxitni nxënësit të japin ide të reja dhe mënyra të reja të prezentimit të përgjigjeve të tyre
në pyetjet për energjinë elektrike.
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Vlerësimi
Ndezja e poçit paraqet mbarim të suksesshëm të detyrës së parë. Vizatimet e nxënësve mund
të tregojnë qarkun komplet të rrymës me tel të lidhur në vend të duhur të baterisë dhe të poçit.
Kryerja me sukses e detyrës së dytë do të rezulton me dy grupe të kategorizuara në mënyrë të drejtë
(izolator dhe përçues) dhe nxënësit do të dinë se vetëm metalet e përçojnë rrymën elektrike.
Aktivitete shtesë:
Ky projekt mund të zgjërohet edhe në fusha tjera:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Me atë që do të bisedohet me nxënësit për zbatim të sigurt të energjisë elektrike (nxënësve
duhet tu thuhet asnjëherë mos ta prekin ose mos të luajnë afër ndonjë burimi të energjisë
elektrike, asnjëherë mos t’i prekin aparatet elektrike me dorë të lagura dhe asnjëherë mos
t’i mbingarkojnë telat e rrymës elektrike).
Me nxënësit bëni një listë të sendeve për të cilat ata dinë si t’i përdorin bateritë ose energjinë
elektrike.
Flisni me nxënësit për atë sa jetat e tyre do të ishin të ndryshme nëse nuk do të ekzistonte
energjia elektrike..
Nxitni nxënësit të shpikin mënyra të reja me të cilët do të mund të kursejnë energjin
elektrike.
Lejoni nxënësve të eksperimentojnë me motor të vegjël, zile të telefonit dhe pllaka që të
bëjnë fene, rrethe me ngjyrë ose dërgues të kodeve.
Lejoni nxënësit të eksperimentojnë me llojet e ndryshme dhe fuqitë e ndryshme të baterive
dhe poçeve që t’i përcaktojnë efektet e dritës së poçit elektrik. Shpesh, nxënësit vetë do të
zbulojnë seri dhe lidhje paralele.
Eksperimentoni me energjinë statike. Mbështillni sipërfaqen e drurit me balon ose gomë
dhe përgjigjuni në atë se cilat materiale u përgjigjen pjesëve të mbështjellura (pjesë të
letrës, stiropor, pikat e ujit do të tërhiqen nga sendi i mbështjellur).
Hapni baterinë që të shihni dhe të caktoni si punon. Nxitni nxënësit të bëjnë bateri të tyre
nga fleta e aluminës dhe tubave të letrës së toaletit dhe poçet.
Hulumtoni poçin me thjerrëz dhe bëni poçe në një kavanoz të vogël qelqi. Duhet të përdoret
kornizë e vogël, tel dhe bateri që të ndizet poçi.
Bëni elektromagnete me atë që do ta lidhni spirale nga teli në një gozhdë dhe do ta lidhni
fundin e telit me baterinë dhe pastaj hulumtoni raportet e elektrikës dhe magnetizmit.
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Shembull për leksion: Të mësuarit për veçoritë dhe vërejtja e ndryshimëve
Ide
Jeta ndryshon. Asgjë nuk është e humbur përgjithmon, çdoherë kalon në formë të re, siç leshi
ndryshon në xhemper, ndryshimi i drithit në miell ose ndryshimi i mineraleve në metale. Disa
ndryshime janë të natyrshme siç është plakja, vdekja dhe kalbja e bimëve dhe kafshëve, ajo
në truall krijon mundësi për rritjen e një numri të madh të bimëve me të cilët do të ushqehen
një numër i madh i kafshëve. Disa nga ndryshimet janë fizike e disa janë kimike. Që të sqarohet
ndryshimi, së pari duhet saktësisht ta sqaroni karakteristikat e sendit. Veçoritë janë kualitete siç
janë ngjyra, era, tekstura, madhësia, kjo mund të vërehet me përdorimin e pesë shqisave. Disa
karakteristika kërkojnë testim me materiale tjera siç janë magnetet, qarku elektrik që të testohet
përçueshmëria, ose testimi i ujit që të shihet fuqia e absorbimit ose aftësia për tu mbajtur mbi ujë.
Ne gjithashtu, përdorim vegla siç është vizorja, peshorja, termometri, kronometri dhe mikroskopi
që të mundemi sa më saktësisht t’i përshkruajmë veçoritë.
Detyra
Me këtë aktivitet nxënësit:
•
•

Do të mësojnë se materialet dhe sendet kanë veçori që mund të përshkruhen dhe të
kategorizohen.
Do ta vëzhgojnë ndryshimin dhe do të mësojnë si do të munden ta përshkruajnë ndryshimin
sipas veçorive që ndryshohen.

Materiale
•

Qese të letrës në të cilën janë kategorizuar sendet. (Do të ishte ideale nëse për çdo nxënës
do të kishte qese në të cilën do të kishte koleksion identik të sendeve. Koleksioni duhet
të përmbajë sende të cilat kanë veçori të ngjashme siç janë sendet cilindrike me teksturë
të ndryshme, ose kuti plastike për rruajtjen e filmit, makareve të drurit dhe sfungjerëve të
rrumbullakët.

Procedura
1. Me nxënësit luani lojën e të qëlluarit. Ata nuk duhet t’i shikojnë sendet, por duhet të qëllojnë
me prekje. Qëllimi i lojës është të përshkruhen sendet në qeset e tyre, ashtu që kur do të
dëgjojnë tri zgjidhje të cilat e sqarojnë sendin në qese, çdo nxënës do të qëllojë për cilin
send bëhet fjalë. Lutni njërin nga nxënësit të kap një send në qesen e tij dhe ta përshkruajë.
Nëse mendojnë se e dinë çka nxënësi ka përshkruar, ata duhet ta nxjerrin atë send nga
qesja dhe ta mbajnë në dorë. Duhet të kontrolloni secili prej nxënësve a ka përshkruar nga
një send.
2. Derisa nxënësit i karakterizojnë sendet në qeset e tyre, ju duhet tu ndihmoni të vërejnë se disa
fjalë janë shumë përshkruese dhe kontribojnë më lehtë të identifikohet sendi i cili preket
me dorë, derisa përdorimi i fjalëve të tjera nuk u ndihmon që aq lehtë ta përshkruajnë dhe
gjejnë sendin. Tregoni nxënësve se zgjedhjet e tilla janë quajtur “veçori” dhe se shkencëtarët
duhet t’i përshkruajnë veçoritë e sendeve të cilët ata me vëmendje i hulumtojnë, që njerëzit
e tjerë të dinë çka ata kanë sqaruar. Veçoritë janë karakteristika të cilat mund t’i vëzhgojmë
me përdorimin e pesë shqisave. Gjithashtu, mund të përdorim vegla të cilat do të na
ndihmojnë të shohim veçoritë e sendeve siç janë vizorja, peshorja ose termometri.
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3. Luani lojra të ndryshme ku ju do të mbani një send dhe do të zbuloni sa veçori të ndryshme
të atij sendi nxënësit do të mund të përshkruajnë. Nxënësit mund të përcaktojnë një lëndë
dhe ta ndërrojnë veçorinë e atij sendi (si për shembull, ndryshimi i formës në një fletë letre
me atë që letra do të griset). Nxënësit e tjerë a do të mund të tregojnë tani cilat veçori janë
ndryshuar (forma dhe madhësia), e çka ka mbetur e njejtë (ngjyra dhe tekstura).
4. Lutni nxënësit të binë nga shtëpia tre sende. Ata mund t’i kategorizojnë në tre grupe, një
për të cilën ata do të parashikojnë se definitivisht do të ndryshohet gjatë kohës dhe punë
për të cilët nuk janë të sigurt se do të ndryshohet. Nxënësit duhet të bëjnë listë në të cilën
do t’i shënojnë veçoritë e çdo sendi dhe pastaj t’i vendosin sendet në pjesë të klasës ku
mund t’i vërejnë. Këto sende duhet shpesh të hulumtohen që të vërehen cilat ndryshime
janë bërë. Vëmendja e nxënësve duhet të fokusohet në atë cilat veçori janë ndërruar, e cilat
kanë mbetur të njejta. Për shembull copa e bukës mund ta mbajë madhësinë dhe formën e
njejtë, por mund ta ndryshojë teksturën dhe ngjyrën. Nëse keni sende duplikat, ju ndoshta
duani të diskutoni me nxënësit për atë që ata të shtojnë ujë në disa prej tyre ose disa t’i
ruajnë në vend të errët e disa t’i rruajnë në vend të nxehtë. Pyetni nxënësit të parashikojnë
dhe të testojnë ndryshimi i kushteve a rezulton në ndryshimin e veçorive të ndryshme.
(Nxënësit duhet vetëm të vëzhgojnë, nuk duhet t’i marrin erë sendet).
Vlerësimi
Nxënësit mund t’i prezentojnë aftësitë e tyre dhe në mënyrë të saktë dhe korekte t’i sqarojnë
veçoritë e sendeve.
Aktivitete shtesë
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjatë gatimit ndodhin lloje të ndryshme të ndryshimeve. Me nxënësit mund të përgatitni
ndonjë recetë dhe të vëreni cilat veçori të përbërësve janë ndryshuar, e cilat kanë ngelur
të njejtë gjatë procesit të gatimit. Nxënësit mund të kalojnë shumë mirë kur përgatisin
akullore, bukë, zhele dhe pufka.
Përshkruani, kategorizoni dhe klasifikoni koleksionin e pullave të cilët kanë veçori të
ndryshme.
Lutni nxënësit të mbledhin pika të ujit me materiale të ndryshme që të testojnë aftësinë e
materialeve për absorbim.
Hulumtoni procesin e ndryshimeve të materialeve të ndryshme në produkte që i përdorim
në jetën e përditshme siç janë konzervat, shishet, materialet dhe letra.
Bëni testimin e materialeve të ndryshme që ta caktoni tejdukshmërinë e tyre.
Eksperimentoni me ndryshimin e temperaturës që të vëreni avullimin dhe ngrirjen ose
shkrirjen. Përdorni lloje të ndryshme të lëngjeve ose materialeve të cilat shkrihen siç është
dylli ose puteri.
Eksperimentoni me materiale që treten (siç është sheqeri ose kripa).
Nxitni nxënësit të parashikojnë, të testojnë dhe të shpikin rregulla për veçoritë e sendeve
që të mbahen në ujë.
Demonstroni ndryshimin kimik i cili zhvillohet kur në uthull ose në ndonjë thartirë (acid)
tjetër vihet pluhuri për pjekje. Kjo është shumë zbavitëse për nxënësit.
Me nxënësit përpiquni të kryeni aktivitete të ndryshme për pastrim, siç janë lustrimi i
sipërfaqeve metalike dhe pastrimi i dritareve.
Këndoni një këngë të njejtë me eksperimentim dhe ndryshim të volumit, zërit, tempos dhe
fjalëve.
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Shembull për leksion: Drita, Hijet, Refleksioni dhe Ngjyra
Ide
Drita është themelore që ne të mund të shohim. Drita udhëton në vijë të drejtë derisa nuk ndeshet
me ndonjë send, pastaj sendi mund të absorbojë ose të pasqyrojë dritën. Burimi më i madh i
dritës të cilën e shohin njerëzit është dielli, por drita mund të vie edhe nga poçi, qiriu, zjarri, nga
diçka që është shumë e nxehtë, nga kafshë ose insekte të caktuar, siç janë xixëllonja ose peshku
që shkëlqen.
Hija është pjesë e errësirës e cila formohet në të kundërtën nga burimi i dritës, kur sendet e errëta
e bllokojnë rrugën e dritës. Drita nëpër disa sende kalon më mirë e në disa jo.
Refleksioni është i shkaktuar nëse drita përthuhet nga sipërfaqja e rrafshtë. Me përzierjen e tre
ngjyrave themelore mund të fitohen të gjitha ngjyrat e ylberit. Ngjyrat mund të ndahen në ngjyra
themelore.
Detyra
Me këtë aktivitet nxënësit:
•
•
•

Do të mësojnë në cilën mënyrë krijohet hija.
Do të mësojnë se hija bie në anën e kundërt të sendit nga burimi i dritës.
Do të zbulojnë se natyra e hijes varet nga distanca e burimit të dritës nga sendi dhe
sipërfaqja në të cilën bie hija.

Materiale
•
•
•
•

Shkumës
Pjata të letrës
Shishe plastike dhe ujë
Dy qese në të cilat ka sende të fshehta që mund të krijojnë hije interesante (siç janë çelësat,
makaret e të tjerë).

Procedura
1. Filloni me atë që do t’i pyesni nxënësit çka është hija? Çka dinë ata për hijen? Çka do të
dëshironin të zbulojnë për hijen?
2. Me nxënësit bisedoni për atë se hija është pjesë e errësirës e cila krijohet kur drita është
e bllokuar nga sendi. Kujtoni nxënësit se kur do të shkojnë jashtë nga klasa duhet të
eksperimentojnë me hijën, ata asnjëherë nuk duhet të shikojnë drejtpërdrejt kah dielli.
Dilni së bashku me nxënësit jashtë nga klasa dhe renditni ata në një vijë. Së bashku me
nxënësit edhe njëherë kontrolloni rregullat e lojës. Simoni tha se aktiviteti duhet të bëhet
(vetëm kur mësimdhënësi do të fillojë me “Simoni tha se…”, urdhëri duhet të bëhet). Luani
lojën “Simoni tha”, me atë që hijen do ta bëni sa është e mundshme më të lartë, më të ulët,
të qetë, para jush, pas jush, në të majtë, në të djathtë, sa është e mundur më të qartë ose sa
është e mundur më të turbulltë.
Kthehuni, a ju ndjek hija? Shkelni në hijen me një këmbë, pastaj me dy këmbë. A mund ta
kapni hijen tuaj? A mund ta mblidhni? Edhe në përgjithësi a mund ta prekni? Simoni tha të
bëni hije më interesante, më të frikëshme dhe me të butë.
Përparimi i mësimdhënies në matematikë dhe në njohje të mjedisit
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3. Shqyrtoni faktin se drita udhëton në vijë të drejtë. Për shkak se drita e diellit është e bllokuar
nga trupi juaj bëhet hija. Hija është çdoherë në anën e kundërt nga sendi dhe drita. Nxitni
nxënësit të punojnë në grupe nga tre dhe të bëjnë hijen e një përbindëshi që ka një kokë,
gjashtë duar. Së shpejti ata do ta kuptojnë se duhet të rënditen në vijë, por me shpinën të
kthyer kah dielli.
4. Çdo nxënësi jepni pjatë të letrës. Me përdorimin e kësaj pjate nxitni të bëjnë hijen më të
madhe, më të vogël ose hije që nuk ka formë të rrumbullakët. Shqyrtoni së bashku me
nxënësit, se forma dhe madhësia e hijes varet nga pozita e sendit në raport me burimin e
dritës.
5. Nxitni nxënësit të parashikojnë. A mendojnë ata se sendet e tejdukshme mund të bëjnë
hije? Pastaj çdo nxënësi jepni gotë plastike dhe udhëzoni të vërejnë se hija e gotës nuk
është aq e errët si hija e trupit të tyre. Disa nga nxënësit do të vërejnë se si hije thehet dhe
me këtë thyerje bën lara interesante. Në çdo gotë vini pak ujë dhe nxitni nxënësit t’i vërejnë
efektet interesante që i bën hija në ujë.
6. Caktoni partner për çdo nxënës. Njërit nga partnerët jepni shkumës, ai ose ajo duhet të
jenë vizatues. Partneri tjetër duhet të jetë statujë. Lutni çdo nxënës të zë një pozitë ashtu
që të bëjë një hije, partneri me shkumës duhet ta vizatojë hijen. Pastaj partnerët duhet t’i
ndërrojnë rolet. A mund ata të përfshihen në hijet? A mund ata të caktojnë çfarë statujë ka
bërë partneri i tij në bazë të hijes e cila është e vizatuar.
7. Luani lojën e të qëlluarit. Njëri nga partnerët duhet të jetë në ekipin A, tjetri në ekipin B.
Partneri i ekipit B ulët më anësh nga burimi i dritës, derisa partneri i ekipit A zgjedh një
send interesant nga qesja dhe e mban mbi kokën e partnerit nga ekpi B. Partneri nga ekipi
B sipas hijes përpiqet të zbulojë se çështë sendi. Partneri nga ekipi A mund të ndërrojë
këndin e sendit të cilin e mban, që të mund partneri i tij më lehtë ose më vështirë ta qëllojë.
Përsëritni sëbashku me nxënësit se pozita e sendit mund ta ndërrojë formën e hijes. Kur
partneri nga ekipi B do ta qëllojë se për cilin send bëhet fjalë, partneri i ekipit A e kthen
sendin në qese. Pastaj i ndërrojnë rolet. Të gjitha nxënësit me rradhë duhet marrin pjesë në
lojë dhe t’i hulumtojnë hijet.
8. Kthehuni në klasë dhe vëreni vëzhgimet e nxënësve ose çka kanë mësuar për hijet dhe
punoni në mënyrë tjetër që të zbuloni cilat punë nxënësit do të donin t’i dinë për hijet.
Vlerësimi
Në fund të këtij leksioni nxënësit do të jenë në gjendje saktësisht të vërejnë çka është e nevojshme
që të bëhet hije.
Kur do të tregohet sendi, nxënësit do të jenë në gjendje ta parashikojnë formën e hijes së tij.
Aktivitete shtesë
Aktivitete të cilat mund t’i shtoni që të zgjërohet ky leksion janë:
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•

Duke përdorur dritën e llambës e cila ndriçon kah muri i klasës luani lojë me hije brenda në
klasë.

•

Bëni një kapës të hijeve që të kapni lloje të caktuara të hijeve, hije të rrumbullakta, hije të
cilat lëvizin, hije të mjegullzuara, hije të zbehta ose të holla ose hije të rreve.
Përparimi i mësimdhënies në matematikë dhe në njohje të mjedisit

•

Vizatoni hije në letër që është për të prerë, letër për fotografi ose letër me të cilën mund të
shtypet me ndihmën e dritës së diellit.

•

Kur dita është me diell, vizatoni hijet e nxënësve në terrenin e shkollës. Pastaj në bisedë
me nxënësit pyetni pozicioni i hijeve a do të ndryshojë gjatë ditës. Mund të ktheheni në
të njejtin vend dhe nxënësit të vendosen në të njejtin vend, por çdoherë hija duhet të
vizatohet me shkumës me ngjyrë tjetër. Bisedoni me nxënësit çka ndodh dhe pse ndodh
ajo? (Pozita e diellit ndërrohet gjatë ditës dhe Toka rrotullohet e kjo rezulton me ndryshimin
e hijes së tyre gjatë ditës).

•

Krijoni orën e diellit në një pjatë të letrës dhe me përdorimin e letrës indeksore “gnomon”,
që të indikohet ora (theni hartën indeksore në gjysmë në mënyrë diagonale dhe vendosni
pjatën). Kulmi i “gnomonit” duhet të tregojë veriun. Lini pjatat jashtë tërë ditën, por në ata
duhet të vendosni gurë të vegjël që mos ta fryej era. Çdo orë shënoni ku është formuar hija.

•

Luani lojën e shtimit të shtesave hijes. Njëri nga nxënësit bën hije, hija e tij duhet ta prek
hijen që e ka bërë nxënësi i dytë.

•

Me përdorimin e poçit dhe çarçafit të vjetër bëni teatër të hijeve në klasë. Nxënësit duhet
të formojnë silueta të kafshëve dhe sendeve të tjera me anë të duarve të tyre ose të presin
sende dhe t’i vendosin në shkopinj. Nxënësit mund të bëjnë dhe lëvizje pantomimike, kurse
nxënësit tjerë që janë në publik duhet të qëllojnë çka bëjnë ata (a i lajnë duart, qenit i
hedhin top që ai ta zë dhe kthej prapa, a vrapojnë me balon të kapur në një fije peri, a bëjnë
lëvizje baletore apo marshojnë si ushtarë.).

•

Përdorni llambë tavoline që të krijoni silueta të nxënësve në mur. Bëni të njejtat në një fletë
letre dhe preni. Ata duhet t’i identifikojnë siluetat.

Që të hulumtohet drita, ngjyra dhe refleksioni ju duhet të:
•

Parashikoni dhe të testoni nëpër cilat materiale drita mund të kalojë (nëpër letër, gazetë,
pecetë, qese plastike, karton).

