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Hyrja

Realizimi i suksesshëm i qëllimeve të lëndës së matematikës paraqet përkushtim të vëmendjes së nevojshme procesit të mësimit të 
nxënësve në mësimdhënie në arsimin e ciklit të ulët. Për këtë moshë janë karakteristike proceset e perceptimit të mendimit, me të 
cilat nxënësit në përvojën e vet motorike-ndijore formojnë paraqitje për objektet dhe dukuritë, për vetitë dhe raportet e tyre 
(ngjyra, madhësia, pozita në hapësirë, numri etj.). Si burim i parë i ndërgjegjësimit shfaqet mendimi motorik, i fituar nga përvoja 
personale, që është rezultat i mbikëqyrjes dhe manipulimit me objektet. Në suazat e ndërgjegjësimit ndijor formohen paraqitje 
për lëndët dhe dukuritë, për vetitë dhe raportet e tyre. Kuptimi i rëndësisë logjike të termeve është në varësi të drejtpërdrejtë 
nga fakti se si e kalojnë nxënësit ndërgjegjësimin ndijor. Sa më të pasura të jenë paraqitjet për objektet reale, aq më lehtë është 
procedura e mëtejshme e cila çon në abstraksion dhe përgjithësim, përkatësisht kalohet më lehtë nga paraqitja te termet. Në 
këtë kuptim, vend qendror në procesin e mësimit duhet të ketë puna e pavarur kognitive e nxënësve. Me veprimtarinë e pavarur 
kognitive kontribuohet që nxënësit të zhvillojnë interesat dhe shkathtësitë kognitive, aftësinë për vëzhgim dhe pranim të vetive 
thelbësore të objekteve dhe dukurive, si dhe formimin e termeve matematikore.

Mësimdhënia bashkëkohore mbi lëndën e matematikës e aktualizon aktivitetin e nxënësit, si një faktor i rëndësishëm në zhvillimin e 
tij. Nga kjo rrjedh se parakusht për praktikë të suksesshme mësimore në lëndën e matematikës është përcaktimi i aktiviteteve të 
cilat do të mundësojnë stimulim pozitiv në zhvillimin e çdo fëmije. Prandaj, në orën e matematikës duhet të zbatohen punë praktike, 
aktivitete të pavarura dhe kognitive. E gjithë kjo e aktualizon rolin e nxënësit në procesin e të mësuarit dhe realizimit të 
suksesshëm të qëllimeve të mësimdhënies në lëndën e matematikës. Efikasiteti i procesit arsimor është i kushtëzuar në masë të 
madhe edhe nga përgatitja e nxënësve për përfitim të njohurive, shkathtësive dhe aftësive të reja. Në atë aspekt, duhet t'i 
kushtohet vëmendje sidomos krijimit të atmosferës stimuluese për mësimin e matematikës. Arsimtari duhet të bëjë aktivitete të 
cilat do t'i kënaqin interesat dhe nevojat individuale për zhvillim të nxënësve. Duke u nisur nga qasjet bashkëkohore për të mësuar 
këtu do ta rekomandojmë zbatimin e aktiviteteve kërkimore dhe gjithsesi lojën, si një metodë e mësimdhënies. Këto aktivitete në 
mësimdhënien bashkëkohore të matematikës mundësojnë interes të zmadhuar te nxënësit, të cilët nëpërmjet lojës në mënyrë 
spontane përpiqen dhe i përvetësojnë njohuritë, shkathtësitë dhe vetitë e reja të parapara nga qëllimet e mësimit.  

Edhe pse loja nuk është mjeti i vetëm i motivimit në procesin e mësimit të matematikës, megjithatë ajo ka një vlerë të 
jashtëzakonshme të motivimit. Loja shkakton interes te nxënësi, e aktivizon vëmendjen dhe në atë mënyrë e mundëson që mësimi 
të jetë i organizuar dhe i drejtuar. Duke mësuar nëpërmjet lojës nxënësit përpiqen për realizimin e aktiviteteve të lojës, kurse 
kështu i përvetësojnë njohuritë dhe shkathtësitë e domosdoshme që nevojiten për realizimin e tyre. Gjatë lojës nxënësit lëvizin 
nëpër hapësirë, i shpërndajnë objektet, manipulojnë me objektet i perceptojnë format vizualisht, i renditin materialet, numërojnë 
kopsa, bëjnë varg me kartela etj. Kështu, nxënësit janë vazhdimisht të interesuar dhe shumë aktivë, kurse njëkohësisht tek ata 
zhvillohet interesi për raporte kuantitative dhe vendosen bazat e të menduarit matematikor dhe logjik. Loja është rruga më 
natyrore e zhvillimit kognitiv te nxënësit, sepse nëpërmjet saj fëmija i konstrukton sipas mënyrës së vet përvojat personale. Ajo 
është shprehje e procesit të konstruktimit të brendshëm të njohurive, shkathtësive dhe aftësive matematikore.  

Zbatimi i aktiviteteve hulumtuese dhe praktike në procesin e mësimit kanë rëndësi të madhe në konkretizimin e termeve abstrakte 
matematikore. Materiali perceptues i fituar nëpërmjet përdorimit apo hulumtimit me mjete të ndryshme, është kusht i 
domosdoshëm në formimin e termeve abstrakte matematikore. Nxënësit fitojnë material ndijimor të ndryshëm, i cili e konkretizon 
abstrakten nëpërmjet përgjithësimeve dhe abstraktja çon në përcaktimin e vetive të termeve matematikore ose në përcaktimin e 
tyre. nxënësit në këto aktivitete i analizojnë të dhënat, përpiqen të gjejnë zgjidhje të problemit, nëpërmjet informacioneve shtesë 
apo zbatimit praktik të veprimeve manipuluese (matje, modelim, mbledhje dhe analizë e të dhënave etj.). Rëndësia e zbatimit të 
këtyre metodave qëndron në faktin se informacioni abstrakt jepet në mënyrë konkrete duke arritur kështu angazhim të lartë 
mendor i nxënësve.  

Në mësimdhënien e organizuar në këtë mënyrë, arsimtari duhet të sigurojë kushte të gjithë nxënësit të marrin pjesë në aktivitete. 
Sidomos gjatë zbatimit të lojërave me karakter garues, të kihet kujdes përfaqësimi i drejtë i nxënësve në role të ndryshme. Roli 
pedagogjik i arsimtarit shihet edhe në faktin që në këto aktivitete të sigurojë sukses te çdo nxënës, madje edhe në lojë. Duhet të 
kihet kujdes sidomos për nxënësin i cili shpeshherë përjeton mossuksese, të sigurohen kushte për mbështetje dhe nxitje të 
vetëbesimit personal. 



Në këmbënguljen për realizim cilësor dhe efektiv të programeve mësimore të lëndës së matematikës, me këtë doracak ofrojmë 
praktika bashkëkohore për mësim të matematikës, nëpërmjet të cilave do të përmirësohet mësimi i matematikës te nxënësit Tuaj, 
nëpërmjet zbatimit të aktiviteteve të ndryshme të përshtatura me nevojat e tyre. Aktivitetet e ofruara janë bërë në përputhje 
me  programet e adaptuara mësimore për matematikën nga Cambridge International Examination Centre dhe janë sfidë në 
këmbënguljen për realizim me sukses të qëllimeve të vendosura.  

Prandaj, ky doracak ju kushtohet Juve, arsimtarëve të ciklit të ulët, me qëllim që t'Ju ndihmojë në organizimin dhe realizimin me 
sukses të mësimit të lëndës së matematikës. Në këtë drejtim, ai Ju ofron praktika bashkëkohore për mësimin e matematikës 
nëpërmjet 52 aktiviteteve të ndryshme të cilat drejtohen kah ushtrimit dhe zhvillimit të shkathtësive dhe aftësive matematikore 
dhe logjike te nxënësit e ciklit të ulët, mësimit klasor. Secila prej aktiviteteve të ofruara së pari është klasifikuar në fushën 
përkatëse matematikore: Numra, Operacione matematikore, Matje, Punë me të dhëna, Zgjidhje problemesh dhe Gjeometri. Janë 
përcaktuar edhe nevojat për materiale për realizim të aktiviteteve, si dhe është pasur parasysh që ato të gjenden lehtë dhe të 
përpunohen lehtë. Në përshkrimin e aktiviteteve në mënyrë të detajuar është argumentuar zbatimi i tyre, kurse si plotësim 
shërbejnë edhe numri i madh i fotografive ku janë treguar materialet dhe procedura për përpunimin e tyre. Në pjesën Ide + Ju 
nxitim për zbatim të mëtejshëm të aktiviteteve në procesin e ushtrimit të shkathtësive matematikore, duke Ju ofruar mënyra 
alternative të zbatimit të aktiviteteve. Shpresojmë se në këtë mënyrë do t'Ju nxitim edhe për praktika të mëtejshme kreative, të 
përshtatura me nevojat e nxënësve Tuaj. Në fund është lënë hapësirë për shënime, për rrjedhën e realizimit të aktiviteteve të 
parapara, duke e përparuar kështu zbatimin e ardhshëm të aktivitetit të realizuar. 

Konsiderojmë se përparësi të madhe në këtë doracak përbëjnë materialet e nevojshme, përpunimi i lehtë i të cilave mundëson 
përfshirjen e nxënësve në përpunimin e tyre. Për materialet për të cilat nevojitet angazhim më i madh për përpunim, 
rekomandojmë që ato të përpunohen në orën e vizatimit ose në ndonjë orë tjetër, duke u mundësuar kështu lidhje e lëndëve, si një 
nga karakteristikat e praktikave bashkëkohore arsimore. Gjithashtu në përpunimin e materialeve mund të përfshihen edhe 
prindërit, sidomos gjatë përpunimeve më të koklavitura, kurse me qëllim që të nxiten prindërit të marrin pjesë aktivisht në 
procesin e zhvillimit të shkathtësive dhe aftësive matematikore të fëmijës së vet. 

Shpresojmë se aktivitetet e ofruara në këtë doracak do t'Ju nxitin në krijimin e aktiviteteve më të suksesshme dhe kreative, 
shembujve konsekuentë të praktikave të mira për mësimin e matematikës, ku nxënësit mësojnë në përputhje me interesat dhe 
nevojat e tyre. 

Ju urojmë punë të suksesshme dhe të këndshme me këtë doracak!  

Prof. dr. Vesna Makashevska, 
Fakulteti Pedagogjik "Shën. Klimenti i Ohrit" - Shkup, 

Prodekane për mësimdhënien



Përgatit ja :

Në murin e klasës ngjisni vertikalisht një lentë letre në pjesën e fundit të së cilës do të shkruhet një 
numër, kurse në pjesën tjetër sipër një numër tjetër më i madh (në fillim këta numra mund të jenë 1 
dhe 20, kurse më vonë 50 dhe 100). Pastaj përgatisni kartela me të gjithë numrat midis numrit më 
të madh dhe më të vogël. Kini parasysh që nxënësit të mund ta kapin pjesën e fundit dhe të 
sipërme të lentës.

Ide + :

Ky aktivitet i ndihmon nxënësit ta përforcojnë kuptimin e numrave dhe vendin e tyre në boshtin e 
numrave. Aktivitetin mund ta përdorni çdo ditë si aktivitet për nxehje. Së pari, merrni një kartelë dhe 
vendoseni në një vend në lentë. Lutini fëmijët të thërrasin “më poshtë” ose “më lart” në përputhje me 
faktin se ku mendojnë se gjendet ky numër. Thojuni të thonë “stop” atëherë kur konsiderojnë se 
numri gjendet në vendin e vërtetë. Diskutoni së bashku se a e keni vendosur kartelën në vendin e 
vërtetë. 

Pastaj të njëjtën gjë përsëriteni në mënyrë të tillë që një nxënës ta tërheqë në kartelë të cilën do ta 
vendosë në vendin e vet në lentë.

Nëse nxënësit janë më të vegjë dhe nuk mund ta arrijnë lartësinë në lentën e vendosur vertikalisht, e 
njëjta mund të vendoset edhe horizontalisht. Kështu nxënësit mund të ushtrojnë “majtas” dhe “djathtas”.

Fusha:
Ÿ Letër

Ÿ Gomë ngjitëse

Ÿ Flomasterë

Ÿ Gërshërë

Ÿ Ngjitës

Materialet e nevojshme:

1.    Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Vendose numrin në vendin e vërtetë

 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



1. Aktivitet: Vendose numrin në vendin e vërtetë



Përgatisni kartela prej letrës në varg ku në pjesën e fundit të kartelës do të shënohen zgjidhjet e 
ofruara. Siguroni nga 10 kartela dhe 10 kapëse për secilin grup.

