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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 1 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.1. Kockat e kafshёve  Situata e të nxënit: Brenda trupave tanё kockat janё tё 

gjalla dhe rriten. Nё sipёrfaqen e fortё tё kockave ndodhen 

shumё enё qё transportojnё gjakun nё kocka. Kjo bёn qё 

kockat tё jenё tё lehta dhe sfungjerore.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të tregojё se njerёzit dhe disa kafshë kanë skelet tё brendshёm; 

- të tregojë se disa kafshë e kanë skeletin jashtë trupit tё tyre; 

- të zbulojë nga se janë formuar kockat; 

- të paraqesё rezultatet për kockat e kafshëve tё dhёna. 

 

Fjalët kyçe:  

guaska 

sfungjerore,  

kockё,  

skelet.  

Burime: teksti i nxënësit, lloje tё ndryshme kockash, grafi 

kockash, guaska tё ndryshme, fletorja e punёs.  

Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndërkurrikulare:  

Gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria 

dhe mjedisi, shkencat e natyrёs.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve 

 Demonstrim/Shpjegim/Punё e pavarur  

Parashikimi. U paraqes nxënësve një kockë të madhe dhe një kockë të vogël. I vendos të dyja kockat në 

tryezë dhe pastaj u tregoj atyre një grup tjetër kockash. I bashkoj për të parë se cilat përputhen . Gjej  një 

çift kockash që përputhen. U vë në dukje nxënësve se kafsha ishte një Triceratops ose ndonjë 

kafshë tjetër e zhdukur kohë më parë. Mund t’i prisni kockat në copa letre. Kujdesuni që ta kryeni 

çdo veprim në përmasa të mëdha, që nxënësit të kenë mundësi ta shohin me sy të lirë.  

 
Ndërtimi i njohurive. Demonstroj pёrpara klasёs njё grafi kockash. Është e lehtë t’i ndiesh kockat 

e dorës. Nxënësit mund t’i numërojnë dhe të zbulojnë numrin e nyjeve në çdo gisht dhe kockat e 

pëllëmbës së dorës. Ata mund të vizatojnë atë që mendojnë se ndodhet brenda dorës dhe ta 

krahasojnë atë me një projeksion rrezesh X.  
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U tregoj nxënësve një seri guaskash. Diskutoj me ta nga mund të kenë ardhur ato. Guaska 

formohet nga karbonati i kalciumit, i ngjashëm me kockat. Ajo mbron pjesët e buta të kafshës nga 

grabitqarët. Kur kafsha ngordh, guaska mbetet pas dhe zbërthehet në pjesë më të vogla, për t’u 

shndërruar me kalimin e viteve në pjesë të rërës së plazhit. Përdor skeletin model për t’u treguar 

nxënësve se disa kocka janë më të mëdha se të tjerat. Sigurohem që nxënësit të kuptojnë se ky 

është një model që nuk përputhet medoemos me përmasat e vërteta. Shumica e modeleve janë më 

të vogla se përmasat reale, kurse nxënësit mund të besojnë se modeli është i vërtetë – ose i përket 

dikujt në moshë të hershme. Mas femurin (kockën e shalës) e modelit dhe e krahasoj me ato të 

nxënësve, për të parë raportin mes tyre. Ky është një koncept që nxënësit e kanë të vështirë ta 

zhvillojnë vetë, por mund ta kryeni ju si demonstrim. 

Nxirrni në pah përmasat e ndryshme të kockave. Pyetini nxënësit përse në model nuk pasqyrohen 

edhe kockat më të vogla. (Këto janë kockat e veshit, të cilat ndodhen brenda kafkës). 

Përforcimi. Edhe duke përdorur figurat në Librin e nxënësit, nxënësit duhet të jenë në gjendje të 

identifikojnë brinjët dhe kafkën e pranishme te të dyja kafshët. Plotësojnё faqen 1 nё Fletoren e 

punёs.  

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit për saktësinë e përgjigjeve dhe për aktivizimin e tyre gjatё 

mёsimit. 

Detyrë shtëpie:  Kërkojuni nxënësve të:   

- listojnë kafshë që kanë skelet të brendshëm.  