•

Bëni një numër të madh të eksperimenteve me të cilët nxënësit mund të demonstrojnë
se drita është themelore për rritjen e bimëve. Kjo mund të bëhet me kultivimin e bimëve
identike në dritë dhe në errësirë, ose nëse vendosni një send të errët në fletën e bimës dhe
nëse e vrojtoni ose nëse mbillni bimë në kuti të këpucëve dhe e vrojtoni si rritet në drejtim
të diellit.

•

Bëni një rrotë me të gjitha ngjyrat e ylberit nga një disk të prerë nga kartoni. Bëni këtë me
atë që do të bëni një lak në telin i cili ka rreth 1 metër, telin duhet ta futni nëpër dy bira
të cilat janë bërë në qendrën e diskut. Laku në njërën anë duhet të jetë më i liruar dhe
duhet të dredhohet me trashësi sa një gisht rreth diskut, derisa teli nuk do të dredhohet i
tëri. Largoni duart dhe disku duhet të fillojë të rrotullohet në rreth, të gjitha ngjyrat do të
përzihen dhe do të fitohet ngjyra e bardhë. Me këtë do tu prezentoni nxënësve se drita e
bardhe ose ngjyra e bardhë fitohet me përzierjen e të gjitha ngjyrave tjera së bashku.

•

Përdorni prizmën që tu tregoni nxënësve si ngjyra e bardhë zgjërohet në të gjitha ngjyrat e
ylberit. Vëreni se ngjyrat janë në një sekuencë të njejtë.

•

Bëni ylber me përdorimin e ujit nga zorra për ujitjen e oborrit. Nëse nxënësit ndalen në
anën tjetër të zorrës me shpinë të kthyer kah dielli, pikat do ta pasqyrojnë dritën në ngjyra
të ylberit. Këndi i zorrës duhet të ndryshojë derisa të gjithë nxënësit nuk e shohin ylberin.

Përparimi i mësimdhënies në matematikë dhe në njohje të mjedisit
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•

Nxënësit duhet të ushtrojnë me përzierjen e tri ngjyrave themelore (e kuqe, e kaltër dhe e
verdhë) ose me ujë në të cilën ka të tretur ngjyrë ushqimore. Nxitni nxënësit t’i përziejnë
ngjyrat në kartonin e vezëve ose në kube të vogla që shërbejnë për bërjen e akullit dhe
vetë të vijnë deri te zgjidhja për ngjyrat që e përbëjnë ylberin. Këtë mund ta bëjnë edhe me
përdorimin e cellofanit me ngjyra.

•

Mësoni nxënësit si t’i ndajnë ngjyrat me përdorimin e procesit të hromatografisë. Përdorni
shirit, filter-letër ose një pjesë të prerë të filter letrës për kafe ose pecetave të letrës. Me
një fllomaster të zi ose ngjyrë kafe shënoni një shenjë në letër me madhësi prej disa
cantimetrave, por kjo duhet të bëhet me një fllomaster që lehtë fshihet. Varni letrën në
një kavanoz me ujë ashtu që fundi i letrës të prek ujin, kurse pjesa që është shënuar me
fllomaster jo. Si lëviz uji lartë letrës, ngjyra me të cilën është shënuar pjesa e letrës do të
ndahet në pigmente të cilat treten nga letra.

•

Me thjerrë shikoni stripe dhe magazine të cilat kanë fotografi me ngjyrë që të shihni si pikat
me ngjyrë përzihen që të bëjnë fotografi.

•

Bëni anketë mes nxënësve dhe mësimdhënësve që të shihen ngjyrat e tyre të preferuara.
Rezultatet parqitni në grafik.

•

Mbledhni ekzemplar të ndryshëm të ngjyrave nga shitorja për ngjyra. Nxënësit duhet t’i
bashkojnë ngjyrat me sende të caktuara që më së shumti i përgjigjen klasës dhe natyrës.

•

Bëni shëtitje, por gjatë asaj duhet të fokusoheni në një ngjyrë të caktuar (si për shembull, sa
sende me ngjyrë të kuqe mund të shihni në natyrë)

•

Hulumtoni rolin e ngjyrës në kamuflimin në natyrë ose në një betejë.

•

Vëreni dallimin në ndryshimin e ngjyrave në natyrë (zhvillimi i stinëve të vitit, zhvillimi i
qenieve të gjalla, plakja e tyre, dallimet në kushtet që ndryshojnë siç është për shembull
thatësira…)

•

Zbuloni cilat sipërfaqe bëjnë refleksion (a janë lugët e shtëpisë, a janë mbrojtësit e veturave,
dritaret e të tjerë) nxënësit duhet të vërejnë se ato janë sipërfaqe të rrafshta dhe me dritë.
Sipërfaqet e rrumbullakta apo të lakuara e reflektojnë objektin në mënyrë të çuditshme.

•

Përdorni pasqyra për të eksperimentuar dhe zbuluar fotografi të reja në sende të ndryshme,
për zgjidhjen e renditesve me pasqyrë dhe për gjetjen e simetrisë së shkronjës në alfabet.
Mund të testotni vertikalisht, horizontalisht ose diagonalisht.

•

Bashkoni dy pasqyra që të eksperimentoni me refleksionin në refleksion.

•

Përdorni pasqyra të vogla të ngjitura në trekëndësha që kanë sipërfaqe që reflekton, që të
bëni një kaleidoskop.

•

Bëni “pasqyra njeriu”. Një nxënës “shihet në pasqyrë” kurse tjetri është pasqyrë dhe duhet
t’i imitojë veprimet të cilat i bën personi real. Shënoni një vijë në dysheme e cila do të
prezentojë pasqyren dhe nxënësve të cilat janë çifte duhet tu jepni pasqyrë që të bëjnë
kontroll derisa e bëjnë këtë aktivitet..

•

Bëni një studim për hënën dhe theksoni se hëna vetë nuk krijon dritë, por që e reflekton
dritën e diellit. Fazat e hënës janë të shkaktuara nga ndryshimi i këndit mes hënës dhe
diellit. Nxënësit duhet të mbajnë ditar për ndryshimet e hënës. Nga kutia e këpucëve mund
Përparimi i mësimdhënies në matematikë dhe në njohje të mjedisit

të bëni dioramë dhe me ndihmën e dritës së diellit nxënësit mund t’i kuptojnë fazat e
hënës.
•

Duke eksperimentuar me lloje të ndryshme të thjerrzave dhe mjeteve të cilat reflektojnë
dritë siç janë thjerrat, kamerat, dylbitë, kaleidoskopet dhe periskopet.

Përparimi i mësimdhënies në matematikë dhe në njohje të mjedisit
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Shembull për leksion: Të mësuarit për motin
Ide
Motin e formojnë tre faktorë kryesor: nxehtësia, ajri dhe uji. Nxehja e atmosferës së tokës që e
bënë dielli shkakton nxemjen e ajrit, i cili lëviz në drejtim të regjioneve më të ftohta, derisa ajri
më i ftohtë më i rëndë e zë vendin e tij. Ajri i ftohtë pasatj nxehet dhe kështu përsëritet ajo që
ndodhi paraprakisht. Toka roton dhe ajri ndjek një rrugë të vazhdueshme që është e njohur si
rreja e shpërndarë. Uji ngrihet dhe akumulohet në ajër derisa nuk vie deri te pika e ngopjes, pastaj
shndërohet në rreshje. Moti çdo ditë ndërrohet në temperaturë, lagështësi, shpejtësi në fryerjen e
erës dhe të rreshura. Ekzistojnë vegla për matjen e ndryshimit të motit.
Detyra
Me këtë aktivitet nxënësit do të mësojnë se:
•
•
•
•
•

Ajri është çdokund rreth nesh, ne nuk mund ta shohim, por mund ta ndjejmë. Ai zë
hapsirë.
Era është ajër që lëviz.
Dielli, era dhe uji janë faktor të rëndësishëm për motin.
Moti mund të ndryshojë nga dita në ditë, nga sezoni në sezon.
Moti mund të përshkruhet me njësi matëse siç janë: temperatura, kahja dhe shpejtësia e
erës, sasia e rreshjeve dhe lagështia.

Materiale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Globus ose fotografi të Tokës.
Shami e cila do ta prezentojë atmosferën.
Kantë me ujë.
Gota plastike të pastra.
Peceta të letrës.
Tapa.
Kopje të letrës nga gjarpëri që mund të fluturon.
Fije.
Shirit i cellofanit.
Gërshërë.
Fllomaster.
Burim i nxehtësisë si radiatori ose reshoja.
Kuti e zezë për rruajtjen e filmit
Gozhda të vogla
Çekan.
Gurë.
Gype plastike.
Harta indeksore në formë të trekëndëshit.

Përparimi i mësimdhënies në matematikë dhe në njohje të mjedisit

Procedurat
1. Filloni leksionin dhe pyetni nxënësit çka është moti? Çka e shkakton? Çka dinë për motin
dhe çka do të dëshironin të zbulojnë? Nxënësit shpesh kanë ide të gabueshme për motin
dhe çka e përbën atë, por ju nuk duhet t’i korigjoni, është e nevojshme t’i shënoni komentet
e tyre.
2. Sqaroni se moti ndryshon jashtë në ajër, ndonjëherë është ftohtë ose nxehtë, ndonjëherë
bie shi ose borë. Para se të mësoni çka i shkakton ndryshimet, ju duhet të mësoni diçka
për ajrin. Planeti i Tokës është e mbëshjellur me një qebe të ajrit, e cila quhet atmosferë.
Vendosni shaminë mbi globus ose mbi fotografinë e Tokës. Sqaronu nxënësve, se atmosfera
është vetëm 50 milja e thellë dhe mbi atë në gjithësi nuk ka ajër. Ku nuk ekziston ajër nuk ka
edhe jetë.
3. Pyetni nxënësit si e dinë se ajri është këtu. Ata a mund ta shohin? Jo, por mund t’i lutni të
fryejnë në qese të zbrazëta të letrës. A mund të shohin atë? A mund të ndiejnë atë? Fryni
në duart e tyre. Theksoni nëse ata nuk mund të shohin ajrin, ata mund të shohin si ai e zë
hapsirën në qese, sepse e shohin se si ajo lëviz.
4. Pyetni: “Dy sende a mund të jenë në të njejtën kohë në të njejtin vend?” (Jo). “A zë ajri
hapsirë?” Përpiquni të vini peceta të letrës në fund të gotës, shtyni me forcë që mos të bie.
Mbyllni gotën dhe viheni në një kofë me ujë. Pyetni nxënësit të parashikojnë peceta e letrës
a do të laget apo jo. Nxirreni pecetën nga gota dhe do të shihni se është e thatë, sepse ajri
nuk lejon të depërtojë uji deri te ajo dhe e zë vendin e njejtë.
Përpiquni të eksperimentoni përsëri me gotën, por tani hapeni që një pjesë e madhe e ajrit të del
nga ajo. Tani peceta e letrës do të jetë e lagur, sepse ajri është avulluar dhe uji depërton në gotë.
Secili nga nxënësit duhet të përpiqet ta bëjë këtë aktivitet, që të bindet se uji zë hapsirë.
5. Secilit nxënës jepni nga një tapë dhe nxitni të mendojnë si mund ta vendos tapën në fundin
e kofës pa e prekur. Eventualisht nxënësit mund të shpikin se nëse vënë gotë në majën e
tapës, tapa do të fundoset, sepse ajri e shtyn ujin dhe tapa nuk mund të fluturojë mbi ajër,
por vetëm mbi ujë. Mbledhni gota, tapa dhe peceta të letrës. me nxënësit përsëritni se ajri
me të vërtet zë hapsirë edhepse ne nuk mund ta shohim, por mund ta kapim një pjesë të
ajrit në qese dhe ta ndijmë.
6. Pyetni çka ndodh kur ajri nuk nxehet? Ne nuk mundemi ta shohim ajrin, por mund të
shohim çka i bënë ai gjarpërit që është bërë për të fluturuar (gjarpëri për fluturim duhet të
jetë spiral dhe në mes duhet të ketë të ngjitur fije). Nëse gjarpëri që fluturon, mbahet mbi
diçka që është e nxehtë si është radiatori çka do të ndodh? (Gjarpëri lëviz më shpejt, kur ajri
i nxehtë ngritet). Secili nxënës duhet të bëjë gjarpër i cili fluturon dhe ta teston mbi ndonjë
burim të nxehtësisë si është radiatori.
7. Nxënësve sqaroni se dielli vazhdimisht e nxen ajrin i cili ngrihet dhe lëviz dhe i cili ndërrohet
me ajër më të ftohtë. Kjo i krijon rretë, kurse ato mund të bëjnë mot të ndryshueshme. Me
atë që do ta dimë se nga cila kahje vie era, mund të parashikojmë çfarë do të jetë moti.
Instrumenti për matjen e kahjes së erës është një mjet i rëndësishëm për matjen e motit.
8. Bëni vetë mjete për matjen e kahjes së erës me përdorimin e kutisë për rruajtjen e filmit.
Secili nga nxënësit fiton kuti për rruajtjen e filmit me kapak. Kontrolloni të katër anët e
kompasit dhe faktin se dielli lind në lindje. Lejoni nxënësit ta shënojnë lindjen, perëndimin,
veriun dhe jugun dhe në kapak të vizatojnë në lindje diell, që t’i rikujtojë se dielli çdoherë
lind në lindje. Vëni një gozhdë në qendrën e kapakut. Hapni kapakun, në kuti vini disa gurë
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që kutia mos të rrotullohet. Vendosni harta indeksore në formë të trekëndëshit në gypa
dhe vendosni gypin në gozhdë. Nxënësit mund ta dekorojnë atë flamur me fotografi të
ndryshme. Vegla për matjen e kahjes së erës duhet të testohet jashtë ose para ventilatorit.
9. Me nxënësit kontrolloni edhe njëherë çka kanë mësuar për motin. Duhet t’i nxitni të japin
ide të reja dhe përgjigje për punët tjera të cilat dëshirojnë t’i mësojnë për motin.
Vlerësimi
•
•
•

Nxënësit mund t’i ndjekin kahjet e formimit të instrumenteve për motin.
Nxënësit mund të përshkruajnë disa nga veçoritë e ajrit.
Nxënësit mund t’i bashkojnë fotografitë e instrumenteve për matje të motit (termometër,
barometër, mjeti për matjen e kahjeve të erës, mjeti për matjen e shiut) me punët të cilat
ata i masin.

Aktivitete shtesë
Aktivitete me të cilat mund të zgjërohet kjo temë janë:
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•

Bëni një barometër nga konzerva. Vendosni balon me pjesën e sipërme të prerë mbi
konzervën e hapur. Balonin përforconi me shirit të gomës. Vini një copë kartoni në anën
e poshtme të konzervës që shtrihet rreth 20 centimetra mbi kulmin e konzervës dhe vini
gjilpërë indikuese në balon ashtu që ta prek kartonin lartë rreth 10 centimetra. Bëni shkallë
në karton dhe vëreni si indikatori shkon lartë poshtë çdo ditë. Ajri bën shtypje në çdo
gjë duke e përfshirë edhe balonin. Rrënia e shtypjes tregon se moti do të jetë i keq, nëse
shtypja rritet kjo do të thotë se moti do të jetë i mirë. Që ta demonstroni këtë, vendosni
konzervën në ujë shumë të ftohtë e pastaj në ujë shumë të nxehtë dhe shikoni se si baloni i
cili është vendosur në njërën anë të konzervës bie dhe ngrihet si ndryshon shtypja brenda
në konzervës.

•

Bëni lule për kohën që e tregon lagështinë. Stërpikni 10% akua kobalt tretje hloride në një
filter për kafe dhe lini të thahet. Nxënësit mund të mbështjellin një shkop për pastrimin e
thjerrëzës rreth filterit që të bëjnë pistil dhe stam të lules dhe gjethe. Lulja është e kaltër
kur është e thatë, kurse është ngjyrë trandafili kur është e lagur. Stërpikni lulen me ujë dhe
pastaj thani me fen që të tregoni ndryshimin e lagështisë.

•

Bëni një mjet për matjen e shiut nga kutia e rrafshtë. Shënoni njësitë matëse me marker. Kur
do të ndalet shiu zbrazeni mjetin. Nëse nxënësit vetë bëjnë mjete të tyre për matje atëherë
kur do të ndalet shiu ata duhet t’i zbrazin. Ata duhet të qëllojnë se pse ka më shumë ose më
pak ujë. (ndoshta mjetin e tyre e kanë vendosur nën dru ose afër strehës së shkollës).

•

Gjatë ditës duhet të mbahet ditar për motin, kushtet kohore dhe për llojet e rreve.

•

Me nxënëst hulumtoni hartat kohore nga gazetat.

•

Nxitni nxënësit t’i njohin format e njohura në rretë dhe t’i përdorin ata forma për të shprehurit
kreativ me shkrim.

•

Vëreni çka mund të lëviz në erë. Parashikoni dhe testoni sende të ndryshme nën kushte të
ndryshme të motit me erë.
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•

Me nxënësit shkoni të hulumtoni dhe të kërkoni shenja që i kanë lënë kushtet kohore
(erozioni nga shirat e mëdha, diçka që shiu ka lënë pas vete, diçka që tregon se do të fryej
fuqishëm ose ndonjë formë që e ka lënë era).

•

Çdo kulturë ka folklor të saj me temën “moti”. Nxënësit duhet të bëjnë listë të fjalëve të urta
të lidhura me motin dhe të caktojnë ata fjalë të urta a kanë vlerë.

•

Nxënësit duhet në ndonjë enë të vënë borë dhe të parashikojnë çka do të ndodhë me borën
nëse e bien brenda në klasë. Në enë duhet të shënohet hapsira në të cilën ata mendojnë se
gjendet lëngu kur do të shkrihet bora. Ata duhet të vërejnë dhe të diskutojnë për rezultatet,
e pastaj ta lënë ujin të avullohet.

