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Hyrje

Në vitet e fundit, Projektit i USAID-it për arsim fillor (PEP), përmes komponentit Përmirësim
i cilësisë në mësimin e matematikës dhe shkencave natyrore, me ndihmë të Këshilltarëve
nga Byroja për zhvillim të arsimit, në mënyrë të suksesshme i takonte nevojat e arsimtarëve
të klasave të ulta për realizim cilësor dhe arritje të rezultateve më të larta të nxënësve në
arsimin fillor.
Me qëllim që të ndihmohet për realizim të programeve të reja mësimore të matematikës
dhe njohjes së mjedisit, këshilltarët nga Byroja për zhvillim të arsimit dhe Fondacioni për
iniciativa arsimore dhe kulturore ‘‘Hap pas hapi’’, mbajtën një sërë seminaresh dhe vizitash
për instruksione dhe këshillime të arsimtarëve të cilët i ndoqën seminaret ku ofroheshin
qasje, metoda dhe teknika bashkëkohore për punë me nxënësit, që i pasqyrojnë parimet e
konceptit për arsim fillor nëntëvjeçar – e posaçërisht arsimin e drejtuar kah nxënësi.
Si rezultat e trajnimeve të realizuara, arsimtarët e përmirësuan praktikën e tyre dhe i ‘‘hapën’’
dyert e klasave të tyre për kolegët e shkollës së tyre, si dhe prej shkollave të tjera, duke i
ndarë me atyre punën përmes realizimit të orëve të hapura mësimore, krijim dhe publikim
të orëve të realizuara mësimore dhe publikim të video-xhirimeve të aktiviteteve mësimore
dhe jashtëmësimore – duke e përdorur më shpesh faqen interneti të projektit. Në kuadër të
komponentit Përmirësim i cilësisë në mësimin e matematikës dhe shkencave natyrore dhe me
përkrahje nga Byroja për zhvillim të arsimit, me qëllim që të mirëmbahen ndryshimet pozitive
në mësimdhënien dhe të ndahen praktikat e mira me të gjithë arsimtarë në Republikën e
Maqedonisë, u publikua thirrje publike për dorëzim të shembujve prej orëve të realizuara
mësimore nga ana e arsimtarëve të klasave të ulta, të cilët kanë ndjekur trajnim në kuadër të
komponentit për Përmirësim i cilësisë në mësimin e matematikës dhe shkencave natyrore në
Projektin për arsim fillor.
Shembujt e orëve të realizuara nga ana e arsimtarëve të klasave të ulta, të cilët i dorëzuan
shembujt e tyre gjer te këshilltarëve nga Byroja për zhvillim të arsimit, janë publikuar në këtë
doracak në verzion të shtypur dhe në verzion më të zgjeruar në CD. Në pjesën e shtypur ka 16
shembuj për tema ditore, kurse në CD janë prezantuar 18 tema dhe orë të tjera.
Stafi i Projektit të USAID-it për arsim fillor (PEP), Byroja për zhvillim të arsimit dhe Fondacioni
për iniciativa arsimore dhe kulturore ‘‘Hap pas hapi’’ falënderojnë dhe u urojnë arsimtarëve
– autorët e këtij materiali, si dhe nxënësve dhe shkollave në të cilat janë realizuar shembujt e
publikuar që tregojnë praktika të mira.

Të ndëruar arsimtarë të shekullit 21

Qëllimi i këtij doracaku është t’ju ndihmojë për realizim më cilësor dhe
efektiv të programeve të reja mësimore nga matematika dhe njohja të
mjedisit në tre klasat e para të arsimit fillor nëntëvjeçar, duke e përdorur
metodologjinë e re mësimore.
Besojmë se shumica prej jush tashmë i kanë regulluar klasat si mjedis stimulues, të cilat mund t’u përgjigjen sfidave dhe nevojave të shekullit 21, duke
e arritur potencialin e tyre të plotë. Në klasat tuaja tashmë po ndodhen
ndryshime në mësimdhënie dhe mësim, në notim, përdoret teknologjia informatike, nxënësit hulumtojnë, eksperimentojnë, zgjidhen probleme dhe janë
nxitur të mendojnë dhe të parashtrojnë pyetje.
Mësimi bazohet mbi teorinë konstruktivistike dhe lidhet me jetën. Nxënësi
nxitet që t’i zbulojë parimet, bazat dhe kuptimin e nocioneve dhe të fitojë
njohuri të qëndrueshme dhe të zbatueshme.
Nxënësi jo vetëm që meson, por edhe nëpër situate të ndryshme njihet për
përvoja të ndryshme jetësore. Nxënësi meson nëpër jetë dhe për jetë. Me anë
të mësimdhënies bashkëkohore, ju, si arsimtarë u ndihmoni nxënësve të bëhen
më të suksesshëm në të nxënit dhe të zhvillojnë aftësi për shekullin 21.
Doracaku ofron shembuj praktike të aktivitetesh të integruara në mësimdhënien, të cilat janë implementuar nga ana e kolegëve tuaj dhe mund t’ju
ndihmojnë që ta përmirësoni të nxënit të nxënësve dhe ta nxisni zhvillimin
shoqëror, intelektual, emocional dhe fizik të nxënësve, në mënyrë të përshtatshme me moshën dhe nivelin e zhvillimit.
Shpresojmë se përmbajtja e ofruar do ta zgjuajë kuriozitetin, gatshmërinë
dhe kreativitetin tuaj professional dhe kjo do të rezultojë me aktivitete sa
më të suksesshme dhe kreative.

BUKA

Shembull për planifikim tematik
Buka

Fëmijët kalojnë shumë kohë duke u përpjekur ta kuptojnë botën
përreth tyre. Kureshtja e lindur bën që ata të parashtrojnë pyetje,
të hulumtojnë dhe t’i krahasojnë përvojat e fituara me gjendjet
e reja. Përforcimi i kureshtjes së lindur te fëmijët është njëra
prej detyrave parësore të arsimtarit. Një mënyrë shumë efektive
për t’u bërë kjo është bashkë me nxënësit të zhvillohen projekte
për hulumtim sendesh dhe dukurish, në përputhje me interesat
fëmijërore. Ky kapitull e paraqet shembullin për studim më të thelluar
i cili i përfshin të gjitha aspektet e gjësendit që hulumtohet.
Buka
Buka është element i përbashkët në jetën e të gjithë njerëzve. Buka bëhet në forma dhe
madhësi të ndryshme, varësisht prej: kulturës, fesë dhe trashëgimisë historike. Kjo është
pjesë e përvojës së përditshme. Nxënësit mund të hulumtojnë dhe të bëjnë bukë, mund të
pyesin prej ku vjen buka ose përse ka forma të ndryshme. Këto janë pyetje të rëndësishme
për t’u nisur projekti i cili do t’u përgjigjet interesave të tyre. Përdorimi i bukës mund të jetë
një temë shumë e suksesshme për integrim të përmbajtjeve programore në klasë.
Për shembull, përmes temës për bukën nxënësit mund t’i tregojnë idetë e tyre, siç janë
‘‘ndryshimi dhe rritja’’. Nxënësve duhet ofruar mundësi për të biseduar, vëzhguar dhe
eksperimentuar. Tema për bukën mund të çojë deri në hulumtim të çështjeve të shumta
nga fusha e njohjes së mjedisit. Nxënësit mund ta hulumtojnë prejardhjen e elementeve
përbërëse prej të cilave bëhet buka në ndonjë vend ose rajon të caktuar. Për shembull,
buka është gjë e përbashkët për shumë kultura dhe për këtë shkak paraqitet në forma të
ndryshme. Nxënësit duhet të bëjnë një hartë e cila do ta tregojë prejardhjen e bukës, si dhe
një afat kohor i cili do të tregojë se ku është bërë buka për herë të parë. Dallimet e bëra mund
të nxisin diskutim për kultura, fe, familje dhe festime të ndryshme.
Njerëzit – përkatës të kulturave dhe grupeve të ndryshme fetare, gjatë kohërave e kanë
përdorur bukën për të shënuar ngjarje të historisë. Buka lidhet me trashëgiminë, kulturën
dhe fenë e të gjithë popujve.
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Gjithashtu, kjo temë mund të ndihmojë edhe për realizimin e qëllimeve të matematikës.
Vlerësimi, matjet, shënimet, prezantimet grafike, llogaritjet janë disa prej fushave
matematikore të cilat mund të përpunohen gjatë projektit për bukën.
Tema ‘’Buka’’ ofron mundësi të shumta për të lexuarit dhe të shkruarit, si për shembull, të
shënohen receta, të krijohen lista me përbërësit e nevojshëm për bukën dhe të krijohen
tregime dhe drama kreative. Në shumë kultura ekzistojnë edhe përralla dhe literaturë
popullore për bukën, të cilat nxënësit mund t’i dëgjojnë. Krahasimi i versioneve të ndryshme
të ndonjë përralle të caktuar mund të jetë shumë e dobishme për të mësuar gjuhën amtare.
Arti figurativ dhe muzikor, po ashtu edhe aktivitetet me lëvizje mund të inkorporohen në
temën ‘’Buka’’.
Informatat e nevojshme
Në procesin ‘vendosja e bukës në tavolinë’ marrin pjesë shumë njerëz dhe profesione të
ndryshme. Bujku e kultivon grurin, mullisi e bluan grurin në lloje të ndryshme miellrash.
Bukëpjekësi e pjek bukën dhe e çon në tregje dhe dyqane, vende ku buka mund të blihet.
Prodhimi i bukës, duke filluar prej mbjelljes së grurit deri në pjekjen e brumit përfshin
shumë hapa. Ky është një proces i ndërlikuar dhe specifik. Duke e mësuar procesin e bërjes
së bukës, nxënësit do të mësojnë për pjesët dhe renditjen logjike të procesit.
Gjatë prodhimit të llojeve të ndryshme të bukëve përdoren edhe elemente të ndryshme
përbërëse.
Përbërës themelor i bukës është gruri, dhe ky pëson ndryshime të shumta para se të bëhet
buka. Faktorët nga rrethanat (siç janë ajri dhe uji) gjithashtu ndikojnë në rritjen e grurit,
përgatitjen e brumit dhe në prodhimin e llojeve të ndryshme të bukëve. Gjithashtu, buka
mund të prodhohet edhe nga kultura të tjera të drithërave. Nxënësit mund të hulumtojnë
se cilat janë kulturat e drithërave prej të cilave mund të bëhet buka.
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Hulumtimi i ndryshimit, universalitetit dhe shumëllojshmërisë
Përmes temës ‘Buka’ mund të hulumtohen tri ide kryesore të cilat janë: ndryshimi,
universaliteti dhe shumëllojshmëria. Duke i hulumtuar aspektet e shumta të bukës, nxënësit
do t’i zgjerojnë njohuritë e tyre për këto ide themelore. Me përdorimin e një gjësendi konkret
siç është buka, të cilën nxënësit e njohin prej përvojës së tyre të përditshme, arsimtari mund
të krijojë lidhje me idetë abstrakte siç janë: ndryshimi dhe shumëllojshmëria.
Nxënësit do ta vërejnë ndryshimin – mënyrën në të cilën gruri rritet nga fara në bimë dhe
si bëhen miell kokrrat e grurit. Këto aktivitete mund të zhvillohen në shkollë me përfshirje
të familjes. Ndryshimi është i dukshëm edhe atëherë kur tharmi shkrihet me anë të sheqerit
dhe bëhet dioksidi i karbonit. Gjithashtu, nxënësit mund ta dallojnë ndryshimin i cili ndodh
kur temperatura e ujit ose të përbërësve të tjerë rritet kur ata përzihen me tharmin për të
krijuar brumin. Mund të vështrohen edhe ndryshimet të cilat ndodhin me llojet e ndryshme
të bukëve kur ato janë vënë nën ndikimin e ajrit ose ujit për një periudhë më të gjatë.

12

Nxënësit do t’i dallojnë universalitetin dhe shumëllojshmërinë në bërjen e bukës nëpër
botë. Ata mund të bisedojnë për përvojat e tyre rreth bërjes së Bukas në shtëpitë e tyre
dhe për mundësitë e ndryshme të bërjes së Bukas. Prindërit mund të vijnë në klasë dhe
t’i tregojnë traditat dhe zakonet familjare. Në atë mënyrë, nxënësit mund t’i krahasojnë
festimet dhe zakonet të lidhura me bukën në kultura të ndryshme, duke marrë parasysh
edhe elementet e përbashkëta të cilat ndodhin në vende të ndryshme. Nxënësit mund të
bëjnë pyetësorë dhe intervista, të cilat do t’u ndihmojnë që të përcaktojnë se çfarë duan
dhe çfarë nuk duan njerëzit në vendin e tyre dhe në atë mënyrë do ta mësojnë vlerën
e zgjedhjes. Ilustrimi i rezultateve të hulumtimit me përdorim të grafikëve dhe hartave e
paraqet informacionin edhe në formë vizuale. Gjithashtu, gjatë ditës nxënësve mund t’u
tregohen libra me përmbajtje lidhur me temën ‘Buka’, përralla, këngë etj.
Gjithë klasa mund të organizohet në atë mënyrë që do t’i përshtatet temës ‘Buka’. Këndi për
dramë mund të transformohet në furrë me atë që do të shtohen pjesë të cilat përdoren për
pjekje dhe gatim. Këndi për të shkruarit mund të përmbajë libra me tematikë për bukën,
po ashtu edhe përralla dhe libra të cilët i kanë shkruar vetë nxënësit sipas përvojave të tyre
personale me bërjen e bukës. Në këndin për të shkruarit mund të vendosen kartela me flaja
nga terminologjia e lidhur me bërjen e bukës, libra me faqe boshe në të cilat nxënësit do të
kenë mundësi të shkruajnë tregime të tyre. Këndi matematikor mund të përmbajë kuti me
miell dhe mjete të ndryshme për matje. Këndi shkencor mund të pasurohet me kokrra të
ndryshme, miell, plastelinë dhe argjilë. Në hapësirat për ekspozitë (në korridoret e shkollës)
duhet të vendosen punimet të cilat i kanë krijuar nxënësit në projektin “Buka”.

Prezantimi përfundimtar grupor është mënyrë e rëndësishme për t’u vlerësuar të
nxënit dhe mundësitë për nxënësit t’i tregojnë aftësitë e reja. Ja edhe disa ide për
projekte grupore:

•

Klasa transformohet në furrë, nxënësit duhet të jenë bukëpjekës, kurse nxënësit prej
klasave të tjera mund të vijnë dhe të blejnë bukë. Nxënësit mund të bëjnë ‘para’ dhe të
llogarisin se sa dhe kujt duhet të kthejnë kusur.

•

Projekt për tërë klasën mund të jetë krijimi i një libri me informata për mënyrën e gatimit
të bukës.

•

Mund të bëhet ndonjë dramatizim ose ndonjë përrallë të adaptohet si dramë.
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Tema – Buka

IDE
NDRYSHIM
UNIVERSALITET
SHUMËLLOJSHMËRI

Gjuha amtare
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Të lexuarit e përbashkët të teksteve dhe librave për bukën.
Të shkruarit e një përralle të përbashkët për bukën.
Të shkruarit e një drame për bukën, të cilën klasa do ta realizojë bashkërisht.
Të shkruarit e recetave për bukën.
Zbatimi i një sondazhi në temën ‘Buka’.
Të shkruarit të një libri informativ për procesin e gatimit të bukës.
Bisedë për atë që e dimë dhe se çfarë do të donim të dinim për bukën.
Krijimi i librave për bukën.
Krijimi i ftesave për dramën.

Arsimi figurativ
•
•
•
•
•
•
•
•
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Punë me plastelinë.
Krijim i kolazheve me fara.
Krijimi i pllakateve dhe biletave për dramën.
Krijimi i menysë për bukën në këndin për dramë.
Krijimi i kapelave për bukëpjekësit.
Ilustrimi i librave për bukën.
Krijimi i një afresku (pikturë muri) pas shëtitjes ose pas vizitës së një furre.
Krijimi i skenës për dramatizimin.

Matematikë
•
•
•
•
•
•

Vlerësimi i numrit të copave në bukën e prerë.
Paraqitja grafike e rezultateve nga sondazhi me temë ‘Buka’.
Ushtrime me para të cilat janë krijuar për dramën.
Krahasohen dhe kategorizohen llojet dhe çmimet e bukës.
Vlerësohen, dhe pastaj maten lloje të ndryshme bukësh, krahasohen dhe diskutohet për
rezultatet e pranuara.
Nxënësit krahasojnë dhe numërojnë sa lugë miell ka në kuti me dimensione të ndryshme.

Shoqëri
•
•
•
•
•
•
•

Bisedohet pse buka konsiderohet si një gjë e posaçme dhe pse përdoret në festime, tradita
fetare dhe familjare.
Vizita e një furre ose mulliri.
Biseda për ngjashmëritë dhe dallimet e bukës së bërë nga përkatës të kulturave të
ndryshme.
Krijimi i mullirit me erë ose mullirit dhe diskutim për procesin, teknologjinë dhe ndryshimin
në gatimin e bukës.
Hulumtimi i historisë së bukës – intervistë me gjyshet dhe gjyshërit.
Vizitë dhe ndjekja e aktiviteteve të cilat i zbatojnë njerëzit kur buka gatuhet dhe shitet.
Buka si ushqim themelor i të gjithë njerëzve.

Muzikë dhe lëvizje
•
•
•
•
•
•
•

Bëhen lëvizje për ardhjen e brumit.
Pjesët e procesit të gatimit të bukës prezantohen me lëvizje.
Me pantomimë tregohet rrotullimi i bukës.
Krijohet një këngë për bukën.
Krijohen ritme si shtesë të pjesëve të caktuara të procesit të gatimit të bukës.
Vallja e bukës.
Përallë dhe dramatizim për bukën.
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Natyra
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulumtim dhe vëzhgim i grurit.
Bluarje e grurit.
Natyra
Gruri mbillet dhe vëzhgohet rritja e tij.
Eksperiment me tharm.
Grumbullim i kokrrave të grurit ose të misrit.
Ndjekje e reaksioneve të sodës dhe të pluhurit për pjekje kur do të përzihen me ujë.
Aspektet ushqyese të bukës.

Buka është pjesë e përvojës së përditshme të nxënësve dhe për këtë arsye ata mund të bëjnë
krahasime. Gatimi dhe shërbimi i llojeve të ndryshme të bukëve prej kulturave të ndryshme
ndihmon që të bëhen të vetëdijshëm për universalitetin e bukës dhe të arsyetojnë se ne të
gjithë e përdorim bashkërisht në mënyrë të thjeshtë.
Me përfshirjen e të gjithë klasës, nxënësve u jepet mundësi ta dallojnë atë që e kanë mësuar
dhe të mësojnë së bashku. Ata varen prej njëri-tjetrit kur punojnë së bashku për të arritur deri
në qëllimin e përbashkët. Për shkak se idetë e tyre janë inkorporuar në leksionet dhe në aktivitetet hulumtuese, nxënësit janë lidhur në të nxënit në mënyrë intelektuale dhe emocionale.
Pjesët tematike të bazuara në ide të gjera, siç janë ndryshimi dhe shumëllojshmëria të cilat mësohen nëpër një proces konkret (siç është edhe gatimi i bukës), nxënësve u ofrojnë mundësi
të shumta për të kuptuarit dhe të mësuarit e vërtetë. Nxënësit e lidhin atë që e kanë mësuar
me jetën reale. Tema jep fleksibilitet më të madh në planifikimin e përmbajtjeve të programit
mësimor. Temat specifike shpijnë te një numër më i madh aktivitetesh të cilat kërkojnë lëvizje
të duarve dhe aktivitete multi-sensore të cilat do t’u ndihmojnë nxënësve që t’i kuptojnë idetë abstrakte. Temat u ofrojnë nxënësve po ashtu edhe arsimtarëve mundësi më kreative për
zhvillim të ideve dhe për shfrytëzim të materialeve.
Hulumtimet kanë vërtetuar se ‘gjërat arsyetohen shumë më shpejt kur kombinohen lloje të
ndryshme diturish ose mësimesh ‘ (Gardner 1991). Të nxënit tematik është një mënyrë për
t’u arritur ky qëllim. Kur nxënësit parashtrojnë pyetje, ata i kërkojnë përgjigjet, hulumtojnë,
bisedojnë dhe i prezantojnë përfundimet e tyre, ata kyçen në procesin e të nxënit në mënyrë
aktive. Ata mendojnë në mënyrë kritike, bëjnë negociata, bashkëpunojnë dhe bëjnë kompromis. Përvetësojnë dituri të reja për vetveten, për moshatarët dhe për botën përreth tyre.
Nxënësit mund ta kuptojnë rëndësinë e parashtrimit të pyetjeve dhe të prezantimit të ideve
për t’u arritur deri në një nivel më të thellë të kuptuarit dhe të nxënit. Përfshirja në ndonjë
projekt grupor u ndihmon nxënësve që të përfitojnë eksperiencë dhe dobi prej komunikimit
me bashkënxënësit dhe arsimtarët.
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Qëllimet kryesore të pjesës tematike të leksionit për bukën
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Të respektohen ngjashmëritë dhe dallimet në kulturat e ndryshme.
Të respektohet roli të cilin e ka buka në jetën e përditshme të njerëzve, po ashtu edhe
gjatë festimeve dhe festave.
Të njihet dallimi mes detyrave të punëtorëve të ndryshëm që janë të kyçur në procesin e
prodhimit të bukës.
Të vështrohet procesi me anë të cilit prodhohet buka duke filluar prej grurit.
Të respektohet rëndësia e shkencës në prodhimin e bukës.
Të prezantohen aftësi për zgjidhje të problemeve në kontekst të projektit.
Të lexohen dhe të bëhen grafikë të ndryshëm.
Të lexohen informata.
Të matet me masa jostandarde për matje.
Të shënohen vëzhgimet.
Të ritregohen përralla dhe të dramatizohet të paktën një përrallë.
Të ndiqen receta.