- Nxënësit duhet të zbulojnë më shumë për palcën që ndodhet në mes të kockave dhe përse 

kockat janë poroze, por të forta. Ata duhet të kërkojnë gjithashtu informacione rreth Andreas 

Vesalius, për të mësuar sesi e zbuloi ai që kockat dhe muskujt në trup ndodhen bashkë. 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 2 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.2. Thyerja e kockave  Situata e të nxënit: Qentё pёrtypin kockat e kafshёve tё 

tjera. Pjesa e brendshme e kockave ёshtё e butё dhe e 

shijshme. Ajo quhet palcё e kockёs. Kockat e pulave mund tё 

thyhen me lehtёsi.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të emërtojë disa prej kockave të rëndësishme të trupit; 

- të hetojë se kockat janë të forta për të siguruar mbështetjen e trupit, por ato 

mund të  thyhen; 

- të tregojë sesi njerëzit mund t’i shohin kockat e tyre; 

- të shpjegojë përbërjen e kockave. 

 

 

Fjalët kyçe:  

palcё e kockёs,  

thyerje,  

grafi,  

rreze X  

 

Burime: Libri i nxënësit, grafi kockash, Fletorja e punёs Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria 

dhe mjedisi, shkencat e natyrёs. 

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikim me terma paraprakë/Shpjegim me demonstrim/Punё e pavarur  

Parashikimi. Zhvilloni një sesion të shkurtër diskutimi me nxënësit, për të formuar një listë 

fjalësh që të përshkruajnë materialet. Lista duhet të përfshijë fjalë të tilla si: i ashpër, i lëmuar, i 

butë, i fortë, i thyeshëm, i përkulshëm, elastik, etj. Tregojuni nxënësve një përzgjedhje kockash 

dhe kërkojuni të përshkruajnë pamjen e jashtme, cilësitë, etj. Pyetini nxënësit nëse kanë bërë 

ndonjëherë radioskopi. Çfarë kockash kishin thyer ata? Ata mund të sjellin grafinë për t’ia 

treguar klasës. Diskutoni rreth eksperiencave të tyre.  

 
Ndёrtimi i njohurive: Nëse keni disa kocka pulash, tregoni sa lehtë mund të thyhen ato. Do të 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ishte më mirë të mos i lejoni nxënësit ta provojnë vetë këtë, pasi copat e kockave lëshojnë 

lehtësisht cifla. Tregojuni nxënësve si kockat e ziera të pulës thyhen më lehtë sesa kockat e 

freskëta ose të papërpunuara. Vini në dukje se mesi i kockës është bosh dhe e mbushur me palcë. 

Shpjegoni se kockat tona përbëhen nga një material i quajtur kalcium. Ai ndodhet te dhëmbët 

dhe lëvozhgat e vezëve. Vini në dukje se kockat janë shumë të forta, por mund të krisen nëse 

pësojnë një goditje të fortë të befasishme. Ato mund të thyhen si një lëvozhgë veze. Shpjegojuni 

nxënësve se mund të lëvizim për shkak të nyjave midis kockave tona. Disa nyja kanë funksionin 

e menteshave. Tregojuni nxënësve disa diapozitivë radioskopikë kockash normale dhe kockash 

të thyera.  

Përforcimi: Nxënësit duhet të përdorin skicёn e njё skeleti nё Fletёn e punёs 1 për të provuar sa 

prej kockave të skeletit mund të emërtojnë. Mund të kryhen edhe kërkime të mëtejshme me 

ndihmën e burimeve dytësore. Ato mund t’u shërbejnë për të mësuar më saktë emërtimet e 

kockave.  

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit pёr saktësinë e përgjigjeve të dhëna. 

Detyrë shtëpie: Zgjidhni njërën nga kërkesat. 

1.  Kërkojuni nxënësve të shkruajnë një vjershë të shkurtër për skeletin. Nëse kjo kërkon shumë 

kohë, sugjerojuni të ndërtojnë një fjalёkryq të “skeletit” ose të një prej kockave, si për shembull: 

Rr. Rrotull kraharorit; B. Brenda lëkurës. 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 3 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.3. Rritja e kockave  Situata e të nxënit: Matim kockat tona. Ato kanё gjatёsi tё 

ndryshme.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- tё tregojё se skeleti i tyre rritet me kalimin e moshës; 

- tё mësojё të matё gjatësitë me saktësi;  

- tё regjistrojё me përpikmëri matjet dhe të paraqesё rezultatet; 

- tё vlerësojё të dhënat për të kontrolluar nëse mbështesin ose jo idetë e 

tyre. 