•

Ftoni një meteorolog të vie në shkollë dhe të flasë me nxënësit si bëhet prognoza e motit.
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Shembull për leksion: Kultivimi i bimëve mbledhja dhe kultivimi i farëve

Ide
Të gjitha bimët biejnë në dy kategori themelore, bimë me lule dhe bimë që nuk kanë lule. Bimët
që nuk kanë lule janë fier, myshk dhe bimët gjethmbajtës. Në botë ka mbi 250.000 lloje të bimëve
me lule dhe çdo ditë zbulohen të reja.
Bimët me lule e përdorin energjinë që e kanë mbledhur nga dielli (me ndihmën e pigmentit të
gjelbër klorofil), dioksidi i karbonit, uji dhe mineralet të cilët rrënjët i absorbojnë nga trualli duke
krijuar ushqim në formë të sheqerit (proces të njohur me emrin fotosintezë). Procesi i marrjes së
frymës së bimëve zhvillohet nëpërmjet gjetheve të bimëve.
Pjesët e bimëve me lule janë rrënjë me qime (që e mban bimën në dhe dhe i absorbon materiet
ushqyese dhe ujit nga trualli), trungu i bimës (që është sistemi transportues), gjethet (që janë
fabrika për prodhimin e ushqimit për bimën), sythët (të cilët zhvillohen ose në lule ose në gjethe)
dhe lulja e cila prodhon fara, të cilat më vonë rriten në bimë të reja.
Gjethet kanë forma dhe funksione të ndryshme. Që të mund të kryejnë funksionin e tyre dhe të
kryejnë ushqim për bimët, gjethet duhet të përshtaten në kushtet jetësore të tyre. Bimët në pjesët
më të ulëta të pyjeve do të duhet të kenë gjethe më të mëdha që të mbledhin mjaftë dritë, derisa
gjethet e bimëve të cilat gjenden në pjesët më të larta dhe të cilat i janë nënshtruar erërave të
forta, kanë gjethe më të vogla që të mbijetojnë.
Lulja ka funksionin të prodhojë farë. Kjo kërkon proces i cili është i njohur si polenizim, ku pluhuri i
polenit udhëton prej pjesës mashkullore deri te pjesa femërore e lules. Disa nga bimët janë të aftë
vetë të bëjnë polenizimin, një numër i madh i bimëve mbështeten në pranimin e polenit nga një
bimë tjetër e llojit të njejtë (polenizimi i kryqëzuar). Në disa raste era dhe uji ndihmojnë poleni të
shpërndahet, por më i rëndësishëm është polenizimi nga insektët. Që të tërhiqen insektet dhe të
përmirësohet bartja e polenit bimët zhvillojnë lule me forma interesante dhe ngjyra të çelta.
Pjesët e lules janë: pjesa mashkullore (pistili) që e prodhon polenin, pjesa femërore e lules përbëhet
nga ovariumi në të cilin ka embrion të farës.
Nga ajo del gotëza ku në realitet pranohet poleni. Gotëza gjindet në trungun i cili mund të jetë
me gjatësi të ndryshme. Kur do të prodhohet poleni, në gotëz krijohet tuba e polenit e cila rritet
nëpër gotëz dhe shkon poshtë në ovul që ta pllenojë. Ovulla e papllenuar bëhet më e madhe
dhe zhvillohet në farë. Fryti është ovarium i pjekur që është pjesë përbërëse e një ose më shumë
farave të pjekura.
Çelësi i mbijetesës së bimëve me lule është në farat. Një mënyrë për pllenimin është me ndihmën
e erës. (Farat të cilat fluturojnë shpesh kanë fletë ose flokë të mëndafshit), disa fara kanë gremça
me të cilat kapen në lëkurën e kafshëve.
Kur kushtet për rritje janë të përshtatshme, fara kalon nëpër faza të mbirjes, (zhvillimi i embrionit
të bimëve në bimën e re). për disa fara është e nevojshme periudha e pushimit, e disa bimëve
të tjera u nevoitet periudhë e ftohjes para se të mbijnë. Për të gjitha farat është i nevojshëm uji,
oksigjeni dhe temperatura e drejtë që të mbijnë.
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Gjatë fazës së parë të mbirjes së farës, uji depërton në farë dhe kjo e bënë farën të fryhet dhe
të ndahet. Nëpër mbëshjellësin e farës rrënja mbin. Pastaj rrënja ndahet dhe zhvillohen rrënjët
anësore. Trungu i shkurtër lëshon kotiledon (hapsirë për depozitimin e ushqimit dhe farës),
edhe ky ushqim përdoret për zhvillimin e bimës, derisa vetë bima nuk del në sipërfaqen e tokës.
Atëherë fillon fotosinteza. Në këtë kohë rrënja dhe trungu zgjaten, gjethet rriten dhe hapen, kurse
mbështjellësi i farës bie. Kotiledonet vyshken sepse ushqimi u është zvogëluar. Fillojnë të rriten
gjethe të reja, kotiledonet bien dhe fara bëhet bimë.
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Detyra
Me këtë aktivitet nxënësit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Do ta kuptojnë konceptin se të gjitha lulet prodhojnë farë në të cilat ka materiale për rritjen
e bimës së re.
Do të kuptojnë se nëse fara mbillet në dhe, ujitet dhe nëse mbahet temperatura e
përshtatshme dhe ka mjaftë dritë ajo rritet në bimë.
Do të mësojnë se për çdo bimë ka farë të veçantë.
Do të zhvillojnë vetëdije se fryti ka një farë të caktuar nga e cila rritet ai fryt.
Do të zhvillojnë vetëdije se fryti i bimës ka strukturë mbrojtëse në të cilën gjendet fara e
bimës.
Do të kuptojnë se të gjitha farat janë të ngjashme sepse çdo farë përmban një bimë të
vogël e cila quhet embrion dhe fara përmban ushqim i cili ndihmon bima të rritet.
Do të mësojnë se fara ka tri pjesë, mbështjellës që e mbron bimën, bebe dhe ajo është pjesa
të cilën mund ta shohim.
Do të zhvillojnë vetëdije se shpërthimi i farës është proces i rëndësishëm që të mbijetojë
bima, vetëm ajo ndodh në mënyra të ndryshme.

Materiale
•
•
•
•
•
•
•

Fotografia e ciklit të zhvillimit të ovariumit nga lulja në fryt
Qesë të vogla të letrës dhe kartona të vezëve për çdo nxënës
Një paqet të groshës, gjysma e groshës duhet të futet në ujë dhe të lihet të rrijë gjithë
natën.
Saksi për mbjellje, nga një për çdo nxënës.
Tokë argjilore.
Fara për mbjellje (sallatë e gjelbër, karrota, majdonosi, grosha, bizelja e të tjerë).
Spërkatëse e ujit.

Procedura
1. Mbledhni fara në vjeshtë. Filloni me atë që do tu thuani nxënësve se lulet tërë verën kanë
pasur punë. Nxënësit do të duhet të qëllojnë çfarë punë kanë pasur lulet. Ju nxënësve duhet
tu tregoni fotografi të ciklit të zhvillimit të ovariumit në fryt. Sqaroni se frytet janë shtëpi për
farët dhe se i mbrojnë derisa nuk paraqiten kushtet e vërteta farët të rriten në bimë të reja.
2. Jepni nxënësve qese të letrës, nxënësit vetë duhet të mendojnë se ku do të mbledhin farët.
Nëse nuk ka fara të mjaftueshme atëherë caktoni nga sa nxënës së bashku do të mbledhin
fara. Shpikni mënyrë në të cilën farët do të rriten në fryt të njohur. Kur nxënësit do t’i
mbledhin farët, ju duhet t’i nxitni t’i kategorizojnë në kartonet e vezëve. Farët duhet të
kategorizohen në katër pjesë “ata që lundrojnë”, “ata që fluturojnë”, “ata që janë stoper”, dhe
ata që udhëtojnë me ndihmën e njërëzve apo kafshëve”.
3. Propozoni nxënësve të bëjnë tregim për farët.
4. Pyetni nxënësit t’i krahësojnë kokrat e groshës që janë të thata dhe ata që tërë natën kanë
qenë në ujë. Në çfarë mënyre ata janë të njejta? Në çfarë mënyre ato dallohen? Pyetni
të tregojnë çka do të ndodh me kokrrat e groshës nëse i lamë në ujë? Nxënësit duhet të
pastrojnë mbështjellësin e groshës dhe me kujdes t’i nxjerrin kotiledonet, atë duhet ta
bëjnë me ndihmën e gjilpërës. çka ka brenda? A i rikujton ajo nxënësit në ndonjë pjesë
të caktuar të bimëve dhe në cilën pjesë? Çka mendojnë ata, farat a janë të gjalla? Nëse
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janë, çka tregon se janë të gjallë nëse nuk janë, çka tregon se nuk janë? Pse mbështjellësi
mbrojtës është aq i fortë? A mund të vizatojnë pjesë të farës të groshës?
5. Lejoni nxënësve të kultivojnë bimë. Duhet të bëni lehe dhe para çdo lehe ta shkruajnë
emrin e nxënësit. Bimët duhet të mbillen dhe të ujiten me ujë. Nxënësit duhet të masin sa
dhe është vënë dhe sa fara janë mbjellë. Ata duhet me spërkatëse t’i ujisin farët që i kanë
mbjellë. Mini kopshti mund të vendoset në dritaren e klasës. Nxënësve duhet tu sqarohet
se botanistët dhe njerëzit që mbjellin farë marrin shënime çdo ditë për rritjen e farave.
Nxënësit gjithashtu, duhet të marrin shënime dhe ta skicojnë zhvillimin e bimëve që i kanë
mbjellur. Kur bimët do të rriten dhe frytet e tyre do të piqen nxënësit duhet t’i mbledhin
dhe me ato të përgatisin ushqime të ndryshme dhe sallata.
Vlerësimi
Pas mbarimit të këtij leksioni nxënësit do të jenë në gjendje:
•
•
•
•
•

Të kategorizojnë farët sipas asaj si ata shpërndahen.
Të bëjnë vizatime të pjesëve të farës së groshës dhe të tregojnë cila pjesë çka është.
Do t’i dinë emrat e disa bimeve dhe do të sqarojnë pse ata rriten në bimë.
Do të dinë të marrin shënime për rritjen e farëve.
Do të dinë të përshkruajnë rrjedhën e rritjes së farëve në fryt.

Aktivitete shtesë
Me aktivitetet vijuese mund ta zgjëroni këtë leksion.
•

Nxitni nxënësit t’i kategorizojnë farët ose gjethet e bimës sipas asaj si duken ata. Duhet të
bisedohet për atë çfarë veçori kanë farët (madhësia, forma, ngjyra, tekstura).

•

Duhet të luhet loja e memorjes së farëve ose gjetheve. Një grup i nxënësve me kujdes
vrojton koleksionin e farëve ose gjetheve, pastaj i mbyllni sytë dhe grupi tërheq një farë ose
një gjeth të koleksionit. Nxënësit me sytë e mbyllur përpiqet të kujtohet cili gjeth ose cila
farë mungon dhe ta përshkruan. Kush do ta bën atë me saktësi ka të drejtë ta tërheq farën
e ardhshme ose gjethin e ardhshëm të koleksionit.

Si lojë të dytë, mund ta ndani klasën në grupe të vogla dhe çdo grupi t’i jepni grup të farëve. Njëri
nga grupi e përshkruan farën dhe ai që do të qëllojë me saktësi ka të drejtë të përshkruajnë farën
e re.
•

Pyetni nxënësit të hapin lulet dhe të nxjerrin ovariumet dhe atë ta vizatojnë.

•

Bëni një lulishte të bimëve rrënjore, mund të jenë karrota, patate, qepë. Duhet rrënjët t’i
vëni në ujë dhe të shikoni cila rrënjë do të rritet më shpejt ose cila rrënjë do të rritet më e
gjatë.

•

Krahësoni lule të bimëve të ndryshme. Duhet të krahësohet në cilën mënyrë lulet janë të
ngjashme, e në cilën mënyrë ata janë të ndryshme. Pastaj duhet të bëhet listë e ngjashmërive
të tyre ose dallimet sipas (ngjyrës, aromës, madhësisë, gjetheve e të tjerë).

•

Nxitni nxënësit të vendosin polen nga disa lloje të bimëve në një letër të errët, poleni duhet
të shikohet nën thjerrë që të shohin sa poleni nga lulet e ndryshme është i ngjashëm e sa
është i ndryshëm.
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•

Duhet të hulumtohet cikli i jetës së bimëve të ngjashme. Nxënësit munden t’i vizatojnë
fazat e ndryshme të ciklit zhvillimor të bimës.

•

Nxënësit duhet t’i mbledhin gjethet. Ata mund të kopjojnë gjethin në fletën e letrës. nxënësit
e klasës duhet të ndahen në ekipe dhe në ekip të punojnë që t’i përcaktojnë të gjitha
pikturat e gjetheve. Duhet tu tregohet nxënësve se disa gjethe mund të jenë helmuese.

•

Duhet të krahësohen gjethet e bimëve gjethmbajtës me gjethet e bimëve gjethrrënës.
Duhet të shënohet sa janë të fortë gjethet e bimëve gjethrrënës, ata në atë kanë mbështjellës
prej dylli që u ndihmon të mbijetojnë dimrin. Me nxënësit bisedoni për atë si gjethet
përshtaten.
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Lista e materialeve në klasë për punën në lëndën njohja e mjedisit
Materiale të dobishme të cilat përdoren në ligjerimin e lëndës Njohja e mjedisit
top							
qese të letrës
shkumës						
kapëse
argjil							
peceta të letrës
ngjyra							
lapsa
gota							
qese plastike
gota matëse						
gërshërë
deterxentët i lëngshëm					
tel
ngjitëse						
shirit
letër							
rrëmonjëse
stiker
Paisja për lëndën Njohja e natyrës dhe shkencës
sodë për pjekje						
peshore						
balon							
bateri							
kuti							
poçe							
cellofan në ngjyrë					
bateri							
filter letër						
ngjyrë për ushqim					
identifikues për insekte, dru				
bimë, zogj, gurë					
magnet							
thjerrë
gogla
pasqyra, plastike ose të qelqit
Materiale që mund të mirren nga shtëpia ose nga mjedisi
kavanoz						
kuti për kafe						
tapa							
karton për vezë						
konzerva të zbrazta					
kuti për film

bimë
spërkatëse
dhe argjili
prizmë
gurë të ndryshëm
krip
guaca
fara
lugë
kashta
sheqer
uthull
tel

revista
kuti nga kartoni
kuti për këpucë
shishe të sodës
shishe të jogurtit

Materialet që është e preferueshme t’i keni në lëndën Njohja e natyrës dhe shkencës
Akuarium, kapëse në formë të aligatorit, kafshët e vogla, mikroskopi, kronometri, termometri.
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Leksion tematik: Moti
Pse moti?
Në vendosjen për caktimin e temës intereset e nxënësve janë burim i rëndësishëm. Shumë shpesh
leksioni tematik mund të jetë i nënshtruar nga plani dhe programi mësimor. Leksioni tematik në
vijim, rrjedh nga rrufeja, që është paraqitur në një ditë shkollore. Qielli është erësuar dhe janë
paraqitur bubullimat. Lirimi i elektricitetit i ka shqetësuar nxënësit dhe ata janë fokusuar në atë çka
po ndodh jashtë klasës. Përcaktimi i temave duhet të bazohet në kuriozitetin natyror të nxënësve,
prandaj në këtë rast mësimdhënësi ka vendosur të zgjedh motin si temë të leksionit tematik.
Moti
Të gjithë nxënësit e kanë të njohur motin. Nga fakti se çfarë moti është varet çka ata mund të
bëjnë dhe çka duhet të veshin. Moti si temë mund të shfrytëzohet që të integrohen të gjitha
lëndët nga plani dhe programi mësimor. Për shembull në matematikë dhe njohje të natyrës
mund të lexohet temperatura, të bëhet vlerësimi dhe parashikimi, grafikët e rreshjeve, hulumtimi
i instrumenteve për matje të motit, testimi dhe zbulimi i drejtimit të erës, bërja e eksperimenteve
dhe hulumtimi i raporteve shkak-pasojë. Mund të shkruhen ditare për motin, raporte për motin,
poema, të tregohen gjëegjëza në temën “Moti”.
Moti ligjerohet si temë globale. Hulumtohen dallimet në motin në hemisferën jugore dhe
hemisferën veriore dhe për këtë bisedohet me nxënësit. Ndryshimi i stinëve ka ndikim në jetën
e njerëzve gjithkund në botë dhe kjo është një gjë që hulumtohet. Hulumtohen dhe vizatohen
hartat. Si shtesë nxënësit mësojnë për profesionet e njerëzve, që e parashikojnë motin në stacionet
meterologjike. Në klasë mund të vijë edhe një mysafir që do të mund tu rrëfejë nxënësve për
kushtet e ndryshme kohore në vende dhe krahina tjera.
Në klasë mund të vendosen harta kohore, të përgatitura nga nxënësit. Në bibliotekë duhet të
ketë literaturë profesionale për motin dhe libra të tjerë në atë temë. Një kënd i klasës duhet të
shndërrohet në TV studio nga ku do të emetohet parashikimi i motit. Në qendrën e dramës duhet
të vendoset veshje që mbahet gjatë stinave të ndryshme të vitit. Në qendrën matematikore dhe
shkencore mund të vendosen instrumente për matjen e shpejtësisë së erës, sasisë së shiut, harta
dhe ditare për motin. Në qendrën letrare mund të vendosen lista të cilat përmbajnë fjalë të cilat
janë të lidhura me kushtet kohore. Kjo do t’i motivojë nxënësit të flasin dhe në bisedat e tyre të
përdorin terminologji të duhur. Projektet artistike mund të përmbajnë vizatim, bërjen e muraleve
dhe vizatim të hijeve.
Aktiviteti grupor që bëhet në temën moti është instrument i shkëlqyeshëm për vlerësimin e
përparimit dhe e motivon të nxënit kooperativ. Nxënësve u ofrohet mundësia t’i prezentojnë
idetë e tyre, ta tregojnë diturinë e tyre. Ja disa ide për projekte grupore:
•
•
•
•

Përmbledhja e tregimeve të shkruara nga nxënësit në temën – “Moti”, nga e cila do të bëhet
libër, i cili do të vendoset në bibliotekë dhe e cila do tu tregohet të gjithë nxënësve dhe
vizitorëve që do të vijnë në klasë.
Mund të shkruhet dramatizim.
Nxënësit mund të krijojnë garderobë, e cila do të mbahet në stinët e ndryshme të vitit.
Mund të shkruajnë përshkrim të kreacioneve të tyre.
Raporte ditore të kohës të cilat nxënësit do t’i bëjnë gjatë vitit shkollor

Në faqet vijuese janë dhënë shembuj të shkallëve të planifikimit të leksionit tematik “Moti”. Bërja
e rrjetit të planit dhe programit mësimor dhe aktiviteteve për të nxënit si dhe propozime për
evaulim. Për shembull plani për leksion paraqet integrim të pjesëve të planit dhe programit
mësimor.
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Detyrat kryesore të leksionit tematik – “Moti”.
•
•
•
•
•
•
•
•

Do të motivohen të flasin dhe të mendojnë për motin.
Do të fitojnë njohuri për elementet kohore dhe për klimën.
Do të bëhen të vetëdijshëm për ndikimin e motit në jetën e njerëzve.
Do të eksperimentojnë me instrumentet për matjen e kohës.
Do t’i shënojnë opservimet e matjes.
Do të bëhen më të vetëdijshëm për masat të cilat ndërmiren në fatkeqësite elementare të
shkaktuara nga moti e caktuar.
Do ta kuptojnë rolin e meteorologut.
Do t’i krahësojnë kushtet kohore në botë.
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Stuhi idesh në temën “Moti”

Losion për rrezitje
Pushim

Uragane 		
Vërshime		 Moti i rrezikshëm
Shira
Borë
Diell
Bubullima
Vetëtimë Parashikimi i motit

Çadër
Çizme,
Pelerinë		
Dorëza
Kapele

Sezone

Këngë për
pranverën

Termometra
Barometra
Mjete për matjen
e shpejtësisë së
erës

Moti
Ftohtë		
Nxehtë

Shkallë

Goditjet e rrufesë
Iglo
Raporti për motin
Mjegull, rre

92

Përparimi i mësimdhënies në matematikë dhe në njohje të mjedisit

Drama
Aktrimi i kushteve
kohore, vallëzimi
në shi, dramatizime,
raporti për motin,
modele.
të kostimeve, vërja
në rolin e parashikuesit

Gjuhë amtare
Libra me temë “Moti”

Të shkruarit
Raporte për motin, ditar,
poema, libra, lista me fjalë
gjëegjëza

Matematika
Grafe për kushtet
kohore,matje të
kushteve kohore,
hulumtimi i formave gjeometrike,
krahësimi i celziusit
dhe farenhajtit,
zgjidhja e problemeve kohore.

Muzika
Efektet e zërit,
leximi në kor,
këngë, vallëzime

Moti

Të shprehurit
artistik
Fotografimi, vizatimi, teknika
frotazh, skenë për
dramë,
ilustrime, disenj,
murale, vizatime të
hijeve.

Shkenca
Opservimi i motit, parashikimi, balone të kohës
barometër, mjete për
matjen e shpejtësisë dhe
kahjes së erës, kondenzimi, rre, cikli kohor,
eksperimente me nxehtësinë e diellit.
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Tema: Moti
Integrimi i planit dhe programit mësimor

Gjuhë amtare

Art

Matematikë

• Biseda për atë çka dimë dhe çka
duam të dimë për motin.
•Raportet ditore të motit.
•Vendosja e librave me temë
moti.
• Bërja e fjalorit me terminologji
– Moti.
• Libra për motin.
• Gjëegjëza me temë – Moti.
• Të shkruarit e dramatizimit për
shfaqje

• Ilustrimi i poemave me temë
moti.
• Ilustrimi i librave.
• Disenji kohor.
• Mjeti për matjen e kohës.
• Murale.
• Kostume.
• Vizatimi i shiut.
• Skenë për dramë.
• Vizatime të hijeve.
• Vizatimi me teknikë frotazh

• Leximi i temperaturës.
• Vlerësimi i temperaturës.
• Paraqitja në grafik të
temperaturës, krahësimi i
shkallëve celzius dhe farenhajt.
• Vlerësimi i të reshurave.
• Matja e të rreshurave.
• Vlerësimi i vetëtimave dhe
rufeve.

Njohja e shoqërisë

Muzikë / Lëvizje

Shkenca

• Caktimi i simboleve të motit.
• Vendosja e hartave.
• Anketa për motin.
• Hulumtimi i kushteve të
ndryshme kohore
• Kërkimi i informatave për
raportet për motin.
• Bisedë për ndikimin e motit mbi
njerëzit.
• Vendbanimet e ndryshme.
• Veshëmbathja e ndryshme që
mbahet.
• Ndikimi i motit në ushqimin.
• Krijimi i muraleve për katër
stinët e vitit.
• Vizitë stacionit meteorologjik.