•

Të tregohen aftësi të mira për të dëgjuarit dhe komunikim.

•

Këto shembuj për plane të leksioneve janë treguar për t’u shpjeguar se sa specifike janë
përmbajtjet e programeve mësimore, siç janë: njohja e natyrës dhe shoqërisë, matematikë,
gjuhë amtare, arsim figurativ dhe muzikor, por edhe se ato mund të planifikohen në mënyrë
integrale.
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Shembull për leksion – Proces pasues nga kokrra deri në buka
		
Gjuhë amtare
Dramë / Lëvizje
Njohje e shoqërisë
Matematikë
Qëllime
•
•
•

Të kuptohet renditja e hapave të cilat ndërmerren gjatë bërjes së bukës (duke filluar prej
mbjelljes së grurit deri në vendosjen e brumit në furrë).
Fëmijët të aftësohen që ta prezantojnë procesin nga kokrra deri në buka me sekuencë
(me fotografi, me diktat ose shkrim).
Të respektohet puna e profesionistëve të cilët janë kyçur në prodhimin e bukës.

Materiale:
•
•
•
•
•

ibri ‘Nga kokrra deri në buka’,
kartela,
markerë,
letër e ndarë në tetë drejtkëndësh, secili prej tyre i numëruar me 1 deri në 8,
markerë, stilolapsa, lapsa dhe ngjyra.

Informata plotësuese
Nxënësit duhet të dalin për shëtitje dhe ta vizitojnë dyqanin për bukë që ta shohin procesin
e gatimit të bukës, më saktësisht të shikojnë si është procesi duke filluar prej bluarjes së
kokrrave të grurit deri në vendosjen e bukës në furrën për pjekje. Nxënësit, pas shëtitjes,
mund të krijojnë vizatime ose fotografi për pjesën më të preferuar të shëtitjes. Në këndin për
dramë mund të vendosen materiale për të krijuar një furrë. Arsimtarët mund të vendosin kuti
dhe karton në këndin artistik që të bëhet mulliri, kurse në këndin për lojë me kube, mund të
ndërtohet dyqan për bukë.
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Procedura

1. Gjatë takimit të mëngjesit, nxënësit mund të bisedojnë për shëtitjen dhe vizitën e tyre në
dyqanin për bukë. Fëmijët nxiten të thonë se çfarë mendojnë në lidhje me atë, çfarë kanë
parë atje, çfarë i ka befasuar më shumë dhe cilat ide kanë menduar.
2. Pasi nxënësit mbarojnë me prezantimin e përgjigjeve të tyre, ata duhet të bëjnë listë me
hapat të cilat duhet të ndërmerren kur bëhet buka. Lista e aktiviteteve (hapave) duhet të
ekspozohet në klasë në vend të dukshëm.
3. Fjalët më të rëndësishme shënohen me marker me ngjyrë që të theksohet rëndësia e
vokabularit.
4. Përsëri lexohet libri ‘Nga kokrra deri në buka’, dhe pastaj nxënësit e krahasojnë listën e
bërë me sekuencat e librit.
5. Nxënësve duhet t’u lejohet që të përzgjedhin partnerë për një dramë për ndonjë ngjarje.
Njëri prej nxënësve mund të pretendohet sikurse është kokërr gruri, brumë për bukë ose
bukë, kurse partneri i tij vihet në rol të një bukëpjekësi, bujku ose njeri i cili e shpërndan
bukën. Pas kompletimit të sekuencave, nxënësit mund të tregojnë ndonjë përrallë dhe
pastaj t’i ndryshojnë rolet.
6. Nxënësit mbeten të rrinë në qark në grup të madh, kurse arsimtari e ndan letrën për
aktivitetin me sekuencat.
7. Në katrorët e letrës, nxënësit duhet t’i vizatojnë hapat në sekuencat e procesit prej një
kokrre deri te buka dhe t’i përdorin termat: e parë, e dytë, e tretë (t’i theksojnë numrat
rendorë).
8. Nxënësve u lejohet të gjejnë hapësirë ku do ta zbatojnë aktivitetin e tyre, dhe gjithashtu
duhet të nxiten të parashtrojnë pyetje që të dinë nëse shokët e tyre të klasës kanë vështirësi
kur duhet t’i përkujtohen sekuencat e procesit.
9. Pasi nxënësit i kanë krijuar vizatimet, ata në mënyrë të pavarur mund t’i shënojnë hapat
ose t’i diktojnë ndonjë të rrituri që do t’i shënojë në vend të tyre. Nëse disa prej nxënësve
vendosin se nuk do të vizatojnë, ata mund të shkruajnë një tregim ose ta prezantojnë me
fjalë. Arsimtari i respekton përpjekjet e tyre për drejtshkrim të fjalëve.
Prej nxënësve nuk pritet se do ta mbarojnë aktivitetin brenda afatit të caktuar, këtë mund
ta bëjnë gjatë kohës për aktivitete të lira.
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Veprim
Vizatimet dhe hapat e shënuar të ndryshimit të procesit prej një kokrre deri në buka do të
tregojnë se çfarë kanë mësuar nxënësit për procesin në këtë aktivitet.
Aktivitete plotësuese
•
•

Nxënësit mund të bëjnë bukë me ndihmën e prindërve në klasë.
Tregim i përbashkët për gatimin e bukës në klasë.

Shembull për plan aksioni – Sondazh për bukën në shkollë
Nxënësit do të marrin vesh se cilat janë bukët më të preferuara të nxënësve me anë të një
sondazhi të cilin do ta bëjnë në shkollë.
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Përmbajtja nga

Matematikë
Gjuhë amtare
Dituri shoqërie

Qëllimet
•
•
•
•
•

Të merret vesh se kush çfarë lloj buke preferon.
Të zhvillohen mënyrat në të cilat mund të shënohet informata.
Të bëhen prezantime me grafik (ose me kube unifiko) ku do të tregohet rezultati prej
sondazhit.
Të transferohen informatat prej grafikut në kubet unifiko dhe/ose anasjelltas.
Të numërohet në komplet prej pesë pjesëve..

Materiale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fletë me pyetjet për sondazh,
lapsa,
kapëse,
lista nga administrimi i shkollës,
kube unifiks,
kartela në të cilat janë treguar llojet e ndryshme bukësh,
shirita prej letre me gjatësi prej një metri,
markerë,
ngjitës.
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Informatat e nevojshme
Gjatë takimit të mëngjesit duhet të degustohen (të shijohen) llojet e ndryshme të bukëve.
Gjithmonë kur do të shijohet një lloj i ri buke, duhet të bisedohet për vendin e prejardhjes së
asaj buke, si duket buka, çfarë shije dhe çfarë ere ka. Nxënësit duhet të parashikojnë a do t’u
pëlqejë njerëzve të tjerë ajo bukë. Parashikimet e tyre shënohen në tabela në letra të mëdha.
Pasi do të shënohen parashikimet, nxënësit e shijojnë bukën dhe shënojnë se çfarë shije ka.
Në lidhje me rezultatet duhet të parashtrohen pyetje nga tipi: sa nxënës e duan këtë ose atë
bukë?, Sa prej nxënësve e kanë ndryshuar mendimin e tyre prej parashikimit fillestar?
Secili nxënës duhet të fitojë përvojë për shënim të rezultateve dhe në atë mënyrë do të
përgatitet për zbatim të sondazhit në shkollë.
Procedura

1. Prezantimi i idesë për sondazh për bukën në takimin e mëngjesit.
2. Nxitja e nxënësve që të bëjnë propozime për llojet e bukës të cilët do të përfshihen në
sondazhin dhe krijimin e listës për shënim të përgjigjeve.
3. Nxënësve u duhet treguar se do të shkojnë në klasat e tjera në çifte dhe duhet të pyesin
secili nxënës cilin lloj buke e preferon. Duhet të përdorin shënime që t’i shkruajnë
përgjigjet. Nxënësit duhet t’i pyesin arsimtarët prej klasave të tjera për leje për sondazhin
dhe për kohën e përshtatshme.
4. Gjatë takimit grupor, nxënësit para syve të arsimtarëve duhet të prezantojnë bërjen e
sondazhit dhe në atë mënyrë do të kenë mundësi për të ushtruar dhe të ndihen më të
përgatitur.
5. Nxënësit mund ta realizojnë sondazhin gjatë kohës për aktivitete të lira.
6. Kur do të kthehen nxënësit në klasën e tyre, ata duhet t’i kopjojnë shënimet e përgjigjeve
prej sondazhit në numër të përshtatshëm prej kubeve unifiks në grafikë tridimenzionale në
të cilët ka kolona me ngjyrë dhe t’i ngjisin në grafik të posaçëm në dërrasë. Këta grafikë do
të përdoren si mjete për të nxënit e vëzhgimit, parashikimit dhe krahasimit të rezultateve,
që do të realizohet gjatë ditës së parashikuar për këtë. Ky projekt mund të vazhdohet në
shkollë derisa nuk intervistohen të gjithë nxënësit.
7.

Pasi ky aktivitet do të mbarojë, nxënësit duhet t’i përmbledhin të dhënat dhe të zbulojnë
cila bukë hahet më shumë.

8. Arsimtari duhet t’u ndihmojë nxënësve t’i ndjekin rezultatet përfundimtare dhe t’i
prezantojnë në shkollë.
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Vlerësim
Për notimin e të nxënit duhet të parashtrohen pyetjet në vijim:
•
•
•
•

A e kanë kuptuar nxënësit qëllimin e projektit?
A mund ta zbatojnë detyrën?
A janë krijuar dhe a janë ndarë qartësisht grafikët në pesë pjesë?
A ishin nxënësit të motivuar për punë gjatë projektit?

Aktivitete plotësuese
Sondazhi mund të përdoret edhe në projekte të tjera.
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Shqisat e mia

Shembull për temën ditë
Shqisat e mia

Lëndët: Njohje e mjedisit – Shqisat e mia;
Matematikë – Numrat prej 11 deri në 20;
Gjuhë shqipe – Edhe numrat deri në 20 janë fjalë;
Arsim figurativ – Format e mysëta – format e lugëta (modelim me argjilë).
Klasa: e dytë – arsimi fillor nëntëvjeçar.
Kohëzgjatja: një ditë shkollore.
Qëllimet: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

t’i zgjerojë njohuritë për shqisat dhe rolin e tyre;
të aftësohet t’i dallojë shqisat e njeriut dhe ta arsyetojë funksionin e tyre;
të aftësohet të numërojë, të emërojë dhe të lexojë numrat prej 11 deri në 20;
të aftësohet t’i tregojë numrat si njësi dhe dhjetësha;
të formojë përfytyrim për konceptimin 1 (një) dhjetësheje;
të kuptojë se numrat deri në 20 janë fjalë;
të mësojë t’i shkruajë numrat me fjalë;
të përaftësohet dhe të përsoset të punojë me argjilë;
t’i zhvillojë shprehitë për higjienë gjatë punës me materialet për vizatim;
t’i dallojë dhe t’i formojë pjesët e lugëta dhe të mysëta të kokës së njeriut me ndihmë të shqisave.

Çfarë nevojitet:
•
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•
•
•
•
•
•
•

material për hulumtim të shqisave (bonbone, copa pemësh, parfum, lule, orë, zile,
pëlhura, lodra);
kukulla, kube, kapëse flokësh, katrorë, rrathë, drejtëkëndësh, lodra nga klasa;
fotografi me shqisa, port ë prera me disa pjesa;
kokrra, shkopa, flutura – aplikacione;
argjilë dhe sipërfaqe për modelim;
dy tubëza me dhjetë thupra të lidhura;
tekste në të cilat numrat prej 11 deri në 20 janë shkruar me fjalë;
fletë pune, letër, stilolapsa, fletore, markerë, ngjitës, dërrasë dhe shkumës.

Çfarë pritet të arrijnë nxënësit:
Nxënësit të mësojnë:
•
•
•
•
•
•

t’i emërojnë dhe t’i dallojnë shqisat e njeriut dhe ta shpjegojnë funksionin e tyre;
të dinë të formojnë bashkësi me elemente prej 11 deri në 20 dhe t’i lexojnë numrat e
përshtatshëm;
të dinë t’i shkruajnë numrat prej 11 deri në 20 me fjalë dhe të dinë se ato janë fjalë;
ta kuptojnë termin një dhjetëshe – të dinë se një dhjetëshe përbëhet prej dhjetë njësish;
t’i tregojnë pjesët e lugëta dhe të mysëta të kokës së njeriut dhe të dinë t’i formojnë
me argjilë;
t’i respektojnë rregullat për punë në grup dhe të bashkëpunojnë me njëri- tjetrin.

Konceptime: shqisa;
		
dhjetësha;
		
njësia.

Metodat:
		
		
		
		

lojë didaktike;
punë me tekst;
hulumtim;
metoda përshkruese;
metoda e demonstrimit.

Rrjedha e aktiviteteve
Aktivitete hyrëse
Fillojnë me lojën ‘’telefoni i prishur’’ (me pëshpëritje ritregohet një fjalë duke shkuar prej një
nxënësi te nxënësi tjetër, kurse nxënësi i fundit e shqipton fjalën me zë të lartë me qëllim që
të vërtetohet se është e njëjta fjalë që e ka thënë edhe nxënësi i parë).
Arsimtari kërkon prej nxënësve t’i mbyllin sytë dhe pastaj u jep copë pemësh dhe parfum
që t’i nuhasin dhe të zbulojnë se çfarë kanë nuhatur. Pastaj, nxënësit shijojnë bonbone të
ndryshme, gjithashtu me sytë e mbyllur, dhe tregojnë se si është shija e tyre.
Symbyllas i prekin kokat e bashkënxënësve të tyre dhe përpiqen të zbulojnë për cilin nxënës
bëhet fjalë.
Të gjithë nxënësit ndahen në pesë grupe dhe secili grup merr nga një komplet fotografish
në të cilat janë shfaqur secila prej shqisave (fotografitë janë prerë në disa copa). Në kuadër
të grupeve të tyre, nxënësit i bashkojnë pjesët e fotografive, dhe pastaj arsimtari parashtron
pyetje me të cilat i nxit nxënësit të tregojnë se për cilën shqisë bëhet fjalë.
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Pastaj me anë të teknikës së tubëzave e zbulojnë qëllimin e orës: Shqisat e njeriut.
Aktivitete për mësimdhënie dhe mësim
Arsimtari i ndan nxënësit në pesë grupe dhe ata ulen në vendet e tyre. Secili grup i merr
materialet e veta. Të gjitha grupet kanë për detyrë të hulumtojnë, veçanërisht në nivel të
grupit, dhe t’u përgjigjen pyetjeve të parashtruara. Grupet i kanë detyrat e mëposhtme:

1. Shqisa e të shikuarit – të hulumtojnë, të zbulojnë dhe t’i shënojnë përfundimet në vend
të caktuar (si duket syri, çfarë dallojmë me anë të syrit, çfarë zbulojmë nëpër shqisën e të
shikuarit, si ta mbrojmë atë...).
2. Shqisa e të dëgjuarit - të hulumtojnë, të zbulojnë dhe t’i shënojnë përfundimet në vend
të caktuar (si duket veshi, çfarë dallojmë me anë të veshit, çfarë zbulojmë nëpër shqisën
e të dëgjuarit, si ta mbrojmë atë...)
3. Shqisa e të nuhaturit - të hulumtojnë, të zbulojnë dhe t’i shënojnë përfundimet në
vend të caktuar (si duket hunda, çfarë ndiejmë me atë, çfarë zbulojmë nëpër shqisën e të
nuhaturit, si ta mbrojmë atë...).
4. Shqisa e të shijuarit - të hulumtojnë, të zbulojnë dhe t’i shënojnë përfundimet në vend
të caktuar (si duket gjuha, çfarë zbulojmë nëpër atë, si ta mbrojmë...)
5. Shqisa e të prekurit - të hulumtojnë, të zbulojnë dhe t’i shënojnë përfundimet në vend
të caktuar (çfarë shqise është lëkura, çfarë ndiejmë përmes lëkurës, si ta mbrojmë...).
Pas mbarimit të detyrave të tyre, secili grup prezanton se çfarë ka punuar.
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Për ditën e sotme planifikohen katër qendra: qendra letrare, qendra artistike, qendra
matematikore dhe qendra manipulative. Nxënësit e zgjedhin qendrën sipas dëshirës së tyre.
Qendra letrare
Nxënësit në mënyrë aktive marrin pjesë në lojën ‘’I numërojmë shqisat tona...’’. Pastaj punojnë
në grupe: Grupi i parë – nxënësit numërojnë sende të ndryshme në mësojtoren, grupi i dytë
– kërkojnë dhe gjejnë numra të shkruar në ndonjë tekst të dhënë, grupi i tretë – gjejnë fjalë
prej 11 deri në 20 të shkruara me fjalë.
Qendra artistike
Në këtë qendër, nxënësit hulumtojnë individualisht dhe zbulojnë pjesë të mysëta dhe të
lugëta të kokave të kukullave, por edhe të kokave të tyre. Arsimtari u parashtron pyetje:
Çfarë zbuluat? Cilat janë ato pjesë të lugëta dhe të mysëta? Cilat shqisa i përdornit që t’i
zbuloni? Cilat shqisa do t’i përdorni që të krijoni një kokë njeriu prej argjile?
Në vazhdim, secili/secila prej nxënësve në mënyrë të pavarur, me argjilë do të krijojë kokë
njeriu dhe gjatë kësaj do ta zbatoj atë që e ka mësuar paraprakisht.
Qendra matematikor
Secili nxënës/secila nxënëse në këtë grup mendon, i numëron sendet të cilat janë vendosur
në qendër dhe thekson se çfarë prej atyre sendeve ka nga 10 copa (gishta të dorës, gishta të
këmbës, kapëse flokësh, bonbone, kube). Numërojnë 10 thupra dhe i lidhin në një tubëz.
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Puna në grupe:

Grupi I: I numërojnë thuprat deri në 10, vërtetojnë se ka një dhjetëshe thuprash dhe pastaj
shtojnë nga një shkop - 11, 12...deri më 20 (me numër dhe me fjalë).
Grupi II: Nga 2 dhjetëshe – tubëz me thupra – heqin nga një thupër. Shënojnë numra prej
11 deri në 20 (me numër dhe me fjalë).
Grupi III: Numërojnë sa kokrra fasuleje, sa lapsa, kube, bonbone, katrorë, rrathë,
drejtëkëndësh...ka (të gjithë janë me numër të ndryshëm prej 11 deri në 20) – (me numër
dhe me fjalë).

Qendra manipulative
Nëpër lojë nxënësit përpiqen t’i numërojnë thuprat, kokrrat e fasules etj., në disa mënyra:
•
•
•
•

me sy të mbyllur, duke e përdorur vetëm shqisën e të prekurit;
vetëm me ndihmë të shqisës së të shikuarit, pa i përdorur duart;
dy nga fëmijët në grup i mbyllin veshët dhe përpiqen të zbulojnë sa thupra ka numëruar
shoku i tyre (i cili numëron me zë të lartë);
gjatë numërimit të bonboneve, fëmijët mund t’i shijojnë bonbonet, pastaj të tregojnë se
si është shija e tyre dhe me anë të cilës shqise e kanë zbuluar atë.

Notim formativ
Në fund të aktiviteteve të tyre, secili prej grupeve në qendër bën prezantim të detyrës së
tyre dhe mënyrën në të cilën e kanë zgjidhur, kurse të tjerët i ndjekin me vëmendje. Pas
secilit prezantim, nxënësit e tjerë mund të parashtrojnë pyetje dhe të kërkojnë shpjegim
plotësues.

Si të ndiqet dhe të vlerësohet?
Analiza e fletëve të punës, e përpunimeve prej argjile dhe e deklaratave të nxënësve.
Lista e evidencës për ndjekje dhe vlerësim të sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup.
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SHTOJCA NR. 1

Fletë pune e rezultateve të pritura nga hulumtimi

Grupi i parë

Çfarë shqise është syri?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Çfarë dallojmë me të?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Si ta mbrojmë nga lëndimet dhe sëmundjet?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Përfundim
Syri është shqisë për _______________. Me anë të syrit dallojmë dhe shikojmë shumë
gjëra, si për shembull: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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SHTOJCA NR.2

Fletë pune e rezultateve të pritura nga hulumtimi

Çfarë shqise është veshi?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Çfarë dallojmë me të?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Çfarë do të ndodhë nëse dëgjojmë tinguj shumë të fortë?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Përfundim
Veshi është shqisë për _______________.
Me anë të veshit dallojmë dhe dëgjojmë shumë gjëra, si për shembull: _______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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SHTOJCA NR. 3

Fletë pune e rezultateve të pritura nga hulumtimi

Çfarë shqise është hunda?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Çfarë dallojmë me të?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Çfarë ndodh me shqisën e të nuhaturit nëse je sëmurë nga gripi?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Përfundim
Hunda është shqisë për _______________. Me të ______________________________
____________________________________________________________________.
____________________________________________________________________.
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SHTOJCA NR. 4

Fletë pune e rezultateve të pritura nga hulumtimi

Çfarë shqise është gjuha?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Çfarë dallojmë me të?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Çfarë do të ndodhë nëse ha supë të nxehtë?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Përfundim
Gjuha është shqisë për _______________. Me të ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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SHTOJCA NR. 5

Fletë pune e rezultateve të pritura nga hulumtimi

Çfarë shqise është lëkura?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Çfarë ndiejmë nëpër lëkurë?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Po të shpohesh me gjilpërë, çfarë ndjen?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Lëkura është shqisë për ___________.
Nëpër lëkurë__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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SHTOJCA NR. 6

QENDRA LETRARE

Shiko si janë shkruar numrat në libër.