 

 

 

 

Fjalët kyçe:  

parakrah,  

gjatësi,  

matje.  

Burime: Fletorja e punës, vizore ose metёr pёr tё matur 

gjatёsinё. 
Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria 

dhe mjedisi, shkencat e natyrës. 

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Stuhi mendimesh/Rrjeti i diskutimit  

Parashikimi: Nxirrni nga xhepi një kockë dhe mbajeni pranë krahut të një nxënësi: Jo! Shumë e 

madhe! Pastaj pranë një nxënësi tjetër: Jo! Shumë e vogël! Pastaj vendoseni pranë një nxënësi të 

tretë dhe deklaroni që ajo është masa e përkryer: Prandaj kjo kockë i përket dikujt në moshën tënde! 

Forma e kockës mund të pritet nga një copë letër. Shpjegojuni nxënësve se kockat jetojnë më gjatë 

se çdo pjesë tjetër e trupit. Ato mund të na japin të dhëna për personin që i përkisnin. Si mund ta 

bëjnë kockat këtë? 

Ndërtimi i njohurive: Lexoni dialogun nё faqen 6 të Librit të nxënësit. Diskutoni çfarë ndodh kur 

rritemi, domethënë bëhemi më të gjatë dhe ndryshime të tjera. A rriten kockat tona? Natyrisht nuk 

mund të prisni që nxënësit të rriten për të marrë rezultatet e pritshme. Por nxënësit mund të 

sugjerojnë matjen e personave të moshave të ndryshme. A munden vetë nxënësit të sugjerojnë 

personat që do të matin? Për të bёrё një provё të drejtë, nxënësit duhet të matin të njëjtën pjesë, të 

sё njëjtës gjymtyrë. Kjo do të thotë se sugjerimi i parë i matjes së këmbëve të nxënësve dhe 

krahëve të të rriturve nuk qëndron. Diskutoni me nxënësit pse ata mund ose nuk mund ta 

përdorin atë. 

                             PO                                                                JO 

 

   

PRO:  KUNDËR:  
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Përforcimi: Nxënësit mund të përdorin tabelën e përgatitur në Fletёn e punёs 2 për të shënuar 

rezultatet e matjeve të tyre.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë në ecurinë e veprimtarisë, për shkathtësinë në 

dhënien e përgjigjeve dhe për argumentimin e vendimeve.  

Detyrë shtëpie:   

- Kërkojuni nxënësve të matin të njëjtën gjymtyrë të nxënësve ose të të rriturve në shtëpi. A 

do tё kenё të njëjtat raporte? A ka dallime midis djemve dhe vajzave?  

- Kërkojuni nxënësve të vizatojnë portretin e vetes së tyre kur ishin foshnjё dhe pastaj të 

vizatojnë figurat e tyre gjatë rritjes, për të parë si janë rritur deri në përmasat e sotme dhe si do të 

duken në të ardhmen. 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 4 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.4. Skeleti juaj  

 

Situata e të nxënit:  E keni menduar ndonjёherё se si do tё 

dukeshit pa skelet? Shikoni njё kandil nё breg tё detit. Uji i 

detit mbёshtet trupin e kandilit. Ai nuk ka skelet. Jashtё detit 

trupi i kandilit rrёzohet nё tokё.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- tё pёrshkruajë se skeleti siguron mbështetjen e trupit dhe ndihmon 

lëvizjen; 

- të tregojë se skeleti mbron pjesën e brendshme të trupit të tyre; 

- të zbulojë çfarë përdorin kafshët e tjera për të mbështetur trupat e tyre; 

- të klasifikojë kafshët në bazё tё skeletit tё brendshёm ose të jashtёm. 

Fjalët kyçe:  

skelet,  

shtyllё kurrizore.  

Burime: Fletorja e punës, xhelatina 

tё ndryshme, libri i nxёnёsit.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës. 

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikim mbi njohuritё paraprake/Shpjegim/Puna nё grupe  

Parashikimi: Merrni dy xhelatina. Njёrёn lёreni siç ёshtё, kurse tjetrёn zhyteni nё ujё dhe e lini 

pёr disa minuta. Tregojuni nxënësve xhelatinat. Me se ngjasojnë ato? Ato përbëhen nga e njëjta 

lëndë, por njëra ka mbështetje, kurse tjetra nuk ka. Xhelatinat do t’u krijojnë nxënësve një ide sesi 

do të dukej trupi ynë pa kocka.  

