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Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” zbatohet nga Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe
Kulturore “Hap pas hapi” në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së
Maqedonisë
--------------Ky doracak është përgatitur në suazat e Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” me mbështetje të
popullit amerikan nëpërmjet Agjencisë së SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID. Përmbajtjet e
këtij materiali nuk i shprehin gjithmonë mendimet dhe qëndrimet e USAID-it apo të Qeverisë së SHBA-së.

Hyrja
Sipas përcaktimeve në dokumentet konceptuale për arsimin fillor në Republikën e Maqedonisë, arsimtarët dhe shkolla
kanë përgjegjësi të veçantë ndaj nxënësve të cilët për arsye të ndryshme kanë vështirësi në të mësuarit dhe në arritjen e
qëllimeve mësimore, që vijnë në dukje me përshtatjen e përmbajtjeve dhe metodave në mësimdhënie me kohën e ndryshme
për përparim te nxënësit.
Në themel, të gjitha aktiviteteve në mësimdhënie kanë për qëllim që të mbështesin të mësuarin e nxënësve, në
kuptimin më të gjerë (kognitiv, social, emocional). Konsiderojmë se Doracaku “Aktivitete për shkrim-lexim gjuhësor
dhe matematikor për nxënësve me aftësi të kufizuar” mund të kontribuojë në procesin e dhënies së vazhdueshme të
ndihmës dhe mbështetjes ndaj nxënësve me aftësi të kufizuara në përvetësimin e shkathtësive themelore gjuhësore
dhe matematikore.
Doracaku “Aktivitete për shkrim-leximin gjuhësor dhe matematikor për nxënësit me aftësi të kufizuara” është
përmbledhje e aktiviteteve të përzgjedhura nga doracakët “Hap pas hapi deri te shkrim-leximi gjuhësor – 50 aktivitete
për përvetësim të shkathtësive gjuhësore” dhe doracakut “Matematika nëpërmjet lojës – 50 aktivitete për përvetësim
të shkathtësive matematikore”, të përgatitur në suazat e projektit “Leximi ju bën udhëheqës”. Aktivitetet e
përzgjedhura janë modifikuar në një shkallë të caktuar, në përputhje me nevojat dhe mundësitë e nxënësve me aftësi të
kufizuar intelektuale dhe arsimtarëve u ofrohen ide dhe instruksione për përdorim të mjeteve didaktike vizuale dhe
manipuluese për përvetësim të përmbajtjeve nga fusha e shkrim-leximit gjuhësor dhe matematikor.
Në këtë doracak me një përqindje të ndryshme janë përfshirë fushat e mësimdhënies të programeve mësimore në
gjuhë amtare dhe matematikë për klasat e fillores: 1. Të dëgjuarit dhe të folurit 90%, 2. Bazat e leximit dhe shkrimit
60%, 3. Gjuha 40%, 4. Letërsia 20%, 5. Të shprehurit dhe krijimtaria 80%, Numrat 70%, Operacionet
matematikore 10%, Matja 20%, Puna me të dhëna 10%, Zgjidhja e problemeve 30%, dhe Gjeometria 20%.
Për çdo aktivitet të propozuar janë dhënë dhe materialet e nevojshme, është bërë përshkrim i aktiviteti dhe janë dhënë
drejtimet në raport me përgatitjen dhe realizimin e aktivitetit. Mënyra e përgatitjes së aktivitetit është ilustruar me
fotografi nëpërmjet të cilave shihet procedura në përgatitjen e materialeve. Kështu që, çdo arsimtar duhet ta modifikojë,
pasurojë apo ndryshojë aktivitetin në varësi nga nevojat dhe mundësitë e nxënësit me shkathtësi të kufizuara. Aktivitetet
të cilat i përmban doracaku si bazë kanë mësimin nëpërmjet lojës dhe mundësojnë integrim me lëndët dhe përmbajtjet e
tjera mësimore. Ky doracak, mund të shërbejë si shembull modelues për arsimtarët se si ta zgjerojnë përzgjedhjen e tyre,
përkatësisht të adaptojnë dhe zbatojnë edhe aktivitete të tjera prej doracakëve “Hap pas hapi deri te shkrim-leximi
gjuhësor – 50 aktivitete për përvetësim të shkathtësive gjuhësore” dhe “Matematika nëpërmjet lojës – 50 aktivitete
për përvetësim të shkathtësive matematikore”, me qëllim përmirësim të shkathtësive gjuhësore dhe matematikore të cilat
janë me rëndësi të veçantë për zhvillimin dhe suksesin e nxënësve me aftësi të kufizuara.
Disa drejtime për zbatim të aktiviteteve me qëllim që të mundësohet pjesëmarrje e tërësishme e nxënësve me
aftësi të kufizuara
Përgatitjet për të lexuar dhe për të shkruar te nxënësit me kufizime në zhvillimin psikik zgjasin shumë më tepër sesa te
moshatarët e tyre me zhvillim tipik. Në procesin e formimit të nocionit për numrin, i pararend një krijim afatgjatë paraprak
me materiale konkrete didaktike, formim dhe shpërbërje të bashkësive, zhvillim të nocioneve/fjalorit matematikor, dallim i
objekteve dhe renditja e tyre sipas kritereve të ndryshme, zhvillimi i aftësive për dallim të relacioneve, hapësirës etj.
Problemet gjatë të mësuarit shumë shpesh shfaqen për shkak të vështirësive për të mbajtur mend përmbajtjet, për shkak
të vëmendjes së shkurtër, potencialit të ulët të të folurit, si dhe për shkak të aftësive të kufizuara perceptuese dhe
motorike. Aftësia e fëmijës që të ballafaqohet me ngjashmëritë dhe dallimet në mjedis, është supozim për dallim simbolik, i
cili është i domosdoshëm gjatë procesit të leximit dhe shkrimit. Aktivitetet themelore në funksion të përmirësimit të
perceptimit vizual lidhen me gjetjen e objekteve, dallimin e ngjyrave, organizimin e mikro dhe makro hapësirës, përshkrimin
e aktiviteteve të personaliteteve, identifikimin e objekteve, analizën e figurave, vizatimeve etj.