Numrat janë shkruar me _____________ dhe me _______________.

Numëro sende të ndryshme në klasë.
____________________________________________________________________
Shënoji me numër dhe me fjalë.
____________________________________________________________________
Gjeji numrat në tekst dhe shkruaji me fjalë.
____________________________________________________________________

Gjeji numrat në tekst dhe shkruaji me numër.
____________________________________________________________________
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SHTOJCA NR. 7

Qendra matematikore

Grupi i parë: Dhjetëshes shtoji nga një thupër deri më 20 dhe shëno! (me numër dhe
me fjalë).

10

Dhjetë

Një më shumë
Një më shumë
Një më shumë
Një më shumë
Një më shumë
Një më shumë
Një më shumë
Një më shumë
Një më shumë
Një më shumë
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SHTOJCA NR. 8

Qendra matematikore

Grupi i dytë: Nga 2 dhjetëshe – tubëz me thupra – heq nga një thupër, shënoji numrat prej
11 deri në 20 (me numër dhe me fjalë).

20

Një më pak
Një më pak
Një më pak
Një më pak
Një më pak
Një më pak
Një më pak
Një më pak
Një më pak
Një më pak
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njëzet

SHTOJCA NR. 9

Qendra matematikore

Grupi i katërt: Numëro sa kokrra fasuleje, lapsa, kube, bonbona, katrorë, rrathë,
drejtëkëndësh...ka (të gjithë janë me numër të ndryshëm prej 11 deri në 20) - (me numër
dhe me fjalë).

Banka në klasë

10

dhjetë

Lapsa
Kube
Katrorë
Drejtëkëndësh
Rrathë
Karriga në klasë
Bonbona
Fleta
Thupra
Kokrra fasuleje
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SHTOJCA NR.10

QENDRA ARTISTIKE

Hulumtoji dhe zbuloji pjesët e lugëta dhe të mysëta të kokës së kukullës, por edhe të kokës
tënde!

Cilat shqisa i përdore që t’i zbulosh ato pjesë?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Formësoje një kokë njeriu me argjilë – puno mëvetësisht!
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SHTOJCA NR.11

Qendra manipulative

Orvatu të numërosh thupra, kokrra fasuleje,...
•
•

me sy të mbyllur, duke e përdorur vetëm shqisën e të prekurit;
vetëm me shqisën e të shikuarit, pa i përdorur duart.

Dy prej fëmijëve në grup duhet t’i mbyllin veshët dhe të përpiqen të zbulojnë sa thupra ka
numëruar shoku i tyre.

Gjatë numërimit të bonboneve mund t’i shijosh dhe të tregosh se çfarë shije kanë. Me cilën
shqisë e zbulove atë?

Erdha në përfundim se:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Zhaklina Ristovska,
ShF ‘‘Zhivko Brajkovski’’ – Shkup
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Mjete transporti

Shembull për orën e mësimit
Mjete transporti

Lënda: Njohja e mjedisit
Klasa: e dytë
Kohëzgjatja: një orë mësimi
Qëllimet: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•
•
•
•

të njihet me mjete të ndryshme të transportit;
të nxitet që të përshkruajë mjetet e transportit;
të njihet me kulturën bazë të trafikut;
të zhvillojë të menduarit logjik;
të aftësohet për punë në grup.

Çfarë nevojitet:
•
•
•
•
•
•
•
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pllakate për ngjitje aplikacionesh;
aplikacione në të cilat janë paraqitur mjete të transportit;
përparësa;
lodra – mjete transporti;
zari – ‘‘mos u nxeh“;
letër, ngjitës, markerë, lapsa;
kuti.

Çfarë pritet të arrijnë nxënësit?
Nxënësit duhet:
•
•
•
•

të dinë disa lloje mjetesh transporti – pamje, ku lëvizin;
të jenë të aftë t’i grupojnë mjetet e transportit sipas vendit të lëvizjes;
të jenë të aftë ta përshkruajnë pamjen e mjeteve të transportit;
t’i respektojnë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë mes tyre.

Konceptime: mjete transporti, ajër, ujë, tokë.
Metodat: metoda ilustrative, metoda demonstruese dhe prezantuese.

RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Aktivitete hyrëse
Arsimtari e vë përparësën, kurse para vetes mban një kuti me aplikacione (mjete
transporti). Fillon të tregojë një tregim, nxënësit e ndjekin tregimin dhe pas sinjalit të
caktuar, si përgjigje të pyetjes së parashtruar, e kërkojnë aplikacionin e përshtatshëm në
kuti dhe e fiksojnë mbi përparësën.
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Tregimi zhvillohet kështu:
‘’Jakupi, Vetoni dhe Qaniu janë shokë. Një pasdite u mblodhën në oborrin e Jakupit dhe filluan të tregonin përjetime prej pushimeve të tyre verore. Së pari filloi të tregonte Jakupi: NJë herë isha te gjyshja ime në Ohër. Liqeni është i mrekullueshëm. Zgrapnda tij lundrojnë
mjete transporti të cilat nuk kanë as me rrota, as krahë...’’

Arsimtari tani pyet: ‘‘Si quhen këto mjete trafiku?; A di dikush prej jush?’’ (Anije). Tash
arsimtari kërkon që dikush prej nxënësve ta gjejë fotografinë me anije nga kutia dhe ta
vendosë në përparësën (të cilën arsimtari e ka veshur).
Njëri/njëra prej nxënësve e bën këtë, kurse arsimtari vazhdon tregimin: „Unë - tha vetoni
– isha në fshat te gjyshi im. Ghithë ditën u vozita me një mjet transporti me dy rrota.
Ishte një mjet i kuq dhe i bukur. Çfarë është ky?’’ Nxënësit përgjigjen se kjo është biçikletë.
Dikush prej nxënësve e gjen aplikacionin me biçikletë dhe e vë mbi përparësën e arsimtarit.
Tregimi vazhdon: ,,Afër fshatit ka edhe një aeroport të vogël. Atje çdo ditë ulen përtokë
mjete transporti. Disa prej tyre ishin për vetëm dy udhëtarë dhe uleshin kudo. Kishin një
gjë që dukej si ventilator dhe vetëm dy rrota. Çfarë ishin ato? (Helikopterë). Dikush prej
jush duhet ta gjejë fotografinë me helikopter dhe ta vendosë mbi përparësën. Por, mbi
pistën uleshin edhe mjete të mëdha trafiku të cilat dukeshin si zogj të mëdhenj. Zgrapnda
tyre kishte shumë udhëtarë. Supozoni se çfarë ishin ato? (Aeroplanë). Dikush prej jush
duhet ta gjejë fotografinë e aeroplanit dhe ta vendosë mbi përparësën …“
Pasi aplikacioni me aeroplanin do të vihet në përparësën, arsimtari vazhdon:
‘‘Kurse unë – tha Qaniu – udhëtova nëpër Maqedoni. Vizitova shumë vende. Rrugëve
pashë mjete të ndryshme transporti. Hajde, supozoni cilat janë ato! Udhëtova me një
mjet transporti me katër rrota dhe zgrapnda atij ka vend për pesë udhëtarë. Cili mjet
është ky? (Vetura). Dikush prej jush duhet ta gjejë fotografinë me veturën dhe ta vendosë
mbi përparësë. Pashë edhe një mjet transporti më të madh se vetura, dhe përdoret për
transportim të mallrave. Çfarë është ky? (Kamion). Por, për mua më interesante ishin
ato mjete transporti me dy rrota. Ato bënin zhurmë të madhe, kurse shoferët mbanin
përkrenare. Çfarë është kjo? (Motoçikletë).
Dikush prej jush duhet ta gjejë fotografinë me motoçikletën dhe ta vendosë mbi
përparësë“.
Arsimtari tani parashtron disa pyetje: ,,Cilat mjete u përmendën në tregim? Ku lëvizin
veturat? Ku lëvizin anijet? Ku lëvizin aeroplanët? Sipas vendit të lëvizjes, çfarë mjetesh
transporti ka më shumë dhe çfarë më pak? “
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Aktivitete për mësimdhënie dhe mësim
Arsimtari e hap kutinë në të cilën ka lodra – mjete transporti (tashmë të përmendura në
tregim). Del një nxënës/e, përzgjedh një mjet transporti prej kutisë dhe e përshkruan
(madhësi, ngjyrë, numri i rrotave, a ka krahë, a ka ndonjë pjesë e cila ngjan me një rreth,
katror, trekëndësh, drejtkëndësh – tregon se cila pjesë është kjo etj.). Në atë mënyrë, disa
nxënës i përshkruajnë të gjitha lodrat – mjete transporti.
Nxënësit ndahen në tri grupe dhe secili grup ka nga një dëtyrë specifike.

Grupi i parë – Nxënësit pranojnë fotografi-pllakatë dhe aplikacione të mjeteve të transportit.
Fushat e zbrazëta (linja e lakuar e mbyllur) janë lidhur me vizatim të: ujit, ajrit dhe tokës.
Nxënësit duhet t’i shikojnë të gjitha aplikacionet e pranuara dhe të përcaktojnë cili prej tyre
lëviz e ku dhe, pastaj, t’i ngjisin në fushën e përshtatshme.

Grupi i dytë – Nxënësit duhet të formojnë bashkësi të mjeteve të transportit sipas një
karakteristike (sipas vendit të lëvizjes; sipas ngjyrës; a transporton vetëm udhëtarë ose vetëm
mallra të ndryshme; a transporton edhe njerëz edhe mallra etj.). Të gjithë së bashku duhet
të dakordohen, kurse bashkësitë i formojnë me aplikacione dhe lodra të përshtatshme.
Grupi I tretë – Nxënësit e këtij grupi e luajnë lojën ‘‘Mos u nxeh’’ (në vend të figurave të
zakonshme që lëvizin, tani do të lëvizin aplikacione ose lodra të vogla në formë të mjeteve
të transportit). Fitues do të jetë ai nxënës/ajo nxënëse që do ta kalojë shtegun më shpejt dhe
do të grumbullojë më shumë mjete transporti.
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Aktivitete vlerësimi
Nxënësit merren vesh dhe punojnë së bashku, kurse arsimtari kalon pranë të gjithë nxënësve
dhe u ndihmon, sipas nevojës.
Pasi nxënësit mbarojnë me detyrat, nga një përfaqësues i secilit grup e prezanton punënrezultatet dhe mënyrën në të cilën i kanë arritur. Nxënësit e tjerë i ndjekin prezantimet dhe
japin komentet e tyre.
Si të ndiqet dhe të vlerësohet?
Analiza e detyrave në grupe – puna pjesërisht ose plotësisht e përfunduar, detyrë e zgjidhur
në mënyrë të saktë nga ana e nxënësve në grup.
Fletë për ndjekje të sjelljes së nxënësit/nxënëses në grupin, suksesshmëria e prezantimit.
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Vëzhgimi i grupit:

Grupi

Puna pjesërisht e
përfunduar

Puna plotësisht e
përfunduar

Puna e
papërfunduar

1
2
3

Vëzhgimi i individit në grup

Emri dhe
mbiemri

Merr pjesë në
punën e grupit

I dallon mjetet
e ndryshme të
transportit

Përshkruan
mjetet e
transportit

Koment

1
2
3

Gordana Tasevska,
ShF ‘‘Dame Gruev’’, Manastir
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Loja hulumtuese
me dritë, hije dhe ngjyrë

SHEMBULL PËR ORËN E MËSIMIT
Loja hulumtuese me dritë, hije dhe ngjyrë

Lënda: Njohja e mjedisit

Klasa: e dytë

Kohëzgjatja: një orë mësimi

Qëllimet: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•
•

ta zbulojë mënyrën në të cilën krijohet hija;
të mësojë se hija shtrihet në anën e kundërt të burimit të dritës;
të marrë vesh se me përzierje të ngjyrave bazë arrihet te ngjyrat e ylberit.

Çfarë nevojitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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llamba;
karaktere prej kartoni për teatër me hije;
gazeta me fotografi me ngjyrë;
pasqyra;
prizma;
ena;
celofan me ngjyrat bazë;
ngjyrë akrile (nuancat bazë);
banka;
shkumës, dhe
•fletë pune.

Çfarë pritet të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
•
•

të dinë të shpjegojnë si krijohet hija;
të dinë se hija shtrihet në anën e kundërt të burimit të dritës;
të jenë të aftë ta zbatojnë atë që e kanë mësuar në aktivitete të ndryshme;
atë që e kanë mësuar për përzierjen e ngjyrave ta zbatojnë në situata të reja.

Koncepte: dritë, errësi, hije, ngjyrë.
Metodat: diskutim, tekst, demonstrim, aktivitete me lojë, luajtje e roleve.

Përgatitje paraprake:
•
•

përgatitje të materialeve të nevojshme për realizim të aktiviteteve;
delegim i detyrave të nxënësve në grupe.

Rrjedha e orës së mësimit
Aktivitete hyrëse
Arsimtari nis bisedë me nxënësit për rëndësinë e dritës për organizmat e gjallë, i pyet cilat
burime të dritës i kanë të njohura, si duken ato etj. Në vazhdim e parashtron pyetjen: ‘‘Çfarë
është hije?’’ Nxënësit përgjigjen.
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Arsimtari i ndez llambat që nxënësit të kenë mundësi të bëjnë hije të ndryshme me fletoret
e tyre. Arsimtari u jep udhëzime, si për shembull: ,,Bëjeni hijen më të gjatë; bëjeni hijen më
të shkurtër; më të gjerë; më të ngushtë…“

Aktivitete për mësimdhënie dhe mësim
Arsimtari krijon situatë në formë të një problemi, d.m.th. i nxit nxënësit t’u përgjigjen pyetjeve:
‘‘Çfarë mendoni, si formohet hija? Çfarë mendoni, ku shtrihet hija e sendeve?; A dini cilat
ngjyra i përmban ylberi? Si krijohen ngjyrat?“
Nxënësit i tregojnë mendimet e tyre për secilën pyetje (hipotezë) të parashtruar.
Arsimtari shpjegon se me anë të lojërave në vazhdim në fakt ata do të zbulojnë nëse
mendimet e tyre janë të sakta.
Nxënësit ndahen në shtatë grupe dhe secili prej grupeve merr nga një dëtyre.
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Punë në grupe (me detyra heterogjene):
1. Bëni lojëra me duart. Të tjerët duhet të zbulojnë se çfarë forme është paraqitur mbi
murin (shtojca nr.1).
2. Bëhuni gjuhëtarë të hijeve. Përpiquni të zbuloni sa më shumë hije në klasë.
3. Krijoni shtigje – me shkumës vizatoni hije të sendeve në klasë.
4. Bëni shfaqje në teatër me hije.
5.

Ushtroni t’i përzieni tri ngjyrat bazë. Cilat ngjyra do t’i krijoni?

6. Me anë të qelqit zmadhues shfletojini gazetat të cilat kanë fotografi me ngjyrë.
7. Krijoni një ylber prej materialeve të cilat i keni para jush (shtojca nr.2).
Nxënësit prej secilit grup kanë 5 minuta t’i realizojnë detyrat, të shpjegojnë se çfarë kanë
bërë dhe çfarë kanë vërejtur.
Arsimtari i nxit me pyetje, e drejton dhe e përfundon diskutimin me konstatime dhe
përfundime.

Aktivitete vlerësimi
Nxënësit marrin fletë për vlerësim të cilat duhet t’i plotësojnë (shtojca nr.3).
Arsimtari i parashtron këto pyetje: ‘‘Çfarë bëmë sot? Si ndjeheshit? Nëse jeni ndjerë
këndshëm, atëherë çoni lart kartelat me diell. Nëse jeni ndjerë pakëndshëm, atëherë çoni
lart kartelat me re.

?

Si ndiqet puna dhe si të bëhet vlerësimi?

•

Analiza e hipotezave dhe mendimeve të nxënësve lidhur me faktin si bëhet hija, si bie
hija, cilat ngjyrat e formojnë ylberin dhe si përzihen ngjyrat.

•

Fletë evidentimi për ndjekjen dhe vlerësimin e sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup.
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Shtojca nr.1
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Shtojca nr.2
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SHTOJCA NR.3

Fletë për vlerësim

PRILL, 2009			

EMRI DHE MBIEMRI: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Vëre shenjën nën sendet të cilat krijojnë hije.

2. Vizato ku bie hija e sendit të ndriçuar (skuter).

3. Janë dhënë rrathë me ngjyrat bazë. Cilat ngjyra krijohen me përzierjen e tyre? Ngjyrosi!

E kuqe
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e verdhe

e kaltër

e verdhe

e kuqe

e kaltër

Koment i arsimtarit:

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Elizabeta Veleska,
ShF ‘‘Koço Racin’’ - Prilep
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Mbledhja dhe zbritja deri në 100
Përsëritje

SHEMBULL PËR ORËN E MËSIMIT
Mbledhja dhe zbritja deri në 100 – Përsëritje

Lënda: Matematikë
Klasa: e tretë
Kohëzgjatja: një orë mësimi
Qëllimet: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•
•

Të përaftësohet të zgjidhë detyra në mënyrë të saktë duke i shfrytëzuar njohuritë e
mëparshme;
ta zhvillojë të menduarit logjik;
të përaftësohet për punë në grup.

Qëllimi i individualizuar. Nxënësi me nevoja të posaçme arsimore duhet:
•
•

Të mësojë të matë;
Të përaftësohet të tregojë gjatësinë e një vije të lakuar .

Çfarë nevojitet:
•
•
•
•
•
•
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tabelë 100;
vizore;
‘‘strajcë magjike’’;
sende me gjatësi të ndryshme;
fletë pune;
lapsa;

Çfarë pritet të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
•

të dinë cilët janë numrat çift dhe cilët janë numrat tek deri më 100;
të dinë të mbledhin dhe të zbrisin numrat deri më 100;
t’i respektojnë rregullat për punë në grup dhe të bashkëpunojnë;

Nxënësit me nevoja të posaçme arsimore duhet:
•
•

të dinë të matin segmente;
të dinë të tregojnë gjatësinë e një vije të lakuar.

Koncepte: shuma, diferenca, numrat çift, numrat tek, rresht, kolona, segmenti, vija e lakuar.

Metodat: hulumtimi, metoda ilustrative, metod demonstruese dhe prezantuese.

Rrjedha e aktiviteteve
Aktivitete hyrëse
Arsimtari e tregon Tabelën 100, e cila është varur në mur. Parashtron pyetje të cilave nxënësit
u përgjigjen duke e parë Tabelën 100: ‘‘Sa numra janë shënuar në Tabelën 100?; Sa numra
njëshifrorë dhe sa numra dyshifrorë janë shkruar?; Sa rreshta ka? Trego! Sa kolona ka? Trego!
Për sa rriten numrat në kolona? Për sa rriten numrat në rreshta?’’

Aktivitete për mësimdhënie dhe mësim
Nxënësit ndahen në tri grupe dhe secili prej tyre merr nga një fletë pune:
1. Janë paraqitur Tabela 100 dhe detyrat – Shkruaji numrat tek prej dhjetëshes së tretë!
Për sa dallohen mes tyre numrat në kolonën e katërt?
2. Janë paraqitur Tabela 100 dhe detyrat – Shkruaji numrat çift prej dhjetëshes së tetë! Për
sa dallohen mes tyre numrat në rreshtin e pestë?;
3. Janë paraqitur Tabela 100 dhe detyrat – Shkruaji numrat tek prej dhjetëshes së nëntë!
Për sa dallohen mes tyre numrat në kolonën e gjashtë?
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Pas mbarimit të punës individuale, nxënësit diskutojnë me njër-tjetrin dhe i krahasojnë
rezultatet. Sapo mbarojnë të gjithë me detyrat, nga një nxënësit/et do t’i prezantojë rezultatet
e tij/saj.
Aktiviteti tjetër është ndarja e nxënësve në dy grupe, në të cilat të gjithë marrin nga një
fletë pune me Makinë matematikore (shtojca nr.1). Pas mbarimit të punës në grup, nxënësit
diskutojnë me njëri-tjetrin dhe i krahasojnë rezultatet. Në vazhdim, nga disa nxënës prej
secilit grup prezantojnë çfarë kanë punuar, cilat rezultate i kanë arritur dhe shpjegojnë si
kanë arritur te ato rezultate.
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Nxënësi me nevoja të posaçme arsimore pranon detyrë të individualizuar pune – të masë
segmente (tubë e kuqe për lëng me gjatësi prej 5 cm, tubë e gjelbër për lëng me gjatësi prej
7 cm, tubë e verdhë për lëng me gjatësi prej 9 cm, tubë e kaltër për lëng me gjatësi prej 3
cm) dhe me ndihmë të segmenteve me ngjyrë dhe gjatësi të përshtatshme duhet të vizatojë
një vijë të lakuar (shtojca nr.2).