Ky aktivitet realizohet në grupe. Nxënësve shpjegohuni se detyra e tyre është që me kapëse ta 
shënojnë zgjidhjen e saktë. Pasi të gjitha grupet ta kenë përfunduar ushtrimin, kontrollojini zgjidhjet. 
Për çdo përgjigje të saktë grupi fiton një pikë. Pastaj lutini nxënësit t'i heqin kapëset dh kartelat t'ia 
japin grupit pranë tyre. Kartelat me vargun e numrave lëvizin nëpër grupe derisa çdo grup t'i zgjidhë 
të gjitha vargjet me numra. Në fund mblidhen pikët dhe përcaktohet fituesi.

Kur nxënësit të fillojnë t'i zgjidhin me saktësi të madhe vargjet me numra atëherë mund t'ua jepni 
kartelat me vargje ku nuk janë shkruar zgjidhjet dhe do të duhet t'i zgjidhin vetë. 

Ÿ Letër më e fortë

Ÿ Flomasterë

Ÿ Kapëse

Ÿ Gërshërë

2.   Aktivitet: Gjejeni anëtarin e humbur

*Ky aktivitet është dërguar nga mësuesi i matematikës Mile Goçev.

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 

Shënim:

Përgatit ja :

Ide + :

Përshkr im i akt iv itet it :
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2. Aktiviteti: Gjejeni anëtarin e humbur
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Përgatit ja :

Merrni 10 qese për ngrirje dhe brenda tyre vendosni objekte të njëjta të imëta (në një qese vetëm 
makarona, në të dytën kokoshka, në të tretën  kube të vogla, në të katërtën pastruese pambuku, në të 
pestën fasule etj.) Varini qeset me kapëse në litar i cili duhet të vendoset dhe të jetë në lartësinë e syve 
të nxënësve.

Përshkrim i akt iv itet it :

Ide + :

Shpjegojuni nxënësve se detyra e tyre është në 10 fletë vetëngjitëse së pari ta shkruajnë emrin e vet. 
Pastaj duhet të kalojnë tek çdo qese dhe pa e prekur të vlerësojnë sa objekte mund të ketë çdo qese. 
Atë numër ta shkruajnë në fletën vetëngjitëse dhe ta ngjisin në qese. Të njëjtën gjë bëjeni dhe ju. 
Nxënësit do t'i nxitni të jenë më aktivë nëse edhe ju merrni pjesë në vlerësime. 

Në fund merrini qeset njëra pas tjetrës dhe së bashku me nxënësit numëroni sa objekte ka në secilën 
prej tyre. Kur të përfundoni me numërimin në njërën qese kontrolloni se cili prej nxënësve ka dhënë 
përgjigjen e saktë. Ai që ka dhënë përgjigje të saktë fiton një pikë.

Nxitini nxënësit të vlerësojnë. Në këtë mënyrë do të mësojnë të thonë mendimin e vet dhe pastaj të 
kontrollojnë a kanë pasur të drejtë. Theksojuni gjithmonë se nuk është e tmerrshme të gaboni, kurse 
të njëjtën gjë dëshmojeni edhe me shembull personal.   

Shënim:

Ÿ Qese për ngrirje

Ÿ Kapëse

Ÿ Litar

Ÿ Objekte të imëta (një numër më i madh i llojeve të njëjta)

Ÿ Fletë letre vetëngjitëse

3.    Aktivitet: Vlerëso dhe gjej

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



фото

3. Aktiviteti: Vlerëso dhe gjej



Përgatit ja :

Prej letrës bëni kartela ku janë shkruar numrat për çdo çift nxënësish dhe kartela me shenjat <,>,=. Çdo 
çift merr nga 10 kartela me numra dhe një komplet kartelash me shenja.

Përshkrim i akt iv itet it :

Ide+ :

Aktiviteti realizohet nëpërmjet punës me çifte. Kartelat me numra duhet të ndahen në dy pjesë, kurse 
shenjat për <,>,= qëndrojnë në mes. Shpjegojuni nxënësve se aktivitetin do ta realizojnë njëri pas 
tjetrit. Së pari thotë njëri, kurse tjetri shënon përgjigjet e sakta, kurse pastaj i ndryshojnë rolet. 

Nxënësi i cili e realizon aktivitetin, nga grumbulli nga ana e majtë tërheq një kartelë të cilën e vendos 
nga ana e vet e majtë dhe nga grumbulli në të djathtë tërheq një kartelë të cilën e vendos nga ana e 
vet e djathtë. Pastaj midis tyre duhet të vendosë shenjën përkatëse  (<,>,=). Nxënësi tjetër shënon 
se a është përgjigja e saktë apo jo. Pas 10 përpjekjesh nxënësit i ndryshojnë rolet.  Pasi të 
përfundojnë, të dy nxënësit i krahasojnë rezultatet.

Këtë aktivitet mund ta realizoni edhe në oborrin e shkollës. Bëni shenja (<,>,=) prej kartoni. Çdo 
nxënësi i jepet nga një shenjë. Pastaj mund t'u jepni detyrë të vlerësojnë numrin e pemëve në oborrin 
e shkollës, të makinave në parking etj.

Shënim:

Ÿ Letër më e fortë

Ÿ Flomasterë

4.    Aktivitet: Gjeje shenjën e vërtetë

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



4. Aktivitet: Gjeje shenjën e vërtetë

=

V

V

49

37



Përgatit ja :

Ndajini nxënësit në çifte. Çdo nxënësi jepini nga një kopje të “tabelës njëqind” dhe nga një zarf. Pastaj 
lutini nxënësit që në zarfin e vet ta shkruajnë emrin e partnerit të vet. Çdo nxënës duhet ta presë sipas 
vijave Tabelën 100 në 6-10 pjesë (numri i pjesëve duhet të zmadhohet në përputhje me moshën e 
nxënësve tuaj dhe shkathtësive të tyre). Nxënësi duhet t'i futë pjesët e Tabelës 100 në zarfin ku ka 
shënuar emrin e partnerit të vet. Pasi t'i kenë vendosur pjesët në zarf të dy i shkëmbejnë zarfet me 
partnerin e vet.

Përshkrim i akt iv itet it :

Ide+ : 

Çdo nxënës duhet të ketë zarf ku e shënon emrin e vet. Luteni nxënësin prej pjesëve të cilat janë në 
zarf ta krijojë Tabelën 100 dhe të njëjtën ta ngjitë në një fletë të bardhë. Nxënësit duhet t'i krahasojnë 
midis tyre tabelat të cilat i kanë marrë nga krijimi i mozaikut. Kontrolloni a e ka zgjidhur çdo nxënës 
ushtrimin saktë. 

Përgatisni nga një Tabelë 100 për çdo nxënës ku do të mungojnë numra të caktuar (tek çdo nxënës 
mungojnë numra të ndryshëm). Në këtë mënyrë do t'i kuptojnë numrat, cili numër është më i madh, 
cili është më i vogël dhe do të ushtrojnë në vargje.

Shënim:

Ÿ Kopje e Tabelës 100 për çdo nxënës 

Ÿ Gërshërë

Ÿ Zarf për çdo nxënës

Ÿ Letër

Ÿ Ngjitës

5.   Aktivitet: Mozaik me Tabelë 100

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



5. Aktivitet: Mozaik me Tabelë 100



Përgatit ja :

Përgatisni dy komplete me kartela me numra njëshifrorë nga 0-9. Gjithashtu në letër flipçart vizatoni 4 
katrorë bosh njëri pranë tjetrit horizontalisht.

Përshkrim i akt iv itet it :

Thoni një numër katërshifror dhe pastaj në letër flipçart rendisni 3 prej shifrave të cilat i përmban 
numri. Nxënësit duhet ta gjejnë shifrën që mungon. Për shembull thoni numrin 4324 dhe në katrorët 
në letrën flipçart i vendosni në vendin e mijësheve numrin 4, kurse në vendin e dhjetësheve numrin 2 
dhe në vendin e njësheve numrin 4 dhe kërkoni prej nxënësve ta gjejnë cili numër qëndron në vendin 
e qindësheve. Çdo nxënës ka për detyrë të shkruajë në fletë përgjigjen që mendon se është e saktë 
dhe ta ngrejë fletën me përgjigjen e saktë. Nëse nxënësit kanë përgjigje të ndryshme, diskutojnë se 
cila është përgjigja e saktë.   

Pastaj lutni ndonjë prej nxënësve të thotë numrin dhe në hamer në tabelë të vendosë 3 numra 
njëshifrorë, kurse një ta gjejnë nxënësit e tjerë. Nxënësit shkëmbehen në vendosen e ushtrimeve me 
nxënësit e tjerë.

Shënim:

Ÿ Fletë letre

Ÿ Letër flip çart

Ÿ Gërshërë

Ÿ Flomasterë

6.   Aktivitet: Mijëshe, qindëshe, dhjetëshe, njëshe...

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



6. Aktivitet: Mijëshe, qindëshe, dhjetëshe, njëshe...

0

9

5

8

2

3

7

1



Përgatit ja :

Në tryezën e punës për çdo grup lini nga një fletë letër, laps dhe 10 kube me një ngjyrë dhe 10 kube me 
ngjyrë tjetër.

Përshkrim i akt iv itet it :

Ide + : 

Lutini nxënësit të marrin 4 kube me të njëjtën ngjyrë dhe të ndërtojnë kullë me to. Pastaj shpjegohuni 

se të gjitha pjesët së bashku bëjnë një tërësi d.m.th. I.
Pastaj thojuni të bëjnë kullë me 4 kube prej të cilave një kub ka ngjyrë tjetër. Në një fletë letre duhet të 

shkruajnë se një kub është F, kurse 3 kubet e tjera janë H. 
Mësuesi jep instruksione të ndërtohet kullë ku numri i kubeve me njërën dhe ngjyrën tjetër të jetë i 
njëjtë d.m.th. nga 2 kube prej secilës ngjyrë.

Mësuesi u shpjegon nxënësve se G është e njëjtë si dhe A. Në këtë mënyrë nëpërmjet lojës nxënësit 
do ta kuptojnë raportin midis pjesëve dhe se çfarë janë thyesat.

Nxënësit i kuptojnë më mirë thyesat kur u shpjegohen me ushqim. Ata më lehtë do të kuptojnë sa është 
1/8 nëse paraqitet si një copë picë, apo përsëri një të katërtën e byrekut, një radhë çokollatë etj. 

Gjithashtu, thyesat mund t'i ushtroni edhe me vetë nxënësit. Mund t'i ndani në grupe me nga 5 dhe t'u 
jepni ushtrime. Për shembull: 2/5 të qëndrojnë, 1/5 të kërcejë, kurse të tjerët të rrinë ulur.

Shënim:

Ÿ Kube për çdo grup (kube lego ose lloje 

të tjera kubesh për renditje) 

Ÿ Laps

Ÿ Letër

7.   Aktivitet: Pjesë të tërësisë

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



7. Aktivitet: Pjesë të tërësisë 

1/

4

2/

4

4/
4

3/
4

2/

4



Përgatit ja :

Përgatisni një set me kartela ku shkruan më i vogël se__, i barabartë me __ dhe më i madh se__. 
Kur nxënësit do t'i përforcojnë shkathtësitë e veta mbi kuptimin e marrëdhënieve midis numrave t'i 
shfrytëzojnë edhe shenja <,> dhe =. Për shembull, nëse e merrni numrin 15, do të përgatisni kartela 
ku shkruhet më i vogël se 15, i barabartë me 15 dhe më i madh se 15. Mund të përgatisni kartela të 
plastifikuara ku numrin që do ta punoni atë ditë do ta shkruani me flomaster në hapësirën bosh dhe 
do të keni mundësi ta ndryshoni çdo ditë. Mandej përgatisni edhe kartela ku janë shkruar 
operacione matematikore të cilat lidhen me numrin 15 ose numra prej të cilëve 15 është më e 
madhe ose më e vogël. Kështu për numrin 15 mund të përpiloni këto kombinime 8+7, 10+5, 20-5, 
6+3+6, 5•3 etj. Të gjitha këto do të vendosen në kategorinë “e barabartë me 15”. Kurse operacionet  
5•4, 10+8, 7•3-3, 22-3 do të vendosen në kategorinë “më e madhe se 15”, kurse 4•3, 5+9, 20-7, 21:3 
do të vendosen në kategorinë “më e vogël se 15”.

Përshkrim i akt iv itet it :

Ide + : 

Ndajini nxënësit në grupe. Çdo grup le të punojë me një numër të ndryshëm, kurse pastaj mund të 
shkëmbejnë kartelat njëri grup me tjetrin. Nxënësit mund të ushtrojnë nëpërmjet lojës operacione të 
ndryshme dhe t'i vendosin ushtrimet në kategorinë përkatëse. Nëpërmjet këtij aktiviteti nxënësit do 
të ushtrojnë edhe <,>и =.