Në këtë drejtim në aktivitetet e përzgjedhura jepen një sërë figurash si bazë për përkryerjen e dallimit vizual të formave
dhe madhësive, si dhe për serinë e simboleve për ushtrim të diferencës parësore simbolike. Një pjesë e aktiviteteve
mundësojnë zhvillim të shkathtësisë për dallimin me prekje, që është në drejtim të perceptimit të cilësisë së materialeve të
ndryshme (aktiviteti: Përshkruaje objektin), përshtatje për ballafaqim të dallimeve në gjatësi (aktiviteti: Unë mat gjatësinë),
madhësi dhe peshë nëpërmjet kuptimit të dallimit te objektet për përdorim të përditshëm (aktiviteti: Lexo ose dëgjo që të
vizatosh dhe të tregosh se çfarë ke vizatuar). Aktivitetet e dhëna janë edhe në drejtim të zhvillimit të koordinimit të
reagimeve perceptuese dhe motorike që janë të nevojshme gjatë përvetësimit të aftësive për të shkruar, imitimit të
lëvizjeve precize të trupit, manipulimit me objekte të imëta dhe kryerjen e aktiviteteve precize. Disa prej aktiviteteve të
përzgjedhura kontribuojnë mbi përparimin e kontrollit neurofiziologik të trupit. Në përgjithësi, realizimi i aktiviteteve të
parapara mund të ketë ndikime pozitive mbi zhvillimin e shkathtësive perceptuese dhe motorike të cilat janë parakusht i
rëndësishëm dhe i domosdoshëm për futjen me sukses në leximin dhe shkrimin fillestar, në përvetësimin e nocioneve mbi
numrin, në përvetësimin e nocioneve mbi hapësirën dhe kohë, që janë bazë për një përvetësim të suksesshëm të
përmbajtjeve mësimore. Aktivitetet të cilat janë prezantuar si përralla (aktiviteti: Përfundoje tregimin; dhe Posteri i
tregimit) me stil që është i afërt dhe i kuptueshëm për nxënësit, janë parakusht solid dhe nxitje për motivim dhe interes të
zmadhuar për të mësuar te nxënësit. Mësimi nëpërmjet lojës i nxit nxënësit me aftësi të kufizuara që t'i kryejnë detyrat
më shpejt dhe më saktë dhe mundëson një klimë pune të relaksuar.
Gjatë realizimit të procesit arsimor-edukativ me fëmijët me dëgjim të dëmtuar duhet të kihet material i pasur për ilustrim
i cili mund të haset edhe në doracakët me aktivitete për shkrim-lexim gjuhësor dhe matematikor. Një fotografi, figurë
vizatim, ilustrim i përzgjedhur mirë, te nxënësi mund të sjellë atë që ai duhet ta kuptojë intelektualisht, ta përpunojë
logjikisht dhe gjatë kësaj të shfaqë iniciativë që të shprehet, duke përdorur të folurin. Procedura e formimit të nocioneve
matematikore zbatohet gjatë procesit të mësimdhënies së përgjithshme, gjatë paraleximit dhe leximit, vizatimit, modelimit,
gjatë mësimit fizik dhe shëndetësor, si dhe gjatë lojërave të strukturuara (aktivitete: Vemja; Vlerëso dhe gjej; Maratona
matematikore; Blerja etj.). Aktivitetet mund të gjejnë zbatim dhe tek nxënësit e verbër dhe me shikim të dobët me gjetjen e
mënyrave mbi perceptimin e lëndëve nëpërmjet shqisave për prekje dhe dëgjim dhe përshtatjen që t'i vlerësojnë
përshtypjet e jashtme të cilat i pranojnë.
Suksesi në realizimin e aktiviteteve të ofruara te nxënësit që kanë çfarëdo lloj aftësie të kufizuar varet nga qasja dhe
metodat të cilat i përdor arsimtari. Para se të filloni me cilindo aktivitet, arsimtari duhet t'i analizojë të gjitha etapat e
aktivitetit nga aspekti i përshtatjes së tyre me shkathtësitë psikike-fizike dhe me mundësitë e çdo nxënësi me aftësi të
kufizuara dhe t'i përshtatë nëse konstaton nevojë për këtë gjë.
Komunikimi me nxënësit me llojet të ndryshme të aftësive të kufizuara, në pjesën më të madhe, varet nga lloji dhe shkalla e
aftësisë së tyre të kufizuar. Për shembull, në komunikim me personat me aftësi të kufizuar intelektuale dhe me dëmtim të
dëgjimit duhet të kihet kujdes mbi gjuhën dhe konstruksionet e fjalisë, kurse në komunikim me nxënësit me dëmtim të
shikimit duhet të jepen sa më shumë instruksione verbale më të detajuara.
Gjatë komunikimit me nxënësit me aftësi të kufizuar intelektuale, është e rëndësishme të përdoren konstruksione të
thjeshta fjalish dhe fjalë të kuptueshme, përkatësisht shprehje të kuptueshme dhe një fjalor i thjeshtë dhe i
kuptueshëm. Gjatë vendosjes së kërkesave për realizim të aktiviteteve të parapara arsimtari t'i japë instruksionet
njëra pas tjetrës. Gjithashtu, ai duhet ta nxitë nxënësin që t'i shikojë rezultatet, para se të kalohet në fazën e
ardhshme të aktivitetit apo instruksionit.
Te nxënësit me aftësi të kufizuar intelektuale ndërmarrja e iniciativës dhe motivimit për komunikim ndonjëherë mund të
jenë në nivel shumë të ulët. Prandaj është e nevojshme që arsimtari t'i nxitë nxënësit të flasin nëpërmjet parashtrimit të
pyetjeve dhe nënpyetjeve dhe t'u japë mbështetje edhe për aktivitete të cilat duhet t'i kryejnë në mënyrë individuale. Për
punën në grupe në paralelet e rregullta është e nevojshme përfshirje aktive edhe e nxënësve të tjerë të paraleles, kështu
që ata mund të jenë shumë të suksesshëm në nxitjen e komunikimit te moshatarët e vet, kurse edhe vetë nxënësit me
aftësi të kufizuara nuk do të ndjehen të izoluar.
Disa nxënës me dëmtime në dëgjim e përdorin “leximin” nga buzët si një metodë kryesore për komunikim. Nëpërmjet
mbikëqyrjes së lëvizjes së buzëve, ata përpiqen që ta dallojnë thelbin e shprehjeve dhe ta ndjekin diskutimin. Të tjerët
e përdorin gjuhën e shenjave për komunikim, përkatësisht komunikojnë me personat që dëgjojnë, nëpërmjet
interpretuesit të gjuhës së shenjave.