Detyra tjetër e cila është qëlluar për numrin më të madh të nxënësve është aktiviteti me
‘‘strajcën magjike’’. Nxënësit ndahen në disa grupe dhe secili grup merr nga një ‘‘strajcë
magjike’’ në të cilën ka disa sende me gjatësi të ndryshme (12 cm, 23 cm, 11 cm, 3 cm) dhe me
ngjyrë të ndryshme. Detyra e tyrë është që fillimisht t’i gjejnë sendet dhe ta masin gjatësinë
e tyre dhe, pastaj, secili/secila prej tyre në fletën e tij/saj të punës t’i shënojë gjatësitë, t’i
vizatojë si vijë të lakuar dhe ta llogarisë shumën e të gjithë gjatësive (shtojcë nr.3). Arsimtari
kalon te të gjithë nxënësit dhe, sipas nevojës, i drejton dhe inkurajon.
Vëmendje dhe inkurajim i posaçëm i përkushton nxënësit me detyrën e individualizuar.
Aktivitete vlerësimi
Pasi nxënësit do të mbarojnë me detyrat, nga një përfaqësues i grupeve e prezanton punën
– rezultatet dhe si kanë arritur deri në ato rezultate. Nxënësit e tjerë i ndjekin prezantimet
dhe bëjnë krahasime me rezultatet e tyre.
Ndjekja dhe vlerësim
Prej nxënësve prita që në mënyrë praktike t’i shfrytëzojnë njohuritë paraprakisht të
përvetësuar, të gjejnë mënyrë për zgjidhje të problemeve për shkak se bëhet fjalë për orë
mësimi për përsëritje të asaj që është tashmë mësuar.
Shumica e nxënësve kishin vështirësi gjatë punës me fletët e punës pune me Makinën
matematikore – ku bëhej fjalë për mbledhje dhe zbritje të numrave dyshifrore. Në të
ardhmen duhet t’i përkushtoj më shumë vëmendje këtij problemi (zbritje nga dhjetësha
dhe shtimi i një dhjetësheje). Edhe në periudhën e ardhshme duhet të mendohet për detyra
në të cilat nxënësit do ta përdorin të menduarit të tyre logjik.
Nxënësi me nevoja të posaçme e realizoi detyrën madje më mirë seç prita.
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SHTOJCA NR.1
			

Makina matematikore

SHTOJCA NR.2

Mate gjatësinë e segmenteve dhe shënoje në tabelën e mëposhtme!
=
=
=
=
Me ndihmë të këtyre segmenteve, vizato një vijë të përthyer.
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SHTOJCA NR.3

Në strajcë ka sende të fshehura.
Hape, shiko dhe zbulo, dhe pastaj paraqiti.
Sendet i kanë këto gjatësi:
E kuqja

___________

E kaltra

___________

E gjelbra

___________

E verdha

___________

E portokallta ___________

Me ndihmën e tyre të paraqitet vija e përthyer me ngjyrë dhe të llogaritet gjatësia e saj.

Liljana Mihajlovska,
ShF ‘‘Vojdan Çernodrinski’’ – Shkup
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Natyra e gjallë dhe jo e gjallë

Shembull për temën e ditës
Natyra e gjallë dhe jo e gjallë

Lënda: Njohja e mjedisit,
matematikë,
gjuhë shqipe,
arsim figurativ

Klasa: e parë

Kohëzgjatja: një ditë (realizim i integruar)

Qëllimet: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Të njihet me disa karakteristika të natyrës së gjallë dhe asaj jo të gjallë;
Ta arsyetojë lidhjen mes natyrës së gjallë dhe asaj jo të gjallë;
T’i mësojë ditët e javës;
Ta arsyetojë lidhjen logjike mes ngjarjeve;
Të nxitet t’i grupojë gjërat sipas ndonjë vetie të përbashkët;
Të nxitet t’i dallojë dhe saktësisht t’i shqiptojë tingujt g, k dhe p në pozita të ndryshme
në fjalë;
Të nxitet t’i organizojë objektet e vizatuara mbi një shtresë dhe objektet t’i vizatojë
me detaje;
Të përaftësohet për punë në grup.

Çfarë nevojitet:
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•
•
•
•
•
•
•

Libri me fotografi ‘‘Vemja Pangopsja’’;
Aplikacione;
Mjete për dramatizim;
Letër;
Shkumës me ngjyrë;
Një enciklopedi;
Fletë pune.

Çfarë pritet të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Të dinë se vemja (qenie e gjallë) lindet, ushqehet, ka nevojë për dritë, ngrohtësi, rritet,
ndryshohet;
Të dinë të japin shembull për lidhjen mes natyrës së gjallë dhe asaj jo të gjallë;
T’i emërtojnë ditët e javës;
T’ë dinë të dallojnë një veti të përbashkët për një grup objektesh;
Ta arsyetojnë lidhjen mes ngjarjeve në ndonjë rast konkret; në fillim, pastaj, në fund dhe
ta shprehin verbalisht;
T’i dallojnë dhe t’i shqiptojnë zërat k, g dhe p në fillim, në mes dhe në fund të fjalës;
T’ë dinë të vizatojnë detaje dhe gjatë vizatimit t’i organizojnë objektet mbi një shtresë;
T’i respektojnë rregullat për punë në grup dhe të bashkëpunojnë.

Koncepte: e gjallë, jo e gjallë, javë

Metodat: loja didaktike, puna me tekst, dialogu, metoda përshkruese, metoda demonstruese
dhe prezantuese.

Rrjedha e aktiviteteve

Aktivitete hyrëse
Arsimtari u parashtron pyetje nxënësve, me qëllim që t’i përcaktojë njohuritë e tyre
paraprake në lidhje me natyrën jo të gjallë (Çfarë është natyrë? Si mund të jetë natyra?
Përshkruaji vetitë e gurit! Përshkruaji vetitë e rërës! Përshkruaji vetitë e ujit! Si ndryshohet
uji?! Cilat janë vetitë e ngjashme dhe cilat janë vetitë e ndryshme te guri, toka dhe uji? Çfarë
kanë të përbashkët?). Arsimtari parashtron pyetje dhe përmes stuhisë së ideve e merr vesh
se çfarë dinë, çfarë nuk dinë dhe çfarë duan të mësojnë për fluturën.
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Aktivitete për mësim dhe mësimdhënie
Arsimtari e rrëfen librin me fotografi ‘‘Vemja e vogël Pangopsja’’ (dhe i tregon ilustrimet e
të njëjtit libër). Ky është teksti:
Natën, në dritë të hënës, në një gjeth ishte një vezë e vogël. Kur një mëngjës lindi dielli i
ndritshëm dhe i ftohtë – këërrcc, prej vezës doli një vemje e vockël. Dhe, u nis të kërkonte
ushqim.
Të hënën zgrapi një mollë, por nuk u ngop.
Të martën zgrapi dy dardha, por ende nuk u ngop.
Të mërkurën zgrapi tri kumbulla, por ende nuk u ngop.
Të enjten zgrapi katër dredhëza, por ende nuk u ngop.
Të premtën zgrapi pesë portokalle dhe prapë nuk u ngop.
Të shtunën zgrapi një copë tortë me çokollatë, një akullore, një trangull, një copë djathi,
një copë sallame, sheqer, një shtrudël me pemë, suxhuk, një kek dhe një copë shalqi. Kësaj
mbrëmjeje vemja e vogël pat dhimbje stomaku.

Ditën tjetër ishte e diel. Vemja zgrapi një gjeth të gjelbër. Atëherë u ndje shumë më mirë.
Nuk ishte më e urritur, me të vërtetë u ngop. U bë e madhe dhe e trashë.
Ndërtoi një shtëpi të ngushtë e cila quhet fshikë dhe zgrapnda saj mbeti më shumë se
dy javë. Pastaj hapi një vrimë në fshikë, i dha zor të dalë jashtë dhe...u bë një flutur e
mrekullueshme.
Pas rrëfimit të tekstit, arsimtari prapë, shkurtimisht, kthehet te gjërat më të rëndësishme të
tekstit.
Pastaj hapen pesë kënde. Me lojën ‘‘Gjej çfarë ke nën tavolinë’’ nxënësit ndahen në grupe
sipas numrave të gjetur. Ndarja në grupe varet prej aktiviteteve të planifikuara në grup dhe
prej aftësive ose nevojave të fëmijëve.
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Këndi familjar-dramatik
Grupi i parë: Dramatizim i tekstit të librit me fotografi
Nxënësit e këtij grupi marrin një shportë në të cilën ka një lodër në formë të një vemjeje dhe
aplikacione të sendeve dhe pemëve të cilat përmenden në tekst. Detyra e tyre është të bëjnë
dramatizim të tekstit të libritd he gjatë asaj kohe duhet t’u përkushtojnë kujdes të veçantë
emrave të ditëve të javës dhe rëndit të tyre, duke filluar prej të hënës. Në këtë dramatizim do
të tregojnë se çfarë ka ngrënë vemja para se të transformohet në flutur. Nxënësit e grupit do të
ushtrojnë dhe do të merren vesh për prezantim para të tjerëve.
Këndi matematikor
Grupi i dytë
Nxënësit marrin aplikacione për vemjen, kukull dhe flutur. Detyra e këtij grupi është t’i
rendisin aplikacionet sipas rendit – çfarë ndodhet më parë, çfarë ndodhet në vazhdim
dhe çfarë ndodhet më në fund. Anëtarët e grupit bisedojnë, merren vesh dhe përgatiten
për prezantim – t’i prezantojnë aplikacionet në dërrasë, t’i rendisin dhe t’i shpjegojnë
verbalisht.

Këndi hulumtues
Grupi i tretë
Në këtë grup, nxënësit marrin fletë pune në të cilat janë paraqitur zogj, kafshë dhe insekte.
Ata kanë për detyrë të bisedojnë, të merren vesh, të gjejnë insekte dhe t’i rrethojnë. Nxënësit
merren vesh për mënyrën e prezantimit para bashkënxënësve të tjerë.
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Këndi gjuhësor
Grupi i katërt
Nxënësit e këtij grupi marrin aplikacione ku janë vizatuar objekte në të cilat tingujt g, k dhe
p gjenden në fillim, në mes dhe në fund të fjalës. Nxënësit duhet t’i emërtojnë objektet
e paraqitura, t’i zbulojnë tingujt g,k dhe p dhe ku është vendndodhja e tyre në fjalë. Ata
merren vesh për prezantim para nxënësve të tjerë.

Këndi artistik
Grupi i pestë
Ky grup duhet ta prezantojë në mënyrë artistike procesin e lindjes së fluturës (vemje, kukull,
flutur). Arsimtari i inkurajon nxënësit që të përkujtohen për pamjen e objekteve të cilat do
t’i vizatojnë (mund të shfletojnë edhe enciklopedi në këndin hulumtues), dhe gjatë vizatimit
t’i vizatojnë edhe detajet dhe objektet e vizatuara t’i vendosin mirë në fletë. Në fund, në
këndin prezantues, grupi do të prezantojë atë që e kanë vizatuar.
Grupi i gjashtë
Ky grup duhet në mënyrë vizatimore ta prezantojë
ushqimin të cilin vemja e kanë ngrënë gjatë një
jave (artikuj sipas dëshirës së vet). Arsimtari i
inkurajon nxënësit të përkujtohen për ushqimin
që e ka ngrënë vemja, si duken ato artikuj dhe
të përzgjedhin se çfarë do të vizatojnë. Gjatë
vizatimit duhet t’i vizatojnë edhe detajet dhe
objektet e vizatuara t’i vendosin mirë në fletë.
Në fund, në këndin prezantues, grupi do të
prezantojë atë që e kanë vizatuar.

Fillimi dhe fundi i kryerjes së detyrave
shënohet me të kënduarit të këngës ‘‘Ëndrra e
përrallave’’.
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Aktivitete vlerësimi
Pas mbarimit të punës në kënde, nxënësit prezantojnë se çfarë kanë punuar para të tjerëve,
kurse arsimtari i nxit me pyetje, i drejton dhe i inkurajon.
Arsimtari u tregon nxënësve se do ta luajnë lojën ‘‘Çfarë kemi mësuar’’ në të cilën marrin
pjesë të gjithë nxënësit.
• Arsimtari ngjet në dërrasë një aplikacion në formë të vemjes. Prej nxënësve kërkon që
me dy fjalë t’i përgjigjen pyetjes: Si është vemja? (e gjelbër, e trashë). Gjithashtu, prej
nxënësve kërkon që me tri fjalë t’i përgjigjen pyetjes: Çfarë bën vemja? (lëviz, zgrap,
transformohet). Pastaj, prej nxënësve kërkon që të formojnë fjali prej fjalëve të ofruara
(vemja lëviz, zgrap dhe transformohet).
Në fund, loja mbaron me pyetjen: Në çfarë transformohet vemja? (në kukull, në flutur).
Ndjekja dhe vlerësimi
Te pjesa më e madhe e nxënësve përcaktova se qëllimet janë arritur.
Ndjekja e punës së grupit të nxënësve
•
•
•

Aftësi krijuese – Nxënësi D. S. vetë me vështirësi gjindet në punë.
Bashkëpunim me të tjerët në grup – Nxënësi D. D. (për shkak të mungesës prej shkollës
për një kohë më të gjatë) ka vështirësi në komunikim me të tjerët.
Shqiptim i rregullt – Nxënësi L. Ç. shqipton në mënyrë të gabuar disa tinguj (shembull:
në vend se të thotë sanë thotë thanë.

Vera Eftimoska
ShF ‘‘Koço Racin’’ - Prilep
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Shteti kujdeset për shëndetin tim

Shembull për orën e mësimit
Shteti kujdeset për shëndetin tim

Lënda: shoqëria

Klasa: e katërt

Kohëzgjatja: tri orë mësimore

Qëllimet: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Të njihet me veprimtaritë më kryesore ekonomike dhe joekonomike në komunitetin
vendor;
Të nxitet që të ndihet se është pjesë e komunitetit shoqëror;
Të njihet me të drejtat themelore të fëmijëve (çdo fëmijë ka të drejtë për kujdes
shëndetësor dhe kujdes mjekësor);
Të mësojë t’i zbatojë detyrat që i ka gjatë vizitës së spitalit;
T’i përmirësojë aftësitë për parashtrim të pyetjeve;
T’i zgjerojë njohuritë për veprim hulumtues;
Të përaftësohet për analizim dhe sintetizim;
Të përaftësohet për të menduarit logjik;
Të përaftësohet dhe të inkurajohet të sillet në mënyrë përgjegjëse;
Ta përforcojë vetëbesimin;
Të përaftësohet për të dëgjuarit aktiv.

Çfarë nevojitet:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Konventa mbi të drejtat e fëmijës;
Fletore;
Libër;
Videokamera;
Aparat fotografik;
Letër flipçart;
Markerë;
Ngjitës.

Çfarë pritet të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
•
•
•

T’i dinë të drejtat themelore për kujdes shëndetësor dhe mjekësor;
Të dinë t’i zbatojnë detyrimet gjatë vizitës së një spitali;
Ta kuptojnë rëndësinë e sjelljes në mënyrë përgjegjëse;
Të dinë ta zbatojnë atë që e kanë mësuar në aktivitete të ndryshme;
Të dinë të parashtrojnë pyetje të qarta dhe me kujdes t’i dëgjojnë përgjigjet dhe
sqarimet.

Koncepte: të drejta, detyrime, kujdes, shtetв

Metodat: e hulumtimit, e monologut, e dialogut, puna me tekst, metoda demonstruese
dhe prezantuese.

ORA E PARË E MËSIMIT
RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Aktivitete hyrëse
Nxënësit rikujtohen për të drejtat dhe detyrimet që i kanë mësuar paraprakisht, në përputhje
me Konventën mbi të drejtat e fëmijës dhe diskutojnë për to me arsimtarin.

Aktivitete për mësim dhe mësimdhënie
Arsimtari i njofton nxënësit se, në pajtim me njërin prej prindërve të një nxënësi të klasës,
do ta vizitojnë Klinikën stomatologjike, me qëllim që të marrin vesh se si kujdeset shteti për
shëndetin e tyre.
Ata merren vesh se secili nxënës duhet të mendojë se çfarë ka të njohur dhe çfarë nuk
di dhe atë që nuk e di do ta zbulojë dhe do ta mësojë përmes hulumtimit. Gjatë bisedës,
arsimtari përcakton sa dinë nxënësit për mënyrën në të cilën shteti kujdeset për shëndetin
e tyre (njohuritë e tyre paraprake) dhe çfarë duan të mësojnë. Atë që nxënësit deshën ta
mësojnë, ata mëvetësisht e formuluan në pyetjet në vijim:
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1. Çfarë duhet të pranoj prej shtetit për mbrojte të shëndetit tim?
2. Cilat janë detyrimet e mia kur shkoj në spital?
3. Si duhet të sillemi në ordinancat stomatologjike?
4. Cilat të drejta dhe detyrime i keni ju, mjekët?
5. Cilat janë të drejtat tuaja kur do të vijë te ju ndonjë fëmijë me dhëmbë të palarë?
Arsimtari i inkurajon nxënësit që lirisht të parashtrojnë pyetje në klinikën stomatologjike
për çdo gjë që e kanë të paqartë ose që duan të mësojnë më shumë.

Pjesa vlerësimi
Nxënësit i shënojnë pyetjet e tyre që do t’i parashtrojnë në Klinikën dhe merren vesh rreth
rendit në të cilin do t’i parashtrojnë pyetjet. Bëhet të qartë se si dhe ku nxënësit do t’i
shënojnë përgjigjet të pyetjeve të tyre. Gjithashtu, pajtohen se do të jenë të qetë dhe të
kujdesshëm kur mjekët do të shpjegojnë dhe japin përgjigje dhe kur shokët e tyre do t’i
parashtrojnë pyetjet.

ORA E DYTË E MËSIMIT

Vendi i realizimit: Klinika/ambulanca stomatologjike
Realizohet sipas vizitës së parashikuar në klinikën stomatologjike dhe biseda me mjekët, siç
ishte parashikuar paraprakisht.
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ORA E TRETË E MËSIMIT (VAZHDIM I ORËS SË PARË DHE I ORËS SË DYTË)
Vendi i realizimit: klasa

RRJEDHA E AKTIVITETEVE

Aktivitete hyrëse

Arsimtari zhvillon bisedë me nxënësit për vizitën e bërë klinikës stomatologjike. Edhe një
herë lexohen pyetjet dhe përgjigjet e pranuara, bisedohet për atë që e kanë parë nxënësit,
me kë kanë biseduar, çfarë kanë mësuar prej mjekëve dhe prej përgjigjeve të pyetjeve të
tyre dhe të shokëve të tyre.

Aktivitete për mësimdhënie dhe mësim

Nxënësit janë ndarë në katër grupe nga pesë nxënës. Secili grup ka nga një fletë pune me
detyra:

•

Përcakto në cilat fjali është përmendur e drejta e fëmijës. Nënvizoji me ngjyrë të gjelbër.
Në kllapa shkruaj një bashkësi A – të drejtat. Kopjoji në një fletë tjetër.

•

Përcakto në cilat fjali është përmendur ndonjë detyrim i fëmijës. Nënvizoji me ngjyrë të
kaltër. Në kllapa shkruaj një bashkësi B – detyrimet. Kopjoji në një fletë tjetër.

•

Përcakto në cilat fjali është shkelur ndonjë e drejtë e fëmijës. Nënvizoji me ngjyrë
të kuqe. Në kllapa shkruaj një bashkësi E – të drejtat e sheklura. Kopjoji në një fletë
tjetër.

•

Shkruaj një tregim me ilustrim të përshtatshëm për ndonjë të drejtë që ju garanton
shteti..
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1. Fëmija ka të drejtë për kontrollim sistematik të dhëmbëve.
2. Fëmija ka të drejtë për kontrollim sistematik të shëndetit.
3. Fëmija ka të drejtë për vaksinim falas.
4. Çdo fëmijë ka të drejtë për kujdes mjekësor.
5. Fëmijët duhet t’i lajnë dhëmbët rregullisht.
6. Nëpër korridoret e spitalit nuk duhet të flasë me zë të lartë.
7. Fëmijët nuk kanë të drejtë për kontrollim sistematik të dhëmbëve.
8. Çdo fëmijë nuk ka të drejtë për kujdes mjekësor.
9. Çdo fëmijë nuk ka të drejtë për vaksinim falas.

Nxënësit pranë grupeve të tyre duhet t’i kryejnë detyrat e tyre dhe të emërtojnë një
prezantues. Çdo fëmijë e zgjidh detyrën në mënyrë të vet.
Pjesa e vlerësimit:

Pas mbarimit të punës, secili grup i prezanton punimet (shtojca nr.1) dhe i shpall në ndonjë
vend të dukshëm në klasë. Pajtohen se ato prezantime do t’i paraqesin edhe para klasave
të tjera dhe para prindërve.
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SHTOJCA NR.1
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SHTOJCA NR.2
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Vladanka Dimitrova Urosheva
ShF ‘‘Hristijan Todorovski-Karposh’’ - Shkup
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Krahasimi i masave jostandarde
të gjatësisë me ato standarde

SHEMBULL PËR ORËN E MËSIMIT
Krahasimi i masave jostandarde të
gjatësisë me ato standarde

Lënda: Matematikë

Klasa: e dytë

Kohëzgjatja: një orë mësimi

Çfarë nevojitet:
•

Lloje të ndryshme metrash (muratori, rrobaqepësi, tregu);

•
•
•
•
•
•
•

Shirit pëlhure;
Fletë pune;
Copa kartoni me numrat e grupeve (1,2,3,4);
Libra;
Katër radhitëse;
Tabelë dhe shkumës;
Letër, lapsa.

Qëllimet: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•
•
•
•
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Të aftësohet që të masë, të vlerësojë dhe të krahasojë dimenzione të shprehura me
masa standarde dhe jostandarde për gjatësi (metër);
T’i zgjerojë njohuritë për llojet e ndryshme të metrave (muratori, rrobaqepësi, tregu);
Të nxitet që njohuritë e marra më parë t’i zbatojë në situata të reja;
Ta zhvillojë mendimin logjik;
Të aftësohet për punë në grup.