• Efektet e zërit, prezentimi i
motit me mimikë.
• Recitimi në kor.
• Këngë për motin.
• Aktrimi i kushteve kohore.
• Vallëzimi i shiut

• Hulumtimi dhe opservimi i
motit.
• Parashikimi dhe kontrolli i
shënimit për motin.
• Efekti i shkakut dhe pasojës nga
raporti për motin.
• Caktimi i përdorimit të
instrumenteve për kohën.
• Balonët kohor.
• Barometrët.
• Modeli i anemometrit.
• Përdorimi i shkallës së Baufordit
për erën.
• Ndjekja e rreve.
• Caktimi i rreve të ndryshme.
• Cikli kohor dhe cikli i ujit.
• Eksperiment me nxehtësinë e
diellit
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Vlerësimi
Në përcaktimin e asaj çka është mësuar në kuadër të këtij leksioni, mësimdhënësit dhe nxënësit
do të bëjnë gjeneralizime për secilën nga katër stinët e vitit. Gjeneralizimet mund të bëhen
gjatë prezentimit të muraleve. Nxënësit duhet gojarisht t’i tregojnë karakteristikat e kushteve të
caktuara kohore dhe ndikimi që ata e kanë mbi njerëzit.
Kuizi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Diçka që dëshiroj të ha kur është e nxehtë. ________________________________
Diçka që dëshiroj të ha kur është e ftohtë. ________________________________
Kafshë e cila jeton në kushte të ftohta. ______________________________________
Diçka që vesh kur është ftohtë. _____________________________________________
Diçka që mund të fluturojë. _______________________________________________
Diçka që ndryshon me stinët e vitit. _______________________________________
Diçka që na mbron nga shiu. ___________________________________________
Diçka që mund të bësh kur vetëton. ___________________________________
Diçka që nuk duhet të laget. ____________________________________________
Bimë së cilës nuk i nevoitet ujë. ______________________________________
Diçka që mund të bësh kur bie borë. __________________________________
Diçka që vie nga rreja. ______________________________________________
Diçka që mund të bësh në një ditë të nxehtë vere. ______________________
Kafshë, e cila shkon në një vend tjetër kur ndërohet stina e vitit. ____________
Vend që duhet të vizitohet nëse është nxehtë. ___________________________
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Shembull i planit për leksion: Erë pritëse
Pjesë të integruara të planit dhe programit mësimor
Shkenca
Matematika
Njohja e shoqërisë
Detyra
•
•
•

Njohja me instrumentet e ndryshme për matjen e kohës.
Kuptimi i asaj se si instrumentët për matjen e kohës ndihmojnë të parashikohet prognoza
e motit.
Krijimi i erë pritëses i cili do të shërbejë si një instrument të thjeshtë për matjen e kahjes së
erës.

Materiale
•
•
•
•
•
•
•
•

Letra.
Ngjitëse, gërshërë.
Biula.
Lapsa.
Goma.
Ngjyra.
Termometër.
Barometër.

Informata
Erë pritësja e tregon drejtimin e fryerjes së erës. Kur era fryn i kthen anët e erë pritëses, i cili është
i bërë nga dy krahë.
Si bëhet erë pritësja
1. Me vizore vizatohet drejtkëndëshi me dimenzione 3x4 cm dhe trekëndësh me krahë të
gjata 3 cm. Këto forma mund të zbukurohen, të ngjiten në karton dhe të prehen.
2. Preni nga 2 cm, në çdo skaj të biulës.
3. Në njërën anë të biulës vendosni katrorin në tjetrën trekëndëshin.
4. Në mes përforconi me kapëse ose me gozhdë. Mesi për varje duhet të vendoset në gomë
për fshirje, që biula me lehtësi të rrotullohet.
5. Erë pritësen vendosni jashtë kur është koha me erë.
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Procedura
1. Me nxënësit bisedoni për instrumentet e ndryshme me të cilat matet dhe parashikohet moti
(termometri, barometri, kompjuteri, sateliti, radari). Nxënësve tregoni një termometër dhe
një barometër dhe sqaroni përse shërbejnë. Bisedoni për atë si meteorologët e përdorin
barometrin.
2. Pyetni nxënësit, cilat instrumente përdoren për matjen e erës. Nxënësit a mund ta masin
shpejtësinë e erës dhe a mund të matet era.
3. Pyetni nxënësit të thuan në cilin drejtim fryn era. Sqaroni se ata do të bëjnë një instrument
të thjeshtë, me të cilin do ta caktojnë drejtimin në të cilin fryn era.
4. Ata duhet t’i ndjekin udhëzimet për bërjen e erë pritëses.
5. Erë pritësja duhet të testohet, jashtë nga klasa.
Vlerësimi
Mësimdhënësit duhet të opservojnë aftësinë e nxënësit t’i numërojë instrumentet e ndryshme
me të cilat matet koha. Me këto opservime mësimdhënësi duhet të vlerësojë si çdo nxënës i ndjek
udhëzimet dhe si i kuptojnë këto instrumente të thjeshta për matjen e kohës.
Aktivitete shtesë
Mund të bëhen edhe instrumente të tjera për matjen e kohës dhe nga ata të bëhet ekspozitë.
Këto instrumente duhet të përdoren kur bëhet parashikimi i motit në klasë.
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Shembull plan për leksion: Vjersha për motin
Pjesë të integruara nga plani dhe programi mësimor
Gjuhë amtare
Art
Shkencë
Detyra
•
•
•
•

Të përdoret gjuhë e përshkrimit.
Të përdoret terminologjia e motit.
Të caktohen veçori specifike të motit.
Vizatimi në teknikë të kombinuar të ngjyrave të yndyrshme dhe ngjyrave të ujit.

Materiale
•
•
•
•
•
•

Hartë.
Fllomasterë.
Letër e bardhë për vizatim.
Ngjyra të yndyrshme.
Ngjyra të ujit.
Fllomaster i zi.

Procedura
1. Kontrolloni dhe shënoni në hartë në shtylla llojet e ndryshme të motit.
2. Nxënësit duhet të përdorin gjuhën e përshkrimit që të sqarojnë motet e ndryshme që janë
shënuar në hartë. Nën çdo kolonë duhet të shënohen propozime. Nxënësit së pari duhet të
mendojnë për fjalët të cilat i përshkruajnë kushtet e ndryshme kohore dhe si ndjehen kur
moti është i tillë.
3. Fjalë që të përpilohet vjersha për motin:
• Në letër vizatoni pika shiu ose fjolla bore.
• Shkruani fjalët që i përshkruajnë.					
4. Mund ta sqaroni teknikën e kombinuar për vizatim me ngjyra të ujit dhe me ngjyra të
yndyrshme:
• Nxënësve tregoni se do të bëjnë forma të cilat e paraqesin motin dhe do të shkruajnë fjalë
të cilat i sqarojnë ata forma. Së pari duhet të vizatojnë me ngjyra të yndyrshme, e pastaj me
ngjyra uji.
• Kur do të thahet ngjyra e ujit vizatohen format dhe fjalët të shkruara me fllomaster të zi.
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Moduli 1

Udhëzimi për mënyrën e të menduarit të nxënësve
Detyrat vijuese u qenë parashtruar disa nxënësve. Nga ata u kërkua t’i zgjidhin detyrat dhe
të përgjigjen në pyetjet për secilën nga ato. Përgjigjet e nxënësve janë paraqitur pas çdo detyre.
Zgjidhni çdo detyrë dhe pastaj shihni përgjigjet e nxënësve. Në vendin për përgjigje të
nxënësve, nëse mendoni se është e nevojshme, mund të shkruani një koment në lidhje me
perceptimin e nxënësve. Pastaj, shihni dallimet në përgjigjet e nxënësve nga mësimi klasor dhe
mësimi lëndor.
Shembulli 1
Tërë uji nga ena e cekët derdhet në gotën e gjatë.

Uji a do të zë më shumë hapsirë, më pak hapsirë apo do të zë hapsirën e njejtë në gotë sikur në
enën e cekët? Sqaroni përgjigjen tuaj.
Përgjigjet e nxënësve për shembullin 1:
Andi (5 vjet) “Më shumë hapsirë – gota është më e madhe”
Blerta (6 vjet) “Më pak hapsirë sepse ena është më e gjërë”
Vjollca (7 vjet) “Do të duhej të jetë e njejtë, por nuk jam e sigurtë. Do të doja të provojë vetë”.”
Kanita (9 vjet) “Kanë hapsirë të njejtë, dhe e njejta sasi e ujit është përdorur në enë dhe në gotë”
Komentet tuaja:
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Shembulli 2

Më poshtë në hapsirën e shënuar janë dy forma me madhësi të njejtë. Kanë stallë të njejta
(të paraqitur si blloqe) të vendosura në dy fusha, por shpërndarja e tyre është e ndryshme.

Lopa në fushën X do të ketë më shumë bar, më pak bar ose do të ketë sasi të njejtë të barit për
ushqim si lopa në fushën Y? Sqaroni përgjigjen tuaj.
Përgjigje të nxënësve për shembullin 2:
Andi (5 vjet) “Lopa në fushën X do të merr më pak bar sepse stallët janë më të vogla.”
Blerta (6 vjet) “Lopa në fushën Y do të merr më pak bar sepse në fushën X ka më shumë bar.”
Vjollca (7 vjet) “Të dy lopët do të marrin sasi të njejtë të barit për të ngrënë, sepse të dy fushat
kanë nga shtatë stalla.”
Kanita (9 vjet) “Të dy lopët do të fitojnë sasi të njejtë. Të dy fushat janë me madhësi të njejtë dhe
kanë numër të njetë të stallave.”
Komentet tuaja:
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Shembulli 3

Në pikturën e mëposhtme ka lule të errëta dhe lule të çelura livadhi.

Çka ka më shumë lule të çelura livadhi apo lule të errëta?
Përgjigje të nxënësve për shembullin 3:
Andi (5 vjet) “Ka më shumë lule të errëta sepse ato janë më të bukura.”
Blerta (6 vjet) “Ka më shumë lule të errëta. Ka gjashtë lule të errëta dhe vetëm pesë lule të
çelura.”
Vjollca (7 vjet) “Ka më shumë lule të errëta sesa të çelura, nuk jam e sigurtë a ka më shumë lule të
livadhit sesa lule të errëta.”
Kanita (9 vjet) “Kjo është pyetje qesharake. Të gjitha lulet janë lule livadhi.”
Komentet tuaja:
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Shembulli 4

Në enët A dhe B ka gogla të kuqe dhe gogla të kaltërta. Në enën A ka 10 gogla të kuqe dhe 21
gogla të kaltërta, derisa në enën B ka 25 gogla të kuqe dhe 45 gogla të kaltërta

Ena A
10 gogla të kuqe
21 gogla të kaltërta

Ena B
25 gogla të kuqe
45 gogla të kaltërta

Nga një njeri me sy të mbyllur është kërkuar të nxjerr nga një gogël nga të dy enët. Nga cila enë
ka më shumë mundësi të nxirret gogla e kuqe?
Përgjigjet e nxënësve për shembullin 4:
Agimi (12 vjet) “Supozoj ena A. Nuk jam i sigurt por mendojë se është ena A.”
Dreni (13 vjet) “Ena B. Ena A përmban reth 48% gogla të kuqe. Ena B ka rreth 55% gogla të kuqe.”
Rroni (15 vjet) “Ena B. Sepse ka më shumë gogla të kuqe në enën B.”
Arita (16 vjet) “Në enën A ka dyfish më pak gogla të kaltërta sesa gogla të kuqe. Në enën B raporti
është më i madh.”
Komentet tuaja:
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Shembulli 5

Shikoni z. Të madhin dhe z. Të voglin. Madhësia e tyre është e paraqitur me blloqe afër tyre

Gjatësia e z. Të voglit është e matur me pulla dhe gjatësia e tij është 3 pulla. Duke i përdorur pullat
e njejta vlerësoni sa pulla është gjatësia e z. Të madhit, pastaj llogaritni sa pulla është gjatësia e
tij.
Përgjigjet e nxënësve për shembullin 5
Agimi (12 vjet) “Do të duhej të ishin 4 -5 pulla. Z. I madhi ishte dy blloqe më i gjatë se z. I vogli dhe
nëse z. I vogli është 3 pulla i lartë atëherë z. I madhi do të duhej të ishte i gjatë rreth 4 – 5 pulla.”
Dreni (13 vjet) “Z. I madhi do të jetë pak më i gjatë se 4 pulla. Deri te kjo zgjidhje arrita me atë që
e llogarita se z. I vogli është 2/3 e gjatësisë së z. Të madhit.”
Rroni (15 vjet) “Rreth 5 pulla. Z. I vogli është 3 pulla kurse z. I madhi është pak më i gjatë se z. I
vogli dhe kështu z. I madhi do të ishte rreth 5 pulla më i gjatë.”
Arita (16 vjet) “Z. I madhi do të ishte 4,5 pulla më i gjatë. Dallimi mes pullave është 3:X. Nëse këtë
e llogaritni mirë do të fitoni 4,5.”
Komentet tuaja:
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Shembulli 6

Një nxënësi i është dhënë një shënim me këto informata.
	Gjykimi 1 - Të gjithë postierët mbajnë uniforma të kaltërta.
	Gjykimi 2 - Të gjithë postierët mbajnë kapele të kaltërta.
	Gjykimi 3 - Do me thënë njeriu që mban uniformë të kaltërt dhe kapele të kaltërt është
postier.

Nxënësit i thuhet se sipas këtij shembulli thënia me rëndësi do me thënë se është e saktë kurse
thënia e parëndësishme do me thënë se është jo e saktë. Nga nxënësi kërkohet: që sipas thënieve
1 dhe 2, të tregojë thënia 3 a është …
A. E rëndësishme
B. E parëndësishme
C. Nuk mund të vendos sipas informatave
Përgjigjet e nxënësve për shembullin 6
Agimi (12 vjet) “Unë mendoj se është e rëndësishme, unë njoh postier që mban kapele dhe
uniformë të kaltërt.”
Dreni (13 vjet) “Nuk jam i sigurt, por mendoj se është e rëndësishme.”
Rroni (15 vjet) “Mendoj se është i parëndësishme sepse jo të gjithë postierët mbajnë kapele.”
Arita (16 vjet) “Nuk është e rëndësishme. Ka edhe njerëz të tjerë që mbajnë kapele dhe uniforma
të kaltërta, e nuk janë postier. Për shembull, policët.”
Komentet tuaja:
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Ju lutemi përgjigjuni në pyetjet vijuese:

1. Çfarë dallime vërejtët në përgjijget në mes të nxënësve të mësimit klasor?
Shënoni sqarimet tuaja.

2. Çfarë dallime vërejtët në përgjigjet në mes të nxënësve të mësimit lëndor?
Shënoni sqarimet tuaja.
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1.1. Mënyra e të menduarit të nxënësve në arsimin fillor
Në pjesën 1.1. ju dha mundësia ta hulumtoni mënyrën e të menduarit të nxënësve në
mësimin klasor dhe në mësimin lëndor. Nga secili nxënës u kërkua të përgjigjet në tri detyra. Duke
i hulumtuar përgjigjet të këtyre detyrave, kishit mundësi t’i shihni të menduarit e ndryshëm të të
rinjëve se si ata e kuptojmë botën, dhe si ata i sqarojnë të kuptuarit e tyre.
Mënyrën e të vëzhguarit që e bëtë në pjesën e mëparshme është e ngjashme me të
vëzhguarit të bërë nga Zhan Pijazhe dhe kolegët. Pijazhe zbuloi se fëmijët në një moshë të caktuar
kanë prirje, që në pyetje specifike vazhdimisht të japin përgjigje të gabuara. Ai gjithashtu zbuloi
se fëmijët si rriten e ndërrojnë mënyrën e të menduarit dhe janë në gjendje të zgjidhin detyra të
cilat deri atëherë nuk kanë mund t’i zgjidhin. (Shihni moshën e nxënësve dhe lexoni detyrat në të
cilat duhej të përgjigjen.)
Vëzhgimet e sollën Pijazhen deri te përfundimi se secili individ kalon nëpër disa faza
konstante hronologjike të zhvillimit intelektual. Ata faza janë: (1) faza senzomotorike, (2) faza para
veprimeve, (3) faza e veprimeve konkrete dhe (4) faza e veprimeve formale. Ju lutemi të keni
parasysh se të rriturit që janë numëruar në përshkrimin e secilës fazë do të duhej tu shërbej vetëm
si shembull. Ata tregojnë moshë të përafërt kur më shumë nga fëmiëjt tregojnë një karakteristikë
të caktuar intelektuale në një fazë të caktuar.
Detyra:
Ju lutemi lexoni informatat vijuese në lidhje me karakteristikat e mënyrës së të menduarit
sipas tri fazave të para të teorisë së Pijazhes. Pastaj bëni ushtrimet të dhëna në fund të kësaj
pjese.
1.1.1. Periudha senzomotorike (0-2 vjet)
Qasja senzomotorike te foshnjet fillon me reflekset e lindur siç është, thithja që janë
vetëm reflekse funksionale. Nevoja biologjike e foshnjes për ushqim e dikton nevojën e fëmijës
të ushqehet nëpërmjet thithjes së gjirit ose cucllës. Këta reflekse të lindura ngadalë kalojnë edhe
në lëndë të tjera siç është thithja e gishtit të madh ose të ndonjë lodre. Kjo i mundëson fëmijës
të kenë përvojë edhe me sende të tjera të cilat nuk janë pjesë e nevojave të tija biologjike. Siç
zgjërohen këto aktivitete dhe si i përsërit ato, te fëmijët reflekset bëhen gjithnjë e më të fortë, por
megjithatë ai është i aftë vetëm për aksion refleksiv individual.
Në moshë prej 4 – 8 muajve, reflekset individuale fillojnë të bëhen aktivitete të kordinuara.
Për shembull, fëmija mëson të shtyjë një lodër të caktuar me ndihmën e lodrave të tjera, lodra
lëshon zë që është i këndshëm për tu dëgjuar. Fëmija me këtë pranon informata të reja. Dukë i
përshtatur mënyrat ekzistuese të sjelljes, fëmija është i aftë t’i zgjërojë dituritë e tyre për botën që
i rrethon.
Nga fundi i periudhës senzomotorike fillojnë të zhvillojnë mënyra të reja të sjelljes, të
zgjidhin probleme të reja dhe të përjetojnë përvoja të reja. Në fund të kësaj periudhe fëmijët
gjithashtu bëjnë edhe kalim prej prezentimit të hapur në prezentim të mbyllur. Fëmijët e kësaj
moshe mund të rikujtohen në sende të ngjashme që për momentin i shikojnë (për shembull:
qeni, macja, nëna e të tjerë)
Fundi i periudhës senzomotorike është i përshkruar si “hulumtim i orientuar”. Fëmija në
këtë fazë ka për qëllim dhe mund të mendojë për ndonjë detyrë. Për shembull, fëmija provon të
hap kutinë. Fëmija do të provojë disa herë në të njejtën mënyrë. Kur do të sheh se nuk mundet
të hap kutinë, do të ndërpresë dhe do ta vëzhgojë kutinë, duke menduar për mënyrën në të
cilën mund të hapet. Këto aktivitete intelegjente zhvillohen ngadalë në një përmbledhje të re të
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shkathtësive mendore, të cilët e karakterizojnë fazën e arrdhshme. Shikoni shkathtësitë e fëmijës
senzomotorik në tabelën 1.
Tabela 1 – Shkathtësi të fëmijëve në periudhën senzomotorike
Fëmija:
• Zhvillon mënyra të të menduarit me ndihmën e aktiviteteve fizike.
• Percepton dhe identifikon sende dhe nga fundi i kësaj periudhe i dallon prindërit
nga të rriturit të tjerë.
• Zhvillon qëndryeshmëri të sendeve – e di se ekzistojnë sende konkrete edhe nëse
ata nuk i sheh në atë moment.
• I mëson emrat e sendeve por nuk posedon njohuri të gjuhës që ta thotë atë.
• Përdor mjete që ta arrijë qëllimin, për shembull: rrëshqet prej njërit skaj të dhomës
deri te skaji tjetër që të luan me lodrën.
• E vëren praninë e mjedisit rrethues.
• Kohën e vështron vetëm në kohën e tashme.
1.1.2. Faza para veprimeve (2 – 7 vjet)
Në këtë periudhë, aktivitetet fizike të fëmijës krijohen në mendimet e fëmijëve, kjo do
të thotë se fëmijë mendon, si lëvizet ndonjë send (aktivitet psiqik) – para se me të vërtet ta lëviz
sendin. Për shembull, një fëmijë nget biçikletë dhe arrin para derës dhe ndalet, mendon dhe zbret
nga biçikleta, e hap derën dhe pastaj vazhdon të nget biçikletën nëpër derë.
Fëmija në këtë fazë, nuk është e aftë t’i mbarojë aktivitetet mendore.(Aktivitet mendor
zhvillohet në tru; ai është aktivitet i brendshëm i zbatuar nga individi.) Për shembull, fëmija i
fazës së para veprimeve mund të mbledh 2 dhe 3 por megjithatë nuk mund të zbrez 3 nga 5. Ky
shembull tregon se ky fëmijë nuk mund të tregojë aktivitet të tërësishëm mendor. Operacion të
tërësishëm mendor supozon se ajo mund të kryhet edhe në mënyrë reverzibile (në drejtim të
kundërt). Fëmija në fazën e para veprimeve nuk është në gjendje t’i kryej proceset mendore në
drejtim të kundërt.
Dallimet perceptive (të dukshme) i mashtrojnë fëmijët të periudhës së para veprimeve.
Për topin nga plastelina të cilit i është ndëruar forma në një shkop të vogël të hollë, fëmija beson
se është i ndërruar edhe vëllimi. Për ujin i cili është i derdhur nga një gotë e gjatë në një enë të
gjërë të cekët, fëmija mendon se janë ndërruar sasitë.
Fëmijët e periudhës së para veprimeve, janë egocentrik. Mendojnë se çdo gjë sillet rreth
atyre. Për shembull fëmija në fazën e para veprimeve që rri para veturës, beson se secili që e sheh
veturën, pa marrë parasysh nga cila anë rrinë, e sheh veturën si fëmija. (veçoritë e periudhës së
para veprimeve janë përmendur në tabelën 2.)
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Tabela 2 – Veçoritë e fëmijës në fazën e para veprimeve
Fëmija:
• I paaftë të kryej veprim, siç janë rregullimi, shoqërimi i njërës me tjetrën, drejtimi
i kundërt, klasifikimi sipas rradhitjes në rritje.
• Ai ose ajo janë mashtruar nga fillestarja – për shembull një copë tortë e prerë në
mes duket më e vogël sesa copa e pa prerë.
• Është egocentrik – si sheh ai/ajo ashtu është. Rregullat e lojës janë rregullat e
tij/të saj. Egocentrizmi humbet si rritet fëmija.
• I zhvillon aftësitë gjuhësore.
• Mendon se liqenet, malet, hënën ose diellin i ka krijuar njeriu.
• E njeh kohën si të tashme, të ardhshme dhe të kaluar.
• Për hapsirën mendon në kuadër të shtëpisë së tij dhe të fqinjësisë.
1.1.3. Faza e veprimeve konkrete (7-11 vjet)
Në fazën e veprimeve konkret, fëmijët fillojnë të mendojnë edhe në drejtim të kundërt
(kryerje të aktivitetit të tërësishëm mendor) dhe të tregojnë mënyrë logjike të të menduarit. Kjo
fazë quhet faza e veprimeve konkrete sepse aktivitetet mendore të fëmijëve janë të kufizuara
vetëm në ato që janë në kontakt direkt. Për shembull, nëse ndonjë fëmije i tregohet një top nga
plastelina dhe nëse e ndërrojmë formën e topit do të di se përsëri është masa e njejtë, por nëse
nga fëmija e njejtë kërkohet të zgjidh detyrë e njejtë, pa e parë topin nga plastelina ose pa e
prekur do të ketë vështirësi që ta zgjidh detyrën. Në fazën e veprimit konkret fëmijës i nevoiten
sende konkrete ose përvoja që t’i zgjidh problemet.
Fëmijët, si kalojnë nga faza e para veprimeve kah faza e veprimeve konkrete, behen
gjithnjë e më pak egocentrik, ata tashmë janë të vetëdijshëm se bota nuk rrotullohet rreth tyre.
Fëmijët në fazën e veprimit konkret kanë kuptim më të gjërë për momentin kohë dhe hapsirë
sesa fëmijët e fazës së para veprimeve. Ata tashmë kuptojnë se qyteti i tyre është pjesë e një zone
më të madhe (për shembull: shteti/populli). Ata gjithashtu mendojnë edhe për ndodhitë nga e
kaluara, e tashmja dhe nga e ardhmja.
Sipas të gjitha gjasave mënyra më e mirë që të përfundojmë për fazën e veprimeve
konkrete është ta definojmë si periudhë kur fëmijët zhvillojnë mënyrë logjike të të menduarit e
cila mund të zbatohet në nevojat e përditshme. Megjithatë fëmija në fazën e veprimeve konkrete
ende nuk është i aftë të mendojë për gjëra abstrakte. Kjo veçori e mëvonshme zakonisht zhvillohet
me rritjen e fëmijës. Veçoritë e fëmijës në fazën e veprimit konkret janë paraqitur në tabelën 3.

