
                                                            Modele mësimore 

Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                       
Lënda: Biologji                                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                 
Klasa: 10  

Tema mësimore: Veçoritë e organizmave të gjallë.                                                                                   

Situata e të nxënit: Karakteristikat/tiparet e qenieve të gjalla.                                                             
Sistemi binominal 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                       
Nxënësi:  

a) kupton dallimin mes organizmave të gjallë dhe sendeve pa jetë,                                                                                                                                                                             
b) liston karakteristikat e qenieve të gjalla,                                                                                                                                       
c) shkruan saktë emërtimet latine të sistemit binominal. 

Fjalët kyçe: lëvizje, frymëmarrje, ndjeshmëri, riprodhim, rritje, ushqyerje, ekskretim, lloj,    
klasifikim, sistem binominal. 

Burimet: Teksti mësimor, interneti, video-projektori. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: Gjuha dhe komunikimi, sistematika, 
teknologjia dhe TIK-u. 

Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- Me anë të një video-projektori jepen pamje të ndryshme të qenieve të gjalla në habitate si 
tokë, ajër, ujë; 

- Veçojnë dhe përshkruhen karakteristikat e qenieve të gjalla. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore: 

 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Brainstorming Diskutimi i 
njohurive 

Punë 
individuale 

 

N Ndërtimi i 
njohurive 

Udhëzues i të vepruarit 
ndërlexues 

Lexim 
ndërveprues 

Punë dyshe  

P Përforcimi i 
njohurive 

Diagrami i Venit Paraqitja 
grafike e 
informacionit 

Punë në grup  

 

1) Parashikimi – Brainstorming 



Mësuesja shfaq me anë të video-projektorit lloje të ndryshme gjitarësh të ngjashëm, si për shembull 
Equus grenvyi ----- Equus burchelli. 

Drejton pyetje, të cilat komentohen dhe diskutohen nga klasa. 

2) Ndërtimi i njohurive 

Nxënësit ndahen në grupe pune (me nga dy veta). Detyra e tyre e përbashkët është të grumbullojnë 
sa më shumë informacione për sendet pa jetë dhe organizmat e gjallë. Nxënësit shfrytëzojnë 
njohuritë e tyre të fituara më parë, si dhe informacionet e grumbulluara nga interneti për të 
konceptuar situatën. Nxënësit e trajtojnë situatën në mënyrë kompetente, duke iu përgjigjur pyetjeve 
të tilla si: 

- Çfarë të dhënash na jep situata? 
- Çfarë duhet të gjejmë për ta zgjidhur këtë situatë? 
- Si janë të ndërtuara sendet pa jetë? 
- Çfarë i dallon sendet pa jetë nga organizmat e gjallë që vëzhguan? 
- Si janë të ndërtuara qeniet e gjalla dhe çfarë veçorish kanë? 
- A janë veçoritë e jetës të lidhura me njëra-tjetrën? 

Nxënësit analizojnë pyetjet, shprehin me fjalë mendimet e tyre, organizojnë me shkrim përgjigjet e 
pyetjeve në një tabelë, si më poshtë: 

                          
                           Sendet pa jetë 

                        
                     Organizmat e gjallë 
 

 
-  janë koleksione të organizuara molekulash; 
 
-  nuk kanë veçori të cilat mundësojnë jetën. 

 
-  kanë organizëm të ndërlikuar; 
 
- kanë veçori të cilat mundësojnë jetën e tyre, 
marrin frymë, lëvizin, ushqehen, rriten, 
zhvillohen, ekskretojnë, riprodhohen. 
 

 

3) Përforcimi i njohurive – Diagrami i Venit 

Nxënësit, të ndarë në grupe pune, i rikthehen analizës së videos që panë midis dy gjitarëve të 
ngjashëm  Equus grenvyi ----- Equus burchelli. 

Grupi a - analizon karakteristikat e gjinisë Equus, shkruan emërtimin latin të sistemit binominal për 
disa nga qeniet e gjalla. 

Grupi b - analizon karakteristikat e gjinisë Canis dhe shkruan emërtimin latin të sistemit binominal 
për disa nga qeniet e gjalla. 

Grupi c - analizon se si janë kualifikuar dy llojet e paraqitura në tabelën e dhënë (në tekstin mësimor 
fig. 1.4). 

Në fund bëhet një përmbledhje duke e strukturuar informacionin në formën e pyetjeve dhe 
ushtrimeve për diskutim.  



- Cilat janë veçoritë e organizmave të gjallë? 
- Ç᾽ quajmë lloj? 
- Çfarë tregon sistemi binominal? 
- Ç’do të thotë të klasifikosh? 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

           • kupton ndryshimin mes organizmave të gjallë dhe sendeve pa jetë; 

           • diskuton karakteristikat e qenieve të gjalla; 

           • emërton saktë me sistem binominal gjallesat; 

           • diskuton lirisht figurat e paraqitura nga video-projektori. 

Vlerësimi i nxënësit: Nxënësi vlerësohet për: 

►trajtimin me seriozitet të situatës dhe dhënien e përgjigjeve të argumentuara; 

►përshkrimin e saktë të veçorive të gjallesave; 

►bashkëpunimin në grup për të shprehur mendimet personale. 

Detyrat dhe puna e pavarur: 

Përdorin informacion nga interneti ose nga librat për të gjetur përafërsitë midis tre zogjve që jetojnë 
në Afrikën e Jugut → Pogoniulus pusillus – Merops pusillus – Merops nubicoides. 

 

                                                             



                                                             

Fusha: Shkencat  natyrore                                                                                                                       
Lënda: Biologji                                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                 
Klasa: 10  

Tema mësimore: Klasifikimi i qenieve të gjalla.                                                                                   

Situata e të nxënit: kafshët, bimët, kërpudhat, protistët, prokariotët.                                                              

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore:                                       
Nxënësi:  

a) liston mbretëritë e qenieve të gjalla, 
b) përcakton ngjashmëritë dhe dallimet mes qelizës së kërpudhës dhe asaj të bimës,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
c)   krahason qelizën bakteriale, bimore dhe shtazore, 
c) shkruan lloje njëqelizore, baktere, viruse, etj. 

Fjalët kyçe: bimë, kërpudha, prolistë, proteriale, virus. 

Burimet: Teksti mësimor, interneti, video-projektori, atlas biologjie. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: Gjuha dhe komunikimi, sistematika, 
TIK-u. 

Përshkrimi kontekstual i situatës: Mësuesja paraqet disa lloje kafshësh, bimësh, vertebrorësh, 
invertebrorësh, kërpudhash, virusesh, protistë, krahason mbretëritë e qenieve të gjalla, realizon 
skicime qelizash. 

 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore: 

 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Imagjinatë e drejtuar Diskutimi i 
njohurive 

Punë 
individuale 

 

N Ndërtimi i 
njohurive 

Të nxënit me këmbime 
(grupi i ekspertëve) 

Lexim 
ndërveprues 

Punë në grupe  

P Përforcimi i 
njohurive 

Vija e vlerës Paraqitja 
grafike e 
informacionit 

Punë me 
gjithë klasën 

 

 

Organizimi i orës së mësimit 

1) Parashikimi – Imagjinatë e drejtuar 



Mësuesja u kërkon nxënësve që të imagjinojnë pamje (imazhe) të ndryshme: kafshë, bimë, kërpudha, 
protiste, prokariote. Këto pamje nxënësit i kanë marrë nga imazhe të ndryshme të shfaqura në video-
projektor në tekste mësimore, revista shkencore. Nxënësit lihen për disa minuta të krahasojnë këto 
pamje, për informacionin që do të shprehin. Mësuesja drejton imagjinatën e tyre drejt pamjeve të 
video-projektorit. 

2) Ndërtimi i njohurive – Të nxënit me këmbime (grupi i ekspertëve) 

Nxënësit ndahen në grupe pune. 

Grupi A - analizon karakteristikat e mbretërisë së kafshëve, i emërton me ndihmën e mësuesit/es, 
skicon qelizën e tyre. 

Grupi B - analizon karakteristikat e mbretërisë së bimëve, i emërton me ndihmën e mësuesit/es, 
skicon qelizën e tyre. 

Grupi C - analizon karakteristikat  e mbretërisë së kërpudhave, i emërton me ndihmën e mësuesit/es, 
skicon qelizën e tyre. 

Grupi D - analizon karakteristikat  e mbretërisë së protistëve, i emërton me ndihmën e mësuesit/es, 
skicon qelizën e tyre. 

Grupi E - analizon karakteristikat e mbretërisë së prokariotëve, i emërton me ndihmën e mësuesit/es, 
skicon qelizën e tyre. 

3) Përforcimi i njohurive – Vija e vlerës                                                                                                        
Nxënësit në këtë fazë ftohen të gjithë në një veprimtari të re. 

Hapi I. Mësuesja shfaq foto të anemanave të detit dhe thekson se janë kafshë.                                      
Hapi II. Secili nxënës mendon për një pyetje dhe shkruan përgjigjen e vet.                                            
Hapi III. Mësuesja orienton nxënësit që të diskutojnë rreth këtyre çështjeve: 

- Krahasoni mbretëritë e qenieve të gjalla. 
- Dalloni dy mbretëritë e protistëve dhe prokariotëve. 
- Pse viruset nuk konsiderohen organizma të gjallë? 

Hapi IV. Mësuesi/ja kërkon që secili grup të caktojë një përfaqësues për të paraqitur mendimin e 
tyre. 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

           • merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 

           • diskuton për mbretëritë e qenieve të gjalla; 

           • analizon saktë çdo mbretëri; 

           • diskuton lirisht figurat e paraqitura dhe videot; 

           • skicon qeliza prokariote, protiste, bimore, shtazore. 

Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. 



Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit punojnë ushtrimin në fig. 1.23, faqe 19 në librin e nxënësit, 
dhe njihen me veçoritë e viruseve. 

 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            
Lënda: Biologji                                                                                                                                                        
Shkalla: 5                                                                                                                                                                          
Klasa: 10 

Tema mësimore: Kafshët jovertebrore  
 
Situata e të nxënit: Në një ekskursion të planifikuar, nxënësit me anë të një lupe vëzhguan në një 
mjedis pyjor disa organizma të vogla që jetonin nën humusin e gjetheve të rëna të pemëve. Po ashtu, 
ata dalluan se nën gurët përreth jetonin organizma të ndryshëm. Ata grumbulluan dhe veçuan disa 
organizma të këtij mjedisi pyjor, duke arritur në konkluzionet se, në një sipërfaqe të vogël të këtij 
ekosistemi jetonin dhe zhvilloheshin organizma dhe lloje të ndryshme kafshësh.  
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 
a) përcakton ndryshimet mes kafshëve vertebrore dhe atyre jovertebrore; 
b) shpjegon veçoritë kryesore të katër grupeve të jovertebrorëve: anelidëve, nematodeve, molusqeve dhe 
artropodave; 
c) krahason klasat e ndryshme të artropodave. 
 
Fjalët kyçe: çelës, klasifikim, mbretëri, klasa, rende, familje, gjini, lloje, hierarki e klasifikimit, struktura 
proteinike, struktura e ADN‐së, viruse.  
 
Burimet: teksti mësimor, revista shkencore, video‐projektor/kompjuter dhe mundësi e përdorimit të internetit, 
fletore, stilolaps, jovertebrorë të grumbulluar në mjedisin përreth zonës së banimit.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  
Gjuha dhe komunikimi, TIK-u, sistematika, shoqëria dhe mjedisi. 
Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- Me anë të një video-projektori jepen pamje të ndryshme të qenieve të gjalla në habitate të ndryshme 
(tokë, ajër, ujë); 

- Veçojnë dhe përshkruhen karakteristikat e jovertebrorëve. 

 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore: 

 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Breinstorming Diskutimi  i 
njohurive 

Punë 
individuale 

 

N Ndërtimi  i 
njohurive 

Organizimi grafik Lexim 
ndërveprues 

Punë në grup  

P Përforcimi  i 
njohurive 

Tabela e koncepteve Paraqitja 
grafike  e 
informacionit 

Punë në grup  

 

 

a) Parashikimi – Breinstorming 

Në këtë fazë mësimore mësuesi drejton këto pyetje: 

 



 

- Cilët jovertebrorë jetojnë pranë vendbanimit tuaj? 
- Në cilat mjedise jetojnë ata? 
- Emërtoni disa prej tyre. 
- Çfarë mund të thoni për mënyrën e tyre të jetesës? 

 
Nxënësit shprehin mendimin e tyre. Mësuesi i organizon informacionet e mbledhura në një organizues grafik 
dhe diskutojnë së bashku përgjigjet sqaruese. Veprimet e kryera për trajtimin e situatës. Veprimtari paraprake. 
Përpara se të prezantohet veprimtaria, nxënësve u jepen fotografi dhe figura me kafshë jovertebrore që gjenden 
në zonën e banimit të tyre. Nxënësit trajtojnë situatën në mënyrë kompetente (nëse është e mundur mund të 
shfrytëzohet edhe lidhja me internetin për të parë organizma). Nxënësit përdorin shprehitë, informacionet, të 
dhënat plotësuese dhe njohuritë paraprake për të identifikuar organizmat. 
 
 
b) Ndërtimi i njohurive – Organizimi grafik 
 
Punë në grupe. Nxënësit ndahen në grupe. Secili grup ka disa gjallesa (fotografi dhe figura mbi tryezë). 
Nxënësit analizojnë veprimet e tyre. Nxënësit ndajnë detyrat dhe punojnë për identifikimin 
e gjallesave. Ata vëzhgojnë gjallesat, lexojnë informacionin në tekstin mësimor, grupojnë gjallesat e ndryshme, 
ndërkohë që rezultatet e punës paraprake i mbajnë shënim në fletoret personale. Mësuesi udhëzon nxënësit të 
plotësojnë tabelën si më poshtë. Nxënësit reflektojnë për përgjigjet që japin dhe diskutojnë. Sakaq, shënojnë 
me shkrim shumëllojshmërinë dhe klasifikimin e organizmave. 
 
   Krimb toke Kërmill Gaforre Shumëkëmbësh Bletë Merimangë 

 
Mbulesa 
e trupit ‐ e 
fortë 
 

Jo Po ‐ guaskë 
mbrojtëse 
 

Po ‐ karpaks Po‐ skelet i 
jashtëm 
 

Jo Jo 

Segmente 
të 
dukshme 
 

Po ‐ trup i 
segmentuar 
 

Po ‐ 
reduktohet 
segmentimi 

Po ‐ 
segmentimi 
është i 
dukshëm në 
pjesën e 
poshtme të 
trupit 
 

Po ‐ shumë 
segmente 
trupore 
 

Po ‐ tri 
segmente: 
kokë‐gjoks 
dhe bark 
 

Po ‐ kokë, 
kraharor 
dhe bark. 
 

Mënyra e 
të 
ushqyerit 
 

Barngrënës Barngrënës Barngrënës 
dhe 
mishngrënës 
 

Mishngrënës 
dhe barngrënës 

Nektar nga 
lulet 

Mishngrënës 
(p.sh. 
insekte) 
 

Lëvizja Keta Këmba 
muskulore 

Këmbë të 
nyjëtuara 
 

Këmbë të 
nyjëtuara 
 

Flatra për 
fluturën 
dhe këmbë 

Këmbë të 
nyjëtuara 
 

Aparati i 
gojës 
 

Goja ‐ pret 
dhe 
copëton 
gjethet 
 

Goja ‐ bren 
(pret dhe 
copëton) 
bimët 
 

Masha të 
forta që e 
kapin 
ushqimin 
dhe e 
ndihmojnë 
ta gëlltitin 

Ap. i gojës me 
pjesë të forta 
për copëtimin e 
ushqimeve 
 

Ap. i gojës, 
i 
specializuar 
për thithjen 
e nektarit 
 

Nofulla të 
forta që 
copëtojnë 
ushqimin 



në gojë 
 

 
 
c) Përforcimi i njohurive – Tabela e koncepteve 
 
Nxënësit në këtë fazë orientohen në bazë të disa nëntematikave si më poshtë, të cilat do t’i punojnë sipas 
grupeve të punës: 
 
a) pasqyrojnë ndryshimet mes kafshëve vertebrore dhe atyre jovertebrore; 
b) përshkruajnë veçoritë kryesore të katër grupeve të jovertebrorëve: anelidëve, nematodeve, molusqeve dhe 
artropodave; 
c) dallojnë klasat e ndryshme të artropodave. 
 
Secili grup ndan rezultatet e punës me grupet e tjera dhe së bashku diskutojnë për veçoritë e jovertebrorëve. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
fushës sipas temës mësimore. 
 
Detyra dhe puna e pavarur: Nxënësit punojnë ushtrimin 1.6, fq. 15. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            

Lënda: Biologji                                                                                                                                                        

Shkalla: 5                                                                                                                                                                          

Klasa: 10 

Tema mësimore: Kafshët vertebrore  
 
Situata e të nxënit: Shikimi i një filmi dokumentar mbi florën dhe faunën e vendit tonë, tregoi se fauna e 
e jonë është një pasuri organizmash të gjallë, që mund t’i takosh në mjedise tokësore dhe 
ujore, organizma si: ujku, skifteri, lundërza, rrëqebulli, bufi, macja e egër, krapi, dhelpra, çakalli, pëllumbat e 
egër, kaprolli, dhia e egër, lepuri, thëllëza e malit, gjeli i egër, breshkat, gjarpërinjtë, trofta, derri i egër, 
hardhuca, etj. Nxënësit u angazhuan shumë dhe menduan se duhet të bënin një studim për të eksploruar dhe 
klasifikuar organizmat shtazorë të zonave të ndryshme të vendit. 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 
a) përcakton ndryshimet mes kafshëve vertebrore dhe atyre jovertebrore; 
b) shpjegon veçoritë kryesore të vertebrorëve; 
c) krahason pesë klasat e ndryshme të vertebrorëve. 
 
 
Fjalët kyçe: vertebrorë, peshq, reptile, amfibë, shpend, gjitar.  
 
Burimet: teksti mësimor, revista shkencore, video‐projektor/kompjuter dhe mundësi e përdorimit të 
internetit, fletore, stilolaps, atlas biologjie.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, TIK-u, sistematika, 
shoqëria dhe mjedisi. 
 

Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- Me anë të një video-projektori jepet një dokumentar mbi faunën e vendit tonë (tokë, ajër, ujë); 
- Veçohen dhe përshkruhen karakteristikat e vertebrorëve. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Breinstorming Diskutimi  i 
njohurive 

Punë 
individuale 

 

N Ndërtimi  i 
njohurive 

Organizuesi grafik Lexim 
ndërveprues 

Punë në grup  

P Përforcimi  i 
njohurive 

Pyetje-diskutime Paraqitja 
grafike  e 
informacionit 

Punë në grup  

 

 



a) Parashikimi - Breinstorming 
 
Në fazën hyrëse mësuesi/ja shfaq për disa minuta në video-projektor filmin e shkurtër dokumentar mbi 
florën e vendit tonë. Mësuesi/ja shkruan në tabelë fjalën ʺvertebror̋  dhe drej   
 
           -  Cilët janë disa nga vertebrorët që jetojnë në zonën tuaj? 
 
           -  Në cilat mjedise janë përshtatur për të jetuar këto organizma? 
 
           -  Si është mbuluar trupi i tyre? 
 
           -  Me çfarë ushqehen këto organizma? 
 
           -  Si riprodhohen? 
 
           -  Si i ushqejnë të vegjlit? 
 
           -  A tregojnë kujdes për të vegjlit pasi i lindin? 
 
Nxënësit shprehin mendimet e tyre. Mësuesi i hedh informacionet e mbledhura në një organizues grafik dhe 
diskutojnë së bashku përgjigjet. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   Përgatitja e një prezantimi me PowerPoint për florën dhe faunën e Tropojës, Llogorasë, Korçës apo M   
Dajtit. Prezantimi do të përfshijë: 
 
► habitatet natyrore të bimëve dhe kafshëve në mjediset ujore, tokësore, në kullotat alpine dhe në male; 
► kushtet e jetesës, mënyrën e të ushqyerit, kujdesin për pasardhësit; 
► rëndësinë e disa prej organizmave në jetën e njeriut. 
 
Kjo teknikë u mundëson nxënësve të mësojnë nëpërmjet vizualizimit, dëgjimit dhe arsyetimit. 

 
b) Ndërtimi i njohurive - Organizimi grafik 
 
Ndahen grupet me nga 4 nxënës. Secili grup trajton situatën në mënyrë kompetente. Caktojnë detyrat për 
secilin individ dhe punojnë së bashku për identifikimin e kafshëve të dhëna në situatë. Nxënësit 
shfrytëzojnë njohuritë paraprake të nevojshme për trajtimin e situatës dhe i referohen informacionit që jepet 
në tekstin mësimor. Nxënësit shprehin mendimin e tyre në grup për klasifikimin e kafshëve dhe plotësojnë 
tabelën si më poshtë: 
 
.                                  
Nr. Peshq Amfibë Reptil Shpendë Gjitarë 
 Krap Bretkosa Breshka Skifterë Ujq 
   Hardhuca Bufë Lundërza 
   Gjarpërinj Pëllumba të egër Mace të egra 
    Thëllëza mali Dhelpra 
    Gjela të egër Çakej 
    Gjarpërinj Kaproj 
     Dhi të egra 
     Derra të egër 
     Lepuj të egër 

 
 



c) Përforcimi i njohurive – Pyetje/përgjigje 
Kjo fazë e mësimit përmbyllet me metodën e pyetjeve dhe përgjigjeve, ku nxënësit sipas grupeve punojnë 
me pyetje duke kthyer përgjigje. Më pas shkëmbejnë pyetjen me grupet e tjera.  
Grupet e nxënësve: 
a) përshkruajnë veçoritë e vertebrorëve; 
b) shpjegojnë se si klasat e ndryshme të vertebrorëve kanë shfaqur përshtatshmëri gjithmonë e më të mira 
për jetën në tokë; 
c) analizojnë pesë klasat e vertebrorëve dhe sjellin shembuj për secilën prej tyre; 
d) listojnë pesë mbretëritë e gjallesave dhe përshkruajnë karakteristikat e tyre. 
 
Grupet diskutojnë për mënyrën se si e zgjidhën situatën dhe shkëmbejnë eksperiencat me njëri‐tjetrin. 
   
Vlerësimi i situatës: Situata quhet e realizuar kur nxënësi: 
- bashkëpunon në grup sipas roleve të caktuara për trajtimin kompetent të situatës; 
- klasifikon organizmat në grupet e duhura; 
- regjistron rezultatet në tabelë. 

 
Vlerësimi i nxënësit: Nxënësi vlerësohet për: 
- pjesëmarrjen aktive gjatë orës së mësimit dhe kryerjen në kohë të detyrave të ngarkuara; 
- përdorimin e fjalorit shkencor gjatë diskutimit; 
- përshkrimin e saktë të veçorive të gjallesave; 
- saktësinë e klasifikimit të gjallesave në grupet përkatëse. 
 
 
Detyra ose punë e pavarur: Punimi i tabelës 1.4, faqe 13. 
 
 
 
 



Fusha: Shkencat  natyrore                                                                                                                       
Lënda: Biologji                                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                 
Klasa: 10  

Tema mësimore: Bimët.     

Situata e të nxënit: Mbretëria e bimëve. Sa të shumëllojshme janë bimët.                                                                                                                                            

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                       
Nxënësi:  

a) tregon se të gjitha bimët kanë aftësi të prodhojnë vetë lëndën ushqyese në sajë të dritës së 
diellit; 

b) kupton disa fakte që mundësojnë përshtatjen e bimëve në toka të thata;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
c)   sjell ndërmend veçoritë e katër grupeve kryesore të mbretërive të qenieve të gjalla. 

Fjalët kyçe: bimë me farë, autotrofe, klorofil, alga, myshqe, fiere, bimë pa farë, monokotiledone, 
dikotiledone.  

Burimet: Tekst mësimor, video-projektor, atlas biologjie. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: Gjuha dhe komunikimi, sistematika, 
TIK-u, shoqëria dhe mjedisi. 

Përshkrimi kontekstual i situatës 

Mësuesja paraqet disa lloje bimësh, të rritura në habitate të ndryshme. Krahason lloje të caktuara 
bimësh duke iu referuar edhe habitateve të tyre. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 

Fazat e 
strukturës 

Strategjitë 
mësimore 

Veprimtaria e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

Evokim Stuhi mendimesh Shkëmbim idesh Punë me klasën  
Realizimi i 
kuptimit 

Hartë koncepti Bashkëbisedim 
ndërveprues 

Punë në grupe  

Reflektim Rrjeti i diskutimit Nxitja e 
diskutimit 

Punë individuale  

 

a) Evokim - Stuhi mendimesh 

Mësuesja shkruan në tabelë konceptet “autotrof” dhe “klorofile”, duke drejtuar këto pyetje: 

- Çfarë përfaqësojnë këto struktura për qelizat bimore? 

- Çfarë kuptoni me konceptin “autotrof”? 

- Pse kafshët nuk janë organizma autotrofe? 

Mësuesja shkruan gjithë informacionin e grumbulluar nga nxënësit dhe diskutojnë për të vlerësuar 
përgjigjet e sakta. 



 

b) Realizimi i kuptimit – Harta e koncepteve 

Mësuesi/ja u prezanton nxënësve rezultatet e të nxënit për temën mësimore dhe burimet që nxënësit 
mund të përdorin për të realizuar përgatitjen e herbariumit. Ndahen grupet me nga 4 nxënës. Secili 
grup ka disa lloje gjethesh dhe bimësh me lule. 

► Grupet hartojnë planin e punës. Detyra e përbashkët e grupeve është që të vendosin bimët për t’u 
tharë në një libër të vjetër ose midis fletëve të revistave. Ato duhet të shtrijnë mirë gjethet dhe lulet. 
Pasi të mbyllin librin/revistën, të vendosin pesha të rënda, duke i ruajtur në një mjedis të thatë, të 
errët dhe pa lagështirë. Çdo ditë duhet t’ia ndërrojnë vendin në libër bimës, gjetheve, luleve, që ato 
të mos myken nga lagështira. Tharja e gjetheve vazhdon të bëhet në mënyrë individuale. 

► Pasi gjethet të jenë tharë, nxënësit duhet t’i vendosin, ngjisin me kujdes në një fletë formati të 
bardhë ose në një vizatim. 

► Nxënësit duhet të tregohen të kujdesshëm kur grupojnë bimët në herba, sipas klasifikimit. 

► Përmes burimeve të tekstit mësimor, nxënësit sigurojnë të dhëna specifike për klasifikimin e tyre. 
Nxënësit plotësojnë tabelën si më poshtë: 

  Bimët/filumet           Alga        Myshqe           Fiere    Bimë me lule 
 
 
 
 

    

 

c) Reflektim – Rrjeti i diskutimit 

Në këtë fazë nxënësi: 

- tregon se të gjitha bimët janë organizma autotrofe; 
- sjell ndërmend veçoritë e katër grupeve kryesore të bimëve; 
- emërton bimët sipas emërtimit dy-emëror të Karl Lineut. 

Disa ditë më pas nxënësit dorëzojnë te mësuesi/ja herbarin me bimë. 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

           • merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 

           • përgatit dhe paraqet në klasë një herbor cilësor me emërtimet përkatëse për çdo bimë; 

           • dallon veçoritë e algave, myshqeve, fiereve dhe bimëve me fara; 

           • pasqyron ndryshimet mes mandeotilideve dhe dikotiledonve. 

Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. 

Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur për të përgatitur një herbor 
cilësor. 



 



                                                             

Fusha: Shkencat  natyrore                                                                                                                       
Lënda: Biologji                                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                 
Klasa: 10  

Tema mësimore: Punë praktike. Realizimi i skicimit biologjik.                                                                                   

Situata e të nxënit: Njohja me mjetet, vëzhgimi, matjet dhe mbajtja e të dhënave.                                                              

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave thelbësore. 

Nxënësi: 

- Vëzhgon llojin ose pjesë të caktuara të trupit të qenieve të gjalla; 
- Pasqyron tiparet e vëzhguara që e ndihmojnë në klasifikim; 
- Emërton pjesët të cilat tregojnë tiparet kryesore të organizmit; 
- Vrojton karakteristikat e grupimit biologjik me emërtimin e pjesëve të shikimit; 
- Mban qëndrim pozitiv ndaj punës së shokëve në grup dhe në klasë. 

Fjalët kyçe: përshtatje.  

Burimet: lupë, laps, fletore, gomë, vizore, foto të ndryshme, atlas biologjie. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: hulumtim, vëzhgim.  

Përshkrimi kontekstual i situatës 

- Paraqiten figura me lloje të ndryshme organizmash të botës së gjallë.  
- Realizohen skicime të figurave biologjike, vëzhgime, matje mbahen shënime. 

Metodologjia dhe veprimtaria e nxënësve. Punë individuale. 

Puna praktike zhvillohet brenda një ore mësimore. Kjo punë praktike realizohet në mënyrë individuale 
nga nxënësit. Secili nxënës përgatitet të bëjë një skicim biologjik të një organizmi të gjallë. Përdor laps 
plumbi dhe lapsa me ngjyra. Secili nxënës ka përpara një figurë biologjike. Shkrimi duhet të jetë i madh 
dhe i qartë, të përdoren dritëhijet. 

Të vendosen mbi figurë emërtimet e pjesëve dhe karakteristikat e grupimit biologjik ku ai bën pjesë. 
Emërtimet vendosen horizontalisht dhe larg konturit të figurës. Në përfundim të këtij skicimi nxënësit 
kanë realizuar një përshtatje të pamjes me skicimin e bërë. 

 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

1. Realizon saktë skicimin biologjik.  

2. Emërton saktë pjesët e skicimit.                                                                                                                   
3. Jep qartë karakteristikat e grupimit ku bën pjesë lloji biologjik. 



Vlerësimi mbështetet në vëzhgimin e saktë, matjen dhe realizimin e drejtë të skicimit, si dhe shpejtësinë 
e kryerjes së punës praktike. 

Detyrat dhe puna e pavarur 

           

 



                                                             

Fusha: Shkencat  natyrore                                                                                                                       
Lënda: Biologji                                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                 
Klasa: 10  

Tema mësimore: Përdorimi i çelësave të përcaktimit. 

Situata e të nxënit: 

Ndërtimi i çelësave dikotomikë.                                                                                                                          
Si mund të përdorim çelësin për përcaktimin e një organizmi të panjohur (bimor ose shtazor)?                                                                                                                                                

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave thelbësore:  

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore:                                       
Nxënësi:  

a) njihet me një çelës dikotomik dhe ndërtimin e tij; 
b) krijon një çelës përcaktimi; 
c) përdor saktë çelësin e përcaktimit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fjalët kyçe: çelës dikotomik.  

Burimet: lloje të ndryshme organizmash bimorë dhe shtazorë, video-projektori, foto. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: botanika, zoologjia, sistematika. 

Përshkrimi kontekstual i situatës 

Jepen foto të organizmave bimorë dhe shtazorë, dhe përcaktohen me anë të çelësit dikotomik.   
Analizohen organizmat në bazë të të dhënave orientuese në çelës. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:  

Punë në grupe dyshe. 

Kjo punë praktike realizohet në grupe dyshe. Secili grup-dysh i nxënësve merr përpara foto të llojeve 
të ndryshme bimore dhe shtazore. Kjo punë praktike realizohet duke u mbështetur në udhëzimet e 
tekstit. Hapat për ndërtimin e tekstit: 

►realizohet lista e tipareve për sa i përket ngjyrës së lules, së petaleve dhe numrit të tyre (lloji 
bimor); 

►realizohet lista e tipareve të trupit, madhësia e këmbëve, ngjyra, etj. (lloji shtazor). 

Zgjidhet njëri nga tiparet dhe nxënësi fillon grupimin e luleve. I njëjti veprim realizohet edhe për 
llojin shtazor. Ecuria e punës duhet mbështetur tek arsyetimi dhe mendimi logjik. Secili nga nxënësit 
mund të këmbejë me njëri-tjetrin çelësin që ka ndërtuar vetë. Mund të korrigjojnë njëri-tjetrin gjatë 
punës me çelësin që të jetë sa më i lehtë për t’u përdorur nga ata. Për të pasur një rezultat pune të 
saktë, nxënësit duhet të ndjekin të gjitha udhëzimet që paraqiten në tekstin shkollor, si dhe në 
udhëzimet/sugjerimet e mësuesve. 



Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

           • merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 

           • ndërton drejt një çelës dikotomik; 

           • e përdor saktë çelësin; 

           • diskuton lirisht përdorimin e tij në klasë. 

Pyetje dhe ushtrime për diskutim: 

- Ç᾽ është një çelës dikotomik, çfarë tregon ai? 
- Si mund të përdoren çelësat dikotomikë për të përcaktuar një organizëm të panjohur? 
- Si mund të ndërtojmë një çelës dikotomik? 

Nxënësit i përgjigjen pyetjeve dhe japin eksperiencën e tyre në lidhje me ndërtimin e çelësit 
dikotomik. 

Vlerësimi i nxënësit mbështetet në mënyrën se si ndërtojnë një çelës, aftësitë dhe shprehitë në 
përdorim për përcaktimin e llojeve bimore dhe shtazore. 

Detyrat dhe puna e pavarur: Paraqitja në klasë e çelësave përcaktues të llojeve të ndryshme. 

           

 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                                                

Lënda: Biologji                                                                                                                         

Shkalla: 5                                                                                                                                        

Klasa: 10  

Tema mësimore: Punë praktike. Klasifikimi i kafshëve.  

Situata e të nxënit:  

- Karakteristikat e tipit të vertebrorëve (klasa e peshqve, amfibëve, zvarranikëve, shpendëve,  
gjitarëve).                                                                                                                                                            

- Karakteristikat e tipit të këmbënyjëtuarve (klasa e insekteve, tipi i krimbave të   
rrumbullakët, unazorë, molusqet).                                                                                                                                                                        

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore:                                                              

Nxënësi:                                                                                                                                                                          
- tregon klasifikimin e mbretërisë së kafshëve;                                                                                          

- shpjegon tipin e vertebrorëve me klasat përbërëse;                                                                                                           

- përshkruan tipin e këmbënyjëtuarve me klasat përbërëse;                                                                                         

- krahason klasat brenda tipit.                                                                                                                                          

Fjalët kyçe: vertebrorë, peshq, amfibë, zvarranikë, shpendë, insekte, krustacë, araknidë, 
miriapodë.                                                                                                                                           

Burimet: teksti mësimor, harta biologjie, video-projektor, fletë formati A4, laps plumbi HB. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: Sistematika e bimëve dhe e 
kafshëve, botanika, zoologjia, TIK-u.                                                                                                      

Përshkrimi kontekstual i situatës:                                                                                                                                                                        

Jepet një tablo (mjet mësimor). Përshkruhen dhe krahasohen nga nxënësit klasat e kafshëve të 
organizuara në tipe.  

                                                                                                                                                     

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: punë në grupe. 

Në fillim mësuesi/ja shfaq në video-projektor pamje me lloje të ndryshme peshqish, 
amfibësh, zvarranikësh, shpendësh, gjitarësh, lloje krustacesh, insektesh, merimangash, 
akrepësh. 

 Nxënësit ndahen në grupe pune: 

 Grupi 1 



- analizon tipin e vertebrorëve;                                                                                                                     

- liston karakteristikat e tipit;                                                                                                              

- emërton disa vertebrorë me ndihmën e mësuesit. 

  

Grupi 2 

- analizon tipin e këmbënyjëtuarve;                                                                                                   

- liston karakteristikat e tyre dhe emërton me ndihmën e mësuesit disa përfaqësues të tipit. 

Grupi 3 

- analizon tipin e krimbave;                                                                                                                         

- dallon krimbat unazor nga ata të rrumbullakët. 

Në fund bëhet një përmbledhje e njohurive të marra. 

Nxënësit, sipas grupeve të punës, përgatitin posterin për temën e përcaktuar duke  
skematizuar disa tipe vertebrash ose këmbënyjëtuarish, krimbave të llojeve të ndryshme dhe 
duke i krahasuar ato. Më pas puna prezantohet para klasës, duke dalluar kështu tipet e 
ndryshme të klasës së kafshëve. 

 

Pyetje dhe ushtrime për diskutim: 

- Renditni tri karakteristika të cilat i dallojnë gjitarët nga shpendët. 

- Krahasoni miriapodët dhe araknidët. 

- Dalloni nematodet nga anilidët. 

 

Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse: 

 - nxënësi merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 

 - diskuton për tipin e vertebrorëve, këmbënyjëtuarit;  

- analizon saktë çdo klasë të tipit përkatës.  

Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. 

Detyrat dhe puna e pavarur: Sillni në klasë materiale nga interneti, duke u bazuar në temën 
e klasifikimit të kafshëve. Dalloni llojet.  



                                                            

Fusha: Shkencat  natyrore                                                                                                                       
Lënda: Biologji                                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                 
Klasa: 10  

Tema mësimore: Ndërtimi i qelizave                                                                                  

Situata e të nxënit: Vëzhgimi i organeleve të qelizës.                                                              

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                       
Nxënësi:  

a) përshkruan ndërtimin e qelizës; 
b) rendit tri karakteristikat e përbashkëta që kanë të gjitha qelizat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
c)   krahason duke gjetur anët e përbashkëta dhe ndryshimet midis një qelize bimore dhe një 
qelize shtazore; 
c) shpjegon ndërtimin e një qelize bimore dhe të një qelize shtazore. 

Fjalët kyçe: mikroskop, membranë qelizore, mur qelizor, kloroplaste, citoplazmë, mitokondri, 
vakuolë, bërthamë, ribozomet, Aparati i Golxhit, rrjeti endoplazmatik. 

Burimet: teksti mësimor, interneti, video-projektori, lapsi, goma, fleta e formatit. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: biologjia qelizore, histologjia, TIK-u. 