Nëse në aktivitete marrin pjesë nxënës me dëmtim të pjesshëm apo të tërësishëm të shikimit, arsimtari duhet të përpiqet
që të japë instruksione të qarta verbale për të gjitha ushtrimet dhe aktivitetet. Para se ta parashtrojë ushtrimin, do të
ishte mirë t'ua shpjegojë të gjitha hapat nxënësve, përkatësisht ta prezantojë shkurtimisht plani e aktiviteteve. Në këtë
mënyrë, nxënësi me dëmtim të shikimit do të ketë një pamje mbi të gjithë aktivitetin dhe për rolin e tij në të. Gjatë
përdorimit të figurave të doracakut që ndonjë prej nxënësve me zhvillim tipik të bëjë përshkrim verbal, të shpjegojë ku
zhvillohet ngjarja në fotografi dhe ku gjenden njerëzit apo objektet.
Nxënësit me aftësi të kufizuara i nevojitet mjedis i sigurt, vend i përshtatshëm ku do të ndihet i sigurt nga ana emocionale
dhe do të ketë mundësi të dalin në pah afinitetet e tij dhe aftësitë dhe mundësitë e tij të tjera, t'i mundësohet të shprehë
pa pengesë mendimet e veta, vështirësitë dhe sfidat me të cilat ballafaqohet. Rekomandohet që arsimtari duhet të
përpiqet që t'i përfshijë nxënësit me aftësi të kufizuar në aktivitetet në grup, gjithmonë kur vlerëson se mund ta kryejë
këtë gjë. Në varësi nga lloji dhe shkalla e aftësisë së kufizuar dhe nga përparimi i nxënësit me aftësi të kufizuara, arsimtari
do të duhet të vlerësojë se në cilat aktivitete do ta përfshijë nxënësin dhe çfarë roli do t'i japë në suazat e grupit.
Megjithatë, nxënësit me aftësi të kufizuara nuk duhet të përfshihet me patjetër në aktivitetet në grup. Nëse nxënës të
caktuar kanë nevojë për mbështetje më të madhe edhe përparojnë më mirë kur punojnë në mënyrë individuale me
arsimtarin, rekomandohet adaptim i aktivitetit dhe realizim i tij me zbatim të qasjes së individualizuar dhe të diferencuar.
Duke i pasur parasysh nevojat e ndryshme specifike të nxënësve me aftësi të kufizuar, arsimtari duhet të planifikojë më
tepër kohë për realizim të aktiviteteve ku do t'i përshijë edhe këta nxënës. Shumica e nxënësve me aftësi të kufizuara ka
nevojë për më tepër kohë që ta kuptojë konceptin e aktivitetit, të mendojë për zgjidhjen e problemit dhe të marrin pjesë
në mënyrë të pavarur në realizimin e aktiviteteve të parapara.
Kur punohet me nxënës me aftësi të kufizuar intelektuale, arsimtari duhet të ketë kujdes edhe për mënyrën e
interpretimit dhe të transmetimit të informacioneve. Arsimtari nëpërmjet bisedës me nxënësin duhet të bindet se nxënësi
me aftësi të kufizuar i ka kuptuar mirë drejtimit dhe e di se çfarë duhet të bëjë.
Nëse nxënësi me aftësi të kufizuar nuk përdor teknologji mbështetëse ose nuk mund të shkruajë në mënyrë të pavarur, ai
duhet të punojë me mbështetje të arsimtarit apo të ndonjë nxënës. Ky rekomandim vlen për të gjithë nxënësit me aftësi të
kufizuar përveç nxënësve me dëgjim të dëmtuar, të cilët komunikojnë nëpërmjet gjuhës me shenja dhe duhet të shkruajnë
në mënyrë të pavarur apo nëpërmjet interpretuesit të gjuhës me shenja.
Për nxënësit me aftësi të kufizuara trupore, apo me dëgjim të dëmtuar, arsimtari duhet të flasë më ngadalë, me zë më të
lartë dhe pastër dhe ta pyesë shpesh nxënësin se a i ka dëgjuar/kuptuar instruksionet e tij. Për nxënësit me aftësi të
kufizuara trupore, nevojitet që të sigurojë një bankë me lartësinë përkatëse për realizim pa pengesa të një pjese të
aktiviteteve të parashikuara.
Përgatitën:
Këshilltarët e Byrosë për Zhvillim të Arsimit
Vanço Petrushevski
Ajshe Ajrullai
mr. Snezhana Tërpevska
mr. Zhaneta Çonteva
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1. Aktiviteti:

Çantat magjike

Materiale të nevojshme:

Fusha:

Ÿ Kuti kartoni

Të dëgjuarit dhe të folurit

Ÿ Fletë letre

Bazat e leximit dhe shkrimit

Ÿ Fllomasterë
Ÿ Shirit vetëngjitës
Ÿ Thes
Ÿ Objekte të ndryshme

Gjuhë
Letërsi
Të shprehurit dhe krijimtaria
Kultura e medies

Përgatitja:
Në një thes vendosni tri objekte për të njëjtën temë (p.sh. tri objekte nga pajisjet për në shkollë: laps,
ﬂetore dhe gomë për të fshirë). Përgatisni gjithashtu edhe kartela ku tre objektet që i kini në thes janë
prezantuar edhe me fotograﬁ. Në thes duhet të ketë edhe tri kartela të tjera me fotograﬁ të cilat nuk
lidhen me temën (p.sh. shishe, top dhe televizor). Kartelat për nxënësit të cilët dinë të lexojnë mund
të jenë të shkruara me fjalë.

Përshkrim i aktivitetit:
Shpjegojuni nxënësve se secili prej tyre do të tërheqë nga thesi nga një objekt dhe nuk duhet të
tregojë se si quhet, por duhet të thotë karakteristikat e tij sa më mirë dhe në mënyrë të detajuar.
Vendoseni thesin në një vend ku nxënësit e tjerë nuk mund të shikojnë se cili objekt është nxjerrë.
Shokët e klasën duhet të gjejnë objektin që është nxjerrë nga thesi vetëm në bazë të përshkrimit të
cilin e jep nxënësi. Nëse gjatë realizimit të aktivitetit shikoni se nxënësit kanë vështirësi të gjejnë
objektin e përshkruar, jepuni 2 kartela (me fotograﬁ ose me fjalë) prej të cilave njëra kartelë është
objekti i përshkruar, kurse kartela tjetër është një objekt tjetër.
Nxitini nxënësit dhe shpjegojuni se disa karakteristika të objekteve nuk është e lehtë të përshkruhen
me fjalë. Gjithashtu, nëpërmjet këtij aktiviteti nxënësit do të kuptojnë rëndësinë e mesazhit verbal të
cilin e dërgojnë dhe e kuptojnë se nëse nuk janë të qartë, fjalët e tyre mund ta çojnë dëgjuesin në
drejtim të kundërt.

Shënim:

1. Aktiviteti: Çantat magjike

1
a)
b)

c)

LU LE

Ë

M OLL

2. Aktiviteti:

Çfarë është e saktë, ndërsa çfarë nuk është e saktë?

Materiale të nevojshme:
Ÿ Dy kartona (një i gjelbër, një i kuq)
Ÿ Fletë letre
Ÿ Fllomasterë
Ÿ Shirit vetëngjitës

Fusha:
Të dëgjuarit dhe të folurit
Bazat e leximit dhe shkrimit
Gjuhë
Letërsi
Të shprehurit dhe krijimtaria
Kultura e medies

Përgatitja:
Përgatisni një karton të gjelbër dhe një karton të kuq për çdo nxënës. Në këndin sipër të kartonit të
gjelbër vendosni shenjën , kurse në këndin sipër të kartonit të kuq vendosni shenjën X. Gjithashtu, ju
nevojiten edhe fotograﬁ të plastiﬁkuara që prezantojnë dy situata të kundërta (p.sh. në njërën
fotograﬁ fëmija i hedh mbeturinat përtokë dhe fotograﬁ ku fëmija i hedh mbeturinat në kazanin për
mbeturina). Fotograﬁtë ndajini në dy kuti, fotograﬁtë që kanë situata të pranueshme në njërën kuti,
kurse ato me situata të kundërta në kutinë tjetër.

Përshkrim i aktivitetit:
Aktiviteti realizohet në mënyrë individuale. Jepini çdo nxënësi një karton të kuq dhe një të gjelbër.
Nxënësi tërheq një fotograﬁ nga të dyja kutitë. Pastaj shpjegojuni nxënësve se mbi fotograﬁnë ku
prezantohet një sjellje e pranueshme dhe të cilën e mbështet, duhet të ngjitë kartonin e gjelbër ku
është vendosur shenja , kurse mbi fotograﬁnë ku prezantohet një sjellje e papranueshme dhe e cila
duhet të përmirësohet, ta ngjitin kartonin e kuq me shenjë X. Kjo përsëritet 3-4 herë. Në fund kërkoni
që çdo nxënës t'i prezantojë situatat që i ka tërhequr.