Materiale për përparimin e mësimdhënies

111

Tabela 3 – Veçori të fëmijës në fazën e veprimeve konkrete
Fëmija:
• Zhvillon aktivitete mendore siç janë, rregullimi, aktivitete mendore të kundërta,
zbritja, rradhitja, shumëzimi, klasifikimi sipas hierarkisë me rradhitje prej lart posht
edhe anasjelltas, matje.
• Është konkret në të menduarit – ka vështirësi, abstraksione dhe verbalizim.
• Ka kuptim për qëndrueshmërinë e materies, peshës, e shpesh edhe të vëllimit.
• E pranon moralin e më të vjetërve – prind, mësimdhënës e të tjerë.
• I zgjëron pikëpamjet e tij/të saj në lidhje me hapsirën, dallon qytet, shtet, popull.
• I zgjëron kuptimet e tij/të saj për kohën duke përfshirë javët, muajt dhe vitet.
Analiza e modelit të të menduarit
Kjo ka të bëjë me detyrat nga fillimi i këtij moduli. Shqyrtoni përgjigjen e nxënësve dhe mënyrën
e të menduarit që e kanë përdorur për zgjidhjen e detyrave nga shembujt 1 – 3. Pastaj në tabelën
4 përpiquni t’i klasifikoni përgjigjet – a i kanë veçoritë e fazës së para veprimeve ose të fazës së
veprimeve konkrete. Nëse ndonjë nxënës tregon karakteristika nga të dy fazat atëherë ai nxënës
gjendet në fazën e kalimit prej fazës së para veprimeve në fazën e veprimeve konkrete.
Tabela 4 – Analiza e nxënësve
Nxënës

Shembulli 1 Vëllimi

Shembulli 2 Suprina

Shembulli 3
Klasifikimi

Andi – 5 vjet
Blerta – 6 vjet
Vjolca – 7 vjet
Kanita – 9 vjet
Në grupe nga 3 – 4, diskutoni për analizën e nxënësit. Pastaj diskutoni për përgjigjet në këto
pyetje:
•
•
•
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Cila është mosha e nxënësve të cilat i klasifikuat si faza e para veprimeve? Nxënës në fazën
kalimtare? Veprime konkrete?
Cilat janë disa nga veçoritë e mënyrës së të menduarit të treguar nga nxënësit në fazën e
para veprimeve dhe nxënësit nga faza e veprimeve konkrete?
Cilat do të ishin disa metoda adekuate për mësimdhënie nxënësve në fazën e para
veprimeve, fazën kalimtare dhe në fazën e veprimeve konkrete?
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1.1.4. Faza e veprimeve formale (prej 12 vjetëve)
Këtu do të diskutojmë për mënyrën e të menduarit e cila është karakteristike për fazën e
veprimeve formale. Ju lutemi lexoni informatat vijuese dhe në fund analizoni tabelën 1.
Fazën e operacioneve formale Pijazhe e ka përcaktuar si të menduar njohës në shkallë
më të lartë. Njerëzit që e tregojnë këtë nivel të të menduarit dukshëm dallohen nga ata në fazën
e veprimeve konkret. Ata tani më nuk janë të kufizuar vetëm në zgjidhjen e detyrave konkrete
(në të cilat kërkohen sende konkrete). Përkundrazi njerëzit që janë në fazën e veprimeve formale
mund të mendojnë në mënyrë abstrakte dhe mund të parashtrojnë shumë hipoteza. Ata mund të
zgjidhin detyra verbale të vështira dhe të komplikuara dhe mund në mënyrë simbolike të tregojnë
një aktivitet mendor dhe të ndikojnë mbi ta. (për shembull X është në lidhje me Y-in, Y-ni ka lidhje
me Z-ënë, kjo do me thënë se ka ndonjë lidhje edhe ndërmjet Z-së dhe X-it). njerëzit nga faza e
veprimeve formale gjithashtu mund të zgjidhin detyra në mënyrë sistemore duke i shqyrtuar disa
zgjidhje përnjëherë…
Edhe pse të menduarit formalo-veprues fillon nga mosha e adolescencës, më shumë
nxënës të kësaj moshe nuk mendojnë çdoherë në këtë nivel. Disa studime hulumtuese kanë
treguar se nxënësit nga arsimi fillor dhe nga arsimi i mesëm kanë tendenca të mendojnë më
shumë në nivel veprues konkret. (Në tabelën 1 janë paraqitur disa nga veçoritë kryesore të
periudhës vepruese formale.)
Tabela 1 – Veçori të fazës së veprimeve formale
Personi në fazën e percepcioneve formale:
• Mendon në mënyrë hipotetiko-deduktive
• Paraqesin supozime, shembuj, kjo ose ajo është arsyeja, jo as kjo as ajo, mund të jetë kjo
por nuk mund të jetë ajo, mund të jetë ajo por nuk mund të jetë kjo.
• Ka mendim reflektiv – mendon për të menduarit e tij/të saj dhe e vlerëson të menduarit
e tij/e saj
• I ndan dhe i kontrollon varijablat
• Përdor silogjizëm dhe të menduar “nëse – atëherë”
• Vëren se rregullat mund të formohen nëpërmjet konsenzusit
• I zgjëron pikëpamjet e tij/të saj për hapsirën duke përfshirë edhe univerzin.
Si dallohet mënyra e të menduarit në fazën e veprimeve formale nga faza e veprimeve konkrete?
Analiza e mënyrës së të menduarit
Duke e përdorur tabelën 2, provoni t’i identifikoni përgjigjet e nxënësve nga shembujt 4, 5 dhe
6 – a tregojnë ata veçori nga faza e veprimeve konkrete ose nga faza e veprimeve formale. Nëse
ndonjë nga pjesëmarrësit tregon veçori nga të dy fazat atëherë ai kur kemi të bëjmë me këto
detyra, mund të klasifikohet në fazën kalimtare.
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Tabela 2 – Analiza e nxënësve
Nxënësi

Shembulli 4 Propabilitet

Shembulli 5 Proporcione

Shembulli 6 Silogjizëm

Agimi – 12 vjet
Dreni – 13 vjet
Rroni – 15 vjet
Arita – 16 vjet
Kur do të mbaroni me këto analiza, ju lutemi përgjigjuni në pyetjet vijuese.
•

Cila është mosha e nxënësve të cilët i klasifikojmë si nxënës me të menduar formaloveprues?

•

Nëse e klasifikoni ndonjë nxënës në fazën kalimtare, cila është mosha e tij?

•

Duke supozuar se një numër i madh i nxënësve të arsimit fillor nuk janë të aftë për të
menduar të tërësishëm formalo-veprues, cilat do të ishin disa forma përkatëse të të
mësuarit të nxënësve që janë në fazën e veprimeve konkrete ose në fazën kalimtare?

1.2. Vlerësimi i të menduarit të nxënësve
Detyrat si ato të modulit 2 mund tu japin mësimdhënësve shumë informacione për aftësitë
intelektuale të nxënësve të tyre. Ky lloj i detyrave është quajtur Detyra për intervistë individuale
(Personal Task Interviews). Në intervistën individuale, nga nxënësi kërkohet të zgjidh detyrën,
kurse në vazhdim nga nxënësi kërkohet ta sqarojë përgjigjen e tij. (Kjo është intervistë klinike e
modifikuar). Sipas sqarimit, ju mund të vendosni nxënësi a është përgjigjur saktë në pyetjen.
Në vijim, lista e proceduarave të rekomanduara për bërjen e intervistës:
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•

Uluni afër nxënësit. Silluni në mënyrë miqësore, buzëqeshni por mos tregoni shenja
trupore (për shembull lëkundja e të tjerë).

•

Intervistën filloni me pyetje më të përgjithshme, kurse mbaroni me pyetje më konkrete.

•

Nxitni vetëbesimin e nxënësit në atë mënyrë që do të parashtroni pyetje të lehta.

•

Parashtroni pyetjet një nga një.

•

Largohuni pyetjeve që kanë më shumë se një thënie negative.

•

Bëni pauzë – dhe pritni përgjigjen. Dëgjoni disa sekunda ose edhe më gjatë. Mos e
ndërpritni pauzën me pyetje tjetër. Pas një kohë mund të pyetni “A ta përsërisë pyetjen?”,
“A ta parashtrojë pyetjen në ndonjë mënyrë tjetër?” ose “Dje një nxënës më tha se topi
është … çka do të thuash ti?” … Por çdoherë pritni.

•

Nëse përgjigjja është “nuk e di”, parashtroni pyetje më të lehta, thjeshtëzoni detyrën,
zavendësoni me një pyetje neutrale ose pyetje të përgjithshme, përsëritni ndonjë nga
përgjigjet e mëparshme dhe pyetni a ka fëmija diçka për të shtuar. Pas secilës përgjigje
me “nuk e di” le të paraprijë një përgjigje e suksesshme, nëse në njëfarë mënyre mund ta
bëni atë.
Мësimdhënia dhe të nxënit e shkencave natyrore

•

Largohuni pyetjeve retorike (pyetjeve të tilla të cilët sugjerojnë se nuk dëshironi përgjigje)
shembull “A është ajo që ti më të vërtet e mendon?”, “A mundesh më mirë?”, “A je i
sigurt?”.

•

Kur parashtroni detyra me zgjidhje të shumëfisht, ofroni të gjitha opcionet (edhe më
shumë, më pak, po aq, asnjë, të gjithë).

•

Jepni fëmijës mjaft kohë që ta sqarojë përgjigjen e tij.

Shembuj, detyra të ndryshme të përshtatshme për intervistë individuale
Detyrat vijuese janë të tilla ashtu që me ndihmën e tyre do të mund të caktoni nxënësit
a e kanë të menduarit në nivelin konkret veprues, në nivelin formalo veprues ose në kalimin mes
dy niveleve paraprake. Nëse zgjidh një ose dy nga këto detyra, për personin mund të thuhet
se mënyrën e të menduarit e ka në nivel tranzicional (kalues). Ai që do t’i kryej të gjitha detyrat
sigurisht është në nivelin formalo-veprues.
Zbrazja e ujit
Materiale:
•

2 enë të gjëra (150ml). (Mbushi deri në mes me ujë. Niveli i ujit në të dy enët duhet të jetë
e njejtë.)

•

Një send nga qelqi.

•

Një send nga dheu (sendi nga dheu të jetë me madhësinë e njejtë si edhe sendi nga
qelqi.)

Procedura:
•

Tregoni nxënësve sendet nga qelqi dhe dheu. Lejoni t’i mbajnë sendet

•

Së bashku me nxënësit ejani në përfundim se të dy sendet janë me madhësi (vëllim) të
njejtë.

•

Sendin nga qelqi viheni në njërën nga enët. Thuani nxënësve ta vërejnë nivelin e ujit prej
kur do të vihet sendi.

•

Pyetni: Nëse e vendos sendin nga dheu në enën tjetër, a mund të më thuani cili do të jetë
niveli i ujit në atë enë? (Mos e vini sendin nga dheu në enën tjetër.)

•

Lutni nxënësit ta sqarojnë përgjigjen e tyre.
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Propabilitet
Materiale:
•
•

një ilustrim i ngjashëm me këtë të treguar më poshtë
një fletë e letrës dhe lapsi
10 të kuq		

10 të kuq

25 të klatra 			

30 të kaltra

Kutia A			

Kutia B

Proceduarve:
•

Derisa e tregoni shembullin të dhënë më lartë, nxënësve ofroni këto informata:
-

Të dy kutitë (A dhe B) përbëjnë gogla të kuqe dhe gogla të kaltërta.

-

Kutia A ka 10 gogla të kuqe dhe 25 goga të kaltërta.

-

Kutia B ka 10 gogla të kuqe dhe 30 gogla të kaltërta.

•

Pastaj pyetni: Nëse një njeri i ka sytë e lidhura dhe nga ai kërkojmë të merr nga një gogël
nga të dy enët, nga cila enë do të ketë propabilitet më të madh të merret gogla e kuqe?
(Duhet të keni fletë letre dhe lapsa për nxënësit që ta zgjedhin. Por megjithatë lëni vetë të
vendosin a dëshirojnë të përdorin letër dhe laps për zgjidhjen e detyrës.

•

Nxënësit le t’i sqarojnë përgjigjet e tyre.

Të menduarit proporcional
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Procedura:
•

Tregoni nxënësve fotografinë e z. Të madhit dhe z. Të voglit.

•

Kërkoni nxënësve që me zinxhir nga kapëset më të mëdha të tregojnë sa është i gjatë z. I
madhi.

•

Kërkoni nga nxënësit që duke përdorur zinxhirin e njejtë të kapëseve ta masin gjatësinë e
z. Të voglit.

•

Pastaj kërkoni nga nxënësit që ta masin gjatësinë e z. Të madhit duke përdorur zinxhirin
nga kapëset më të vogla.

•

Thuani: Pa e përdorur zinxhirin e vogël parashikoni sa i gjatë do të jetë z. I madhi i matur
me zinxhirin e kapëseve më të vogla. (Duhet të keni fleta letre dhe lapsa për nxënësit që
ta zgjidhin këtë detyrë. Por megjithatë lëni vetë të vendosin a dëshirojnë të përdorin letër
dhe lapsa për zgjidhjen e detyrës apo jo).

•

Nxënësit le t’i sqarojnë përgjigjet e tyre.

Koment: Që të zgjidhin me sukses këtë detyrë, nxënësit duhet ta vendosin proporcionin dhe ta
gjejnë variablën e cila mungon. Në këtë rast variabla që mungon është vlera e gjatësisë së z. Të
madhit e matur me zinxhirin me kapëse të vogla.
Të menduarit silogjistik
Materiale
•

Fletë lete me informatat vijuese.
-

Thënia 1 – Të gjithë postierët mbajnë uniforma të kaltërta

-

Thënia 2 – Të gjithë postierët mbajnë kapele të kaltërta

-

Thënia 3 – Do me thënë, njeriu që mban uniformë të kaltërt dhe kapele të kaltërt
është postier

Procedura:
•

Nxënësve lexoni thëniet 1 – 3.

•

Pastaj pyetni: Sipas informatave në thënien 1 dhe 2, thënia 3 a është:
a. E rëndësishme
b. E parëndësishme
c. Nuk mund të vendoset sipas këtyre informatave

(Ndoshta do të duhet të saktësohet termi e rëndësishme. Në këtë rast, mund të thuhet se thënie
e rëndësishme është thënie e saktë.)
•

Nxënësit le t’i sqarojnë përgjigjet e tyre.
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1.3. Vetë-orientimi
Deri tani, në këtë material, ju qenë prezentuar disa nga komponentat më të thjeshta
të teorisë së Pijazhes për zhvillimin kognitiv. Sipas kësaj teorie, aftësitë mendore të fëmijëve
zhvillohen në mënyrë sekvencionale. Ky zhvillim është evidentuar nga mënyra e të menduarit
të operacioneve senzomotorike, para vepruese, konkrete dhe vepruese formale. Këtu do të
hulumtojmë mehanizmin të cilin ekspertët e psikologjisë zhvillimore dhe psikologët që trajtojnë
psikologjinë personale në mënyrë konstruktive bësojnë se është përfshirë në formimin e shfaqjeve
dhe kuptimeve.
Ta shohim këtë mehanizëm “futuristik” i quajtur “mekanizmi për ujë”, që ta ilustrojmë
fenomenin siç e sqarojnë këto psikolog. Besoni apo jo ky mekanizëm mund të prodhojë ujë!
Prandaj vështroni me kujdes! Ky zbulim mund të jetë zgjidhje për problemin botëror të mungesës
së ujit.
Çka mendoni si punon kjo maqinë? Vizatoni skicë si punon ky mekanizëm benda në vizatim.