Përshkrimi kontekstual i situatës: Në trupin e njeriut ekzistojnë mbi 200 lloje qelizash. Ndonëse të 
gjitha qelizat ndajnë me njëra-tjetrën disa tipare të përbashkëta, mes tyre ka dallime të mëdha. Secila 
prej qelizave kryen funksione specifike. Përmes vëzhgimeve do të identifikohen strukturat që 
përmbajnë qelizat bimore dhe shtazore, si dhe lloje të ndryshme specializimesh. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë 
mësimore 

Organizimi i nxënësve Koha 

E Evokimi Kllaster Punë me klasën  
R Realizimi i kuptimit Kubim Punë në grupe  
R Reflektimi Kllaster Punë me klasën  
 

Organizimi i orës së mësimit 

a) Evokimi – Kllaster 

Nxënësit nxjerrin pamje dhe video nga interneti, ku shfaqen qelizat bimore dhe ato shtazore. Në mes 
të tabelës mësuesi/ja shkruan temën. Ai/ajo udhëzon nxënësit të shkruajnë të gjitha fjalët dhe frazat 
që u vijnë në mendje rreth dy tipave të qelizave, duke ndërtuar sa më shumë lidhje mes fjalëve. Më 
pas nxënësit krahasojnë pamjet e shfaqura në video-projektor dhe shprehin mendimet e tyre për 
krijimin e një kllasteri.  



Dy tipat bazë të qelizave 
     ↓                                     ↓ 

    Qeliza shtazore 
 

                                                   /   \                                      /   \ 

 

b) Realizimi i kuptimit – Kubimi 

Nxënësit ndahen në grupe pune. U jepet detyra të lexojnë temën, ku secilit grup i është dhënë nga një 
kub. Në faqet e kubit janë shkruar fjalët: përshkruani, krahasoni, shpjegoni, ndërtoni, zbatoni, 
argumentoni. 

Grupi 1 - Përshkruani karakteristikat e dy tipave të qelizave.                                                                      
Grupi 2 - Krahasoni llojet e organeleve që ndodhen në dy tipat e qelizave.                                                     
Grupi 3 - Shpjegoni ndërtimin e qelizës bimore dhe organelet përbërëse.                                                       
Grupi 4 - Analizoni ndërtimin e qelizës shtazore dhe organelet përbërëse.                                                   
Grupi 5 - Argumentoni tri ndryshimet kryesore të dy tipave të qelizave.                                                       
Grupi 6 - Zbatoni dhe vizatoni një qelizë bimore dhe një shtazore. 

c) Reflektimi - Kllaster 

Në fund të kësaj faze bëhet një diskutim i hapur me të gjithë klasën. Nën drejtimin e mësuesit apo të 
mësueses, përfaqësuesit e çdo grupi japin përgjigjet dhe debatohet rreth tyre. Në fund përgjigjet e 
sakta plotësojnë kllasterin e fillimit.                                                                                                         

Pyetje dhe përgjigje për diskutim: 

- Çfarë depozitohet në bërthamë? 

- Cili është funksioni i vakuolave? 

- Pse kromozomet mund të shikohen kur qeliza ndahet? 

- Listo organelet e qelizës, trego ndërtimin dhe funksionin. 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj;                                                                                                       
- diskuton për formën, ndërtimin dhe funksionin e organeleve;                                                                   
- emërton saktë organelet e qelizës;                                                                                                                       
- diskuton lirisht figurat e qelizave. 

Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. 

Detyrat dhe puna e pavarur: Punohet pyetja 2.1, faqe 25. 

 

 

    Qeliza bimore 



 

 
 

 

 



 

Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            
Lënda: Biologji                                                                                                                                                        
Shkalla: 5                                                                                                                                                                          
Klasa: 10 

Tema mësimore: Vëzhgimi i qelizave shtazore  
 
Situata e të nxënit: Në trupin e njeriut ekzistojnë mbi 200 lloje qelizash. Ndonëse të gjitha qelizat ndajnë me 
njëra- tjetrën disa tipare të përbashkëta, mes tyre ka dallime të mëdha. Secila prej qelizave kryen funksione 
specifike. Përmes vëzhgimeve do të identifikohen strukturat që përmbajnë qelizat bimore dhe shtazore, si dhe 
disa lloje të ndryshme specializimesh. 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 
a) përshkruan ndërtimin e bërthamës në qelizën shtazore; 
b) shpjegon rolin e bërthamës e të ribozomeve; 
c) analizon lidhjen anatomike e funksionale midis REP- it dhe ribozomeve. 
 
Fjalët kyçe: kromatinë, kromozom, Aparati i Golxhit, lizozome, rrjeti endoplazmatik.  
 
Burimet: teksti mësimor, interneti.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: biologjia qelizore, TIK-u. 
                                                                                                                                                                           
Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- jepen shembuj me foto nga interneti të qelizës shtazore; 
- interpretohen organelet që e përbëjnë atë. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Link Të nxënit në 
bashkëpunim 

Punë dyshe  

N Ndërtimi  i 
njohurive 

Harta e konceptit Nxitja për të përsosur 
të shkruarit 

Punë dyshe  

P Përforcimi  i 
njohurive 

Shkrimi i shpejtë Nxitja për të përsosur 
të shkruarit 

Punë 
individuale 

 

 
 

 

a) Parashikimi - Link 
Mësuesi/ja shkruan në tabelë konceptin “organele” dhe kërkon përgjigje nga nxënësit për lidhjet e këtij 
koncepti me njohuritë që ato mund të kenë: 
- Ç ᾽janë organelet?              
Nxënësit lihen për 3-4 minuta të vëzhgojnë figurën dhe më pas në grupe dyshe duhet të renditin në letër 
lidhjet ose marrëdhëniet me organelet e strukturave të shënuara. U kërkohet nxënësve që të thonë se çfarë 
kanë shënuar. Nxënësit shprehin mendimet e tyre, përgjigjen lirshëm për çka dinë mbi organelet e qelizës. 

 



Mësuesi/ja i shënon ato në tabelë. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   b) Ndërtimi i njohurive - Harta e koncepteve 
Mësuesi/ja paraqet hartën e koncepteve. Gjatë interpretimit thekson ndërtimin dhe rolin e secilës organele 
në qelizë. Mësuesi/ja kërkon që nxënësit të lexojnë tekstin, duke i vënë të punojnë në dyshe dhe duke 
plotësuar tabelën me konceptin e organeleve e llojeve të tyre. Mësuesi/ja thekson se ribozomet janë të lira 
në citoplazmë, por edhe mbi REP- in, duke formuar REP-in e kokrrizuar.  
                                
 
  Organelet                                 Ndërtimi         Funksioni 
Bërthama Ka membranë dhe lëngun bërthamor + bërthamëzat Ruan dhe tejçon 

informacionin gjenetik 
REP-i Sistem gypash e fshikëzash Transportojnë lëndët me 

qeliza 
Ribozomet Të përbëra nga proteina dhe ARN-ja, të cilat ndodhen 

të lira ose mbi REP-in 
Sintetizojnë proteinat 

Aparati i 
Golxhit 

Sistem trastash, gypash e fshikëzash Rol sekretues 

Lizozomet Fshikëza me lëndë tretëse Tretin lëndët ushqimore të 
qelizës 

Mitokondri Një  membranë me dy shtresa që dallohen nga 
funksioni e nga përbërja 

Prodhon energjinë në formë 
ATP-je 

Citoskelet Mikrofijëza të përbëra nga proteina Për mbështetjen, elasticitetin, 
lëvizjen e qelizës 

Mikrogypthat Në formë kleçkash boshe të përbëra nga proteina Ndihmojnë në lëvizjen e 
kromozomeve gjatë ndarjes 

 
 
c) Përforcimi i njohurive – Shkrim i shpejtë 
 
Nxënësit lihen për afro 5 minuta të shkruajnë çfarë mësuan për organelet e qelizës, ndërtimin dhe rolin e 
tyre. Më pas u kërkohet nxënësve që të lexojnë atë që kanë shkruar. 
 
  Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- diskuton mbi organelet që përbëjnë qelizën shtazore; 
- analizon saktë dhe shkencërisht detyrat brenda grupit; 
- diskuton lirisht për fotot dhe pamjet nga interneti. 

 
Vlerësimi i nxënësit: Nxënësi vlerësohet për rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. 
 
Detyra ose puna e pavarur: Nxënësit punojnë pyetjen 2.1, faqe 25. 
 
 
 



 

Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            
Lënda: Biologji                                                                                                                                                        
Shkalla: 5                                                                                                                                                                          
Klasa: 10 

Tema mësimore: Vëzhgimi i qelizave bimore  
 
Situata e të nxënit: 
Në trupin e njeriut ekzistojnë mbi 200 lloje qelizash. Ndonëse të gjitha qelizat ndajnë me njëra- tjetrën disa 
tipare të përbashkëta, mes tyre ka dallime të mëdha. Secila prej qelizave kryen funksione specifike. Përmes 
vëzhgimeve do të identifikohen strukturat që përmbajnë qelizat bimore dhe ato shtazore, si dhe disa lloje të 
ndryshme specializimesh. 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 
a) përshkruan rolin e kloroplasteve, murit qelizor e vakuolës në qelizën bimore; 
b) krahason mitokondrinë me kloroplastet; 
c) analizon ndërtimin e qelizës bimore me atë shtazore; 
d) mban qëndrim pozitiv ndaj punës së shokëve, në grup dhe në klasë. 
 
Fjalët kyçe: mur qelizor, kloroplaste, vakuolë, tilakoide, grana, stromë.  
 
Burimet: teksti mësimor, interneti, video-projektori.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: biologjia qelizore, TIK-u. 
                                                                                                                                                                           
Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- jepen foto të qelizës bimore dhe organeleve të saj; 
- interpretohet funksioni që kryejnë. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë 
mësimore 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Brainstorming Punë dyshe  
N Ndërtimi  i njohurive Insert Punë në grupe  
P Përforcimi  i njohurive Kllaster Punë individuale  

 
 

 

a) Parashikimi - Brainstorming 
 
Mësuesi/ja fazën hyrëse e fillon me drejtimin e disa pyetjeve: 
- Çfarë dini për ndërtimin e qelizës bimore? Nxënësit shkruajnë idetë, të cilat i diskutojnë më pas në çifte e 
në grup, duke u bazuar në njohuritë e mëposhtme.  
- Cila është organelja specifike për qelizat bimore, që nuk gjendet në atë shtazore? 
- A dini struktura të tjera specifike për qelizën bimore? 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   b) Ndërtimi i njohurive - Insert 
 
Në këtë fazë bëhet leximi i pjesës duke vendosur shenjat V, =, -, ?. Nënvizimet e bëra në libër hidhen në 
tabelën e INSERT-it. Pra, pjesët kryesore të mësimit të shënuara me shenjat përkatëse hidhen në tabelë, 
(shenja V vendoset për atë pjesë që nxënësit dinë, shenja + për pjesën që është shtuar e re, shenja – për 
pjesën që nuk e dinë, dhe shenja ? për pjesën që nuk kuptojnë). 
                                
 
                 V                   +                    -                    ? 
 
 
 
 
 

   

 
Zhvillohet diskutimi në çifte e më pas në grupe. Sqarohen pyetje e problematika të ngritura nga nxënësit 
për krahasimin e mitokondrive me kloroplastet. Tabela plotësohet më tej nga mësuesi/ja. 
 
c) Përforcimi i njohurive – Kllaster 
 
 Krijohet një Kllaster në tabelën e zezë me fjalët qelizë bimore.  
      
            

fotosinteza 
                                                          ↑                                               ↑ 
 
                                                   
 
                                                                 ↓                                        ↓ 
 
 

vakuola 
 
 
 

mur qelizor 

          qelizë bimore 

         kloroplaste 

  Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- diskuton mbi organelet që përbëjnë qelizën bimore; 
- analizon saktë dhe shkencërisht detyrat brenda grupit; 
- diskuton lirisht për pamjet e shfaqura nga interneti në video-projektor. 

 
Vlerësimi i nxënësit: Nxënësi vlerësohet për rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. 
 
Detyra ose punë e pavarur: Vazhdimi i zhvillimit të pyetjes 2.1, faqe 25. 
 
 
 



                                                            

Fusha: Shkencat  natyrore                                                                                                                       
Lënda: Biologji                                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                 
Klasa: 10  

Tema mësimore: Specializimi i qelizave.                                                                                   

Situata e të nxënit: Qelizat dhe organizmat. Nivelet hierarkike të organizmit.                                                              

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore:                                       
Nxënësi:  

a) përshkruan lloje të ndryshme qelizash; 
b) rendit/ liston organet e trupit të njeriut dhe organet e bimëve;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
c)   krahason indet muskulore me indet bimore; 
d) mban qëndrim pozitiv ndaj punës së shokëve në grup dhe në klasë. 

Fjalët kyçe: sistem organesh, ind, organ. 

Burimet: teksti mësimor, interneti, video-projektori. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: biologjia qelizore, TIK-u. 

Përshkrimi kontekstual i situatës: jepen shembuj me foto nga interneti të disa llojeve qelizash të 
specializuara. Më tej ato interpretohen për funksionin që kryejnë. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë praktike 

Organizimi i orës së mësimit: nxënësit nxjerrin pamje të marra nga interneti të qelizave të 
specializuara. Krahasojnë pamjet.   
Ndërtimi i njohurive 

Nxënësit ndahen në grupe pune.  

Grupi 1- analizon qelizat nervore, qelizat e kuqe të gjakut (eritrocitet). Ku gjenden ato? Çfarë 
funksioni kanë? 
Grupi 2 - analizon qeliza të floemës, ksilemës, mesofilit gardhor.                                                     .                                                       
Grupi 3 - analizon qeliza me qerpikë, qeliza të spermës dhe vezës. Ku gjenden ato? Çfarë funksioni 
kanë? 
Në fund bëhet një përmbledhje e sistemeve të organeve që ato përfaqësojnë, ku secili grup realizon 
konceptin e hierarkisë për detyrën që i është ngarkuar.                                                                                                                                                    
 

Pyetje dhe përgjigje për diskutim: 

Çfarë quajmë sistem organesh? Jepni shembuj të sistemeve dhe tregoni funksionet që kryejnë. 

 Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

• merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj;                                                                                                       
• diskuton për hierarkinë (qelizë-ind-organ-sistem organesh-aparat);                                                                   



• analizon saktë/shkencërisht detyrat brenda grupit;                                                                                                                       
• diskuton lirisht për fotot dhe pamjet e marra nga interneti. 

Vlerësimi i nxënësit mbështetet në vëzhgimin e saktë, matjen e realizimin e drejtë të skicimit dhe 
shpejtësinë e kryerjes së punës praktike. 

Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimi 2.2, faqe 27. 

 



                                                             

Fusha: Shkencat  natyrore                                                                                                                       
Lënda: Biologji                                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                 
Klasa: 10  

Tema mësimore: Punë praktike.  Vëzhgimi me anë të mikroskopit me dritë  i qelizës bimore dhe i 
qelizës shtazore.                                                                                   

Situata e të nxënit: Përdorimi i aparaturave dhe i materialeve laboratorike. Përdorimi i teknikave 
vëzhgim, matje, regjistrim.                                                              

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                       
Nxënësi:  

a) përdor aparatura dhe materiale laboratorike; 
b) përdor teknikat vëzhgim, matje;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
c)   vizaton një qelizë bimore dhe një qelizë shtazore të parë me mikroskop; 
c) komenton pamjen. 

Fjalët kyçe: mikroskop, pajisje laboratorike. 

Burimet: mikroskop, lamelë, lamë, qepë, thikë, tretësirë jodi, laps, fletë A4, gomë, qelizat e gojës 
ose të trakesë, blu metilen. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: biologjia qelizore, eksperimente dhe 
kërkime. 

Përshkrimi kontekstual i situatës: Jepet organi bimor cipa e qepës, qeliza shtazore (qeliza të 
gojës). Realizohet prerja nga pjesa e brendshme e qepës, po kështu dhe të qelizës së gojës apo 
trakesë. Shpjegohet pjesa e epidermës.   

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: praktikë, eksperiment, punë dyshe. 

Nxënësit të ndarë në grupe dyshe fillojnë të realizojnë punën praktike sipas etapave. Bëhet prerja e 
qepës. Merret një pjesë e materialit nga brendësia e qepës. Me pincetë nxirret jashtë një pjesë e vogël 
e epidermës së qepës.  

- Vendosen dy pika ujë në lamelë. 
- Merret pjesa e epidermës dhe vendoset mbi të. 
- Përdoret letra thithëse për thithjen e ujit. 
- Skicohet/vizatohet pamja që shihet në mikroskop. 
- Kujdes përdorimin: fillimisht zmadhimin e vogël e më pas të mesmin, për të dalluar pamjen 

më qartë. 
- Merret me pincetë tretësirë jodi e vendoset te skaji i xhamit mbulues (një pikë). Shihet 

ndryshimi në mikroskop. 
- Vijohet sipas grupeve për të marrë qelizën shtazore të gojës në brendësi të faqes. 
- Me anë të një spatule merret pak nga pjesa e brendshme e trakesë. 
- Qelizat e marra vendosen në një lamë.  
- Hidhen pika blu metilen. 



- Vendosen sipër qelizave afër lamelës. Nuk duhet të krijohen bulëza ajri, pasi gjatë vëzhgimit 
në mikroskop nxënësit mund të gabojnë me organelet qelizore. 

- Vizatohet pamja që ata shohin.                                                                                                                     

Pyetje dhe përgjigje për diskutim:  

Mësuesi/ja pyet nxënësit nëse puna praktike është  përfunduar nga të gjitha grupet. Nga njohuritë e 
fituara më parë nxënësit dinë që qeliza bimore ka kloroplaste, por qelizat e qepës bëjnë përjashtim. 
Përmendni një arsye për këtë rast. Tretësira e jodit merr ngjyrë blu të errët në prani të amidonit.  

- A përmban amidon ndonjëra nga qelizat e qepës? 

- Cila pjesë e qelizës u ngjyros me blu të errët te qelizat e trakesë? 

- A përshkohet membrana qelizore nga blu metileni? Shpjegojeni. 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- përdor drejt pajisjet laboratorike;                                                                                                                   

- kryen në rregull etapat e punës praktike;                                                                                                                                                

- skicon drejt figurën;                                                                                                                                        

- mban shënime. 

Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. 

Detyrat dhe puna e pavarur: Në fund të punës praktike nxënësit plotësojnë fletoren me 
përfundimet e marra dhe me të dhënat e konkluzionet e nxjerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

 
 

 

  
 
   
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 
 
 

 

 

  
 
 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            
Lënda: Biologji                                                                                                                                                        
Shkalla: 5                                                                                                                                                                          
Klasa: 10 

Tema mësimore: Shpërhapja (difuzioni)  
 
Situata e të nxënit: shpërhapja dhe organizmat e gjallë. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 
a) shpjegon konceptin e difuzionit; 
b) përshkruan plotësimin e nevojave të organizmave të gjallë me procesin e difuzionit; 
c) liston shembuj difuzioni tek organizmat e gjallë. 
 
Fjalët kyçe: shpërhapje (difuzion), gradient.  
 
Burimet: tekst biologjie, video‐projektor.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: fizika, kimia, TIK-u. 
 

Përshkrimi kontekstual i situatës: Transporti qelizor i referohet lëvizjes së lëndëve përmes murit dhe 
membranës qelizore. Ky transport është i rëndësishëm në dy aspekte: së pari, lejon që në qelizë të hyjnë dhe të 
dalin lëndë sipas funksionit biologjik të saj; së dyti, e lejon qelizën të rregullojë karakteristikat e këtij transporti 
(p.sh. rritjen e transportit të glukozës në qelizat muskulore gjatë një aktiviteti fizik). Përmes eksperimenteve do 
të thellohemi në të kuptuarin e formave të transportit qelizor. 

Kjo është një mundësi që të aftësohemi në mbledhjen e të dhënave sasiore dhe t’i përpunojmë ato. Gjithashtu 
diskutimi rreth besueshmërisë së rezultateve tuaja do t’ju ndihmojë që të zhvilloni aftësitë vlerësuese. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 

Struktura e orës mësimore: 

 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

E Evokimi Breinstorming Shembuj 
problemorë 

Të gjithë 
nxënësit 

 

R Realizimi  i 
kuptimit 

Shkëmbimi i një 
problemi 

Lexim 
ndërveprues 

Punë në grupe  

R Reflektimi  Kllaster Pyetje - 
përgjigje 

Të gjithë 
nxënësit 

 

 
 

 

a) Evokimi - Breinstorming 
 
Mësuesi/ja, duke treguar një pamje, pyet: Çfarë informacioni ju përçon kjo pamje?  
Nxënësit argumentojnë figurën: Zambakët përdorin insektet për ta transferuar polenin e tyre nga një lule te 
tjetra. Poleni përmban gametë mashkullorë dhe insektet i ndihmojnë këta gametë të bashkohen me gametë 

 



femërorë duke bërë të mundur fekondimin.  
Mësuesi/ja pyet: Çfarë përdor zambaku?  
Nxënësit përgjigjen: Zambakët përdorin ngjyrat për të tërhequr meshkujt.  
 
Femrat e grerëzave prodhojnë një substancë kimike. Meshkujt e ndiejnë dhe afrohen, por ky burim nuk është 
grerëza, por lulja e zambakut. Në fund të fazës së rikujtimit mësuesi/ja bën një përmbledhje. Nëpërmjet këtij 
shembulli argumentohet koncepti i shpërhapjes (difuzionit). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  b) Realizimi i kuptimit - Shkëmben një problem 
 
Punë në grupe. Kërkohet analizimi kimik dhe fizik i konceptit difuzion. Klasa ndahet në grupe pune dhe 
analizojnë termin, si për qelizën bimore ashtu edhe për qelizën shtazore. 
 
Grupi I. Analizon konceptin difuzion nga ana fizike. Atomet, molekulat dhe jonet janë vazhdimisht në 
lëvizje. Sa më e lartë të jetë temperatura, aq më shpejt lëvizin ato. Në një substancë të ngurtë grimcat nuk 
lëvizin shpejt. Bimët kanë nevojë për CO2 për të bërë fotosintezën. CO2 përhapet nga ajri në gjethe. Kjo 
ndodh sepse ka përqendrim më të ulët të CO2-shit brenda gjethes. Molekula e CO2-shit përhapet me 
shpejtësi në drejtim të gradientit, ndërsa O2, si produkt i fotosintezës del jashtë. Ai difuzion kryhet nëpërmjet 
gojëzave. Kjo është analiza që do të realizojë grupi I. 
 
Grupi II. Analizon konceptin difuzion nga ana kimike në organizmat shtazorë. Në një lëng grimcat lëvizin 
me shpejtësi duke u përplasur midis tyre, duke kërcyer pas përplasjes. Molekulat dhe jonet lëvizin lirisht kur 
janë në tretësirë. Gazet, tretësirat dhe përzierjet e lëngëta përhapen në mënyrë të njëtrajtshme. Për shembull, 
veza e prishur në një cep të dhomës. Molekulat e H2S që çliron ajo kanë difuzion përmes ajrit në të gjithë 
mjedisin. Difuzioni është i rëndësishëm në shkëmbimin e gazeve edhe te kafshët. Në mushkëri, oksigjeni 
shpërhapet nga një alveolë te rruazat e kuqe të gjakut. Kjo është analiza që do të realizojë grupi II.  
 
Në fund bëhet përmbledhja e njohurive të marra me anë të pyetjeve dhe të diskutimeve duke u paraqitur në 
një kllaster.  
 
c) Reflektimi – Kllaster 
Çështje: 
-  Përkufizoni se çfarë është difuzioni. 
-  Renditni tre shembuj difuzioni tek organizmat e gjallë. 
- Çfarë efekti shkakton rritja e temperaturës në energjinë kinetike të molekulave të një gazi apo të një 
tretësi? 
- A kërkon energji nga qeliza? 

   
    
   Nuk kërkon energji 
 

 
 
Sipas gradientit 
të përqendrimit 

 
Shpërhapje e thjeshtë 
  Difuzioni 

Në qelizën 
bimore/ 
shtazore 

 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- diskuton brenda grupit dhe ndërmjet grupeve konceptin difuzion; 
- analizon konceptin duke u nisur nga dy pikëpamje, kimike dhe fizike, tek organizmat e gjallë.  
 



 

Vlerësimi i nxënësit: Nxënësi vlerësohet për përdorimin e teknikës së vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të dukurisë së 
difuzionit dhe argumentimin e punës në grup. 
 
Detyra ose puna e pavarur: Punimi i figurës 2.14, faqe 31. 

 

 



 

Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            
Lënda: Biologji                                                                                                                                                        
Shkalla: 5                                                                                                                                                                          
Klasa: 10 

Tema mësimore: Osmoza 
 
Situata e të nxënit: Osmoza te qelizat shtazore dhe ato bimore. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 
a) shpjegon konceptin/termin osmozë; 
b) përshkruan rëndësinë e ujit për organizmat e gjallë; 
c) dallon membranën e përshkueshme, gjysmë të përshkueshme, të papërshkueshme; 
d) analizon dhe interpreton procesin e osmozës te bimët dhe te kafshët; 
e) mban qëndrim pozitiv ndaj punës së shokëve, në grup dhe në klasë. 
 
Fjalët kyçe: osmozë, membranë e përshkueshme, plazmolizë, presion turgori, Tub Visking. 
 
Burimet: tekst biologjie, video‐projektor, material nga interneti, pajisje mësimore biologjike (Tub 
Visking).  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: fizika, kimia, TIK-u. 
 

Përshkrimi kontekstual i situatës: Transporti qelizor i referohet lëvizjes së lëndëve përmes murit dhe 
membranës qelizore. Ky transport është i rëndësishëm në dy aspekte: së pari, lejon që në qelizë të hyjnë 
dhe të dalin lëndë sipas funksionit biologjik të saj; së dyti, e lejon qelizën të rregullojë karakteristikat e 
këtij transporti (p.sh. rritjen e transportit të glukozës në qelizat muskulore gjatë një aktiviteti fizik). Përmes 
eksperimenteve do të thellohemi në të kuptuarin e formave të transportit qelizor. 

Kjo është një mundësi që të aftësohemi në mbledhjen e të dhënave sasiore dhe t’i përpunojmë ato. 
Gjithashtu diskutimi rreth besueshmërisë së rezultateve tuaja do t’ju ndihmojë që të zhvilloni aftësitë 
vlerësuese. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë 
mësimore 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

E Evokimi Di Punë me klasën  
R Realizimi  i kuptimit Dua të di Punë dyshe  
R Reflektimi  Mësova Punë me klasën  

 
 

 



a) Evokimi - Di 
 
Nxënësit nxiten të shprehin njohuritë e tyre për ujin. Ata listojnë në fletore disa veti fizike dhe kimike të 
ujit. Cilësoj që uji është përbërësi më i rëndësishëm i organizmave të gjallë, si dhe tretës shumë i mirë. Në 
pjesën më të madhe, qelizat përbëhen nga uji. Substanca të ndryshme treten në ujë. Uji përbëhet nga dy 
atome hidrogjen dhe një atom oksigjen. Molekulat e tij lëvizin sipas gradientit të përqendrimit. 
Përqendrimi i tyre është i ndryshëm, si brenda ashtu dhe jashtë qelizës. 
Nxënësit interpretojnë figurën 2.15, faqe 32, ku një enë me ujë dhe sheqer ka një Tub Visking me vrimë që 
lejon kalimin e ujit, por jo të sheqerit. Tubi Visking improvizon një membranë, ku në anën e djathtë të saj 
ka përqendrim më të lartë të molekulave të sheqerit, ndërsa në anën e majtë ky përqendrim është i ulët. 
Fotoja interpretohet nga disa nxënës.  
 
b) Realizimi i kuptimit - Dua të di 
 
Kjo fazë fillohet me interpretimin e fotove nga nxënësit për informacionin që mbartin, me ndihmën e 
mësuesit/es. Secili nxënës punon në dyshe, ku duhet që të jenë aktivë për interpretimin e fotove të 
paraqitura. Mësuesi/ja shkruan në dërrasë përgjigjet e nxënësve. Uji ka gradient përqendrimi. 
Osmoza: 
► është lloj difuzioni; 
► është difuzion i molekulave të ujit në një gjendje, në të cilën do të kalojnë përmes membranës; 
► poret e membranës janë të vogla, saqë nuk është e lehtë që molekulat e glukozës të kalojnë përmes saj; 
► është difuzion i molekulave të ujit nga një zonë me potencial të lartë ujor drejt atij më të ulët, përmes 
membranës së përshkueshme. 
Argumentoni tre tipat e membranave: 
a) Pjesërisht të përshkueshme  b) të përshkueshme  c) të papërshkueshme. 
 
Membrana qelizore sillet në mënyrë të ngjashme me Tubin Visking. Nxënësit orientohen se membrana 
qelizore ndan dy tretësira të ndryshme: citoplazmën me tretësirën rrethuese të qelizës, që bën të mundur 
osmozën. Në video-projektor paraqitet se si ndodh procesi i osmozës në qelizën shtazore. Nxënxësit 
interpretojnë procesin e osmozës. Molekulat e ujit do të kalojnë/përshkruajnë membranën. Në qelizë hyn 
uji, qeliza fryhet. Membrana tendoset dhe qeliza plas. Nëse tretësira ujore është më e përqendruar se ajo në 
citoplazmë, molekulat e ujit do të kalojnë jashtë qelizës. Citoplazma tkurret, qelizat rrudhosen. Ky proces 
është tipik te qelizat shtazore (p.sh. rruazat e kuqe të gjakut). Komentet shkruhen në dërrasë të zezë. 
 
Osmoza në qelizën bimore. 
Nga pamjet e paraqitura tregohet se si qeliza bimore në ujë të pastër nuk plas. Nxënësit shpjegojnë se 
qeliza bimore rrethohet nga muri qelizor i përshkueshëm plotësisht. Membrana është pjesërisht e 
përshkueshme. Uji hyn në qelizë, citoplazma dhe vakuola fryhen. Muri qelizor nuk lejon që qeliza të plasë. 
Qeliza bimore në tretësirë të përqendruar do të humbasë ujë nëpërmjet osmozës. Pra, citoplazma tkurret, 
qeliza fishket dhe humbet qëndrueshmërinë. Mësuesi/ja analizon procesin: kur tretësira është e 
përqendruar, uji del jashtë qelizës. Citoplazma dhe vakuola tkurren. Membrana qelizore mbështjell 
citoplazmën, e cila shkëputet nga muri qelizor. Qeliza pëson plazmolizë. 
Në fund bëhet një përmbledhje e koncepteve të dhëna. 
 
c) Reflektimi - Mësova 
 
Nxënësit mësuan se çfarë është osmoza. Si ndodh ajo në qelizën bimore? Ku dallon procesi i osmozës në 
këto dy qeliza (bimore dhe shtazore)? Nxënësit mësuan procesin e plazmolizës dhe presionin e turgorit.  
 
 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

 



- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- diskuton dhe interpreton figurat e dhëna; 
- analizon saktë osmozën dhe dy tipat e qelizës bimore dhe shtazore; 
- jep shembuj të osmozës për dy tipat e qelizës.  
 
Vlerësimi i nxënësit: Nxënësi vlerësohet për përdorimin e teknikës së vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mësuesi mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të dukurisë 
së osmozës dhe saktësinë e interpretimit të fotove të paraqitura në video-projektor. 
 
Detyra ose puna e pavarur: Mësuesi/ja orienton nxënësit të skicojnë figurat 2.16-2.17,  faqe 33 dhe t’i 
komentojnë ato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            
Lënda: Biologji                                                                                                                                                        
Shkalla: 5                                                                                                                                                                          
Klasa: 10 

Tema mësimore: Punë praktike “Matja e shpejtësisë së osmozës”. 
 
Situata e të nxënit: lartësia e lëngut (tretësirë e përqendruar sheqeri) në mm në lidhje me kohën. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 
a) përdor teknika, aparatura dhe materiale biologjike; 
b) planifikon ecurinë e punës; 
c) realizon vëzhgime, matje, regjistrime; 
d) interpreton dhe vlerëson vëzhgimet e të dhënave. 
 
Fjalët kyçe: tretësirë e përqendruar sheqeri. 
 
Burimet: pajisje laboratorike, tub qelqi, Tub Visking.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: Fizika, Kimia. 
 

Përshkrimi kontekstual i situatës: Matja e shpejtësisë së osmozës duke shprehur aftësi dhe shkathtësi. 
Vlerësimi dhe interpretimi i punës. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: vëzhgim, matje, regjistrim, interpretim dhe vlerësim i punës. 

Organizimi i orës mësimore: Nxënësit njihen me punën praktike që do të realizojnë. Puna zhvillohet në 
grupe. Grupet rregullojnë dhe sistemojnë aparaturat dhe materialet e laboratorit. Secili grup ndjek hap pas 
hapi udhëzimet për kryerjen e punës që janë në tekstin Biologjia X. Grupet punojnë në dyshe. Merret ujë, 
Tub Visking, i cili laget dhe fërkohet midis gishtave që të hapet. Fundi i tij lidhet dhe tubi mbushet me 
tretësirë të përqendruar sheqeri me pipetë. Vendoset një tub i hollë qelqi në pajisje e lidhet fort. Vendoset 
tubi brenda një gote kimike me ujë. Bëhen vëzhgime nga grupet e nxënësve duke shënuar nivelin e lëngut 
brenda tubit të qelqit. Secili grup mat çdo 2 minuta nivelin e lëngut në tubin e qelqit. Të dhënat shënohen 
në një tabelë të përgatitur më parë në fletore. 

 

Përqendrimi i 
tretësirës së 
sheqerit në % 

Ujë i 
distiluar 

     0,5      1,0      1,5     2,0    2,5 

Numri i 
qelizave të 
plazmolizës nga 
100 të tilla 

    0        0      10      75     98    100 

 
Pyetjet dhe ushtrimet për diskutim: 

 



 
- Përshkruani çfarë i ndodh nivelit të lëngut në tubin e qelqit.  
- Shpjegoni pse nuk pati qeliza të plazmatizuara në tretësirën 0,5 % të sheqerit. 
- Shpjegoni pse u plazmalizuan të gjitha qelizat në tretësirën 2,5 %  të sheqerit. 
- Nga grafiku i bërë gjeni shpejtësinë mesatare të ngjitjes së lëngut. 
- Imagjinoni çfarë do të ndodhë me shpejtësinë e osmozës, nëse do të kishit përdorur një tub me gunga dhe 
gropa. 
- Si ndikon temperatura në osmozë? 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- përdor drejt pajisjet laboratorike;  
- kryen me rregull etapat e punës praktike; 
- skicon figurën; 
- mban drejt shënimet; 
- nxjerr saktë rezultatet; 
- interpreton si duhet të dhënat.  
 
Vlerësimi i nxënësit: Nxënësi vlerësohet për aftësinë, shkathtësinë dhe interpretimin e punës. Rezultatet e 
të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            
Lënda: Biologji                                                                                                                                                        
Shkalla: 5                                                                                                                                                                          
Klasa: 10 

Tema mësimore: Transporti aktiv 
 
Situata e të nxënit: Lëvizja e molekulave përmes membranës kërkon energji. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                      
Nxënësi: 
a) përshkruan konceptin transport aktiv; 
b) shpjegon qartë se si realizohet transporti aktiv në qelizë; 
c) krahason procesin e endocitozës dhe të ekzocitozës. 
 
Fjalët kyçe: transport aktiv, ekzocitozë, endocitozë. 
 
Burimet: Teksti, video-projektori. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: fizika, kimia, TIK-u. 
 

Përshkrimi kontekstual i situatës: Lëvizja e makromolekulave, lëvizja jashtë-brenda ose e kundërta, 
realizohet duke përdorur energjinë e frymëmarrjes. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Organizimi i orës mësimore: 

Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaritë e 
nxënësve 

Organizimi i nxënësve 

Parashikimi Lapsat në mes Të nxënit në 
bashkëpunim 

Punë në grupe 

Ndërtimi i njohurive Veprimtari e leximit të 
drejtuar 

Të lexuarit ndërveprues Punë individuale 

Përforcimi Diagrami i Venit Nxitja për të përsosur të 
shkruarit 

Punë në grupe të vogla 

 

a) Parashikimi - Lapsat në mes 

Mësuesi/ja i ndan nxënësit në grupe të vogla dhe kërkon që të përshkruajnë mënyrat e përshkueshmërisë së 
lëndëve përmes membranës qelizore, duke u bazuar në njohuritë e fituara. 

Fillon diskutimi për difuzionin, pastaj edhe për shpërndarjen e lehtësuar, si dhe për osmozën si disa forma 
të transportit pasiv. 

Nxënësi i parë shpreh idetë e tij, duke vendosur një laps në mes të tryezës. Ndërkohë nuk duhet të flasë 
derisa të gjithë pjesëmarrësit e grupit të kenë vënë lapsat në tryezë. Nxënësi që nuk ka gjë për të shprehur 
thotë “pas”, duke vendosur lapsin. Duke lëvizur lirshëm në klasë, mësuesi/ja shkon në çdo grup, zgjedh një 
laps dhe pyet të zotin e tij. Në këtë mënyrë grupet plotësojnë njëri-tjetrin. 



b) Ndërtimi i njohurive - Veprimtari e leximit të drejtuar (VLD) 

Mësuesi/ja kalon në etapën e veprimtarisë së leximit të drejtuar (VLD), ndërkohë që u kërkon nxënësve të 
hapin librin në faqen e mësimit “Transporti aktiv” e të lexojnë në heshtje temën, duke e ndarë atë në tri 
nënpjesë të zotëruar lehtësisht prej tyre, të cilat mësuesi ua dikton. Leximi do të zgjasë 5-10 minuta. 

Nxënësi njihet me: 

I. Konceptin e transportit aktiv e të proteinave të transportit; 
II. Lëvizjen e joneve nitrat nga toka në bimë, të proteinave; 
III. Transportin aktiv me anë të fshikëzave (endozitoza/ekzocitoza). 

Për çdo pjesë të ndarë, mësuesi/ja u thotë nxënësve se duhet të nxjerrin një përfundim, të cilin duhet ta 
shkruajnë në fletore për ta përdorur në përfundimet që do të nxirren në fund të veprimtarisë. Diskutimi i 
këtyre çështjeve është një veprimtari finalizuese që nxënësit të kuptojnë më qartë/saktë thelbin e transportit 
aktiv në ndryshim nga mënyrat e tjera të përshkueshmërisë membranore. 

c) Përforcimi - Diagrami i Venit 

Gjatë kësaj faze bëhet përforcimi i njohurive. Mësuesi u kërkon grupeve të nxënësve që të plotësojnë 
diagramin, ku të paraqiten anët e përbashkëta e ndryshimet midis endocitozës dhe ekzocitozës. 