Te nxënësit e klasave të ciklit të ulët këtë aktivitet ta realizoni me fushat “e saktë” dhe “pasaktë”. Në 
kartelat të cilat duhet t'i renditin në këto dy kategori do t'u jepni operacione matematikore së bashku me 
zgjidhjen dhe ata duhet të kontrollojnë a përputhet zgjidhja me ushtrimin e dhënë. Kështu për shembull, 
operacioni matematikor 1+13=14 do të vendoset në kategorinë “e saktë”, kurse operacioni matematikor 
2+4=1+6 do të vendoset në kategorinë “e pasaktë”.

Shënim:

Ÿ Letër më e fortë me dy ngjyra 

të ndryshme 

Ÿ Flomasterë

8.   Aktivitet: Më i vogël - i barabartë - më i madh

*Ky aktivitet na është dërguar nga mësuesi i matematikës Mile Goçev.

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



8. Aktivitet: Më i vogël - i barabartë - më i madh 

100-86

15+0

5•4

32�:4

31-20



Përshkrim i akt iv itet it :

Ide + : 

Lutini nxënësit në fletë letre ta shkruajnë numrin e tyre të preferuar dhe emrin e tyre. Pastaj çdo 
nxënës duhet të hedhë zarin dhe numri që i ka rënë ta mbledhë me numrin e vet të preferuar 
(ndonjëherë nxënësit le të mbledhin vertikalisht, kurse herën tjetër horizontalisht). Numrit të fituar i 
shton numrin që do t'i bjerë pasi ta hedhë përsëri zarin dhe kështu me radhë derisa të arrijë 10 hedhje 
zari. Në fund duhet t'ua japin të gjitha fletët për t'i kontrolluar.

Zaret mund t'i bëni vetë me nxënësit kështu do të ushtroni gjeometri, dhe do t'i dizajnoni zaret sipas 
dëshirës.

Shënim:

Ÿ Letër

Ÿ Laps 

Ÿ Zar

9  .  Aktivitet: Mbledhje në vargje

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



9. Aktivitet: Mbledhje në vargje



Përgatit ja :

Përgatisni fletë pune me 12 kolona dhe 10 radhë. Për çdo nxënës ju duhet kopje prej kësaj fletë pune.

Përshkrim i akt iv itet it :

Ide + : 

Nxënësit e realizojnë këtë aktivitet në çift dhe çdo nxënës rezultatet e hedhjes së zarit i vendos në 
fletën e vet të punës. Shpjegojuni nxënësve se secili prej tyre ka për detyrë ta hedhë 40 herë zarin 
(shuma). Nxënësit duhet t'i hedhin të dyja zaret dhe shumat e veta t'i shkruajnë në shtyllën e cila 
përfaqëson shumën e numrave të cilët kanë dalë nga hedhja e zareve. Për shembull nxënësit do t'i 
bjerë 4 dhe 1 dhe do t'i vendosë në kategorinë 5. Në atë kolonë do të shkruajë 4+1. Shpjegojuni 
nxënësve se pasi të shkruajnë duhet të shqiptojnë “katër plus një baras me pesë” (4+1=5). Pastaj ka 
të drejtë të hedhë zaret partneri i tyre, e kështu me radhë derisa secili prej tyre t'i hedhë zaret dyzet 
herë. Thojuni nxënësve se nëse gjatë kësaj procedure ndonjë prej nxënësve gabon, nxënësi tjetër 
nuk duhet të reagojë. Pas përfundimit të aktivitetit nxënësit i shkëmbejnë fletët dhe kryejnë kontroll të 
mbledhjeve në çdo kolonë. 

Ky aktivitet është i përshtatshëm për nxënësit e klasës së parë sepse shuma më e madhe që mund 
ta marrin është 12 (d.m.th. nëse bien dy gjashta). Nëse aktiviteti është interesant për nxënësit, ju 
mund ta vështirësoni duke vendosur shumëzimin e numrave që do të bien nga zaret ose përsëri të 
merrni dy zare me ngjyra të ndryshme ku njëra ngjyrë i shënon dhjetëshet, kurse tjetra njëshet, kurse 
me hedhjen e zareve mund të krijojnë operacione me mbledhje dhe shumëzim të numrave 
dyshifrorë.

Shënim:

Ÿ Letër 

Ÿ 2 zare për çdo çift 

Ÿ Lapsa

10.   Aktivitet: Vërtit dhe shkruaj

*Këtë aktivitet e ka dërguar mësuesja Biljana Vasiq e ShT “11 Tetori”

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



10. Aktivitet: Vërtit dhe shkruaj 

1

2

3

44

12

7

11

10

9

8
5

6



Përgatit ja :

Duhet të përgatisni kokën e vemjes, bishtin dhe 9 pjesë të vemjes. Në pjesët e vemjes shkruajini 
numrat nga 1 deri në 9.

Përshkrim i akt iv itet it :

Ide + : 

Çdo nxënësi jepini 10 bashkuese, kokën e vemjes dhe bishtin e  vemjes. Pjesët e vemjes ku janë 
shkruar numrat njëshifrorë vendosini mbi një tavolinë. Thojuni nxënësve se secili prej tyre të marrë 9 
pjesë të vemjes që ta krijojnë vemjen e vet. Shuma e numrave njëshifrorë të cilët janë shkruar në 
pjesët e vemjes duhet të shkruhet te bishti i vemjes. Nxënësit i zgjedhin vetë pjesët, prandaj thojuni 
nxënësve se në këtë ushtrim fitues është ai shuma e të cilit është më e madhe.

Duke pasur parasysh se vemja për çdo nxënës të klasës nënkupton përgatitje të gjatë, këtë aktivitet 
mund ta përgatisni së bashku me nxënësit në orën e mësimit të vizatimit.

Shënim:

Ÿ Hamer në ngjyra të ndryshme 

Ÿ Gërshërë

Ÿ Flomasterë

Ÿ Kapëse

11.   Aktivitet: Vem je

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



11. Aktivitet: Vemje



Përgatit ja :

Përgatisni tabelë me fusha të barabarta (si tabela në fotografitë). Në çdo fushë shkruani nga një numër. 
Pastaj përgatisni fletë me numra të cilat janë shumë e dy mbledhësve në tabelë. Këto fletë të jenë me 
madhësi sa dy fusha të tabelës.

Përshkrim i akt iv itet it :

Ide + : 

Ndajini nxënësit në çifte. Shpjegojuni se duhet të mblidhen dy numra të cilët gjenden njëri te tjetri dhe 
horizontalisht dhe vertikalisht kështu që do të bashkohen dy numra prej tabelës me fletët më të 
mëdha të cilat i kanë në dispozicion. Vlera e fletës më të madhe duhet të jetë shumë e dy numrave 
nga tabela. Nxënësit luajnë njëri pas tjetrit dhe fitues është ai që do të ngjitë më tepër fletë.

Këtë aktivitet mund ta komplikoni kështu që në vend që ju t'ua jepni zgjidhjet nxënësve, do t'u jepni 
atyre fletë vetëgjitëse bosh me madhësi sa dy fusha të tabelës, ku vetë ata duhet ta shkruajnë 
shumën. Fletët vetëngjitëse duhet të jenë me ngjyra të ndryshme për çdo nxënës. Nxënësi do të 
përzgjedhë dy fusha (njëra pas tjetrës) shumën e të cilave e di, e shkruan shumën në fletë 
vetëngjitëse dhe të njëjtën e ngjit në fushat përkatëse. Tabela në këtë rast duhet të jetë me shumë 
fusha (minimum 6•6). Shpjegojuni nxënësve se detyra e tyre është të lidhin 4 fusha të cilat do të 
ngjiten me një fletë vetëngjitëse me ngjyrën e tyre (por njëkohësisht edhe të kenë kujdes që lojtari 
tjetër të mos krijojë 4 fusha në një radhë.)

Shënim:

Ÿ Letra

Ÿ Fletë ngjitëse me dy ngjyra 

Ÿ Flomasterë

Ÿ Lapsa

12.  Aktivitet: Mblidh dy!

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



12. Aktivitet: Mblidh dy!



Përgatit ja :

Përgatisni fletë letre me fusha si te shembulli. Gjithashtu, për çdo nxënës përgatisni fletë me numra 
njëshifrorë nga  (0-9).

Përshkrim i akt iv itet it :

Jepini çdo nxënësi nga një fletë me fusha dhe një komplet me fletë me numra njëshifrorë. Fletët me 
numra njëshifrorë janë të kthyer me anën përpara poshtë. Shpjegojuni nxënësve se secili prej tyre 
duhet të tërheqë nga 4 fletë. Detyra e tyre është ato 4 fletë t'i shpërndajnë në katër fusha bosh. Është 
zgjedhje e nxënësit se cilin numër njëshifrorë në cilën fushë do ta ngjitë. Jepuni shenjë se fitues do të 
jetë ai që do të marrë shumën më të madhe. 

Aktiviteti është i dobishëm për mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjesëtim me mbetje (ku pjesëtuesi 
mund të jetë numër njëshifrorë në vend të numrit dyshifror).

Ÿ Letër 

Ÿ Gërshërë

Ÿ Flomasterë

13.   Aktivitet: Shuma ime është më e madhe

+

Shënim:

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



13. Aktivitet: Shuma ime është më e madhe



Përgatit ja :

Bëni drejtkëndësha me madhësi të kartëmonedhave me 4 ngjyra të ndryshme. Çdo nxënës merr nga 5 
kartëmonedha nga secila ngjyrë. Njëra ngjyrë shënon 1 denar, tjetra 5, e treta 10 dhe e katërta 20 
denarë. Së pari nxënësit duhet t'i vizatojnë kartëmonedhat e veta kështu që në secilën prej tyre do të 
vendosin një anëtar të dashur të rrethinës së vet (prindërit e tyre, manarin e shtëpisë, gjyshen dhe 
gjyshin apo shokun/shoqen më të mirë).

Përshkrim i akt iv itet it :

Në klasën tuaj improvizoni treg. Bëni lloje të ndryshme frutash dhe perimesh prej mbetjeve të 
hamerëve me ngjyra. Frutave dhe perimeve të ndryshme vendosuni çmime, kurse ftojini nxënësit 
me paratë e veta të blejnë nga tregu juaj. Pas përfundimit të aktivitetit lutini nxënësit të llogarisin se 
çfarë shume ka në dispozicion në fillim, kurse sa kanë në fund. Sa njëshe, pesëshe, dhjetëshe, 
njëzetëshe u kanë mbetur secilit. Pastaj nxënësit në suazat e grupit le të bisedojnë sa ka shpenzuar 
secili? Kush ka marrë më shumë prodhime për më pak para?

Shënim:

Ÿ Hamerë me ngjyra të ndryshme 

Ÿ Flomasterë

Ÿ Kolazh

Ÿ Gërshërë

1 . 4   Aktivitet: Bëj paratë e veta

Ide + : 

Kur ta provoni njëherë aktivitetin pastaj nxënësit mund të jenë shitës. Mund të përcaktohen nxënës 
të cilët do të përdorin kasë fiskale dhe pagimin, të tjerët të shkëmbejnë paratë në këmbimore etj.

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



14. Aktivitet: Bëj paratë e veta

10

20

1



Përgatit ja :

Vizatoni në hamer 6 tabelat që janë dhënë në fotografitë. Numrat në tabelë duhet të jenë të dukshme 
për çdo nxënës. Nga kartoni bëni një kapelë magjistari. Mund ta bëni në formë cilindri apo përsëri me 
koni. Në majën e një pipëze për të pirë lëng, ngjisni një yll të bërë prej kartoni dhe t'ju shërbejë si shkop 
magjistari.  

Këtë aktivitet mund ta përdorni edhe si shpërblim për nxënësit të cilët kanë qenë fitues në ndonjë 
aktivitet tjetër.

Përshkrim i akt iv itet it :

Nxënësit i cili ka fituar aktivitetin që e keni realizuar më parë thojini se shpërblimi i tij është që ai të jetë 
magjistari i parë. Pasi ta vendosë kapelën e magjistarit dhe ta marrë shkopin e magjistarit, 
shpjegojani lojën. Thojini se një nxënës duhet të mendojë një numër dhe duhet të thotë në cilat 
tabela haset ai numër (për shembull në b dhe c). Pastaj ai duhet t'i mbledhë numrat nga këndi sipër 
majtës prej atyre tabelave dhe në atë mënyrë ta gjejë numrin e nxënësit (për shembull shoku i tij 
duhet të mendojë numrin 10. Nxënësi thotë se ai numër haset në tabelat b dhe c. Magjistari i mbledh 
numrat në mend numrat e këndit sipër majtas në ato tabela d.m.th. 8 dhe 2 dhe e fiton numrin e 
fshehtë 10). Thojini nxënësit që ai t'ia japë shkopin magjik nxënësit numrin e të cilit e gjejnë dhe 
kështu çdo nxënës mund të jetë magjistar, kurse në këtë mënyrë do t'i ushtrojë shkathtësitë e veta 
për mbledhje.