Mekanizmi për ujë
Provoni metodat vijuese:
Duke përdorur këto materiale, provoni të bëni modelin që të tregoni si punon mekanizmi. A mund
të nxirrni më shumë ujë sesa që mund të futni brenda në model?
Materiale:
• Gotë nga stiropori e cila mbled 0,2 (litra)
• Biule për të pirë me majë elastike
• Enë mjaftë e madhe që të vihet brenda gota e stiroporit (shembull, çajniku prej 1 litri)
• Ujë
Kur do të mbaroni me hulumtimet tuaja me gotën e stiroporit, biulën dhe enën kthehuni në
vizatimin origjinal të brendisë së mekanizmit për ujë. Sipas hulumtimeve tuaja, a dëshironi ta
ndërroni sqarimin e parimit të punës së mekanizmit të ujit? Nëse përgjigjja është po, atëherë ju
lutemi bëni ndryshimet tuaja. Shkëmbeni idetë tuaja me kolegët.
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Formimi i kuptimeve
Sipas Pijazhes dhe kolegëve të tij, krijimi i kuptimeve është rezultat i katër faktorëve: (1)
Pjekuria fizike, (2) Përvoja fizike, (3) Socializimi, (4) Vetë – orientimi. Pjekuria fizike është rritja
biologjike e sistemit nervor qendror dhe pjesëve tjera të trupit. Rritja fizike te të gjithë njerëzit
është e ndryshme, kurse përvoja fizike ka të bëjë me punën me sende dhe ide të ndryshme.
Socializimi do me thënë – kur dy individ diskutojnë për ndonjë ide dhe aktivitet vetë-drejtues
dhe mendor gjatë krijimit të kuptimeve
Gjatë procesit të vetë-orientimit, aktiviteti mendor i individit ka ndikim në mjedisin
(përvojat fizike dhe socializimi). Derisa zgjat ky interaksion në momente të caktuara individi
mendon se idetë e tij përputhen, por ka edhe momente kur mendon se idetë e tij nuk përputhen
me logjikën e tij. Pijazhe e përdorte termin equilibration (harmonizim) për momentin kur diçka
përputhej me logjikën e individit dhe disequlibration (joharmonizim) kur diçka nuk përputhet.
Në kuadër të procesit të vetë-orientimit, ka momente kur individi mund të fus informata
të reja në kuptimin pa bërë ndryshime të rëndësishme në mënyrët e tij/të saj të të menduarit.
Kjo mënyrë e të menduarit është quajtur asimilim. Kur një informatë e re nuk mund të futet në
aktivitetin mendor të individit atëherë krijohet disequilibration në trurin e tij dhe për këtë arsye
vihet në pyetje kuptimi i tij mendor dhe e riformon mendimin e tij në lidhje me atë. Ky proces i
riformimit quhet përshtatje. Nëqoftë se nocioni i ri apo nocioni i ndryshëm është i kapshëm për
individin, atëherë veprimtaria mendore e tij do të pajtohet me nocionin e ri.
Ju lutemi të keni kujdes, procesi i vetë-orientimit është i udhëhequr nga pjekuria mendore
e çdo individi. Aftësia e çdo individi të asimilon ose të përshtatet në informatën konkrete varet
nga ajo a është ai i përgatitur mentalisht të ballafaqohet me atë.
Të nxënit dhe mekanizmi i ujit
Në gjetjen e zgjidhjes për “mekanizmin e ujit” mund të keni: (a) zgjidhje në moment; (b)
nevojë të shtoni informata të reja në njohuritë e tanishme që të gjeni zgjidhje të re; (c) vështirësi
në gjetjen e zgjidhjes.
Nëse e zgjidhni problemin menjëherë, atëherë me siguri keni pasur ndonjë përvojë të
ngjashme paraprake. Në këtë rast nuk keni pasur nevojë për informata të reja që ta zgjidhni
problemin. Por megjithatë që të zgjidhni një problem të caktuar duhet të përdorni informata të
reja në njohuritë ekzistuese që ta zgjidhni problemin (vetë-orientimi). Për shembull, njohuritë
tuaja paraprake ishin kontradiktore në shembullin e mekanizmit të ujit për rruajtjen e vëllimit
fillestar. E dini se uji nuk materializohet! Në këtë moment, vetëdija juaj ishte në disequilibration
me “krijimin e sasisë më të madhe të ujit”. Me ndihmën e eksperimentit me gotën, biulën dhe
enën ju kishit mundësi të bëni riformim të mendimit tuaj në lidhje me mekanizmin e ujit dhe të
jepni përgjigje të kënaqshme për atë si ai mekanizëm funksion.
Si e vështruat demonstrimin e mekanizmit të ujit dhe e zbatuat aktivitetin e dytë, keni
pasur aktivitete fizike specifike dhe keni hyrë në interaksion social me shokët e klasës. Këto përvoja
ju ndihmuan në të menduarit tuaj për atë si funksionon mekanizmi i ujit. Ju gjithashtu ishit mjaft
të pjekur që të mund të ballafaqoheni me këtë detyrë.
Zgjidhja e detyrës me mekanizmin e ujit është shembull si katër variablat (pjekuria fizike,
përvoja fizike, socializimi dhe vetë-orientimi) veprojnë së bashku që t’i ndihmojnë individit të
mësojë dhe të pjeket psiqikisht.
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Detyra:
Punoni në grupe të vogla. Zgjedhni përmbajtje/nocione të grupit natyror të lëndëve dhe me anë
të stuhisë së ideve (brainstormit) zbuloni si do të mund tua prezentoni nxënësve. Duhet të jeni të
sigurt se do t’i merrnni parasysh katër varijablat për hulumtimin e diturive të nxënësve tuaj. Do të
ketë mjaft kohë që ta shkëmbeni mendimin me të tjerët nga grupi.
Në modulet e tjerë, do të trajtohen në mënyrë teorike dhe me shembuj zhvillimi i nocioneve
dhe të nxënit e grupit të lëndëve të natyrës.
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Moduli 2
Kuptimi dhe mësimdhënia
Fjalori Vebster (Webster’s Dictionary 1993, faqe 469) e definon kuptimin si “diçka të filluar në
mendje; shfaqje, mendim ose qëllim; ide apstrakte e gjeneralizuar nga ngjarje konkrete”. Me fjalë
të tjera, secili send ose ngjarje e cila është vërejtur ose provuar dhe i është sqaruar ose i është
përshkruar dikujt, mund të llogaritet për nocion. Për shembull, kafsha që ka gëzof dhe i ushqen
të vegjëlit me qumështin e saj ne e njohim si sisorë. Kuptimi ynë për sisorët është nxjerrur nga
veçoritë konkrete të cilat janë tipike për të gjtihë organizmat të cilat i kemi grupuar në këtë klasë
të kafshëve. Megjithatë, të gjithë individët kanë nocion/shfaqje të njejtë për atë çka një organizëm
e bënë sisorë. Duket e arsyeshme të thuhet se shkencëtarët të cilët i hulumtojnë sisorët, kanë ide
më të rafinuar për këtë kuptim nga jo-shkencëtarët. Gjithashtu mësimdhënësit e biologjisë do të
kishin ide të ndryshme nga nxënësit e tyre për atë se ç’janë sisorët. Kryesisht, kuptimet zhvillohen
dhe veçohen gjatë ballafaqimit të individit me përvoja që janë të lidhura me sende ose ngjarje
konkrete.
Sipas psikologëve të zhvillimit, ne i formojmë kuptimet me anë të interaksionit të katër
faktorëve: (1) pjekuri fizike, (2) përvojë fizike, (3) interaksionit social dhe (4) vetë-orientimit
(Gallager&Rid, 1981). Faktori i parë, pjekuria fizike kryesisht ka të bëjë me rritjen dhe zhvillimin e
sistemit nervor qendror. Edhepse të gjithë individët janë dëshmitarë të këtyre ndryshimve fizike,
madhësia kohore e kësaj rritje dhe zhvillimi ndryshon nga njeriu në njeri. Përvoja fizike, faktori i
dytë, ka të bëjë me manipulimin me materiale, sende ose ide. Faktori i tretë, interaksioni social
është diskutim i cili paraqitet mes dy ose më shumë individë kur ata e diskutojnë ndonjë ide që
ka të bëjë me një kuptim konkret ose me ndonjë temë. Faktori i katërt, vetë-orientimi është një
proces aktiv mendor që shfrytëzohet gjatë zhvillimit dhe sqarimit të nocioneve.
Gjatë procesit të vetë-orientimit individi e përdor diturinë dhe informacionet paraprake
të fituara nga përvojat e reja fizike me qëllim që të fitohet të kuptuarit personal për nocionin
konkret. Derisa individi i përballon këto njohuri, interaksioni social shërben si metod për nxitjen
e aktiviteteve mendore. Megjithatë, është me rëndësi edhe të pranohet se pjekuria mendore e
individit duhet të jetë adekuate me sfidën mendore konkrete. Vetë-orientimi është i padobishëm
kur individi përpiqet të përdor aktivitet mendor me të cilën ai/ajo ende nuk është i/e/ gatshëm/e/
të del në krye.
2.1. Aktivitet mendor gjatë formimit të nocionit
Termi ekuilibrium (equilibrium) përdoret që të përshkruhet momenti kur duket se
interpretimi i përvojave fizike te një individ, i përkrah idetë e tij/e saj rreth kuptimit konkret.
Megjithatë, nëse individit i prezentohen informata që nuk përfshihen në kornizën e tij/e
saj kuptimore/konceptuale, individi do të përjetojë joharmonizim mendor ose disekuilibrim
(disequilibrium). Në një moment të tillë individi ballafaqohet me vendimin ose ta hedh
joharmonizimin ose ta ndryshojë të menduarit e tij që të ballafaqohet me konfliktin. Asimilimi
dhe akomodimi (përshtatje) janë kuptimet që përdoren për të përshkruar aktivitetin mendor që
ndodh kur individi e ndërron të menduarit e tij. Gjatë asimilimit, individi e pranon dhe përfshinë
informatën e re pa bërë ndryshime të mëdha në të kuptuarit e tij të nocionit. Për shembull, koncepti
për topin te një fëmijë i vogël është se ai është një send i rrumbullakët, i cili kur e lëshojmë do të
kërcej në një trajaktore vertikale. Kur ky fëmijë do ta fitojë përvojën e parë me topin e basketbollit,
fëmija nuk do të ketë vështirësi ta asimilojë këtë send në nocionin e tij/të saj për topin. Në këtë
rast, mendja e nxënësit ngel në ekuilibrium në raport me këtë kuptim.
Akomodimi (përshtatja), nga ana tjetër kërkon nga individi ta rishqyrtojë të menduarit
e tij rreth një nocioni konkret dhe ta ndërrojë idenë e tij të lidhur me atë nocion. Duke përdorur
përsëri si shembull nocionin për topin, që të provojmë se si ky fëmijë i vogël mund të përshtas
idenë e tij për topin. Nëse te fëmija kuptimi për topin ende është – send i rrumbullakët i cili kërcen
në trajaktore vertikale, atëherë mendja e tij do të vihet në disekuilibrium (joharmonizim) kur do
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të has topin për lojën ragbi, sepse ajo nuk është e rrumbullakët, por ka formën e vesë dhe kur
e lëshojmë nuk kërcen çdoherë në trajaktore vertikale. Për këtë arsye, nëse ky fëmijë dëshiron
ta përfshijë edhe topin për ragbi në nocionin e tij për top, ai do të duhet ta modifikojë idenë e
tij fillestare se të gjithë topat janë të rrumbullakët dhe se kërcejnë në trajaktore vertikale. Nëse
supozojmë se ai është i përgatitur mentalisht për tu ballafaquar me këtë situatë, nocioni i tij për
topin tani do të përfshijë edhe sende specifike në formë të vesë të cilët i quajmë top për ragbi.
Situata hipotetike
Që të ofrojmë shembuj të tjerë për atë si formohen nocionet, të shikojmë situatën vijuese
hipotetike. Në këtë shembull, një djalë i ri e sqaron nocionin e tij për atë – pse klima e matur ka
katër stinë të vitit. Si edhe për shumicën e nocioneve, është e nevojshme një periudhë e caktuar
kohore që fëmija të del në krye me idenë për stinët e vitit dhe serinë e përvojave që janë të
nevojshme për t’i sqaruar idetë e tij. Derisa e lexoni shembullin vijues, keni parasysh se vera dhe
dimri nuk sfidohen nga distanca relative mes Tokës dhe Diellit. Në vend të kësaj, arsyeja për stinët
e ndryshme të vitit është e lidhur me këndin e pandryshueshëm të Tokës dhe boshtit të saj dhe
raportit mes këtij këndi dhe mënyrës në të cilën rrezet e diellit bien mbi Tokën dhe boshtin e saj
dhe raporti mes këtij këndi dhe mënyrës në të cilën rrezet e diellit bien mbi Tokën në periudha të
ndryshme gjatë vitit.
Një djalë beson se verës Toka është më afër Diellit sesa gjatë dimrit. Për shkak të asaj se Toka
është më afër Diellit verës, ajo është më e nxehtë në këtë periudhë të vitit. (Mendja e djaloshit
është në ekuilibrium në raport me këtë nocion.)
Disa vite më vonë djaloshi shkon për vizitë në muze. Në muze ai ndjek një demonstrim për
mënyrë në të cilën Toka është e pjerrtëzuar me boshtin e saj dhe raporti mes këndit të Tokës
dhe revolucionit të saj rreth Diellit. Ky demonstrim tregon se vera dhe dimri nuk janë shkaktuar
nga distanca relative mes Tokës dhe Diellit. Në vend të kësaj, vera dhe dimri janë rezultat i
këndit nën të cilin rrezet e diellit bien mbi Tokën. Në verë, rrezet e diellit biejnë mbi Tokën në
mënyrë më të drejtpërdrejtë sesa gjatë dimrit. Në bazë të këtyre informatave të reja, djaloshi
fillon ta rishqyrton nocionin e tij për verën dhe dimrin (disekuilibrium).
Djaloshi dëshiron të mbledh më shumë informata për stinët e vitit. Prandaj, ai shkon në
bibliotekë dhe gjen libra në lidhje me këtë temë. Në libër, ai zbulon më shumë informata të
cilët e vërtetojnë atë që e ka parë në muze. Libri, gjithashtu sqaron se në shumicën e rasteve
diagrami i orbitës së Tokës rreth Diellit është përpjekje e artistit ta paraqet trajaktoren e tokës
me një pamje nga ana, në vend me një pamje nga lart në trajaktorja e lëvizjes. Në këtë moment,
djaloshi është i përgatitur mentalisht (pjekuria fizike) ta pranojë këtë informatë të re në nocionin
e tij për verën dhe dimrin. Me këtë pranim, mendja e djaloshit kthehet në ekuilibrium në raport
me këtë nocion. Tani djaloshi ka një nocion më të qartë dhe më të plotë rreth asaj pse në klimën
e matur paraqiten katër stinët e vitit.
Siç është ilustruar në shembullin më lartë, që djaloshi të zhvillojë nocionin për stinët e vitit i
nevoiteshte të vendos interaksion me shokët e klasës së tij dhe me rrethimin e tij. Nëpërmjet këtij
interaksioni, ai ngadal i formon dhe i sqaron idetë e tij rreth stinëve të vitit. Edhepse idetë e tij
fillestare nuk ishin në pajtueshmëri me atë – si shkencëtarët do ta kishin sqaruar këtë nocion, me
kalimin e kohës, ai zhvilloi ide e cila përputhet më shumë me atë të shkencëtarëve. Megjithatë
edhe në këtë moment, ai sipas të gjitha gjasave nuk e ka kuptimin e njejtë për stinët e vitit siç e ka
një shkencëtar… Pa pasyr nevojë dhe shkaqe që më tej të rishqyrtojë këtë nocion të tij, te djaloshi
ky nocion mund të ngel i pandryshuar gjatë tërë jetës së tij.