 

Qeliza nxjerr lëndët 
nga brenda jashtë 

          → 

 

  ←                             ↓ 

                                                                      

                                                                                 E përbashkëta 

             ↓ 

 

                           

 

Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj;  
- diskuton brenda grupit dhe ndërmjet grupeve termin “transport aktiv”; 
- analizon konceptin dhe sjell shembuj të cilët sqarojnë procesin. 
 
Vlerësimi i nxënësit: Mësuesi përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mësuesi mban 
shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të dukurisë së difuzionit 
dhe argumentimin e punës në grup.   
 

- Qeliza fut lëndë brenda saj 
- Është fagocitozë e pinocitozë 

- janë forma aktive 
- bëhen me fshikëza 

 

Ndryshimet 
e 
endocitozës 

 

Ndryshimet 
e 
ekzocitozës 



Detyra dhe puna e pavarur: Interpretohet rëndësia e “transportit aktiv” për qelizat e gjalla me anë të një 
shembulli. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                         
Klasa:10 
 
Tema mësimore: Karbohidratet (Sheqernat)                                                                                      
 
Situata e të nxënit: Kimia e jetës 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
a) tregon raportin H:O në molekulën e karbohidrateve; 
b) përshkruan funksionin biologjik të sheqernave; 
c) provon ushqime për të kuptuar praninë e karbohidrateve; 
d) klasifikon sheqernat sipas monomereve. 
 
Fjalët kyçe: karbohidrate, monosaharide, disaharide, polisaharide, fibrat ushqimore. 
 
Burimet: teksti mësimor, video-projektori, interneti, revista shkencore, fotot. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia, TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: 
Nxënësit paraqesin struktura kimike të llojeve të ndryshme të sheqernave. Interpretojnë strukturat 
për nga informacioni që ato paraqesin. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 
 
Organizimi i orës mësimore: 
 
Struktura Fazat e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

P Parashikimi Kllaster Të menduarit 
ndërveprues 

Punë me të gjithë 
klasën 

N Ndërtimi i 
njohurive 

Veprimtari e 
leximit të drejtuar 

Të lexuarit 
ndërveprues 

Punë dyshe 

P Përforcimi Ditari dypjesësh  Paraqitja grafike e 
informacionit 

Punë në grupe 

 
a) Parashikimi - Kllaster 
Nxënësi njeh figura dhe struktura të llojeve të ndryshme të karbohidrateve, nga lënda e kimisë. 
Nëpërmjet një kllasteri fillon kjo fazë e mësimit:  
- Çfarë elementesh kimike përmbajnë karbohidratet? 
- Emërtoni strukturat që keni.  
- A treten në ujë? 
- Si klasifikohen ato?  
- A njihni lloje të tjera karbohidratesh? 
Nëpërmjet këtyre pyetjeve merren shumë përgjigje dhe ide. 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

     Karbohidratet 



 
b) Ndërtimi i njohurive - Veprimtaria e leximit të drejtuar 
               
Punë dyshe. Mësuesi orienton punën dyshe. Nxënësit punojnë duke shprehur mendimet e tyre për 
funksionin e karbohidrateve. Nxënësit në grupe dyshe emërtohen A dhe B. Nxënësi A fillon të 
tregojë çfarë mban mend nga leximi i tekstit, ndërkohë nxënësi B dëgjon me vëmendje. Më pas 
nxënësit ndalojnë dhe ndërrojnë rolet. Nxënësit në grupe dyshe renditin funksionet e karbohidrateve:                                                                                                                                                                  
 
1. Përdoren nga qeliza për të nxjerrë energji; 
2. Nuk janë rezervë e energjisë (depozitojnë energji); 
3. Strukturore, ADN, ARN. 
 
Vazhdon puna në grupe dyshe për të realizuar provat nëse ushqimet përmbajnë karbohidrateve. 
Secila dyshe realizon provën me amidonin dhe celulozën. Janë monosaharide apo polisaharide? 
Fibrat (celuloza), sheqer i rëndësishëm për organizmin, ndihmojnë organizmin në tretje. Por nuk 
tretet nga organizmi, vetëm nga disa kafshë ripërtypëse. Vazhdohet prova me disaharide                     
(nxënësit mund të shikojnë eksperimente të ndryshme edhe në video-projektor). Paraqitja e provës 
skicohet në fletore. 
 
c) Përforcimi - Ditari dypjesësh  
                   
Mësuesi/ja e ndan tabelën në dy pjesë për të ndërtuar ditarin dypjesësh. Kolonat plotësohen nga 
nxënësit me njohuritë që sapo marrin.  
 
 
    Llojet e sheqernave  
 

    Përfaqësues të tyre 

 
1. Monosaharide   
2. Disaharide 
3. Polisaharide 

 
- Glukoza, fruktoza 
- Sakaroza, maltoza, laktoza 
- Celuloza, amidoni, glikogjeni 

                                                                                                                                                    
 
Pyetje për diskutim: 
- Cilët janë elementet kimike që janë gjetur në të gjitha karbohidratet? 
- Përmendni dy përdorime të karbohidrateve  në organizmat e gjallë. 
- Pse farat e bimëve përmbajnë sheqer?  
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- diskuton për funksionet e karbohidrateve; 
- shfaq aftësi për të provuar praninë e tyre në ushqime; 
- diskuton lirisht për llojet dhe përdorimin e karbohidrateve. 
 
Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë 
sipas temës mësimore. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruani një raport ku të tregohet se çfarë ndodh kur bie sasia e 
glukozës në gjak, ose kur ngrihet sasia e saj mbi nivelin e lejuar? 
 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                         
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Yndyrat (Lipidet)                                                                                     
 
Situata e të nxënit: Kimia e jetës 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
a) liston elementet përbërëse të yndyrave; 
b) përshkruan funksionin biologjik të yndyrave; 
c) krahason trigliceridet me fosfolipidet; 
d) analizon rëndësinë e yndyrave për jetën e njeriut, bimëve e kafshëve. 
 
Fjalët kyçe: acide yndyrore, fosfolipide, trigliceride, glicerol, vajra, ind dhjamor. 
 
Burimet: teksti mësimor, video-projektori, interneti, revistat shkencore, fotot. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia, TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nxënësit paraqesin struktura kimike të llojeve të ndryshme të 
yndyrave. Interpretojnë strukturat për nga informacioni që ato paraqesin. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 
 
Organizimi i orës mësimore: 
 
Struktura Fazat e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

P Parashikimi 
 

Kllaster Diskutimi i njohurive Punë me klasën 

N Ndërtimi i 
njohurive 

Ditar dypjesësh Paraqitja grafike e 
informacionit 

Punë në grupe 

P Përforcimi Pyetje-diskutime  Të menduarit 
ndërveprues 

Punë me klasën 

 
a) Parashikimi - Kllaster 
Prej lëndës së kimisë, nxënësi njeh figura dhe struktura të llojeve të ndryshme të karbohidrateve. 
Nëpërmjet një kllasteri fillon kjo fazë e mësimit:  
- Cila është struktura kimike e yndyrave? 
- Si klasifikohen yndyrat sipas origjinës së tyre? 
- Cili është roli i tyre në organizëm?  
- A njihni lloje të ndryshme yndyrash? 
 Nëpërmjet këtyre pyetjeve merren shumë përgjigje dhe ide.                                                                                                                                           
 
 
                                                         vaj                    dhjami 
 
 
                             shtazore                                                    bimore 
 
                                                       gjalpi 
                                                                                    burim energjie 
 

yndyrat 



b) Ndërtimi i njohurive - Ditar dypjesësh 
                  
Mësuesi/ja e ndan klasën në grupe duke iu shpjeguar detyrën, e cila konsiston si më poshtë: 
Brenda grupeve të mëdha nxënësit ndahen në çifte treshe. Kjo ndarje korrespondon me ndarjen e 
pjesëve në tekst. Secili nga çiftet lexon dhe i thotë shokut idetë dhe pastaj i diskutojnë ato në grup. 
Secili çift dhe një anëtar i grupit paraqet idetë dhe detyrën e realizuar përpara klasës. Këtu 
mësuesi/ja ndërhyn për të shpjeguar idetë e konceptet e paqarta. Në tabelë paraqitet ditari dypjesësh: 
njëra anë paraqet planifikimin e grupeve dhe ana tjetër tregon çështjet që do të trajtohen. 
 
 
                            
                    Planifikimi i punës  
 

     
               Çështjet që do të trajtohen 

 
1. Ndarja e klasës në 5 grupe me nga 6 nxënës; 
2. Ndahen detyrat e grupit në tri çifte nxënësish; 
3. Secili çift lexon dhe pasi diskuton në grup, i 
paraqet idetë para klasës. 

 
1. Yndyrat e thjeshta, 
2. Fosfolipidet, 
3. Steroidet. 

                                                                                                                                                      
 
c) Përforcimi - Pyetje për diskutim 
    
Në këtë fazë përdoren pyetje dhe diskutime për të përsëritur çështjet kryesore të mësimit.  
- Cilët janë elementet kimike që janë gjetur në yndyrat dhe vajrat? 
- Diskutoni për funksionin e yndyrave. 
- Përmendni përdorimin e yndyrave  në organizmat e gjallë. 
- Pse disa shpendë të ujit përmbajnë vajra? 
 
 Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- diskuton për funksionet e yndyrave; 
- shfaq aftësi për të provuar praninë e tyre në ushqime; 
- diskuton lirisht për llojet e yndyrave. 
 
Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë 
sipas temës mësimore. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruani një raport ku të analizohet roli që luajnë yndyrat ushqimore 
në dietën tuaj. 
 



                                                      
Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                         
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Proteinat                                                                                        
 
Situata e të nxënit: Kimia e jetës 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
a) liston elementet përbërëse të proteinave; 
b) përshkruan si është i ndërtuar një aminoacid; 
c) shpjegon disa nga funksionet e proteinave; 
d) analizon procesin e çnatyrimit të proteinave dhe pasojat e tij për organizmin.  
 
Fjalët kyçe: aminoacide, lidhje peptidike, dipeptide, polipetide, çnatyrim, etj. 
 
Burimet: teksti mësimor, video-projektori, interneti. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia, TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nxënësit paraqesin struktura kimike të aminoacidit. 
Interpretojnë strukturat për nga informacioni që ato paraqesin. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 
 
Organizimi i orës mësimore: 
 
Struktura Fazat e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e nxënësve Organizimi i 

nxënësve 
P Parashikimi Tryeza rrethore 

 
Të nxënit në bashkëpunim Punë në grupe 

N Ndërtimi i 
njohurive 
 

DRTA Diskutimi i ideve Punë me 
klasën 

P Përforcimi Rrjedhshmëria e 
dyshes  

Ndërtimi i shprehive 
studimore 

Punë dyshe 

 
 
a) Parashikimi - Tryeza rrethore 
                  
Nxënësit ndahen në grupe sipas çështjeve mësimore dhe vendosen rreth tryezës. Grupit i jepen 
detyrat e mëposhtme: 
- struktura e proteinave;  
- skicimi i proteinave;  
- funksioni i proteinave;  
- lloji.  
 
Nxënësit punojnë duke shprehur mendimin e tyre për çështjet që lexuan dhe bëhet diskutimi mes 
grupeve të punës për secilën çështje. Idetë e tyre do të shërbejnë si bazë mbi të cilën do të ngrihet 
tema e re. 
 
 



 
b) Ndërtimi i njohurive - DRTA (veprimtaria e të menduarit dhe e të lexuarit të drejtuar) 
                   
Mësuesi/ja u shpjegon nxënësve procedurën, e cila konsiston si më poshtë: 
- Lexohet materiali në tekst i ndarë në pjesë, ku  për çdo pjesë do të bëhen pyetje.  
- Pra, nëpërmjet leximit të orientuar DRTA, do të kryhet ndërtimi i njohurive.  
 
Mësuesi/ja lexon pjesën “Struktura e proteinave”. Nxënësit, pasi e dëgjojnë, iu përgjigjen pyetjeve: 
- Cilat  janë elementet që përmbajnë proteinat? 
- Si quhen monomerët ndërtues të tyre? 
- Cilat janë pjesët përbërëse të një aminoacidi? 
- Si formohet një lidhje peptide midis aminoacideve? 
 
Leximi i pjesës “Funksioni i proteinave”. Drejtohet pyetja: Cilat janë disa nga funksionet e 
proteinave? 
Nxënësit renditin funksionet e proteinave, si: tkurrës, lëvizës, ndërtues, energjetik, mbrojtës, 
ushqyes, rregullues, transportues, katalizator.  

 
c) Përforcimi - Rrjedhshmëria në grupe dyshe 
               
Nxënësit grupohen në grupe dyshe, të emërtuar A dhe B. Nxënësi A fillon të tregojë çfarë mbajti 
mend, ndërkohë nxënësi B dëgjon me vëmendje. Pas një minute nxënësit ndalojnë dhe ndërrojnë 
rolet. Procedura vazhdon njëlloj me kohë të ndryshme. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- diskuton për funksionet e proteinave; 
- shfaq strukturën e tyre; 
- diskuton lirisht për llojet dhe rëndësinë e proteinave për organizmat e gjallë. 
 
Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë 
sipas temës mësimore. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Grumbullimi nga interneti i materialit për proteinat. 
 



                                                                      
Fusha: Shkencat e natyrës                                                                                                                             
Lënda: Biologji                                                                                                                                                    
Shkalla: 5                                                                                                                                                              
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Punë praktike. Provat për zbulimin e lëndëve biokimike. 
 
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe 
 Nxënësi: 
- shpreh mendimin e tij për konceptin e molekulave organike; 
- analizon, në mënyrë të pavarur, informacionet e marra nga burimet e ndryshme për molekulat 
organike; vlerëson rëndësinë e tyre në jetën e njeriut; 
- parashtron pyetje në lidhje me energjinë dhe molekulat organike dhe shfaq mendime të  
strukturuara për dhënien e një përgjigjeje të saktë. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                  
Nxënësi përshkruan provat e thjeshta kimike për zbulimin e molekulave në organizmat e gjallë. 
 
Fjalët kyçe: test fizik, proteinë, yndyrë, niseshte, glukozë.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: Eksperimente dhe kërkime, 
matematika, kimia, TIK-u.                                                                                                                              
 
Burimet: provëza, mbajtëse provëzash, reagent i Benediktit, reagent i Biuretit, tretësirë jodi, 
libri i nxënësit, fletore, lapsa dhe stilolapsa. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: 
- stuhi mendimesh, 
- eksperiment, 
- vëzhgim, 
- diskutim, 
- përshkrim, 
- punë në grupe. 
 
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve: 
Nxënësit rikujtojnë se një nga veçoritë e organizmave është marrja e ushqimeve. Shkruaj në 
tabelë pyetjet: 
- Çfarë përmban një dietë e pasur, por e shëndetshme ushqimore? 
- Cilat janë molekulat organike të ushqimeve tona? 
- Si klasifikohen molekulat organike? 
- Si ndikojnë ato në shëndetin tonë? 
 
Shkruaj në tabelë mendimet e nxënësve, të cilët diskutojnë së bashku për molekulat organike. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Shpesh shkencëtarët duan të dinë nëse një lloj molekule e 
veçantë është ose jo e pranishme në një tretësirë. Një mjek kërkon të zbulojë praninë e glukozës 
në urinë për të përcaktuar nëse pacienti ka diabet. Një specialist kërkon të dijë nëse ka niseshte 
në ujërat që dalin nga një fabrikë ushqimore. 
Sot studiuesit përdorin një sërë provash kimike të thjeshta për studimin e tretësirave biologjike. 
Metodat më të thjeshta janë provat për zbulimin e substancave organike me anë të reagentëve të 
ndryshëm. 
 
Veprimet e kryera për trajtimin e situatës: Veprimtari paraprake. Prezantohen rezultatet e të 
nxënit për temat mësimore dhe burimet që do të përdoren për të ndjekur një plan pune gjatë orës 
së mësimit. 



 
Ndërtimi i njohurive: 
1. Ngrihen grupet e punës dhe ndahen detyrat për secilin grup. 
2. Secili grup përgatit bazën materiale për kryerjen e provës për zbulimin e një lënde biokimike. 
3. Mësuesi vendos pesë provëza, të cilat i emërton me shkronjat: A, B, C, D, E. 
4. Grupet e nxënësve punojnë për të zbuluar praninë e proteinave, të niseshtesë dhe të glukozës. 
 
Përcaktoni se në cilën provëz gjenden proteinat. 
- Në cilën provëz gjendet niseshteja? 
- Në cilën provëz gjendet glukoza? 
- Në cilën provëz gjendet yndyra? 
 
Nxënësit mbajnë shënim në fletoren e tyre të dhënat e vëzhguara gjatë punës, ndërkohë që 
analizojnë informacionin e mbledhur dhe plotësojnë tabelën. 
 
 
     Tretësirat                                   Ngjyra e provëzës me reagent      
 
Prania e 
proteinës 

Tretësirë jodi Reagent Benedikti Reagent Birueti Etamol 
  Ngjyrë vjollcë e 

zbehtë, ka 
proteina të 
pranishme 

 

Prania e 
niseshtesë 

Shfaqet ngjyrë 
blu në të zezë, 
niseshteja është e 
pranishme 

   

Prania e glukozës  Shfaqet ngjyrë 
portokalli në të 
kuqe, ka prani 
glukoze 

  

Prania e yndyrës    Formohet 
emulusion si 
qumësht, ka 
yndyrë të 
pranishme 

 
 
Përforcimi i njohurive: Nxënësi: 
-  analizon rezultatet e arritura; 
-  shpreh mendimet e tij për këto rezultate.  
 
Situata quhet e vlerësuar kur nxënësi: 
- realizon provat e thjeshta kimike për zbulimin e molekulave biokimike; 
- zbulon molekulat organike në prani të reagentëve kimikë. 
 
Vlerësimi i nxënësit. Nxënësi vlerësohet për: 
- angazhimin dhe seriozitetin në realizimin e provës për zbulimin e lëndëve biokimike; 
- gjetjen e njësive më të vogla të molekulave organike; 
- bashkëpunimin dhe qëndrimin etik gjatë punës në grup dhe diskutimeve. 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                                                                  
 



                                                              
Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                               
Shkalla: 5                                                                                                                                        
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Acidet nukleike.                                                                                                   
 
Situata e të nxënit: Si jemi të ndërtuar? 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
a) përshkruan ndërtimin e acideve nukleike; 
b) tregon llojet e acideve nukleike; 
c) ndërton një acid nukleik; 
d) analizon dhe vlerëson rolin e tyre në bërthamë. 
 
Fjalët kyçe: ADN-ja, ARN-ja. 
 
Burimet: teksti mësimor, video-projektori, interneti, revista shkencore, foto. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia, TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: 
Nxënësit paraqesin struktura kimike të llojeve të ndryshme të acideve nukleike. Interpretojnë 
strukturat sipas informacionit që ato paraqesin. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
Struktura e orës mësimore  
 
Faza e 
strukturës 

Teknikat Veprimtaria e 
nxënësve 

Organizimi  i  
nxënësve 

Koha 

E - përgatitja për 
të nxënë 
 
R - përpunimi i 
përmbajtjes 
 
R - përforcimi i 
ideve 

Kllaster 
 
 
Lexim i drejtuar 
 
 
Pyetje - 
diskutim 

Zhvillimi i fjalorit 
 
 
Bashkëbisedim 
ndërveprues 
 
Nxitja e 
diskutimit 

Puna në klasë 
 
 
Puna në grupe 
 
 
Puna në klasë 

10' 
 
 
25' 
 
 
10' 

 
Organizimi i orës mësimore: 
 
a) Evokimi - Kllaster 
 
Nga lënda  e kimisë, nxënësi njeh figura dhe struktura të llojeve të ndryshme të acideve nukleike. 
Nëpërmjet një kllasteri fillon kjo fazë e mësimit:                                                                                             
- Çfarë elementesh kimike përmbajnë acidet nukleike?                                                                     
- Emërtoni strukturat që keni.                                                                                     
- Ku gjenden? Si ndërtohen?                                                                                  
- Cilat janë bazat e azotuara?                                                                                                        
Nëpërmjet këtyre pyetjeve merren shumë përgjigje dhe ide. 
 
 
 



 
       
                                                                             pr 
 
 
 
b) Ndërtimi i njohurive - Lexim i drejtuar 
 
Punë dyshe. Mbasi ka marrë përgjigje nga kllasteri, mësuesi orienton punën në dyshe. Nxënësit 
punojnë duke shprehur mendimet e tyre për funksionimi e acideve nukleike. Nxënësit në grupe 
dyshe emërtohen A dhe B. Nxënësi A fillon të tregojë çfarë mban mend nga leximi i tekstit, 
ndërkohe që nxënësi B dëgjon me vëmendje. Pas 1 minute, nxënësit ndalojnë dhe ndërrojnë rolet. 
Nxënësit në grupe dyshe renditin funksionet e acideve nukleike:  
1. përdoren nga bërthama; 
2. mbartin informacion gjenetik të trashëguar. 
 
Vazhdon puna në grupe dyshe për të dalluar strukturën e ADN-së dhe të ARN-së. Dallon bazat e 
azotuara (adenin, citozin, timin, guanin dhe uracilin) që zëvendësojnë guaninën tek ARN- ja. 
 
c) Përforcimi – Pyetje për diskutim. 
 
Kjo fazë drejtohet nga pyetjet. Nxënësit janë të lirë të diskutojnë rreth tyre: 
- Cilat janë elementet kimike që janë gjetur në të gjitha acidet nukleike? 
- Përmendni dy dallime të ADN-së me ARN-në? 
- Pse përmban informacion gjenetik? 
 
Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- diskuton për funksionet e acideve nukleike; 
- krahason ADN-në me ARN-në;  
- skicon dhe ndërton saktë acidet nukleike. 
 
Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë 
sipas temës mësimore. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Grumbulloni nga interneti materiale shtesë për ADN-në. 
 

   Acidet nukleike 

 



                                                          
Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                           
Shkalla: 5 
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Enzimat                                                                                                                      
 
Situata e të nxënit: Katalizatorë të reaksioneve të organizmave të gjallë. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
a) shpjegon emërtimin e enzimave; 
b) liston enzima në organizma shtazorë dhe bimorë; 
c) analizon mekanizmin bravë-çelës të punës së enzimës; 
d) rendit lloje reaksionesh të kontrolluara nga enzimat në organizmat e gjallë; 
e) argumenton vetitë e enzimave. 
 
Fjalët kyçe: katalizatorë, reaksion metabolik, enzimë, karbohidrazë, lipazë, proteazë, substrat, 
produkt, kompleks enzimë-substrat, qendër aktive e enzimës. 
 
Burimet: teksti mësimor, materiale nga interneti, video-projektori. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia, TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Jepet figura 3.1 nga teksti mësimor Biologjia 10 (shkencëtarët 
e hetimit shkencor në një skenë krimi). Nxënësit komentojnë foton sipas informacionit që ajo 
mbart. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës mësimore  
 
          
         Faza e strukturës 

 
      Strategjitë mësimore 

 
      Organizimi i nxënësve 

Evokimi 
 

Kllaster Punë individuale 

Realizimi i kuptimit Mbajtja e strukturuar e 
shënimeve 

Punë dyshe 

Reflektimi 
 

Rrjeti i diskutimit  Punë individuale 

 
 
a) Evokimi - Kllaster 
Interpretohet fotoja, hetimi për praninë e amilazës së pështymës njerëzore. Pra, theksojnë nxënësit, 
në gojë kryhen reaksione kimike. U kërkohet nxënësve të shprehin çfarë dinë për reaksionet kimike 
dhe si zhvillohen ato?  
Mësuesi/ja merr përgjigje nga nxënësit:  
Në të gjithë organizmat e gjallë ndodhin vazhdimisht reaksione kimike (reaksione metabolike). Çdo 
reaksion metabolik kontrollohet nga katalizatorët që quhen enzima.                                                                                                                                                 
Shkruan në dërrasë konceptin enzimë dhe plotësohet nga nxënësit në formë të një kllasteri.                                                                                                                                 
                                         
                                              Ul energjinë e aktivizimit  
 
Enzima ka emrin e substratit                                        Lënda ku vepron enzima quhet substrat                                                                                             
 



Zhvillon reaksion me shpejtësi normale                       Katalizojnë vetëm një lloj reaksioni. 
 
(karbohidraza, proteaza, lipaza)                                         Mbeten të padëmtuara 
                                                       
                                                    
                                                       Lëndë proteinike 
 
 
b) Realizimi i kuptimit - Punë në grupe dyshe 
Nxënësit kanë gjetur në internet foto të mekanizmit të punës së enzimave. Me anë të video- 
projektorit i shfaqin këto foto. Nxënësit në grupe dyshe studiojnë mënyrën se si punojnë enzimat 
dhe si lidhen ato me një substrat të dhënë. Përputhja është mekanizëm çelës-bravë. Forma e enzimës 
është komplementare me formën e substratit. Enzima ka një thellim që quhet qendër aktive ku 
vendoset substrati. Secila nga grupet dyshe realizon një analizë të tillë dhe mësuesja vlerëson dhe 
shkruan në dërrasë ato çfarë nxënësit analizuan në grupe dyshe.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Në përfundim renditen lloje reaksionesh të kontrolluara nga enzimat në organizmat e gjallë. P.sh. në 
brendësi të gypit ushqimor, copëzimi i ushqimit bëhet nga enzima amilazë. Te bimët amilaza 
shpërben amidonin në maltozë, etj. Bëhet një përmbledhje e mënyrës se si punojnë enzimat. 
Nxënësit skicojnë enzimën me substratin dhe komentojnë hapat deri në formimin e produktit, duke 
mbajtur shënime të njëpasnjëshme.                                                                                                                
                                                                                                     
c) Reflektimi - Rrjeti i diskutimit  
                     
Kjo fazë nis me disa pyetje. Nxënësit janë të lirë të diskutojnë dhe të japin përgjigje për 
informacionin që fituan. 
 
Pyetje dhe ushtrime për diskutim: 
- Çfarë është katalizatori biologjik? 
- Si quhen katalizatorët e reaksioneve të organizmave të gjallë? 
                                                                                                                                                                    
Nxënësit sjellin një shembull karbohidraze. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- diskuton brenda dyshes konceptin enzimë dhe punën që kryejnë enzimat; 
- skicon punën e enzimës dhe liston disa enzima tek organizmat e gjallë bimorë dhe shtazorë; 
- diskuton lirshëm rreth termave kyç. 
 
Vlerësimi i nxënësve: 
- Përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi.                                                            
- Mësuesi/ja mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të 
dukurisë së difuzionit dhe argumentimin e punës në grup. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Skicohet paraqitja e veprimit të enzimës mbi substratin dhe 
analizohet nga nxënësit. 
 

 

 

ENZIMA 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                                      
Shkalla: 5  
Klasa: 10 
Tema mësimore: Ndikimi i enzimave në industri dhe në ushqime.                                                                                                        
 
Situata e të nxënit: Aktiviteti enzimatik ndikohet nga temperatura e pH-it. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
a) liston enzimat që gjenden në jetën tonë të përditshme;  
b) shpjegon ndikimin e temperaturës në aktivitetin enzimatik; 
c) shpjegon ndikimin e enzimave në industri dhe në ushqime, enzimat që gjenden te 
mikroorganizmat; 
d) mban qëndrim pozitiv ndaj punës së shokëve në grup dhe në klasë. 
 
Fjalët kyçe: fermentuese, enzima, pektinaza, çnatyrim, pH, temperaturë. 
 
Burimet: teksti mësimor, materiale nga interneti, video-projektori. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia, TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Jepen dy figura: njëra pasqyron ndikimin e aktivitetit enzimatik 
nga temperatura, ndërsa tjetra ndikimin e aktivitetit enzimatik nga pH-i. Interpretohen figurat duke u 
bazuar tek informacioni që përcjellin. Saktësohet se temperatura dhe pH-i ndikojnë në aktivitetin 
enzimatik. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR  
 
Struktura e orës së mësimit 
 
Faza e strukturës Teknikat Veprimtaria e 

nxënësve 
Organizimi  i  
nxënësve 

Koha 

E - përgatitja për 
të nxënë 
R - përpunimi i 
përmbajtjes 
R - përforcimi i 
ideve 

DRTA 
 
Hartë koncepti 
 
Rrjeti i diskutimit 

Zhvillimi i fjalorit 
 
Bashkëbisedimi 
ndërveprues 
Nxitja e diskutimit 

Puna në klasë 
 
Puna dyshe 
 
Puna në klasë 

10' 
 
25' 
 
10' 

 
a) Evokimi - DRTA 
Kjo fazë fillon me veprimtarinë e të menduarit dhe e të lexuarit të drejtuar, DRTA. Materiali i dhënë 
në tekst do të lexohet me pjesë dhe më pas,  për çdo pjesë, do të bëhen pyetje. Pra, nëpërmjet leximit 
të orientuar DRTA, do të kryhet pjesa e rikujtimit. Nxënësit renditin vetitë e enzimave dhe i listojnë 
në dërrasë këto veti: 
1- Enzimat janë proteina; 
2- Humbasin veprimin në temperatura të larta; 
3- Funksionojnë më mirë në një temperaturë të caktuar; 
4- Funksionojnë më mirë në një pH të caktuar; 
5- Enzimat janë katalizatorë biologjikë. 
 
Bëhet një përmbledhje e materialit. 
 
b) Realizimi i kuptimit - Hartë koncepti 



Punë në grupe dyshe. Kjo fazë e procesit mësimor vazhdon me ndarjen në grupe pune.  
Grupi 1 – Enzimat në pluhurat larës. 
Grupi 2 – Enzimat në industrinë ushqimore. 
Grupi 3 – Temperatura dhe aktiviteti i enzimave. 
Grupi 4 – pH-i dhe aktiviteti i enzimave. 
 
Secili grup pune shpjegon dhe analizon ndikimin e enzimave në industrinë ushqimore, në pluhurat 
larës, etj. 
 
Grupi 1 thekson: Pluhurat larës biologjikë përmbajnë enzima, si dhe detergjentet.  
Grupi 2 thekson: Veprimtaria e enzimave e bën të tejdukshëm lëngun e mollës, etj. Sjell fakte.   
                              Përdorimi i enzimave që gjenden në mikroorganizma (prodhimi i penicilinave). 
Grupi 3 thekson: Enzimat dëmtohen në temperatura të larta. Ato çnatyrohen. 
Grupi 4 thekson: pH-i ndikon në formën e enzimave. Në qoftë se pH-i bëhet shumë acid ose shumë         
bazik, enzimat çnatyrohen. Qendra aktive nuk përputhet me substratin. pH = 2 në stomak kemi HCL 
– enzima është proteaza. 
 
c) Reflektimi - Rrjeti i diskutimit                       
Nxënësit ftohen të diskutojnë dhe të gjykojnë për ato çka dinin në fillim të orës së mësimit dhe ato 
njohuri që mësuan në formën e rrjetit të diskutimit, duke u bazuar në pyetje dhe përgjigje.  
Pyetje dhe ushtrime për diskutim: 
- Rendit dhe argumento vetitë e enzimave. 
- Çfarë kupton me temperaturë optimale? 
- Cila është temperatura optimale e enzimës? 
 
Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- diskuton brenda dyshes konceptin ndikimin e enzimave në industri dhe në ushqime;    
- diskuton lirshëm rreth pyetjeve të shtuara. 
 
Komenton grafikun e ndikimit të enzimave në industri, në ushqime, etj. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Mësuesi përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mban shënime 
në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të dukurisë së difuzionit dhe 
argumentimin e punës në grup. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxirrni materiale nga interneti ku tregohet ndikimi i temperaturës dhe 
i pH-it në aktivitetin e enzimës në jetën e përditshme. 



 
Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji  
Shkalla: 5                                                                                                                                       
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Punë praktike. Studimi i pluhurave larës biologjikë. 
 
Situata e të nxënit: Si të dallojmë një pluhur larës biologjik? 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- përdor teknika, aparatura e materiale biologjike; 
- planifikon ecurinë e punës; 
- realizon vëzhgime, matje dhe regjistrime; 
- interpreton dhe vlerëson të dhëna dhe vëzhgime. 
 
Fjalë kyçe: pluhur larës biologjik. 
 
Burimet: një pluhur larës biologjik, pluhur larës jobiologjik, të verdhë veze ose materiale të 
ndryshme për të njollosur copa, disa copa të vogla të të njëjtit lloj, ujë, llamba djegëse Bunsen, 
enë laboratorike, garza, termometër, mjet për të matur kohën, etiketa me ngjyra për të shënuar 
provëzat. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Pluhurat larës biologjikë i heqin njollat e të verdhës së vezës 
më shpejt sesa pluhurat larës jobiologjikë.  
 
Hipoteza tjetër: Pluhurat larës biologjikë funksionojnë më mirë në temperatura të ulëta, sesa në 
temperatura të larta.  
Nxënësit ndërtojnë eksperimentin, interpretojnë dhe vërtetojnë hipotezat. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Të nxënit në bashkëpunim. 
- Klasa ndahet në grupe.  
 
Procedura: Nxënësit ndahen në grupe të vogla pune. Mësuesi/ja pajis secilin grup me pak 
pluhur larës që përmban enzima (biologjike), dhe me një tjetër lloj që nuk përmban enzima.  
 
Në tabelë përpilohen hipotezat që do të vërtetohen: 
1. Pluhurat larës biologjikë i heqin njollat e të verdhës së vezës më mirë se sa pluhurat larës 
jobiologjikë; 
2. Pluhurat larës biologjikë funksionojnë më mirë në temperatura të ulëta sesa në temperatura të 
larta. 

 
- Secili grup planifikon eksperimentin, duke shkruar planin e punës. Përpara se të fillohet puna 
për zhvillimin e eksperimentit, mësuesi/ja kontrollon grupet.  
- Nxënësit bazohen në tekstin mësimor të faqes 42. 



- Ata duhet të regjistrojnë rezultatet e tyre në fletore. 
- Nxjerrin përfundimet nëse rezultatet e përftuara e mbështesin apo e hedhin poshtë hipotezën. 
- Diskutojnë rreth vërtetësisë së rezultatit përfundimtar. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta duke u mbështetur në argumente, interpreton mirë, vëzhgon dhe analizon 
punën; 
- modelon dhe interpreton saktë hipotezën. 
 
Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mban shënime në 
evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të të dhënave dhe 
konkluzioneve të nxjerra. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Plotësohen fletoret e punës praktike, nxirren përfundimet dhe 
interpretohen rezultatet. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Fusha: Shkencat e natyrës                                                                                                                      

Lënda: Biologji                                                                                                                              

Shkalla: 5                                                                                                                                                    

Klasa: 10 

Tema mësimore: Dietat dhe kequshqyerja.                                                                                                                                 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe                                                                                                                                                          

Nxënësi: 

- diskuton në grup në mënyrë konstruktive duke dhënë informacione, argumente, duke shtruar 
pyetje për një situatë dhe duke propozuar ide për arritjen e një rezultati të saktë shkencor;                                                                                                                                                                                                                           

- hulumton në mënyrë të pavarur një situatë të caktuar, paraqet dhe interpreton rezultatet e 
fituara në tabela dhe në grafikë, duke përdorur teknologjinë informative;                                                                                                                                  

- bën përpunimin e informacioneve për një temë të caktuar në mënyrë të pavarur dhe 
efektive;                                                                                                                                                                                                                                          
- bën zgjedhje dhe merr vendimet e duhura lidhur me shëndetin, dietat dhe ushtrimet në jetën 
e përditshme.                                                                                                                                                       

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore                                                         

Nxënësi:                                                                                                                                             
- përshkruan mënyrën se si njerëz të ndryshëm kanë nevoja të ndryshme për energji;                                                       
-  vlerëson faktin se energjia që merret mund të balancohet me energjinë që shpenzohet.                                      

Fjalët kyçe: mosha, gjinia, aktiviteti, glikogjeni, dhjami, balanca e energjisë, obeziteti, 
diabeti, vështirësitë në frymëmarrje, arterioskleroza, artriti, presioni i gjakut, prishja e 
dhëmbëve, sëmundjet koronare të zemrës, kapsllëku, kanceri.                                                                                                                

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, TIK-u.                                                                                                                                                                                        

Burimet: libri i nxënësit, fletorja e punës, kalorimetri, mjetet e shkrimit, interneti ose revistat 
shkencore, video-projektori.                                                                             

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Stuhi mendimesh:                                                                                                                                                                                                                                                         

- taksonomitë e Blumit,                                                                                                                           

- diskutim,                                                                                                                                                       

- përshkrim,                                                                                                                                               

- bashkëbisedim,                                                                                                                                           

- punë dyshe.                                                                                                                                             

Përshkrimi kontekstual i situatës:                                                                                                     



Nevojat energjetike të njeriut janë të lidhura me moshën, gjininë dhe aktivitetin e njeriut. 
Nëse dieta përmban më shumë energji sesa nevojat e organizmit, teprica e energjisë do të 
ruhej në formën e glikogjenit në mëlçi ose në formën e dhjamit. Shumë njerëz në vende të 
pazhvilluara nuk arrijnë të sigurojnë një dietë të balancuar, pra nuk sigurojnë energjinë e 
nevojshme për zhvillimin normal të organizmit dhe as lëndët e mjaftueshme për rritjen dhe 
zhvillimin. Fëmijët shpesh vuajnë nga sëmundjet e pamjaftueshmërisë. Kequshqyerja është 
një nga fenomenet më të përhapura sot në vendet e Afrikës. Arsyet janë të ndryshme. Nëse 
fëmija do të vazhdonte të jetonte pa ushqim, jeta e tij do të ishte në rrezik.                                                                                                 

- Veprimet e kryera për trajtimin e situatës;                                                                                                              

- Veprimtari paraprake.                                                                                                                      

Mësuesi prezanton rezultatet e të nxënit për temën mësimore dhe burimet që mund të 
përdoren për të trajtuar me kompetencë situatën.                                                                          

Ndërtimi i njohurive                                                                                                                                       

Nxënësit shfrytëzojnë burime nga teksti mësimor, informacione nga interneti ose nga revista 
shkencore për të kuptuar pasojat në shëndet kur organizmi nuk siguron nevojat e duhura 
energjetike. Nxënësit u përgjigjen pyetjeve:                                                                                                                                                                                                                                             

- Çfarë do të thotë kequshqyerje?                                                                                                                     

- Bëni dallimin midis mbiushqyerjes dhe kequshqyerjes nga sasia e paktë e ushqimit të   
konsumuar?                                                                                                                                     
- Analizoni se çfarë janë sindromat dhe sëmundjet që shkaktohen nga kequshqyerja.   