Ndërtimi i njohurive: Shpjegojuni nxёnёsve se nuk jemi kurrë pa masë, por nuk mund të jemi pa 

peshë. Pesha është forca e gravitetit, që Toka ushtron mbi objektet mbi sipërfaqen e saj. Nëse 

objektet ndodhen larg gravitetit të Tokës – ose gravitetit të planetëve të tjerë – atëherë ndodhin 

gjëra të çuditshme. Çdo gjë që ndodhet shumë larg trupave qiellorë dhe tërheqjes së tyre të fortë 

gravitacionale, bëhet “pa peshë”. Shpjegojuni nxënësve se të gjitha objektet masive në hapësirë – 

yjet, planetët dhe hënat – kanë tërheqjen e tyre gravitacionale. Sa më i madh objekti, aq më e fortë 

tërheqja gravitacionale. Sa më pranë objektit të ndodhet një individ, aq më e fortë është tërheqja e 

tij.  

Përforcim: Kërkojuni nxënësve të punojnë në grupe. Duke u hequr si shkencëtarë, të 

përshkruajnë si lëvizin kafshët pa skelet të brendshëm. Nxënësit mund të vizatojnë diagrame të 

kafshëve për të treguar lëvizjen dhe mbёshtetjen e tyre. Në mënyrë alternative ata mund të 

shkruajnë një vjershë për lëvizjen ose mbështetjen e kafshëve, për shembull një vjershë për 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krimbin. 

Vlerësimi: Vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve dhe saktësinë e detyrës së klasës. 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të formojnë dy grupe – kafshë që kanë skelet të brendshёm 

dhe kafshë që nuk kanë skelet. Sa prej tyre nuk kanë asnjë skelet? Çfarë mënyrash të tjera shfrytëzojnë 

kafshët për të mbështetur trupat e tyre. 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 5 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.5. Tkurrja e 

muskujve  

Situata e të nxënit:  Elefanti ka hundё tё fortё dhe elastike. Hunda 

e tij ёshtё e pajisur me 40.000 muskuj. Me anё tё kёtyre muskujve 

elefanti mund tё mbledhё nga toka njё lule delikate ose tё ngrejё njё 

trung gjigant. Feçka e elefantit mundet tё prekё, tё thithё, tё 

spёrkatё, tё nuhatё dhe tё goditё! 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të pёrshkruajë se muskujt tkurren ose lёshohen për të vënë në lëvizje kockat; 

- të shpjegojë se muskujt punojnë në çifte dhe na ndihmojnё të lëvizim; 

- të ndërtojë një model krahu për të treguar lëvizjen e muskujve; 

- të mёsojё emrat e muskujve të ndryshëm. 

Fjalët kyçe:  

muskuj,  

delikate,  

mbrojtje,  

tendina,  

tkurrje,  

lёshim.   

 Burime: Libri i nxënësit  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat 

e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Pyetja sjell pyetjen/Punë në dyshe/Pesёvargёshi  

Parashikimi: Kërkojuni nxënësve t’i mbajnë krahët në pozicionin e një njeriu të fortë. Çfarë  ndodh 

nё pjesёn e sipёrme të krahut tuaj? Çfarë është kjo gungë? Çfarë ndodh kur ju i lëshoni krahët? Kërkojuni 

nxënësve të provojnë çfarë ndiejnë poshtë krahëve të sipërm, kur muskujt tkurren për të drejtuar 

krahët. 

Ndërtimi i njohurive: Nxënësit mund të ndiejnë fryrjen e muskulit në pjesën e sipërme të 

krahut. Ky muskul forcohet. Kjo krijohet nga tkurrja e muskulit biceps. Ata nuk e kuptojnë që 

muskuli shkurtohet, por ky është përfundimi që mund të nxjerrim pasi shkurtohet distanca 

midis shpatullës dhe pjesës së brendshme të bërrylit. Kur krahu ulet, muskuli tjetër, tricepsi, 

tkurret për të tërhequr përsëri bërrylin poshtë. Muskujt në pjesën e sipërme të këmbës janë të 

ngjashëm, por më kompleks: krahu ulet, muskuli tjetër, tricepsi, tkurret për të tërhequr përsëri 

bërrylin poshtë. Muskujt në pjesën e sipërme të këmbës janë të ngjashëm, por më kompleks.  
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Shumica e nxënësve duhet të kuptojnë se kur një muskul tkurret, tjetri lëshohet, edhe nëse nuk 

përdorin gjuhën e saktë. Ky quhet veprim antagonist i muskujve.  