Ÿ Hamer

Ÿ Karton me ngjyrë

Ÿ Letër

Ÿ Sellotejp

Ÿ Pipëza për të pirë lëng 

15.   Aktivitet: Magjistari

Shënim:

*Këtë aktivitet na e dërgoi koordinatorja e arsimit të Fondacionit “Hap pas hapi”, Zorica Jovanovska

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



15. Aktivitet: Magjistari

A

B

C
Ç

D

Dh



Përshkrim i akt iv itet it :

Ndajini nxënësit në çifte. Çdo nxënës në fletën e vet shkruan numrin 99. Pastaj i hedhin zaret. 
Nxënësi i mbledh të dy numrat që i kanë dalë dhe shumën e tyre ia zbret numrit 99. Për shembull: 
nëse hedh 4 dhe 5, 4+5 = 9, 99–9 =90. Shkruan “90”. Gjithashtu bën edhe nxënësi tjetër dhe shumën 
e numrave prej zareve e zbret nga 99, kurse rezultatin e shkruan në fletën e vet. Pastaj nxënësi i parë 
i hedh përsëri zaret dhe kësaj here shumën ia zbret numrit 90 (sepse ky është numri që e ka marrë 
nga hedhja e zareve më parë). Fitues është nxënësi që arrin i pari te numri 0.

Shënim:

Ÿ Letër

Ÿ 2 kube për të luajtur çdo çift 

Ÿ Lapsa

16.   Aktivitet: Zbrit deri në 0!

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



16. Aktivitet: Zbrit deri në 0!



Përgatit ja :

Bëjeni kutinë matematikore prej një kutie më të madhe kartoni. Në kutinë matematikore bëni dy hapje, 
një ku futet kartela dhe një ku del kartela tjetër. Përgatisni më shumë kartela kartoni dhe tek secila do të 
shkruani një numër (njëshifror për nxënësit e klasës së parë, kurse dyshifror dhe treshifror me nxënësit 
më të mëdhenj). Një pjesë e kartelave duhet të jenë në tunelin midis hapjeve, kështu që  vendosja e 
njërës kartelë në njërën hapje do të thotë dalje të kartelës tjetër.

Përshkrim i akt iv itet it :

Thojuni nxënësve se tani në kutinë magjike do të vendosni një kartelë. Tregojuani kartelën dhe 
vendoseni. Për shembull, në kutinë magjike do të vendosni kartelën me numër 7, kurse nga kutia 
magjike do të dalë numri 5. Mund t'i lutni nxënësit që secili më vete të shkruajë se çfarë ka ndodhur 
sipas tij, me tekst, me vizatim ose me operacion matematikor. Ata të cilët e paraqesin si tekst apo 
vizatim mund t'i lutni që në hapin tjetër këtë ta paraqesin si operacion matematikor. Pyetini nxënësit 
sa ka “ngrënë” kutia magjike. Ata do të përgjigjen 2 (7-5). kur te kutia matematikor do të vendosni një 
numër më të vogël se ai që do të dalë (për shembulldo të vendosni numrin 13, kurse kutia do të dalë 
numri 18), mund t'i pyesni nxënësit se me sa ju ka “qerasur” kutia magjike. Ata do ta llogarisin 
dallimin dhe do t'ju thonë se kutia magjike ju ka qerasur me 5 (18-13).

Shënim:

Ÿ Kuti 

Ÿ Flomasterë

Ÿ Karton

17.    Aktivitet: Kuti magjike matematikore

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



17. Aktivitet: Kuti magjike matematikore

9

3

8



Përgatit ja :

Përgatisni nga 4 ushtrime për çdo grup së bashku me zgjidhjen. Pastaj priteni ushtrimin në pjesë 
përbërëse me shenjë për operacion matematikor dhe shenjën e barazimit. Vendosini të gjitha pjesët në 
një zarf. Përgatisni zarf për çdo grup. Për këtë aktivitet mund të përgatisni ushtri të ndryshme nga 
vështirësia për secilin grup dhe në atë mënyrë t'i formoni grupet e nxënësve.

Përshkrim i akt iv itet it :

Ide + : 

Shpjegojuni nxënësve se në këtë zarf ka 4 ushtrime të ndara në pjesë dhe se detyra e tyre është t'i 
bashkojnë në 4 ushtrime matematikore. Grupet bëjnë garë midis tyre dhe fitues është ai grup i cili e 
përfundon i pari ushtrimin.

Gjeni mënyra kreative që ta shpërbleni fituesin në lojërat në këtë garë. Për shembull, ai që do ta 
përfundojë lojën me më shumë pikë ka të drejtë të jetë i pari në radhë, kur ndahen materiale apo vetë 
të shkruajë një ushtrim për ditën tjetër. Ai që do të fitojë mund ta marrë dhe ta çojë në shtëpi yllin e 
përgatitur “matematikani i ditës” dhe ta kthejë ditën tjetër që të kemi yll për çdo fitues tjetër. 

Kini kujdes aktivitetet që kanë shpirt garues të përputhen me nxënës të ndryshëm dhe kështu çdo 
nxënës ka mundësi të jetë fitues.

Shënim:

Ÿ Letër

Ÿ Gërshërë

Ÿ Flomasterë

Ÿ Zarf

1 . 8   Aktivitet: Matematika misterioze

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



18. Aktivitet: Matematika misterioze



Përgatit ja :

Përgatisni skemë për të luajtur lojën “Mos u nxeh” për çdo grup. Adaptojeni skemën me moshën e 
nxënësve dhe aftësitë e tyre. Skemën duhet ta vizatoni ndryshe gjithmonë dhe nxënësve t'u duket si 
një lojë e re. Në çdo fushë të skemës shkruani nga një ushtrim matematikor (për disa fusha përgatisni 
edhe ushtrime tekstuale të cilat do t'i shkruani përgjatë skemës dhe do t'i lidhni me shigjetë me fushën 
përkatëse). Në skemë shënoni qartë ku është fillimi, kurse kush është qëllimi.  

Përshkrim i akt iv itet it :

Shpjegojuni nxënësve se do të luajnë në grupe me nga 4 nxënës. I pari fillon nxënësi i cili ka hedhur 
numrin më të vogël gjatë hedhjes për provë të zareve.

Çdo nxënës ka figurën e vet me të cilën shënon fushën ku ka mbërritur nxënësi. Nxënësi e hedh 
zarin dhe shkon kaq fusha përpara, por edhe të qëndrojë në fushën e dhënë duhet ta zgjidhë 
ushtrimin. Në të kundërt kthehet në fushën ku ka qëndruar më parë. Shpjegojuni nxënësve se nëse 
një nxënës tjetër duhet të qëndrojë në fushën  ku janë ata, ata duhet të fillojnë lojën nga fillimi. Fitues 
është lojtari që arrin i pari te fusha “Fundi”.

Shënim:

Ÿ Letër

Ÿ Laps

Ÿ Flomasterë

Ÿ Figura me ngjyra të ndryshme për 

çdo lojtar 

Ÿ Zar

19.   Aktivitet: Loja “Mos u nxeh”!

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



19. Aktivitet: Loja “Mos u nxeh”!

START

FUND

START

FUND



Përshkrim i akt iv itet it :

Nëse për fëmijët përgatisim aktivitete të cilat do t'ua bëjnë numrat interesantë ata do ta duan 
matematikën dhe do të kënaqen. Në vijim po ju prezantojmë edhe një ide se si mund ta bëjmë 
matematikën interesante. Provojeni me nxënësit këtë aktivitet.

Shënim:

Ÿ Laps

Ÿ Fletë

20.   Aktivitet: Viti kur kam lindur është. . .

Hapa Shembull: tani është korrik, 
2016, Fani ka lindur në maj, 
2004 (ka 12 vjet)

1. Përzgjidh një numër nga 1-9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 4

2. Numrin e zgjedhur shumëzoje me  2  Х•2 4•2 = 8

3. Prodhimit shtoji 5 Х•2+5 4•2+5 = 13

4. Rezultatin shumëzoje me 50 (Х•2+5)50 (4•2+5)50 = 650

5. Nëse të ka kaluar ditëlindja atëherë prodhimit 

shtoji 1766; këtë vit ende nuk e ke festuar 

ditëlindjen atëherë rezultatit shtoji 1765

(Х•2+5)50
+1766 или + 1765

650 +1766 = 2416

6. Nga shuma zbrite vitin kur ke lindur (Х•2+5)50
+1766 ose + 1765
- viti i lindjes

2416 – 2004 = 412

7. Duhet të fitosh një numër treshifror: shifra e parë 
është numri që keni zgjedhur të parin,  kurse dy 
të tjerat janë mosha juaj.  

4 – Numri i zgjedhur
12 Mosha e Fanit – 

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



20. Aktivitet: Viti kur kam lindur është...

numri i
zgjethur mosha



Përgatit ja :

Përgatisni lenta prej letre ku në çdo lentë do të shkruani 4 numër, prej të cilave me 3 mund të shkruhet 
ndonjë operacion matematikor (për shembull në lentë janë shkruar numrat 4, 7, 30 dhe 28. Me numrat 
4, 7 dhe 28 mund të zbatohen operacionet matematikore të shumëzimit dhe pjesëtimit 4•7= 28, 28:4=7, 
28:7=4). Mashtruesi është numri 30 sepse nuk përputhet në asnjë operacion matematikor

Përshkrim i akt iv itet it :

Nxënësit ndajini në grupe dhe secilit grup jepini nga 10 lenta (lentat për çdo grup duhet të jenë të 
njëjta) .

Nxënësit kanë për detyrë në lentën prej letre me flomaster ta rrethojnë mashtruesin dhe me numrat e 
tjerë të krijojnë një operacion matematikor (në fillim operacionet matematikore mund të jenë me 
mbledhje dhe zbritje, kurse pastaj me shumëzim dhe me pjesëtim).  

Në matësin e kohës mësuesi mat 3 minuta dhe pas përfundimit të kohës çdo grup tregon sa lenta 
kanë zgjedhur. 

Shënim:

Ÿ Lenta letre

Ÿ Flomasterë

Ÿ Matës kohe

21.   Aktivitet: Gjeje mashtruesin

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



21. Aktivitet: Gjeje mashtruesin



Përgatit ja :

Për çdo grup përgatisni nga një fletë ku me flomaster do t'i shkruani numrat nga 1 deri në 9. Gjithashtu 
për çdo grup përgatisni edhe nga 20 fletë me prodhime midis dy numrave njëshifrorë. 

Përshkrim i akt iv itet it :

Çdo anëtar i grupit duhet të tërheqë nga një kartelë me prodhimet dhe të zbuloni prodhim i cilëve dy 
numrave njëshifrorë është numri i nxjerrë. Pastaj në ata dy numra duhet të ngjiten fletët vetëngjitëse 
dhe operacionin matematikor ta shkruajnë në fletoren e vet. Aktiviteti përfundon kur t'i gjejnë të gjithë 
shumëzuesit të të gjitha prodhimeve të dhëna.

Shënim:

Ÿ Letër

Ÿ Flomasterë

Ÿ Fletë të vogla vetëngjitëse 

22.  Aktivitet: Shumëzim pa mundim

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



22. Aktivitet: Shumëzim pa mundim



Përgatit ja :

Përgatisni komplet prej 36 letrash, në 18 letra prej të cilave do të shkruani shumëzues të ndryshëm, 
kurse në 18 të tjerat prodhimet e tyre. Para se të filloni aktivitetin përziejini letrat dhe renditini në skemë 
katrore (6•6).

Përshkrim i akt iv itet it :

Ky aktivitet është më i përshtatshëm kur nxënësit e dinë tabelën e shumëzimit dhe duhet vetëm të 
përmirësojnë shkathtësinë gjatë zgjidhjes të disa çifteve të cilët zakonisht i ngatërrojnë (p.sh.: 
8•6=48 dhe 7•7=49 ose 8•7=56 dhe 9•6=54). Nxënësit luajnë në grupe. Çdo anëtar i grupit hap dy 
fusha. Nxënësi i mban letrat për vete kur të hapë njëkohësisht letër me dy shumëzues dhe letër me 
prodhimin e tyre. Lojtarët luajnë njëri pas tjetrit derisa të hapin dhe t'i bashkojnë të gjitha letrat e 
skemës. Ai që ka mbledhur më tepër letra ka të drejtë që herën tjetër ta nisë lojën i pari.   