122

Мësimdhënia dhe të nxënit e shkencave natyrore

2.2. Nocioni dhe mësimdhënia e lëndëve natyrore
Nocioni për stinët e vitit është vetëm një shembull për atë si pikëpamjet e një individi
mund të dallohen nga sqarimet e pranueshme të fenomeneve natyrore. Hulumtimet tregojnë
se nxënësit në të gjitha nivelet demonstrojnë “nocione alternative” për shumë përmbajtje dhe
tema të lendëve natyrore (Novak, 1983; 1987; 1993). Këto të dhëna tregojnë se, një nga parimet
më të rëndësishme që duhet t’i ndjek një mësimdhënës i lëndëve natyrore është që mos të
supozojë se nxënësit kanë kuptim të pranueshëm edhe për nocionet themelore shkencore (Stavi,
1991). Gjithashtu, është e logjikshme të konkludohet se mësimdhënësit e lëndëve natyrore
duhet të fokusohet në mënyrën me të cilën i nxisin nxënësit haptas t’i tregojnë kuptimet e tyre
të koncepteve që të mund të diskutojnë idetë e tyre me shokët e klasës dhe me mësimdhënësit.
Mëtutje, me rëndësi qenësore për mësimdhënësit është tu mundësojnë nxënësve të tyre përvoja
fizike përkatëse dhe interaksion social që të mund të vazhdojnë me hulumtimet dhe rishqyrtimet
e vlefshmërisë së ideve të tyre. Me ndihmën e llojeve të tilla të përvojave, nxënësit do të vazhdojnë
t’i sqarojnë dhe zhvillojnë kuptimet e tyre.
A ndikon mënyra e prezentimit në përmbajtjen?
Pas sqarimit të ndryshimeve të ndryshme që mendohet se janë qenësore për zhvillimin
e nocioneve dhe shqyrtimin e situatës hipotetike, e cila tregoi si një individ mund të zhvilloj
nocion, a mendoni se është me rëndësi të kalohet në përgatitje të orëve mësimore në një mënyrë
specifike? A ekzistojnë disa veçori specifike të orës e që janë me rëndësi qenësore në dhënien e
mundësisë nxënësve t’i kontrollojnë idetë e tyre rreth përmbajtjeve ose temave konkrete?
Që t’i shqyrtojmë mëtutje këto çështje, të shikojmë tri orë mësimore me nxënësit të
mësimit lëndor. Secila nga orët ka të bëjë me përmbajtjen e njejtë. Por megjithatë është përdorur
qasje e ndryshme në prezentimin e përmbajtjes nxënësve. Shikoni çdo shembull dhe kushtoni
kujdes ngjashmërive dhe dallimeve mes tyre. Pastaj përgjigjuni pyetjeve të cilët do t’i gjeni pas
orës së tretë.
Ora 1
Mësimdhënësi A kërkon nga nxënësit e tyre të lexojnë pjesë në librat e tyre që kanë
të bëjnë në llojet e ndryshme të konsumatorëve në një ekosistem të dhënë. Kjo pjesë e tekstit
i përmban këto kuptime: konsumatorë, barngrënës, mishngrënës, që ha gjithçka. Kur nxënësit
do t’i lexojnë informatat, mësimdhënësi A tregon sllajde me shembuj nga kafshë të ndryshme
barngrënës dhe mishngrënës si dhe kafshëve që hanë gjithçka dhe diskuton për adaptimet
specifike te secili nga këto organizma të lidhura me mbledhjen e ushqimit.
Nxënësit ndahen në grupe të vogla. Secilit grup u jepen revista të kafshëve të egra dhe nga
ata kërkohet të përgatisin një poster i cili do t’i prezentojë grupet e ndryshme të konsumatorëve.
Nga grupet kërkohet që t’i identifikojnë veçoritë specifike të adaptimit për kafshët të prezentuara
në posterin e tyre.
Ora 2
Mësimdhënësi B e fillon orën me ligjeratën për adaptimin e lidhur me mbledhjen e
ushqimit të konsumatorëve. Si plotësim të ligjeratës së tij mësimdhënësi B përdor sllajde dhe
video prezentime të shkurtëra nga shiriti i videos.
Kur prezentimet për nxënësit do të mbarohen, mësimdhënësi B kërkon nga nxënësit të
shikojnë 4 kafka të ndryshme të kafshëve. (Këto kafka janë shënuar në mënyrë përkatëse – kafshë
mishngrënëse, kafshë barngrënëse ose kafshë që ha gjithçka). Derisa nxënësit i shikojnë kafkat,
mësimdhënësi kërkon nga ata t’i përshkruajnë ngjashmëritë dhe dallimet në llojin e dhëmbëve
dhe nofullës të secilit ekzemplar dhe llojit të ushqimit që ajo kafshë e ha.
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Si përfundim të këtij leksioni mësimdhënësi B kërkon nga nxënësit e tyre, ta lexojnë pjesën
në librat e tyre që ka të bëjë me konsumatorët. Nga ta, gjithashtu kërkohet të japin përgjigje në
pyetjet në fund të çdo pjese.
Ora 3
Mësimdhënësi B fillon duke kërkuar nga nxënësit e tij të paramendojnë kafshë të ndryshme
që do të kishin jetuar në fqinjësinë e tyre ose në parkun e afërt. Mësimdhënësi përpilon listë të
kafshëve të cilët janë identifikuar nga nxënësit. Pastaj, kërkon nga ata të sqarojnë çfarë lloje të
ushqimit ha secila nga ato kafshë dhe të përshkruajnë çfardo përshtatje të cilët këto kafshë do të
mund t’i kenë, nga aspekti i të ushqyerit e tyre.
Pas këti diskutimi mësimdhënësi B prezenton disa lloje të kafkave të pa shënuara të
kafshëve. Mësimdhënësi kërkon nga nxënësit e tij t’i shikojnë secilën nga kafkat dhe t’i tregojnë
ngjashmëritë dhe dallimet mes tyre.
Kur nxënësit do të mbarojnë me vështrimet e tyre, ata në klasë diskutojnë rreth atyre.
Në tabelë përpilohet lista e ngjashmërive dhe dallimeve. Mësimdhënësi B, duke i përdorur këto
informata, sqaron si përshtatjet që i kanë vërejtur në shembujt janë të lidhur me shprehitë
e mbledhjes së ushqimit së secilit organizëm. Atëherë mësimdhënësi i prezenton kuptimet:
konsumatorë, kafshë barngrënëse, kafshë mishngrënëse, kafshë që ha gjithçka. Nga nxënësit
kërkohet ta lexojnë pjesën në librat e tyre e cila përmban informata për konsumatorët.
Në pjesën e fundit të leksionit, mësimdhënësi B kërkon nga nxënësit përsëri t’i shikojnë
kafkat nga pjesa e parë e leksionit. Duke i hulumtuar dhëmbët dhe nofulat të secilës kafkë, nga
nxënësit kërkohet të tregojnë kafsha a ka qenë barngrënëse, mishngrënëse apo kafshë që hanë
gjithçka dhe t’i sqarojnë arsyet pse mendojnë kështu.
Pyetje për diskutim
1. Krahësoni dhe bëni dallim mes të gjitha leksioneve të cilat janë përshkruar më lartë. Në çka
këto orë mësimore janë të ngjashme, në çka dallohen?
2. Cila nga këto orë mësimore e ka “formatin” më të mirë për zbulimin e diturive paraprake të
nxënësit?
3. Sipas jush, cila nga këto orë mësimore ofron mundësi “më të mirë”që nxënësit të zhvillojnë
kuptimin për konsumatorë, kafshë barngrënëse, mishngrënëse apo kafshë që hanë gjithçka?
4. Sqaroni përgjigjen tuaj.
5. Duke supozuar se qëllimi themelor i mësimdhënies është që nxënësit të zhvillojnë kuptim
për nocionet në disciplinën e dhënë, a mendoni se ekzistojnë karakteristika konkrete të cilat
do të duhen të jenë të përfshirë në të gjitha planet më të mira për orën mësimore? Nëse është
kështu, atëherë cilat janë ato veçori?
Rezime
Kjo pjesë fokusohej në nocionet dhe zhvillimit të tyre. Më tutje, kjo pjesë mundëson që
të përkushtoheni në disa nga mënyrat të cilat mund tu ndihmojnë nxënësve tuaj t’i zhvillojnë
dhe sqarojnë nocionet nga lëndët natyrore. Në pjesën që vijon, do të fitoni njohuri themelore në
modelin e të nxënit i cili është disenjuar të jetë në pajtueshmëri me mënyrën në të cilën nxënësit
mësojnë dhe krijojnë kuptime. Gjatë udhëzimit tuaj në këtë model të mësimdhënies, mund ta
krahësoni këtë qasje me mënyrën në të cilën tani i planifikoni orët tuaja mësimore.
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Moduli 3
Cikli i të nxënit
Cikli i të nxënit është model instrukcional,i cili është zhvilluar t’i përshtasë ndyshimet
në formimin e nocioneve të identifikuar nga ekspertët e psikologjisë së zhvillimit. Ky model i ka
rrënjët në vitet e 60-ta të shekullit të kaluar, nga programi i lëndëve natyrore në arsimin fillor e
njohur si studimi për përmirësimin e kurikullumit në lëndët natyrore ose SCIS (SCIS, 1974). Cikli
fillestar i të nxënit përbehej prej tri fazave; hulumtim, krijim dhe zbulim. Versioni fillestar i ciklit
të të nxënit, disa herë qe riemëruar dhe reviduar. Për shembull Karplus dhe të tjerët (1977) solli
version në tri faza e cila përfshinte: hulumtim, futje e nocionit dhe zbatim të nocionit. Rene dhe
Marek (1988) me qëllim ta përshkruajnë verzionin e tyre të ciklit të të nxënit i përdornin termet:
hulumtim, zbulim i nocionit dhe zgjërim i idesë. Bibi dhe Troubrixh (1990) propozuan model prej
pesë niveleve të quajtur “pesë E” (engage, explore, explain, elaborate dhe evaluate), gjegjësisht
fazat e ndryshme janë: angazhimi, hulumtimi, sqarimi, shtjellimi dhe vlerësimi. Barman (1997)
ofroi një version tjetër të ciklit të të nxënit. Versioni i Barmanit përbëhet prej katër fazave të cilat
përfshijnë: angazhim fillestar, hulumtim, diskutim dhe zbatim.
Edhepse cikli i të nxënit ishte modifikuar në disa versione të ndryshme, çdo adaptim është
në pajtueshmëri me mënyrën në të cilën shkencat kognitive e shohin të nxënit dhe zhvillimin e
nocionit. Pas kësaj, versionet më të vonshme reflektojnë rekomandime konkrete të hulumtuesve
të cilët i studionin nocionet alternative të nxënësve, siç janë përfshirja e strategjive me të cilat
nxënësit i zbulojnë kuptimet e tyre që janë në vijim, si edhe kuptimi i fenomeneve natyrore
konkrete të cilët ofrojnë më shumë ngjarje në të cilët nxënësit mund t’i zbatojnë kuptimet nga
leksioni në situata të reja.
Që t’i largohemi mos kuptimeve, cikli i të nxënit i propozuar nga Bermani do të jetë
versioni i vetëm i cili në këtë pjesë do të prezentohet në tërësi. Leksionet e veçanta të prezentuara
në modulin 4, gjithashtu do ta ndjekin këtë format nga katër faza.
3.1. Cikli i të nxënit në katër faza
Veçoritë e secilës nga katër fazat të versionit të Barmanit të ciklit të të nxënit janë dhënë më
poshtë. Gjithashtu, është prezentuar edhe një leksion nga gjenetika që ka të bëjë me kryqëzimet
monohibride me qëllim që të demonstrohet – si katër fazat e këtij cikli të të nxënit në mënyrë
reciproke lidhen që të formohet një përvojë e artikuluar të të nxënit.
Faza I – Angazhimi fillestar – Në këtë fazë përdoren procedura të cilat duhet tu ndihmojnë
nxënësve t’i zbulojnë nënkuptimet dhe nocionet e gabuara të tyre. Me rëndësi është mos t’i
gjykojmë idetë e nxënësve, duhet të pranohen të gjithë përgjigjet e arsyeshme të nxënësve.
Faza II – Hulumtimi – Nxënësve u prezentohen probleme ose detyrë e cila është mjaft e hapur që
t’i nxis nxënësit të zbatojnë numër më të madh të procedurave, por megjithatë mjaft konkrete
të ofrojë njëfarë drejtimi. Aktivitetet që përdoren në këtë fazë ofrojnë bazë për nxënësit që t’i
rishqyrtojnë idetë e tyre të zakonshme në raport me përmbajtjen e leksionit dhe të formojnë
kornizë për zhvillimin e kuptimeve të reja dhe terminologji që është në pajtueshmëri me temën
e leksionit.
Faza III – Diskutimi – Mësimdhënësi i përfshinë nxënësit në diskutimin për zbulimet dhe pyetjet
e tyre për hulumtimin. I nxit nxënësit të kërkojnë informata shtesë në mënyrë të ndryshme dhe
t’i sqarojnë si ky proces e ka ndryshuar diturinë e tyre paraprake.
Faza IV – Zbatimi – Nxënësve u prezentohen shembuj të tjerë për kuptimet kryesore të
leksionit ose u parashtrohet detyrë e re e cila mund të zgjidhet me informata që fitohen në
fazat paraprake të leksionit. Në një rast ideal një ose më shumë nga përvojat gjatë zbatimit
do të kenë lidhje direke me jetën e përditshme të nxënësve. Edhepse fotografia 1 tregon se
vlerësimi mund të paraqitet në secilën nga këto faza, aktivitetet për zbatim ofrojnë mënyra të
shkëlqyeshme për vlerësimin i bazuar në ekzekutimin.
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Fotografia 1 – Cikli i të nxënit në katër faza
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Shembull i leksionit: Përdorimi i Katrorit/Skemës së Punetit
Angazhimi
Tregoni një monedhë dhe pyetni: çka mendoni, sa herë do të bie stemë nëse e hedh monedhën
10 herë? Kërkoni nga nxënësit tuaj ta bëjnë këtë që të kontrollojnë parashikimet e tyre. Shënoni
të gjithë rezultatet e tyre. Diskutoni për epilogun.
Pastaj pyetni: nëse hedh dy monedha, cilat janë gjasat të biejnë dy stema? – stemë dhe numër?
– dy numra? Kërkoni nga nxënësit të parashikojnë, realizoni hulumtimin dhe bashkërisht
shënoni rezultatet. Diskutoni rezultatin.
Hulumtimi
Udhëzoni nxënësit që të paramendojnë se monedhat e paraqesin veçorinë e njeriut të tang
– rolingut. Stema e paraqet gjenin dominant të tang – rolingut (T) kurse numri e paraqet
gjenin recesiv të tang – rolingut (t). Një monedhë i paraqet gjenët e mundshme që mund t’i jep
babai kurse monedha tjetër i paraqet gjenet e mundshme të nënës. Një nxënës duhet të hedh
monedhën të ashtuquajtur si gjene që mund t’i jep babai derisa tjetra ato gjene të cilët mund
t’i jep nëna. Çdo nxënës duhet ta kthej monedhën 10 herë dhe të përcaktojë, gjatë çdo hedhje,
cilat gjene do t’i fitoj pasardhësi potencial nga nëna dhe nga babai.
Para se të fillojnë kërkoni nga ata të parashikojnë cilat do të jenë rezultatet e tyre dhe t’i sqarojnë
parsashikimet e tyre.
Diskutimi
Ndani nxënësit në grupe nga katër dhe kërkoni nga ata t’i diskutojnë rezultatet dhe pyetjet në
lidhje me “hulumtimin gjenetik” të tyre. Kur do të mbarojnë me këtë diskutim sqaroni se në
aktivitetin paraprak, secili prind ishte heterozigot për veçoritë e tang-rolingut, që do me thënë
se secili prind ka një gjen dominant dhe një gjen recesiv i cili do të mundej të bartej në spermën
ose në venë. Në mënyrë hipotetike kjo do me thënë se gjatë çdo mbarsimi, gjenotipi do të jetë
në raport 1/4:2/4:1/4.
Pastaj, futni skemën e Panetovit si mënyrë tjetër që të parashikohen gjenotipet e pasardhësve.
Demostroni si me kryqëzim monohibrid mes dy prindërve heterosigot me veçori dominante/
recesive mund të parashikohet brezi i mundshëm.
Zbatimi
Ndani nxënësit në grupe nga katër. Secilit grup ofroni disa probleme gjenetike të cilët kanë
të bëjnë me kryqëzimin monohibrid me veçori njerëzore dominante/recesive, siç janë “shija”,
“mjekër me birë” ose “vesh të rezhduara”. (sqaroni si secila nga veçoritë dominante manifestohet
në fenotip). Kërkoni nga secili grup duke përdorur skemën e Panetovit, të përcaktojnë cilat
gjenotipe të mundshme mund t’i trashëgojë secili brez i ardhshëm gjatë secilit mbarsim.
Kërkoni nga ata t’i shkëmbejnë rezultatet e tyre dhe të sqarojnë si e kanë shfrytëzuar skemën e
Panetovit gjatë zgjidhjes së këtyre problemeve.
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3.2. Lidhja e ciklit të të nxënit dhe formimi i nocioneve
Faza e angazhimeve për udhëzim fillestar u ofron nxënësve mundësi t’i tregojnë idetë e
tyre të lidhura me përmbajtjen/temën e leksionit dhe mësimdhënësit i ofron qasje në njohuritë
paraprake të nxënësve rreth lëndës së dhënë. Ky lloj i diskutimit është hap i parë i rëndësishëm në
të nxënit. Kjo është një lloj i interaksionit social i cili u ndihmon individëve të fillojnë të mendojnë
për atë që e dinë dhe për atë që nuk e dinë për lëndën e dhënë.
Faza e hulumtimit u ofron nxënësve përvoja fizike dhe interaksion social. Gjatë kësaj
faze nxënësit mund të përjetojnë disekuilibriumin. Dy segmentet e fundit, diskutimi dhe faza e
zbatimit, ndihmojnë në vetë-orientim duke ofruar interaksion të shtuar social dhe mundësi për
nxënësit ta zgjërojnë nocionin/nocionet të situatave të ndryshme. Rekomandohet, që në vend
të një aktiviteti për zbatim, nxënësit ta zbatojnë nocionin kryesor të leksionit në disa aktivitete.
Këto mundësi përfshijnë vendosjen e lidhjeve me gjërat me të cila takohen në jetën e përditshme.
Individët që janë përfshirë në hulumtimet e nocioneve besojnë se nxënësve u nevoiten disa
mundësi ta zbatojnë nocionin/nocionet e leksionit, duke përfshirë përvoja të cilat mund të gjejnë
zbatim në jetën e tyre personale (Osborn&Frajberg, 1985). Ekziston një besim se këto përvoja
u ndihmojnë nxënësve t’ sqarojnë ose mbindërtojnë kuptimet e tyre për fenomenet konkrete
natyrore dhe shërbejnë si mjet i mirë për vlerësimin e suksesit të leksionit.
Mësimdhënësit të cilët e përdorin ciklin e të nxënit duhet të kushtojnë vëmendje të
veçantë në përmbajtjen e leksioni të tyre që mos t’i nënvlerësojnë ose mbivlerësojnë aftësitë
mendore të nxënësve të tyre.
3.3. Cikli i të nxënit dhe teoritë e tjerë mbi të nxënit
Si u përmend më lart, cikli i të nxënit në fillim bazohet në teoritë e ekspertëve të psikologjisë
zhvillimore. Megjithatë, kur njeriu do t’i hulumtonte teoritë e tjera të rëndësishme të të nxënit,
do të shihnim se kjo qasje e mësimdhënies me të vërtet është në masë të madhe kompatibile
me (1) teorinë konstruktiviste personale, (2) teorinë me orientim sociologjik (3) teorinë me orientim
neurologjik dhe (4) teoria e intelegjencës multiplifikuese. Paragrafet vijuese, në pika të shkurtëra, i
sqarojnë idetë kyçe te secila nga këto katër teori dhe drejton në cilën mënyrë cikli i të nxënit e
mbështet secilën nga ato.
Teoria konstruktiviste personale
Sipas pikëpamjes konstruktiviste për të nxënit, çdo individ formon model të tij për
botën. Ky model, me kalimin e kohës, është lëndë e ndryshimeve sepse individin vazhdimisht e
kontrollon. Konstuktivistët besojnë se individi krijon rëndësi personale të fenomeneve natyrore
me anë të procesit aktiv, kreativ, racional, emotiv dhe pragmatik. Nëpër këtë proces, individi
zhvillon, kontrollon dhe hedh ose modifikon shumë ide rreth asaj si funksionon bota. Ky “testim
i ideve” mund të përforcohet me interaksionin me individët e tjerë dhe/ose nëpër përvoja të
ndryshme fizike.
Cikli i të nxënit promovon interaksion social dhe përvoja fizike. Faza e hulumtimit u
ofron mundësi nxënësve që aktivisht t’i hulumtojnë fenomenet natyrore. Në këtë fazë, individi
formon ide dhe i kontrollon. Faza e diskutimit është vazhdim i këtij procesi. Informatat e reja nga
shokët e klasës dhe burimet e tjera i ndihmojnë nxënësit t’i analizojë idetë e tij. Më në fund, faza e
zbatimit u ofron nxënësve përvoja të reja për kontrollin e ideve të tyre rreth fenomeneve konkrete
natyrore.
Teoria me orientim sociologjik
Përkrahësit e qasjes sociologjike të mësimdhënies e shohin nxënësin si qendër e
kurikullumit. Ata besojnë se përmbajtja e lëndës mësimore duhet të jetë relevante për nxënësin.
Mëtutje, ata besojnë se të nxënit është e motivuar nga brenda prej përvojave personale të
ballafaqimit me problemin.
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Xhon Dui (John Dewey, 1953), promotor kryesor i teorisë me orientim sociologjik,
mendonte se shkollat nuk ofrojnë mjaft “përvoja reale të të nxënit”. Përkundrazi ai e shihte
arsimin formal si proces të prezentimit të fakteve të cilët pritet që nxënësit t’i mbajnë mend. Dui
vazhdimisht e theksonte jazin mes përvojës shkollore dhe ata që fitohen jashtë saj. Pa ndonjë
lidhje mes këtyre të dyjave, ai mendonte se të nxënit dhe rritja e vërtet nuk janë të mundshme.
Cikli i të nxënit është strategji që përshtatet me mësimdhënien e cila u mundëson
mësimdhënësve që me kujdes të zgjidhin llojet e përvojave të të nxënit për të cilat mendojnë se
janë të rëndësishme për nxënësit e tyre. Fazat e hulumtimit janë në pajtueshmëri me pikëpamjet
e Duit për përvojat e vërteta nga të nxënit. Faza e hulumtimit mund tu ofrojë nxënësve situata
të zgjidhjes së problemeve. Faza e zbatimit mund ta kapërcejë jazin mes përvojave nga shkolla
dhe ato jashtë nga shkolla, duke u ofruar mundësi nxënësve në situata të zakonshme të zbatojnë
informatat të fituara në fazat e hulumtimit dhe diskutimit. Kështu për shembull leksioni që sipas
ciklit të të nxënit, e dhënë në këtë pjesë, që ka të bëjë me përdorimin e skemës së Punetit, u
ofron nxënësve përvoja të zgjidhjes së problemeve dhe mundësi për zbatimin e informatave të
fituara nga ata përvoja për diçka me të cilën të gjithë individët takohen gjatë tërë jetës – veçori të
trashëguara.
Teoritë me orientim neurologjik
Teoritë me orientim neurologjik përpiqen të kuptojnë si pjesët e ndryshme të trurit e
ndihmojnë të nxënit. Në këtë fushë, kujdes i madh i kushtohet specializimit të hemisferës.
Literatura ekzistuese e mbështet thënien se hemisfera e majtë dhe hemisfera e djathtë e trurit
kryejnë funksione të ndryshme. Për shembull hemisfera e majtë kryen funksione të relacionit,
funksione të krahësimit, funksione të kohës dhe funksione sekvenciale, derisa hemisfera e djathtë
parësisht ka të bëjë me skema mendore për hapsirën, skema mendore holistike, skema mendore
fotografike dhe skema mendore joverbale. Megjithatë, të dy hemisferat funksionojnë së bashku
që të prodhojnë aktivitet mendor të integruar.
Mbështetësit e teorive me orientim neurologjik besojnë se mësimdhënia në klasë duhet të
fokusohet në të dy hemisferat e trurit. Ata pohojnë se pjesa më e madhë e mësimdhënies në klasë
fokusohet në hemisferën e majtë, duke e vënë theksin në shkathtësitë si të lexuarit, të shkruarit
dhe llogaritja aritmetike. Këta mbështetës së kësaj teorie mendojnë se – nëse mësimdhënia në
klasa përmban kombinime të aktiviteteve të hemisferës së djathtë dhe hemisferës së majtë (për
shembull, të menduarit kreativ, vizatimi, aktivitete interdisciplinare e të tjerë), nxënësve do tu
ofrohej mundësi që në tërësi t’i zhvillojnë kapacitetet e tyre mendore.
Cikli i të nxënit është kompatibil me teoritë me orientim neurologjik të të nxënit.
Hulumtimet të bëra nga Krafti (Kraft,1976) tregojnë se kur ndonjë individi do t’i parashtrohet
ndonjë detyrë, hemisfera e djathtë duhet “t’i provojë” dhe t’i apsorbojë të gjitha informatat
joverbale në lidhje me detyrat, para se hemisfera e majtë të mund t’i zbatojë të gjitha procedurat
logjike të organizimit të informatave. Kjo do të thotë se kur nxënësve do tu jepen aktivitete që
përfshijnë materiale dhe/ose sende, ata patjetër duhet ta përdorin edhe hemisferën e djathtë
edhe hemisferën e majtë që t’i përpunojnë informatat të cilat ata i fitojnë nga ato aktivitete. Për
shkak të natyrës së orientimit drejt aktiviteteve në fazat e hulumtimit dhe zbatimit të kuptimeve,
duket se është e logjikshme që të përfundohet se këto pjesë të ciklit të të nxënit mbështesin
përdorimin e të dy hemisferave të trurit.
Teoria e intelegjencës multiplifikuese
Hauard Gardner (Howard Gardner, 1991) teoretizon se të gjitha njerëzit kanë multipl
intelegjencë. Ai thotë se të gjitha individët kanë aftësi ta njohin botën rreth tyre me ndihmën e
gjuhës, analizës matematikoro-logjike, prezentimit hapsinor, të menduarit muzikor, intelegjenca
truporo-kinetike (përdorimi i trupit për zgjidhjen e problemeve ose për krijimin e gjërave), të
kuptuarit e individëve tjerë dhe të vetvetes, si edhe të kuptuarit e natyrës. Më tej, ai beson se është
shumë me rëndësi shkollat tu mundësojnë nxënësve t’i përdorin këto intelegjenca të ndryshme
në kontekst të kurikullumit shkollor.
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Cikli i të nxënit është mjaft i përshtatshëm që tu lejon mësimdhënësve të zhvillojnë
leksione të cilat janë kompatibile me teorinë e multipl intelegjencës së Gardnerit. Varësisht nga
ajo si individi e strukturon secilën fazë të ciklit të të nxënit, nxënësit mund të përjetojnë përvoja
të cilat e forcojnë secilin nga talentet e identifikuar nga Gardneri. Faza e angazhimit disenjohet
me qëllim që tu ndihmojë nxënësve t’i kuptojnë idetë e tyre personale dhe ato të shokëve të
klasës, që do tu ndihmojë më mirë ta kuptojnë vetveten dhe të tjerët. Llojet e përvojave dhe
strategjive që përdoren në fazën e hulumtimit dhe zbatimit, do të mund të përpilohen ashtu
që tu ndihmojnë nxënësve të zhvillojnë analizën matematikoro-logjike, prezentimit hapsinor,
të menduarit muzikor dhe intelegjencës truporo-kinetike. Më tej, interaksioni social, i cili është
komponentë e të gjithë katër fazave, do të mund të ishte mekanizëm i cili u ndihmonte nxënësve
ta forcojnë zhvillimin e gjuhës.
3.4. Të nxënit kooperues, Shoqëria shkencoro-teknologjike (ShShT) dhe cikli i të nxënit
Cikli i të nxënit është kompatibil edhe me dy trendet bashkëkohore në mësimdhënien
e shkencave natyrore – të nxënit kooperues dhe Shoqërisë shkencoro-teknologjike. Dy pjesët
vijuese japin një përshkrim të shkurtër të këtyre trendeve dhe diskutojnë si ata mund të përfshihen
në ciklin e të nxënit.
Të nxënit kooperues
Në dekadën e fundit , të nxënit kooperues u paraqit si një trend i rëndësishëm në
mësimdhënien në shkencat natyrore. Fokusi kryesor të të nxënit kooperues është ofrim i përvojës
gjatë së cilës nxënësit ndihmohen njëri me tjetrin gjatë të nxënit. Qëllimi arrihet me grupimin e
nxënësve në çifte ose në grupe të vogla, gjatë së cilës nga ata kërkohet të punojnë bashkarisht për
plotësimin e ndonjë qëllimi të përbashkët (për shembull, të mësuarit e një informate konkrete,
përvetësimi i ndonjë shkathtësie ose zgjidhje e ndonjë problemi).
Disa studime tregojnë se të nxënit kooperues mund ta përforcojë arritjen
(Xhonson&Xhonson, 1982). Për shembull, këto studime tregojnë se nxënësit të cilët punojnë
në grupe të vogla kooperuese (2-4 nxënës) përvetësojnë më shumë material, më shumë janë të
motivuar të mësojnë dhe kanë qëndrim më pozitiv ndaj të nxënit sesa nxënësit të cilët punojnë
në mënyrë individuale ose garojnë. Më tej, duket se të nxënit kooperues kanë ndikim pozitiv edhe
në vetë respektin e nxënësit.
Leksionet sipas ciklit të të nxënit mund të strukturohen për përvoja për të nxënit
kooperues. Nxënësve mund të parashtrohen detyra të orientuara kah aktivitetet të menduara
për të nxënit kooperues, qoftë në fazën e hulumtimit ose në fazën e zbatimit. Faza e diskutimit
mund të strukturohet në mënyrë që promovon interaksion në grupe të vogla që janë në lidhje
me të dhënat të mbledhura në fazën e hulumtimit. Që të shihni si të nxënit kooperues mund të
përfshihet në leksionet sipas ciklit të të nxënit, shihni leksionin për truallin, të dhënë në pjesën 4.
Shoqëria shkencoro-teknologjike (Science Technological Societty)
Shoqëria shkencoro-teknologjike ose STS, ka të bëjë me interaksionin e cila paraqitet
mes shkencës, zbatimit të saj dhe shoqërisë. Shumica nga mësimdhënësit e shkencave natyrore
besojnë se për të funksionuar nxënësit në mënyrë efektive në shoqëri, atyre duhet tu jepen
mundësi të hulumtojnë, diskutojnë dhe të studiojnë tema nga shoqëria shkencoro-teknologjike
siç janë – ndotja me mbeturina helmuese, ndotja industriale, përdorimi i resursve të tokës dhe
përdorimi i resurseve energjetike. Si rezultat i kësaj edukatorët në fushën e shkencave natyrore
rekomandojnë tema të tilla të marrin pjesë më 5 – 10% në kurikullumin e shkencave natyrore
në arsimin fillor dhe me 20% ose më shumë në kurikullumin e shkencave natyrore në arsimin e
mesëm (NSTA, 1982).
STS mund të përfshihet në leksionin sipas ciklit të të nxënit. Në fazën e hulumtimit
dhe zbatimin, nxënësit mund të luajnë role në situata specifike të cilat janë zhvilluar si rezultat
i çështjeve nga fusha e shoqërisë shkencoro-teknologjike, do të mund në mënyrë kritike ta
analizojnë problemin ose do të mund të zhvillojnë plan aksional për zgjidhjen e problemeve
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konkrete nga fusha e STS-së. Gjatë fazës së diskutimit, në bisedat në tema konkrete nga shkencat
natyrore lehtë mund të inkorporohen edhe probleme nga fusha e STS-së.
Demonstrimi i asaj se si mund STS-ja të inkorporohet sipas ciklit të të nxënit është e
dhënë në leksionin në lidhje me truallin në Modulin 9. Gjatë këtij leksioni nxënësit angazhohen
në ushtrime të luajtjes së rolit me qëllim që t’i shqyrtojnë zgjidhjet e mundshme të problemit
konkret në lidhje me mjedisin jetësor.
3.5. Zgjedhja e studimeve të lidhura me ciklin e të nxënit
Në fillim të viteve 70-ta të shekullit të kaluar janë publikuar studime të shumta të cilat e
vlerësojnë efektivitetin e ciklit të të nxënit. Në këtë pjesë do tju informojnë për disa studime të
zgjedhura nga kjo bazë e gjërë e të dhënave.
Veberi dhe Reneri (Weber&Renner, 1972) zbatuan studim krahësues për vlerësimin
e performansave të nxënësve të përfshirë në Studimin për përmirësimin e kurikullumit në
shkencat natyrore (SCIS) dhe nxënësve që nuk janë përfshirë në studimin e njejtë, nëpërmjet
një vargu të detyrave me karaker procesi, siç janë matjet, vëzhgimet, klasifikimi, parashikimi dhe
eksperimentimi. Përvoja e vetme me shkencat natyrore te nxënësit të cilët nuk morrën pjesë në
studimin ishte nga libri. Konstatimet treguan se nxënësit të mësuar sipas ciklit të të nxënit kanë
performansa dukshëm më të mirë gjatë detyrave të fokusuara nga procesi sesa nxënësit që janë
shërbyer vetëm me libër.
Në një studim i cili përfshiu 65 nxënës së shkollave të mesme të cilët mësonin biologji në
shkallë më të thelluar, Loson, Blejk dhe Nordlend (Lawson, Blake& Nordland, 1975) konstatuan
se cikli i të nxënit, si qasje është superiore në raport me qasjen- ligjerim, në mësimdhënien
për shkathtësitë e ndryshimeve. Ngjashëm me ata Rener dhe Loson (Renner&Lawson, 1975) e
krahësuan aftësinë e të menduarit të studentëve të vitin e parë të fakulteteve në të cilin lëndë
kryesore e kanë arsimi fillor. Ata zbuluan se ata student të cilët kanë qenë mësuar sipas ciklit të të
nxënit kanë performansë më të mirë nga ata të cilët qenë mësuar sipas qasjes – ligjerim.
Lolor (Lawlor, 1974) zbuloi se nxënësit të cilët e përdorin SCIS programin kanë qëndrime më
të mira për shkencat natyrore sesa nxënësit të cilët përdorin qasjen më tradicionale – përdorimin
e librit gjatë të nxënit të shkencave natyrore.
Ngjashëm me këtë, Bishopi (Bishop, 1980) zbuloi se nxënësit nga klasa e tetë të cilët qenë
mësuar me leksione të zhvilluara sipas ciklit të të nxënit kanë ndërtuar qëndrime më pozitive
ndaj shkencave natyrore në krahësim me nxënësit të cilët qenë mësuar sipas metodës më
konvencionale.
Shnajderi dhe Reneri (Schneider&Renner, 1980) e krahasuan ciklin e të nxënit me metodin
e ligjërimit gjatë mësimdhënies së fizikës te 48 nxënës të klasës së nëntë. Rezultatet tregojnë
se cikli i të nxënit është metod superior për përvetësimin e përmbajtjeve. Cikli i të nxënit ishte
krahësuar nga Saundersi dhe Shepardsoni (Saunders&Shepardson, 1987) me të nxënit nëpërmjet
ligjerimit dhe detyrave me shkrim, te nxënësit e klasës së gjashtë. Ata gjetën dallim të rëndësishëm
në arritjet në shkencat natyrore te nxënësit të mësuar sipas ciklit të të nxënit.
Gjithashtu është hulumtuar edhe efikasiteti i ciklit të të nxënit si bartës i ndryshimeve
konceptuale. Stepans, Dajç dhe Beivenger (Stepans, Dyche & Beiswenger, 1988) e krahësuan
ciklin e të nxënit me natyrën e ligjerimit në raport me kuptimet e shkencave natyrore. Ata zbuluan
se cikli i të nxënit është metod superior në raport me qasjen e ligjerimit kur bëhet fjalë për
provokimin e ndryshimeve në kuptimet te nxënësit të vitit të fundit në arsimin fillor. Ngjashëm
me këtë, Barman, Barman dhe Miler (Barman, Barman & Miller, 1996) e krahësuan ciklin e të nxënit
me formatin e demonstrimit/diskutimit në dy paralele të klasës së pestë në orët e shkencave
natyrore. Ata zbuluan se cikli i të nxënit si metod është më superiore në raport me metodin e
demonstrimit/diskutimit nga pikëpamja e provokimit të ndryshimeve në formimin e të kuptuarit
të nocioneve.
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Siç është treguar në këtë pjesë, cikli i të nxënit është model që përshtatet me mësimdhënien.
Ai është në pajtueshmëri me teoritë të të nxënit dhe mund t’i përfshin trendet siç janë të nxënit
kooperues dhe çështje nga shoqëria shkencore-teknologjike. Më tej studimet hulumtuese
tregojnë se cikli i të nxënit mund të jetë model efektiv gjatë mësimdhënies së kuptimeve dhe
shkathtësive të të menduarit, gjatë zhvillimit të qëndrimeve pozitive ndaj shkencave natyrore
dhe gjatë daljes në krye me ndryshimet në kuptimet.
Deri tani duhet ta keni kuptuar leksionin për Qarkun e hapur dhe të mbyllur të rrymës,
si leksion i cili e ndjek ciklin e të nxënit. Kthehuni këtij leksioni dhe identifikoni secilën nga këto
katër faza.
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Moduli 4
Hulumtimi shkencor i Ciklit të të nxënit
Një grup i shkencëtarëve, para disa viteve, përpiluan një listë të shkathtësive të cilat
ata i përdorin gjatë hulumtimeve shkencore (SAPA, 1968). Kjo listë është ndarë në shkathtësi
themelore dhe shkathtësi të integruara. Edhepse shkathtësitë themelore janë të lidhura njëra me
tjetrën, është e mundur të zhvillohen të pavarura njëra prej tjetrës. Shkathtësitë e integruara,
nga ana tjetër, logariten si më komplekse. Fitimi i aftësive për përdorimin e shkathtësive të
integruara kërkon përdorim efikas të dy ose më shumë shkathtësive themelore. Kjo pjesë e
materialit i identifikon dhe e përshkruan këto shkathtësi. Pas hulumtimit të tyre, do të shihni se
ato nuk janë të dobishme vetëm për shkencat natyrore, por se janë pjesë e integruar e jetës sonë
të përditshme. Në literaturën arsimore të sferave të shkencave natyrore, këto shkathtësi janë të
njohura si shkathtësi procesore të shkencave natyrore. Megjithatë, më e përshtatshme është të
shihen si shkathtësi të të menduarit.
4.1. Shkathtësi të të menduarit
Shkathtësi themelore
Vëzhgimi – Kjo shkathtësi përfshin mbledhjen e informatave me përdorimin e një ose më shumë
shqisave. Atje ku përvoja senzorike e drejtpërdrejtë është e papërshtatshme për kryerjen e
vëzhgimit të nevojshëm, përdoren metoda indirekte. Për shembull, me ndihmën e përdorimit
të instrumenteve siç janë mikroskopi, termometri, peshoret, sondat kompjuterike shkencëtarët
mund t’i përforcojnë shqisat e tyre për vëzhgime më të sakta.
Supozimi – Supozimi është një ide e mbështetur në përvojën ekzistuese ose të një vargu të
vëzhgimit. Vendosja e supozimit kërkon evaluim dhe gjykim të bazuar në përvojat paraprake.
Parshikimi – Kjo është deklaratë për një rezultat të pritur të përvojës paraprake. Vlefshmëria
e supozimit varet nga saktësia e vëzhgimeve paraprake dhe nga natyra e ngjarjes e cila
parashikohet.
Klasifikimi – Grupimi i lëndëve ose ngjarjeve sipas një skeme të caktuar. Skemat për klasifikim
bazohen në ngjashmëri dhe në dallime të veçorive të zgjedhura të cilat mund të vëzhgohen.
Matje – Matja e veçorive të sendeve ose ngjarjeve mund të bëhet me krahësim të drejtpërdrejtë
ose me krahësim indirekt me njësi matëse të cilat për nevojat e komunikimit, mund të jenë të
standardizuara.
Komunikimi – Kjo është shkëmbim i informatave me anë të fjalës së thënë apo me anë të fjalës
së shkruar ose me anë të një prezentimi grafik.
Shkathtësi të integruara
Shpjegimi i të dhënave – Shpjegimi i të dhënave kërkon zbatimin e shkathtësive të tjera, siç janë
supozimet, parashikimet, klasifikimi dhe komunikimi. Nëpër këtë proces vërtetohet dobia e të
dhënave gjatë zgjidhjes së problemeve dhe përgjigjes në pyetjet.
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Formimi i pyetjeve dhe hipotezave – Pyetjet formohen në bazë të vëzhgimeve të bëra. Zakonisht,
pyetjet i paraprijnë përpjekjes që të vlerësohet ndonjë situatë ose ngjarje. Formimi i hipotezave,
drejtpërdrejtë varet nga pyetjet, vëzhgimet, supozimet dhe parashikimet që mund të sjellë deri
te përpunimi i thënies e cila mund të kontrollohet/testohet.
Definimi veprues- Definimet vepruese bëhen me qëllim që të thjeshtëzohet komunikimi në
lidhjen me fenomenin i cili hulumtohet. Ata janë të bazuara ne veçoritë e dukshme të fenomenit
dhe të operacioneve të cilat duhet të kryhen.
Eksperimentimi – Ky është proces i desenjimit të procedurave për mbledhjen e të dhënave
si edhe i procesit të mbledhjes së të dhënave në pajtueshmëri me qëllimet e testimeve të
hipotezës së caktuar.
Formimi i modeleve – Modelet, qoftë fizike qoftë mentale, krijohen në bazë të hipotezave të
pranueshme ose të hipotezave të cilat në vazhdim duhet të testohen. Modelet përdoren për
përshkrimin dhe sqarimin e lidhshmërisë mes ideve. Në shumicën e rasteve modeli nënkupton
hipotezë të re; nëse testimi i këtyre hipotezave rezulton me informata të reja, modeli ndërrohet
me qëllim që t’i përfshijë edhe këto informata të reja.