Çfarë pritet që të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
•
•
•

Të dinë të masin me metër;
Të mund të krahasojnë dhe të nxjerrin përfundime se kur matet me masa jostandarde
të gjatësisë, rezultatet gjithmonë janë të ndryshme;
Të mund të krahasojnë dhe të nxjerrin përfundime se kur matet me metër, rezultatet
gjithmonë janë të njëjta;
Të bëjnë dallim midis metrit të muratorit, të rrobaqepësit dhe të tregut;
T’i respektojnë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë midis tyre.

Koncepte: masa jostandarde (pëllëmba, gishtat, shputa e këmbës, hapi), metri i muratorit,
metri i rrobaqepësit dhe metri i tregut.

Metodat: e lojës në mësimdhënie, e monologut, metoda deskriptive (përshkruese), metoda
e demonstrimit dhe e prezantimit.

RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Aktivitete hyrëse
Mësuesi vizaton dy vija (fillimin dhe fundin), në një largësi nga tre deri në pesë metra midis
tyre. Pjesëmarrësit ndahen në dy grupe dhe në çifte e kalojnë largesën midis dy vijave.
Fillimisht ecin me hapa të mëdhenj dhe secili numëron se sa hapa ka bërë. Pastaj të njëjtën
largësi e kalojnë me hapa më të vegjël dhe përsëri numërojnë se sa hapa kanë bërë. Le ta
krahasojnë numrin e hapave të mëdhenj me numrin e hapave të vegjël dhe të konstatojnë
se numri është i ndryshëm.
Mësuesi përsëri vizaton dy vija (fillimin dhe fundin), por tani largësia midis tyre është më
e madhe se në rastin e mëparshëm. Nxënësit ndahen në tri grupe. Çdo nxënës/nxënëse e
grupit vendos një libër mbi kokë dhe përpiqet ta kalojë largesën e caktuar pa i rënë libri
nga koka. Të gjithë i numërojnë hapat e nxënësit/nxënëses deri në vijën përfundimtare
(ose derisa t’i bjerë libri nga koka). Mblidhen hapat e nxënësve të secilit grup dhe në fund
përcaktohet fituesi (grupi që ka bërë më shumë hapa me librin mbi kokë).
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Nxënësit ndahen në katër grupe dhe i marrin copat e kartonit ku janë shënuar numrat e
grupeve (1,2,3,4). Çdo grupi i jepet një radhitëse dhe me pjesëmarrjen e të gjithë nxënësve
bëhet radhitja e saj. Fitues është grupi që e radhit më shpejt radhitësen. Edhe më tej nxënësit
do të punojnë në këto katër grupe.

Aktivitete për mësimdhënie dhe mësim
Mësuesi ua jep të njëjtën detyrë të katër grupeve – çdo nxënës/nxënëse në mënyrë të veçantë,
fillimisht me pëllëmbë dhe pastaj me metër, e masin gjerësinë e tabelës. U jep udhëzime
se si duhet të punojnë dhe u jep afat prej dhjetë minutash që së bashku t’i realizojnë matjet
dhe t’i plotësojnë fletët e punës dhe pastaj të përgatiten që këtë t’ua prezantojnë shokëve
të grupeve të tjera. Nxënësit merren vesh për renditjen dhe pastaj në mënyrë individuale e
masin gjerësinë e tabelës dhe e shënojnë rezultatin në fletën e punës. Ata mes tyre shtrojnë
pyetje, shpjegojnë, diskutojnë dhe arrijnë në përfundime. Konkluzionin e përbashkët e
shënon një pjesëtar i grupit në fletën e punës që u jepet (Shtojca nr. 1). Ata merren vesh se
kush do të jetë prezantuesi në emër të grupit.
Pas dhjetë minutash (ose më herët, nëse grupet kanë mbaruar më përpara me punë),
prezantohen rezultatet e aktiviteteve dhe nxënësit mund të arrijnë në përfundim se
rezultatet e matjeve me pëllëmbë janë të ndryshme, kurse rezultatet e matjes me metrin e
tregut janë gjithmonë të njëjta, pavarësisht se kush e realizon matjen.

90
А

Mësuesi përsëri u jep detyrë të njëjtë të katër grupeve – çdo nxënës/nxënëse në mënyrë
të veçantë, fillimisht me gishtërinj dhe pastaj me metër, e masin gjatësinë e shiritit prej
pëlhure. Ai u jep udhëzime se si duhet të punojnë dhe u tregon që të gjithë së bashku, për
dhjetë minuta t’i realizojnë matjet, t’i plotësojnë fletët e punës dhe pastaj të përgatiten që
këtë t’ua prezantojnë shokëve të tyre në grupet e tjera. Nxënësit merren vesh për radhën e
veprimit dhe pastaj, secili bën matjen e shiritit prej pëlhure dhe i shënojnë rezultatet.
Ata mes tyre shtrojnë pyetje, shpjegojnë, diskutojnë dhe arrijnë në përfundime. Konkluzionin
e përbashkët e shënon një pjesëtar i grupit në fletën e punës që u jepet (Shtojca nr. 2). Ata
merren vesh se kush do të jetë prezantuesi në emër të grupit.
Pas dhjetë minutash (ose më herët, nëse grupet kanë mbaruar më përpara me punë),
prezantohen rezultatet e aktiviteteve dhe nxënësit mund të arrijnë në përfundim se
rezultatet e matjeve me gishtërinj janë të ndryshme, kurse rezultatet e matjes me metrin e
rrobaqepësit janë gjithmonë të njëjta, pavarësisht se kush e realizon matjen me metër.
Mësuesi ua jep të njëjtën detyrë të katër grupeve – çdo nxënës/nxënëse në mënyrë të
veçantë, fillimisht me shputën e këmbës dhe pastaj me metër, e masin gjerësinë e klasës.
U jep udhëzime se si duhet të punojnë dhe u jep afat prej dhjetë minutash që së bashku
t’i realizojnë matjet, t’i plotësojnë fletët e punës dhe pastaj të përgatiten që këtë t’ua
prezantojnë shokëve të grupeve të tjera. Nxënësit merren vesh për renditjen dhe pastaj,
në mënyrë individuale, e masin gjerësinë e klasës dhe e shënojnë rezultatin në fletën e
punës. Ata mes tyre shtrojnë pyetje, shpjegojnë, diskutojnë dhe arrijnë në përfundime.
Konkluzionin e përbashkët e shënon një pjesëtar i grupit në fletën e punës që u jepet
(Shtojca nr. 3). Ata merren vesh se kush do të jetë prezantuesi në emër të grupit.
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Pas dhjetë minutash (ose më herët, nëse grupet kanë mbaruar më përpara me punë),
prezantohen rezultatet e aktiviteteve dhe nxënësit mund të arrijnë në përfundim se rezultatet
e matjeve me shputën e këmbës janë të ndryshme, kurse rezultatet e matjes me metrin e
muratorit janë gjithmonë të njëjta, pavarësisht se kush e realizon matjen me metër.
Mësuesi ua jep detyrën e fundit të katër grupeve – çdo nxënës/nxënëse në mënyrë të veçantë,
fillimisht me hapa dhe pastaj me metër, e masin gjatësinë e klasës. U jep udhëzime se si duhet
të punojnë dhe u jep afat prej dhjetë minutash që së bashku t’i realizojnë matjet, t’i plotësojnë
fletët e punës dhe pastaj të përgatiten që këtë t’ua prezantojnë shokëve të grupeve të tjera.
Nxënësit merren vesh për renditjen dhe pastaj, në mënyrë individuale, e masin gjatësinë e
klasës dhe e shënojnë rezultatin në fletën e punës. Ata mes tyre shtrojnë pyetje, shpjegojnë,
diskutojnë dhe arrijnë në përfundime. Konkluzionin e përbashkët e shënon një pjesëtar i grupit
në fletën e punës që u jepet (Shtojca nr. 4). Ata merren vesh se kush do të jetë prezantuesi në
emër të grupit.

Pas dhjetë minutash (ose më herët, nëse grupet kanë mbaruar më përpara me punë),
prezantohen rezultatet e aktiviteteve dhe nxënësit mund të arrijnë në përfundim se rezultatet
e matjeve me hapa janë të ndryshme, kurse rezultatet e matjes me metrin e muratorit janë
gjithmonë të njëjta, pavarësisht se kush e realizon matjen me metër.
Mësuesi i kryen të katër detyrat dhe rezultatet i shënon në tabelë. Tani mësuesi bisedon
për përputhjen dhe për përfundimet e prezantimeve të mëparshme. Të gjithë nxjerrin
konkluzionin e përbashkët se kur matet me pëllëmbë, gishtërinj, shputën e këmbës ose me
hapa nuk merret i njëjti numër (gjithçka varet nga ai që mat), ndërsa kur masin me metër të
gjithë fitojnë të njëjtin rezultat. Llojet e ndryshme të metrave (i muratorit, i rrobaqepësit dhe i
tregut) dallohen midis tyre për nga materiali prej të cilit janë bërë, por të gjithë kanë të njëjtën
gjatësi dhe i japin të njëjtat rezultate kur matim të njëjtën gjatësi.
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Aktivitete vlerësimi
Duke e shfrytëzuar teknikën e pesë rreshtave arrihet në përfundimin e përgjithshëm:
masat jostandarde nuk janë të sigurta, nuk janë të sakta dhe më shpesh do t’i përdorim
për vlerësime të përafërta, por nuk mund të mbështetemi te ato në mënyrë të sigurt gjatë
matjes dhe gjatë prezantimit të rezultateve të matjes. Për matje të sigurta dhe përpikta do
të shfrytëzojmë metrin.
Matje
E saktë

E sigurt

Vlerësoj Mat Krahasoj
Të matet saktë
Metër
Mësuesi i pyet nxënësit se si ndiheshin kur punonin; a ishte interesante për ta; çfarë mësuan
dhe ku mund ta zbatojnë atë që mësuan.

93
B

SHTOJCA NUMËR 1

Krahasimi i pëllëmbës me metrin
Secili në mënyrë individuale le ta matë me pëllëmbë gjerësinë e tabelës në klasë. Pastaj
secili le ta matë me metër (tregu). Gjatësitë e fituara shënojini në këtë tabelë:

Nxënësi

Pëllëmbë

Decimetra

Në çfarë përfundimi arrini? _______________________________________________
______________________________________________________________________

Cila matje është e saktë?
______________________________________________________________________
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SHTOJCA NUMËR 2

Krahasimi i gishtërinjve me metrin
Secili në mënyrë individuale le ta matë me gishtërinj gjatësinë e shiritit. Pastaj secili le ta
matë me metër (rrobaqepësi). Gjatësitë e fituara shënojini në këtë tabelë:

Nxënësi

Gishtërinj (5)

Decimetra

Në çfarë përfundimi arrini?
_____________________________________________________________________

Cila matje është e saktë?
______________________________________________________________________
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SHTOJCA NUMËR 3

Krahasimi i shputës së këmbës me metrin
Secili në mënyrë individuale mateni me shputën e këmbës gjerësinë e klasës. Pastaj secili le
ta matë me metër (muratori). Gjatësitë e fituara shënojini në këtë tabelë:

Nxënësi

Shputa të këmbës

Decimetra

Në çfarë përfundimi arrini? _______________________________________________
______________________________________________________________________

Cila matje është e saktë?
______________________________________________________________________
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SHTOJCA NUMËR 4

Krahasimi i hapit me metrin
Secili në mënyrë individuale mateni me hapa gjatësinë e klasës. Pastaj secili le ta matë me
metër (muratori). Gjatësitë e fituara shënojini në këtë tabelë:

Nxënësi

Hapa

Decimetra

Në çfarë përfundimi arrini? _______________________________________________
______________________________________________________________________

ila matje është e saktë?
______________________________________________________________________
Liljana Burovska
ShF “Nikolla Petrov – Rusinski”
f. Rusinivi, Berovë
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Letër Baba Dimrit

Shembull për orën e mësimit
Letër Baba Dimrit

Lënda: Njohje e ambientit – Posta, letra, hulumtime në letër;
Matematikë - Më e ngushtë se...më e gjerë se;
Gjuhë shqipe – Dramatizim - “Letër Baba Dimrit”;
Edukim vizatimor – Vizatimi i bredhit të Vitit të Ri;
Edukim muzikor – Këndimi i këngës “Dimri” – përforcim;
Edukim fizik dhe shëndetësor – Lojë “Shpërndarja e postës” (ecje e 		
koordinuar dhe vrapim).

Klasa: e parë

Kohëzgjatja: dy ditë mësimore

Qëllimet: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•

•
•
•
•
•
•
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T’i zgjerojë njohuritë e tij për objektet më të rëndësishme në mjedisin që e rrethon (postë),
për detyrat dhe obligimet e postierëve dhe të punonjësve të postës;
Të nxitet që të hulumtojë se si ndikon uji mbi llojet e ndryshme të letrave, cila letër griset dhe
pritet, të nxjerrë përfundime se cila letër është më e mirë për të shkruar letra, zarfe, paketa,
për fshirje të duarve dhe për mobilieri;
Të nxitet që njohuritë e tij t’i zbatojë në situata të reja;
Të nxitet që të vëzhgojë sende me gjerësi të ndryshme dhe t’i rendisë në vargje që rriten
dhe në vargje që zvogëlohen;
Të aftësohet që të konstatojë relativitetin e disa vetive të sendeve ose objekteve të krahasuara
me dy sende ose objekte të ngjashme;
Të aftësohet për zbulimin dhe përjetimin e elementeve të krijimeve letrare: personazhe,
ngjarje, kohë, vend;
Të aftësohet për të luajtur role sipas një teksti të dhënë;
Të nxitet që të sajojë krijime origjinale – sipas serive të fotografive dhe “të shkruajë” letër me
vizatime;

•
•
•
•
•
•

Të nxitet që me anën e vizatimeve t’i paraqesë sendet e mjedisit që e rrethon (bredhin e Vitit
të Ri) në detaje;
Ta mësojë këngën “Dimri”;
Të nxitet që ta mbajë trupin në pozicionin e duhur gjatë këndimit;
Të inkuadrohet në realizimin e ushtrimeve në grup (lojëra: “Dërgimi i postës dhe e pakove,
shpërndarja e saj nëpër shtëpi dhe në shkolla – me autobus, tren, fugon, motoçikletë”;
Ta zhvillojë mbajtjen e ekuilibrit dhe koordinimit në hapësirë;
Të aftësohet për punë në grupe.

Çka nevojitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hamer ku është vizatuar postieri;
Zarfe poste të madhësive dhe formave të ndryshme;
Uniformë postieri për fëmijë;
Lloje të ndryshme letrash (kartëpeceta, celofan, karton – i trashë, i hollë, letër shkrimi, letër
zbukurimi, letër prej të cilës bëhen gazetat etj.);
Tri kuti me dimensione të ndryshme;
Dy legenë të vegjël, ujë, rërë;
Tre shirita të verdhë si shenja të sportelit (për respektimin e privatësisë);
Kartolina, fletëpagesa, para të kopjuara, arkë, peshore, vulë me jastëk;
Blloqe, fllomastera, lapsa;
Kasetofon, CD;
Glob;
Shkopinj dhe rrathë plastike;
Fletë pune;
Lloje të ndryshme sendesh dhe lodrash me gjerësi të ndryshme;
Materiale për dramatizim.

Çfarë pritet që të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
•

Të dinë ç’është posta, çfarë pune bëjnë punonjësit e postës, cilat janë detyrimet e tyre,
si duhet të sillen me klientët;
Të dinë se si përgatitet një letër, pako, etj., si dërgohen, si transportohen dhe si u
shpërndahen ato marrësve;
Të jenë aktivë në aktivitetet e hulumtimit dhe të jenë të aftë të nxjerrin përfundime
logjike;знаат правилно да ги користат термините ,,потесно од…пошироко од...“;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Të dinë t’i përdorin drejt termat “më e ngushtë se...më e gjerë se...”;
Të paraqesin personazhet, ngjarjet, kohën, vendin nga një tekst i përpunuar artistik;
Të aftësohen që të marrin pjesë në dramatizim, duke luajtur njërin nga rolet;
Të dinë ta japin kontributin e tyre në sajimin e një teksti sipas një serie të dhënë me
vizatime dhe të bëjnë një krijim, duke e shprehur atë me figura;
T’i shfrytëzojnë mjetet e vizatimit dhe gjatë vizatimit të një objekti, t’i paraqesin
detajet;
Ta këndojnë si duhet këngën “Dimri”;
T’i zbatojnë përvojat dhe njohuritë e fituara në detyrat e reja;
Të dinë të bëjnë dallim midis drejtkëndëshit, katrorit, trekëndëshit, rrethit;
T’i grupojnë sendet sipas një cilësie të përbashkët;
Të jenë të aftë që t’i bëjnë si duhet ushtrimet për ecje dhe vrapim, të jenë të aftë t’i
përshtaten punës në grupe dhe të bashkëpunojnë midis tyre.

Koncepte: postë, postier, sjellje në postë, lloje dhe veti të letrave, më e gjerë se...më e
ngushtë se...,letër, kartolinë, pako, fletëpagesë, personazhe, ngjarje, kohë, vend, fjalë
mirësjelljeje, urime për Vitin e Ri.

Metoda: lojë didaktike, punë me tekst, hulumtimi, metoda e ilustrimit, metoda deskriptive,
metoda e demonstrimit.

Aktivitete paraprake
Para se të realizohet ora e planifikuar, mësuesi së bashku me nxënësit e kanë vizituar postën
që gjendet në afërsi të shkollës.
Qëllimi i vizitës ka qenë që nxënësit të njihen me sa vijon:
•
•
•
•

Cilat janë detyrat e punonjësve të postës, a është e rëndë puna e tyre, a e duan punën
që bëjnë, me çfarë mjetesh punojnë?
Kush i sjell dhe i shpërndan letrat, pakot, të hollat e pensionistëve?
Si duket kutia postare, si është uniforma e postierit, çanta e madhe që mban, çfarë
punon postieri?
Si udhëtojnë letrat, paketat, kartolinat dhe dërgesat e tjera për në qytetet dhe shtetet
e tjera?

Vizita është realizuar në një periudhë kur në postë ka pasur shumë klientë me interesa
dhe nevoja të ndryshme (të paguajnë llogaritë, të dërgojnë letra, pako etj.). Nxënësit kanë
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parë se si palët (klientët) qëndrojnë pranë vijës së verdhë dhe presin radhën, se si kërkojnë
shërbime nga punonjësit, si sillen dhe si komunikojnë ata me klientët, çfarë punojnë
punonjësit e bankës, si janë të veshur ata dhe çfarë mjetesh përdorin në punën e tyre.
Nxënësit kanë pasur mundësi t’u shtronin pyetje punonjësve (të përgatitura që më parë)
për gjithçka që u intereson për aktivitetet e tyre.

RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Aktivitete hyrëse
Mësuesi bisedon me nxënësit për gjithçka që ata panë dhe dëgjuan gjatë vizitës në postë.
Gjatë kësaj ai shtron pyetje të hapura që të marrë përgjigje më të plota nga nxënësit
(Pse kishte vijë të verdhë para sportelit? Si bisedonin klientët me punonjësit e postës?
Pse i peshonin pakot? Çfarë bënte punonjësi kur merrte fletëpagesa nga klientët? Çfarë
shfrytëzonte për këtë? Si u jepen pensionet klientëve? Përshkruaje uniformën e postierit!
Si duket çanta e postierit? Pse grupohen letrat dhe pakot? etj.). Nxënësit ndahen në tetë
grupe, ku çdo grupi i jepet nga një detyrë specifike.
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Aktivitete për mësimdhënie dhe mësim
Grupi I - Në kushtet e dhëna improvizohet një postë me sportel, sigurohet një uniformë
për “postierin” (veshje, kapele, çantë e madhe), përgatiten fletëpagesa, llogari, pako, para
të fotokopjuara, kompjuter, kasafortë, peshore etj. Një nxënës/e e luan rolin e punonjësit/es
së postës që punon në sportel, njëri nga nxënësit është postieri që vjen për të marrë letrat
dhe pakot dhe i shpërndan në adresat përkatëse, kurse nxënësit e tjerë janë klientë të cilët
paguajnë fletëpagesa, llogari, marrin pensione.
Para sportelit janë ngjitur tre shirita të verdhë, në gjerësi të ndryshme. Disa nxënësve u
jepen fletëpagesa, të tjerëve letra, pako dhe i krahasojnë sendet e marra për nga gjerësia.
Ai “klient” që ka send të ngushtë (fletëpagesë) qëndron pranë shiritit të verdhë të ngushtë,
ata që kanë sende më të gjera (letra), qëndrojnë pranë shiritit të verdhë më të gjerë, kurse
ata me sende shumë të gjera (pako), qëndrojnë te shiriti i verdhë që është më gjeri dhe
e presin radhën për në sportel. I dorëzojnë fletëpagesat, letrat, pakot duke përdorur fjalë
mirësjelljeje.
“Punonjësi/ja” e postës e bën punën e saj, jep këshilla të ndryshme, përdor mjete të ndryshme
të përshtatshme dhe, gjithsesi, në mënyrë të kulturuar komunikon me “klientët”.

Grupi II – Këtij grupi i jepet një fletë pune me tetë kuadrate të zbrazët dhe tetë figura në
të cilat është paraqitur rruga e letrës (të shkruarit e letrës, futja në kutinë postare, grupimi
i letrave, transportimi i letrave deri në vendet dhe shtetet e tjera, marrjen e letrave nga
postieri dhe dorëzimin e letrave te marrësit). Nxënësit së bashku e gjejnë radhitjen logjike
të ngjarjeve (udhëtimin e letrës), i rendisin figurat dhe i ngjisin në kuadratin përkatës të
fletës së punës (Shtojca numër 1).