Shënim:

Ÿ Letër

Ÿ Flomasterë

Ÿ Gërshërë

23.   Aktivitet: Memoria me  shumëzues dhe prodhim 

*Ky aktivitet na është dërguar nga mësuesi i matematikës Mile Goçev 

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



23. Aktivitet: Memoria me  shumëzues dhe prodhim 



Përgatit ja :

Ndajini nxënësit në grupe me nga tre. Shpjegojuni nxënësve se lojën do ta luajnë tri herë dhe secili prej 
tyre do të jetë njëherë gjykatës. Mësuesi u shpjegon nxënësve se gjykatësi ka për detyrë të vizatojë 
rrjetë me nëntë katrorë (si për të luajtur iks-zero) dhe në çdo katror të shkruajë ushtrime matematikore 
me operacione të ndryshme matematikore (në fillim mbledhje dhe zbritje, kurse pastaj shumëzim dhe 
pjesëtim).

Përshkrim i akt iv itet it :

Pasi të përfundojë përgatitjen nxënësi gjykatës ua jep fletën dy anëtarëve të grupit dhe ata fillojnë të 
luajnë iks-zero. Ata mund ta shkruajnë shenjë X ose 0 vetëm kur ta zgjidhin si duhet ushtrimin e 
vendosur në atë fushë. Nxënësit do të kenë kujdes se cilën fushë do të zgjedhin (me qëllim që të 
bashkojnë tri shenja në një radhë apo diagonale, por të kenë kujdes për zgjidhjen e saktë të 
ushtrimit. Pas përfundimit të lojës së parë, ndryshon gjykatësi dhe luajnë dy nxënësit e tjerë.    

Shënim:

Ÿ Letër

Ÿ Flomaster

24.   Aktivitet: Iks-zero

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



24. Aktivitet: Iks-zero

= = =

= = =

=
==

22

8

49



Përgatit ja :

Përgatisni një fletë me shifra ku çdo shkronjë e alfabetit do të jetë sa prodhimi, apo pjesëtimi nga 
operacionet matematikore me mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjesëtim (për shembull, 
А=89:1+20; B=12+12; C=3•0.... D=33-2). Në karton shkruani mesazhe për çdo grup, por mesazhi 
duhet të jetë e shifruar me numra.

Përshkrim i akt iv itet it :

Nxënësve shpjegojuni se çdo grup do të ketë një numër me shifra dhe karton me mesazh. Me qëllim 
që grupi ta deshifrojë mesazhin duhet t'i zgjidhë ushtrimet matematikore në fletën me shifra, kurse 
mandej t'i ndryshojë në mesazh. 

Shënim:

Ÿ Letër

Ÿ Karton

Ÿ Flomasterë

25.   Aktivitet: Deshifroje mesazhin

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



25. Aktivitet: Deshifroje mesazhin

Е_
2

И_
31

Д_
48

А_
29

В_
49

Р_ 19Т_
13

A 81:9+20=

B 12+12=

C 3•0=

Ç 8•6=

D 33-2=

Dh 7•7=

E 2•1=

Ë 5•5+10=

F 11+22=

G 21:3= 

Gj 9•3=

H 2•3+2=

I 8•5=

J 2•2=

K 6:3+40=

L 7 •3=

Ll   77+2 =

M 30:3=

N 1+0=

Nj 10+10=

O 1+4=

P 50+10=

Q 12:2=

R 50+10=

Rr 33:3=

S 6•3= 

Sh 21-2=

T 6•2=

Th 16-3=

U 90+10=

V 0+3=

X 5•3=

Xh 21-5=

Y 2•7=

Z 5+5+7=

Zh 3•3=

_ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _   

_ _ _ _ _ _ _ _ _

21  2  15  40  10  40    4  100    24  35   1           

О_ 5

100 31  8   35  8   2    6   35  18

_ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _   

_ _ _ _ _ _ _ _ _

21  2  15  40  10  40    4  100    24  35   1           

100 31  8   35  8   2    6   35  18

A 81:9+20=29

B 12+12=24

C 3•0=0

Ç 8•6=48

D 33-2=31

Dh 7•7=49

E 2•1=2

Ë 5•5+10=35

F 11+22=33

G 21:3=7 

Gj 9•3=27

H 2•3+2=8

I 8•5=40

J 2•2=4

K 6:3+40=42

L 7 •3=21

Ll   77+2 =99

M 30:3=10

N 1+0=1

Nj 10+10=20

O 1+4=5

P 50+2=52

Q 12:2=6

R 50+10=60

Rr 33:3=11

S 6•3=  18

Sh 21-2=19

T 6•2=12

Th 16-3=13

U 90+10=100

V 0+3=3

X 5•3=15

Xh 21-5=16

Y 2•7=14

Z 5+5+7=17

Zh 3•3=9

L E X I M I J U B Ë N

U D H Ë H E Q Ë S



Përgatit ja :

Në një fletë letre prisni trekëndësha me madhësi të njëjtë. Në çdo kënd shkruani një numër kështu që 
numrat në të tri këndet të përputhet me numrat e një operacioni matematikor të dhënë. Për shembull, 
në njërin kënd është shënuar numri 8, kurse në tjetrin 9 dhe në të tretin 72.  

Përshkrim i akt iv itet it :

Shpjegojuni nxënësve se ju me gishtin tuaj do të mbuloni njërin kënd të trekëndëshit. Detyra e tyre 
është të zbulojnë cili numër është ai dhe ta thonë operacionin matematikor të cilët i kanë përdorur që 
të arrijnë te ai numër. Kështu ju me gisht mund të mbuloni numrin 9. Nxënësit gjejnë, kurse ju e 
zbuloni numrin atëherë kur një prej nxënësve do ta gjejë operacionin matematikor të saktë si dhe 
numrin e fshehur. Në momentin e dhënë nxënësit duhet të thonë: “Pjesëtim, numri i fshehtë është 9”. 

Nëse në lojë ndonjë prej nxënësve thotë se bëhet fjalë për operacionin e zbritjes dhe se numri i 
fshehtë është 66, mësuesi duhet ta nxisë nxënësin që të përpiqet përsëri derisa nxënësi të gjejë 
operacionin e saktë matematikor.  

Shënim:

Ÿ Letër 

Ÿ Flomaster

Ÿ Gërshërë

26 .   Aktivitet: Trekëndësh me numër të fshehur 

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



Trekëndësh me numër të fshehur 



Përgatit ja :

Përgatisni aq kartela me instruksione për çdo grup saç ka dhe nxënës në grup. Instruksionet duhet të 
jenë si shembujt e mëposhtëm:

Ÿ Numrit tuaj shtoni 10
Ÿ Nga numri juaj zbritni 5
Ÿ Numrin tuaj shumëzoni me 4
Ÿ Nga numri zbritni 11

Përshkrim i akt iv itet it :

Ndajini nxënësit në grupe. Lutini nxënësit të hedhë zaret. Shpjegojuni se zari i bardhë shënon 
dhjetëshet në numrin dyshifror, kurse zari i kaltër njëshet. Kështu çdo nxënës do të ketë numrin e vet. 
Pastaj secili prej tyre duhet të tërheqë një fletë me instruksione dhe të presë shenjën tuaj që të fillojë 
me zgjidhjen. Pasi ta zgjidhë ushtrimin që i është dhënë në instruksion, fletën e vet ia jep lojtarit që 
është në anën e majtë të tij dhe menjëherë të fillojë ta ndihmojë nxënësin në anën e majtë që ta 
zgjidhë ushtrimin me qëllim që sa më shpejt të marrë kartelë me instruksione. Shpjegojuni nxënësve 
se ata bëjnë garë si grup dhe se duhet të ndihmojnë njëri-tjetrin vazhdimisht. Kur tek lojtari i fundit në 
grup do të kthehet kartela e tij ai thotë “Gati!”. Fitues është grupi i cili do të thotë i pari “gati”. 

Shënim:

Ÿ Zare (një i bardhë dhe një i kaltër)  

Ÿ Letër

Ÿ Flomasterë

Ÿ Lapsa

27 .  Aktivitet: Ne jemi ekip!

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



27. Aktivitet: Ne jemi ekip!

Numrit tuaj 
shtoni 10

� Numrin tuaj 
shumezoni me 4-

� Nga numri juaj 
zbritni 5

Nga numri juaj 
zbritni 11

Nga numri juaj 
zbritni 11



Përgatit ja :

Përgatisni dhe në një fletë të bardhë printoni biletë bingo për çdo nxënës. Në fushat e biletës për bingo 
shkruajini operacionet me shumëzim me numra njëshifrorë, por mos i shënoni prodhimet. Këto fletë 
mund të plastifikohen dhe t'i përdorni gjithmonë sepse nxënësve do t'u bien kombinime të ndryshme. 

Përshkrim i akt iv itet it :

Çdo nxënës duhet të vijë dhe të tërheqë një biletë bingoje. Pasi çdo nxënës të marrë biletë bingoje 
shpjegojuni se në enën para jush, ju do t'i tërhiqni numrat. Nëse numri i tërhequr është prodhim i 
ndonjë prej ushtrimeve të dhëna në biletën e bingos ata mund ta rrethojnë atë fushë në biletën e vet 
të bingos. 

Në enën me prodhime mos vendosni numra të cilët nuk mund të jenë prodhim i dy shumëzuesve 
njëshifrorë (për shembull, 19, 13, 17 etj.).

Shënim:

Ÿ Fletë letre

28.   Aktivitet: Shumëzo dhe fito bingo

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



28. Aktivitet: Shumëzo dhe fito bingo

1215

1264

1236

1242

1214

124

1216

1227

1218



Përgatit ja :

Përgatisni kartela me numra njëshifrorë për çdo grup. 

Përshkrim i akt iv itet it :

Ndajini nxënësit në grupe me nga 6 nxënës dhe lutni çdo nxënës të tërheqë nga një kartelë me 
numra njëshifrorë. Shpjegojuni nxënësve se çdo grup duhet të krijojë sa më tepër ushtrime, duke i 
përdorur kartelat që i kanë në dispozicion (6 kartela me numra njëshifrorë). Numrat e tërhequr mund 
të përdoren më tepër se njëherë, për shembull edhe si shumëzues/i shumëzuar dhe si prodhim. 
Kanë të drejtë t'i përdorin të gjitha shenjat për operacionet matematikore që i dinë (+, -, :,• ,=).

Fitues është ai grup i cili do të ketë më shumë ushtrime matematikore të sakta me shifrat të cilat i 
kanë në dispozicion.  

Shënim:

Ÿ Letër

Ÿ Gërshërë

Ÿ Lapsa

29.   Aktivitet: Një, dy, tre, më shumë ushtrime krijo ti!

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



29. Aktivitet: Një, dy, tre, më shumë ushtrime krijo ti!



Përgatit ja :

Përgatisni fletë për çdo nxënës. Mund t'i përdorni fletët të cilat janë dhënë në fotografi, por mund edhe 
t'i modifikoni në përputhje me aftësitë e nxënësve. Fletët prijini dhe vendosini në një enë. Kini kujdes 
numrat e fletëve të përputhen me numrin e nxënësve në klasën tuaj.

Përshkrim i akt iv itet it :

Ky aktivitet është shumë i domosdoshëm si aktivitet për nxehje. Shpjegojuni nxënësve se secili prej 
tyre duhet të tërheqë një fletë. Fillon ai nxënës në fletën e të cilit shkruan “fillimi” kurse i fundit është ai 
në fletën e të cilit shkruan “fund”. Në çdo fletë ka ushtrim zgjidhja e të cilit gjendet te ndonjë nxënës 
tjetër. Nxënësi në fletën e të cilit shkruan “fillimi” ngrihet i pari dhe lexon çfarë është shkruar në fletën 
e tij. Më pas lexon ai i cili e ka zgjidhjen e ushtrimit të vendosur nga nxënësi paraprak, derisa të 
arrihet te fleta ku shkruhet “fund”.

Shënim:

Ÿ Letër

Ÿ Flomasterë

Ÿ Gërshërë

30.   Aktivitet: U n ë j am 2 5

*Këtë aktivitet na e ka dërguar koordinatorja e Fondacionit “Hap pas hapi”, Zorica Jovanovska.

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



30. Aktivitet: Unë jam 25

FILLIMI

Unë jam 25, 
Ti je 5 herë më 
i vogël se unë!

Unë jam numri 0.
FUND



Me qëllim që nxënësit e klasave më të ulëta t'i kuptojnë më mirë masat mund të përdorim dhe 
mënyra jostandarde për matjen e gjatësisë dhe gjerësisë. Kështu në këtë aktivitet çdo nxënës duhet 
të vizatojë në një fletë letre me flomaster ta vizatojë pëllëmbën e vet dhe mandej me ndihmë të 
bashkueseve ta masë gjatësinë dhe gjerësinë e pëllëmbës. 