Ideja +:
Ky aktivitet është i përshtatshëm për punë në grupe të vogla. Uluni me nxënësit tuaj në rreth. Çdo
nxënës le të tërheqë nga një kartelë. Nxënësi që është më afër jush, le të nisë të përshkruajë i pari se
si do të vepronte në situatën e treguar në fotograﬁ. Ndihmojini nxënësit që të gjejnë zgjidhje. Le të
diskutojnë të gjithë. Pyetini se a është gjendur ndonjëri prej tyre në një situatë të tillë. Nxitini
gjithmonë të shprehin ndjenjat e tyre kur janë gjendur në situatë të ngjashme.

Shënim:

2. Aktiviteti: Çfarë është e saktë, ndërsa çfarë nuk është e saktë?
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3. Aktiviteti:
Materiale të nevojshme:
Ÿ Kartonë me ngjyra
Ÿ Shirit vetëngjitës
Ÿ Letër

Një tingull, një zheton
Fusha:
Të dëgjuarit dhe të folurit
Bazat e leximit dhe shkrimit
Gjuhë
Letërsi
Të shprehurit dhe krijimtaria
Kultura e medies

Përgatitja:
Përgatisni tabelë si në fotograﬁnë në faqen në vijim. Tabela përbëhet nga dy radhë me 5-6 katrorë
dhe zhetonë të plastiﬁkuar të cilët lidhen në pjesën e poshtme të tabelës me shirit vetëngjitës.
Rekomandojmë materialet t'i plastiﬁkoni, sepse që t'i përdorni më tepër herë.

Përshkrim i aktivitetit:
Aktiviteti realizohet individualisht. Para ﬁllimit të aktivitetit zhetonët vendosini në radhën e poshtme të
tabelës. Aktiviteti ﬁllon me dhënin e fjalëve njërrokëshe ose dyrrokëshe (të përbëra nga rrokje të cilat
janë të krijuara nga një bashkëtingëllore dhe nga një zanore. P.sh. dorë, gojë, faqe). Luteni nxënësit të
dëgjojë me vëmendje dhe t'i përsërisë tingujt e fjalës. Duke i shqiptuar tingujt një nga një, për çdo tingull
duhet të marrë një zheton dhe ta ngjitë në katrorët sipas shqiptimit të tingujve të fjalës, nxënësi duhet të
numërojë dhe të nxjerrë përfundim se nga sa tinguj është formuar fjala që e ka shqiptuar.

Ideja +:
Në vend që të vendosin zhetonë, aktiviteti mund të kryhet me ngjitje të shkronjave/grafemave, kurse
pastaj t'i numërojë.

Shënim:

3. Aktiviteti: Një tingull, një zheton

1

GË

ZIM

2

4. Aktiviteti:

Përsëritje argëtuese e alfabetit

Materiale të nevojshme:
Ÿ Top i vogël prej sfungjeri
Ÿ Hamer
Ÿ Fllomasterë

Fusha:
Të dëgjuarit dhe të folurit
Bazat e leximit dhe shkrimit
Gjuhë
Letërsi
Të shprehurit dhe krijimtaria
Kultura e medies

Përgatitja:
Në një hamer përgatisni tabelë me aq shtylla sa keni edhe nxënës, që të shënohen pikët për çdo nxënës.

Përshkrim i aktivitetit:
Ky aktivitet është për periudhën kur nxënësit përgatiten për ﬁllim të leximit dhe shkrimit. Lutini nxënësit
të rrinë të ulur në rreth. Shpjegojuni se detyra është të thonë fjalë sipas alfabetit, duke ﬁlluar nga A-ja deri
te Zh-ja. Jepjani topin nxënësit të parë dhe shqiptojeni shkronjën “A”. Pasi nxënësi do të thotë një fjalë
që ﬁllon me shkronjën e dhënë e kthen topin te arsimtari dhe arsimtari vazhdon me shkronjën tjetër dhe
me një nxënës tjetër. Për çdo fjalë të saktë ﬁtohet një pikë. Fitues është nxënësi që ka më tepër pikë, si
shpërblim, emri i tij/saj mund të shkruhet “si lexuesi i javës” në kalendarin e dhënë nga USAID-i “Leximi
ju bën udhëheqës”. Aktiviteti zhvillohet më shpejt nëse nxënësve u theksoni se duhet të jenë të
vëmendshëm gjatë gjithë lojës, sepse nuk e dinë kur mund t'u hidhet topi.

Shënim:

4. Aktiviteti: Përsëritje argëtuese e alfabetit

E MRI DHE MBIE MRI

PIKA

5. Aktiviteti:

Lexo ose dëgjo që të vizatosh dhe
të tregosh çfarë ke vizatuar

Materiale të nevojshme:
Ÿ Letër
Ÿ Ngjyra
Ÿ Kuti

Fusha:
Të dëgjuarit dhe të folurit
Bazat e leximit dhe shkrimit
Gjuhë
Letërsi
Të shprehurit dhe krijimtaria
Kultura e medies

Përgatitja:
Përgatisni kartelë për çdo nxënës (si në fotograﬁnë në faqen në vijim). Kartelat për çdo nxënës mund
të jenë të ndryshme ose të njëjta.

Përshkrim i aktivitetit:
Shpjegojuni nxënësve se secili prej tyre do të tërheqë nga një kartelë dhe ka për detyrë të lexojë se
çfarë është shkruar në të dhe ta vizatojë. Nxënësve të cilët nuk dinë ende të lexojnë, instruksionet
lexojuani ju. Kini kujdes kërkesat që do t'ua lexoni nxënësve të jetë të shkurtra, të qarta dhe të
vendosura me rend. Pasi ta ketë përfunduar vizatimin çdo nxënës, ai ka për detyrë t'u tregojë të
tjerëve se çfarë ka vizatuar.

Ideja +:
Çdo nxënës dëshiron të vlerësohet, kështu që pas përfundimit të aktiviteteve vendosini vizatimet me
kapëse në një lidhëze që të varen në klasë. Gjithashtu nga vizatimet mund të bëni edhe një libër të
përbashkët në klasë dhe në këtë mënyrë t'i ekspozoni punimet.

Shënim:

5. Aktiviteti: Lexo ose dëgjo që të vizatosh dhe të tregosh çfarë ke vizatuar

2

1

a) Vizato një diell. Pranë tij,
vizato edhe një ylber me 5
ngjyra.

4

b) Vizato shtëpi. Afër shtëpisë
vizato një pemë të madhe të
gjelbër. Në pemë vizato shtatë
qershi.

5

ç) Në qoshen e majtë
lart vizato dy dardha. Në
mes të ﬂetës vizato një
banane. Në qoshen e
djathtë poshtë vizato tri
portokaj.

d) Vizato një rreth të madh.
Në të vizato një rreth më të
vogël. Mbi rrethin më të
vogël vizato një
trekëndor/trekëndësh. A
vëren se në të vërtetë ke
vizatuar një njeri prej bore.
Vendosi sy, hundë dhe disa
detaje të tjera që njeriu
tënd prej bore të jetë unik.