- Argumentoni me anë të shembujve se çfarë do të thotë kequshqyerje në vendet e zhvilluara.   

- Vlerësoni rreziqet që vijnë nga pamjaftueshmëria e ushqimeve.                                                                                                         

Përforcimi i njohurive 

Nxënësi shpreh me fjalë mendimin e tij dhe shpjegon se pamjaftueshmëria e ushqimeve të 
ndryshme mund të çojë në shfaqjen e shumë pasojave në shëndet, si në rastin e djalit nigerian. 
Përshkruan se njerëz të ndryshëm kanë nevoja të ndryshme për energji; vlerëson se energjia e 
marrë mund të balancohet me energjinë që shpenzohet.                                

Vlerësimi i situatës. Situata quhet e vlerësuar nëse nxënësi:                                                                                                                         

- kupton se njerëz të ndryshëm kanë nevojë për vlera të ndryshme energjetike;                                                           

- kupton se energjia që merret mund të balancohet me energjinë që shpenzohet.                          

Vlerësimi i nxënësit: Nxënësi vlerësohet për përshkrimin e koncepteve: kequshqyerje, 
mbiushqyerje, obezitet, pamjaftueshmëri e ushqimeve. Gjithashtu vlerësohet për mënyrën se 
si argumenton faktin që nevojat energjetike janë të lidhura me moshën, gjininë dhe aktivitetin 
e çdo njeriu.  

Detyrë e pavarur:  

Nxënësit punojnë të pavarur për të llogaritur Indeksin e Masës Trupore, i cili llogaritet: IMT 
= Pesha në kilogram/(gjatësia në m)2. IMT për peshën normale është midis vlerave 18.5 ‐ 25.                                                                                                                                                               



Detyrë shtëpie: Nga burime të ndryshme informacioni, nxënësit bëjnë një kërkim se sa 
fëmijë në botë vuajnë nga kequshqyerja.                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

 



                                                          
Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                           
Shkalla: 5 
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Roli i vitaminave, lëndëve minerale dhe ujit.                                                                                                                     
 
Situata e të nxënit: Molekulat biokimike të jetës. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
a) përshkruan rolin e vitaminave, lëndëve minerale dhe ujit; 
b) klasifikon vitaminat sipas lëndëve ku ato treten; 
c) tregon rolin e mikroushqyesve në organizëm. 
 
Fjalët kyçe: vitaminat, lëndët minerale, uji, mikroushqyesit.  
 
Burimet: teksti mësimor, video-projektori. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia, TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nxënësit paraqesin strukturën kimike të ujit dhe vetitë e tij. 
Interpretojnë rolin e ujit në organizëm dhe rolin e vitaminave.  
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 
 
Struktura mësimore  
 
 
          
Faza e strukturës 

 
 Strategjitë mësimore 

 
Veprimtaritë e 
nxënësit 

 
Organizimi i nxënësve 

Parashikimi 
 

Shkëmben një problemë Të nxënit në 
bashkëpunim 

Punë në grupe 

Ndryshimi i 
njohurive 

Trastë semantike Të nxënit në 
bashkëpunim 

Punë dyshe 

Përforcimi i 
njohurive 
 

Rrjeti i diskutimit  Nxitja e diskutimit Punë dyshe 

 
Organizimi i orës së mësimit 
 
a) Parashikimi - Shkëmbe një problemë 
 
Mësuesja u kërkon nxënësve të flasin për vitaminat dhe për rolin e tyre në organizëm. I nxit të 
rikujtojnë njohuritë që kanë marrë për rolin dhe strukturën e ujit. 
 
Uji = pjesa m e madhe e qelizave ndërtohet nga uji.  
 
- Struktura kimike H2O 
- Shërben si tretës.  
 
Pas kësaj, nxënësve u drejtohen pyetjet: 
- Sa mund të jetojë njeriu pa ujë? 
- Pse mungesa e tij rrezikon dëmtimin e qelizave?  



 
Mësuesi/ja lë nxënësit të diskutojnë për rreth 5 minuta në grupe dyshe. Secili grup shkruan 
përgjigjet e tij. 
- Njeriu mund të jetojë pa bukë për disa ditë, por pa ujë jo.  
- Mungesa e ujit shkakton vdekjen qelizore, uji ka shumë funksione në organizëm.                                                                                                                                 
 
b) Ndërtimi i njohurive – Harta semantike 
                    
Mësuesi/ja ndërton në tabelë një hartë semantike. Në secilën ndarje vendos një koncept që do të 
analizohet. Nxënësit i vendosin konceptit simbolin pasi kanë lexuar pjesën  në tekst. Modeli 
paraqitet në tabelë pasi është punuar në fletore nga nxënësit.         
                                                                                                                                                                                                                                                                             
  
Lëndët ushqimore Treten në 

ujë 
Treten në 
yndyra 

Termo-
rregullues 

Sasi e vogël që gjendet në 
organizëm 

Vitaminat B dhe C + - - + 
Vitaminat A, D, E, C - + - + 
Uji - - + + 
Jonet inorganike - - - + 
 
                                                                                                     
c) Përforcimi i njohurive - Rrjedhshmëria e dyshes  
                     
Mësuesi/ja i vendos nxënësit në grupe dyshe, u kërkon atyre që njëri të flasë dhe tjetri të dëgjojë, 
me pas ata ndërrojnë rolet. Nxënësit plotësojnë duke korrigjuar njëri-tjetrin. I gjithë informacioni i 
dhënë për rolin e ujit në organizëm, vitaminat, jonet inorganike përvetësohet me këtë metodë. 
 
Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- përshkruan rolin e ujit në organizëm; 
- përmend llojin e vitaminave dhe rëndësinë e tyre; 
- diskuton për jonet inorganike dhe për rëndësinë e tyre në organizëm. 
 
Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë 
sipas temës mësimore. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet të punohet ushtrimi 4.8, faqe 58, pika a) dhe b). 
 

 

 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                               
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Ushtrime                                                                                                                            
 
Situata e të nxënit: Sistemi i koncepteve dhe i termave biologjikë të kapitullit 2. Përshkrimi 
dhe analiza e tyre. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
- liston karakteristikat e qenieve të gjalla; 
- analizon mbretëritë e qenieve të gjalla; 
- përshkruan ndërtimin e një qelize prokariote dhe të një qelize eukariote; 
- shpjegon rolin e organeleve të qelizës eukariote; 
- përcakton molekulat organike me rëndësi biologjike dhe funksionin e tyre; 
- përshkruan procesin e difuzionit, osmozës dhe transportit aktiv. 
 
Fjalët kyçe: termat dhe fjalët kyçe të kapitujve. 
 
Burimet: teksti i biologjisë, materiale nga interneti. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nëpërmjet teknikave dhe metodave të veçanta përsëriten 
dhe sistemohen njohuritë e marra nga pesë kapitujt e parë. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: 
- Punë në grupe; 
- Kjo orë përsëritjeje realizohet duke ndarë klasën në grupe pune. 
 
Grupi A – Mësuesi/ja orienton grupin e parë duke përdorur teknikën e analizës së tipareve 
semantike dhe ndërton tabelën e këtij grupi, të cilën e plotësojnë. 
 
Struktura A gjendet te qeliza 

shtazore? 
A gjendet te qeliza 
bimore? 

Veçoritë 

  
 
 
 
 
 
 

  

 
Grupi B - Mësuesi/ja orienton grupin e dytë të përdorë teknikën e përmbledhjes së 
strukturuar të shënimeve. Secili pjesëtar i grupit bëhet gati të analizojë organelet e qelizës 
shtazore, ndërtimin, funksionin. Çdo pjesëtar i grupit merr pjesë në ndërtimin dhe skicimin e 
organeleve, krahason qelizën bimore dhe atë shtazore. Në fund të punës së grupit, mësuesi/ja 
bën një përmbledhje të materialit. 
 



Grupi C – Mësuesi-ja orienton nxënësit e grupit të tretë në ndërtimin e hartës së koncepteve. 
Procesi, transporti pasiv, transporti aktiv, difuzioni, osmoza, endocitoza, ekzocitoza. 
 
Mësuesi/ja kërkon nga grupi: 
- Jepni shembuj të difuzionit dhe të osmozës. 
- Analizoni transportin aktiv. 
- Ç’kuptoni me përshkueshmëri të membranës? 
 
Nëse brenda këtij grupi nuk analizohen siç duhet këto çeshtje, mësuesi/ja u drejtohet grupeve 
të tjera. 
 
Grupi D - Puna e grupit të pestë është që të krahasojë mbretëritë e qenieve të gjalla duke 
dhënë shembuj të jetesës së tyre, si dhe karakteristikat që i dallojnë. Lidh grupet me njëri-
tjetrin gjatë kohës që njëri përgjigjet dhe të tjerët dëgjojnë. Të gjithë grupet plotësojnë 
informacionet e njëri-tjetrit, mbasi kanë përfunduar punën e tyre të grupit. 
 
Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta duke u mbështetur në argumente, interpreton mirë dhe qartë konceptet 
e kapitujve; 
- diskuton lirisht.  
 
Vlerësimi mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 
mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mësuesi/ja mban 
shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të koncepteve 
dhe të materialeve të kapitujve. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: secili pjesëtar i grupit plotëson fletoret në mënyrë individuale, 
duke dhënë konkluzione për pyetjet e grupit të tij dhe të grupeve të tjera. 
 

Shënime të veçanta: 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                             
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Përsëritje                                                                                                                
 
Situata e të nxënit: Sistemimi i koncepteve dhe i termave biologjikë të kapitujve. Përshkrimi 
dhe analiza e tyre. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
- liston karakteristikat e lëndëve organike; 
- analizon strukturën, vlerat, funksionet; 
- përshkruan ndërtimin e proteinave, karbohidrateve, lyrave; 
- shpjegon rolin e lëndëve organike; 
- përcakton molekulat organike me rëndësi biologjike dhe funksionin e tyre; 
- përshkruan funksionin dhe tregon ku gjenden ato; 
- shpjegon vetitë e enzimave. 
 
Fjalët kyçe: termat dhe fjalët kyçe të kapitujve. 
 
Burimet: teksti i biologjisë, materiale nga interneti. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia, fizika. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nëpërmjet teknikave dhe metodave të veçanta, përsëriten 
dhe sistemohen njohuritë e marra nga kapitujt 4, 3, 5. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: 
- Punë në grupe; 
- Kjo orë përsëritjeje realizohet duke ndarë klasën në grupe pune me nga 4-5 nxënës. 
 
Grupi A – Mësuesi/ja orienton grupin e parë duke përdorur teknikën e Ditarit dypjesësh dhe 
ndërton tabelën e këtij grupi, të cilën e plotësojnë. 
 
                            Tiparet                 Roli ndërtues në qelizë 
- Molekula inorganike  
- Molekula organike 
- Karbohidrate 
- Lyra 
- Proteina 
- Enzima  
- ADN 
 

 

Mbasi plotëson tabelën, grupi i parë përgatit një tabelë tjetër, po për këtë grup. Analizohen 
substancat kimike të jetës, ndërtimi, struktura, roli i tyre. Secili pjesëtar i grupit plotëson nga 
një katror bosh. Diskutohen idetë brenda grupit. Mbasi përfundon puna e grupit të parë, ata 
presin të përfundojë edhe puna e grupeve të tjera. 
 
- Tiparet ADN, proteina, lyra, sheqer, H2O, kripëra minerale; 
- Elementet kimike përbërëse; 



- Njësitë ndërtuese; 
- Roli i tyre; 
- Lidhja hidrogjenore midis molekulave. 
 
Mbasi përfundon plotësimi, përsëritet çdo koncept dhe mësuesi/ja plotëson idetë e nxënësve. 
 
Grupi B - Mësuesi/ja orienton grupin e dytë të përdorë teknikën e përmbledhjes së 
strukturuar të shënimeve. Secili pjesëtar i grupit bëhet gati të analizojë rolin, ndërtimin, 
funksionin. Çdo pjesëtar i grupit merr pjesë në ndërtimin dhe në skicimin e strukturave, 
krahason lyrat dhe karbohidratet. 
Grupi C - Grupi i tretë vazhdon punën me enzimat dhe vetitë e tyre. Nxënësit orientohen të 
skicojnë veprimin e enzimës me substratin dhe komentohen vetitë e enzimave. Në përfundim 
të punës së këtij grupi, mësuesi/ja bën një përmbledhje.  
Grupi D - Puna e grupit të katërt është që të krahasojë lëndët organike me ato inorganike. 
Lidh grupet me njëri-tjetrin gjatë kohës që njëri përgjigjet dhe të tjerët dëgjojnë. Në 
përfundim të punës, edhe ky grup bën një përmbledhje të informacionit të tyre. 
Grupi E - Grupi i fundit ka për qëllim të analizojë ndërtimin e aparatit tretës, enzimat që 
ndihmojnë tretjen dhe funksionin e secilës, si realizohet tretja dhe përvetësimi i lëndëve 
ushqyese. Mbasi kanë përfunduar punën e tyre në grup, të gjithë nxënësit plotësojnë 
informacionet e njëri-tjetrit.  
 
Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, interpreton mirë dhe qartë konceptet e 
kapitujve; 
- diskuton lirisht për konceptet e kapitujve 3, 4, 5. 
 
Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga 
nxënësi. Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit 
të koncepteve dhe të materialeve të kapitujve. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit plotësojnë fletoret e punës në klasë në mënyrë 
individuale. Secili pjesëtar i grupit jep përgjigje për pyetjet e grupit të tij, por edhe të grupeve 
të tjera. 
 
 



Fusha: Shkencat e natyrës                                                                                                                
Lënda: Biologji                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                             
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Sistemi tretës i njeriut 
 
Situata e të nxënit: Zbërthimi i molekulave të mëdha të ushqimit në molekula më të vogla me anë të 
gypit tretës. Përthithja, asimilimi. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- liston pjesët përbërëse të aparatit tretës të njeriut; 
- mëson fazat nëpër të cilat kalon tretja; 
- përshkruan ndërtimin bazë të gypit tretës të njeriut; 
- shpjegon ndërtimin dhe funksionin e dhëmbëve, të gjuhës në përgatitjen e ushqimit për gypin 
ushqimor. 

Fjalët kyçe: gjëndrat e pështymës, goja, dhëmbët (molaret), dhëmballët (premolar), tretje mekanike, 
pështymë, tretje kimike, ezofagu, mëlçia, stomaku, pankreasi, fshikëza e tëmthit, duodeni, ileumi, 
zorra e trashë, rektumi, anusi, koloni, asimilim. 

Burimet: teksti i nxënësit, informacione nga interneti.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha/komunikimi, teknologjia, TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Ushqimi futet në organizëm nëpërmjet gojës. Çdo pjesë e tij që 
nuk mund të tretet, largohet nga trupi nëpërmjet anusit. Megjithatë, te disa kafshë ushqimi i patretur 
duhet të dalë jashtë nga e njëjta rrugë që hyri. Anemonat e detit, për shembull, kanë vetëm një hapje 
në sistemin e tyre tretës. Të shihet një video e shkurtër, ku shfaqet aparati tretës i këtyre krijesave të 
bukura, të cilat mund të duken si lule, por janë kafshë grabitqare mishngrënëse.  
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 
 
Struktura mësimore 
 
Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Organizimi i nxënësve 
Parashikimi Teknika LINK Punë dyshe 
Ndërtimi i njohurive Veprimtari e leximit të drejtuar Punë individuale 
Përforcimi Shkrim i shpejtë Punë me të gjithë klasën 
 
a) Parashikimi - LINK 
 
Mësuesi/ja shkruan në tabelë: “Sistemi tretës i njeriut”. Pyet nxënësit:  
- Çfarë ju thotë ky koncept? Cilat janë pjesët përbërëse të tij?  
- Çfarë dini për sistemin tretës? 
Nxënësit lihen të diskutojnë rreth 3-4 minuta në dyshe dhe të renditin në fletore disa pjesë të këtij 
sistemi, të cilat i shikojnë dhe në video-projektor. Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të thonë çfarë kanë 
shkruar: 
Nxënësi 1: Tretja fillon me gojën dhe mbaron me anusin. 
Nxënësi 2: Ndihmohet nga gjëndrat dhe e enzimat. 
Nxënësi 3: Sistemi tretës është i ndërtuar nga një gyp dhe shërben për shpërbërjen e ushqimeve, 
përvetësimin e tyre nga enët e gjakut dhe nxjerrjen jashtë të mbetjeve. 
Mësuesi/ja shënon në tabelë përgjigjet e nxënësve. 
 
b) Ndërtimi i njohurive - VLD 



 
Udhëzohen nxënësit të shfrytëzojnë tekstin mësimor dhe informacionet nga interneti, si dhe të mbajnë 
shënime gjatë leximit të informacionit. Analizohet figura e sistemit tretës, e cila shfaqet në video-
projektor. Mësuesi/ja i lejon nxënësit ta studiojnë për rreth 5 minuta. Më pas u drejton atyre pyetjet. 
Nxënësi 1- Tregon pjesët e sistemit të tretjes.  
Nxënësi 2- Shënon përgjigjet për ndërtimin dhe funksionin e secilës pjesë.    
Nxënësit plotësojnë tabelën si më poshtë: 
Funksionet: zbërthimi i ushqimit; përthithja e lëndëve ushqyese. 
Goja: marrja e ushqimit; ka gjëndrat e pështymës, prodhojnë amilazë; dhëmbët dhe dhëmballët 
copëtojnë dhe përtypin ushqimin; gjuha përzien ushqimin; formohen boluset ushqimore.  
Ezofagu: gyp muskulor që mundëson lëvizjen e ushqimit me tkurrje peristaltike drejt stomakut. 
Përfundon me një unazë muskulore që quhet sfinkter kardiak. 
Stomaku: tretja e ushqimit; përthithja e ushqimit, “Trastë” muskulore që shërben për ruajtjen e 
ushqimit për pak kohë. Ai përzien ushqimin me acidin klorhidrik dhe formon kimën. Përfundon me 
sfinkterin pilorik (unazë muskulore) që e ndan nga duodeni.  
Mëlçia: prodhon lëngun e tëmthit, që shërben për asnjanësimin e acidit të kimës dhe për emulgimin e 
lyrave. 
Fshikëza e tëmthit: ruan lëngun e tëmthit para derdhjes në duodenum përmes gypit të tëmthit. 
Pankreasi: prodhon lëngun pankreatik që përmban enzima, mukus dhe hidrogjenkarbonate që 
asnjanësojnë kimën acide. 
Zorra e hollë: ushqimi gjysmë i lëngshëm përzihet me lëngun pankreatik. 
Zorra e trashë: ripërthithet uji i përmbajtjes së zorrës, si dhe disa vitamina e minerale. Anusi. 
Mbetjet e organizmit dalin jashtë. Asimilim. 
 
c) Përforcimi i njohurive - Shkrim i shpejtë   
                   
Mësuesi/ja i lë nxënësit 5 minuta të shkruajnë çfarë mësuan për sistemin tretës te njeriu. I drejton ata 
përmes disa pyetjeve: 
- Çfarë kuptuat me tretje? 
- Sa lloje tretjesh vutë re? 
- Po enzimat, çfarë roli kishin në tretje? 
U kërkohet disa nxënësve të lexojnë atë që kanë shkruar. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar  kur nxënësi: 
- mëson ndërtimin bazë të gypit të tretjes; 
- kupton llojet e tretjeve që ndodhin në këtë sistem; 
- diskuton lirshëm në lidhje me foton dhe videon e paraqitur. 
 
Vlerësimi i nxënësit. Nxënësi vlerësohet për: 
- mënyrën e përshkrimit të ndërtimit të gypit tretës; 
- bashkëpunimin dhe qëndrimin serioz në grup. 
 
Detyra dhe puna e pavarur: skicimi i gypit tretës duke e emërtuar atë. 
 



                                                             
Fusha: Shkencat e natyrës                                                                                                                
Lënda: Biologji                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                             
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Tretja mekanike 
 
Situata e të nxënit: Kur hamë ushqim, e fillojmë duke futur një pjesë të tij në gojë, më pas 
në stomak. Kjo quhet gëlltitje. Për këtë ndihmojnë buzët, dhëmbët dhe gjuha. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- liston pjesët përbërëse të një dhëmbi; 
- dallon llojet e dhëmbëve; 
- përshkruan saktë pse shkaktohet prishja e dhëmbëve; 
- shpjegon rëndësinë e florit në dhëmbë. 

Fjalët kyçe: gëlltitje, dhëmb qeni (caninë), dhëmbë (molarë), dhëmballë (premolar), smalt, 
dentinë, cement, kurora, pulpa, kariesi. 

Burimet: teksti i nxënësit, video-projektori/kompjuteri, tablotë, fotot e gatshme. 

 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, 
teknologjia dhe TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: 
               
Ushqimi futet në organizëm nëpërmjet gojës. Çdo pjesë e tij që nuk mund të tretet, largohet 
nga trupi nëpërmjet anusit. Megjithatë, te disa kafshë ushqimi i patretur duhet të dalë jashtë 
nga e njëjta rrugë që hyri. Anemonat e detit, për shembull, kanë vetëm një hapje në sistemin e 
tyre tretës. Të shihet një video e shkurtër, ku shfaqet aparati tretës i këtyre krijesave të 
bukura, të cilat mund të duken si lule, por janë kafshë grabitqare mishngrënëse.  
 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 
 
Struktura e orës  mësimore 
 
Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Organizimi i nxënësve 
Parashikimi Kllaster Punë individuale 
Ndërtimi i njohurive Teknika LINK Punë dyshe 
Përforcimi Shkrim i shpejtë Punë individuale 
 
a) Parashikimi - Kllaster 
 
Mësuesi/ja nxit nxënësit fillimisht të kujtojnë dy tipat e tretjes (kimike me atë mekanike). Më 
pas, me anë të video-projektorit, shfaq ndërtimin dhe llojet e dhëmbëve. Nxënësit i 
interpretojnë ato duke iu përgjigjur disa pyetjeve: 
- Cilat janë katër llojet e dhëmbëve? 
- Për çfarë shërben secila prej tyre? 
- Cilat janë pjesët e jashtme të dhëmbit? 
- Cili është roli i smaltit? 
- Si ndërtohet pjesa e brendshme e tij?  



- Si ndërtohet dentina, pulpa, rrënja e dhëmbit? 
- Si vishet rrënja e dhëmbit? 
 
Përgjigjet e nxënësve strukturohen dhe plotësohen në formën e një kllasteri nga mësuesi/ja, 
duke theksuar ndërtimin e dhëmbit. 
 
b) Ndërtimi i njohurive - Teknika LINK 
 
Udhëzohen nxënësit të shfrytëzojnë tekstin mësimor dhe informacionet nga interneti, si dhe 
të mbajnë shënime gjatë leximit të informacionit. Analizohet figura e shfaqur në video- 
projektor. Mësuesi/ja udhëzon nxënësit të studiojnë ndërtimin e dhëmbëve për rreth 8 minuta. 
U drejton disa pyetje orientuese, të cilat i shkruan në tabelë, dhe nxënësit do të japin 
përgjigjet. 
 
Nxënësi 1 - dallon vendosjen e dhëmbëve të qenit me ata prerës (incizivet).  
Nxënësi 2 – tregon funksionin e premolarëve dhe të molarëve, ku vendosen ata.  
 
Nxënësit plotësojnë në tabelë: 
 
Dhëmbët prerës Dhëmbët e qenit Paradhëmballët Dhëmballët 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
c) Përforcimi i njohurive - Shkrim i shpejtë   
 
Mësuesi/ja i lë nxënësit për 5 minuta të shkruajnë se çfarë mësuan në lidhje me temën, si dhe 
të lexojnë pjesët ku flitet për arsyet që prishen dhëmbët dhe për rolin që ka flori. I drejton ata 
përmes disa pyetjeve: 
- Çfarë kuptuat me prishje të dhëmbëve? 
- Cilat janë infeksionet që prekin mishin e dhëmbëve? 
- Roli dhe rëndësia e florit. 
 
U kërkon disa nxënësve të lexojnë atë që kanë shkruar. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë në zgjidhjen e saj; 
- kupton llojet e dhëmbëve, rëndësinë e tyre në tretje; 
- diskuton lirshëm në lidhje me foton dhe videon e paraqitur. 
 
Vlerësimi i nxënësit. Nxënësi vlerësohet për: 
- mënyrën e përshkrimit të ndërtimit të gypit tretës; 
- bashkëpunimin dhe qëndrimin serioz në grup. 
 
Detyra dhe puna e pavarur: Skicimi i gypit tretës dhe emërtimi i tij. 
 



 
Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji  
Shkalla: 5                                                                                                                                       
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Punë praktike. Studimi i dhëmbëve të njeriut. 
 
Situata e të nxënit: Dallimi i llojeve të dhëmbëve.  
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
- përdor teknika, aparatura e materiale biologjike; 
- planifikon ecurinë e punës; 
- realizon vëzhgime, matje dhe regjistrime; 
- interpreton dhe vlerëson të dhëna dhe vëzhgime. 
 
Fjalët kyçe: kaninet, incizivët, molarët, premolarët. 
 
Burimet: pasqyrë, ushqime të ndryshme, format A4, laps plumbi. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: stomatologji. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Dhëmbët e njeriut, sa të ngjashëm aq edhe të ndryshëm për 
nga funksioni dhe pamja. Rëndësia e tyre në tretjen kimike. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Nxitja e diskutimit të ideve. Punë individuale.  
 
Kjo veprimtari përfshin ngrënien e ushqimit. Nuk zhvillohet në mjedise laboratorike, sepse nuk ka 
nevojë për mjete të veçanta. 
Procedura: 
Nxënësit përpilojnë punën në mënyrë individuale, si më poshtë:   
1. Duke përdorur një pasqyrë, identifikojnë dhëmbët prerës, dhëmbët e qenit, paradhëmballët dhe 
dhëmballët.  
 - Sa është numri i dhëmbëve në gojën tuaj? 
 - A keni të njëjtin numër dhëmbësh në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme? 
2. Nxënësit marrin një copë ushqim të fortë dhe e përtypin.  
Përqendrohen te mënyra e lëvizjes dhe e përdorimit të dhëmbëve. Nxënësit shkruajnë funksionet e:  

a) dhëmbëve prerës, 
b) dhëmbëve te qenit, 
c) paradhëmballëve dhe dhëmballëve.  

Në fund të eksperimentit nxënësit përpilojnë posterin dhe e prezantojnë para klasës. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta duke u mbështetur në argumente, interpreton mirë, vëzhgon dhe analizon 
punën; 
- modelon saktë llojet e dhëmbëve te njeriu. 



 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të të dhënave 
dhe konkluzioneve të nxjerra. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Plotësohen fletoret e punës praktike, nxirren përfundimet dhe 
interpretohen rezultatet. 
 
 
 



Fusha: Shkencat e natyrës                                                                         
Lënda: Biologji                                                                                                                                                                     
Shkalla: 5                                                                                                                                             
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Tretja kimike 
 
Situata e të nxënit: Tri lloje të ndryshme enzimash të përfshira në tretje. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- shpjegon strukturën e sistemit tretës; 
- përshkruan mënyrën se si realizohet tretja në gojë dhe në stomak; 
- liston enzimat dhe rolin e tyre në tretje. 

Fjalët kyçe: mukus, amilazë, trakea, ezofag, kime, pepsinë, peristaltike, muskuli i sfinkterit, muskuli 
pilorik, qeliza kupë, pankreas, fshikëza e temblit, ulcerë, mëlçi, stomak. 

Burimet: teksti i nxënësit, video-projektori/kompjuteri, tablotë, fotot e gatshme. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, teknologjia, TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Ushqimi futet në organizëm nëpërmjet gojës. Çdo pjesë e tij që nuk 
mund të tretet, largohet nga trupi nëpërmjet anusit. Megjithatë, te disa kafshë ushqimi i patretur duhet të 
dalë jashtë nga e njëjta rrugë që hyri. Anemonat e detit, për shembull, kanë vetëm një hapje në sistemin 
e tyre tretës. Të shihet një video e shkurtër, ku shfaqet aparati tretës i këtyre krijesave të bukura, të cilat 
mund të duken si lule, por janë kafshë grabitqare mishngrënëse.  
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës mësimore: 
 
Metoda Faza e 

strukturës 
Teknika Veprimtaria e nxënësve Organizimi i 

nxënësve 
Evokimi Përgatitja 

për të nxënë 
Brainstorming Zhvillimi i fjalorit Punë me klasën 

Realizimi i 
kuptimit 

Përpunimi i 
përmbajtjes 

Hartë koncepti Bashkëbisedim ndërveprues Punë në grupe 

Reflektimi Përforcimi i 
ideve 

Rrjedhshmëria e 
dyshes 

Nxitja e diskutimit Punë dyshe 

 
a) Evokimi - Brainstorming 
Në veprimtarinë hyrëse nxënësit nxiten të shohin foto ku paraqitet mënyra e tretjes së karbohidrateve, 
proteinave, yndyrave. Më pas, me ndihmën e disa pyetjeve, nxënësit duhet të përshkruajnë strukturën e 
sistemit tretës. 
 - Çfarë është gypi ushqimor, për çfarë shërben?  
Nxënësi 1: Nga fotot kuptojmë që gypi ushqimor është tub i gjatë që fillon nga goja e mbaron në anus. 
- Kush e ndihmon tretjen?  
Nxënësi 2: Tretjen e ndihmojnë enzimat dhe disa gjëndra, si: mëlçia, pankreasi, fshikëza e tëmblit. 
- Çfarë tret gypi tretës?  
Nxënësi 3: Tret proteinat, karbohidratet, lyrat dhe i shpërbën ato në pjesë më të vogla. 
- Si është i ndërtuar gypi tretës?                                                                                                                                
Nxënësi 4: Gypi tretës është i ndërtuar nga muskuj që ndihmojnë ushqimet të lëvizin. Muskujt kanë veti 
të mbyllen e të hapen. Gjithashtu, ushqimet ndihmohen duke rrëshqitur edhe nëpërmjet mukusit që 
prodhohet nga qelizat kup. 



Në fund nxënësit theksojnë edhe një herë organet kryesore të sistemit tretës dhe rolin e tyre në tretje, 
duke përmbledhur gjithçka kanë vrojtuar në foto. 
 
b) Realizimi i kuptimit - Harta e konceptit  
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit, të ndarë në grupe, të shfrytëzojnë skemat 5.7, 5.8, 5.9, faqe 74, 75, 76, për 
të analizuar procesin e tretjes së karbohidrateve, proteinave, yndyrave, si dhe të mbajnë shënime gjatë 
leximit të informacionit. Mendimet e çdo grupi nxënësish përmblidhen në një tabelë në formën e hartës 
së konceptit, si më poshtë: 
 
Pjesët / 
gjëndrat 

Lëngu i 
skretuar 

Ku 
prodhohen 

Enzimat Substrati Produkti Funksioni 

Goja Pështymë Gjëndrat e 
pështymës 

Amilaza e 
pështymës 

Amidon Maltazë Ushqimi  i gëlltitur 

Ezofag  Muskuj, 
mukus 

  Transporti 
i ushqimit 
të gëlltitur 

Ushqimet e 
gëlltitura 
shkojnë 
deri në 
stomak 

Muskujt e tij 
ndihmojnë lëvizjen 
e ushqimit 

Stomak Lëngu 
gastrik 

Muskuj dhe 
inde elastike 

Pepsinë  Proteinë  Polipeptide 
të vogla   

Sfinkter, HCL 

Mëlçi Lëngu 
biliar 

Mëlçi Kripëra - 
emulusinion 

Yndyra Zbërthimi i 
pikave të 
yndyrave 
në më të 
vogla. 

Sekreton lëngun që 
përzien ushqimet  
në duoden. 

Pankreas Lëngu 
pankreatik 

Pankreas 
 

Proteaza 
Amilaze  
lipaze 

Polipetide  
Amidoni  
Yndyrat  

Aminoacide 
Maltaze   
Acide 
yndyrore 
dhe glicerol  

Vazhdon në zorrën 
e hollë derdhja e 
lëngut.  

Fshikëza e 
tëmblit 

Lëng me 
ngjyrë të 
gjelbër  

Mëlçi Kripëra – 
emulusinion 
Lipazë 

Yndyra Zbërthimi i 
pikave të 
yndyrave 
në më të 
vogla 

Sekreton lëngun që 
përzien ushqimet e 
në duoden. 

 
c) Reflektim - Rrjedhshmëria e dyshes   
Mësuesi/ja i vendos nxënësit në dyshe. I kërkohet njërit prej nxënësve të flasë dhe tjetrit të dëgjojë, 
pastaj ata ndërrojnë rolet. Nxënësit plotësojnë duke korrigjuar njëri-tjetrin, ku i gjithë informacioni i 
dhënë për rolin e gypit ushqimor, rolin e enzimave, realizimin e zbërthimit të karbohidrateve, 
proteinave, lyrave si dhe funksionimin e gjëndrave në tretjen e ushqimeve dhe përthithjen e tyre më pas 
nga muret e zorrës, përvetësohet me këtë metodë. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë në zgjidhjen e saj; 
- kupton llojet e enzimave dhe funksionin e tyre; 
- përshkruan ndërtimin dhe strukturën e sistemit tretës. 
 
Vlerësimi i nxënësit. Nxënësi vlerësohet për: 
- mënyrën e përshkrimit të ndërtimit të gypit tretës; 
- bashkëpunimin dhe qëndrimin serioz në grup. 
 
Detyra dhe puna e pavarur: Ushtrimi 5.2, faqe 79, pika a), b). 
 



Fusha: Shkencat e natyrës                                                                                                                                   
Lënda: Biologji                                                                                                                                                    
Shkalla: 5                                                                                                                                                              
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Tretja dhe përthithja në zorrë. 
 
Situata e të nxënit: Roli i gypit ushqimor në tretjen, përthithjen dhe asimilimin e ushqimit. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- liston pjesët përbërëse të zorrës; 
- përshkruan ndërtimin dhe funksionet e zorrës së hollë; 
- shpjegon rolin e zorrës së trashë. 
 

Fjalët kyçe: vile, mikrovile, duoden, ilium, retkum, kolon, defekim. 

Burimet: teksti i nxënësit, video-projektori, tablo biologjie. 
                                                                                                                                                                     
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, teknologjia dhe 
TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Ushqimi futet në organizëm nëpërmjet gojës. Çdo pjesë e tij që 
nuk mund të tretet, largohet nga trupi nëpërmjet anusit. Megjithatë, te disa kafshë ushqimi i patretur 
duhet të dalë jashtë nga e njëjta rrugë që hyri. Anemonat e detit, për shembull, kanë vetëm një hapje 
në sistemin e tyre tretës. Të shihet një video e shkurtër, ku shfaqet aparati tretës i këtyre krijesave të 
bukura, të cilat mund të duken si lule, por janë kafshë grabitqare mishngrënëse.  
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës mësimore 
 
Metoda Faza e 

strukturës 
Teknika Veprimtaria e 

nxënësve 
Organizimi i 
nxënësve 

Evokimi Përgatitja për të 
nxënë 

Kllaster  Zhvillimi i 
fjalorit 

Punë me klasën 

Realizimi i 
kuptimit 

Përpunimi i 
përmbajtjes 

Hartë koncepti Bashkëbisedimi 
ndërveprues 

Punë në grupe 

Reflektimi Përforcimi i 
ideve 

Rrjedhshmëria e 
dyshes 

Nxitja e 
diskutimit 

Punë dyshe 

 
 
a) Evokimi - Kllaster  
Në veprimtarinë hyrëse nxënësit nxiten të shohin foto ku paraqitet ndërtimi i zorrës së hollë. 
Nxënësit udhëzohen të skematizojnë në fletore pjesët e zorrës së hollë dhe t’i emërtojnë ato. Më 
pas, me ndihmën e disa pyetjeve, realizojnë një kllaster: 
- Si ndërtohen zorrët? 
- Cilat janë pjesët e zorrës së hollë? 
- Si ndërtohet një vile? 
- Çfarë roli kanë zorrët në tretjen e ushqimit? 
 

 
                                    enë limfatike           fije nervore 
                                                                           
                 Vilet, mikrovilet                                         qelizat kupe (prodhojnë mukus) zorrët 



                                                                                       
 
                   Prodhojnë  enzima             Kapilarë gjaku 
 

 
b) Realizimi i kuptimit - Harta e konceptit  
Udhëzohen nxënësit të ndarë në grupe të shfrytëzojnë tekstin mësimor dhe skemat. Bëhet një 
përmbledhje e informacionit, duke i shtuar tabelës së punuar një orë më parë pjesët e gypit tretës 
dhe rolin e zorrëve, si dhe pjesët përbërëse të tyre. 
 
 
Pjesët / 
gjëndrat 

Lëngu i 
sekretuar 

Ku 
prodhohen 

Veçoritë Muskujt  Funksioni/produkti 

duoden Lëngu që 
vjen nga 
pankreasi 

Pankreas  Kapilarët limfatikë 
përthithin 
molekula të vogla 
sheqer, jone 
inorganike, 
vitamina, etj. 

Kanë 
muskuj të 
vegjël që 
tkurren dhe 
lëshohen 

Përthithje 
nga enët e gjakut, 
limfa   

ilium Qime 
thithëse 

Rrisin 
sipërfaqen 
e mureve të 
zorrëve  

Ndihmon ritmin e 
përthithjes 

Kanë 
muskuj të 
vegjël që 
tkurren dhe 
lëshohen 

Përthithja  e 
molekulave të vogla   

kolon Muskuj, 
muskuj enë 
gjaku 

 Prodhon vitaminën 
K me anë të 
baktereve të 
dobishme  

 Përthithen shumica  e 
ujit dhe joneve 
inorganike - në gojë  

retkum Muskuj, 
enë gjaku 

 Largon feçen nga 
trupi - defekim 

Lëvizin një 
pjesë të 
fibrave  

Prodhon feçen 

 
 
c) Reflektimi - Rrjedhshmëria e dyshes   
Mësuesi/ja i vendos nxënësit në grupe dyshe. I kërkohet njërit prej nxënësve të flasë dhe tjetrit të 
dëgjojë, pastaj ndërrojnë rolet. Ata plotësojnë duke korrigjuar njëri-tjetrin. I gjithë informacioni i 
dhënë për rolin e gypit ushqimor, rolin e enzimave, realizimin e zbërthimit të karbohidrateve, 
proteinave, lyrave, si dhe funksionimin e gjëndrave në tretjen e ushqimeve dhe përthithjen e tyre më 
pas nga muret e zorrës, përvetësohet me këtë metodë. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë në zgjidhjen e saj; 
- kupton ndërtimin e mureve të zorrëve; 
- përshkruan funksionet e zorrëve. 
 