Pastaj lutini nxënësit të llogaritin me sa ndryshon gjatësia nga gjerësia e pëllëmbës, sa të gjatë janë 
gishtërinjtë, cili gisht është më i gjatë e cili më i shkurtër etj. Pastaj lutini në suazat e grupit t'i 
zbatojmë masat e veta. 

Në të njëjtën mënyrë mund ta matin shputën e vet, gjatësinë dhe gjerësinë e tryezës së punës, 
madhësinë e pemës në oborrin e shkollës etj. 

Ide + : 

Mësuesi mund t'i ruajë fletët e çdo nxënësi dhe në fund të vitit t'i matin përsëri pëllëmbët e veta dhe të 
shikojnë sa janë rritur.   

Ÿ Kapëse

Ÿ Letër

Ÿ Flomasterë

31.    Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Sa është e gjatë pëllëmba ime?

Shënim:

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



31. Aktivitet: Sa është e gjatë pëllëmba ime?



Përgatit ja :

Në tavolinë para çdo nxënësi vendosni një hamer ku ai mund t'i shkruajë masat e veta. Çdo nxënësi 
jepuni dy lëmsha me pe akrilik me dy ngjyra të ndryshme.

Ide + : 

Lutni çdo nxënës të përzgjedhë 3 gjëra prej trupit të vet të cilat do t'i matë (p.sh. madhësinë e kokës 
së vet apo të mesit, gjatësinë e krahut ose parakrahut, gjatësinë e këmbës së vet apo të shputës, 
gjerësinë e kraharorit etj.)

Çdo nxënës në hamer duhet të shkruajë tri gjërat që do t'i matë. Pastaj me një ngjyrë duhet të 
vlerësojë sa është madhësia apo cila është gjatësia/gjerësia e asaj që matet. Çdo nxënës në 
hamerin e vet duhet të ngjitë një pe akrilik i cili e shpreh vlerësimin e tij. Pastaj me perin akrilik me 
ngjyrë tjetër duhet të matni me matje të sakta. Së pari e matni perimetrin/gjatësinë/gjerësinë me 
perin akrilik, kurse pastaj gjatësinë e perit akrilik e krahasoni me metrin për matje që të mësoni sa 
është gjatësia/gjerësia/perimetri e/i saktë. Pastaj duhet të llogarisni dallimin midis vlerësimit dhe 
matjes së vërtetë, duke e matur edhe perin akrilik me të cilin keni bërë vlerësimin (duhet të zbrisni 
gjithmonë më të madhin nga më i vogli sepse detyra është të përcaktohet për sa centimetra ka 
gabuar). Pastaj secili prezanton se çfarë ka matur dhe ku ka gabuar më tepër.      

Ruajini këto punime të nxënësve në fund të vitit  shkollor kryeni përsëri matje dhe kontrolloni çfarë 
ndryshimesh kini bërë.  

Ÿ Pe akrilik me dy ngjyra 

Ÿ Hamer për çdo nxënës

Ÿ Flomaster

Ÿ Metër për të matur

32.    Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Ide + : 

Unë mat perimetrin, gjatësinë dhe gjerësinë 

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



32. Aktivitet: Unë mat perimetrin, gjatësinë dhe gjerësinë



Ndaji nxënësit në grupe me nga katër dhe shpjegoju se të gjithë kanë të njëjtë ushtrim: ta matin 
gjatësinë e klasës së vet, ta matin gjatësinë e korridorit të shkollës (nga dera e klasës së tyre deri te 
dera për hyrje në shkollë) dhe gjatësinë e oborrit të shkollës (nga dera për të hyrë në shkollë deri te 
dera për të dalë).

Çdo ekip ka një mbajtës procesverbali dhe tre anëtarë të cilët i numërojnë hapat e veta. Mbajtësi i 
procesverbalit i shkruan të gjitha vlerat e të treve të cilët ecin. Shpjegojuni nxënësve se në suazat e 
grupit duhet të diskutojnë mbi numrin e ndryshëm të hapave dhe për shkakun pse ka numra të 
ndryshëm dhe në fund të bien dakord për vlerën mesatare (për shembull, Sara ka numëruar 50 hapa 
nëpër korridorin e shkollës, Jana 52, kurse Denizi 47 hapa. Grupi duhet të bjerë dakord se si vlerë 
mesatare t'i marrë hapat e Sarës dhe të konsiderojnë se korridori i shkollës është 50 hapa). Lutini në 
fund çdo grup të llogarisë sa hapa u nevojiten që nga dritarja e klasës së vet  të arrijnë deri te dera e 
daljes nga shkolla (d.m.th. i mblidhni të tri vlerat mesatare të matura.) Në fund mbajtësi i 
procesverbalit në grup raporton se për sa hapa do ta kryenin të gjithë rrugën. Grupet bisedojnë mbi 
dallimet midis tyre.  

Ide + : 

Që aktiviteti të jetë më interesant mund të kërkoni që nxënësit të parashikojnë sa hapa do të jetë e 
gjatë klasa, korridori i shkollës dhe oborri i shkollës. Pastaj diskutoni cili grup e ka vlerësimin më 
të saktë.   

Ÿ Letër

Ÿ Laps

33.     Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Llogarit në hapa

Shënim:

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



33. Aktivitet: Llogarit në hapa 

4
4
_

4
4
_



Përgatit ja :

Në oborrin e shkollës vizatoni një vijë fillimi dhe vijën e qëllimit (ku qëndrojnë nxënësit me koshat). 

Ndajini nxënësit në grupe me nga tre. Njëri në grup është mbajtës i procesverbalit, tjetri luan me topin 
dhe një e mban koshi. Mbajtësi i procesverbalit me matës kohe e mat kohën, kurse nxënësi që e 
mban koshi kujdeset që topi të kërcejë pandërprerë deri te qëllimi dhe gjatë gjuajtjes të arrihet kosh. 
Vetëm përpjekja ku topi kërcen pa ndërprerje dhe është dhënë kosh konsiderohet si e vlefshme. Çdo 
nxënës ka 5 përpjekje derisa t'i ndryshojnë pozicionet. Pas përfundimit të 5 përpjekjeve shënohet 
përpjekja që është rekord personal. Pasi të gjithë nxënësit e grupit përpiqen, vendoset rekordi i 
grupit. Pasi nxënësit ta realizojnë aktivitetin lutini t'i krahasojnë rezultatet e grupit dhe të përcaktojnë 
cili grup e ka përfunduar më shpejt detyrën. Pastaj çdo grup përcakton sa sekonda mbetet pas grupit 
që e ka përfunduar ushtrimin. Pastaj secili individualisht e përcakton rezultatin e vet me rezultatin më 
të mirë. Në këtë mënyrë nxënësit nëpërmjet lojës në oborrin e shkollës ushtrojnë matematikë, 
numërojnë, matin dhe bëjnë llogaritje.

Ÿ Një top i lehtë që kërcen 

Ÿ Kosh basketbolli

Ÿ Matës kohe

34.     Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Trokite topin dhe gjuaaaaaj!

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



34. Aktivitet: Trokite topin dhe gjuaaaaaj!

Falenderojmë edhe nxënësit e klasës 4b dhe 
arsimtares së grupit klasor Aleksandra Pavlovska nga 
Sh.F. Hristijan Karposh - Kumanovë për këto fotografi.



Përgatit ja :

Në një pjatë letre me flomaster shkruajini numrat nga 1 deri në 12 si orë muri. Pastaj me karton bën 
dy akrepa, një më të madh kurse tjetri më i madh dhe ngjitini në orën e murit me kapëse. Pastaj në 
zaret prej kartoni (të bëra me karton me një ngjyrë) shkruajini numrat nga 1 deri në 12, kurse në zaret 
e bëra prej kartoni me ngjyrë tjetër shkruajini 00, 05, 10, 15, 20....55 (Mund t'i përdorni të 6 faqet e 
zareve që t'i shkruani numrat. Kështu që do t'ju duhen vetëm 2 zare që t'i shkruani orët nga 1 deri në 
12 dhe 2 zare që t'i shkruani minutat (00, 05, 10, 15, 20....55).

Ide + : 

Kjo lojë luhet në çift. Njëri nxënës do të vendosë kohën në orën analoge, kurse tjetrit ta prezantojnë 
të njëjtën kohë në orën digjitale. Pastaj jepuni detyrë të gjithëve ta kthejnë 10 minuta pas ose të 
shkojnë 20 minuta përpara. Pas 10 përpjekjesh, thojuni nxënësve t'i shkëmbejnë orët.  

Mund t'i lutni nxënësit secili së bashku me prindërit në shtëpi të përgatisin orë analoge dhe digjitale 
dhe ato t'i përdorin gjatë orës së mësimit.   

Ÿ Pjatë letre 

Ÿ Flomasterë

Ÿ Karton me dy ngjyra 

Ÿ Kapëse

Ÿ Gërshërë

35.      Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Orë analoge dhe digjitale

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



35. Aktivitet: Orë analoge dhe digjitale

12:00 :

20:55

: :

: ::



Ky aktivitet është parashikuar të kryhet nga nxënësit gjatë pushimeve verore dhe dimërore. 
Shpjegojuni nxënësve se duhet të përgatisin poster për prezantim ku do t'i shënojnë 5 gjërat të cilat i 
kanë bërë gjatë pushimeve. Në hamer duhet të kenë vizatuar koordinata dhe bosht, në koordinata të 
shënohen numra, kurse në bosht të vendosen aktivitetet. Çdo aktivitet shënohet në koordinatë në 
varësi të faktit se sa herë është realizuar ai aktivitet gjatë pushimeve. Gjatë prezantimit kërkoni prej 
nxënësve të bëjnë krahasim, për shembull, sa kohë kanë kaluar me not dhe sa kanë luajtur futboll. 
Nxënësit i ushtrojnë shkathtësitë e veta, si dhe shkathtësitë për përgatitje të sistemit koordinativ.    

Ÿ Hamer

Ÿ Flomasteri

Ÿ Fotografi

Ÿ Gërshërë

36.      Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it : 

Poster për pushimet dimërore/verore 

Shënim:

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



36. Aktivitet: Poster për pushimet dimërore/verore 



Përgatit ja :

Merrni 4-5 ngjyra të ndryshme peri akrilik që të bëni bashkësi ku mund të hyjnë të paktën 5 nxënës. 
Lutini nxënësit të vijnë me ju në oborri e shkollës.

Gjithmonë kur keni mundësi që mësimin ta realizoni jashtë shkollës, bëjeni këtë gjë. Në atë moshë 
nxënësit duan të lëvizin dhe kënaqen kur mësojnë jashtë shkollës. Lutini nxënësit të qëndrojnë në 
rreth në oborrin e shkollës. Shpjegojuni se sot do të krijoni bashkësi sipas karakteristikave të 
ndryshme (i cili ka veshur veshje me kopsa, cili ka sy të kaltër, të gjelbër ose kafe, kush ka në veshjen 
e vet ngjyrë të kaltër etj.. Kini kujdes karakteristikat të cilat i përzgjidhni të mos jenë ofenduese ose 
diskriminuese për ndonjë nxënës. Në fillim krijoni vetëm dy bashkësi, kurse pastaj zmadhojeni 
numrin e bashkësive. Bisedoni për ata që janë prerjen e bashkësive. Lutini nxënësit që edhe ta të 
krijojnë disa gjëra për të cilat duhet të krijohen bashkësi.  

Ÿ Pe akrilik me ngjyra të ndryshme 

37.     Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Bashkësi në oborrin e shkollës

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



37. Aktivitet: Bashkësi në oborrin e shkollës 

Falenderojmë edhe nxënësit e klasës 4b dhe 
arsimtares së grupit klasor Aleksandra Pavlovska nga 
Sh.F. Hristijan Karposh - Kumanovë për këto fotografi.



Përgatit ja :

Në hamer shkruajini katër kategoritë: mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjesëtim. 

Gjatë leximit të ushtrimeve tekstuale shpeshherë ndodh që nxënësi të përdorë operacione 
matematikor jopërkatëse,prandaj i interpreton gabim fjalët kryesore (ato fjalë me të cilat janë 
prezantuar operacionet matematikore) dhe e lidhin gabim fjalën me operacionin përkatës. Qëllimi i 
këtij aktiviteti është të zbulohen sa më shumë fjalët kryesore të cilat hasen në ushtrimet tekstuale, 
kurse janë të rëndësishme dhe specifike për çdo operacion matematikor më vete. 