Disa nxënës mund të përpiqen të zbulojnë çifte të tjera muskujsh në trupin e tyre. Shumica e 

gjymtyrëve ose nyjave që lëvizin në dy drejtime janë të pajisur me një çift muskujsh që i 

kontrollon.  

Përforcim: Kërkojuni nxënësve të shkruajnë një vjershë për mënyrën si muskujt vënë në punë 

kockat, ndoshta të ngjashme me vjershën: “Kocka e kokës suaj është e lidhur me kockat e qafës”. 

Vlerësimi: Teknika e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi.  

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të vëzhgojnë me kujdes kafshët e tyre shtëpiake ose ndonjë 

kafshë tjetër në televizor. Si lëviz ajo? A mund t’i shquajnë muskujt e kafshës teksa ajo lëviz? 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 6 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.6. Stёrvitja e 

muskujve  

Situata e të nxënit: Ju ka rastisur tё ndiqni gara pёr burrin ose 

gruan mё tё fortё? Muskujt e kёtyre njerёzve janё shumё mё tё 

mёdhenj se tanёt. Por si kanё mundur ata t’i rritin muskujt? A 

ёshtё e lehtё njё gjё e tillё?  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të tregojë se disa muskuj punojnë gjatë gjithë kohës; 

- të zbulojë se disa muskuj punojnë më shumë gjatë ushtrimeve fizike; 

- të kuptojë se muskujt lodhen ose dhembin kur punojnë shumë; 

- të zbulojë rëndësinё e stërvitjes për forcimin e muskujve. 

 

 

Fjalë kyçe:  

 stёrvitje muskujsh.  

Burime: Libri i nxёnёsit, modeli 

plastik i zemrës.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës. 

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Diskutim i njohurive paraprake/Shpjegim  

Parashikimi. Ngre 2-3 nxënës për të lexuar detyrën e shtëpisë. Për t’i nxitur, rikujtoni njohuritë 

e mëparshme rreth  muskujve.  

Kërkojuni nxënësve të vendosin dorën në zemër. Pasi ta kenë gjetur dhe të ndiejnë rrahjet e saj, 

kërkojuni ta ndalojnë atë së rrahuri për pak sekonda. Disa nxënës mund t’i thërrasin zemrës, 

disa mund të bëjnë sikur përqendrohen shumë, kurse të tjerë mund të thonë se nuk ia dalin dot. 

Kjo është e pamundur të ndodhë. Zemra punon, pavarësisht mendimeve tona. 

Ndërtimi i njohurive: Shpjegojuni nxёnёsve se zemra përbëhet nga muskuli kardiak, i cili është 

një muskul i pavullnetshëm. E demonstroj atё pёrpara klasёs. Muskujt e pavullnetshëm punojnë 

nё mёnyrё tё pavarur. Shumica e muskujve brenda trupit tonë janë të pavullnetshëm. Ne 

kontrollojmë vetëm muskujt e vullnetshëm, të cilët janë muskujt që mund t’i lëvizim sipas 

dëshirës, si këmbët, krahët, duart, etj. Zemra punon gjatë gjithë jetës sonë, por pushon ndёrmjet 

çdo shtrëngimi.  
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Stërvitja rrit furnizimin me gjak të muskujve, të cilët marrin sasi më të mëdha oksigjeni. Kjo do 

të thotë se muskujt mund të punojnë më fort. Ata mund të forcohen duke ngrënë ushqime me 

nivel të lartë proteinash dhe nëpërmjet stërvitjes. Pasi muskujt pushojnё pas punёs, trupi juaj e 

shndërron këtë energji momentale në energji të depozituar si dhjam. Prandaj shumë ish-atletë 

me trup të stërvitur priren të shëndoshen, kur ndërpresin stërvitjen. 

Përforcimi: Të gjithë nxënësit duhet të kuptojnë se muskujt lodhen ose dhembin kur ushtrohen. 

Disa nxënës mund t’i ndiejnë muskujt pas ushtrimit dhe të përshkruajnë ndjesinë që u krijohet 

muskujve nga jashtё. Muskujt mund të duken më të fortë kur i prek dhe më të ngrohtë.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve dhe vlerësimin e detyrave.  