Vlerësimi i nxënësit. Nxënësi vlerësohet për: 
- mënyrën e përshkrimit të ndërtimit të gypit tretës; 
- bashkëpunimin dhe qëndrimin serioz në grup. 
 
Detyra dhe puna e pavarur: Jepet për t’u punuar ushtrimi 5.3, faqe 82.  
 

 



Fusha: Shkencat e natyrës                                                                                                                                    
Lënda: Biologji                                                                                                                                                         
Shkalla: 5                                                                                                                                                                 
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Asimilimi 
 
Situata e të nxënit: Roli i gypit ushqimor në tretjen, përthithjen dhe asimilimin e ushqimit. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- shpjegon konceptin/termin “asimilim”; 
- përshkruan strukturën e një qimeje thithëse dhe rolin e venës hyrëse të mëlçisë; 
- shpjegon rolin e mëlçisë në metabolizmin e glukozës dhe aminoacideve të tepërta; 
- argumenton rolin e mëlçisë për zbërthimin e toksinave. 
 

Fjalët kyçe: asimilim, vena hyrëse. 

Burimet: teksti i nxënësit, video-projektori, tablo biologjie. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, teknologjia dhe 
TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Shikimi i një videoje, ku tregohet ndërtimi dhe funksionimi i 
mëlçisë, si gjëndra më e madhe e sistemit tretës. Interpretohet informacioni që mbart videoja. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës mësimore 
 
Metoda Faza e 

strukturës 
Teknika Veprimtaria e 

nxënësve 
Organizimi i 
nxënësve 

Evokimi Përgatitja për të 
nxënë 

Kllaster  Zhvillimi i fjalorit Punë me klasën 

Realizimi i 
kuptimit 

Përpunimi i 
përmbajtjes 

Hartë koncepti Bashkëbisedimi 
ndërveprues 

Punë në grupe 

Reflektim Përforcimi i 
ideve 

Rrjedhshmëria 
e dyshes 

Nxitja e diskutimit Punë dyshe 

 
a) Evokimi - Kllaster  
Në veprimtarinë hyrëse nxënësit nxiten të shohin në foto ndërtimin e mëlçisë. Nxënësit interpretojnë 
informacionin. Më pas ndërtohet një kllaster për të përsëritur informacionin e marrë. Mësuesi/ja bën 
përmbledhjen e informacionit.  

 
 
                          gjëndër e aparatit tretës               venë hyrëse 

                                                                                   
                                     arterie                                    disa molekula kalohen në gjak-qelizë 
                                                                                          

                          
                                 grupon molekulat për qëllime të ndryshme 
 

  
 
b) Realizimi i kuptimit - Harta e konceptit  

Mëlçia 



                   
Nxënësit të ndarë në grupe diskutojnë rreth informacionit që morën nga videoja. Ata duhet të 
interpretojnë strukturën e mëlçisë, funksionet e saj, duke kuptuar kështu asimilimin. Secili grup më 
pas duhet të referojë për të plotësuar hartën e konceptit.  
                             
Asimilimi                 përdorimi i molekulave që janë tretur tek ushqimi drejt qelizave.  
Mëlçia                roli                    - depoziton sheqerin në formën e glikogjenit;  

   -  shndërron aminoacidet e tepërta në sheqerna dhe yndyra, duke   
      çliruar amoniak; 

                                                     - shndërron amoniakun në urë; 
                                                     - zbërthen lëndët helmuese dhe të dëmshme për organizmin; 
                                                     - depoziton disa lloje vitaminash dhe hekur; 
                                                     - prodhon lëngun biliar (tëmblin); 
 
c) Reflektim - Rrjedhshmëria e dyshes   
                  
Mësuesi/ja i vendos nxënësit në grupe dyshe. I kërkon njërit prej nxënësve të flasë dhe tjetrit të 
dëgjojë, pastaj ata ndërrojnë rolet. Nxënësit plotësojnë duke korrigjuar njëri-tjetrin, për të gjitha 
informacionet e dhëna për strukturën dhe funksionin e mëlçisë, dhe se si ushqyesit asimilohen nga 
qelizat e trupit. Interpretohet si pjesë përmbledhëse e materialit të ilustruar, duke u mbështetur edhe 
në tekst (fig. 5.14, faqe 83), ku përmes shembullit jepen ndryshimet që mund të pësojnë glukoza dhe 
aminoacidet në mëlçi.  
 
Vlerësimi i situatës: Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë në zgjidhjen e situatës; 
- kupton mënyrën e transportimit të lëndëve ushqyese, të përthithura nga zorra e hollë në mëlçi; 
- përshkruan procesin e asimilimit. 
 
Vlerësimi i nxënësit. Nxënësi vlerësohet për: 
- mënyrën e përshkrimit të ndërtimit të mëlçisë dhe funksionit të saj në procesin e asimilimit; 
- bashkëpunimin dhe qëndrimin serioz në grup. 
 
Detyra dhe puna e pavarur: Nxënësit skicojnë dhe emërtojnë gjëndrën e mëlçisë.  
 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji 
Shkalla: 5                                                                                                                                                             
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Fotosinteza                                                                                                     
 
Situata e të nxënit: Si ushqehen bimët. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
- tregon çfarë është fotosinteza; 
- shpjegon procesin e fotosintezës; 
- përshkruan rëndësinë e klorofilit në kloroplaste. 
 
Fjalët kyçe: fotosintezë, prodhues, klorofil, kloroplast. 
 
Burimet: teksti Biologjia 10, interneti. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Bimët përdorin ujin nga toka, dyoksid karbonin nga ajri dhe 
energjinë nga dielli për të prodhuar karbohidrate dhe oksigjen. Ato mund të përdorin jonet e 
mineraleve nga toka, për t᾽ i shndërruar karbohidratet në substanca të tjera, si p.sh. proteina. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNN 
 
Struktura e orës së  mësimit 
 
Fazat e strukturës Strategjitë mësimore 

 
Veprimtaria e 
nxënësve 

Organizimi i nxënësve 

Parashikimi 
 

Brainstorming Diskutimi i njohurive  Punë individuale 

Ndërtimi i 
njohurive 
 

Lexim i drejtuar Të lexuarit ndërveprues Punë në grupe 

Përforcimi Rrjedhshmëria e 
dyshes 

Të nxënit në 
bashkëpunim 

Punë dyshe 

 
a) Parashikim - Brainstorming 
U kërkohet nxënësve të flasin rreth gjallesave prodhuese dhe konsumatore, si dhe rreth procesit të 
fotosintezës. Orientohen nxënësit me anë të disa pyetjeve: 
- Cilat gjallesa quhen prodhuese? Jepni shembuj të disa gjallesave prodhuese. 
- Ç᾽ është fotosinteza? 
- Cilat janë lëndët që thith bima nga toka apo nga ajri që do të ndihmonin për të prodhuar lëndën 
organike? 
- A mund ta shprehim reaksionin e fotosintezës? 
               En.diellore 
 CO2 + ?                       C6H12O6+? 
               klorofil 
 
Pasi kemi bërë një përmbledhje të ideve të nxënësve në lidhje me pyetjet e bëra më sipër, një 
nxënës shkruan në tabelë lëndët që mungojnë në reaksionin e fotosintezës. Fotosinteza është 
procesi me anë të të cilit bimët prodhojnë karbohidrate nga lëndë të thjeshta. 
 



b) Ndërtimi i njohurive - Udhëzues i të lexuarit ndërveprues 
 
Mësuesi/ja harton një udhëzues që t’i ndihmojë nxënësit të përqendrojnë vëmendjen gjatë leximit. 
Ndan klasën në grupe pune dhe kërkon prej tyre që të mendojnë në mënyrë kritike rreth materialit 
dhe të arrijnë në përfundime duke iu referuar pyetjeve: 
- Cili pigment është i aftë ta bëjë të përdorshme nga bimët dhe algat energjinë e dritës diellore? 
- Pse bimët kanë ngjyrë të gjelbër? 
Nxënësi A: Pigmenti që është i aftë ta bëjë energjinë e dritës së diellit të përdorshme nga bimët 
dhe algat është klorofili. 
Nxënësi B: Bimët kanë ngjyrë të gjelbër sepse përmbajnë klorofil, i cili pasqyron rrezet e dritës 
me ngjyrë të gjelbër. 
Grupet fillojnë leximin e paragrafit tjetër të mësimit: Pasi ndërpriten, shtrohet pyetja: 
- Në cilën pjesë të kloroplastetit ndodhin reaksionet e fazës në dritë? Cilat janë produktet e kësaj 
faze? 
Nxënësi A: Reaksionet ndodhin në garane.  
Nxënësi B: O2 
 
Gjatë leximit të pjesës së fundit shtrohen këto pyetje: 
- Po në errësirë, bima kryen fotosintezë? Si mendoni, në cilën pjesë të kloroplastit ndodh 
fotosinteza në errësirë? 
- Cilat janë produktet? 
Nxënësi A: Bima kryen fotosintezë edhe në errësirë, dhe ky reaksion ndodh këtë herë në stromë.  
Nxënësi B: CO2  i ajrit.  
 
Kjo fazë përmbyllet pasi kanë dalë të gjitha përgjigjet për pyetjet. 
 
c) Përforcim - Rrjedhshmëria e dyshes 
Mësuesi\ja vendos nxënësit në dyshe pune, duke i emërtuar A dhe B. Nxënësi A fillon të tregojë 
çfarë mban mend nga mësimi. Nxënësi B dëgjon me vëmendje. Më pas nxënësit ndërrojnë rolet. 
Pa rënë në përsëritje, faza vazhdon deri në fund ku përmbyllet gjithë mësimi. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj. 
- jep përgjigje të sakta duke u mbështetur në argumente dhe shpjegimin e situatës. 
- plotëson drejt reaksionin e fotosintezës. 
- diskuton lirisht në lidhje me reaksionin e fotosintezës. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mësuesi mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të 
dukurisë së difuzionit dhe argumentimin e punës në grup. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Ndërtoni një skemë të thjeshtëzuar që e ndan fotosintezën në dy 
faza, të dritës dhe të errësirës. 
 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                             
Lënda: Biologji 
Shkalla: 5                                                                                                                                               
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Struktura e gjethes.                                                                                                        
 
Situata e të nxënit: Një fotografi e strukturës së gjethes e zmadhuar 200 herë.  
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- liston pjesët përbërëse të gjethes; 
- shpjegon aftësinë e gjethes për të marrë H2O, CO2, dritën e diellit; 
- skicon ndërtimin e brendshëm të gjethes. 
 
Fjalët kyçe: gjethe, nervura, epiderma, enë përçuese, floema, ksilema, kutikula, gojëza, qelizat roje, 
mezofili sfungjeror, mezofili gardhor. 
 
Burimet: teksti Biologjia 10, interneti. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Në video-projektor shfaqet fotografia e një gjetheje. Nëpërmjet 
mikroskopit elektrik është bërë e mundur fotografimi i pjesës së brendshme të gjethes. Ajo është 
zmadhuar rreth 200 herë. A mund t’i gjeni strukturat e saj? Do t’ju duhet të shikoni me kujdes për të 
gjetur gojëzat në sipërfaqen e poshtme. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit 
 
Faza e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e nxënësve Organizimi i 

nxënësve 
Evokimi Stuhi mendimesh Zhvillimi i fjalorit Punë me klasën 
Realizimi i kuptimit Hartë koncepti Bashkëbisedimi 

ndërveprues 
Punë dyshe 

Reflektimi Rrjeti i diskutimit Nxitja e diskutimit Punë me klasën 
 
a) Evokimi - Stuhi mendimesh 
Mësuesi/ja drejton vëmendjen e nxënësve nga video-projektori, ku është paraqitur ndërtimi i 
brendshëm i gjethes, i zmadhuar me mikroskop elektronik. Nxënësve iu drejtohen disa pyetje: 
- Cilat janë pjesët e dukshme të një gjetheje?  
- Çfarë mendoni që paraqet figura e shfaqur në ekran? 
- Cilat janë shtresat që mund të shquani? 
Të gjitha mendimet e nxënësve në këtë fazë përmblidhen në tabelë, si më poshtë. 
 
Nxënësi 1: Gjethja ka një pjesë të gjerë që quhet llapa e gjethes. Ajo lidhet me bimën me anë të 
bishtit. 
Nxënësi 2: Nga bishti dalin nervura, të cilat janë të degëzuara ose paralele. 
Nxënësi 3: Format e gjetheve janë të ndryshme. 
Nxënësi 4: Gjethet janë përshtatur për të kryer fotosintezën. 
Nxënësi 5: Nga mësimi i kaluar dimë që fotosinteza kryhet në kloroplaste. Këto janë të vendosura në 
gjethe dhe kanë pigment klorofili.  
 
b) Realizimi i kuptimit - Harta e konceptit 



Duke kuptuar edhe natyrën e temës, nxënësit bëhen gati të interpretojnë fotot (fig. 6.6) që paraqesin 
ndërtimin e brendshëm të gjethes dhe pamjen e sipërfaqes së epidermës së poshtme të gjethes. 
Gjithashtu ata duhet të interpretojnë fotot që paraqesin substancat që kryejnë fotosintezën në gjethe. 
Gjatë kohës që nxënësit mendojnë të bëjnë interpretimet e duhura, mësuesja ndërton hartën 
konceptuale. Më pas nxënësit punojnë në grupe dyshe dhe interpretojnë foton sipas grupeve: 
 
Shtresat Llojet Tipi i qelizës Veçoritë  
Epiderma e 
sipërme 

Parenkimë gardhore Qeliza të ngjeshura 
 
Kutikula 

Merr dritën e diellit sa më 
shumë të jetë e mundur, 
substancë në formë dylli, 
pengon avullimin. 

Mezofili Parenkimë sfungjerore 
 
Ka enë përçuese 

Qeliza zgavrore me  
hapësira  
 
 Floem, ksilem 

Qelizat e saj kanë 
kloroplaste, 
floema, mure të holla,  
lëvizin substanca të tjera, si 
sakaroza etj., lëndë 
ksilema, mure të trasha ku  
lëviz ujë. 

Epiderma e 
poshtme 

Hapje të vogla Gojëza (kalimi i lëndëve)  Rrethohet nga qelizat roje  
   (me klorofil) 

 
 
Gjatë plotësimit, mësuesi/ja vazhdon duke interpretuar foton. Tregon si shkojnë substancat për të 
realizuar fotosintezën. Thekson:  
- CO2 merret nëpërmjet ajrit, sipërfaqja e madhe e gjethes e ndihmon të ekspozohet në ajër.  
- Qelizat e mezofilit kanë nevojë për CO2, i cili hyn me anë të gojëzave nëpërmjet difuzionit. Pas 
çdo gojëze ndodhet një zgavër ajri, që lidhet me zgavrat e tjera me qeliza sfungjerore. 
- Uji merret nga toka, nga rrënja dhe shkon në enët e ksilemës, në qelizat mezofilike me anë të 
osmozës. 
- Pozicioni dhe sipërfaqja e gjerë, e sheshtë, e hollë, e ndihmojnë bimën të marrë shumë dritë 
diellore. Qelizat e mezofilit kanë nevojë për dritë. Kloroplastet zgjerohen për të marrë dritë diellore. 
Kur drita diellore është e fortë, ato mblidhen. 
 
c) Reflektim - Rrjeti i diskutimit 
Kjo fazë nxit diskutimin në klasë në lidhje me tematikën, duke ndërtuar disa pyetje të cilave vetë 
nxënësit ju përgjigjen.  
- Çfarë janë gojëzat? Pse ato vendosen vetëm në epidermën e poshtme?                                                                                                                                     
- Çfarë janë qelizat roje? Cili është roli që i përshtatet atyre?  
- Cili është funksioni i kutikulës? Pse ajo është e nevojshme në gjethe? 
Tregoni se si përshtaten gjethet për të kryer fotosintezën dhe funksionin e tyre.      
 
 Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente dhe interpreton saktë foton; 
- diskuton lirisht dhe skicon ndërtimin e strukturës së brendshme të gjethes. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mban 
shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të strukturës së 
brendshme të gjethes. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Skiconi dhe emërtoni ndërtimin e brendshëm të gjethes. 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                            

Lënda: Biologji                                                                                                                                      

Shkalla: 5                                                                                                                                                

Klasa: 10 

Tema mësimore: Faktorët kufizues.                                                                                                     
 
Situata e të nxënit: Udhëtim imagjinar për të kuptuar sa shpejt e kryen bima fotosintezën. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- shpjegon se shpejtësia e fotosintezës rritet nëse intensiteti i dritës rritet; 
- përshkruan se si temperatura dhe CO2 janë faktorë kufizues në fotosintezë;  
- dallon bimët e mbjella në sera me bimët në natyrë.  
 
Fjalët kyçe: faktor kufizues. 
 
Burimet: teksti Biologjia 10, video-projektori. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: 
Në një video shihet kultivimi i bimëve në serra (bimë domateje). Nxënësit interpretojnë 
informacionet që mbart videoja. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës mësimore: 
 
Faza e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e nxënësve Organizimi i 

nxënësve 
Evokimi Brainstorming Zhvillimi i fjalorit Punë me klasën 
Realizimi i kuptimit Organizuesi grafik Bashkëbisedimi 

ndërveprues 
Punë dyshe 

Reflektimi Rrjeti i diskutimit Nxitja e diskutimit Punë me klasën 
 
a) Evokimi - Brainstorming 
Mësuesi/ja e fillon mësimin duke shënuar në tabelë termin “serra” dhe kërkon nga nxënësit të japin 
informacion për të. Pastaj u drejton vëmendjen nxënësve te teksti mësimor, figura 6.14, faqe 92, ku 
jepet kultivimi i bimës së domates në serra. Nxënësit e interpretojnë atë. Ata theksojnë: 
  
 
                                                                                               kontrollohen kushtet që fotosinteza 
intensiteti i dritës dhe temp. zvogëlohet                                 të  ndodhë  shpejt 
duke krijuar hije 
vende të kultivimit të bimëve 
                                                                                              kemi serra me ngrohje 
temperatura mbahet në nivele optimale 
                                                                                    në to mund të përdoret drita shtesë 
    ka serra me dritare që shërbejnë për ajrosje  
 
 

   

      serrat 



Pasi përmblidhen të gjitha përgjigjet e nxënësve si më lart, mësuesi/ja thekson: 
Kufizimi i shpejtësisë në të cilën ecën fotosinteza varet vetëm nga aftësia e saj për të thithur dritë 
diellore, CO2 dhe H2O. 
b) Realizim i kuptimit - Analizuesi grafik 
Mësuesi/ja i orienton nxënësit të hapin librat në faqen 90 dhe 91. Të ndarë në dyshe pune, nxënësit 
në heshtje duhet të ndërtojnë  dhe të analizojnë grafikët që paraqiten. Njëri grafik tregon ndikimin e 
intensitetit të dritës në shpejtësinë e fotosintezës dhe tjetri tregon ndikimin e CO2 në shpejtësinë e 
fotosintezës. Punohet me grafikët dhe merret komenti nga secili nxënës. 
 
Nxënësi A: Ndërton një grafik ku paraqet ndikimin e intensitetit të dritës në shpejtësinë e 
fotosintezës. Në dritë të dobët kryhet fotosintezë e ngadaltë. Kur intensiteti i dritës rritet, edhe 
shpejtësia e fotosintezës rritet. 
Nxënësi B: Drita rritet më shumë dhe bima nuk mund ta kryejë shpejt fotosintezën. 
Nxënësi C: Në pjesën e parë të kurbës, te grafiku midis A dhe B, drita është faktor kufizues. 
Nxënësi D: Kur drita është e pamjaftueshme, shpejtësia e fotosintezës është e kufizuar. 
Nxënësi E: Në grafikun midis B dhe C drita nuk është faktor kufizues, pra nuk kryhet fotosintezë e 
shpejtë. 
Nxënësi D: Në grafikun e ndikimit të CO2 në shpejtësinë e fotosintezës vihet re që CO2 mund të 
jetë faktor kufizues. Sa më shumë CO2 merr bima, aq më shpjet ecën fotosinteza. 
Nxënësi F: Edhe temperatura e ulët ndikon në ngadalësimin e fotosintezës. Pra, bima e kryen 
fotosintezën më shpejt në dritë të ngrohtë. 
 
Në fund theksohet: Gojëzat janë të rëndësishme për hyrjen e CO2. Kur stromat janë të mbyllura, 
fotosinteza nuk mund të kryhet. Në ditë të nxehta fotosinteza ngadalësohet, bima rezervon ujin për 
këto ditë. 
 
c) Reflektim – Rrjeti i diskutimit 
Duke parë natyrën e temës dhe zhvillimin e orës së mësimit, nxënësit nxiten për të diskutuar në 
lidhje me çka mësuan. Organizojnë një rrjet diskutimi dhe mësuesi/ja shkruan situatën në tabelë.  
 
                   Një kultivues domatesh ju ka kërkuar ta këshilloni nëse duhet të sigurojë ndriçim 
artificial, dyoksid karboni shtesë, apo të dyja së bashku, për domatet e tij të mbjella në serra. Çfarë 
eksperimentesh do të kryenit ju, që do t᾽ ju ndihmonin t’i përgjigjeshit pyetjes së tij? Ç᾽ lloj tjetër 
informacioni do t᾽ ju duhej? 
 
Nxënësit lihen për pak minuta për të shkruar në fletore mendimin e tyre dhe më pas diskutojnë në 
lidhje me situatën.  
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e situatës së të nxënit; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente dhe interpreton mirë e qartë foton mësimore; 
- diskuton lirisht për faktorët kufizues. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit, faktorëve 
kufizues dhe argumentimin e punës individuale në pjesën e fundit të mësimit. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Ushtrimet 6.6 dhe 6.7, faqe 92. 
 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                            

Lënda: Biologji                                                                                                                                       

Shkalla: 5                                                                                                                                       

Klasa: 10 

Tema mësimore: Punë praktike. Prodhimi i oksigjenit nga një bimë ujore. 
 
Situata e të nxënit: Interpretimi, vëzhgimi dhe vlerësimi i sasisë së oksigjenit që përmban një bimë 
ujore.  
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- përdor teknika, aparatura e materiale biologjike; 
- planifikon ecurinë e punës; 
- realizon vëzhgime, matje dhe regjistrime; 
- interpreton dhe vlerëson të dhëna dhe vëzhgime. 
 
Fjalët kyçe: bimë uji, oksigjen. 
 
Burimet: bimë uji, gotë kimike, provëza, aparat djegës Bunsen, fitil, ujë i ndenjur ose ujë pellgu, 
mbajtës provëze. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nëpërmjet realizimit të këtij eksperimenti vëzhgohet prania e 
gazit në provëz dhe përmbajtja e sasisë së oksigjenit. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: punë në grupe. Klasa ndahet në katër grupe pune dhe 
secili grup do të zhvillojë veprimtarinë përkatëse.  
- Prodhimi i oksigjenit nga një bimë ujore. 
- Jep udhëzimet paraprake në lidhje me aftësinë praktike.  
 
Theksohet: Bimët prodhojnë oksigjen gjatë procesit të fotosintezës. Kjo mund të vihet re më lehtë 
në bimën e përzgjedhur, pasi gazi i oksigjenit formon flluska që mund t᾽ i shihni dhe t’i prekni.  
 
Procedura:  

1. Bima të jetë e vendosur në dritë natyrale ose artificiale. 
2. Mbushni bekerin me ujë dhe vendosni bimën.  
3. Mbushni provëzën me ujë deri në majë. Mbylleni me gishtin e madh të dorës, mbajeni 

shumë afër bekerit me ujë dhe kthejeni përmbys, në mënyrë që kur të hapet të jetë në ujë dhe 
brenda në provëz të mos ketë ajër. 

4. Vendoseni bimën në një pozicion që oksigjeni i lëshuar të ngjitet në tub dhe lëreni më pak 
se 30’. 

5. Kontrolloni tubin nëse brenda tij po grumbullohet gaz.  
6. Ndizeni fitilin dhe fikni flakën, duke e lënë atë të ndriçojë. Nxirrni provëzën nga morseta 

mbajtëse, duke e mbyllur majën me gisht dhe lëreni ujin ngadalë të dalë jashtë. Futeni me 
kujdes në brendësi të provëzës fitilin e ndritshëm duke u siguruar që nuk do të laget dhe 
vrojtoni nëse shkëlqimi i tij do të rritet. Nëse ndodh, atëherë gazi i grumbulluar brenda 
provëzës përmban shumë oksigjen. 



 
Nxënësit mbajnë shënim të dhënat dhe nxjerrin përfundimet në lidhje me këto pyetje: 
- Përse gjatë këtij eksperimenti u përdor një bimë ujore dhe jo një bimë tokësore? 
-  Pse përdoret ujë i ndenjur ose ujë pellgu? 
-  Kur testuat praninë e gazit oksigjen, cilat gaze të tjera mendonit se do të gjenit në provëz? 
-  Pse ishte i rëndësishëm të mos lagej filtri? 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, interpreton mirë, vëzhgon dhe analizon punën; 
- u përgjigjet drejt pyetjeve të punës praktike. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të pranisë së 
dritës, klorofilit dhe prodhimit të oksigjenit në fotosintezë, dhe argumentimin e punës në grup. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Plotësohen fletoret e punës praktike, nxirren përfundimet dhe 
interpretohen rezultatet. Testohet hipoteza:  
Fotosinteza ndodh më shpejt kur ka sasi të bollshme dyoksid karboni. (Bimës së ujit mund t’i japim 
sasi shtesë dyoksidi karboni, duke shtuar hidrogjen e karbonat natriumi).  
 
 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji  
Shkalla: 5                                                                                                                                       
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Punë praktike. Ndikimi i intensitetit të dritës mbi shpejtësinë e 
fotosintezës. 
 
Situata e të nxënit: Interpretimi, vëzhgimi dhe vlerësim i efektit të dritës mbi ritmin e 
fotosintezës. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
- përdor teknika, aparatura e materiale biologjike; 
- planifikon ecurinë e punës; 
- realizon vëzhgime, matje dhe regjistrime; 
- interpreton dhe vlerëson të dhëna dhe vëzhgime. 
 
Fjalët kyçe: bimë uji. 
 
Burimet: bimë uji, gotë kimike, llambë, ujë. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nëpërmjet realizimit të këtij eksperimenti vëzhgohet 
ndikimi i intensitetit të dritës në rritjen e ritmit të fotosintezës. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë në grupe. Klasa ndahet në grupe pune dhe 
secili grup pune, prej 5-6 nxënësish, ndjek veprimtarinë përkatëse. 
 
- Drita është e nevojshme për fotosintezën. 
- Ndikimi i intensitetit të dritës në fotosintezë.  
 
Grupi i parë i punës vërteton hipotezën pse drita është e rëndësishme për kryerjen e 
fotosintezës. 
Grupi tjetër hulumton efektin e intensitetit të dritës mbi ritmin e fotosintezës te bimët e ujit. 
 
Secili grup pune mbështetet në udhëzimet e tekstit mësimor Biologjia 10, faqe 93. Në fillim 
nxënësit ndërtojnë aparatin e përdorur për të provuar hipotezën se sa më i madh të jetë 
intensiteti i dritës që bie mbi enën e ujit, aq më shpejt do ta kryejë ajo fotosintezën (sipas 
modelit të tekstit).   
Nxënësit ndryshojnë intensitetin e dritës duke lëvizur llambën në distancë nga ena kimike. 
Këtë veprim grupet e përsëritin tri herë dhe pastaj lëvizin llambën në një distancë tjetër. Më 
pas e lënë bimën në qetësi për pesë minuta dhe numërojnë përsëri flluskat. Këtë e përsëritin 
për pesë distanca të tjera. Në përfundim hedhin të dhënat në tabelë (tabela tregon numrin e 
flluskave të nxjerra për minutë në distanca të ndryshme të llambës nga ena kimike), 
plotësojnë vëzhgimet e bëra, vizatojnë grafikët sipas tabelës, u përgjigjen pyetjeve saktë dhe 
interpretojnë punën e bërë. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 



- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, interpreton mirë, vëzhgon dhe analizon 
punën; 
- u përgjigjet drejt pyetjeve të punës praktike. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të 
nxënësit nga nxënësi. Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë 
e interpretimit të pranisë së dritës, klorofilit, prodhimit të oksigjenit në fotosintezë dhe 
argumentimin e punës në grup. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Plotësohen fletoret e punës praktike, nxirren përfundimet dhe 
interpretohen rezultatet. 
 
 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                        

Lënda: Biologji                                                                                                                          

Shkalla: 5                                                                                                                                                

Klasa: 10 

Tema mësimore: Jonet inorganike që u duhen bimëve.                                                                                                      
 
Situata e të nxënit: Rëndësia e joneve inorganike. Pse janë të rëndësishme për bimën. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- shpjegon rëndësinë e joneve inorganike që u duhen bimëve;  
- krahason bimën në të majtë që i kanë hedhur pleh kimik, i cili përmban nitrat amoniumi, me 
bimën në të djathtë që nuk i kanë hedhur pleh; 
- analizon bimën e misrit, e cila po rritet në një tokë që është e varfër me magnez. 
 
Fjalët kyçe: jonet inorganike, jonet amonium, jonet nitrat, proteinat.  
 
Burimet: teksti Biologjia 10, video-projektori. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Në një foto paraqiten dy bimë: njërës i kanë hedhur pleh 
kimik, që përmban nitrat amoniumi, tjetrës nuk i kanë hedhur pleh. Nxënësit interpretojnë 
dhe analizojnë foton, duke nxjerrë konkluzione të sakta. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës mësiore: 
 
Faza e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e nxënësve Organizimi i 

nxënësve 
Evokimi Brainstorming Zhvillimi i fjalorit Punë me klasën 
Realizimi i kuptimit Udhëzuesi i të 

lexuarit ndërveprues 
Leximi ndërveprues Punë në grupe 

Reflektimi Rrjeti i diskutimit Nxitja e diskutimit Punë me klasën 
 
a) Evokimi - Brainstorming 
Mësuesi/ja e fillon mësimin duke shënuar në tabelë termin “jonet inorganike” dhe kërkon nga 
nxënësit të japin informacione për të. Pastaj e drejton vëmendjen e nxënësve te fig. 6.16, faqe 
94 e tekstit mësimor, ku janë paraqitur dy pamje të bimëve të ndryshme. Njëra është pasuruar 
me pleh kimik i cili përmban nitrat amoniumi, ndërsa tjetra jo. Nxënësit për disa minuta 
studiojnë figurën dhe e interpretojnë atë, duke iu kthyer përgjigje pyetjeve: 
- Ç᾽ janë jonet inorganike?  
- Kush bën pjesë në to? Listoni disa prej tyre.  
- Sa të rëndësishme janë jonet inorganike për bimën?  
- Ku i siguron bima jonet inorganike? 
 
b) Realizimi i kuptimit - Udhëzuesi i të lexuarit ndërveprues. 
                  



Ndahet mësimi në tri pjesë dhe nxënësit në po aq grupe pune. Kërkohet prej nxënësve të 
lexojnë me vëmendje mësimin për pak minuta dhe të arrijnë në përfundime. 
 
Grupi A: Lexon - paragrafin e parë. Si e prodhojnë bimët sheqerin dhe amidonin? 
Thekson: Bimët mund t’i përdorin karbohidratet e prodhuara nga fotosinteza për të prodhuar 
proteinat. Karbohidratet përmbajnë karbon, hidrogjen, oksigjen dhe shumë azot, prandaj për 
të prodhuar proteinat nga karbohidratet bima ka nevojë t’i shtohet azot. 
 
Grupi B: Lexon - Si e siguron bima azotin? 
Thekson: Azoti nuk është shumë aktiv në ajër, bima e siguron atë nga jonet inorganike. Këto 
janë jonet nitrat dhe amonium. Mungesa e tyre sjell mosprodhimin e proteinave, e cila çon në 
mosformimin e qelizave të reja. Bima mbetet e pazhvilluar. 
 
Grupi C: Lexon - Rëndësia e proteinave, jonit magnez.  
Thekson: mosrritjen dhe moszhvillimin e bimës.  
                  
- Proteinat ndihmojnë jo vetëm në krijimin e qelizave të reja, por dhe në formimin e 
membranave të citoplazmës së re. 
- Po të mos përmbanin proteina, bimët nuk do të prodhonin enzima. Kështu, reaksionet 
metabolike, përfshirë edhe fotosintezën, nuk do të zhvilloheshin. 
- Jonet magnez ndihmojnë për ta bërë pigmentin e gjelbër (klorofilin). 
 
c) Reflektim - Rrjeti i diskutimit 
Duke parë natyrën e temës dhe zhvillimin e orës së mësimit, nxënësit nxiten për të diskutuar 
në lidhje me çka mësuan. Organizojnë një rrjet diskutimi dhe mësuesi/ja shkruan situatën në 
tabelë.  
 
                   Bima e misrit po rritet në një tokë të varfër me magnez. Ajo ka shirita të verdhë te 
gjethet e saj, sepse nuk mund të prodhojë mjaftueshëm klorofil.                  
 
Nxënësit lihen për pak minuta të listojnë pasojat dhe më pas t’i diskutojnë përpara klasës. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen dhe situatën e të nxënit; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, interpreton mirë dhe qartë foton mësimore; 
- diskuton lirisht për jonet inorganike dhe rëndësinë e tyre. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi përdor teknikën e vlerësimit të 
nxënësit nga nxënësi. Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë 
e interpretimit të faktorëve kufizues dhe argumentimin e punës individuale në pjesën e fundit 
të mësimit. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Të interpretojnë shembuj të tjerë të mungesës së një joni 
inorganik në bimë. Çfarë pasojash i ka sjellë bimës mungesa e jonit inorganik?  



                                        
Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji 
Shkalla: 5  
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Sistemet e transportit te bimët. 
 
Situata e të nxënit: Si e qarkullojnë bimët lëndën ushqyese të prodhuar nga vetë ato. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
- shpjegon sistemet e transportit te bimët; 
- dallon ndërtimin e ksilemës dhe të floemës; 
- ndërton tufat përçuese dhe i shpjegon ato. 
 
Fjalët kyçe: tufa përçuese, ksilemë, floemë. 
 
Burimet: teksti mësimor Biologjia 10, video, fletë formati A 4, laps, gomë. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Ushqimi i gatshëm “Shurupi ngjitës për ne është i 
bezdisshëm, por është pjesë e dietës së milingonave, prandaj ato i shërbejnë me kujdes tufës 
së morrave”. Situata e paraqitur edhe në tekstin mësimor interpretohet nga nxënësit. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit: 
  
Fazat e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Evokimi Brainstorming Diskutimi i njohurive Punë me klasën 
Realizimi i kuptimit Ditari dypjesësh Leximi ndërveprues Punë dyshe 
Reflektimi Skema - Ilustrim  Paraqitja grafike e 

informacionit  
Punë individuale 

 
a) Evokimi - Brainstorming 
Gjatë kësaj faze mësuesi/ja u kërkon nxënësve të shprehin mendimin e tyre për mënyrën se si 
bimët e kryejnë transportin e lëndëve që prodhojnë vetë. Ata bëjnë një përmbledhje të 
strukturuar të situatës së dhënë në fillim të mësimit (teksti mësimor fig. 8.1, faqe 112). Japin 
interpretimet e tyre. 
 
- Bimëve u duhet CO2, H2O dhe kripëra minerale. 
- Kanë një sistem transporti në formë gypash, të cilat gjenden kryesisht në kërcell, në formë 
unazore. 
- Lëndët ushqyese qarkullojnë në mënyrë të vazhdueshme. 
- Nëpërmjet lëndëve që bima i prodhon dhe i qarkullon vetë, mund të ushqehen e të jetojnë 
parazitë ose mikroorganizma të ndryshëm (p.sh. morrat e bimëve) që jetojnë me bimën. 
- Bimët janë të llojeve të ndryshme.  



- Kanë forma të ndryshme të gjetheve sipas llojit bimor. 
- Sistemi rrënjor u siguron bimëve thithjen e ujit dhe të kripërave minerale. 
- Kërcelli ndihmon në qarkullimin e lëndëve ushqyese. 
- Bimët kanë strukturë dhe formë specifike. 
- Uji i thithur nga toka nëpërmjet rrënjëve duhet të shkojë deri te gjethet. 
 
Mësuesi/ja përmbledh mendimet e nxënësve në tabelë. 
 
b) Realizimi i kuptimit - Ditari dypjesësh 
Mësuesi/ja organizon në dyshe grupet e punës. Udhëzon nxënësit se çfarë duhet të lexojnë 
duke mbajtur shënime dhe të interpretojnë duke plotësuar modelin e ditarit dypjesësh, si në 
tabelë. Aty do të paraqiten dy fjalët kyçe: ksilemë dhe floemë. Nxënësit duhet të plotësojnë 
konceptin, karakteristikat, si dhe të theksojnë funksionin përkatës. 
 
                      Bimët → Tufat përçuese → Sistemi i qarkullimit të lëndëve 
 
                              Ksilema                              Floema 
- sistemi që lëviz ujin, kripëra minerale 
- gypi i ndërtuar nga qeliza të vdekura 
- nuk ka citoplazmë, as bërthamë 
- kanë celulozë dhe substancë linjine. 