Grupi III – Detyrë e këtij grupi është që pesë vizatimet që u jepen t’i shikojnë, “ta lexojnë”
përmbajtjen e secilit vizatim, t’i rendisin dhe në këtë mënyrë të sajojnë një tekst të letrës që
e ka shkruar nipi (i cili i ka bërë vizatimet) për gjyshen e tij. Në fund duhet që njëri/a nga ata
ta rrëfejë përmbajtjen e të gjithë letrës “së lexuar” për pjesëtarët e mbetur.

Grupi IV – Ky grup do të punojë në sektorin e hulumtimit. Atyre u jepen lloje të ndryshme
letrash (kartpeceta, celofan, karton – i trashë dhe i hollë, letër shkrimi, letër zbukurimi, letër
që përdoret për gazeta etj.) dhe njëkohësisht edhe pesë fletë pune të paplotësuara (Shtojca
nr. 2). Duhet të hulumtojnë vetitë e ndryshme të letrës (cili lloj i letrës griset më me vështirësi;
cili lloj i letrës është më i trashë; cili lloj i letrës mbështillet dhe ngjitet më mirë dhe më lehtë;
cili lloj i letrës është më i tejdukshëm; cili lloj i letrës thith më shumë ujë). Para çdo aktiviteti
fillimisht do t’i tregojnë hipotezat e tyre, do të presin copa letre dhe do t’i ngjisin në fletën
104
А

e punës sipas radhës që ata mendojnë se duhet bërë. Pastaj hulumtojnë, zbulojnë dhe në
përputhje me njohuritë e reja presin nga copat e letrës dhe i ngjisin në vendet përkatëse të
fletës së punës. Pasi t’i mbarojnë aktivitetet, ata duhet të arrijnë në konkluzion sipas vetive
të përcaktuara të letrës, cilat prej tyre janë më të mira për letra, kartolina, zarfe, pako të
vogla e të mëdha. Këtë duhet ta shpjegojnë gojarisht para bashkëpunëtorëve.

Grupi V – Secilit prej pjesëmarrësve të këtij grupi i jepet një fletë pune të cilën e plotëson
në mënyrë individuale. Në të (Shtojca nr. 3) janë prezantuar aktivitete që ndodhin në postë,
por dhe aktivitete që asnjëherë nuk ndodhin atje. Çdo nxënës qarkon ato aktivitete që,
sipas tij, ndodhin në postë dhe pastaj i krahasojnë përgjigjet e tyre dhe diskutojnë ku ka
përputhje e ku nuk ka përputhje. Nxënësit që kanë gabuar i korrigjojnë gabimet në fletët e
tyre të punës.

Grupi VI - Secilit prej pjesëmarrësve të këtij grupi i jepet një fletë pune të cilën e plotëson
në mënyrë individuale. Në mesin e fletës (Shtojca nr. 4) është vizatuar një postier, kurse rreth
tij ka sende të ndryshme, të cilat i shpërndan postieri, por dhe sende që nuk i shpërndan
asnjëherë. Çdo nxënës i lidh me postierin sendet që ai i shpërndan dhe pas kësaj i krahasojnë
përgjigjet e tyre dhe diskutojnë se ku përputhen e ku nuk përputhen gjërat. Nxënësit që
kanë gabuar i korrigjojnë gabimet në fletët e tyre të punës.

Grupi VII – Nxënësit janë në këndin e aktiviteteve artistike, marrin fletë dhe vegla për
vizatim. Çdo nxënës/e vizaton zgrapdhin e Vitit të Ri, duke u përpjekur që t’i përdorë drejt
veglat e vizatimit, kurse vetë vizatimi të përmbajë një numër të madh detajesh te zgrapdhi
i Vitit të Ri që kanë vizatuar.

Grupi VIII – Ky grup, gjithashtu, gjendet në këndin e aktiviteteve artistike. Çdo nxënës/e
mendon se cila është dëshira e tij/saj dhe si ta paraqesë atë nëpërmjet vizatimit. Të gjithë
nxënësit i mbarojnë vizatimet e tyre dhe pastaj merren vesh se si t’i bashkojnë të gjitha
vizatimet, që të bëjnë një “letër” të madhe, të përbashkët drejtuar “Baba Dimrit” (të cilën
më vonë do t’ua “lexojnë” pjesëmarrësve të tjerë).
Në kohën që fëmijët punojnë, mësuesi lëviz nëpër klasë, i vëzhgon nxënësit, u shpjegon,
i inkurajon dhe i nxit. Më shumë duhet të qëndrojë në këndin ku janë hulumtuesit, ku e
ndjek procesin e aktiviteteve të hulumtimit, i inkurajon nxënësit dhe u shtron pyetje për t’i
bërë detyrat më të qarta dhe i udhëzon për fazat e ardhshme të detyrës.
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Aktivitete vlerësimi
Pas mbarimit të punës nga të gjitha grupet, një përfaqësues nga secili grup do të bëjë
prezantimin e punës së grupit të tij (çfarë detyrash morën, si e ndanë punën, si dhe çfarë
punonin, cilat janë konkluzionet e arritura, cili është produkti përfundimtar i punës së tyre,
ç’ishte e lehtë dhe ç’ishte e vështirë për ta). Në kohën që bën prezantimin njëri grup, grupet
e tjera duhet të dëgjojnë me kujdes dhe pastaj mund të bëjnë pyetje dhe të komentojnë se
çfarë u pëlqeu më tepër te grupet e mbetura.
Në fund të prezantimeve të gjithë pjesëmarrësit krijojnë një rreth në klasë dhe secili/a tërheq
një copë kartoni ku është vizatuar aktiviteti konkret që duhet ta paraqesë ai/ajo nxënës/e
(për shembull: të këndojë një këngë, të kërcejë, të vallëzojë, të shpjegojë me pantomimë
një profesion ose një send etj.). Pas një kohe të shkurtër që ua jep mësuesi nxënësve për t’u
përgatitur, çdonjëri/a prej tyre e prezanton atë që ka menduar para pjesëmarrësve të tjerë.
Kjo do të sjellë një disponim të këndshëm tek të gjithë nxënësit.
Si të bëhet ndjekja dhe vlerësimi?

1. Analiza e fletëve të punës, luajtja e roleve, pikturat si dhe qartësia e tërësia e prezantimeve
të grupeve;
2. Fletë evidence për ndjekjen e sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup, prezantimi.

Emri dhe
mbiemri
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Merr pjesë
në punën e
grupit

Propozon
ide dhe ua
shpjegon ato
anëtarëve
të tjerë të
grupit

I kryen
detyrat
vetjake

Prezanton

Vërejtje

Shqyrtimi i realizimit të qëllimeve:
Pas ndjekjes dhe analizës së fletëve të punës, luajtjes së roleve, vizatimeve, prezantimeve të
grupeve, të fletës së evidencës për ndjekjen e sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup, arrita
në përfundimin se:
•

Nxënësit mësuan se çfarë lloje letrash ka dhe hulumtuan shumë veti të tyre;

•

Vërejtën se cila letër nuk thith ujë dhe arritën në përfundimin se ajo është e mirë për të
bërë zarfe dhe pako, cila letër thith më shumë ujë dhe arritën në përfundimin se ajo
është e mirë për të fshirë duart pas larjes dhe për fshirjen e tavolinave dhe stolave;

•

Vërejtën në cilën letër mund të shkruhet, cila letër griset lehtë, e cila më lehtë.

•

I panë ngjashmëritë dhe ndryshimet ndërmjet kartpecetave, celofanit, letrës së gazetave,
letrës së shkrimit, kartonit të hollë dhe atij të trashë;

•

E dinë përse na nevojitet letra dhe përse shërben ajo;

•

Një pjesë e madhe e nxënësve arritën përfundime logjike se cila letër duhet të
shfrytëzohet për të shkruar letra dhe për vizatimin e kartolinave, cila të shfrytëzohet
për bërjen e zarfeve dhe cila për bërjen e pakove;

•

Të gjithë e dinë se cili është roli i postierit, çfarë bëhet në postë, si transportohen letrat,
pakot etj. për në vendet dhe shtetet e tjera;

•

Gjatë luajtjes së roleve, ata shfrytëzojnë fjalët përkatëse, manipulojnë drejt me mjetet
dhe materialet, shfrytëzojnë fjalë për sjellje të kulturuar;

•

Të gjithë nxënësit ishin aktivë në grupet e tyre, bashkëpunonin midis tyre, i mbaruan
detyrat e tyre individuale, një numër i vogël i tyre jepnin ide për punën në grup, por
vetëm disa nxënës u paraqitën vetë për të bërë prezantimin.
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SHTOJCA NUMËR 1

Tregim pa fjalë
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SHTOJCA NUMËR 2
FLETA I
Cila letër nuk griset lehtë?

Mendoj:

Hulumtova dhe arrita në përfundimin se më me vështirësi griset:

FLETA II
Cila letër është më e trashë?

Mendoj:

Hulumtova dhe arrita në përfundimin se më e trashë është:
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FLETA III
Cila letër paloset dhe pritet më mirë dhe më lehtë?

Mendoj:

Hulumtova dhe sipas meje paloset dhe pritet më mirë dhe më lehtë:

FLETA IV
Cila letër është më e tejdukshme?

Mendoj:

Hulumtova dhe arrita në përfundimin se më e tejdukshme është:
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FLETA V
Cila letër thith më shumë ujë?

Mendoj:

Hulumtova dhe arrita në përfundimin se më shumë ujë thith:
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SHTOJCA NUMËR 3

FLETË PUNE
Çfarë bëjmë në postë?
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SHTOJCA NUMËR 4

FLETË PUNE
Çfarë na sjell postieri?

Mirjana Koçkovska
ShF “Vojdan Çernodrinski” – Shkup
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Unë hulumtoj

Materiale dhe vetitë e tyre

SHEMBULL PËR ORËN E MËSIMIT
Unë hulumtoj – materiale dhe vetitë e tyre

Lënda: Njohuri për mjedisin

Klasa: e dytë

Kohëzgjatja: një orë mësimi

Qëllimet: Nxënësi/ja duhet:
•
•
•
•
•

Të zbulojë dhe të njihet me vetitë e disa materialeve;
T’i zgjerojë njohuritë e tij;
Të aftësohet për aktivitete hulumtimi;
Ta zhvillojë perceptimin vizual dhe taktil;
Të nxitet që njohuritë e fituara më parë t’i zbatojë në situata të reja.

Çfarë nevojitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Katër qese të mëdha të patejdukshme ose strajca prej pëlhure;
Copa telash të plastifikuar;
Gazeta të vjetra;
Copa pëlhure;
Gjethe pemësh;
Guralecë;
Penj;
Një copë tapeti dhe lëvore prej druri;
Gërshërë;
Listë për shënimin e rezultateve të hulumtimit;
Lapsa.

Çfarë pritet që të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
•

Të dinë më shumë për vetitë e disa materialeve (letër, pëlhurë, gur, tel, gjethe pemësh,
pe, letër gazetash);
Të mund të bëjnë hipoteza dhe të marrin pjesë në aktivitete hulumtimi;
Të dinë që njohuritë e tyre t’i zbatojnë në situata të reja.

Koncepte: hulumtim, griset, pritet, përkulet.

Metoda: lojë didaktike, hulumtim,dialog, metoda deskriptive, metoda e demonstrimit dhe
e prezantimit.

Vendi i realizimit: klasë – këndi shkencor.

RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Aktivitete hyrëse
Nxënësit ndahen në katër grupe. Në tavolinën e çdo grupi, mësuesi vë nga një qese të madhe
të lidhur të patejdukshme ose nga një strajcë pëlhure në të cilën paraprakisht ka vendosur:
copa telash të plastifikuar, gazeta të vjetra, copa pëlhure, gjethe drurësh, guralecë, një copë
tapeti dhe lëvore druri. Nxënësit marrin si detyrë një nga një ta prekin qesen (strajcën), të
zgjedhin dy prej sendeve të fshehura atje, t’i përshkruajnë (për shembull: i butë, i fortë, i
hollë, i trashë, i gjatë, i lëmuar etj.) dhe të përpiqen ta qëllojnë se cili është ai send. Pasi
të gjithë nxënësit do të veprojnë njësoj, qesja (strajca) hapet dhe nxirren jashtë të gjitha
sendet e fshehura në të. Tani nxënësit mund ta vërtetojnë se sa kanë pasur të drejtë kur i
kanë emërtuar sendet e fshehura.
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Aktivitete për mësimdhënie dhe mësim

Sendet që ishin në qese (strajcë) nxënësit i marrin një nga një, i prekin dhe i vëzhgojnë me
kujdes, kurse më vonë i përshkruajnë në listën që çdo nxënës/nxënëse e merr:

		
Pëlhura është
		
Gazeta është 		
____________________
____________________
____________________
____________________

Gjethi i drurit është
____________________
____________________

Guri është			
Peri është		
____________________
____________________
____________________
____________________

Teli është
____________________
____________________

Disa nga nxënësit lexojnë se çfarë kanë shkruar në listat e tyre. Mësuesi i pyet nxënësit:
“Ku i keni parë këto materiale më parë?; Çfarë dini për këto materiale?; Ku gjenden dhe ku
blihen? A keni parë dhe më herët pëlhura, gjethe, penj ose letra gazetash të ndryshme? Nga
se dallohen prej këtyre që i patë tani? Çfarë kanë të ngjashme dhe çfarë kanë të ndryshme
peri dhe teli? Çfarë kanë të përbashkët dhe nga se dallohen copa e pëlhurës dhe ajo e letrës
së gazetës?”
Mësuesi pyet: “Çfarë mendoni, cilat prej këtyre materialeve mund të grisen me dorë, të
priten, të lakohen?” Nxënësit mendojnë dhe supozimet e tyre i shënojnë në fletët që ua jep
mësuesi:
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Mendoj se:
Lakohet

Pritet

Griset

Pasi nxënësit t’i shënojnë hipotezat e tyre, mësuesi pyet: “A jeni të sigurt”? Si do ta zbulojmë
a është e vërtetë ajo që e keni menduar?” Pas propozimeve që i japin, nxënësit merren
vesh që të vërtetojnë duke bërë aktivitete hulumtimi. Çdo nxënës/nxënëse do të vërtetojë
çdonjërin prej materialeve të dhëna nëse mund të griset me duar, të pritet, të përkulet.
Nxënësit ende janë të ulur me grupet e tyre, por secilit/ës prej tyre u jepet nga një fletë për
t’i shënuar rezultatet e hulumtimit. Fillon hulumtimi i vetive të materialeve dhe shënimi i
tyre në fletët e marra.
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Zbulova se:

Lakohet
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Pritet

Griset

Aktivitete vlerësimi
Bisedohet për rezultatet e hulumtimit dhe krahasohen ato me supozimet e nxënësve.
Orën tjetër, nxënësit mund të sajojnë dhe të bëjnë sende prej materialit të dhënë.

?

Si duhet të bëhet ndjekja dhe vlerësimi?
Analizë e fletëve të punës dhe rrëfimeve të nxënësve.

Aleksandra Mitrovska
ShF “Kliment Ohridski” – f. Draçevë, Shkup
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Lulebora

SHEMBULL PËR TEMËN DITORE
Lulebora

Lënda: Njohuri për mjedisin – Lule pranvere – Lulebora;
		
Matematikë: Mbledhje dhe zbritje deri në 1000;
		
Vizatim: Vizatimi dhe modelimi i luleborës;
		
Gjuhë shqipe: Përdorimi i shenjave të pikësimit.

Klasa: e tretë, arsimi fillor tetëvjeçar.

Kohëzgjatja: një ditë mësimi

Qëllime: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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T’i thellojë njohuritë e tij/saj për stinën e pranverës;
T’i thellojë njohuritë e tij/saj për lulet e para të pranverës, veçanërisht për luleborën
(pamja, kushtet e jetës);
Të aftësohet për gjetje të pavarur të të dhënave nëpër libra dhe internet;
Të aftësohen t’i zbatojnë njohuritë e marra në situata të reja;
Të aftësohet t’i përdorin drejt shenjat e pikësimit;
Të ushtrojë përdorimin e drejtë të mjeteve të vizatimit dhe të modelimit;
Të nxitet të bëjë vizatime të pasura me vija të shumëllojshme dhe të jetë i aftë për
paraqitje tredimensionale të objektin gjatë modelimit;
Ta pasurojë fondin e fjalëve;
T’i përforcojë njohuritë e tij për mbledhje dhe zbritje deri në 1000 dhe t’i përdorë në
detyra të reja;
Ta zhvillojë mendimin logjik;
Të aftësohet për punë në grup.

Çfarë nevojitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Përralla: “Fëmija dhe lulebora”;
Fletë pune me detyra matematike;
Fotografi ku tregohen fëmija dhe lulebora;
Fletë në të cilat shkruhet: lulebora, fëmija, pranvera dhe dimri;
Letër;
Komplet shkrimi;
Mjete për vizatim dhe modelim;
Gërshërë;
Ngjitëse;
Tabelë dhe shkumës;
CD –plejer dhe muzikë instrumentale e incizuar;
Enciklopedi, libra, revista,kompjuter.

Çfarë pritet të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
•
•
•
•
•

T’i përshkruajnë karakteristikat e stinës së pranverës;
T’i emërtojnë dhe t’i përshkruajnë lulet e para të pranverës: shpendra, lulebora,
krokulla;
Të mund t’i kërkojnë dhe t’i gjejnë të dhënat që u nevojiten nga vende të ndryshme;
Gjatë shkrimit t’i përdorin drejt shenjat e pikësimit;
Të bëjnë piktura të pasura dhe të bëjnë paraqitje tredimensionale të objektit gjatë
modelimit;
Të mundin të mbledhin dhe të zbresin deri në 1000;
T’i zbatojnë rregullat e punës në grupe dhe të bashkëpunojnë midis tyre.

Koncepte: pranverë, bimë pranverore.

Metoda: loja didaktike, puna me tekst, hulumtimi, biseda, shpjegimi, ilustrimi, demonstrimi,
metoda deskriptive, analiza dhe sinteza.
Vendi i realizimit: klasa – (qendra) këndi shkencor, matematikor, gjuhësor dhe artistik.
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RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Aktivitete hyrëse
Mësuesi i vë në një vend fletët në të cilat shkruhet: lulebora, fëmija, pranvera dhe dimri.
Nxënësit vihen në kolonë për një dhe një nga një vrapojnë drejt vendit ku janë fletët e
shkruara. Secili/a nxënës/nxënëse merr nga një fletë, lexon çfarë është shkruar në të dhe
duke vrapuar shkon në vendin e caktuar (ku është shkruar e njëjta fjalë). Në këtë mënyrë
gjithë nxënësit ndahen në katër grupe. Mësuesi bën pyetje: “Në çfarë stine jemi tani? Cila
lule mbin e para? Si quhet dhe si duket ajo?” Pas përgjigjeve të nxënësve, mësuesi lëshon
muzikë të qetë, i ngjit fotografitë ku tregohen fëmija dhe lulebora dhe fillon në mënyrë
shprehëse ta lexojë tekstin “Fëmija dhe lulebora”.
Fëmija dhe lulebora
Fundi i dimrit. Një këmborë mbin nga bora. Aty kalon një vajzë që quhej Dritë dhe e shikon
lulen.
Drita: “Vogëlushe e bardhë, e brishtë! Ku je nisur kaq herët nëpër të ftohtë?”
Lulebora: “Mos u tremb për mua. Unë jam një lule e fortë, më e fortë se stuhitë”.
Drita: “Era do të shtrijë përtokë, akulli do të kositë”.
Lulebora: “Erën do ta fshij, akullin do ta korr”.
Drita: “Bryma do të pickojë, vesa do të vesojë”.
Lulebora: “Diell do t’ju dhuroj, pranverën do t’jua sjell”.
Mësuesi u shtron pyetje nxënësve: “Kur ndodh ngjarja e përrallës? Si është moti në dimër? Me
çfarë është mbuluar toka? Cila lule mbin e para? Pse Drita ishte e shqetësuar për luleborën?
Si ishte lulebora?

126
А

Aktivitete për mësimdhënie dhe mësim
Nxënësit ndahen në katër grupe, sipas ndarjes së mëparshme, pastaj shkojnë në kënde të
veçanta ku marrin detyrat për punë.
Këndi shkencor
Në enciklopeditë, librat, revistat që janë në këndin shkencor dhe në kompjuter (internet)
njëri grup duhet të gjejë të dhëna për atë se cilat janë lulet e para të pranverës, si quhen ato,
si duken, ku rriten, çfarë ngjyrash kanë etj. Ky grup do të përgatisë një libër për lulet e para
të pranverës (tekst dhe ilustrime – fotografi dhe vizatime). Grupi i dytë në enciklopeditë,
librat, revistat që janë në këndin shkencor dhe në kompjuter (internet) duhet të gjejë të
dhëna për pranverën, sa zgjat ajo, cilat janë shenjat dhe karakteristikat e saj etj. Ata duhet
të përgatisin një libër për pranverën (tekst dhe ilustrime – fotografi dhe vizatime).
Këndi i matematikës
Detyra e parë e nxënësve në këtë kënd është ta lexojnë vjershën që e kanë marrë, të
numërojnë sa shkronja ka secila strofë dhe të gjejnë se sa shkronja ka në të gjithë poezinë.
Luleborë е
Një lule e bardhë			
Mbi borë paska dalë
Tra-la-la, tra-la-la			
Dhe boria seç ia dh			

Sa shkronja ka strofa e parë?