Luteni nxënësit çdo herë kur të hasin ndonjë fjalë të re që shënon ndonjë operacion matematikor ta 
shënojnë fjalën në hamer i cili do të vendoset në një vend të dukshëm për nxënësit në klasë

Ÿ Hamer

Ÿ Flomasteri me 4 ngjyra

38.    Aktivitet: 

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Gjejini  fjalët kryesore 

*Ky aktivitet është dërguar nga mësuesi i matematikës Mile Goçev.

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



38. Aktivitet: Gjejini  fjalët kryesore 



Përgatit ja :

Printojeni/vizatojeni organizatorin grafik “qilimi matematikor” për çdo nxënës (i paraqitur në 
fotografinë).

Këtë organizator grafik përdoreni gjatë punimit të ushtrimeve tekstuale. Kur ta përdorni për herë të 
parë këtë aktivitet, shpjegojuni saktë nxënësve si duhet të përdoret aktiviteti. Me ndihmë të këtij 
aktiviteti “Qilim matematikor”, nxënësit motivohen ta kuptojnë tekstin e ushtrimit, të dallojnë çfarë 
kërkojnë dhe cilat informacione janë dhënë; ofrojnë ide si të arrihet zgjidhja e nevojshme; fitojnë 
shprehi të japin përgjigje dhe të kryejnë kontroll të ushtrimit.  

Organizatori grafik është ndarë në 6 pjesë:

1. Çfarë kërkon ushtrimi? përkatësisht KËRKESA – në këtë pjesë nxënësit e shënojnë (ngjitin) 
kërkesën e ushtrimit.

2. Cilat informacione na janë dhënë? përkatësisht  TË DHËNA – në këtë pjesë nxënësit i 
shënojnë informacionet të cilat janë dhënë në ushtrim dhe të cilat mund t'i përdorin që ta 
zgjidhin atë 

3. Si mund të arrij zgjidhje? përkatësisht  PLAN – në këtë pjesë nxënësit e shënojnë strategjinë 
e vet si të arrijnë te zgjidhja. Kjo pjesë mund të përdoret si SKICË –ku nxënësit me skicë do 
ta prezantonin dhe vetë zgjidhjen.

4. ZGJIDHJA – në këtë pjesë nxënësit me simbole matematikore e shënojnë zgjidhjen dhe e 
zgjidhin ushtrimin.  

5. Çfarë mësova?  përkatësisht PËRGJIGJJA – në këtë pjesë nxënësit e shkruajnë përgjigjen 
e vet që duhet të përputhet me kërkesën.  

6. A kam menduar drejt? Përkatësisht KONTROLLO – në këtë pjesë nxënësit e kontrollojnë 
zgjidhjen e vet.

Ÿ Letër

Ÿ Laps 

39.      Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Qilim matematikor

*Këtë aktivitet na e ka dërguar mësuesja Elena Apostollova nga ShT “Mirçe Acev “, Gjorçe Petrov.

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



39. Aktivitet: Qilim matematikor

PLAN
TË DHËNA 

ZGJIDHJA

KONTROLLOPËRGJIGJJA

KËRKESA



Përgatit ja :

Pesë kuti për këpucë mbështillini me letër me ngjyrë të verdhë me qëllim që të ngjasojnë me kuti 
poste. Prisni një pjesë të kutisë me qëllim që nëpër hapje të mund të futen letrat dhe në çdo kuti 
shkruani nga një numër. Prej letrës më të trashë bëni drejtkëndësha (mund t'i vizatoni që të 
ngjasojnë si zarfe) ku në njërën anë do të shkruani emrin e nxënësit, kurse në anën tjetër do të 
shkruani një ushtrim tekstual. Emri i nxënësve duhet të shkruhet gjithmonë me laps me qëllim që të 
përdorni përsëri të njëjtat letra për nxënësit e tjerë.

Çdo nxënësi jepini zarfin e tij dhe thojini se kur ta zgjidhë ushtrimin duhet ta dërgojë letrën në kutinë 
postare përkatëse (numri që është në kutinë postare është edhe zgjidhja). 

Ÿ 5 kuti këpucësh

Ÿ Letër më e trashë

Ÿ Flomasterë

40.    Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Postieri sjell postë

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



40. Aktivitet: Postieri sjell postë



Përgatit ja :

Përgatisni nga 10 kartela për çdo grup. Në çdo kartelë shënoni nga një ushtrim tekstual. 

Ndajini nxënësit në grupe dhe shpjegojuni se çdo grup do të marrë 10 kartela me ushtrime tekstuale. 
Thojuni se detyra e tyre është t'i zgjidhin të gjitha ushtrimet tekstuale, t'i mbledhin rezultatet e të gjitha 
ushtrimeve dhe të fitojnë një numër. Kujtojini se punojnë në grupe dhe se mund të ndahen në çifte 
me qëllim që t'i ruajnë më shpejt ushtrimet. 

Kur grupi të arrijë zgjidhjen përfundimtare, në një fletë letre duhet të shkruajë: numrin e grupit, 
rezultatin e fituar, si dhe kohën e saktë në atë moment. Fleta me përgjigjen përfundimtare jua 
dorëzojnë juve. Kontrollojeni rezultatin dhe kohën që kanë shënuar nxënësit. Ajo duhet të përputhet 
me kohën e orës suaj. Pasi të gjitha grupet do ta kompletojnë ushtrimin, tregoni se cili grup e ka 
zgjidhur ushtrimin për kohën më të shkurtër. Të gjithë nxënësve të grupit jepuni yll për zgjidhjen e 
ushtrimeve tekstuale. Lavdërojini edhe grupet e tjera të cilat e kanë zgjidhur saktë ushtrimin. Me 
grupet të cilat e kanë zgjidhur gabim kontrolloni se në cilin prej ushtrimeve kanë bërë gabim dhe 
shpjegojuni si të arrijnë zgjidhjen e saktë.

Ÿ Letër

Ÿ Laps

41.     Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Më i shpejti është fitues

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



41. Aktivitet: Më i shpejti është fitues

Detyra 1:

Në shitore për lodra ka 5 topa të verdhë 

dhe 3 ngjyra ngjyra. Sa topa gjithsej ka 

në shitore?

Detyra 2:

Marko ka 10 denarë. Ka blerë një laps për 7 denarë. Sa denarë i kanë ngelur Markos?

Detyra 3:

Nxënësit e klasës së dytë mblidhnin libra për 
bibliotekën e shkollës. Sa libra gjithsej kanë 
mbledhur nëse në muajin mars kanë sjellë 8, 
kurse në muajin prill 7 libra?

Detyra 4:

Në një kuti Sara ka 20 ngjyra. Nga ato 12 janë 

ngjyra druri, kurse të tjerat janë fllomasterë. Sa 

fllomasterë ka në kutinë e Sarës?Detyra 5:
 Në një oborr me pemë ka 15 dru molle dhe 32 

dru kajsie. Sa dru gjithsej ka në oborr?

Detyra 6:

Në një ndeshje basketbolli një shkollë 

shënoi 46 kosha, kurse tjetra 38. Me sa 

kosha diferencë fitoi njëra nga shkollat?

Detyra 7:

Nëse gjyshja Sultana thur nga 4 palë çorapë 

çdo ditë, sa palë çorapë do të thur për 7 ditë?

Detyra 8:

Edoni kishte 72 fotografi. I ka ngjitur në mënyrë të barabartë në 8 faqe të albumit të tij. 
Nga sa fotografi ka ngjitur në çdo faqe?

Detyra 9:Në 5 kuti kishte nga 7 ëmbëlsira. Sa 

ëmbëlsira kishte gjithsej  në të gjitha kutitë.

Detyra 10:Agnesa bleu 18 lule. I ndau në 6 vazo. Nga sa 

lule kishte vendosur Agnesa në çdo vazo? 

Detyra 1:

Në shitore për lodra ka 5 topa të verdhë 

dhe 3 ngjyra ngjyra. Sa topa gjithsej ka 

në shitore?

Detyra 2:

Marko ka 10 denarë. Ka blerë një laps 

për 7 denarë. Sa denarë i kanë ngelur 

Markos?

Detyra 3:

Nxënësit e klasës së dytë mblidhnin libra për 
bibliotekën e shkollës. Sa libra gjithsej kanë 
mbledhur nëse në muajin mars kanë sjellë 8, 
kurse në muajin prill 7 libra?

Detyra 4:

Në një kuti Sara ka 20 ngjyra. Nga ato 12 janë 
ngjyra druri, kurse të tjerat janë fllomasterë. Sa 
fllomasterë ka në kutinë e Sarës?

Detyra 5:

 Në një oborr me pemë ka 15 dru molle dhe 32 
dru kajsie. Sa dru gjithsej ka në oborr?

Detyra 6:

Në një ndeshje basketbolli një shkollë 

shënoi 46 kosha, kurse tjetra 38. Me sa 

kosha diferencë fitoi njëra nga shkollat?

Detyra 7:

Nëse gjyshja Sultana thur nga 4 palë çorapë 

çdo ditë, sa palë çorapë do të thur për 7 ditë?

Detyra 8:

Edoni kishte 72 fotografi. I ka ngjitur në 

mënyrë të barabartë në 8 faqe të albumit të tij. 

Nga sa fotografi ka ngjitur në çdo faqe?

Detyra 9:
Në 5 kuti kishte nga 7 ëmbëlsira. Sa ëmbëlsira 
kishte gjithsej  në të gjitha kutitë.

Detyra 10:
Agnesa bleu 18 lule. I ndau në 6 vazo. Nga sa 
lule kishte vendosur Agnesa në çdo vazo? 

8

3

15

8

47

8

28

9

35

3



Përgatit ja :

Në oborrin e shkollës vizatoni një vijë përgjatë së cilës do të shkruani “start” dhe një vijë përgjatë së 
cilës do të shkruani “qëllimi”. Vijat le të jenë larg njëra-tjetrës maksimum 20 hapa fëmijësh. 
Gjithashtu, përgatisni kartela me ushtrime të thjeshta tekstuale të cilat nxënësit mund t'i zgjidhin 
përmendësh pa i shkruar.   

Nxënësit renditen përgjatë vijës për start. Shpjegojuni nxënësve se ju do të lexoni me ngadalë një 
ushtrim dhe ai i cili që do ta zgjidhë i pari, mund të ecë një hap para. Nëse asnjë nxënës, pas leximit të 
parë, nuk e gjen zgjidhjen ushtrimin e lexoni edhe njëherë, kurse pastaj vazhdoni me ushtrimin tjetër. 
Parashtroni ushtrime të ndryshme derisa një prej nxënësve të arrijë te qëllimi. Ai që arrin i pari te 
qëllimi mund të marrë rolin e mësuesit dhe kur të bëhet aktiviteti herës tjetër ai i parashtron ushtrimet.   

Ky aktivitet është shumë interesant për nxënësit sepse ata mund të lëvizin lirshëm, por edhe të 
mësojnë. Mësimi është proces i cili zhvillohet në dhe jashtë klasës dhe mësuesi mund ta përdorë në 
çdo moment që t'i nxitë nxënësit të mësojnë dhe fitojnë njohuri të reja kudo që të ndodhen.  

Ÿ Shkumës

Ÿ Letër

42.     Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Maraton matematikor

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



42. Aktivitet: Maraton matematikor

ST
AR
T

ST
AR
T



Përgatit ja :

Në një letër më të trashë vizatoni forma të ndryshme gjeometrike. Pastaj prijini format dhe ndajini 
përgjysmë (përgjatë një vije). Më mirë është të ketë 20 ose 30 pjesë. Të gjitha pjesët vendosini në 
një enë. Përgatisni një enë me pjesë për çdo grup. 

Shpjegojuni nxënësve se çdo grup do të marrë një enë me pjesë prej formave gjeometrike dhe se 
detyra e tyre është t'i bashkojnë format dhe t'i ngjitin në hamer. Pasi t'i bashkojnë pjesët, nën çdo 
formë duhet të shkruajnë emrin e formës. Fitues është grupi i cili do të përfundojë i pari dhe ku të 
gjitha format të jenë emëruar saktë.

Ÿ Letër më e trashë

Ÿ Flomasterë

Ÿ Ngjitës

Ÿ Hamer

Ÿ Gërshërë

43.    Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Pjesa e humbur

*Këtë aktivitet e ka dërguar mësuesi i matematikës Mile Goçev. 

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



43. Aktivitet: Pjesa e humbur



Përgatit ja :

Për përgatitjen e këtij aktiviteti prisni forma gjeometrike me ngjyra dhe madhësi të ndryshme. 
Mandej në një enë vendosini fjalët (e objekteve të cilat mund të bëhen me format gjeometrike, p.sh. 
ndërtesë, raketë, urë, shtëpi etj.).