- sistemi që transporton sheqer (glukozë,   
  amidon, etj.) e lëndë të tjera 
- gypat, qeliza të bashkuara në skaje 
- pa substancë linjine 
- tuba shoshë, me citoplazmë dhe pa  
  bërthamë 

 
 
c) Reflektim - Paraqitja grafike e informacionit 
Nxënësit skicojnë enët e ksilemës dhe të floemës; përshkruajnë ndërtimin e tyre, duke 
përmbledhur informacionin që mësuan, me anë të ilustrimit (skicimit). Puna më e mirë 
paraqitet përpara klasës. 
 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta në lidhje me situatën e të nxënit; 
- interpreton, ndërton, emërton saktë enët (tufave përçuese) e bimës. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Mësuesi/ja mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur 
me saktësinë e shprehjes dhe dhënies së ideve për sistemet e transportit te bimët. Mësuesi 
vlerëson nxënësit sipas kompetencave kyçe të fushës.                                                             
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet për t’u punuar pyetja 8.1, faqe 116. 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji 
Shkalla: 5  
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Përthithja e ujit. 
 
Situata e të nxënit: Si e qarkullojnë bimët lëndën ushqyese të prodhuar nga vetë ato. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
- shpjegon lëvizjen e ujit në bimë; 
- dallon ndërtimin dhe rolin e ksilemës; 
- analizon lëvizjen e ujit nga një enë e  ksilemës në tjetrën, nëpërmjet vrimave të mureve anësore. 
 
Fjalët kyçe: tufa përçuese, ksilemë. 
 
Burimet: teksti mësimor Biologjia 10, video, fletë formati A 4, laps, gomë. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Ushqimi i gatshëm “Shurupi ngjitës për ne është i bezdisshëm, 
por është pjesë e dietës së milingonave, prandaj ato i shërbejnë me kujdes tufës së morrave”. 
Situata e paraqitur edhe në tekstin mësimor interpretohet nga nxënësit.  
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit: 
  
Fazat e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e 
nxënësve 

Organizimi i nxënësve 

Evokimi 
 

Brainstorming Diskutimi i njohurive Punë me klasën 

Realizimi i kuptimit Studim i përqendruar 
në argumente. 

Leximi ndërveprues Punë dyshe 

Reflektimi Skema - Ilustrim  Paraqitja grafike e 
informacionit  

Punë individuale 

 
a) Rikujtimi - Brainstorming 
Gjatë kësaj faze mësuesi/ja u kërkon nxënësve të shprehin mendimin e tyre për mënyrën se si 
bimët e kryejnë lëvizjen e ujit nga toka në të gjitha qelizat e saj. Ata bëjnë një përmbledhje të 
strukturuar të situatës së dhënë në fillim të mësimit. Japin interpretimet e tyre. 
- Bimëve u duhet CO2, H2O dhe kripëra minerale. 
- Kanë një sistem transporti në formë gypash unazore. 
- Lëndët ushqyese qarkullojnë në mënyrë të vazhdueshme. 
- Uji lëviz nëpërmjet tubave të  ksilemës.  
- Ai është i domosdoshëm për bimën jo vetëm në procesin e fotosintezës. 
- Sistemi rrënjor u siguron atyre thithjen e ujit dhe të kripërave minerale. 
- Uji i thithur nga toka nëpërmjet rrënjëve duhet të shkojë deri te gjethet, i ndihmuar nga kërcelli. 
 
Mësuesi /ja përmbledh mendimet e nxënësve në tabelë. 
 
b) Realizimi i kuptimit - Studim i përqendruar në argumente 



 
Mësuesi organizon grupet e punës të ndara në dyshe, udhëzon nxënësit të lexojnë materialin në 
tekstin mësimor duke mbajtur përpara një listë argumentesh në formë pyetjesh: 
- Cila është pyetja kryesore? 
- Cila është përgjigjja që jepet? 
- Çfarë arsyesh jepen? 
- Çfarë provash jepen? 
 
Nxënësit duhet të vendosin këto argumente në paragrafët përkatës.  
 
Për shembull:  Si lëviz uji përgjatë rrënjës? 

Çfarë roli mbartin enët e ksilemës? 
Përgjigjja:  Sistemi i transportit është i ndërtuar nga enët e ksilemës dhe të floemës, enët 
e ksilemës bëjnë lëvizjen e ujit dhe të kripërave minerale nga rrënjët për në kërcell dhe në gjethe. 
Arsyeja:  Bima ka nevojë për ujë dhe për kripëra minerale. 
Prova:   Mësuesi/ja shfaq në video-projektor foto të enëve të ksilemës. Jepet fotoja e 
prerjes tërthore të rrënjës e vëzhguar në mikroskop elektronik.  
 
c) Reflektimi - Paraqitja grafike e informacionit 
Nxënësit skicojnë prerjen tërthore të rrënjës dhe e emërtojnë atë. Më pas ata interpretojnë 
rrugëtimin që ndjek uji kur lëviz nga toka në enët e ksilemës së një rrënje.  
Theksojnë: 
- Enët e ksilemës janë gypa të gjatë që nuk përmbajnë citoplazmë.  
- Uji dhe jonet e tretura kalojnë përmes tyre lirshëm si gradientë të përqendrimit. 
- Uji lëviz nëpërmjet ksilemës te gjethet. 
- Ai hyn në ksilemë nga qelizat e lëvores. 
- Uji mund të kalojë nga njëra enë e ksilemës te tjetra, nëpërmjet vrimave të mureve anësore. 
 
 Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta në lidhje me situatën e të nxënit; 
- interpreton, ndërton, emërton saktë enët e ksilemës së bimës, duke theksuar rolin kryesor të tyre. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Mësuesi mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me 
saktësinë e shprehjes dhe dhënies së ideve për sistemet e transportit te bimët. Mësuesi vlerëson 
nxënësit sipas kompetencave kyçe të fushës.                                                               
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Gjeni informacione nga interneti për sistemin e transportit te bimët 
ujore. 
 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji  
Shkalla: 5                                                                                                                                       
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Punë praktike. Matja e shpejtësisë së marrjes së ujit. 
 
Situata e të nxënit: Shpejtësia e transpirimit është më e madhe në dritë se sa në errësirë, 
transpirimi është më i madh në ajër të thatë se sa në ajër të lagësht. Interpretojnë hipotezat. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
- përdor teknika, aparatura e materiale biologjike; 
- planifikon ecurinë e punës; 
- realizon vëzhgime, matje dhe regjistrime; 
- interpreton dhe vlerëson të dhëna dhe vëzhgime. 
 
Fjalët kyçe: transpirim, protometër. 
 
Burimet: protometër (transpirometër), një ose më shumë bisqe të porsaprera me gjethe, kërcell 
që mund të zërë pak vend në protometër, një kronometër ose një orë dore me sekonda ose aparat 
telefonik.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia, TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Përdorimi i protometrit në shpejtësinë e transpirimit në dritë, 
në errësirë, në ajër të thatë e të lagësht.  
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Të nxënit në bashkëpunim. Klasa mund të ndahet 
në grupe ose mund të punojnë individualisht. 
 
Procedura: Nxënësit në fillim kujtojnë: 
- Ç᾽ është transpirimi?  
- Nga se varet ritmi i shpejtësisë së tij? 
 Ata njihen më pas me mënyrën se si duhet përdorur një protometër për të fituar vlera të sakta. 
Theksohet: aparati që do të përdoret është protometri (demonstrohet ai). Ai shërben për të matur 
sasinë e ujit që thith bima. Gjithçka që ndikon në shpejtësinë me të cilën avulli i ujit shpërhapet 
jashtë gjetheve të një bime, do të ndikojë edhe në ritmin e thithjes së ujit nga bima. Uji futet në 
bimë nga rrënja në biskun e marrë për eksperimentin dhe do të depërtojë direkt në enët e 
ksilemës e në kërcellin e bimës.  
- Nxënësit, të ndarë në grupe të vogla, përpilojnë eksperimentin. Mësuesi/ja e kontrollon atë.  
- Ata vijojnë punën duke vëzhguar dhe duke bërë matjet e nevojshme për të nxjerrë rezultatet e 
sakta. 
 
Zhvillimi: 
1. Mbushin protometrin me ujë, pa krijuar flluska uji. 
2. E vendosin biskun në protometër duke mos e lejuar ajrin të dalë ose të futet në të. Fundi i prerë 
i biskut nuk është i mbuluar nga flluska ajri. 



3. E lënë biskun të qetësohet për 5-10 minuta, ndërkohë që plotësojnë rubrikën e skicimeve ose 
të figurave. Vizatojnë aparatin që po përdorin. 
4. Mbajnë shënim pozicionin e meniskut të ajrit/ujit ose flluskës së ujit në protometër. Fillojnë 
matjen me kronometër. Çdo dy minuta regjistrojnë pozicionin e meniskut ose të flluskës. 
5. Vazhdojnë procedurën për 15 minuta ose deri sa menisku apo flluska të arrijë në fund të tubit 
kapilar. 
6. Vizatojnë vijën grafike me rezultatet. 
7. Paraqesin eksperimentin në mënyrë të përmbledhur.  
8. Përshkruajnë me detaje se si mund të përdorin një protometër për të testuar pohimet e 
mëposhtme: 
a) Shpejtësia e transpirimit është më e madhe në dritë se sa në errësirë. 
b) Shpejtësia e transpirimit është më e madhe në ajër të thatë se sa në ajër të lagësht. 
c) Shumica e gojëzave ndodhen në sipërfaqen e poshtme të gjethes. 
 Në fund nxënësit paraqesin edhe vërtetësinë e pohimeve të eksperimentit të realizuar nga vetë 
ata. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, interpreton mirë, vëzhgon dhe analizon punën; 
- i përgjigjet drejt pyetjeve të punës praktike. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të të 
dhënave dhe konkluzioneve të nxjerra. Përdor saktë aparaturën, kupton drejt konceptin duke e 
vënë atë në zbatim. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Plotësohen fletoret e punës praktike, nxirren përfundimet dhe 
interpretohen rezultatet. 
 
 
 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji  
Shkalla: 5 
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Transpirimi 
 
Situata e të nxënit: Rryma e transpirimit, procesi i rëndësishëm që mundëson ujin të ngjitet lart në 
bimë. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
- shpjegon konceptin “transpirim”;  
- përshkruan se si transpirimi mundëson ngjitjen e ujit në enët e ksilemës; 
- përcakton kushtet që ndikojnë në ritmin e transpirimit. 
 
Fjalët kyçe: transpirim, rrymë e transpirimit, potometër. 
 
Burimet: teksti mësimor, potometri, video-projektori. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u, fizika. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Në video-projektor jepet ndërtimi i një aparature që quhet 
protometër. Ai përcakton ritmin e transpirimit. Më pas, me anë të një fotoje, tregohet rryma e 
transpirimit të ujit. Fotoja interpretohet nga nxënësit.  
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit:  
   
Faza e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Evokimi Tryeza rrethore Të nxënit në 
bashkëpunim 

Punë në grupe 

Realizimi i kuptimit DRTA 
 

Diskutimi i ideve Punë me klasën 

Reflektimi Kllaster Ndërtimi i shprehive 
studimore 

Punë me klasën 

 
a) Evokimi - Tryeza rrethore 
Nxënësit ndahen në grupe sipas çështjeve mësimore. Grupeve u jepet detyrë të studiojnë me kujdes 
figurën e paraqitur në video-projektor dhe figurën 8.8, faqe 117 në tekst. Ata duhet të imagjinojnë 
rrugën (rrymën e transpirimit) dhe mënyrën se si është përshtatur ndërtimi i bimës për të ndihmuar 
thithjen e ujit dhe ngjitjen e tij në majë. Grupet studiojnë figurën, materialin e tekstit dhe u japin 
përgjigje pyetjeve: 
- Ç’ rrugë do të përshkojë uji?  
- Në rrënjë. 
- Në kërcell. 
- Në  gjethe. 
Nxënësit punojnë duke shprehur mendimin e tyre për çështjet që lexuan dhe bëhet ballafaqimi i 
ideve midis grupeve. Idetë e tyre do të shërbejnë si bazë për të ndërtuar konceptin e ri. 
 
b) Realizimi i kuptimit – DRTA - Veprimtaritë e të menduarit dhe të leximit të drejtuar. 



Mësuesi/ja shpjegon se materiali në tekst do të lexohet me pjesë dhe pas çdo pjese do të ngrihen 
pyetje. 
Pjesa e parë:  Analizimi i rrugëtimit të ujit në rrënjë. 
                      Theksohet: qelizat e qimes së rrënjës mundësojnë një sipërfaqe të madhe përmes së  
                      cilës përthithet uji dhe rritet sasia e ujit që futet në bimë.  
Pjesa e dytë:  Analizohet rrugëtimi i ujit në kërcell. 
                      Theksohet: enët e ngushta të boshatisura të ksilemës përbëjnë një rrugë të lehtë për  
                       lëvizjen e ujit. 
Pjesa e tretë:  Analizohet rrugëtimi i ujit në gjethe. 
                       Theksohet: hapësirat e shumta me ajër brenda gjethes tregojnë që ka një sipërfaqe të   
                       madhe qelizash prej të cilave uji mund të avullojë nga gojëzat të cilat kur hapen  

lejojnë ujin të largohet shpejt nga gjethja. Molekulat e ujit kanë prirje për t’u 
bashkuar me njëra-tjetrën. Nga fizika, kjo dukuri quhet “kohezion”.  

Pjesa e katërt: Sa shpejt ngjitet uji në bimë? 
Theksohet: Procesi i transpirimit. Kujtohet ajo që u vëzhgua në fillim të orës me anë 
të figurës në video-projektor. Tregohet përsëri pajisja që mat ritmin e transpirimit 
(potometër). Është lehtë të matet se sa shpejt bima e thith ujin. Kjo shihet nga 
demonstrimi me potometër. 

 
c) Reflektimi – Kllaster 
Në këtë fazë mësuesi/ja udhëzohen nxënësit të mendojnë për disa kushte që ndikojnë në transpirim. 
Më pas punon me nxënësit një kllaster. 
 
 
 
 
                                                                                                               → drita 
            temperatura ← 
           uji       ←                                                                                              → lagështia 
 
                                                                                                                 
                                                                         ↓ 
                                                           shpejtësia e erës 
 
 Idetë dhe mendimet e nxënësve përmblidhen si më lart, duke e ndërtuar kllasterin në tabelë. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta për procesin e transpirimit dhe argumenton drejt rolin e protometrit; 
- diskuton lirisht për dukurinë e transpirimit. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
fushës sipas temës mësimore. Mësuesi përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mësuesi mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të 
dukurisë së transpirimit në bimë. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruani një ese me temë “Vyshkja e bimëve dhe roli i gojëzave në 
këtë proces”. 
 

Kushtet që ndikojnë në 
rrymën e transpirimit 



 
Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji  
Shkalla: 5                                                                                                                                       
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Punë praktike. Ndikimi i temperaturës mbi shpejtësinë e humbjes së ujit te 
bimët.  
 
Situata e të nxënit: Interpretimi, vëzhgimi dhe vlerësimi i efektit të temperaturës mbi ritmin e 
humbjes së ujit nga bimët. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
- përdor teknika, aparatura e materiale biologjike; 
- planifikon ecurinë e punës; 
- realizon vëzhgime, matje dhe regjistrime; 
- interpreton dhe vlerëson të dhëna dhe vëzhgime. 
 
Fjalët kyçe: ritmi i transpirimit. 
 
Burimet: një vazo me lule, peshore, qese plastike. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nëpërmjet realizimit të këtij eksperimenti vëzhgohet 
ndikimi i temperaturës në ritmin e transpirimit. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë në grupe. Klasa ndahet në grupe pune dhe 
secili grup pune prej 5- 6 nxënësish ndjek veprimtarinë përkatëse.  
 
Grupet: 
- Matja e shpejtësisë së humbjes së ujit nga bima.  
- Temperatura, si ndikon ajo në ritmin e transpirimit. 
- Ndikimi i temperaturës në bimë. 
 
Grupi i parë i punës vërteton hipotezën pse temperatura është e rëndësishme për ritmin e 
transpirimit. 
Grupi dytë hulumton humbjen e ujit nga bima. 
Grupi tjetër mat shpejtësinë e humbjes së ujit te bima. 
 
Secili grup e realizon punën duke u mbështetur në udhëzimet e tekstit mësimor Biologjia 10, 
faqe 120. Në fillim nxënësit ndërtojnë aparatin që mat ritmin e transpirimit. Më pas marrin një 
bimë në vazo, të ujitur mirë, e mbështjellin vazon me një qese. Peshojnë vazon dhe regjistrojnë 
masën e saj. E vendosin peshoren dhe bimën në një dhomë të freskët, ku temperatura është 10 � 
C. Nxënësit mbajnë shënim masën çdo 2 minuta. Pas 20 minutash, e vendosin bimën dhe 
peshoren në një dhomë me temperaturë 30 � C dhe përsërisin radhën e veprimit. Plotësohen 
rezultatet në tabelë. 



 
 
Koha/ 
minuta 

0 2 6 10 14 16 18 20 

Masa/g 87 87 86 
 

85 83 82 82 81 

Koha/min 
 

22 24 28 32 36 38 40  

Masa/g 
 

80 76 67 58 47 42 37  

  
Në përfundim hedhin të dhënat në tabelë. Nxënësit: 
- Shpjegojnë pse vazoja dhe dheu u mbështollën me qese. 
- Pse bima dhe vazoja humbi masë gjatë eksperimentit? 
- Ndërtojnë një grafik ku hedhin të dhënat e tabelës. 
- Japin rezultatet lidhur me ndikimin e temperaturës mbi shpejtësinë e transpirimit. 
- Argumentojnë pse eksperimenti bëhej vetëm me një bimë në dy dhoma, në vend që të bëhej me 
dy bimë. 
- Nxjerrin përfundime për hipotezën “ajri në dhomën e ngrohtë ishte më i lagësht se ajri në 
dhomën e ftohtë”. Si ndikonte kjo te rezultatet? 
                 
Nxënësit plotësojnë vëzhgimet e bëra, vizatojnë grafikët sipas tabelës, u përgjigjen pyetjeve 
saktë dhe interpretojnë punën e bërë. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, interpreton mirë, vëzhgon dhe analizon punën; 
- u përgjigjet drejt pyetjeve të punës praktike. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të pranisë 
së dritës, klorofilit dhe prodhimit të oksigjenit në fotosintezë dhe argumentimin e punës në grup. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Plotësohen fletoret e punës praktike, nxirren përfundimet dhe 
interpretohen rezultatet. 
 
 
 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                     
Lënda: Biologji                                                                                                                                      
Shkalla: 5                                                                                                                                                     
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Lëvizja e lëndëve ushqyese                                                                                 
 
Situata e të nxënit: Imagjinoni rrugëtimin që mund të bëjnë sakarozi dhe aminoacidet në floemë 
nga burimi në depo.  
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi:  
- shpjegon konceptin “translokim”;  
- përshkruan rrugën që bëjnë molekulat sakarozë dhe aminoacidet në bimë; 
- analizon lëvizjen e lëndëve ushqyese nga vendi ku prodhohen deri aty ku depozitohen. 
 
Fjalët kyçe: translokim, sakarozë, aminoacide, burim, depo. 
 
Burimet: teksti Biologjia 10, figura. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Në video shfaqet zhvillimi i bimës së patates në tri stinë të 
ndryshme. Analizohen dhe interpretohen nga nxënësit informacionet që përcjellin videot.   
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR  
 
Struktura e orës së mësimit: 
  
Fazat e strukturës Strategjitë 

mësimore  
Veprimtaritë e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Evokimi Stuhi mendimesh Shkëmbimi i 
njohurive 

Punë me klasën 

Realizimi i kuptimit 
 

Rrjeti i diskutimeve  Nxitja e diskutimit Punë dyshe 

Reflektimi Kllaster Paraqitja grafike e  
informacionit 

Punë me klasën 

 
a) Evokimi - Stuhi mendimesh 
U kërkohet nxënësve të shprehin atë çfarë dinë për ndërtimin dhe strukturën e ksilemës dhe të 
floemës. Nxiten të rikujtojnë njohuritë e marra nga mësimet e kaluara për sistemin e transportit te 
bimët. Mësuesi/ja përmbledh idetë e tyre, si më poshtë: 
 
         Prodhojnë   → karbohidrate → aminoacide → proteina → vajra (dyllë) → sub. organike 
  gjethet                         fotosintezë             ↓ 
 
                                                          transportohen  
                                                                    ↓                            mënyra e lëvizjes 
                                          Floema (në pjesë të tjera të bimës                                     translokim 
                                                                    ↓ 
 Lëvizja e sakarozës dhe aminoacideve në floemë nga zona ku prodhohen (burimi), në zonën e  
depozitimit (depo). 
 
Nxënësit përsërisin idetë përmbledhëse të mësueses. 
 



b) Ndërtimi i njohurive - Rrjeti i diskutimit 
Kjo fazë nis me vëzhgimin e materialit që shfaqet në video-projektor. Interpretohet figura 8.14, 
faqe 123 në tekst. Nxënësit argumentojnë: ajo pjesë e bimës (gjethja) nga e cila zhvendoset 
sakaroza dhe aminoacidet quhet burim; pjesa e bimës ku vendoset kjo sakaroza quhet depo. 
Nxënësit e shohin pak minuta dhe diskutojnë rreth figurës: 
Nxënësi A: Në verë gjethet kryejnë fotosintezë dhe prodhojnë sakarozë. Burimi janë gjethet.    
                   Sakaroza zhvendoset nga gjethet në zhardhok. Depoja (zardhoku). Sakaroza  
                   shndërrohet në amidon. 
Nxënësi B: Në stinën e dimrit amidoni depozitohet në zhardhok (bima nuk ka gjethe). 
Nxënësi C: Në stinën e pranverës sakaroza zhvendoset në bisqet e reja.                                                                        
 
Depoja e sakarozës përdoret nga bisqet e reja ndërkohë që ato rriten. Burimi (amidoni) 
shndërrohet në sakarozë në zhardhokë. Mendimet e nxënësve plotësohen nga mësuesi/ja. 
Shkruhet në tabelë: depot (përfshijnë rrënjë dhe lule). 
 
 
 
→                  → shndërrojnë →                                         → në →    
 
                 
Lulet-          →   përdorimi  →                     pr              → prodhim →    
 
 
Nxënësit theksojnë që në vjeshtë gjethet bien. Nuk mbetet asgjë nga bima në tokë, përveç 
zhardhokut nëntokësor (siç e shihet edhe  në figurë). Në pranverë rriten bisqe dhe gjethe të reja. 
Amidoni shndërrohet në sakarozë dhe transportohet përmes floemës në gjethe dhe kërcejtë që po 
rriten. Floema e transporton sakarozën në të dyja drejtimet, ndërsa ujin vetëm në një drejtim, falë 
forcës së kohezionit. 
 
c) Reflektimi - Kllaster 
Nxënësit me anë të disa pyetjeve orientuese ftohen të ndërtojnë një kllaster duke përmbledhur të 
gjitha njohuritë e marra. Më pas përgjigjet diskutohen, ku ndërtohet kllasteri më i saktë në tabelë. 
- Çfarë është translokimi? 
- Ç’janë burimet? Ku ndodhen? 
- Ç’janë depot? Ku ndodhen? 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta për procesin e transportit të lëndëve ushqyese, dallon drejt burimin nga  
  depot; 
- diskuton lirisht për dukurinë e translokimit në bimë. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mësuesi mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të 
dukurisë së translokimit në bimë. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Shkruani një shembull të translokimit të lëndëve ushqyese në 
bimë. 
 

Rrënjët   sakarozën amidon 

Lulet  sakarozën fruktozë 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji  
Shkalla: 5                                                                                                                                       
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Punë praktike. Përshtatja e bimëve ndaj mjedisit të tyre. 
 
Situata e të nxënit: Interpretimi, vëzhgimi dhe vlerësimi se si përshtaten bimët ndaj mjedisit. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore.  
Nxënësi: 
- përdor teknika, aparatura e materiale biologjike; 
- planifikon ecurinë e punës; 
- realizon vëzhgime, matje dhe regjistrime; 
- interpreton dhe vlerëson të dhënat dhe vëzhgimet. 
 
Fjalët kyçe: përshtatje, bimë. 
 
Burimet: bimë, dy mjedise të ndryshme me bimë. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: botanika, ekologjia. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nëpërmjet realizimit të këtij eksperimenti vëzhgohet se si 
bimët janë përshtatur me mjedisin. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë në grupe. Klasa ndahet në grupe pune dhe 
secili grup pune prej 5-6 nxënësish ndjek veprimtarinë përkatëse. 
 
Grupet: 
- Studimi dhe vëzhgimi i dy mjediseve të ndryshme. 
- Si janë përshtatur bimët në këto mjedise? 
 
Grupi i parë i punës vrojton mjedisin e parë të bimësisë, duke nxjerrë konkluzionet se si bimësia 
është përshtatur në atë mjedis me tokë të thatë (fig. 8.11, faqe 121 në tekst). 
Grupi dytë vrojton mjedisin e dytë me bimësi (fig. 8.12, faqe 121 në tekst), duke nxjerrë 
përfundimet se si bimët janë përshtatur në këtë mjedis, gjithmonë ujor. 
Gjatë këtij eksperimenti theksi vendoset te bimët që rriten në lokalitetin tuaj. Parapëlqehen të 
studiohen bimë të gjalla, duke bërë kujdes të mos dëmtohet habitati i tyre. Mënyra më e mirë për 
vrojtim është duke i vizituar mjediset gjatë kohës që bimët rriten.  
 
 
Procedura: Në këtë veprimtari shikohen disa lloje bimësh që rriten në mjedise të ndryshme. 
Nxënësit marrin informacion për mjedisin në të cilin rritet secila bimë. Grupet e punës në fund 
vizatojnë një diagram të madh dhe të qartë për të paktën dy prej këtyre bimëve ose për pjesët e 
tyre.  
- Nxënësit pajisin diagramin me shënimet për të shpjeguar se si format e gjetheve, kërcellit 
ose/dhe rrënjët e bimëve janë përshtatur me mjedisin ku jetojnë. 
- Nxjerrin përfundime në lidhje me konceptin “përshtatje”. 



- Nxënësit plotësojnë vëzhgimet e bëra, vizatojnë diagramin, u përgjigjen pyetjeve saktë dhe 
interpretojnë punën e bërë. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, interpreton mirë, vëzhgon dhe analizon punën. 
- u përgjigjet drejt pyetjeve të punës praktike. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të pranisë 
së dritës, klorofilit, prodhimit të oksigjenit në fotosintezë dhe argumentimin e punës në grup. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: 
 
 
 
 
 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                   
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Sistemet qarkulluese te njeriu. 
 
Situata e të nxënit: Imagjinoni rrugën e një molekule oksigjen në sistemin e qarkullimit te njeriu.  
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- tregon rrugëtimin e molekulës oksigjen në sistemin e qarkullimit të gjakut; 
- krahason gjakun e oksigjenuar me atë të paoksigjenuar; 
- skicon qarkullimin e madh dhe qarkullimin e vogël të gjakut. 
 
Fjalët kyçe: vena mushkërore, vena zgavrore, gjak i oksigjenuar, gjak i paoksigjenuar, veshore, 
barkushe. 
 
Burimet: teksti Biologjia 10, atlas biologjie. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nxënësit, nëpërmjet atlasit biologjik që paraqet sistemin e 
qarkullimit të gjakut. Nxënësit nxiten të imagjinojnë rrugëtimin që ndjek një molekulë oksigjen në 
këtë sistem. Interpretojnë figurën.   
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
Struktura e orës së mësimit: 
 
Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaritë e nxënësve Organizimi i nxënësve 
Evokimi Diskutimi i njohurive 

paraprake - Di. 
Diskutim idesh Punë  individuale 

Realizimi i  
kuptimit 

Dua të di 
 

Nxitja e diskutimit Punë  individuale 

Reflektimi Mësova më shumë Paraqitja grafike e 
informacionit 

Punë  individuale 

 
a) Evokimi - Diskutim për njohuritë paraprake. Di 
Mësuesi/ja shkruan në tabelë termin “sistemet qarkulluese”. Përmes pyetjeve që u drejton nxënësve, 
mbledh informacion për njohuritë paraprake që kanë ata në lidhje me temën. Nxënësit orientohen me 
anë të pyetjeve: 
- Ç᾽ kuptoni me sistem qarkullimi?  
- Si realizohet qarkullimi i gjakut dhe lëndët e tij në këtë sistem?  
- Kush është organi që vë në lëvizje gjakun dhe lëndët që qarkullojnë në të? 
- Çfarë lloj sistemi ka njeriu: të hapur apo të mbyllur? 
- Pse quhet qarkullim i madh i gjakut dhe pse quhet qarkullim i vogël i gjakut? 
                     
Bëhet një përmbledhje e informacionit të sjellë nga përgjigjet e nxënësve dhe plotësohet kolona e parë 
e grafikut organizues: Di, Dua të di, Mësova. 
 
                        Di                 Dua të di                       Mësova 
 
 
 

  

 
b) Realizimi i kuptimit - Dua të di  



Nxënësit përqendrohen te figura e paraqitur në tekst, por edhe tek ajo që jepet në atlasin biologjik, e 
cila është me ngjyra: gjaku i oksigjenuar jepet me ngjyrë të kuqe dhe gjaku i paoksigjenuar me blu. 
Ata studiojnë materialin në tekst, më pas shprehen rreth asaj që shohin në figurë dhe bëhen gati të 
marrin pjesë në diskutim duke plotësuar kolonën e dytë në tabelë. 
 
Nxënësi A - Figura e parë ilustron planin e përgjithshëm të sistemit të qarkullimit të gjakut te njeriu. 
Nxënësi B - Shigjetat tregojnë drejtimin e rrymës së gjakut. 
Nxënësi C - Në mes të figurës është organi zemër, e ndarë nga ngjyra në dy pjesë: pjesa që ka gjak të  
pastër me O2 dhe pjesa me gjak CO2. 
Nxënësi D - Nga figura shihet se gjaku me O2 shkon në të gjitha qelizat e trupit nga ana e majtë e 
zemrës. 
Nxënësi E - Gjaku pa O2 kthehet në anën e djathtë të zemrës dhe më pas shkon në mushkëri. 
Nxënësi F - Gjaku në të majtë të zemrës vjen nga mushkëritë dhe ka O2. Gjaku me O2 me rreth prej  
kapilarëve që rrethojnë alveolat dhe quhet i oksigjenuar. 
Nxënësi G - Gjaku pa O2 sillet në anën e djathtë të zemrës dhe më pas shkon në mushkëri ku 
oksigjenohet. 
Mësuesi/ja përmbledh idetë individuale të dhëna nga këta nxënës, duke thënë: “Kemi të bëjmë me 
sistem qarkullimi gjaku të dyfishtë. Gjaku kalon në zemër dy herë gjatë një cikli të plotë nëpër trup. 
Pra, kemi sistem mushkëror dhe sistem trupor. 
Mësuesi/ja plotëson idetë e nxënësve dhe përmbledh. 
 
C) Reflektimi - Mësova më shumë 
Nxënësit, të ndihmuar nga studimi i figurës dhe materiali që ajo mbart, u japin përgjigje pyetjeve të 
shumta, si dhe bëjnë plotësimin e kolonës së tretë në tabelë. 
 
                  Di                Dua të di                          Mësova 
Sistemi i qarkullimit të 
gjakut: 
- përbërësit e gjakut,  
- zemra, pompa që  
  realizon lëvizjen e  
  gjakut,  
- molekulat oksigjen,  
  dyoksid karboni,  
- gjaku ka ngjyrë të kuqe, 
- përbëhet nga enët e  
  gjakut.  

Sistemi i qarkullimit të gjakut 
te njeriu:  
- Çfarë roli ka gjaku në 
  transportin e lëndëve? 
- rruga që ndjek ai, nga zemra  
  në mushkëri,  
- lloji i sistemit,  
- lëvizja e molekulave oksigjen 
dhe dyoksid karboni, 
- rrugëtimi i oksigjenit në të  
  gjitha qelizat e trupit, 
- sa herë kalon gjaku në zemër. 

- Gjaku lëviz në një drejtim,  
- gjaku i oksigjenuar shkon në të gjitha  
  qelizat e trupit, nga ana e majtë e  
  zemrës, 
- gjaku pa oksigjen kthehet në anën e  
  djathtë, 
- gjaku pa oksigjen sillet nga ana e  
  djathtë e zemrës dhe më pas shkon në  
  mushkëri ku oksigjenohet. 
- sistemi është i dyfishtë, gjaku kalon në  
  zemër dy herë. 
- kemi sistem mushkëror dhe qelizor (i  
  madh dhe i vogël). 

 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
-  merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
-  jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, komenton figurat dhe analizon sistemin e qarkullimit 
te njeriu; 
-  diskuton lirisht mbi skicën e figurës 7.2 dhe di ta skematizojë e ta interpretojë atë. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
fushës sipas temës mësimore. Mësuesi përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mban 
shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të sistemeve 
qarkulluese te njeriu. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxirrni nga interneti skema të sistemeve qarkulluese për shpendë, 
zvarranikë, amfibë dhe i sillni ato në klasë duke i krahasuar me atë të njeriut.  



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                   
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Zemra 
 
Situata e të nxënit: Zemra, organi muskulor që vë në lëvizje gjakun. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- tregon vendndodhjen e zemrës në trup; 
- krahason gjakun e oksigjenuar me atë të paoksigjenuar;  
- analizon ndryshimet midis sistemit qarkullues të vetëm dhe të dyfishtë; 
- shpjegon rrugëtimin që ndjek gjaku pasi hyn në veshoren e djathtë.  
 
Fjalët kyçe: zemër, veshore, barkushe, vena mushkërore, vena zgavrore, arteria mushkërore, aorta, 
kapilar, valvulat, dikupside, trikapside, septumi.  
 
Burimet: teksti Biologjia 10, video-projektori, figura. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Jepen dy figura të ndërtimit të zemrës në video-projektor. 
Nxënësit interpretojnë informacionin. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit: 
  
Faza e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria e nxënësve Organizimi i nxënësve 
Evokimi Parashikim me terma 

paraprakë 
Zhvillimi i fjalorit Punë në dyshe 

Realizimi i 
kuptimit 

VLD Veprimtaria e të lexuarit 
të drejtuar 

Punë individuale 

Reflektimi 
 

Harta e koncepteve Diskutimi i ideve Punë në grupe 

 
a) Evokimi – Parashikim i termave paraprakë 

Mësuesi/ja shkruan në tabelë disa terma, si: zemër, veshore, barkushe, arterie, vena, gjak i 
oksigjenuar, gjak i paoksigjenuar, kraharor.  
 
                    ---                           ---                         ---                    - ---                   --- 
 
  
Nxënësit, të ndarë në dyshe, duhet të shkruajnë nga një paragraf ku të përdorin fjalët e dhëna në 
tabelë. Ata duhet të listojnë lidhjen që kanë këto fjalë mes tyre. Pas disa minutash nxënësit lexojnë 
para klasës pjesën e shkruar sipas dysheve. Në fund të kësaj faze nxënësit krahasojnë pjesën e tyre 
me paragrafin që ka përzgjedhur mësuesi/ja. 
 
b) Realizimi i kuptimit - Veprimtaria e të lexuarit të drejtuar 
                
Nxënësit orientohen të përqendrohen në leximin dhe studimin në mënyrë individuale të faqes 98 të 
tekstit dhe të figurës 7.4.  

zemër barkushe veshore
 

arterie        
 

vena kraharor 



- Nxënësit duhet të njihen me ndërtimin e zemrës dhe vendndodhjen e saj. 
- Rrugëtimi që bën gjaku, pasi hyn në veshoren e djathtë. 
- Dy dhomat e zemrës që mbajnë gjakun e oksigjenuar dhe dy dhomat që mbajnë gjakun me më pak  
  oksigjen. 
- Në cilat dhomëza rrjedh gjaku, kur hyn në zemër? 
- Nga cilat dhomëza del, kur largohet nga zemra? 
                 
Për çdo pjesë duhet të nxirret nga një konkluzion i saktë, i cili shkruhet edhe në fletore për ta 
përdorur nxënësit në fund. Nxënësit, me anë të kësaj veprimtarie, vendosin theksin mbi funksionin 
jetik që luan zemra në jetën tonë dhe theksojnë qarkullimin e gjakut me oksigjen dhe pa oksigjen në 
trupin tonë. 
 
c) Reflektimi - Harta e koncepteve 
Në këtë fazë mësuesi/ja ndërton në tabelë një hartë mbi konceptin kyç “zemër”, duke përmbledhur 
dhe theksuar edhe një herë njohuritë e fituara. Nxënësit i sistemojnë këto njohuri sipas këtij modeli. 
 
 Me dy fletëza (dikupside)  ← e majtë – e djathtë → me tri fletëza (trikupside) 
                                                                                                    
 
                                                         
   
e majtë 
        e majtë → gjak i pastër 
                                   ←                     → 
e djathtë  
                                                                                                              e djathtë → gjak i papastër 
                                                         
 
 
 
 
                         arterie                        vena                   kapilarët e gjakut 
 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, komenton figurat dhe i analizon ato; 
- diskuton lirisht për ndërtimin dhe pjesët përbërëse të zemrës. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
fushës sipas temës mësimore. Mësuesi përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mban 
shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të ndërtimit të 
zemrës. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Ndërtojnë me mjete të ndryshme pamjen e jashtme të zemrës së 
njeriut. 

kllapëza 

barkushe                  zemra                    veshore 

enët e gjakut 

  



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                   
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Rrahjet e zemrës 
 
Situata e të nxënit: Puna e zemrës 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- shpjegon termin “tkurrje” dhe “lëshim i zemrës” (sistol, diastol); 
- përshkruan se si realizohet tkurrja e muskulit të zemrës si një e tërë; 
- analizon se si ndikojnë sistemet e tjera në punën e zemrës.  
 
Fjalët kyçe: tkurrja (sistol), lëshimi (diastol), nyjë sinoarteriale, nyjë artrioventrikulare.  
 