Zogu  i vogël po këndon		
Derdhet zëri anë e mbanë
Cër-cër-cër, cër-cër-cër		
Don-don-don, don-don-don

Sa shkronja ka strofa e dytë?

Larg dëgjohet një këmborë,		
Iha-ha, iha-ha.
Ikën dimri si gjithhera		
Përsëri na erdh pranvera.		

Sa shkronja ka strofa e tretë?

____________
(56)

____________

____________

Sa shkronja ka gjithsej vjersha “Lulebora”?
Zgjidheni detyrën në mënyra të ndryshme.
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Mësuesi duhet t’i nxisë nxënësit që detyrat e matematikës t’i zgjidhin në mënyra të
ndryshme. Për shembull:
1. 57 + 45 + 51 = ?
57 + 45 + 51 = (50 + 40 + 50) + (7 + 5 + 1) = 140 + 13 = 153
2. 57 + 45 + 51 = ?
57 + 45 + 51 = (60 – 3) + (50 – 5) + (60 – 9) = (60 + 50 + 60) – (3 + 5 + 9) =
170 – 17 = 153
3. 57 + 45 + 51 = ?
57
45
+ 51
153
4. 57 + 45 + 51 = ?
57 + 45 + 51 = (5Д + 4Д + 5Д) + (7Е + 5Е + 1Е) = 14Д + 13Е = 14Д + 1Д + 3Е = 15Д + 3 Е = 153
Nxënësve të këtij grupi u jepet edhe një detyrë të cilën duhet ta zgjidhin:
Në një kopsht kanë mbirë 31 lulebore. Sa lulebore do të këtë:
1. Në 9 kopshte të tilla?		

2. Në 7 kopshte të tilla?

Zgjidhe detyrën në mënyra të ndryshme!
Mësuesi me mënyra të ndryshme duhet t’i nxisë që t’i zgjidhin detyrat e matematikës.
Për shembull:
1. 31 * 9 = ?
31 * 9 = 31 * 10 - 31 = 310 – 31 = 279
2. 31 * 9 = ?
31 * 9 = 30 * 9 + 1 * 9 = 270 + 9 = 279
3. 31 * 9 = (30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30) + (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) = 270 + 9 = 279
4. 31 * 9 = ?
31
*9
279
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Këndi gjuhësor
Nxënësit në këtë kënd marrin si detyrë ta pikturojnë takimin midis fëmijës dhe luleborës
dhe të shkruajnë fjali me të cilat do të shpjegohet ky takim. Gjatë shkrimit, nxënësit duhet
të kenë parasysh që të shkruajnë fjali të shkurtra e të qarta, kurse shenjat e pikësimit t’i
vendosin në vendin e duhur.
Gjatë punës do ta përdorin teknikën e “Dritares”.

Këndi artistik
Në këtë kënd janë vendosur mjetet për vizatim dhe për modelim, si dhe një vazo e vogël në
të cilën ka lulebore. Nxënësit do ta zgjedhin teknikën dhe do të fillojnë me punë (vizatimi i
vazos me lulebore ose modelimi i një lulebore).

Aktivitete vlerësimi
Secili prej grupeve e prezanton para pjesëmarrësve të tjerë atë që ka bërë dhe që ka
përgatitur. Librat e bërë ekspozohen në këndin shkencor, fletët me detyrat e zgjidhura
të matematikës ekspozohen në këndin e matematikës, kurse vizatimet dhe skulpturat
ekspozohen në këndin për ekspozitë.

Si të bëhet ndjekja dhe vlerësimi?
•

•

Analizohen librat e përpunuar, fletët e punës, vizatimet, skulpturat dhe fjalitë e shkruara,
të cilat e përshkruajnë takimin e fëmijës me luleborën, rrëfimet e nxënësve, lëvizjet e
paramenduara, pozicioni i trupit gjatë këndimit dhe këndimi i saktë i këngës.
Mbahet fleta e evidencës për ndjekjen e sjelljes së nxënësit/nxënëses në grup.

Agapi Çunkoska
ShF”Nikolla Karev” - Krushevë
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Futja në punë e numrit 7

SHEMBULL PËR ORËN E MËSIMIT
Futja në punë e numrit 7

Lënda: Matematikë

Klasa: e parë

Kohëzgjatja: një orë mësimi

Qëllime: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•
•
•
•
•
•

Të njihet me numrin 7 si një veti e një klase të bashkësive ekuivalente;
Ta mësojë shifrën 7;
Të aftësohet që ta dallojë numrin 7 nga numrat e tjerë;
Të aftësohet që t’i zbatojë në praktikë njohuritë e marra;
Të aftësohet për zgjidhjen e situatave problematike në jetën e përditshme;
Të zhvillojë mendim logjik;
Të aftësohet për punë në grup.

Çfarë nevojitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Libri i ilustruar për fëmijë “Borëbardha” – Vëllezërit Grim;
Aplikime të përshtatshme me përmbajtjen e librit me ilustrime (shkurtabiqë, karrige,
enë për ngrënie, krevate, gjithçka nga 7);
Çelësa;
Kopsa;
Loja “Mos u nxeh”
Topa të vegjël;
Sende dhe lodra të ndryshme;
Fletë pune
Copa kartoni ku janë shkruar numrat nga 1 deri në 7;
Letra, ngjyra, lapsa.

Çfarë pritet që të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
•
•

Të dinë sa elemente ka numri 7;
Të numërojnë dhe në sasinë prej 7 elementësh ta vendosin shifrën 7;
Të dinë të zgjidhin situata problematike praktike;
T’i respektojnë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë midis tyre.

Koncepte: numri 7, po aq.
Metoda: metoda e lojës, e dialogut, metoda e demonstrimit dhe prezantimit.

RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Aktivitete hyrëse
Në pjesën hyrëse të orës së mësimit mësuesi e tregon përrallën “Borëbardha”, duke i varur
ilustrimet përkatëse të përmbajtjes së përrallës. Me nxënësit bëhet bisedë rreth përmbajtjes
së përrallës. Në atë pjesë e cila ka të bëjë me shtëpizën e shkurtabiqëve, nxënësit i paraqesin
dhe i numërojnë sendet dhe orenditë e shtatë shkurtabiqëve (7 krevate, 7 karrige, 7 lugë,
7 pirunë, 7 thika, 7 gota etj.). Në këtë mënyrë krijohet një atmosferë e këndshme, kurse
nxënësit në mënyrë të relaksuar motivohen dhe vazhdojnë me punën e mëtejshme.
Aktivitete për mësim dhe mësimdhënie
Fillimisht nxënësve u jepet detyra: “Nxirrni kaq (u tregon shifrën 6) lapsa me ngjyrë nga
kompleti i bojërave!”. Pas kontrollit, mësuesi përsëri jep detyrë: “Në kuti futni kaq (u tregon
shifrën 6) kube!” Pyet: “Sa kube ka në kuti?” “Cili numër duhet të vihet afër kutisë?”.

Disa nxënës u përgjigjen pyetjeve në mënyrë individuale.
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Mësuesi bën tri bashkësi (tre rrathë në të cilat vendos lodra të ndryshme). Nxënësit i shohin
bashkësitë, i numërojnë lodrat në to, e përcaktojnë numrin e lodrave dhe bëjnë krahasime.
Mësuesi e thekson cilësinë e përbashkët të tri bashkësive – në të gjitha ka nga shtatë lodra,
kështu që e emërton numrin 7. Pas emërtimit të numrit 7, mësuesi e paraqet shifrën 7 të
shkruar në karton dhe pas kësaj shifrën ua bashkon bashkësive prej 7 elementësh.
Vijojnë aktivitetet në të cilat nxënësit i numërojnë (duke i treguar) elementet në bashkësitë
me 7 elemente, nga 1 deri në 7 dhe nga 7 deri në 1.
Nxënësit ndahen në disa grupe dhe secili grup ka detyrën e tij. Secilit prej grupeve u jepet
nga një karton ku është shkruar shifra 7 dhe ka për detyrë të veçojë po aq sende (çelësa,
kube etj), aq sa shkruan në karton.

Mësuesi i kontrollon zgjidhjet e detyrave, pastaj për çdo grup veçon nga gjashtë sende dhe
pyet: “Çfarë do të ndodh nëse këtij numri të sendeve i shtojmë edhe një send?”. Disa nxënës
përgjigjen dhe e shoqërojnë me shifrën përkatëse. Vijon një lojë e re didaktike. Nxënësit
vendosen në rreth, me duar prapa shpine. Mësuesi, pa e parë fëmijët, u jep copa kartoni në
të cilat janë ngjitur kopsa (me numra të ndryshëm nga 1 – 7). Çdo nxënës/nxënëse duhet
t’i prekë kopsat e kartonit të tij/saj, t’i numërojë dhe të tregojë se sa kopsa ka. Pastaj një
fëmijë hedh zarin e lojës “Mos u nxeh” dhe varësisht se sa rrathë ka në anën e zarit të
hedhur, do të gjendet shoku në kartonin e të cilit ka numër të njëjtë të kopsave të ngjitura
(për shembull, kur zari i hedhur ka tre rrathë, paraqitet fëmija në kartonin e të cilit janë të
ngjitura tri kopsa).
Përsëri hidhet zari dhe nëse bie numri 4, paraqitet fëmija që ka 4 kopsa në karton. Të dy
fëmijët dalin nga rrethi dhe numërohet numri i përgjithshëm i kopsave (1, 2, 3 pastaj 4, 5,
6, 7). Fëmija, në kartonin e të cilit janë ngjitur 7 kopsa del dhe e tregon kartonin e tij. Loja
vazhdon më tej, me pjesëmarrës të rinj.
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Vazhdohet me lojëra lëvizëse. Mësuesi i përplas shuplakat shtatë herë, kurse nxënësit duhet
po aq herë të kërcejnë si lepuj. Mësuesi troket shtatë herë me laps mbi tavolinë, kurse nxënësit
duhet po aq herë t’i ngrenë duart ose të tregojnë po aq gishtërinj nga duart e tyre etj.
Aktivitete vlerësimi
Që të përcaktojë se sa janë realizuar qëllimet e orës së mësimit, mësuesi çdo nxënësi/
nxënëseje i jep një fletë pune me disa detyra. Në fletën e punës janë vizatuar drejtimet për
mënyrën se si duhet të bëhet puna, por mësuesi edhe një herë u shpjegon se çfarë duhet të
bëhet. Pyet nëse i kanë kuptuar të gjithë detyrat e dhëna dhe i inkurajon që të punojnë në
mënyrë individuale. Ndërkohë që nxënësit punojnë, mësuesi i kontrollon, u ndihmon dhe i
udhëzon se si duhet të punojnë.
Si të ndiqen dhe të vlerësohen?
Analiza e detyrave sipas grupit – detyra të mbaruara tërësisht ose pjesërisht, zgjidhje e
saktë e detyrës nga ana e nxënësve.
Nxënësi/nxënësja

Detyrë e mbaruar
plotësisht

Detyrë e mbaruar
pjesërisht

Detyrë e
pambaruar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Shqyrtimi i realizimit të qëllimeve:
Pas ndjekjes dhe analizës së fletëve të punës, arrita në përfundimin se:
•
•
•
•

Nxënësit e njohin shifrën 7;
Bëjnë dallim midis numrit 7 dhe numrave të tjerë;
Mund të lidhin bashkësitë me një numër të caktuar të elementeve me shifrën
përkatëse;
Dinë të numërojnë nga numri 1 deri në 7 dhe nga 7 deri në 1;
Mirjana Koçkovska
ShF “Vojdan Çernodrinski” – Shkup.
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Shumëzimi me numrin 5

SHEMBULL PËR ORËN E MËSIMIT
Shumëzimi me numrin 5

Lënda: matematikë

Klasa: e tretë

Kohëzgjatja: një orë mësimi

Qëllime: Nxënësi/nxënësja duhet:
•

Të aftësohet që të shumëzojë me numrin 5;

•
•

Të aftësohet që ta zbatojë shumëzimin me 5 në lloje të ndryshme detyrash;
Ta zhvillojë mendimin logjik;

Çfarë nevojitet:
•
•
•

Lule letre (shtojca nr. 1);
Fletë pune – makinë matematike (llogaritëse) (shtojca nr. 2);
Përrallë matematikore.

Çfarë pritet që të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
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Të shumëzojnë saktë me numrin 5;
Të munden ta zbatojnë shumëzimin me 5 në lloje të ndryshme detyrash.

Metoda: lojë didaktike, metoda e dialogut, punë me tekst, metoda e demonstrimit dhe e
prezantimit.

RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Aktivitete hyrëse
Mësuesi u shpjegon nxënësve se do ta luajnë lojën “Matematika e shpejtë” në disa grupe
nxënësish. Në detyrat që u jepen, nga nxënësit kërkohet që të shumëzojnë e të pjesëtojnë
me 2 (që tashmë e kanë mësuar). Në këtë mënyrë mësuesi mund t’i kontrollojë njohuritë e
nxënësve, por, në të njëjtën kohë dhe t’i fusë në aktivitetet e planifikuara për këtë orë.

Aktivitete për mësim dhe mësimdhënie
Aktivitetet e mëtejshme vazhdojnë me rrëfimin e përrallës për gjyshin dhe gjyshen të cilët
mbillnin një kopsht me lule. Mësuesi e rrëfen përrallën: “Gjyshja dhe gjyshi vendosën të
mbjellin një kopsht me lule”.
Ndërkohë që rrëfen, mësuesi i ngjit të pesë lulet prej letre (shtojca nr. 1) në tabelë – ato e
përfaqësojnë radhën e parë të kopshtit. Pastaj të njëjtën e shënon dhe me numra.

			

1·5=5

Mësuesi vazhdon të rrëfejë: “Pas kësaj gjyshja dëshironte akoma lule dhe prandaj mbolli
edhe një radhë me pesë lule”.

			

1·5=5

			

2 · 5 = 10

Pastaj, në të njëjtën mënyrë, plotësohet e gjithë tabela e shumëzimit me numrin 5. Gjatë
plotësimit të tabelës, është mirë që t’i kushtohet vëmendje lidhjes së shumëzimit me
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mbledhjen si dhe të shkruhen e të llogariten produktet si shumë e mbledhësve të njëjtë:
p.sh. 3·5=5+5+5=15.
Secili prej nxënësve merr një fletë pune – makinë matematikore (llogaritëse) (shtojca nr. 2).
Makina matematikore përbëhet nga numrat e dhjetëshes së parë të shkruar pa ndonjë
renditje, të cilët duhet të shumëzohen me numrin 5. Detyrë e nxënësve është që t’i
shumëzojnë numrat nga 1 deri në 10 sipas radhës dhe të gjejnë se çfarë merret (tabela e
shumëzimit me numrin 5).

Aktivitete vlerësimi
Që të kontrollohet realizimi i rezultateve të pritura, lexohet përralla matematikore “Fshatari
i zellshëm” (shtojca nr. 3). Detyrë e nxënësve është që të japin përgjigje për pyetjet e bëra.
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SHTOJCA NUMËR 1
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SHTOJCA NUMËR 2
Makina matematikore

				
1
4
9
			
5
7
3 10
				
2 8 6
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_________________________		

__________________________

_________________________		

__________________________

_________________________		

__________________________

SHTOJCA NUMËR 3
Përralla matematikore “Fshatari i zellshëm”
Dikur moti, në një vend të largët, në një fshat të largët jetonte një fshatar me tri bijat e tij.
Më e vogla dhe më e mira ishte 5 vjeçe.
Vajza e mesme ishte 2 herë më e madhe se vajza më e vogël. Sa vjet kishte vajza e mesme?
(2·5=10)
Më e madhja nga bijat ishte 5 herë më e madhe se bija e vogël. Sa vjet kishte më e madhja nga bijat?
(5·5=25)
Babai i tyre ishte 10 herë më i rritur se bija e vogël. Sa vjet kishte ai?
(10·5=50)
Në oborrin e tyre kishte shumë kafshë shtëpiake: 5 pula, 5 zogj, 5 derra dhe 5 lopë. Sa kafshë
kishte gjithsej? (20). Si e llogaritët?
Fshatari dhe tri bijat e tij ishin punëtorë shumë të zellshëm. Në kopshtin e tyre ata kishin
mbjellë:
•
•
•

5 radhë me nga 5 karota. Sa karota kanë mbjellë gjithsej?
3 radhë me nga 5 lakra. Sa lakra kanë mbjellë gjithsej? 		
8 radhë me nga 5 domate. Sa domate kanë mbjellë gjithsej?

(25);
(15);
(40).

Por ç’ndodh me fshatarin dhe me familjen e tij ne do të shohim në orët e ardhshme..........

Vesna Cërvenkoska,
Natasha Risteska,
ShF “Blazhe Koneski” - Prilep
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E kaluara dhe tradita

SHEMBULL PËR ORËN E MËSIMIT
E kaluara dhe tradita

Lënda: Njohuri për mjedisin

Klasa: e tretë

Kohëzgjatja: dy orë mësimi

Qëllime: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•
•
•
•
•

Të njihet me traditën dhe me zakonet e bashkësive etnike që jetojnë në vendin tonë;
Të aftësohet që të përdorë burime të ndryshme informacioni për mësim;
Të nxitet që ta respektojë tradita dhe zakone të ndryshme nga ato që u përkasin kulturës
së tij/saj;
Të nxitet që të dallojë ngjashmëri dhe ndryshime;
Të aftësohet që njohuritë e fituara më parë t’i zbatojë në situata të reja;
Të aftësohet për punë në grup.

Çfarë nevojitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
146
А

Fotografi me: veshjeve popullore, kisha, xhami;
Sende dhe punime tradicionale;
CD – plejer
CD me muzikë etno;
Legjenda, përralla popullore;
Hamera;
Ngjitëse;
Lapsa, fllomasterë;

Çfarë pritet të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
•
•
•

Të dinë disa tradita dhe zakone të bashkësive etnike që jetojnë në Republikën e
Maqedonisë;
Të dinë të shfrytëzojnë ndihmues të ndryshëm, mjete dhe materiale që të mbledhin të
dhëna dhe më vonë t’i sistematizojnë njohuritë e tyre dhe t’ua prezantojnë të tjerëve;
Të munden të dallojnë ngjashmëri dhe ndryshime midis traditave dhe zakoneve të
ndryshme;
Të munden të arsyetojnë se çfarë u pëlqen nga zakonet dhe traditat e bashkësive të
tjera etnike dhe pse;
T’i zbatojnë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë midis tyre.

Koncepte: zakone, tradita.

Metoda: metoda e hulumtimit dhe ajo e ilustrimit, metoda e demonstrimit dhe ajo e
prezantimit.
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Aktivitete paraprake
Në kuadër të projektit intern: “E kaluara dhe tradita”, me nxënësit fillimisht është biseduar për
atë se çfarë dinë dhe çfarë duan të mësojnë për njerëzit që u përkasin bashkësive të ndryshme
etnike në Republikën e Maqedonisë. Është arritur marrëveshja që t’i studiojnë traditat dhe
zakonet e: maqedonasve, shqiptarëve, turqve, romëve dhe vllehve dhe pas kësaj të gjejnë
ngjashmëri dhe ndryshime tek ata. Sipas interesit dhe dëshirës së tyre, nxënësit ndahen në
pesë grupe. Secili grup ka për detyrë që të realizojë kontakte me të afërm, fqinjë, miq, nxënës
të shkollave të tjera dhe të kërkojë informatat e duhura, të shohë nëpër libra me përralla dhe
legjenda popullore, të kërkojë, dëgjojë, të shohë dhe të bisedojë për muzikën popullore dhe
për instrumentet muzikore tradicionale, të vizitojë dhe të shohë ndërtime karakteristike, të
shohë veshje tradicionale, sende të përdorimit të përditshëm, lodra tradicionale, të mësojë se
si përshëndeten kur takohen dhe kur ndahen në atë gjuhë, me mundësi që të marrin pjesë
në një zakon të tillë etj., përkatësisht të mbledhë informacione, sa më shumë që të jetë e
mundur, për detyrën e dhënë gjatë tërë javës.
Grupi i parë duhet të mbledhë materiale për zakonet, ndërtimet, veshjet, kulturën, meloditë,
përrallat popullore, ushqimin tradicional, njerëzit e shquar të maqedonasve; grupi i dytë për
ato shqiptare, i treti për ato turke, i katërti për rome dhe grupi i pestë për traditat e vllehve.
Gjithçka që është mbledhur dhe që është kuptuar duhet të sistemohet, të përgatitet për
prezantim dhe të prezantohet në orën e sotme të mësimit.
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RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Aktivitete hyrëse
Në fillim nxënësit e luajnë lojën “Lakra”. Fëmijët bashkohen si gjethe në formën e lakrës.
Mësuesi bën një bisedë të shkurtër me fëmijët që të tregojnë se si ndjeheshin gjatë lojës.
Në bisedën, e cila bëhet atje, theksohet se lakra në tërësi përbëhet prej gjethesh që janë
shumë të ngjashme, por dhe prej atyre që janë të ndryshme. Në vendin tonë, në Republikën
e Maqedonisë, jetojnë shumë popuj së bashku. Ata kanë zakone, tradita dhe kulturë të vetën
në të cilat ka dallime, por dhe gjëra të ngjashme.
Aktivitete për mësimdhënie dhe mësim
Nxënësit ndahen në pesë grupe, varësisht nga detyra e realizuar më lart. Çdo grup zgjedh
një pjesë të hapësirës së klasës ku duhet t’i vendosë materialet e mbledhura, t’i ekspozojë
punimet e veta dhe materialet e mbledhura, t’i përgatisë për prezantim dhe t’i prezantojë.
Secili grup merret vesh dhe punon veç e veç. Në një hamer ngjisin fotografi të shtëpive,
shenjave fetare, zanateve, sendeve, stolive, instrumenteve muzikore, veshjeve popullore,
përrallave popullore, ushqimeve tradicionale (bashkë me recetat e shkruara për disa prej
tyre), përgatisin prezantime të legjendave, këngëve, ndonjë valleje të lehtë, lojërave
tradicionale etj. Pranë hamerit i vendosin dhe sendet e lodrat tradicionale të sjella. Mësuesi
i nxit, i drejton dhe u ndihmon që ajo të jetë e paraqitur mirë edhe nga ana estetike.
Pasi të gjitha grupet do të mbarojnë me punën e tyre, fillon prezantimi i asaj që është bërë.
Çdo anëtar i grupit ka pjesën e tij në prezantim. Prezantimi, gjithsesi, fillon duke përshëndetur
në gjuhën e bashkësisë etnike, traditat dhe zakonet e së cilës i kanë shqyrtuar.
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Në orën e dytë nxënësit kanë për detyrë që t’i shohin edhe një herë hamerat dhe gjithë ato
që janë bërë lidhur me to nga të gjithë grupet e tjera.
Pranë çdo hameri me prezantimet e traditave dhe zakoneve maqedonase, shqiptare, turke,
rome dhe vllahe ngjitet nga një hamer (shtojca numër 1). Secilit grup i jepet fllomaster me
bojë të ndryshme nga grupet e tjera. Detyrë e çdo grupi është që me fllomasterin e tij të
shënojë ngjashmëritë dhe dallimet e traditës, kulturës dhe zakoneve të njerëzve që jetojnë
në këtë hapësirë, në raport me traditën, kulturën dhe zakonet e bashkësisë etnike të cilën
e kanë studiuar. Fillimisht, nxënësit merren vesh se çfarë do të shkruajnë dhe pastaj do të
shkojnë te grupet e tjera dhe me fllomasterin e tyre, në të gjithë hamerat do t’i shkruajnë
ngjashmëritë dhe dallimet e konstatuara. Por, duhet të kenë parasysh që të mos i përsërisin
të njëjtat gjëra me grupet e tjera. Ata vazhdojnë të shkruajnë derisa të shihet se gjithkund
ka diçka të shkruar me fllomasterë me ngjyra të ndryshme.