Ide + : 

Çdo nxënës duhet të tërheqë një fjalë nga ena me fjalë dhe në një fletë të bardhë letre të bëjë 
skicë të atij objekti. Pasi nxënësit të përfundojnë me fazën e parë – krijim i skicës, lutini, të 
mendojnë në mënyrë individuale se cilat forma gjeometrike do t'u nevojiten që të mund ta bëjnë 
objektin (mund të përdorin maksimum 6 forma). Lutni çdo nxënës të vijë dhe të kërkojë prej jush 
format gjeometrike të cilat i nevojiten. Pastaj, duke ndjekur skicën, nxënësi e ndërton objektin e 
dhënë me forma gjeometrike. Pas përfundimit në këndin poshtë e shkruan emrin e vet dhe të 
objektit të cilin e ka bërë. Në fund të orës, së bashku me nxënësit ekspozojini përpunimet në 
sipërfaqet e mureve në këndin e matematikës.   

Këtë aktivitet mund ta realizoni duke u dhënë ushtrime nxënësve që t'i bëjnë objektet e skicuara prej 
plasteline, gline apo brumi, kësaj here përdorni trupa gjeometrikë. Kjo është shumë e rëndësishme 
sepse nxënësit në atë moshë e kanë të vështirë t'i kuptojnë dhe analizojnë raportet në hapësirë. 
Është e rëndësishme sidomos shpjegimin e formave tredimensionale të mos e bëni nëpërmjet 
fotografive të trupave gjeometrike, sepse atëherë fëmijët duhet ta përfytyrojnë dimensionin e tretë 
që është e vështirë për moshën e tyre. Prandaj është e rëndësishme format 3D të mësohen 
nëpërmjet modeleve të trupave gjeometrikë.     

Ÿ Letër punëdore

Ÿ Letër

Ÿ Flomasterë

Ÿ Enë plastike/qelqi

Ÿ Gërshërë

44.    Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Bëj vetë

*Aktivitetin e Idesë + e përgatiti mësuesi i matematikës Mile Goçev.

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



44. Aktivitet: Bëj vetë

RAK ËTE



Përgatit ja :

Përgatisni karta me përshkrim të formave dhe trupave të ndryshëm gjeometrikë. Në çdo kartelë të 
ketë nga 4 përshkrimi prej të cilave shpjegimi i parë e përshkruan më pak formën ose trupin dhe çdo 
përshkrim i mëtejshëm është më konkret (sikur në fotografinë).

Ndajini nxënësit në grupe. Shpjegojuni nxënësve se ju do të filloni me leximin e një përshkrimi, 
kurse të drejtë për t'u përgjigjur ka ai grup i cili do të paraqitet i pari. Nëse grupi e jep përgjigjen e 
saktë me përshkrimin e parë fiton 4 pikë. Nëse e gjen me përshkrimin e dytë fiton 3 pikë etj. Nëse 
rupi e gabon përgjigjen humbet një pikë. Lutini nxënësit të zgjedhin një përfaqësues i cili do të 
thotë përgjigjet e grupit.

Ÿ Letër

Ÿ Letër flipçart

Ÿ Laps

45.     Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Unë j am . . .

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



45. Aktivitet: Unë jam ...

1

2
Shembulli nr. 1 për përshkrim:

1. Unë kam katër anë

2. Unë kam dy çifte të anëve paralele

3. Unë kam dy çifte të anëve paralele me  

    gjatësi të njëjtë 

4. Unë kam katër kënde të drejta

Unë jam drejtkëndësh

Shembulli nr. 2 për përshkrim:

1. Unë kam katër anë

2. Unë kam dy çifte të anëve paralele

3. Unë kam dy çifte të anëve paralele me  

    gjatësi të njëjtë 

4. Unë kam kënde të mprehta dhe dy priza

Unë jam paralelogram



Përgatit ja :

Në një letër vizatoni forma të ndryshme gjeometrike, kurse bëni edhe trupa gjeometrikë (mund të 
përdorni edhe kuti këpucësh, qumështi etj.). Përgatisni pohime të ndryshme të cilat i përshkruajnë 
format dhe trupat gjeometrikë (një pjesë e tyre të jenë të vërteta, kurse një pjesë të rreme. Për 
shembull: Kjo formë ka vetëm kënde të drejta; Ky trup ka 5 kulme; kjo formë ka katër brinjë të 
barabarta etj. 

Ide + : 

Ndajini nxënësit në grupe. Çdo grup përzgjedh një anëtar i cili do të jetë përfaqësues i grupit apo 
garuesi kryesor dhe vetëm ai do të ketë të drejtë të paraqitet për përgjigje dhe ta thotë përgjigjen, 
kurse nxënësit e tjerë do të jenë pjesë e ekipit të tij. Informojini nxënësit se ata që sot janë 
përfaqësues të grupit, përkatësisht garues kryesorë, herën tjetër nuk mund ta përfaqësojnë grupin 
me qëllim që çdo nxënës të ketë mundësi të jetë udhëheqës i grupit. Shpjegojuni nxënësve se ju do 
t'ua tregoni formën apo trupin për të cilin kini lexuar pohimin. Ata në çdo moment mund të paraqiten 
dhe të thonë a është deklarata e saktë apo jo. Grupi i parë që paraqitet i pari përgjigjet i pari. Në 
tabelë shkruajini pikët për çdo grup. Kur të përfundoni me leximin e deklaratave mund të llogarisni 
pikët dhe të përcaktoni cili ekip është fitues.

Nëse në klasë nuk keni trupa gjeometrikë prej druri apo prej plastike që i keni në dispozicion gjatë 
procesit mësimor, mund t'i bëni me nxënësit tuaj. Ju nevojiten vetëm pipëza për lëngje/ kleçka për 
dhëmbë dhe glinë, plastelinë, brumë apo gomë ngjitëse.  

Ÿ Letër

Ÿ Trupa gjeometrikë

Ÿ Kartela me pohime

46.     Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

E vërtetë apo e gabuar

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



46. Aktivitet: E vërtetë apo e gabuar

Kjo formë ka  anë të barbarta.4

Ky trup ka  tepe.5

Kjo formë ka vetëm kënde të drejta.



Përgatit ja :

Në fletë të ndryshme letre vizatoni forma gjeometrike dhe pasta vizatoni re (ku më vonë gjatë 
aktivitetit do të shkruhet tekst).

Ide + : 

Çdo nxënësi jepini një fletë me formë gjeometrike dhe me re. Së pari lutini nxënësit të dallojnë se për 
cilën formë gjeometrike bëhet fjalë. Pastaj jepuni detyrë që konturat t'i kalojnë me flomaster të zi dhe 
brendësinë ta ngjyrosin si të duan. Formës gjeometrike duhet t'i vizatojnë duar, këmbë, gojë, sy etj. 
Dhënia e karakteristikave të njeriut formave, i ndihmon nxënësit në mësimin e formave. Në fund 
nxënësi në re shkruan tekst të cilin e fillon me “Unë jam...”. 

Këtë aktivitet mund ta vështirësoni duke i ndarë nxënësit në grupe dhe duke u dhënë detyrë të bëjnë 
strip ku më tepër forma gjeometrike do të bisedojnë midis tyre dhe do të jenë pjesë e një tregimi. 
Nxënësit në suazat e grupit e planifikojnë përmbajtjen e stripit dhe vendosin se cilat forma do të jenë 
pjesë e stripit. Kur ta përcaktojnë rrëfimin, nxënësit fillojnë me përpunimin e stripit Pasi t'i përpunojnë 
stripet nxënësit e interpretojnë stripin e vet para grupeve të tjera.  

Ÿ Flomasterë

Ÿ Letër

47.     Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Str ip

*Këtë aktivitet na e ka dërguar mësuesja Biljana Vasiq nga ShF “11 Oktomvri” Shkup. 

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



47. Aktivitet: Strip

Unë jam...



Përgatit ja :

Përgatisni udhëzime për secilin grup. Është e rëndësishme që udhëzimi të ketë kërkesa specifike 
dhe në vetvete të përmbajë ndonjë tregim. Shembull nga fotografia: grupi duhet ta ndihmojë zogun 
të krijojë shtëpi. Grupi ka në dispozicion  forma 2D nga të cilat e krijon shtëpinë e zogut. Ata 
mendojnë për nevojat e mikut të tyre, diskutojnë, planifikojnë dhe nga format e dhëna 2D krijojnë 
objekte të përshtatshme që i vendosin në shtëpinë e zogut).

Nxënësit punojnë në grupe, duke filluar me leximin e udhëzimeve për secilin në grup që të njoftohen 
me detyrën. Shpjegoni se pas mbarimit të aktivitetit njëri duhet të prezantojë para të tjerëve se çfarë 
ishte detyra e tyre dhe si e kanë realizuar. Gjatë prezantimit duhet të diskutojnë për format 
gjeometrike që i kanë përdorur dhe për karakteristikat e tyre. Kur nxënësit do të fillojnë t'i zotërojnë 
edhe trupat gjeometrikë, mund t'u jepni detyrë që mobiliet t'i bëjnë prej plasteline dhe ta krijojnë 
shtëpinë e zogut në 3D.  

Ÿ Letër

Ÿ Fliçart letër

Ÿ Laps

48 .    Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Ndërtoni skenë s ipas instruks ioneve

*Këtë aktivitet na e ka dërguar mësuesja Vesella Bogdaniviq nga ShF “Koço Racin” – Ivanjevci, Mogillë 

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



48. Aktivitet: Ndërtoni skenë sipas instruksioneve 

Detyra nr. 1

Shëndroi format ne sende. Cilat forma i përdore? 
Në çfarë i shëndrove? Në çfarë e shëndrove 
trekëndëshin? Ndërsa drejtëkëndëshin?

Detyra nr. 2

Sendet vendosi në një fletë me qëllim që ta 
rregullosh dhomën e zogut.



Ÿ Litarë të gjatë

4  .9     Aktivitet:

Shënim:

Bëjmë forma

Dilni me nxënësit në oborrin e shkollës dhe ndajini në grupe, maksimum 8 nxënës në grup. Siguroni 
një litar të gjatë për çdo grup. Litari duhet të jetë i lidhur. Lutini nxënësit ta mbajnë litarin, kurse ju 
jepuni instruksione se cilën formë të bëjnë, për shembull kuadrat ose trekëndësh barabrinjës. Lërini 
nxënësit të bisedojnë vetë kush do të jetë “kulmi” i formave. Nëpërmjet këtij aktivitet do të ndiqni si 
punojnë në grupe, por edhe ta përforconi shpirtin e tyre të ekipit. 

Përshkrim i akt iv itet it :

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



49. Aktivitet: Bëjmë forma

Falenderojmë edhe nxënësit e klasës 4b dhe 
arsimtares së grupit klasor Aleksandra Pavlovska nga 
Sh.F. Hristijan Karposh - Kumanovë për këto fotografi.



Përgatit ja :

Përgatitni kartela për secilin grup. Në gjysmën e kartelave do t'i shkruani emrat e formave dhe 
trupave gjeometrikë dhe në gjysmën tjetër do t'i prezantoni vetë format dhe trupat në fotografi.

Ide + : 

Ndajini nxënësit në grupe. Çdo grupi jepini kartela dhe shpjegoni se kartelat duhet të jenë të kthyera 
me fytyrën teposhtë. Aktiviteti realizohet si çdo lojë tjetër "memorie" me atë që në këtë rast nxënësit 
do të duhet t'i bashkojnë kartelat ku shfaqet trupi gjeometrik ose forma e shfaqur me fotografi me 
kartelat ku emri i formës ose trupit është i shkruar me shkronja. Çdo çift që e kanë gjetur nxënësit e 
marrin pranë tyre. Kushdo që e përfundon aktivitetin me më shumë çifte të mbledhura është fituesi.

"Memoria" është një lojë popullore dhe mund të gjejë përdorim të madh në mësimdhënie. Mund ta 
përdorni kur do t'i mësoni numrat romakë, kështu që fëmijët me mend t'i bashkojnë numrin arab me 
numrin romak që shpreh të njëjtën vlerë. Loja "Memorie", gjithashtu mund të luhet kur do të mësoni 
për "kohën". Në një kartelë koha do të shfaqet në orë analoge dhe në kartelën tjetër do të shfaqet në 
orë digjitale.  

Ÿ Letër

Ÿ Flomasterë

Ÿ Fotografi

Ÿ Ngjitës 

50.     Aktivitet:

Përshkrim i akt iv itet it :

Shënim:

Memoria me trupa dhe forma gjeometrike 

Fusha:Materialet e nevojshme:
 Numra

 Operacione matematikore

 Matje

 Punë me të dhëna 

 Zgjidhje problemesh

 Gjeometri 



50. Aktivitet: Memoria me trupa dhe forma gjeometrike 

para le logram

r r e t h

t r e kë n d ë s h
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