Burimet: teksti Biologjia 10, video-projektori, figura. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Në video shfaqet puna e zemrës. Nxënësit i rikthehen 
imagjinatës duke parë se cila është rruga që ndjek gjaku, që nga vendi ku prodhohen qelizat e tij 
e deri në zemër. Kështu, nxënësit vazhdojnë ta zhvillojnë imagjinatën e tyre duke interpretuar 
informacionin që mbart videoja.  
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit: 
  
Faza e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaria e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Evokimi Kllaster Zhvillimi i fjalorit Punë dyshe 
 

Realizimi i kuptimit Imagjinatë e drejtuar Veprimtaria e të 
lexuarit të drejtuar 

Punë individuale 

Reflektimi Shkrim i shpejtë 
 

Diskutimi i ideve Punë individuale 

 
a) Evokimi - Kllaster 
Duke parë natyrën e temës, si dhe vijueshmërinë e koncepteve bazë, mësuesi/ja paraqet në 
tabelë një kllaster. Kërkohet nga nxënësit të plotësojnë konceptin “zemër”, duke shfrytëzuar 
njohuritë e mëparshme dhe duke bërë pyetje të ndryshme në lidhje me konceptin. 
               
 
rreh afërsisht 70 rrahje në minutë                     ndodhet në kafazin e kraharorit 
                                                                                           
                                               
 
 
te njeriu përbëhet nga 4 dhoma                                          lëviz gjakun në të  gjithë trupin 
 
b) Realizimi i kuptimit - Imagjinata e drejtuar 

      Zemra                 

 



 
Mësuesi/ja nëpërmjet videos së paraqitur, ku tregohet puna  e zemrës, fton nxënësit të ndërtojnë 
edhe të mendojnë për një çast sikur janë “gjaku”; 
- Cili do të ishte rrugëtimi i tyre në trupin e njeriut?  
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve ta vendosin saktë veten e tyre në rol, duke e përshkruar qartë: 
- rrugën që ndjek gjaku në trup;  
- Nëpër cilën pjesë të zemrës kalon?  
- Ku përfundon ajo?  
 
Nxënësit në fund të kësaj faze lexojnë punimet e tyre. 
c) Reflektimi - Shkrim i shpejtë 
Në këtë etapë mësuesi/ja i lë nxënësit për disa minuta të shkruajnë se: 
- çfarë dinë dhe çfarë mësuan për zemrën?  
- si punon ajo?  
 
Në fund, disa nxënësve u kërkohet të lexojnë atë që kanë shkruar. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, komenton videon dhe e analizon atë; 
- diskuton lirisht për punën e zemrës. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të 
nxënësit nga nxënësi. Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e 
interpretimit të ndërtimit të zemrës. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Gjeni informacione nga interneti nëse zemra punon në mënyrë të 
pavarur. Argumentoni pjesën. 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji  
Shkalla: 5                                                                                                                                       
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Punë praktike: Matja e rrahjeve të zemrës (pulsi). 
 
Situata e të nxënit: Dëgjimi i rrahjeve të zemrës, përdorimi i stetoskopit, interpretimi i matjeve. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- përdor teknika, aparatura e materiale biologjike; 
- planifikon ecurinë e punës; 
- realizon vëzhgime, matje dhe regjistrime; 
- interpreton dhe vlerëson të dhënat dhe vëzhgimet. 
 
Fjalët kyçe: pulsi, stetoskopi. 
 
Burimet: stetoskop, një orë dore me sekonda ose një kronometër apo aparat telefonik që ta ketë 
të instaluar këtë program të nevojshëm. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia, TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Përdorimi i stetoskopit, matja me sy të lirë i rrahjeve të 
zemrës, njohja me pulsin dhe vlerat normale. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Të nxënit në bashkëpunim. Klasa mund të ndahet 
në grupe ose mund të punojnë individualisht. 
 
Procedura: Nxënësit në fillim theksojnë se pulsi është ritmi me të cilin zemra rreh. Ai matet 
duke numëruar rrahjet e zemrës në një minutë. Ai mund të matet në anën e brendshme të dorës së 
majtë, duke vendosur dy gishtat ku mbaron parakrahu dhe fillon pëllëmba e dorës tek arteria ose 
rrezja e qafës. Ai mund të matet në gjendje qetësie, por edhe kur trupi ka kryer një frymëmarrje 
të thellë. 
- Dëgjojnë rrahjet e zemrës së një shoku, duke vendosur veshin në trupin e tij, pranë zemrës. 
- Numërojnë rrahjet, mbajnë shënim të dhënat.  
- Masin përsëri këto rrahje me anë të një stetoskopi. 
- Përshkruajnë çfarë arrijnë të dëgjojnë. Tingujt ritmikë krijohen nga valvulat e zemrës që hapen  
  e mbyllen duke pompuar gjakun. 
- Cila mendoni se është valvula artero-ventrikulare (veshore barkushe) që mbyllet me forcë, dhe 
cila është valvula arteriale që mbyllet me forcë?  
- Si mund ta përcaktoni këtë? 
- I kërkojnë shokut të tyre të marrë frymë thellë, ndërkohë që po dëgjojnë rrahjet e zemrës së tij 
ose të saj.  
- A ndryshojnë tingujt që mund të dëgjoni për shkak të frymëmarrjes së thellë?  
- Nxënësit shkruajnë një përmbledhje të eksperimentit, plotësojnë në një tabelë të gjitha të dhënat 
e grumbulluara, duke ndërtuar edhe një grafik me kohën në minutë dhe numrin e rrahjeve. 



- Nxënësve u kërkohet t᾽ u përgjigjen pyetjeve dhe të nxjerrin vlerën mesatare të rrahjeve të 
zemrës për të gjithë grupin, si më poshtë: 
 
 
                Kushtet  
 

                Qetësie          Frymëmarrja e thellë 

Numri i rrahjeve në një minutë  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, interpreton mirë, vëzhgon dhe analizon punën; 
- u përgjigjet drejt pyetjeve të punës praktike. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të të 
dhënave dhe konkluzioneve të nxjerra. Përdor saktë aparaturën, kupton drejt konceptin duke e 
vënë në zbatim atë. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Plotësohen fletoret e punës praktike, nxirren përfundimet dhe 
interpretohen rezultatet. 
 
 
 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji  
Shkalla: 5                                                                                                                                       
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Punë praktike. Ndikimi i veprimtarisë fizike mbi rrahjet e zemrës. 
 
Situata e të nxënit: Sa ndikon veprimtaria fizike në ritmin e zemrës (pulsi)? 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi; 
- përdor teknika, aparatura e materiale biologjike; 
- planifikon ecurinë e punës; 
- realizon vëzhgime, matje dhe regjistrime; 
- interpreton dhe vlerëson të dhënat dhe vëzhgimet. 
 
Fjalët kyçe: puls, stetoskop, veprimtari fizike. 
 
Burimet: stetoskop, një orë dore me sekonda ose një kronometër apo aparat telefonik që ta këtë 
të instaluar këtë program. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: kimia, TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Ndikimi i veprimtarisë fizike mbi rrahjet e zemrës. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Të nxënit në bashkëpunim. Klasa ndahet në grupe.  
 
Procedura: Nxënësit në fillim theksojnë se pulsi është ritmi me të cilin zemra rreh. Ai matet 
duke numëruar rrahjet e zemrës në një minutë. Ai mund të matet në anën e brendshme të dorës së 
majtë duke vendosur dy gishtat ku mbaron parakrahu dhe fillon pëllëmba e dorës tek arteria ose 
rrezja e qafës. Ai mund të matet në gjendje qetësie, por edhe kur trupi ka kryer një veprimtari 
fizike. 
Mësuesi/ja ndan klasën në grupe. Secilit grup i cakton të modelojë një eksperiment, përmes së 
cilit duhet të provojë se si një veprimtari fizike ndryshon ritmin e rrahjeve të zemrës. Çdo grup 
duhet të paraqesë një poster ku të pasqyrojë punën e tij. 
- Grupet ndërtojnë një tabelë ku tregojnë vlerat e ritmit të zemrës të shprehur në rrahje/minutë në 
gjendje qetësie në fillim, më pas aktivitetit fizik të lehtë të sforcuar (kërcim, mundje krahu, vrap 
ose ngjitje-hipje shkallësh). 
- Ata llogarisin ndryshimin e ritmit të zemrës për çdo shok apo shoqe të grupit.  
- Nxjerrin vlerën mesatare të ritmit të zemrës për të gjithë grupin.  
- Vërtetojnë hipotezën e ngritur: “A ndikohet ritmi i rrahjeve të zemrës pas aktivitetit fizik”? A 
rritet ritmi i rrahjeve me shtimin e aktivitetit fizik”? 
- Në fund grupet paraqesin posterin e plotë ku do të shpjegojnë hipotezën dhe mënyrën e kryerjes 
së eksperimentit, si dhe rezultatet në tabelë të shoqëruar me grafikë.  
 
- Në fund krahasojnë rezultatet me grupet e tjera. 
  
Kushtet  Trupi në qetësi Veprimtari e lehtë Veprimtari e sforcuar 



fizike  fizike (vrapi, kërcimi, 
ngjitja/hipja e 
shkallëve, pompa, etj.) 

Numri i rrahjeve të 
zemrës për 1 minutë 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj. 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, interpreton mirë, vëzhgon dhe analizon punën; 
- u përgjigjet drejt pyetjeve të punës praktike; 
- modelon dhe interpreton saktë hipotezën. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të të 
dhënave dhe konkluzioneve të nxjerra. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Plotësohen fletoret e punës praktike, nxirren përfundimet dhe 
interpretohen rezultatet. 
 
 
 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                    
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Enët e gjakut. 
 
Situata e të nxënit: Zemra, organi muskulor që vë në lëvizje gjakun. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- tregon enët e gjakut; 
- krahason ndërtimin e arterieve dhe të venave; 
- shpjegon ndërtimin dhe funksionin e enëve të gjakut; 
- analizon ndërtimin e kapilarëve të gjakut. 
 
Fjalët kyçe: arterie, vena, kapilarë, shtrati kapilar.  
 
Burimet: teksti Biologjia 10, video-projektori, figura. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Gjaku udhëton nëpër gjithë trupin me anë të enëve të tij. 
Jepet figura ku paraqiten enët kryesore të tij. Nxënësit interpretojnë figurën duke u 
mbështetur në informacionin që ajo mbart.  
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit: 
  
Faza e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaria e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Evokimi Di Diskutim idesh Punë individuale 
Realizimi i kuptimit Dua të di Nxitja e diskutimit Punë dyshe 
Reflektimi Mësova Paraqitja grafike e 

informacionit 
Punë individuale 

 
a) Evokimi - Di 
Duke parë natyrën e temës, si dhe vijueshmërinë e saj, mësuesi/ja u kërkon nxënësve të 
mendojnë e të shkruajnë çfarë dinë për enët e gjakut, duke i orientuar me pyetjet: 
- Sa lloje enësh të gjakut njihni? 
- Nga dallojnë midis tyre? 
Më pas në tabelë ndërtohet DDM, ku në bazë të përgjigjeve të ndryshme të nxënësve 
plotësohet kolona e parë.  
 
                     Di               Dua të di        Mësova më shumë 
 
 
 

  

 
b) Realizimi i kuptimit - Dua të di 
Nxënësit të ndarë në dyshe, studiojnë dhe vëzhgojnë dy figurat e paraqitura në tekst dhe në 
video-projektor, më pas plotësojnë kolonën Dua të di me ato çka duan të dinë më shumë në 
lidhje me temën.  



- Ndërtimi i mureve të enëve të gjakut: arterie, vena, kapilar.  
- Transporti që ato kryejnë. 
- Si lidhen me njëra-tjetrën për të formuar një sistem? 
- Si arrijnë lëndët ushqyese të futen në gjak? 
 
c) Reflektimi - Mësova më shumë 
Në këtë fazë nxënësit lihen të lexojnë tekstin në mënyrë individuale për të gjetur përgjigjet e 
pyetjeve të tyre. Më pas orientohen për të plotësuar kolonën e fundit: Mësova më shumë. 
Modeli paraqitet në tabelë, i plotësuar sipas hapave. 
 
 
                    Di               Dua të di       Mësova më shumë 
- Ka tre lloje enësh gjaku:   
arteriet, venat, kapilarët; 
- Arteriet transportojnë gjak  
  të pasur me oksigjen; 
- Arteriet e nxjerrin gjakun  
  nga zemra;  
- Venat transportojnë gjak  
  të varfër me oksigjen; 
- Venat fusin gjakun në  
  zemër; 
- Kapilarët janë degëzime të  
  arterieve dhe venave dhe 
bëjnë lidhjen mes tyre;  
- Kapilarët formojnë shtratin  
  kapilar. 

- Si ndërtohen arteriet  
  dhe venat? 
- Si arrijnë lëndët  
  ushqyese e oksigjeni të  
  futen në rrymën e  
  gjakut? 
- Sa të rëndësishëm janë  
  kapilarët e gjakut? 

- Enët e gjakut përbëhen nga indi  
  endotelial, që është në kontakt  
  me gjakun; shtresa e mesme  
  përbëhet nga indi muskulor i    
  lëmuar dhe shtresa e jashtme  
  përbëhet nga indi lidhor;  
- Trashësia e këtyre shtresave  
  ndryshon si tek arteriet, ashtu edhe     
te venat;  
- Arteriet i kanë muret më të trasha,  
  sepse durojnë gjakun me presion  
  më të lartë; 
- Lëndët ushqyese e oksigjeni futen  
  në gjak përmes shtratit që 
  formojnë kapilarët e gjakut; 
- Kapilarët rrethojnë qelizat e trupit.  
  Kështu, lëndët e nevojshme dhe  
  oksigjeni mbërrijnë atje nëpërmjet  
  këtij rrjeti sistemi. 

 
 
 Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, komenton figurat dhe analizon çështjen 
mësimore; 
- diskuton lirisht për ndërtimin dhe funksionin që kryejnë enët e gjakut në qarkullimin e 
lëndëve. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të 
nxënësit nga nxënësi. Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë 
e interpretimit të ndërtimit të enëve të gjakut. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet për t᾽ u punuar pyetja 7.6, faqe 104, në tekstin mësimor. 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                             
Shkalla: 5                                                                                                                                                   
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Përbërësit e gjakut. 
 
Situata e të nxënit: Përbërja e gjakut të trupit të njeriut. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- tregon përbërësit kryesorë të gjakut; 
- shpjegon rolin e secilit përbërës qelizor të gjakut; 
- dallon funksionet e gjakut; 
- analizon përbërjen e plazmës së gjakut, si dhe rolin e saj. 
 
Fjalët kyçe: qelizat e gjakut, eritrocite, hemoglobinë, leukocite, pllakëzat e gjakut, plazmë.  
 
Burimet: teksti Biologjia 10, video-projektori, figura. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Gjaku udhëton nëpër gjithë trupin me anë të enëve të tij. Jepet 
figura ku paraqiten disa lloje të ndryshme qelizash të gjakut. Çfarë lëviz bashkë me gjakun? 
Interpretojnë figurën mbi informacionin që ajo mbart.  
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit:  
 
Fazat e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaria e 
nxënësve 

Organizimi i nxënësve 

Evokimi Di Diskutim idesh Punë individuale 
Realizimi i kuptimit Dua të di Nxitja e diskutimit Punë dyshe 
Reflektimi Mësova Paraqitja grafike e 

informacionit 
Punë individuale 

 
a) Evokimi – Di 
Duke parë natyrën e temës, si dhe vijueshmërinë e saj, mësuesi/ja shkruan në tabelë temën dhe u 
kërkon nxënësve të mendojnë e të shkruajnë se çfarë dinë për gjakun, duke i orientuar me pyetjet: 
- Sa lloje qelizash gjaku njihni? 
- Nga dallojnë ato midis tyre? 
- Çfarë qarkullon me gjakun? 
Më pas, në tabelë ndërtohet DDM, ku, në bazë të përgjigjeve të ndryshme të nxënësve, plotësohet 
kolona e parë.  
 
                    Di               Dua të di            Mësova më shumë 
 
 
 
 

  

b) Realizimi i kuptimit – Dua të di 
Nxënësit, të ndarë në dyshe, studiojnë figurën dhe orientohen me anë të disa pyetjeve për të 
plotësuar kolonën Dua të di: 
 



- Cilët janë përbërësit e tjerë të gjakut? 
- Çfarë funksionesh ka gjaku? 
- Si realizohet mpiksja e gjakut? 
- Nga ndryshojnë rruazat e kuqe të gjakut nga rruazat e bardha, përveç ngjyrës? 
 
c) Reflektimi - Mësova më shumë 
Në këtë fazë nxënësit lexojnë tekstin në mënyrë individuale për të gjetur përgjigjet e pyetjeve të 
tyre. Më pas orientohen për të plotësuar kolonën e fundit: Mësova më shumë. Modeli paraqitet në 
tabelë, i plotësuar sipas hapave. 
 
 
                 Di                 Dua të di             Mësova më shumë 
- Gjaku është ind lidhor;  
- është i lëngshëm; 
- përbëhet nga rruaza të   
  kuqe e të bardha; 
- ka sëmundje të  
  ndryshme të gjakut,  
p.sh. hemofilia, leuçemia,  
  anemia; 
- ka grupe të ndryshme   
  gjaku, ai mund të   
  dhurohet. 

- Çfarë përbërësish të tjerë ka  
   gjaku, përveç rruazave të  
   kuqe e të bardha?  
- Cilët janë përbërësit e  
    plazmës së gjakut? 
- Nga dallon plazma nga  
   qelizat? 
- Si realizohet mpiksja e  
   gjakut? 
- Cilat janë funksionet e  
   gjakut? 
- Nga ndryshojnë rruazat e  
   kuqe të gjakut nga rruazat e 
bardha? 

- Gjaku përbëhet nga plazma e 
gjakut;  
- Plazma përbëhet nga proteina,  
   yndyra, ujë e lëndë të tjera  
   ushqyese; 
- Pjesa tjetër e gjakut përbëhet nga  
   qelizat e gjakut, rruazat e kuqe, 
rruazat e bardha, pllakëzat e gjakut,  
- Eritrocitet janë në numër më të  
   madh se qelizat e tjera; 
- Mpiksja e gjakut realizohet nga  
   proteinat fibrine dhe nga pllakëzat e    
   gjakut;  
- Mbrojtja realizohet nga plazma dhe  
   nga rruazat e bardha; 
- Rruazat e kuqe janë pa bërthamë, të  
   bardhat me bërthamë dhe të  
   çrregullta; 
- Rruazat e kuqe kanë formë të 
dylugët, të shtypur, transportojnë 
oksigjenin me hemoglobinë.  

 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbështetur në argumente, komenton figurat dhe analizon çështjen 
mësimore; 
- diskuton lirisht duke bërë dallimet e përbërësve të gjakut, si veçoritë, funksionet e tij. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. 
Mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të përbërësve 
të gjakut.  
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësi grumbullon materiale nga interneti për llojet e qelizave të 
bardha të gjakut, si dhe funksionin e tyre. 



                                           
Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                               
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Sistemi limfatik.                                                                                            
 
Situata e të nxënit: Limfa, lëngu indor. I ngjashëm apo jo me gjakun? 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- tregon pjesët përbërëse të sistemit limfatik; 
- shpjegon pjesët kryesore të sistemit limfatik; 
- përshkruan rëndësinë e sistemit limfatik. 
 
Fjalët kyçe: sistemi limfatik, limfa, lëngu indor, nyjet limfatike, organet limfatike. 
 
Burimet: teksti Biologjia 10, foto, video-projektori. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nxënësit studiojnë figura të lëngut indor, të sistemit 
limfatik, të enëve kryesore limfatike dhe nyjeve. Interpretohen figurat duke u nisur nga 
informacioni që ato mbartin. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit:  
 
Fazat e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e të 
nxënit 

Organizimi i 
nxënësve 

Evokimi Breinstorming Zhvillimi i fjalorit Punë me klasën 
Realizimi i kuptimit Diagram piramidale Bashkëbisedimi 

ndërveprues 
Punë në grupe 

Reflektimi Rrjeti i diskutimit Nxitja e diskutimit Punë me klasën 
 
a) Evokimi - Brainstorming 
Mësuesi/ja shkruan në tabelë temën mësimore “Sistemi limfatik”. Më pas nxënësit, nëpërmjet 
video-projektorit, nxiten të studiojnë për disa minuta figurat e përzgjedhura mbi sistemin 
limfatik, rrjedhën e limfës, lidhjen me organet limfatike, nyjeve limfatike. Mësuesi/ja 
orienton nxënësit duke u bërë disa pyetje: 
- Ç᾽ është sistemi limfatik? 
- Nga se përbëhet sistemi limfatik? 
- Pse shërben sistemi limfatik? 
Pasi mësuesi/ja merr disa përgjigje nga nxënësit dhe i sistemon ato në tabelë, i fton nxënësit 
për të zhvilluar bashkëbisedimin ndërveprues.  
 
b) Realizimi i kuptimit – Diagram piramidale 
Nxënësit të ndarë në grupe pune, lihen për disa minuta të lexojnë në heshtje tekstin mësimor, 
për të interpretuar drejt konceptin mbi diagramin piramidal që do të ngrihet. Çështjet që do të 



trajtohen e do të marrin përgjigje, janë: sistemi limfatik, pjesët përbërëse të tij, rëndësia e 
sistemit limfatik. 
 
Nxënësit japin përgjigjet për çështjet e ngritura dhe plotësojnë diagramin piramidal: 
 
                                                           Sistemi limfatik 
 
        Ç᾽është?     Pjesët përbërëse         Veçoritë        Rëndësia 
- Sistem i përhapur   
  në të gjitha pjesët e   
  trupit,  
- paralel me atë të  
  qarkullimit të  
  gjakut.  

- enët limfatike,  
- organet limfatike,  
- limfa. 

- Përthith dhe kthen  
  në gjak lëngun e  
  tepërt indor; 
- Organet limfatike  
   filtrojnë gjakun 
përmes limfociteve,  
mbrojnë organizmin 
nga agjentët patogjenë. 

- Grumbullon dhe  
  dërgon të gjitha  
  lëngjet e tepërta të  
  mbledhura në   
  hapësirat midis  
  qelizave. 

 
Kështu, mësuesi/ja orienton nxënësit të rendisin informacionet që do t’u duhen për temat 
pasardhëse. 
 
c) Reflektimi - Rrjeti i diskutimit 
 
Në këtë fazë, nëpërmjet një pyetjeje të drejtuar nga mësuesi/ja, nxënësit do të nxiten të 
diskutojnë për temën e të nxjerrin përfundime të sakta e të bazuara.  
- Si mendoni, a ngjan limfa me gjakun? Argumentoni përgjigjen tuaj. 
Nxënësit lihen për disa minuta të shkruajnë mendimin e tyre në lidhje me temën dhe më pas 
diskutojnë punën e tyre. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- analizon sistemin limfatik; 
- diskuton lirshëm për konceptin dhe figurat e paraqitura. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi përdor teknikën e vlerësimit të 
nxënësit nga nxënësi. Mësuesi/ja mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me 
sistemin limfatik. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Sillni materiale nga interneti për limfën dhe lëngun indor. 

 
                                                                                                                                                              



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                               
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Limfa dhe lëngu indor.   
 
Situata e të nxënit: Lëngu indor - mjedisi i drejtpërdrejtë i çdo qelize të trupit dhe lëvizja e 
saj në kapilarët limfatikë. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- shpjegon ç’është limfa dhe lëngu indor; 
- tregon funksionet e lëngut indor; 
- përshkruan nyjet limfatike. 
 
Fjalët kyçe: lëngu indor, limfa, nyje limfatike, vena subklava. 
 
Burimet: teksti Biologjia 10, foto. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: biologjia qelizore, fiziologjia. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: 
Nxënësit paraqesin figura të lëngut indor, të sistemit limfatik, të enëve kryesore limfatike dhe 
nyjeve. Konstatohet dhe analizohet informacioni. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit: 
 
Fazat e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaria e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Evokimi Di  Zhvillimi i fjalorit  Punë individuale 
Realizimi i kuptimit Dua të di  Nxitja e diskutimit Punë dyshe 
Reflektimi Mësova më shumë  Bashkëbisedimi 

ndërveprues 
Punë me klasën 

 
a) Evokimi - Çfarë? 
Mësuesi/ja udhëzon nxënësit që të analizojnë fotot që kanë sjellë dhe të shkruajnë çfarë dinë 
për temën mësimore dhe figurat. Pas kësaj, i organizon nxënësit dhe shënon idetë e tyre në 
kolonën Di. 
  
                     Di                Dua të di                 Mësova 
- Në këtë sistem qelizat nuk  
  përputhen plotësisht; 
- Ka hapësira të vogla  
  ndërmjet; 
- Plazma mund të rrjedhë nga  
  gjaku; 
- Qelizat e bardha lëvizin dhe  
  dalin jashtë kapilarëve; 
- Lëngu i plazmës dhe i 
qelizave quhet lëng indor. 

  

 
b) Realizimi i kuptimit - Dua të di  



                  
Në këtë fazë mësuesi/ja i orienton nxënësit, të ndarë në grupe dyshe, të rendisin pyetjet dhe  
informacionet e rëndësishme që mund të marrin nga figurat e tekstit. Ata plotësojnë kolonën 
Dua të di. 
 
 
                      Di                Dua të di                Mësova 
 - Çfarë furnizon lëngu indor? 

- Cili është mjedisi i lëngut  
   indor? 
- Si qarkullon lëngu indor,    
   kur quhet limfë? 
- Si formohen enët e mëdha  
   limfatike? 
- Cila është marrëdhënia  
  midis qarkullimit të gjakut  
  dhe limfës? 
- Çfarë rëndësie kanë nyjet  
   limfatike? 
 

 

 
c) Reflektimi – Mësova më shumë 
Në këtë fazë nxënësit lexojnë tekstin mësimor në mënyrë individuale, për të gjetur përgjigjet 
për pyetjet e ngritura. Sqarohen nga mësuesi/ja dhe plotësojnë kolonën e tretë Mësova më 
shumë. 
 
 
                     Di                 Dua të di                   Mësova 
  - Lëngu indor furnizon qelizat  

  me të gjitha lëndët që i  
  duhen - oksigjeni dhe lëndët  
  ushqyese shpërhapen nga  
  gjaku në lëngun indor; 
- Lëngu indor, mjedis i  
  drejtpërdrejtë për çdo qelizë  
të trupit; 
- Në inde ka enë të vogla që  
  quhen kapilarë limfatikë.  
  Lëngu indor qarkullon  
  gradualisht dhe quhet limfë,  
  pasi futet në këto kapilarë; 
- Kapilarët limfatikë 
bashkohen për të formuar enë 
të mëdha limfatike, ku e çojnë 
limfën në venën subklava; 
- Enët limfatike kanë valvula 
  për lëvizjen e limfës në një  
  drejtim; 
- Lëngu indor mblidhet nga  
  kapilarët limfatikë, limfa  
  futet përsëri në gjak; 
- Nga indet në venën subklava,  
  limfa rrjedh përmes nyjeve  
  limfatike;  
- Në brendësi të nyjeve  



  formohen qelizat e bardha të  
  gjakut që kanë funksion  
  mbrojtjen. 

 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- analizon limfën dhe lëngun indor; 
- diskuton lirshëm për figurat e paraqitura. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të 
nxënësit nga nxënësi. Mësuesi/ja mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me 
limfën dhe lëngun indor. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Skematizoni si e mbledhin lëngun indor enët limfatike 
(rrugëtimin). 
                                                                                                                                                                            

 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                              
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Sistemi imunitar - mbrojtja jospecifike. 
 
Situata e të nxënit: A di të mbrohet organizmi ynë? 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- tregon mekanizmat e sistemit mbrojtës; 
- shpjegon reaksionet mbrojtëse dhe qelizat që e rrethojnë atë; 
- përshkruan rolin e qelizave të bardha të gjakut në këtë mbrojtje. 
 
Konceptet kyçe: mbrojtje jospecifike, mukus, histamin, reaksione mahisëse, makrofagë, 
proteina komplement neutrofile.  
 
Burimet: teksti Biologjia10, foto. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: mikrobiologjia. 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nxënësit imagjinojnë se si organizmi ynë di t’u 
përgjigjet patogjenëve të ndryshëm?  
-  Si reagon ai?  
-  A di të mbrohet?   
-  Cilat janë rrugët e mbrojtjes? 
Ata u japin përgjigje të sakta pyetjeve dhe imagjinatës së tyre për rrugët e mbrojtjes. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit: 
 
Fazat e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Evokimi Kllaster Përmbledhja e 
strukturuar 

Punë me klasën 

Realizimi i kuptimit Mësimi i përqendruar 
në argumente 

Nxitja e diskutimit Punë dyshe 

Reflektimi Shënime mbi 
shënime 

Zhvillimi i fjalorit 
dhe i shprehive  

Punë  individuale 

 
a) Evokimi - Kllaster 
Mësuesi/ja bën një përmbledhje të strukturuar të të gjithë përmbajtjes, duke theksuar çështjet 
kryesore. Kështu trajtohet mbrojtja jospecifike, si: 
- lëkura, që nëpërmjet djersës, kripërave dhe yndyrës, pengon depërtimin e mikrobeve në 
organizëm;  
- mukusi, që prodhon membranat e brendshme të sistemit tretës, etj.  
- Çfarë ndodh me një patogjen kur i kalon këto barriera mbrojtjeje të trupit? 
 
Në këto raste ndodh:  
a) përgjigjja mahisëse,  
b) rritet temperatura, 
c) aktivizohen qelizat e bardha të gjakut. 
 



b) Realizimi i kuptimit - Mësimi i përqendruar në argumente 
Në këtë fazë mësuesi/ja jep udhëzime që nxënësit të lexojnë në dyshe tekstin, duke mbajtur 
përpara një listë elementesh të një argumentimi në formën e pyetjeve: 
- Cila është pyetja kryesore për konceptet bazë të mësimit? 
- Cila është përgjigjja që jepet? 
- Çfarë arsyesh jepen? 
- Çfarë provash jepen? 
- Dhënia e një shembulli. 
 
Nxënësit vendosin simbolet në paragrafët e mësimit gjatë leximit të tyre, kur ato gjejnë vend. 
Për shembull: 
Pyetje: Si realizohet përgjigjja jospecifike ndaj agjentëve patogjenë? 
Përgjigje: Realizohet përmes lëkurës dhe djersës, mukusit të rrugëve të tretjes, frymëmarrjes,  
        proteinave e interferonit.  
Arsyeja: Djersa përmban enzima lozozime dhe lëndë antibakteriale që vret bakteret. Mukusi  
                 i kap mikrobet dhe i kalon ato në rrugët e tretjes. Proteinat shkatërrojnë murin e  
                 baktereve, interferoni nuk lejon shumimin e viruseve. 
           
Shembull: Dhimbja apo ënjtja është rrjedhojë e ndryshimeve që vijnë nga lirimi (qelizat e 
dëmtuara të histaminës dhe bradikiminës), i cili nxit sistemin nervor e na bën të ndiejmë 
dhimbje, si dhe qelizat e specializuara që çlirojnë histaminën. 
 
c) Reflektimi - Shënime mbi shënime 
Mësuesi/ja orienton nxënësit të punojnë në mënyrë individuale për të organizuar 
informacionin e marrë nga teksti. Një model mund të jetë: 
- Mbrojtja e parë imunitare jospecifike bëhet nga: lëkura, mukusi, qerpikët. 
- Mbrojtja jospecifike vepron me këto mekanizma: përgjigjen mahisëse, temperaturën, 
proteinat, rruazat e bardha.  
Kështu theksohet informacioni i marrë. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- analizon saktë sistemin mbrojtës; 
- diskuton lirshëm për figurat e paraqitura dhe informacionin e fituar. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të 
nxënësit nga nxënësi. Mësuesi/ja mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me 
sistemin mbrojtës të organizmit tonë. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Sillni informacion nga interneti për disa prej agjentëve 
patogjenë që sulmojnë organizmin. 
 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                              
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Përgjigjja mbrojtëse. 
 
Situata e të nxënit: A di të mbrohet organizmi ynë? Cilat janë përgjigjet e tij? 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- rendit llojet e qelizave të bardha të gjakut që marrin pjesë në vijën e tretë mbrojtëse  
  specifike; 
- përshkruan rolin e makrofagëve, qelizave citotoksike, qelizat ndihmëse T e qelizat B; 
- shpjegon mbrojtjen specifike apo imunitare. 
 
Konceptet kyçe: makrofag, qeliza citotoksike T, qeliza ndihmëse T, qeliza B, antigjene, 
antitrupa, qeliza plazmatike, qeliza kujtesë. 
 
Burimet: teksti Biologjia10, foto, video-projektori. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nxënësit imagjinojnë se si organizmi ynë di t’u 
përgjigjet patogjenëve të ndryshëm: 
-  Si reagon ai? 
-  A di të mbrohet? 
- Cilat janë rrugët e mbrojtjes?  
 
Ata u japin përgjigje të sakta pyetjeve dhe imagjinatës së tyre për rrugët e mbrojtjes. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR. 
 
Struktura e orës së mësimit: 
 
Fazat e strukturës Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaria e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Evokimi Diskutim për 
njohuritë paraprake 

Nxitja e diskutimit Punë individuale ose 
dyshe 

Realizimi i kuptimit Lexim me kodim Bashkëbisedim 
ndërveprues 

Punë individuale 

Reflektimi 
 

Ditar dypjesësh Diskutim i ideve Punë individuale 

 
a) Evokimi - Diskutim për njohuritë paraprake 
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të thonë çfarë dinë rreth përgjigjes imunitare dhe rruazave të 
bardha të gjakut. Mësuesi/ja i orienton nxënësit me anë të këtyre pyetjeve: 
- Ç’kuptoni me përgjigje imunitare? 
- Cilat qeliza të trupit tonë e realizojnë atë? 
- Sa lloje limfocitesh njihni? 
- Ku ndryshojnë limfocitet T nga ato B? 
- Cilat prej tyre maturohen në Timus? 
- A njihni qeliza të tjera të gjakut që gëlltisin mikrobet? 



Një nxënës shkruan në tabelë mendimet apo përgjigjet që japin nxënësit e tjerë për këto 
pyetje. 
 
b) Realizimi i kuptimit - Lexim i imët me kodim teksti 
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve ta lexojnë mësimin në dyshe dhe përcakton kodet, të cilat janë: 
(P) - përkufizim, (Sh-P) - shkak-pasojë, (I) - interpretim, (K) - krahasim. I orienton nxënësit 
që të vendosin shenjat në tekst pas një leximi të kujdesshëm. 
- Përballja e patogjenëve me vijën e tretë të mbrojtjes së trupit quhet përgjigje imunitare   
  specifike (përkufizim). 
- Lidhja e antigjenit te viruset me antitrupat specifikë të limfociteve çon në shkatërrimin dhe  
  eliminimin e patogjenit (shkak-pasojë). 
- Përgjigjja imunitare realizohet përmes bashkëveprimit të dy proceseve të ndryshme. Njëri         
  proces ka të bëjë me përgjigjet e qelizave B, që është mbrojtja pasive, ndërsa tjetri me  
  përgjigjen e qelizave T, që është mbrojtje aktive e ndërmjetësuar nga qelizat citotoksike T.  
  Këto dy procese ndodhin njëkohësisht (shpjegohet skema në fig. 7.21), interpretim. 
- Mbrojtja specifike, ndryshe nga ajo jospecifike, është afatgjatë, sepse përmes qelizave  
  kujtesë sigurohet një mbrojtje për gjithë jetën ndaj patogjenëve të caktuar (krahasim). 
 
c) Reflektimi - Ditari dypjesësh 
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të plotësojnë një ditar dypjesësh me konceptet më të 
rëndësishme të temës. I sqaron nxënësit se në njërën anë të ditarit do të shkruajnë konceptet 
kryesore dhe në anën tjetër do të plotësojnë rolin e tyre. 
                                           
                  Konceptet kryesore                                                                         Roli i tyre 
• Magrofagë 
• Qeliza citotoksike T 
• Qeliza B 
• Qelizat ndihmëse T 
 

- Gëlltitin patogjenet dhe qelizat e infektuara. 
- Sulmojnë dhe vrasin qelizat e infektuara. 
- “Piketojnë” patogjenët duke jua bërë gati  
   makrofagëve për shkatërrim. 
-  Aktivizojnë qelizat citotoksike T dhe  
   qelizat B. 

 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- analizon saktë sistemin mbrojtës; 
- diskuton lirshëm për figurat e paraqitura dhe informacionin e fituar. 
 
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi i nxënësve mbështetet në rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të 
nxënësit nga nxënësi. Mësuesi/ja mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me 
sistemin e mbrojtjes të organizmit tonë. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet për t’u punuar pyetja 7.11, faqe 112. 
                                                                                                                                                                           



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji 
Shkalla: 5 
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Përsëritje  
 
Situata e të nxënit: Sistemimi i njohurive të marra dhe analiza e kapitujve. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- shpjegon sistemet e transportit te bimët. Fotosinteza; 
- tregon strukturën e enëve (floemë, ksilemë); 
- përshkruan transpirimin dhe kushtet që ndikojnë në ritmin e tij; 
- krahason sistemin e transportit të kafshëve me atë të bimëve; 
- analizon qarkullimin e lëndëve te kafshët. 
 
Fjalët kyçe: termat dhe fjalët kyçe të kapitujve. 
 
Burime: teksti mësimor Biologjia 10.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nëpërmjet teknikave dhe metodave të veçanta, përsëriten 
dhe sistemohen njohuritë e marra nga kapitujt 6, 7, 8 (transporti te bimët dhe transporti te 
kafshët). 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Kjo orë përsëritjeje do të bazohet në 
përdorimin e fjalëve kyçe të kapitujve. Metoda që do të përdoret është “Pyetja sjell pyetjen”. 
Mësuesi/ja drejton pyetjet dhe nxënësit përgjigjen. 
- Pse dieta e balancuar është e ndryshme në njerëz të ndryshëm? 
- Cilat janë shkaqet dhe efektet e kequshqyerjes proteiko-energjetike? 
- Përse ushqimi duhet të tretet para se ai të përthithet? 
- Tregoni strukturën dhe funksionin e gypit ushqimor. 
- Tregoni funksionin e amilazës, proteazës dhe lipazës. 
- Përse bimët kanë nevojë për sistemet e transportit? 
- Si e kryejnë bimët fotosintezën? 
- Shpjegoni translokimin dhe transpirimin. 
 