4.2. Shkathtësitë e të menduarit dhe aktivitetet e shkencëtarëve
Edhepse shkencëtarët në masë të madhe mund të dallohen njëri nga tjetri nga pikëpamja
e gjërave të cilat i hulumtojnë, megjithatë të përbashkëta i kanë shkathtësitë e hulumtimit. Për
shembull, biologu që hulumton në terren dallohet në mënyrën se si i mbledh të dhënat nga
kimisti i cili realizon një eksperiment në laborator. Biologu i terrenit pjesën më të madhe të kohës
mund ta kalojë duke vëzhguar me kujdes skemat e sjelljes së ndonjë popullate të kafshëve. Pas
punës së gjatë, biologu do të bëjë supozim në bazë të të dhënave të tij që të formojë konkluza të
caktuara në lidhje me natyrën dhe rëndësinë e sjelljeve të caktuara që qenë vëzhguar.
Kimisti, nga ana tjetër, mund të përpiqet të përcaktojë cilat lloje të hemikaljeve janë të
pranishme në një bashkëdyzim. Që të vijë deri te këto informata, kimisti do të bëjë disa teste
me qëllim që të përpiqet ta izolojë secilën hemikalje në bashkëdyzim. Në bazë të këtyre testeve,
kimisti do të formojë konkluza rreth hemikaljeve të ndryshme në bashkëdyzim.
Në shembujt e dhënë më lartë, të dy shkencëtarët përdorën disa shkathtësi themelore
dhe shkathtësi procesore të integruara. Megjithatë, këto shembuj njëkohësisht tregojnë se nuk
ekziston një komplet i proceduarve unike të cilat shkencëtarët duhet t’i përdorin gjatë mbledhjes
së të dhënave. Në parim, lloji i pyetjes së cilës duhet t’i përgjigjet ose problemi i cili duhet të
zgjidhet e udhëzon shkencëtarin drejt llojit të procedurës e cila duhet të përdoret që të sigurohet
mbledhja e të dhënave të sakta.
Hulumtimi shkencor është për secilin
Edukatorët në sferën e shkencave natyrore pajtohen se shkathtësitë e hulumtimit të
cilat shkencëtarët i përdorin gjithashtu mund t’i përdor secili gjatë zgjidhjes së problemeve të
përditshme (Rutford&Algrin, 1990). Nga ju çdo ditë kërkohet të kryhen detyra të ndryshme.
Shumë nga këto detyra kërkojnë vëzhgim të kujdesshëm dhe shpjegim të të dhënave – të njejtat
shkathtësi të cilat i përdorin shkencëtarët.
Këta edukatorë besojnë se nëse njerëzit dinë se si shkencëtarët e punojnë punën e tyre,
me siguri më mirë do të njohin se si shkenca është e lidhur me jetat e tyre. Ata gjithashtu, besojnë
se hulumtimi i shkencave natyrore si mjet për hulumtim, duhet në mënyrë eksplicite të theksohet
në kurrikullumin e arsimit fillor dhe në kurrikullumin e arsimit të mesëm edhe atë prej çerdhes e
deri në shkollimin fillor.
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Rezime
Sipas edukatorëve nga sfera e shkencave natyrore (Ruterford&Algrin, 1990), mësimdhënia
e shkencave natyrore duhet të tregojë si shkencëtarët bëjnë hulumtim shkencor dhe duhet tu
ofrojë nxënësve mundësi t’i zhvillojnë shkathtësi hulumtuese të cilat i përdorin shkencëtarët.
Që të lehtësohet kjo sfidë, mësimdhënësit e shkencave natyrore duhet të zgjedhin modele të
mësimdhënies të cilët i kërkojnë këto lloje të përvojave si pjesë e programit të tyre mësimor.
Një model i tillë është cikli i të nxënit. Duke e ndjekur sekuencën e katër fazave të ciklit të të
nxënit, ata hyjnë në hulumtim i cili është i ngjashëm me aktivitetet e nxënësve. Duke e bërë këtë,
ata vazhdimisht fitojnë mundësi të bëhen më të sukseshëm në përdorimin e shkathtësive të të
menduarit.
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