3

c)Vizato një liqen të kaltër.
Në liqen vizato një peshk
të verdhë, një peshk të kuq
dhe një të gjelbër.
Peshku i kuq duhet të jetë
më i madh, kurse peshku i
verdhë më i vogël.

6
dh) Bëju kreativ dhe
krijo çfarë të duash!

6. Aktiviteti:
Materiale të nevojshme:
Ÿ Letër
Ÿ Fllomasterë

Përshkruaje objektin
Fusha:
Të dëgjuarit dhe të folurit
Bazat e leximit dhe shkrimit
Gjuhë
Letërsi
Të shprehurit dhe krijimtaria
Kultura e medies

Përshkrim i aktivitetit:
Shpjegojuni nxënësve se secili prej tyre mund të zgjedhë një objekt i cili gjendet në klasë (p.sh.:
tavolinë, tabelë, bankë, laps etj.). Pastaj kërkoni nga nxënësi të tregojë para shokëve objektin dhe ta
përshkruajë me dy-tre mbiemra (p.sh.: tabela është e gjelbër, e madhe, e pastër; lapsi është i
mprehtë, i kuq dhe i vogël). Mund t'i ndihmoni nxënësit duke u bërë këto pyetje (p.sh: Çfarë ngjyre
është? Çfarë forme ka? Për se shërben? Çfarë bëjmë me? etj. ).
Ky aktivitet do t'i ndihmojë nxënësit të ushtrojnë emrat dhe mbiemrat, por edhe të fokusohen në
detaje dhe te karakteristikat të cilat i përshkruajnë më mirë objektet. Ky aktivitet i ndihmon nxënësit të
dinë funksionin dhe për se përdoret çdo objekt, por edhe t'i përmirësojnë shkathtësitë për të ritreguar
dhe për të krijuar fjali më të gjata dhe më të zgjeruara.

Ideja +:
Mund të përgatisni edhe kartela me fotograﬁ tematike, por pa shumë detaje (p.sh: stinët e vitit) dhe të
kërkoni nga nxënësit të numërojnë, përshkruajnë, shpjegojnë se çfarë shikojnë në fotograﬁnë e dhënë.

Shënim:

6. Aktiviteti: Përshkruaje objektin

1
I FTOHTË
I BARDHË
TË PARRAF SHTË
E MADHE
E GJELBËRT
E PASTËR
E DRURIT
KOMODE
E KAFTË
NGJYRË HINËT
TË PËRLYERA
TË LAGËTA

Ë
LOT Ë
P
E JER ËT
H
E G RAF S
R
E

ID
I VE RURI
I A RDH T
SHP Ë
ËR

7.

Aktiviteti:

Materiale të nevojshme:
Ÿ Kartonë dyngjyrësh
Ÿ Letër
Ÿ Shirit vetëngjitës
Ÿ Fllomasterë

Çfarë mund të bëjmë?
Fusha:
Të dëgjuarit dhe të folurit
Bazat e leximit dhe shkrimit
Gjuhë
Letërsi
Të shprehurit dhe krijimtaria
Kultura e medies

Përgatitja:
Për çdo nxënës përgatisni një karton të kuq dhe një të kaltër. Në këndin e sipërm të kartonëve ngjitni
nga një kartelë që tregon veprim/folje (p.sh.: fëmijë duke ngrënë në njërin karton, dhe fëmijë duke u
veshur në kartonin tjetër). Përgatisni edhe kartela të ndryshme me fotograﬁ ose kartela me fjalë
(p.sh.: kartela me ushqim ose veshje). Që t'i përdorni më tepër herë, plastiﬁkojini kartelat dhe ngjitini
në ndonjë shirit vetëngjitës.

Përshkrim i aktivitetit:
Jepini çdo nxënësi dy kartonë dhe nga 4-6 kartela. Shpjegojini nxënësit se kartelat që kanë fotograﬁ
me ushqim t'i ngjitë te kartoni ku është “fëmija duke ngrënë”, kurse kartelat që kanë fotograﬁ
veshjesh t'i ngjitë te kartoni ku është “fëmija duke u veshur”. Pas përfundimit të aktivitetit nxënësi
duhet të tregojë se çfarë ka veshur dhe çfarë ka ngrënë fëmija, me qëllim që nxënësit t'i ushtrojnë
shkathtësitë për të treguar. Shpjegojuni se veprimi shprehet me folje, kurse në fotograﬁtë e tjera janë
dhënë emra të ndryshëm.

Ideja +:
Mund të përgatisni edhe kartela për klasiﬁkim të objekteve (p.sh.: perime dhe fruta, shkollë dhe
shtëpi, pajisje për të ngrënë dhe pajisje për të shkruar, kafshë shtëpiake dhe kafshë të egra etj.) Në
pjesën e sipërme të njërit karton ngjisni fotograﬁ pylli, kurse në kartonin tjetër fotograﬁ stalle. Jepuni
4-6 fotograﬁ me kafshë (3-4 për çdo lloj). Kërkoni nga nxënësit t'i ngjitin fotograﬁtë me kafshët
shtëpiake te kartoni me stallë, kurse ato të egrat te kartoni me pyll. I kontrolloni dhe i diskutoni
bashkarish.

Shënim:

7. Aktiviteti: Çfarë mund të bëjmë?

8.

Aktiviteti:

Materiale të nevojshme:
Ÿ Histori (tekste/përralla) për

fëmijë me ilustrime

Përfundoje tregimin
Fusha:
Të dëgjuarit dhe të folurit
Bazat e leximit dhe shkrimit
Gjuhë
Letërsi
Të shprehurit dhe krijimtaria
Kultura e medies

Përshkrim i aktivitetit:
Për këtë aktivitet ju nevojiten tregime interesante me ilustrime për fëmijë. Mund të jenë histori nga
letërsia për fëmijë ose përralla të cilat do t'i krijoni vetë me një temë e cila është e rëndësishme për
nxënësit tuaj. Nëse përzgjidhni një përrallë nga letërsia për fëmijë, gjatë përzgjedhjes së saj
përfshijini gjithmonë edhe nxënësit. Lexojeni me ngadalë përrallën, kurse njëkohësisht tregojini
edhe ilustrimet. Nga fundi i përrallës ndërpriteni leximin dhe pyetini nxënësit se si do të përfundonte
sipas tyre përralla. Për nxënësit do të jenë interesante qasjet dhe versionet e ndryshme.

Ideja +:
Pasi të përfundoni me leximin e përrallës, çdo nxënësi jepini disa pjesë mozaiku, ku me fotograﬁ janë
prezantuar ngjarje të përrallës. Kërkoni nga nxënësit t'i renditin ngjarjet e përrallës, duke ﬁlluar me atë
që ka ndodhur në ﬁllim, duke vazhduar me radhë drejt fundit të përrallës. Numrin e ilustrimeve
përcaktojeni sipas nivelit të mundësive për çdo nxënës më vete.

Shënim:

8. Aktiviteti: Përfundoje tregimin

1
1

2

3

4
Nga fundi i përrallës
ndërpriteni leximin dhe
pyetini nxënësit se
si do të përfundonte

5

sipas tyre përralla... ?