Aktivitete vlerësimi
Të gjithë nxënësit i lexojnë shënimet e shkruara në hamera. Ata bisedojnë me mësuesin
për konstatimet e tyre, cilat janë specifikat – dallimet midis traditave dhe zakoneve, sa të
tilla ka dhe cilat janë ngjashmëritë midis tyre. Arrijnë në përfundimin se secila bashkësi në
Republikën e Maqedonisë ka tradita dhe zakone të pasura dhe interesante, të cilat duhet t’i
studiojmë, pavarësisht se cilës kulturë i takojnë.
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SHTOJCA NUMËR 1

Zakone,
kulturë dhe
traditë
maqedonase

Zakone,
kulturë dhe
traditë
shqiptare

Zakone,
kulturë dhe
traditë
turke

Zakone,
kulturë dhe
traditë
vllahe

Tatjana Neçeska,
ShF “Vojdan Çernodrinski” - Shkup
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Kulmet dhe brinjët e drejtkëndëshit

SHEMBULL PËR ORËN E MËSIMIT
Kulmet dhe brinjët e drejtkëndëshit

Lënda: matematikë

Klasa: e tretë

Kohëzgjatja: një orë mësimi

Qëllime: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•
•
•
•
•

Të aftësohet që t’i shënojë dhe t’i emërtojë brinjët, kulmet e drejtkëndëshit dhe ta
formojë si duhet atë;
Të konstatojë se çfarë brinjësh ka drejtkëndëshi;
Të nxitet që njohuritë e marra më parë t’i përdorë në situata të reja;
Të aftësohet që të konstatojë ngjashmëri dhe dallime midis drejtkëndëshit, trekëndëshit
dhe katrorit;
Ta zhvillojë mendimin logjik;
Të aftësohet për punë në grup.

Qëllim i individualizuar: Nxënësi me nevoja të veçanta arsimimi duhet:
•
•

Të aftësohet të njohë dhe të emërtojë segmentin;
Të aftësohet që të manipulojë me vijën e përthyer.

Çfarë nevojitet:
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•
•

Kube;
Kapakë shishesh;

•
•
•
•
•

Monedha (për lojërat e manipulimit);
Kokrra fasuleje;
Gjeotabelë;
Lesh i tjerrë;
Gyptha plastikë për lëng;

•
•
•
•

Metër muratori;
Vizore;
Fletë pune;
Lapsa.

Çfarë pritet që të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
•

Të munden që me materialin konkret të formojnë drejtkëndësh, trekëndësh dhe katror;
Të dinë t’i emërtojnë dhe t’i shënojnë drejt brinjët dhe kulmet;
T’i respektojnë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë midis tyre.

Nxënësi me nevoja të veçanta arsimimi duhet:
•
•

Të dijë të emërtojë një segment;
Të paraqesë një vijë të përthyer me materialin për manipulim.

Koncepte: brinjë, kulme, vijë e përthyer.

Metoda: metoda e hulumtimit, metoda e ilustrimit, metoda e demonstrimit dhe e prezantimit.

RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Aktivitete hyrëse
Mësuesi fillon të bisedojë me nxënësit për njohuritë që i kanë marrë më parë (drejtkëndësh,
trekëndësh, katror). Disa prej nxënësve u jepet detyrë që me ndihmën e metrit të muratorit
të formojnë një vijë të thyer. Mësuesi pyet nga se është përbërë ajo vijë (segmente); Ku fillon
dhe ku mbaron secili segment? Sa është i gjatë secili segment? Si emërtohen segmentet?

Aktivitete për mësimdhënie dhe mësim
Mësuesi i njeh nxënësit me faktin se do të pasojnë aktivitete me shumë lojëra. Nxënësit
ndahen në grupe me nga 4 – 5 anëtarë, kurse në njërin prej grupeve është dhe nxënësi
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me nevoja të veçanta arsimimi. Secilit grup i jepet material për manipulim (kapakë, kokrra
fasuleje, fllomasterë, gyptha plastikë për lëng, gjeotabelë, lesh i tjerrë, llastikë). Mësuesi i
paraqet kërkesat dhe i nxit nxënësit të mendojnë dhe të shpjegojnë.

Detyra të cilën e jep mësuesi është:
•

Prej materialit që keni formoni një vijë të përthyer!
Pastaj pyet: “Si e bëtë atë? Tregojeni dhe paraqiteni”.

Detyrat e tjera janë:
•

Formoni një vijë të përthyer të mbyllur e cila përbëhet nga tri segmente. Çfarë fitohet?
(Trekëndësh). Tregoni cilët janë brinjët e trekëndëshit. Ku janë kulmet?

•

Formoni një vijë të përthyer të mbyllur me katër segmente. Çfarë fitohet? (katërkëndësh).
Tregoni cilat janë brinjët e katërkëndëshit.
Me ndihmën e fllomasterëve formoni trekëndësh dhe katërkëndësh. Çfarë fitohet?
(trekëndësh dhe katror). Matni brinjët e trekëndëshit dhe të katrorit. Si është gjatësia?
(e njëjtë). Çfarë kanë të përbashkët dhe nga se dallohen ky trekëndësh dhe ky katror?
(Gjatësia e brinjëve është e njëjtë, kurse numri i brinjëve është i ndryshëm).
Nxënës, prisni gypthat plastikë për lëng në dhjetë segmente (secili nga 4 centimetra)
dhe 10 segmente (secili nga 2 centimetra). Prej tyre formoni dy katrorë të ndryshëm.
Formoni një vijë të përthyer të mbyllur me 4 segmente. Çfarë fitohet? (Drejtkëndësh).
Tregoni se cilat janë brinjët e drejtkëndëshit. Krahasoni brinjët e drejtkëndëshit me
brinjët e katrorit. Çfarë kanë të përbashkët dhe nga se dallohen drejtkëndëshi dhe
katrori? (4 brinjë, por me gjatësi të ndryshme të brinjëve). Ku janë kulmet?

•

•

Çdo nxënësi/nxënëseje i jepet një fletë pune individuale me tri detyra konkrete. Në fletë
janë vizatur një trekëndësh, një katror dhe një drejtkëndësh, kurse nxënësi/nxënësja duhet
t’i shënojë kulmet e tyre, t’i emërtojë brinjët e tyre, t’i masë gjatësitë e brinjëve dhe t’i
shënojë.
Në fletën e individualizuar ka një kërkesë që nxënësi me material për manipulim të paraqesë
një vijë të përthyer dhe të emërtojë një segment.
Deri sa nxënësit punojnë, mësuesi lëviz nëpër klasë, i nxit nxënësit, jep drejtime dhe
shpjegon.
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Aktivitete vlerësimi
Nxënësit prezantojnë atë që kanë bërë. Zhvillohet bisedë midis mësuesit dhe nxënësve,
bëhet analizë se çfarë dhe si është punuar, çfarë simbolesh kanë shfrytëzuar, në cilat
konstatime kanë arritur.

Ndjekja dhe vlerësimi
Bëhej fjalë për një përmbajtje pjesërisht të re. Njohuritë paraprake të nxënësve ishin
shfrytëzuar tërësisht, kështu që, në thelb, u arrit që të zgjerohen njohuritë paraprake për
drejtkëndëshin.
Një pjesë e vogël e nxënësve gabojnë gjatë emërimit të segmenteve dhe gjatë përcaktimit
të tyre, që vjen nga leximi i pamjaftueshëm i kërkesave të çdo detyre, gjë në të cilën do
të kushtohet më tepër vëmendje në periudhën që vjen. Konstatova se nxënësi me nevoja
të veçanta arsimimi i emërton segmentet dhe di të bëjë vijë të përthyer me material
manipulimi.

Liljana Mihajlovska,
ShF “Vojdan Çernodrinski” – Shkup
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Më e gjatë se, më e shkurtër se

SHEMBULL PËR ORËN E MËSIMIT
Më e gjatë se, më e shkurtër se

Lënda: matematikë

Klasa: e parë

Kohëzgjatja: një orë mësimi

Qëllime: Nxënësi/nxënësja duhet:
•
•
•
•
•

Ta konstatojë gjatësinë relative të ndonjë sendi ose objekti të krahasuar me dy ose më
shumë sende ose objekte të ngjashme (krahasimi);
Të nxitet t’i krahasojë dhe konstatojë dallimet midis sendeve në lidhje me gjatësinë dhe
rezultatin të jetë i aftë ta shprehë gojarisht dhe me anë të vizatimeve;
Të aftësohet që të mendojë logjikisht dhe të zgjidhë probleme të thjeshta;
T’i respektojë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë midis tyre;
T’i përvetësojë konceptet “më i gjatë se”, “më i shkurtës se “ dhe t’i përdor ato drejt.

Çfarë nevojitet:
•

•
•
•
•
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Dy aplikacione të një vajze të vizatuar në hamer, bluzë dhe pantallona të shkurtra, bluzë
me mëngë të gjata dhe pantallona me këmbëza të gjata, çorape të shkurtra e të gjata
të bëra prej hameri (me qëllim që t’u ngjiten vajzave), diell, re;
Një pe i gjatë ku janë radhitur varg flutura dhe një pe i shkurtër ku janë radhitur varg
guralecë qelqi;
7 lule vjeshte natyrale me kërcellth të shkurtër dhe 14 me kërcellth të gjatë (14), enë ku
janë vendosur lulet;
Shkumës dyngjyrësh (i kaltër dhe rozë);
Makarona, kapëse, kube me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë, rruaza druri tringjyrëshe (e
kuqe, e gjelbër, e bardhë), plastelinë me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë, pe për vargëzim;

•
•
•
•

CD me muzikë dhe CD – plejer;
Fletë pune dhe lapsa;
Fletë të bardha;
Mbështetëse për plastelinën.

Çfarë pritet që të arrijnë nxënësit:
Nxënësit duhet:
•
•
•
•
•

T’i mbajnë mend termat “më i gjatë se” dhe “më i shkurtër se”;
Të dinë të bëjnë dallim në gjatësi midis dy ose më shumë sendeve;
Të dinë të konstatojnë gjatësinë në raport me sendin më të gjatë dhe më të shkurtër
dhe këtë ta verbalizojnë;
Të mund të zgjidhin situata problematike praktike;
T’i respektojnë rregullat e punës në grup dhe të bashkëpunojnë midis tyre.

Koncepte: më i gjatë se, më i shkurtër se.

Metoda: metoda e lojës, metoda e
prezantuese.

dialogut, metoda

demonstruese dhe metoda

RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Aktivitete hyrëse
Në këtë pjesë të aktivitetit, mësuesi i var në tabelë të dy aplikacionet prej letre të një vajze. Mbi
të parin e lëvar një diell, kurse mbi të dytin e lëvar një re. Pastaj fillon ta tregojë përrallën: “Ishte
verë me diell dhe ishte ngrohtë. Atëherë vajza kishte veshur një bluzë me mëngë të shkurtra
dhe pantallona të shkurtra, çorape të shkurtra. Madje edhe flokët i kishte të shkurtër. Kur filloi
të bëjë ftohtë dhe retë e mbuluan diellin, atëherë vajza i la flokët e saj të rriten e të bëhen të
gjatë, veshi bluzë me mëngë të gjata”.
Mësuesi bën pyetje: “Si mendoni, ju fëmijë, çfarë pantallonash dhe çorapesh, për nga gjatësia,
ka veshur vajza? Fëmijët përgjigjen dhe mësuesja i vë pantallonat me këmbëza të gjata dhe
çorapet e gjata te aplikacioni. Mësuesja në dorë merr një pe të gjatë me flutura të radhitura
varg dhe pranë tij një pe me gurë qelqi të radhitur varg. I pyet fëmijët: “Çfarë mendoni, cili pe
është më i gjatë – ky me fluturat apo ky me gurët e vargëzuar?” Nxënësit e konstatojnë dallimin
në gjatësi dhe shprehin atë.
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Aktivitete për mësimdhënie dhe mësim
Mësuesi u lutet fëmijëve që të zgjedhin nga një lule nga ena në të cilën janë vendosur 14
lule me kërcelltha të gjatë dhe shtatë lule me kërcelltha të shkurtër. E nxit çdo nxënës që
të tregojë se çfarë luleje ka – me kërcellth të gjatë apo të shkurtër. Mësuesi u jep detyrë që
të dalin para tabelës të gjithë fëmijët që mbajnë lule me kërcellth të gjatë, kurse ato me
kërcellth të shkurtër të vihen në radhë para shokëve të tyre në mënyrë që të shikojnë njëri –
tjetrin. Pasi fëmijët të renditen në dy radhë, mësuesi shtron pyetjen: “Ejani të shohim dhe të
tregojmë se cila radhë është më e gjatë dhe cila është më e shkurtër. Fëmijët përgjigjen se
radha e lule me kërcelltha më të shkurtër është më e shkurtër se radha e luleve me kërcelltha
më të gjatë”. Pyetja tjetër është: “Si janë kërcellthat e luleve në radhën më të shkurtër?” Që
nxënësit të binden për atë që e thonë, çdo radhë do të marrë nga një shkumës. Një fëmijë
heq një vijë nga fillimi deri në fund të radhës së gjatë me shkumës të kaltër, kurse nga radha
më e shkurtër, që është paralele me të parën, me shkumës ngjyrë rozë, një fëmijë tjetër
bën një vizë nga fillimi deri në fund të kësaj radhe. Mësuesi i pyet fëmijët që t’i krahasojnë
dy vijat, cila është më e gjatë dhe cila është më e shkurtër. “Si është vija ngjyrë rozë dhe
si është ajo me ngjyrë të kaltër? A është e vërtetë ajo që thamë pak më lart për radhët me
kërcelltha të luleve më të shkurtra dhe më të gjata?” Në këtë mënyrë mësuesi i nxit nxënësit
që nëpërmjet disa procedurave t’i kontrollojnë nëse thëniet ose mendimet e tyre ishin me
të vërtetë të sakta.
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Mësuesi u lutet nxënësve që të ulen në vendet e tyre dhe u ndan materiale çifteve të
nxënësve. Në tavolinën me katër nxënës ndan material konstruktiv. Çiftit të parë i jep kube
të kuqe, me detyrë që t’i renditin dhe të bëjnë tren, kurse çiftit të dytë i jep më pak kube të
verdha me po të njëjtën detyrë, edhe ata të bëjnë tren. Në tavolinën tjetër njërit çift i jep 15
kapëse që t’i bëjë varg si gjerdan, dhe po të njëjtën detyrë ia jep dhe çiftit tjetër, por atyre u
jep vetëm shtatë kapëse. Në tavolinën tjetër rrinë gjashtë nxënës dhe atyre mësuesi në çifte
u ndan rruaza. Çiftit të parë – 20 rruaza të kuqe, të dytit 14 të bardha dhe të tretit 7 rruaza
të gjelbra. U lë edhe tri kube me gjatësi të ndryshme. Në tavolinën e fundit, ku rrinë gjashtë
nxënës, njërit nxënës mësuesi i jep një sasi të madhe plasteline (më ngjyrë të kuqe), kurse
nxënësit tjetër i jep një copë të vogël plasteline (me ngjyrë të verdhë). Ata të dy kanë për
detyrë të modelojnë një zorrë me të njëjtën trashësi, kurse si model për trashësi, mësuesi u
jep një laps. Çiftit tjetër mësuesi i jep 8 makarona dhe një pe të shkurtër, kurse çiftit të tretë
i jep 16 makarona dhe një pe më të gjatë që t’i bëjë varg si gjerdan. Mësuesi i ndjek, u jep
drejtime për punë dhe po qe nevoja i ndihmon ndonjë çifti.
Pas mbarimit të aktiviteteve, bëhet një bisedë rreth detyrave të realizuara. Mësuesi në
çdo tavolinë shtron pyetje: “Eja të shohim se cili tren është më i gjatë, dhe cili është më i
shkurtër në lidhje me tjetrin?; Si është ky gjerdan në lidhje me tjetrin?” Mësuesi e merr në
dorë gjerdanin e gjelbër dhe atë të bardhë. Ai pyet: “Fëmijë, si është gjerdani i gjelbër në
lidhje me gjerdanin e bardhë?” Pastaj e merr gjerdanin e kuq. Ai pyet: “Si është gjerdani
i gjelbër në lidhje me të kuqin? Po i kuqi në lidhje me cilin gjerdan është më i gjatë?” Të
njëjtat pyetje i shtron dhe për gjerdanë e bërë me makarona... Pastaj kalon në aktivitetin
tjetër. Secilit nxënës i jepet një fletë e zbrazët dhe një laps. Mësuesi jep udhëzime. Nxënësit
duhet të fillojnë të vizatojnë një vijë në momentin kur mësuesi do ta lëshojë muzikën dhe të
ndërpresin punën kur të ndërpritet muzika. Radhën e parë muzika zgjat më tepër, kurse të
dytën më pak. Mësuesi bën pyetje: “Ejani fëmijë të shohim se çfarë vizatuam? Si është vija e
parë në raport me të dytën? Si mendoni, kur zgjati më tepër muzika dhe kur më pak?"

Aktivitete vlerësimi
Që mësuesi të përcaktojë a janë realizuar qëllimet e orës së mësimit, çdo nxënësi/nxënëseje
i jep një fletë pune me tri detyra. Në detyrën e parë duhet të rivizatohet balloni, por me
pe më të shkurtër, në të dytën duhet të lidhen sendet, i shkurtri me të shkurtrin, i gjati
me të gjatin, kurse në të tretën nga të tri kordelet, të vizatohet ajo që është më e madhe
se njëra dhe më e vogël se kordelja tjetër. Në fletën e punës janë vizatuar udhëzime për
mënyrën e realizimit të punës, por mësuesi edhe një herë u shpjegon se çfarë duhet të
bëjnë. Ndërkohë që nxënësit punojnë, mësuesi kontrollon, ndihmon dhe udhëzon atje ku
është e nevojshme.

163
B

?

Si të bëhet ndjekja dhe vlerësimi?
1. Analizë e punës në grupe dhe detyra të mbaruara tërësisht apo pjesërisht, detyra të
zgjidhura saktë prej nxënësve.

Nxënësi/nxënësja

Detyrë e mbaruar
tërësisht

Detyrë e mbaruar
pjesërisht

Detyrë e
pambaruar

1.
2.
3.

Shqyrtimi i realizimit të qëllimeve:
as ndjekjes dhe analizës së fletëve të punës, munda të arrij në këto përfundime:
2. Nxënësit mund të bëjnë dallime te sendet me gjatësi të ndryshme dhe t’i përdorin drejt
termat “më i gjatë se” dhe “më i shkurtër se”.
3. Nxënësit mund të bëjnë dallime te sendet me gjatësi të ndryshme dhe ta verbalizojnë
dallimin, por, gjithashtu, e konstatojnë ndryshimin në gjatësi tek më shumë se dy
sende.
4. Ata e konstatojnë relativitetin e termave “më i gjatë se” dhe “më i shkurtër se” (njëri
send në lidhje me tjetrin mund të jetë më i gjatë, kurse në lidhje me një send tjetër
mund të jetë më i shkurtër.).
5. Dinë t’i zbatojnë njohuritë e marra në situatat e përditshme.
6. Dinë të bashkëpunojnë në grup.

Jelena Reljin
ShF “Vojdan Çernodrinski” – Shkup
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