Në këtë fazë nxënësit u përgjigjen drejt pyetjeve, duke i argumentuar përgjigjet. Mësuesi/ja i 
lë nxënësit për 7 minuta të punojnë në fletore përgjigjet e pyetjeve. Më pas përgjigjet i 
lexojnë para klasës. Në fund mësuesi/ja nxit nxënësit që t’i drejtojnë pyetje njëri-tjetrit në 
lidhje me konceptet kryesore të kapitujve. Nxënësi që jep përgjigje të gabuar, merr përgjigjen 
e saktë për atë pyetje nga vetë nxënësi që drejton pyetjen. 
 
Ndërtimi i njohurive 
Organizues grafik – Mësuesi/ja e ndan klasën në grupe pune dhe u kërkon nxënësve të 
organizojnë njohuritë që ata kanë marrë për procesin e të ushqyerit te kafshët. Ky organizim 
njohurish realizohet në trajtë grafiku. Grupet marrin fletë formati, lapustila, pineska për të 



kapur në mur. Gjatë kohës që grupet punojnë, mësuesi/ja  kalon në çdo grup dhe vëzhgon e 
udhëzon atëherë kur është e nevojshme. 
 
Grupi i parë: Pasi i kanë plotësuar organizuesit grafik, i analizojnë sipas informacionit që 
kanë dhe brenda atij kartoni të grupit bëhet një organizues tjetër grafik me stomakun, dhe 
pjesë të zorrës së hollë. Përforcim, interpretim figurash.  
 
Për secilën dyshe nxënësish, jepet nga një figurë. Do të interpretohet figura. Nxënësit 
veprojnë në këtë mënyrë në dyshe: njëri dëgjon, tjetri flet, pastaj ndërrojnë rolet. Interpretimi 
i figurave në disa dyshe do të plotësohet edhe nga mësuesi/ja. 
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- përsërit mirë të gjitha konceptet dhe fjalët kyçe të kapitullit; 
- u përgjigjet drejt pyetjeve të drejtuara nga mësuesi/ja dhe interpreton saktë konceptet. 
 
Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga 
nxënësi. Mësuesi/ja mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e 
interpretimit të ritmit të transpirimit, transportin e ujit dhe të lëndëve organike. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Punoni dhe kontrolloni njohuritë në fund të kapitujve. 
                                                                                                                                                                      

 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji 
Shkalla: 5                                                                                                                                                
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Ushtrime                                                                                                                   
 
Situata e të nxënit: Vlerësim i njohurive të marra, shkathtësi, logjikë lidhur me kapitujt e sistemit të 
qarkullimit të gjakut dhe të sistemit limfatik. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- përshkruan ndërtimin e zemrës; 
- shpjegon sistemin e qarkullimit të gjakut; 
- emërton pjesët përbërëse të sistemit limfatik; 
- tregon ndryshimet midis gjakut dhe limfës; 
- punon ushtrime logjike të tekstit. 
 
Fjalët kyçe: Konceptet që dalin gjatë zgjidhjes së ushtrimeve.  
 
Burimet: teksti mësimor Biologjia 10. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare.  
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Ushtrimet e kapitujve që punohen në këtë orë, nxitin 
kompetencat e të menduarit, të komunikimit dhe të të shprehurit, si dhe zhvillojnë të nxënit në 
bashkëpunim. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit: 
  
Fazat e strukturës  Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Evokimi Ditar dypjesësh Diskutimi i njohurive Punë në grupe dyshe 
Realizimi i kuptimit Pyetje-përgjigje Të nxënit në 

bashkëpunim 
Punë në grupe  

Reflektimi Rrjeti e diskutimit Nxitja e diskutimit Punë individuale 
 
a) Evokimi – Ditari dypjesësh 
Nxënësve u jepet togu i fjalëve kyçe të kapitullit 7. Të ndarë në grupe, ata duhet të punojnë dhe të 
shpjegojnë konceptin, duke ndërtuar tabelën e ditarit dypjesësh. Në njërën anë të kolonës është termi 
përkatës, ndërsa në anën tjetër shpjegimi për konceptin. Modeli i ditarit plotësohet në fund nga 
nxënësit në tabelë. 
 
                                    Termi                            Shpjegimi  
- zemra   
- vena mushkërore 
- vena zgavrore 
- veshore  
- barkushe  
- valvulat 
- arterie 
- venat 
- kapilarët 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



- arteriola 
- sistoli 
- diastoli 
- gjaku 
- eritrocitet 
- leukocitet 
- trombocitet 
- limfa  
- lëngu indor 
- organet limfatike 
- nyjë limfatike 
- shtrat kapilarësh 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
b) Realizimi i kuptimit - Pyetje/përgjigje. 
Nxënësit, të ndarë në grupe të vogla, u jepet të punojnë rreth pyetjeve në faqen 113 të tekstit 
mësimor.                                                                                      
- Tri grupeve të para do t’u caktohet të zgjidhin pikat 1, 2, 3 në faqen113 të tekstit. 
- Tri grupeve të tjera do t’u caktohet të zgjidhin pikat 4, 5, 6 të tekstit mësimor.  
- Tri gupeve të tjera, pikat 7, 8, 9 në tekst.  
- Tri gupeve të fundit u jepen dy pikat e fundit te përmbledhja e njohurive, përsëri në tekstin 
mësimor.                    
Pasi nxënësit e tri grupeve të para kanë diskutuar bashkë ushtrimet dhe kanë gjetur përgjigjet e sakta, 
ata i ndërrojnë ushtrimet me nxënësit e grupeve të tjera, të cilët i kanë përcaktuar përgjigjet për 
ushtrimet e tyre. Kjo teknikë e të nxënit në bashkëpunim zgjat 15 minuta. 
Pastaj mësuesi/ja pyet për përgjigjet e ushtrimeve. Ato jepen nga nxënës përfaqësues për secilin 
grup. Realizohet dhënia e përgjigjeve me radhë. Në rast se përgjigjja nuk jepet si duhet nga njëri 
grup, kërkohet përgjigjja nga grupet e tjera.  
Diskutohen ushtrimet e përfunduara. Kjo orë nxit të nxënit në bashkëpunim të nxënësit ku ai mëson 
nga njohuritë e shokut të tij dhe zhvillon mendimin kritik të pavarur të nxënësve, me kompetenca 
kyçe të lëndës. 
 
c) Reflektim – rrjeti i diskutimit  
Nxënësit, në mënyrë individuale, nxiten për të diskutuar mbi përparësitë që ka sistemi i qarkullimit 
të lëndëve te kafshët. 
 
Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj. 
- zgjidh ushtrime të niveleve të ndryshme; 
- diskuton lirisht për zgjidhjen e tyre në grup dhe ndërmjet grupeve. 
 
Vlerësimi: Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mban shënime në 
evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë dhe zgjidhjen e ushtrimeve, vlerësohen për 
kontributin e tyre gjatë punës në grupe. Po ashtu, vlerësohen edhe për përgjigjet e dhëna dhe 
lirshmërinë në korrigjim. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur:  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                              
 



                                                                 Modele ditarësh  
                                                                      (Teste) 
Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                               
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Testim                                                                                                                             
 
Situata e të nxënit:  
- Sistemim i koncepteve dhe i termave biologjikë të kapitujve. 
- Përshkrimi dhe analiza e tyre. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- Liston pjesët përbërëse të sistemit të qarkullimit të gjakut. 
- Analizon qarkullimin e lëndëve te kafshët dhe te bimët.  
- Përshkruan ndërtimin e sistemit mbrojtës të organizmave. 
- Shpjegon përbërësit e gjakut dhe enët e gjakut. 
- Përcakton pjesët përbërëse të sistemit limfatik dhe funksionet e tij. 
- Përshkruan transportin e ujit, kripërave minerale, lëndëve organike në bimë. 
- Shpjegon transpirimin, translokimin. 
 
Fjalët kyçe: termat dhe fjalët kyçe të kapitujve. 
 
Burimet: teksti i biologjisë, laps, stilolaps, fletë A4 me pyetje të përzgjedhura. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nëpërmjet teknikave dhe metodave të veçanta, siç është 
“Kontrolli i njohurive”, sistemohen njohuritë e marra dhe vlerësohen ato për pesë kapitujt e 
parë. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e pavarur. 
 
- Një model  
 
Lënda: Biologji                                                                                                                              

1) Përkufizo:                                                                                                                      5 pikë                                                                                                                                                                        

a) Eritrocite _________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                         
b) Vena Kava _______________________________________________________________                                                                                                                                                                         
c) Rryma e transpirimit _______________________________________________________ 
d) Transpirim _______________________________________________________________ 
e) Potometër ________________________________________________________________   

 

2) Plotësoni vendet boshe me fjalën e duhur:                                                                   2 pikë                                                                                                                                              

a) Pjesa e bimës ku depozitohen sakaroza dhe aminoacidet për t’u përdorur gjatë 
frymëmarrjes apo për rritje, quhet …….................… .   



b) Një zgjatim nga një qelizë afër majës së rrënjës që përthith ujin nga toka  …………………   

   

3) Gjeni dallimin për nga ndërtimi midis termave:                                                     4 pikë                                                                                                                

   a) qeliza B – qeliza T                                               b) qeliza të bardha - qeliza të kuqe                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                          

4) Shpjegoni si përshtatet struktura me funksionin në kapilarët e gjakut (dy arsyet): 

2 pikë 

                                              
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .   

5) Renditni dy funksionet e qelizave të bardha të gjakut?                                               2 pikë                                                                                                  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6) Përshkruani shkurt etapat si u përgjigjen linfocitet antigjenëve?                        4 pikë                                                                                     

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .                                                                                                                                                      

7) Përshkruani rrugëtimin e një molekule sakarozë në bimë, duke përmendur procesin e 
translokimit:                                                                                                                  6 pikë                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                   

 

Vlerësimi me pikë dhe i konvertuar në notë: 

Pikët       0-6 7-10 11-14 15-17 18-20 21-23 24-25 
Nota           4     5      6      7      8      9     10 
 

Testi ka 25 pikë dhe duhet të zhvillohet për 45’. Vlerësimi i tij do të bëhet në këtë mënyrë: 
Arsyetojmë: me 25% të pikëve të fituara, nxënësi merr notën 4. Nga 25-6 pikë (që janë 25% 
të 25 pikëve) - 19 pikë  (19 pikë/ 6 – këtu përfshihen nota 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) – 3 pikë secila.  
Për të kaluar nga 4 te 5, duhen 3/ pikë,  e kështu me radhë. Më pas bëhet konvertimi në notë, 
siç paraqitet në tabelë. 



 

 

 

 

 
 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                               
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Testim                                                                                                                             
 
Situata e të nxënit:  
- Sistemimi i koncepteve dhe i termave biologjikë të kapitujve. 
- Përshkrimi dhe analiza e tyre. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore. 
Nxënësi: 
- Liston karakteristikat e enzimave. 
- Analizon funksionet e lëndëve organike dhe inorganike. 
- Përshkruan ndërtimin e një lënde organike. 
- Shpjegon rolin e proteinave, karbohidrateve, lyrave, vitaminave, acideve nukleike. 
- Përcakton molekulat organike me rëndësi biologjike dhe funksionin e tyre. 
- Përshkruan procesin e tretjes. 
- Shpjegon si ushqehen bimët. 
 
Fjalët kyçe: termat dhe fjalët kyçe të kapitujve. 
 
Burimet: teksti i biologjisë, laps, stilolaps, fletë A4 me pyetje të përzgjedhura. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nëpërmjet teknikave dhe metodave të veçanta, siç është 
“Kontrolli i njohurive”, sistemohen njohuritë e marra dhe vlerësohen ato për pesë kapitujt e 
parë. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e pavarur.  
- Një model: 
 
Lënda: Biologji  
                                                                                                                                                                                                                
Pyetja 1: Përkufizoni termat:                                                                                           (4 pikë)                                                                                   

a) fotosintezë……………………………………………………………………………… 
b) tretje  mekanike….………………………………………………………………………. 
c) enzima………………………………………………………………………………….. 
d) aminoacide …………………………………………………………………………….. 

Pyetja 2: Rretho përgjigjen e saktë:                                                                                 (2 pikë)                                                                                              

  Funksioni i lyrave: 

             a) ndërtues                                 b) prodhues                                     c) enzimatik 

      ●    Enzimat janë: 

             a) proteina                                  b) lyra                                              c) acide nukleike 

Pyetja 3: Plotëso vendet boshe:                                                                             (2 pikë) 

a) ………………………... janë autotrofë, pasi e prodhojnë vetë lëndën ushqyese. 
b) ………………………… procesi i shndërrimit të lëndëve inorganike në organike. 



Pyetja 4: Plotëso veçoritë e karbohidrateve:                                                                   (3 pikë) 

a)  ………………………………………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………………………………………. 
c) …………………………………………………………………………………………. 

 

Pyetja 5: Rendit tri ndryshime midis tretjes mekanike dhe tretjes kimike:                  (3 pikë) 

Tretje mekanike  Tretje kimike 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pyetja 6: Çfarë ndodh në tufat përçuese të gjethes? Paraqisni skemën.                       (4 pikë)                                                                                                                          

                                                                                                                                                     

 

 

Pyetja 7: Trego funksionet:                                                                                             (2 pikë) 

a) lyrat……………………………………………………………………………………. 
b) karbohidratet…………………………………………………………………………… 

 

Pyetja 8: Skiconi dhe emërtoni gjethen.                                                                          (5 pikë)                                                                 

 

 

 

 

Vlerësimi me pikë dhe i konvertuar në notë: 

Pikët     0-6   7-10   11-14    15-17   18-20    21-23  24-25 
Nota        4     5       6        7       8        9     10 
 

Testi ka 25 pikë dhe duhet të zhvillohet për 45’. Vlerësimi i tij do të bëhet në këtë mënyrë. 
Arsyetojmë: me 25% të pikëve të fituara, nxënësi merr notën 4. Nga 25- 6 pikë (që janë  25% 
të 25 pikëve) -19 pikë  (19 pikë / 6 – këtu përfshihen nota 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) – 3 pikë secila.  
Për të kaluar nga 4 te 5 duhen 3/pikë, e kështu me radhë. Më pas bëhet konvertimi në notë, 
siç paraqitet në tabelë. 

 



 

 

 

 
 

 



                                                                                            

Emër, mbiemër ………………………………………..                                                                                               
Teza -                                                                                                                                                                                                        
Lënda: Biologjia 10                                                                                                                                                         
Klasa: X 

       1) Përkufizo:                                                                                                     3 pikë                                                                     

a) Fotosintezë  
_________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                            
b) Qeliza roje  
_________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                  
c) Tretje kimike 
________________________________________________________________________________ 

       2) Plotësoni vendet boshe me fjalën e duhur:                         2 pikë                                                                                                      

a) Qelizat më afër shtresës së sipërme të gjethes, të ngjeshura e të vendosura në gardh, formojnë 
…………….…….……… .                        

b) ………………………..  pjesë e ushqyesve që ruajnë gypin ushqimor në gjendje të mirë.    

       3) Gjeni dallimin midis termave të secilit çift:                                    4 pikë                                                                                            

Klorofil Kloroplast 
 
 
 

 

 
       4) Listoni:                               4 pikë 

a) Dy pjesët që formojnë zorrën e trashë   _____________________   __________________________  .                                                                                                                                                     
b) Dy pjesët ku sekretohet amilaza           _____________________    __________________________  . 

5) Shpjegoni shkurt: A përmbajnë vilet kapilar gjaku? Si ndihmojnë ato në procesin e përthithjes?                              

2 pikë                                                                                                                                                                                                                                                   

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________ . 

        6) Në tabelë është dhënë përshtatja e gjetheve për të kryer fotosintezën. Veçoni funksionin.     4 pikë 

                                      

                                Përshtatja                                           Funksioni 
a) klorofili i vendosur në membranën e sheshtë 
brenda kloroplasteve 

- 
 

b) qeliza të perenkinës gardhore - 
 

c) sipërfaqe e madhe - 
 

Asimilimi Absorbimi 
     
 
 

 



d) kloroplaste në brendësi të qelizave të parenkinës 
gardhore, shpesh të zgjeruara. 

- 
 

                                                                                                                                                                                                            
7) Analizoni ndërtimin e stomakut, proceset e tij dhe enzimat që veprojnë?         6 pikë                                                                   
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________  .  

                                                                                                         SUKSESE! 

Nota            4            5            6            7           8            9           10 
Pikët         0-6         7-10        11-14         15-17        18-20         21-23       24-25 

 



Lënda: Biologji                                                                                                                                 

Grupi: 

Emër, mbiemër:  ………………………………………………………….                                     

Klasa: X                                               

Pyetja 1: Përkufizoni termat:                                                                                                              (4 pikë) 

 a) Riprodhim ………………………………………………………………………………… 
 b) Jovertebror ………………………………………………………………………………… 
 c) Organ ……………………………………………………………………………………… 
 d) Transport pasiv ……………………………………………………………………………. 

Pyetja 2: Rretho përgjigjen e saktë:                                                                                                     (2 pikë)                                                

             - Formojnë murin qelizor te bimët:                                                                                                               

               a) glikogjeni                                       b) amidoni                                      c) celuloza                                                                                             

             - Bërthama nuk përmban:                                                                                                               

               a) Ribozome që funksionojnë           b) Kromatina që kondensohet në kromozome                           

               c) bërthamëza që prodhojnë ARN-në:                                                                                                                                                                    

Pyetja 3: Plotëso vendet boshe:                                                                                                          (2 pikë) 

         a) ………………….  grup organizmash që mund të riprodhohen dhe të japin pasardhës pjellorë. 

  b)…………………. këmbënyjëtuar me 4 çifte këmbësh ecëse. 

Pyetja 4: Plotëso veçoritë e mëposhtme për “Mbretërinë e kafshëve”:                                             (3 pikë) 

  a) Mënyra e ushqyerjes ………………..…………………………………………………….. 
  b) Tipi i qelizës ……………………………..………………………………………………… 
  c) Nr\W\  i qelizave…..……………………………………………………………………….. 

Pyetja 5: Rendit tri ndryshime midis klasës së shpendëve dhe klasës së gjitarëve:                           (3 pikë) 

                 Shpendët            Gjitarët 
  
  
  

 

Pyetja 6: Çfarë dukurie ndodh në një qelizë bimore në një tretësirë të përqendruar. Si difuzojnë molekulat   

                e ujit në këtë rast? Paraqit skemën:                                                                                     (4 pikë)                                                                                                                               

Pyetja 7: Trego funksionet e organeleve të mëposhtme:                                                                (2 pikë) 

a) Mitokondri ………………………………………………………………………………… 
 

b) Vakuola ……………………………………………………………………………………. 

Pyetja 8: Skiconi dhe emërtoni qelizën shtazore:                                                                              (5 pikë) 

 

 



                                                                                         SUKSESE! 

Pikët        0-6    7-10    11-14    15-17    18-20   21-23   24-25 
Nota           4       5        6        7        8       9      10 
 



 

 

 

                                                                 

Lënda: Biologji                                                                                                                               

Teza:                                                                                                                                                       
Emër, mbiemër:………………………………………………                                          

Klasa:  X                                                                  

Pyetja 1: Përkufizoni termat:                       (4 pikë) 

 
  a) Rritje ………………………………………………………………… 
  b) Vertebror …………………………………………………………..... 
  c) Ind …………………………………………………………………... 
  d) Transport aktiv …………………………………………………….... 

Pyetja 2: Rretho përgjigjen e saktë:         (2 pikë) 

- Funksioni i lizozomeve është: 
a) tretja brenda qelizore              b) tahitja dhe paketimi           c) sinteza e yndyrave    

             

- Rruazat e bardha të gjakut i gëlltisin bakteret me anë të: 

              a) ezocitozës                                b) pinocitozës                          c) fagocitozës 

 

Pyetja 3: Plotëso  vendet boshe:       (2 pikë) 

  a)………… janë shkaktarë të sëmundjeve, nuk konsiderohen si organizma të gjallë. 
  b)………… këmbënyjëtuar me më shumë se 4 çifte këmbësh. 

Pyetja 4: Plotëso veçoritë e mëposhtme për “Mbretërinë e bimëve”:    (3 pikë) 

                                            

  a) Mënyra e ushqyerjes ………………………………………………………………. 
  b) Tipi i qelizës ………………………………………………………………………. 
  c) Numri i qelizave……………………………………………………………… 

Pyetja 5: Rendit tri ndryshime midis klasës së amfibëve dhe klasës së zvarranikëve.   (3 pikë) 

                                  

Amfibët Zvarranikët 
  
  
  

 

Pyetja 6: Çfarë dukurie ndodh në një qelizë shtazore në ujë të pastër? Si difuzojnë molekulat e ujit në 
këtë rast? Paraqisni skemën.         (4 pikë) 



    

Pyetja 7: Trego funksionet e organeleve të mëposhtme:     (2 pikë)                                                              

   a) Kloroplast………………………………………………………………………… 
   b) Ribozom ………………………………………………………………………. 

Pyetja 8: Skiconi dhe emërtoni qelizën bimore:        (5 pikë) 

                                                                             

 

                                                                             Suksese! 

Pikët      0-6    7-10 11-14 15-17 18-20 21-23 24-25 
Nota           4    5      6      7      8      9     10 

 

 

 

 

 

 



 
Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                             
Klasa: 10 
 
Tema: Projekt. Rëndësia e substancave kimike të jetës (ora e parë). 
 
Situata e të nxënit: “Organizëm i shëndetshëm”. 
 
Faza I: Kohëzgjatja - 1 orë mësimore. 
 
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës së biologjisë:                                                                    
 
Në përfundim të këtij projekti nxënësi/ja: 
- Shpjegon konceptet: ushqim, ushqyes, dietë. 
- Analizon rrugët që çojnë në një ushqyerje të shëndetshme. 
- Vlerëson ndikimin e dietës së balancuar në shëndet. 
- Identifikon nevojat e organizmit për energji. 
- Ballafaqon ditarë të ushqyerjes me ushqyes cilësorë (mes grupeve). 
- Pasqyron sëmundjet që vijnë nga kequshqyerja. 
 
Burimet kryesore të informacionit: teksti mësimor Biologjia 10, interneti, artikuj dhe 
botime të ndryshme shkencore me tematikë shëndeti, materiale audio-vizuale me karakter 
shëndetësor, biseda me specialistë, dietologë të fushës, mjekë. 
 
Metodat: Stuhi mendimesh, punë në grupe, rrjeti i diskutimit, diskutim grafik. 
 
Mjetet: Dërrasa e zezë, shkumësa, informacione nga interneti, studime të botuara. 
 
Zhvillimi i orës së mësimit: 
 
Hapi i parë:   Vëzhgim dhe diskutim. 
                        Mësuesi/ja, në bashkëpunim me nxënësit, zgjedh temën. 
 
Hapi i dytë:    Stuhi mendimesh. 

Shkruhet në dërrasë të zezë informacioni që japin nxënësit, i cili plotësohet 
edhe nga mësuesi/ja. 

 
Hapi i tretë:   Punë në grupe. 
                        Nxënësit ndahen në grupe sipas aftësive dhe dëshirave. 
                        Zgjidhet lideri për çdo grup dhe ndahen detyrat për secilin anëtar. 
                        Orientohen nxënësit se si të bëjnë planin e veprimeve. 
 
Hapi i katërt: Rrjeti i diskutimit. 
                        Përcaktimi i objektivave. 
                        Përcaktimi i afateve. 
 
Detyrë:  
Kërkoni materiale, mblidhni informacione, përpunoni informacionet. 
 
 
 



 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji 
Shkalla: 5 
Klasa: 10 
 
Tema: Projekt. Rëndësia e substancave kimike të jetës (ora e dytë). 
 
Situata e të nxënit: Organizëm i shëndetshëm. 
 
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës së biologjisë:                                                                         
Në përfundim të këtij projekti nxënësi/ja: 
- Shpjegon konceptet: ushqim, ushqyes, dietë. 
- Analizon rrugët që çojnë në një ushqyerje të shëndetshme. 
- Vlerëson ndikimin e dietës së balancuar në shëndet. 
- Identifikon nevojat e organizmit për energji. 
- Ballafaqon ditarë të ushqyerjes me ushqyes cilësorë (mes grupeve). 
- Pasqyron sëmundjet që vijnë nga kequshqyerja. 
 
Burimet kryesore të informacionit: teksti mësimor Biologjia 10, interneti, artikuj dhe 
botime të ndryshme shkencore me tematikë shëndeti, materiale audio-vizuale me karakter 
shëndetësor, biseda me specialistë, dietologë të fushës, mjekë. 
 
Metodologji: Punë në grup, hulumtim, intervista, diskutim, analizë, paraqitje, ilustrim, 
shkëmbim mendimesh. 
 
Mjetet në përdorim: teksti mësimor, informacione nga shtypi i shkruar (revista, revista 
shëndeti), kompjuter, video- projektor, postera, fletë-palosje, materiale vizuale (foto ose 
filma). 
 
Organizimi i klasës: 
Nxënësit do të ndahen në grupe pune.  
Grupet do të kenë gjejnë materiale: 
- Si ndikon ushqyerja në shëndetin tonë? 
- Ditari i ushqyerjes. 
- Ushqyerja përcakton zhvillimin dhe aktivitetin tonë shkollor. 
- Ushqyesit dhe ndikimet e tyre në trupin tonë. 
- Si të kemi një dietë të shëndetshme. 
- Llogaritja e nevojave kalorike ditore. 
- Rruga që ndjek ushqyesi në aparatin tretës. 
- Çrregullimet e të ngrënit. Si ndikojnë në shëndetin tonë? 
- Sindromat.  
 
Udhëzime për realizimin e projektit: 
- Shpjegohet kuptimi i konceptit ushqyerje dhe ushqyes të trupit. 
- Diskutohet lidhur me dietën e balancuar, lëndët ushqyese dhe burimet si pjesë e    
  rëndësishme e shëndetit dhe jetës së njerëzve. 
- Hulumtohet për tretjen, gypin ushqimor dhe përthithjen e ushqimit, identifikohen  
  ushqimet që duhet të hanë njerëzit duke u bazuar te grupet e gjakut. 
- Vlerësohet ditari i ushqimit si rrugë për monitorimin e sasisë së ushqimit që konsumohet,  
  për të llogaritur kaloritë e marra nga ushqyesit. 
- Analizohet pse është e domosdoshme ta tresim ushqimin që ne hamë, mënyra se si ushqimi  
  tretet dhe asimilohet. 



- Dallohen çrregullimet kryesore të ushqyerjes (sindromat). 
- Krahasojnë traditën e të ushqyerit mes grupeve. 
- Vlerësojnë udhëzimet dietike. 
 
Përshkrimi përmbledh veprimtaritë kryesore që do të zhvillohen gjatë orës së parë të 
projektit: 
 
Nxënësit/et: 
- Ndahen në grupe me qëllim realizimin e projektit. 
- Njihen me përmbajtjen e projektit dhe burimet e informacionit. 
- Njihen me metodën e punës dhe japin idetë e tyre. 
- Marrin nga mësuesi/ja sugjerimet për shpërndarjen e punës dhe detyrat brenda grupit. 
- Ndajnë detyrat, përcaktojnë objektivat. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për angazhimin, aktivizimin dhe punën që kanë bërë në bazë 
të kritereve, dhe vlerësimin në bazë të kompetencave. 

Shënime dhe konkluzione të veçanta:  



                                                MODEL  PROJEKTI    
          

Titulli i projektit: Rëndësia e substancave kimike të jetës. 
 
Lënda:                   Biologji (bërthamë) 
Vendi i aplikimit: Shkollë 
Aplikuesit:            Nxënësit e klasës X 
Afati kohor:          3 orë mësimore 
Koha:                     Nëntor 2016 - Maj 2017 
 
Qëllimi: Nxënësit të bëjnë një studim mbi substancat kimike të jetës dhe rëndësinë e tyre. 
 
Objektivat e projektit: 
1. Njeh rolin e karbohidrateve, yndyrave dhe proteinave tek organizmat e gjallë. 
2. Analizon çrregullimet që vijnë nga kequshqyerja apo nga ushqyerja jo e rregullt dhe e  
    çekuilibruar. 
3. Harton një raport për ushqyerjen e shëndetshme. 
4. Arsyeton rëndësinë e ujit për organizmat e gjallë. 
 
Objektivat për qëndrimin:  
 
Nxënësit:  

1. Debatojnë brenda në grup ose me grupet e tjera për mënyrat e një ushqyerje të 
shëndetshme.       

2. Japin mendimet e tyre për substancat kimike të jetës.       
3. Vlerësojnë rolin e karbohidrateve, ujit, proteinave tek organizmat e gjallë. 

 
 
Njohuritë kryesore lëndore, të cilat do të përvetësohen në këtë projekt: 
 
1. Roli i sheqernave, lyrave, proteinave dhe ujit për organizmin.  
2. Vetitë biologjike të sheqernave, lyrave, proteinave dhe ujit. 
3. Funksioni i  sheqernave, lyrave, proteinave dhe ujit.  
4. Roli i ushqimeve në sigurimin e energjisë. 
5. Roli i energjisë që gjendet në ushqime. 
6. Përmbajtja e ushqimeve më të domosdoshme.  
7. Rëndësia e një diete korrekte. 
8. Hartimi i një raporti për konceptet e të ushqyerit të shëndetshëm, duke grumbulluar  
    materiale shkencore. 
 
Nëntemat: 
 
1. Roli dhe vetitë e ujit në organizmat e gjallë. 
2. Roli dhe vetitë e karbohidrateve, yndyrave, proteinave në organizmat e gjallë. 
3. Rëndësia që ka ushqyerja e ekuilibruar. 
4. Piramida ushqimore dhe rëndësia e saj për shëndetin. 
5. Analizë për sëmundjet e shkaktuara nga kequshqyerja. 

Kontributi i mësuesit: 
 
1. Orienton nxënësit drejt burimeve të duhura. 



2. Ndihmon nxënësit në marrjen e informacionit dhe grumbullimin e tij. 
3. Monitoron punën në grup. 
4. Ndërlidhja me partnerët. 
 
Përshkrimi i projektit: 
 
Ky studim është një punë që do të bëhet në tetë muaj, por që do të paraqitet në katër orë 
mësimore. Në këtë projekt nxënësit do të ndërthurin shprehitë praktike me ato teorike. Ky 
projekt do t’i ndihmojë nxënësit për t’u angazhuar të gjithë, sipas mundësive dhe prirjeve, 
dhe për t’u koordinuar në një punë të përbashkët dhe efektive. 
 
Burimet kryesore të informacionit: 
 
U sugjerohet nxënësve që si burime shkencore të marrjes së informacionit të përdorin:  
 
      1. Libra shkencorë në gjuhën shqipe ose në gjuhë të huaja. 
      2. Buletine shkencore në gjuhën shqipe ose në gjuhë të huaja të universiteteve   
         shqiptare dhe të universiteteve më prestigjioze. 

3. Website.  

Numri i nxënësve dhe klasat ku do të zhvillohet projekti 
 
Projekti do të përfshijë →  nxënës të klasave X 

 
                                                Fazat nëpër të cilat kalon projekti 
 
1. Faza e konceptimit të projektit  
 
Faza I: Kohëzgjatja 1 orë mësimore. 
 
Tema: Zgjedhja e temës, ndarja e grupeve dhe përcaktimi i detyrave për secilin grup. 
 
Objektivat: 
    
1. Të ndahen nxënësit në grupe pune dhe të përcaktojnë punën. 
2. Të zgjidhen liderët e grupeve dhe të hidhen idetë për punën. 
3. Të lihen detyrat për takimin tjetër. 
4. Të kërkojnë në burime të ndryshme informacione për temat e caktuara. 
5. Të zbatojnë strategjitë e procesit të grumbullimit dhe të shkrimit të materialit. 
 
Metodat: Stuhi mendimesh, punë në grupe, rrjeti i diskutimit, diskutim grafik. 
 
Mjetet: Dërrasa e zezë, shkumësa, informacione nga interneti, studime të botuara. 
 
Zhvillimi i orës së mësimit: 
 
Hapi i parë:   Vëzhgim dhe diskutim. 
                        Mësuesi/ja në bashkëpunim me nxënësit zgjedh temën. 
 
Hapi i dytë:    Stuhi mendimesh. 
                        Shkruhet në dërrasë të zezë informacioni që japin nxënësit dhe plotësohet  



                        edhe nga mësuesi/ja. 
 
Hapi i tretë:   Punë në grupe. 
                        Nxënësit ndahen në grupe sipas aftësive dhe dëshirave. 
                        Zgjidhet lideri i grupit dhe ndahen detyrat për secilin anëtar. 
                        Orientohen nxënësit se si të bëjnë planin e veprimeve. 
 
Hapi i katërt: Rrjeti i diskutimit. 
                        Përcaktimi i objektivave. 
                        Përcaktimi i afateve. 
 
Detyrë: Kërkoni materiale, mblidhni informacione, përpunoni informacionet. 
 
2. Faza e studimit të projektit 
 
Faza II: Kohëzgjatja 1 orë mësimore. 
 
Tema: Monitorimi i punës së bërë nga nxënësit. 
 
Objektivat: 
     
1. Të raportojnë për mbarëvajtjen e punës së projektit. 
2. Të diskutojnë rreth projektit. 
3. Orientimi i punës studimore për hartimin e raportit përfundimtar. 
 
Metodat: Bashkëbisedim, vëzhgim i detajuar, diskutim. 
Mjetet: Kompjuter, USB me punime të secilit grup. 

Zhvillimi i orës së mësimit: 
 
Hapi i parë: Vëzhgim i detajuar. 
                      Nxënësit raportojnë për ecurinë e projektit. 
 
 
Hapi i dytë:  Diskutim për vëzhgimet. 
                      Pas çdo raporti nxënësit diskutojnë apo japin mendime dhe sugjerime për të  
                      përmirësuar punën. 
 
Detyrë: Të rishohin materialin dhe të riparojnë vërejtjet e bëra në fazën paraardhëse. 
 
3. Faza e prezantimit të projektit 
 
Faza III: Kohëzgjatja 1 orë mësimore. 
 
Tema: Prezantimi i punës sipas grupeve. 
 
 
 
Objektivat: 
     
1. Të rendisin veçoritë e secilës prej punëve në grupe. 



2. Të prezantojnë projektin sipas grupeve përkatëse. 
 
Metodat: Bashkëbisedim, vëzhgim i detajuar, diskutim, sintetizim. 
 
Mjetet: Kompjuter, USB. 
 
Zhvillimi i orës së mësimit: 
 
Hapi i parë: Vëzhgim i detajuar. 
                      Nxënësit paraqesin punët në monitor përmes një raporti përfundimtar. 
                      Gjatë paraqitjes të gjithë mbajnë shënime për vërejtje apo sugjerime. 
 
Hapi i dytë:  Diskutim për vëzhgimet. 
                      Pas çdo pune nxënësit diskutojnë apo japin mendime dhe sugjerime.  
 
Hapi i tretë: Përzgjedhja 
                      Përzgjedhja e punëve më të mira dhe krahasimi me përfundimet dhe punët e  
                      zhvilluara në klasat e tjera. 
 
Kritere të vlerësimit: 
 
- Gjuha e përdorur dhe struktura e dosjes (4 pikë). 
- Saktësia shkencore e informacionit të paraqitur (4 pikë). 
- Njohja e materialit dhe debati për qëndrimet brenda në grup (4 pikë). 
- Saktësia e konkluzioneve të nxjerra (4 pikë). 
- Prezantimi dhe puna në grup (4 pikë). 

 
Niveli jokalues: nota 4 = kur grupi nuk e realizon temën përkatëse. 
 
Niveli bazë:       nota 5 dhe 6 = kur grupi vetëm sa e bën të njohur, pa e realizuar në  
                           praktikë.  
 
Niveli mesatar: nota 7 dhe 8 = kur grupi realizon temën përkatëse me cilësi relativisht të   
                           kënaqshme. 
 
Niveli i lartë:     nota 9 dhe 10 = kur grupi realizon temën përkatëse me cilësi të lartë. 
 
 

 
                                                      Tabela e vlerësimit 

 
 

Pikët    1 - 3    4 - 7    8 - 11    12 - 14    15 - 17    18 - 20 
Nota       5      6       7         8         9        10 

   
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji 
Shkalla: 5 
Klasa: 10 
 
Tema: Vlerësim, diskutim portofoli. 
Situata e të nxënit: Dosja e një biologu/eje. 
                                                                                                        
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës së biologjisë:                                                                    
 
Në përfundim të kësaj ore nxënësi/ja: 
 
- Shpjegon konceptet kryesore të marra në punët e tyre.  
- Analizon punën e bërë në këtë tremujor. 
- Vlerësojnë njëri-tjetrin për punët krijuese. 
- Identifikojnë ushtrimet, detyrat, punët praktike.  
- Ballafaqojnë punët e dosjes me njëri-tjetrin. 
 
Burimet kryesore të informacionit: teksti mësimor Biologjia 10, interneti, artikuj dhe 
botime të ndryshme shkencore. 
 
Metodologji: Punë në grup, hulumtim, intervista, diskutim, analizë, paraqitje, ilustrim, 
shkëmbim mendimesh. 
 
Mjetet në përdorim: teksti mësimor, informacione nga shtypi i shkruar (revista, gazeta 
shëndeti), kompjuter, video-projektor, postera, fletë palosje, materiale vizuale (foto ose 
filma). 
 
Organizimi i klasës: 
 
- Nxënësit orientohen për të prezantuar punët e tyre krijuese gjatë tremujorit të parë.                               

- Ata ngrihen me radhë të organizuar sipas grupeve.                                                                                

- Shqyrtojnë detyrat dhe tematikat e tyre duke filluar: me prezantimin individual, që është 
faqja e parë e dosjes; vijojnë me një ese, të krijuar mbi tematikën e veçorive të qenieve të 
gjalla;  më pas prezantojnë punën praktike për klasifikimin e qenieve të gjalla, krijimi i çelësit 
të përcaktimit, ndërtimi i herbariumit; ndërtimi i qelizës bimore dhe shtazore, skicimi dhe 
emërtimi i organeleve të përcaktuara sipas grupeve; japin informacion për ndikimin e 
enzimave në industri dhe në ushqime; paraqesin punë krijuese, ese: Jeta jonë e ndërtuar nga 
tulla e jetës, qelizat.   

-   Nxënësit vlerësojnë njeri-tjetrin, japin opinione, diskutojnë, duke u njohur dhe me punët e 
secilit. 

Jepen vlerësimet për secilin nxënës. 

Shënime, konkluzione të veçanta: 
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