9. Aktiviteti:

Posteri i tregimit

Materiale të nevojshme:

Fusha:

Ÿ Tregime me ilustrime
Ÿ Karton
Ÿ Fletë letre
Ÿ Fllomasterë
Ÿ Shirit vetëngjitës

Të dëgjuarit dhe të folurit
Bazat e leximit dhe shkrimit
Gjuhë
Letërsi
Të shprehurit dhe krijimtaria
Kultura e medies

Përgatitja:
Përgatisni kartonë në të cilët është shkruar: “në ﬁllim”, “pastaj” dhe “në fund”.

Përshkrim i aktivitetit:
Në tavolinë vendosni disa tregime. Së bashku me nxënësit përzgjidhni një prej tyre. Lexojeni me
ngadalë tregimin e zgjedhur dhe pastaj tregojini ilustrimet. Shpjegojuni nxënësve se pasi t'ua lexoni
tregimin, ata duhet ta ritregojnë me fjalët e veta. Pastaj, shpërndajuni kartonët ku shkruan: “në ﬁllim”,
“pastaj” dhe “në fund”. Shpjegojuni se në kartonin e parë ku shkruhet “në ﬁllim” duhet të shkruajnë
çfarë ka ndodhur në ﬁllim të tregimit, në kartonin “pastaj” të shkruajnë çfarë ka ndodhur në vijim dhe
në kartonin “në fund” si përfundon tregimi. Gjithashtu, mund të përdorni edhe tri ilustrime dhe të
kërkoni nga nxënësit t'i renditin sipas rendit në tregim, duke i vendosur te kartoni përkatës.

Ideja +:
Mund të shtoni edhe kartonë ku shkruhet: “titulli i tregimit”, “vendi ku ka ndodhur ngjarja” dhe
personazhet në tregim”. Jepuni 2-3 shirita me tituj tregimesh dhe kërkoni që t'i lexojnë vetë dhe të
gjejnë titullin e saktë. Përsëriteni procedurën dhe kur të ﬂasin se ku ka ndodhur ngjarja ose për
personazhet.

Shënim:

9. Aktiviteti: Posteri i tregimit

1
a) NË FILLIM... b)

PASTAJ...

c) NË FUND...

10. Aktiviteti:
Materiale të nevojshme:

Luajmë me fjalë: emra, folje
Fusha:

Ÿ Kartonë dyngjyrësh

Të dëgjuarit dhe të folurit

Ÿ Letër

Bazat e leximit dhe shkrimit

Ÿ Shirit vetëngjitës
Ÿ Fllomasterë

Gjuhë
Letërsi
Të shprehurit dhe krijimtaria
Kultura e medies

Përgatitja:
Për çdo nxënës përgatisni nga një karton të kuq dhe një të kaltër. Gjithashtu, për çdo nxënës
përgatisni 6-8 kartela prej të cilave gjysmat do të jenë emra dhe do të jenë me ngjyrë të kuqe, kurse
gjysma të jenë folje dhe të jenë me ngjyrë të kaltër. Që t'i përdorni më tepër herë kartelat plastiﬁkojini
ato dhe vendosini në një shirit vetëngjitës.

Përshkrim i aktivitetit:
Jepini çdo nxënësi nga dy kartonë, një të kuq ku keni shkruar “emra” dhe një të kaltër ku keni shkruar
“folje” si dhe 6-8 kartela me fjalë. Shpjegojuni nxënësve se kartelat ku janë shkruar emra t'i ngjitin në
kartonin me titull “emra”, kurse kartelat me folje, në kartonin me titull “folje”. Kur nxënësit janë në
fazën e përvetësimit të emrave dhe foljeve, do t'i ndihmoni nëse foljet dhe emrat janë shkruar me të
njëjtën ngjyrë si dhe kartoni ku duhet të ngjiten. Mandej, kur ata t'i kenë përvetësuar emrat dhe foljet,
nuk do të jetë e nevojshme kartonët për emrat dhe foljet t'i bëni me ngjyra të ndryshme. Me kalimin e
kohës mund të shtoni edhe një karton të tretë për “mbiemrat”.

Ideja +:
Gjatë punës me nxënësit të cilët nuk e kanë përvetësuar ende leximin mund të përdorni kartela të
plastiﬁkuara me fotograﬁ, duke i zbatuar të njëjtat rregulla dhe parime si dhe me fjalët.

Shënim:

10. Aktiviteti: Luajmë me fjalë: emra, folje
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1. Aktivitet:

Vendose numrin në vendin e duhur

Materialet e nevojshme:

Fusha:

Ÿ Shajak (ose ndonjë pëlhurë tjetër)

Numra

Ÿ Gërshërë

Operacione matematikore

Ÿ Ngjitës

Matje

Ÿ Shirit vetëngjitës

Punë me të dhëna

Ÿ Tabelë prej druri

Zgjidhje problemesh
Gjeometri

Përgatitja:
Përgatisni lule prej shajaku dhe ngjisni numrat nga 1 deri në 10 në to. Në pjesën e pasme të çdo lule
ngjisni një shirit vetëngjitës. Në një tabelë prej druri ngjisni 10 kërcej të punuar prej shajaku (në ﬁllim
mund të jenë numrat nga 1 deri në 10, kurse më vonë deri në 20, 50 ose 100).

Përshkrim i aktivitetit:
Ky aktivitet i ndihmon nxënësit të përforcojnë kuptimin e numrave dhe konceptin e renditjes së numrave.
Këtë aktivitet mund ta përdorni çdo ditë si aktivitet për nxehje. Së pari, merrni një lule dhe vendoseni në
ndonjë vend në tabelën prej druri. Lutini nxënësit të thonë “më përpara” ose “më mbrapa” në përputhje
me vendin se ku duhet të gjendet ai numër. Në këtë mënyrë nxënësit mund të ushtrojnë edhe termet
“majtas” dhe “djathtas”. Thojuni të thonë “stop” kur të mendojnë se numri gjendet në vendin e duhur.
Diskutoni së bashku a e keni vendosur lulen në kërcellin duhur. Pastaj përsëriteni procedurën edhe me
lulen tjetër dhe kështu me radhë derisa t'i renditni të gjitha lulet në kopsht.

Shënim:

1. Aktiviteti: Vendose numrin në vendin e duhur

shirit vetëngjitës

lule nga shajaku

2. Aktiviteti:

Vlerëso dhe gjej

Materiale të nevojshme:

Подрачја:

Ÿ 10 kapakë dhe 10 shishe

Numra

Ÿ Letra vetëngjitëse

Operacione matematikore

Ÿ lapsa

Matje
Punë me të dhëna
Zgjidhje problemash
Gjeometri

Përgatitja:
Merrni 10 kapakë dhe 10 shishe dhe renditini në tavolinë.

Përshkrim i aktivitetit:
Vendosni në një grumbull 10 shishe, kurse në një tjetër 10 kapakë. Nxënësit të pari lutini që të
shkruajnë emrat e tyre në një letër vetëngjitëse, kurse pastaj kërkoni prej tyre të vlerësojnë, pa
numëruar, në cilin grumbull ka më pak apo numër të njëjtë objektesh. Mund të kërkoni të vlerësojnë
edhe të shprehin me numër sa objekte ka në çdo grumbull. Kërkoni prej tyre atë numër ta shënojnë
në ﬂetën vetëngjitëse dhe të ngjitin në tavolinë. Me këtë ushtrim nxënësit kanë mundësi të
kontrollojnë vlerësimin e vet, duke i vendosur çdo shisheje një kapak. Në fund, së bashku me
nxënësit numëroni sa objekte ka në tavolinë (10 shishe dhe 10 kapakë) dhe kontrolloni a përputhet ai
numër me numrin e shënuar. Këtë aktivitet mund ta kryeni edhe me 10 ﬁlxhanë e me 10 pjata.

Ideja +:
Nëpërmjet këtij aktiviteti mund të përcaktoni a e kanë përvetësuar nxënësit konceptin e sasisë,
përkatësisht cilësinë kuantitative (sasi dhe numër).

Shënim:

2. Aktiviteti: Vlerëso dhe gjej
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3. Aktiviteti:

Materiale të nevojshme:

Vemja

Fusha:

Ÿ Shajak ose ndonjë pëlhurë tjetër

Numra

Ÿ Gërshërë

Operacione matematikore

Ÿ Ngjitës

Matje

Ÿ Shirit vetëngjitës

Punë me të dhëna
Zgjidhje problemash
Gjeometri

Përgatitja:
Duhet të përgatitni kokën e vemjes, bishtin dhe 10 pjesë të trupit të vemjes. Në pjesët e trupit të vemjes,
ngjitini numrat nga 1 deri në 10. Të gjitha pjesët e trupit bëjini prej shajaku, kurse në pjesën e pasme të
çdo pjese ngjisni një shirit vetëngjitës.

Përshkrim i aktivitetit:
Jepini çdo nxënësi/nxënëse kokën dhe bishtin e vemjes të përpunuar prej shajaku. Pjesët e vemjes
ku janë shënuar numrat nga 1 deri në 10 vendosini mbi tavolinë. Thojuni nxënësve se secili prej tyre
duhet të marrë 10 pjesë prej vemjes që ta krijoj vemjen e vet duke i renditur numrat nga 1 deri në 10.
Fitues është ai që do ta krijojë më shpejt vemjen.

Ideja +:
Të njëjtin aktivitet mund ta kryeni edhe me dhjetëshe deri në 100, në vend të numrave nga 1 deri në
10. Fitues është ai që do ta krijojë si duhet vemjen.

Shënim:

3. Aktiviteti: Vemja

4. Aktiviteti:

Maratonë matematikore

Materiale të nevojshme:

Fusha:

Ÿ Shkumës

Numra

Ÿ Letër/ Hamer

Operacione matematikore

Ÿ Karton

Matje

Ÿ Fllomasterë

Punë me të dhëna

Ÿ Fletë punëdore/Kolazh

Zgjidhje problemash
Gjeometri

Përgatitja:
Në oborrin e shkollës ose në sallën e sportit vizatoni një tabelë me katër shtylla dhe gjashtë radhë.
Ju nevojitet gjithashtu, edhe një zar për të luajtur. Ju rekomandojmë ta përgatitni prej kartoni me
ndihmë të nxënësve.

Përshkrim i aktivitetit:
Ndajini nxënësit në katër grupe dhe lutini të renditen përgjatë vijës së startit. Shpjegojuni nxënësve se ju
do ta hidhni zarin dhe ai i cili do ta gjejë i pari numrin e zarit mund të ecë aq hapa përpara saç është edhe
numri i zarit. Pas nxënësit që e kalon cakun, vjen ë radhë nxënësi i grupit të tij. Fitues i lojës është grupi i
nxënësve i cili do të përfundojë i pari.
Ky aktivitet është shumë interesant për nxënësit, sepse ata mund të lëvizin lirisht, por edhe të mësojnë.
Mësimi është proces që zhvillohet në klasë dhe jashtë klasës dhe mësuesi duhet të shfrytëzojë çdo
moment që të nxitë nxënësit të mësojnë dhe përvetësojnë përvoja kudo që të ndodhen.

Ideja +:
I njëjti aktivitet mund të realizohet edhe me forma gjeometrike me qëllim që të ushtrohet njohja e
formave. Në vend të zarit me numra përgatisni zar me forma gjeometrike. Fëmija i cili ka formën që
ka rënë në zar, ecën një fushë përpara. Fitues është ai që do të arrijë i pari qëllimin.

Shënim:
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4. Aktiviteti: Maratonë matematikore

GRUPI 1

GRUPI 2

GRUPI 3

GRUPI 4

5. Aktiviteti:

Materiale të nevojshme:

Bëjmë pazar

Fusha:

Ÿ Kartonë me ngjyra të ndryshëm

Numra

Ÿ Fllomasterë

Operacione matematikore

Ÿ Gërshërë

Matje

Ÿ Modele frutash dhe perimesh

Punë me të dhëna

Ÿ Letër

Zgjidhje problemash
Gjeometri

Përgatitja:
Përgatisni kopje kartëmonedha dhe monedha të vërteta për çdo nxënës. Që t'i përdorni më gjatë ju
rekomandojmë kartëmonedhat dhe monedhat t'i plastiﬁkoni. Improvizoni një pazar në klasën tuaj. Në
“tezgën” tuaj renditini modelet e ndryshme të frutave dhe perimeve dhe vendosuni çmime. Përgatisni
tabelë, si në fotograﬁnë që vijon në faqen tjetër, për çdo nxënës.

Përshkrim i aktivitetit:
Jepuni nxënësve numër të njëjtë monedhash dhe kartëmonedhash dhe kërkojuni të numërojnë se
sa kanë marrë. Ndihmojini që numrin e monedhave dhe kartëmonedhave ta shënojnë në tabelën e
vet, në shtyllën “gjendja ﬁllestare”. Fillojeni aktivitetin duke i lutur nxënësit të blejnë nga tezga juaj.
Pas përfundimit të aktiviteti, lutini nxënësit të numërojnë sa para u kanë mbetur dhe ta shkruajnë
numrin në tabelë, në shtyllën “gjendja në fund”. Gjatë krahasimit të numrave në shtyllën e parë do të
vërtetojnë se kanë marrë njësoj para si dhe shokët e tjerë, kurse gjatë krahasimit me shtyllën e dytë
do të vërtetojnë se a kanë shpenzuar më pak apo më shumë sesa shokët.

Ideja +:
Pasi ta provoni njëherë aktivitetin, mandej nxënësit mund të jenë shitës.

Shënim:

5. Aktiviteti: Bëjmë pazar
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6. Aktiviteti:

Gjeje mashtruesin

Materiale të nevojshme:

Fusha:

Ÿ Letër

Numra

Ÿ Fllomasterë

Operacione matematikore
Matje
Punë me të dhëna
Zgjidhje problemash
Gjeometri

Përgatitja:
Përgatisni shirita prej letre ku do të shkruani 4 numra, prej të cilëve njëri është i gabuar. Këta shirita
mund t'i plastiﬁkoni dhe t'i përdorni më tepër herë sepse nxënësve do t'u bien gjithmonë kombinime të
ndryshme.

Përshkrim i aktivitetit:
Shpjegojuni nxënësve se do të punojnë në mënyrë individuale. Çdo nxënësi i jepet një shirit.
Nxënësit kanë për detyrë që në shiritin prej letre me ﬂlomasterë ta rrethojnë mashtruesin.

Ideja +:
Shiritat mund të përpilohen, në mënyrë të tillë që të shërbejnë për gjetjen e numrit i cili përputhet me
sasinë përkatëse të numrit dhe anasjelltas, gjetja e sasisë së numrit që përputhet me numrin
përkatës (për shembull: në kartelë janë vizatuar 7 topa, kurse më poshtë janë shkruar numrat 2, 3, 7
dhe 9 dhe nxënësi duhet të rrethojë numrin 7 si përgjigje të saktë.

Shënim:

6. Aktiviteti: Gjeje mashtruesin

7. Aktiviteti:

Dalloje dhe fito Bingo

Materiale të nevojshme:

Fusha:

Ÿ Fletë letre

Numra

Ÿ Zhetonë me ngjyra

Operacione matematikore

Ÿ Enë me numra

Matje
Punë me të dhëna
Zgjidhje problemash
Gjeometri

Përgatitja:
Përgatisni një ﬂetë bingo të ndryshme për çdo nxënës. Në fushat e bingos, shkruani numra njëshifrorë,
dyshifrorë, ose dhjetëshe të plotë, në varësi nga aftësitë e nxënësve. Këto ﬂetë mund t'i plastiﬁkoni dhe
t'i përdorni më tepër herë sepse nxënësve do t'u bien gjithmonë ﬂetë të ndryshme bingoje.

Përshkrim i aktivitetit:
Shpjegojuni nxënësve se do të punojnë në mënyrë individuale. Çdo nxënës duhet të vijë dhe të
tërheqë një ﬂetë bingoje. Pasi çdo nxënës të ketë tërhequr një ﬂetë bingoje, shpjegojuni se në enën
para jush, ju do të tërhiqni numrat. Nëse e kanë numrin e tërhequr në ﬂetën e tyre të bingos ata mund
të vendosin një zheton në atë fushë të ﬂetës së vet të bingos.
Shpjegojuni se lojën do ta kryeni derisa ndonjë të ﬁtojë bingo, d.m.th. derisa t'i mbulojë me zheton të
gjitha fushat e ﬂetës së bingos. Ai që do ta arrijë i pari qëllimin do të thërrasë: Bingo!

Shënim:

7. Aktiviteti: Dalloje dhe fito Bingo
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8. Aktiviteti:

Materiale të nevojshme:
Ÿ 10 shkopinj prej druri

Unë mat gjatësi

Fusha:
Numra
Operacione matematikore
Matje
Punë me të dhëna
Zgjidhje problemash
Gjeometri

Përgatitja:
Merrni 10 shkopinj prej druri me gjatësi 10 deri në 100 cm (gjatësia e çdo shkopi zmadhohet me 10 cm)
dhe vendosini në tavolinë (pa i renditur).

Përshkrim i aktivitetit:
Me qëllim që nxënësit t'i kuptojnë masat jostandarde të gjatësisë, si dhe termet më i shkurtër – më i
gjatë, mund t'i përdorni shkopinjtë prej druri. Shkopinjtë vendosini mbi bankë para çdo
nxënësi/nxënëse dhe shpjegojuni se duhet t'i renditin sipas madhësisë të 10 shkopinjtë, duke ﬁlluar
nga më i vogli te më i madhi dhe anasjelltas. Me këtë aktivitet mund të përcaktoni a e kanë
përvetësuar nxënësit konceptin e gjatësisë.

Shënim:

8. Aktiviteti: Unë mat gjatësi
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9. Aktiviteti:

Materiale të nevojshme:

Bëj vetë

Fusha:

Ÿ Letër me ngjyra

Numra

Ÿ Shirit vetëngjitës

Operacione matematikore

Ÿ Fllomasterë

Matje

Ÿ Letër

Punë me të dhëna

Ÿ Enë plastike/qelqi

Zgjidhje problemash

Ÿ Gërshërë

Gjeometri

Përgatitja:
Për përgatitjen e këtij aktiviteti prisni forma gjeometrike me ngjyra dhe madhësi të ndryshme. Plastiﬁkojini
dhe vendosuni shirita vetëngjitës në pjesën e pasme. Të gjitha pjesët vendosini në një enë.

Përshkrim i aktivitetit:
Çdo nxënësi duhet t'u thoni nga një objekt (shtëpi, ndërtesë, raketë) dhe në një ﬂetë të bardhë të
bëjnë skicë të atij objekti. Pasi nxënësit të përfundojnë me skicimin, lutini, në mënyrë individuale të
mendojnë cilat forma gjeometrike do t'u nevojiten që të mund të ndërtojnë objektin. Lutni çdo nxënës
të vijë dhe t'ju kërkojë format të cilat i nevojiten. Pastaj, duke e ndjekur skicën, nxënësi e ndërton
objektin e dhënë me forma gjeometrike. Nëse nxënësit nuk mund ta skicojnë vetë skicën e objektit
mund ta përgatisni ju dhe së bashku me të të diskutoni për format gjeometrike që nevojiten për
ndërtimin e objektit.
Në fund të orës, së bashkënxënësit ekspozojini punimet në sipërfaqet e zbrazura të mureve në
këndin matematikor.

Ideja +:
Këtë aktivitet mund ta realizoni duke u dhënë detyrë nxënësve që t'i bëjnë objektet e skicuara prej
plasteline, gline apo brumi, por këtë herë duhet të përdorin trupa gjeometrikë.

Shënim:

9. Aktiviteti: Bëj vetë

10. Aktiviteti:

Materiale të nevojshme:

Posteri i ditës

Fusha:

Ÿ Letër

Numra

Ÿ Fllomasterë

Operacione matematikore

Ÿ Laminat

Matje

Ÿ Shirit vetëngjitës

Punë me të dhëna
Zgjidhje problemash
Gjeometri

Përgatitja:
Përgatisni dhe plastiﬁkoni kartela me aktivitete ditore (duke përfshirë edhe aktivitetet në shkollë).
Ngjitini atyre shirit vetëngjitës. Bëni një poster/tabelë e cila do të jetë e ngjitur gjithashtu me shirit
vetëngjitës.
Para se të ﬁlloni t'i përdorni kartelat, është e domosdoshme që nxënësit t'i dinë dhe dallojnë aktivitetet
e prezantuara në këto kartela.

Përshkrim i aktivitetit:
Para ﬁllimit të mësimit, çdo nxënësi jepini posterin (tabelën) me aktivitetet (së pari, shkrim, pastaj
vizatim, mëngjesi, zgjidhja e ushtrimeve, takimi me logopedin apo psikologun, aktivitete në sallën
sportive ose në dhomën për integrim ndijor etj.). Shqyrtojeni së bashku orarin e aktiviteteve
mësimore gjatë ditës. Pas përfundimit të aktivitetit, nga orari hiqeni kartelën me aktivitetin e
realizuar. Kështu fëmija do të ketë mbikëqyrje deri ku është me realizimin e aktiviteteve të
planiﬁkuara ditore.

Shënim:

10. Aktiviteti: Posteri i ditës
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