Detyrë shtëpie:  

- Nxitini nxënësit të krijojnë një poster ose fletëpalosje për një palestër lokale. 

Posterat duhet të përmendin ushtrimin e muskujve, përse stërvitja i bën mirë njerëzve 

dhe disa ushtrime që mund të kryejnë njerëzit. 

- Kërkojuni nxënësve të krijojnë një ushtrim që mund të shkaktojë rritjen më të 

madhe të një numri sa më të madh muskujsh. Si ndihmë, nxënësit mund të përdorin 

shpjegimin me fjalë ose vizatim. 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 7 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.7. Ilaçet si 

barna mjekёsore  

Situata e të nxënit: Ilaç quhet çdo substancё qё ndryshon mёnyrёn 

se si funksionon trupi i njeriut. Ne i pёrdorim barnat mjekёsore kur 

sёmuremi. Barnat janё ilaçe qё na bёjnё tё ndihemi mё mirё. Barnat 

duhet t’i marrim nё kohёn e duhur dhe nё sasinё e pёrshtatshme. Nuk 

duhet t’ua japim njerёzve tё tjerё.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të pёrshkruajë se ilaçet ndikojnë nё mënyrën e funksionimit të trupit të tyre; 

- të zbulojë se ilaçet janë medikamente që na bëjnë të ndihemi më mirë; 

- të tregojë pse të gjitha ilaçet duhen përdorur dhe depozituar në mjedise të 

sigurta; 

- të hulumtojё rreth përdorimit të ilaçeve në periudha të ndryshme historike 

dhe midis kulturave të ndryshme. 

 

 

 

Fjalët kyçe:  

 ilaç,  

barna mjekësore  

Burimi: Fletorja e punёs Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrёs .  

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Imagjinata e drejtuar/Pyetje-pёrgjigje/Pёrmbledhje e strukturuar  

Parashikimi: Hyni në klasë me duart në kokë dhe duke rënkuar.  

A kanë nxënësit ndonjë ide si të hiqni dhimbjen e kokës me ilaçe si paracetamol ose aspirinë? 

Këto janë barna ose ilaçe. 

Diskutoni me nxёnёsit për fjalët e ndryshme të përdorura për të përshkruar ilaçet dhe barnat. 

Arsyetoni se për ilaçet përdoret edhe termi “drogë”, por ai ka domethёnie negative, ndoshta 

dhe të jashtëligjshme, por termi “barna” sugjeron diçka që na ndihmon.  

Ndërtimi i njohurive: Pyetini nxënësit çfarë kuptojnë me ilaçe dhe droga. A mund të emërtojnë 

lloje të ndryshme ilaçesh dhe drogash? Shkruani në tabelë sugjerimet e tyre. Theksoni se 

ekzistojnë disa lloje drogash të ligjshme, si alkooli, duhani dhe kafeina dhe disa lloje të tjera 

drogash të paligjshme, si kanabisi, por ato nuk mund të përdoren për të na shëruar kur 

sëmuremi. Rishkruani listat duke i klasifikuar në dy grupe – njërin brenda tjetrit. Grupi më i 

madh quhet “drogë” dhe brenda tij është një grup më i vogël i quajtur “ilaçe”. Të gjitha ilaçet 

janë droga, por jo të gjitha drogat janë ilaçe.  

Pёrforcim: Shihni figurën në faqen 15 të Librit të nxënësit. Përse ilaçet duhet të mbahen larg fëmijëve? 

Çfarë masash të tjera merren në paketim për t’i bërë ilaçet e sigurta? Tregoni për fletët e informacionit 
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dhe udhëzimet për dozën në anë të paketimeve.  

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit për shkathtësitë dhe interpretimin e rezultatit.  

Detyrë shtëpie: Kërkoni informacione të mëtejshme për vaksinimin dhe historinë e jetës së 

Eduard Xhenër (Edward Jenner), shpikësit të vaksinës së lisë. 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 8 

 

 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.8. Pёrsёritje  Situata e të nxënit: Pёrforcim njohurish  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të kontrollojë njohuritё qё ka mësuar për njerëzit dhe 

kafshët; 

- të përshkruajë funksionet kryesore të skeletit të njeriut; 

- të përshkruajë disa tipare karakteristike të kockave; 

- të tregojё se skeletet e tyre rriten bashkë me ta; 

- të pohojë se lëvizja varet nga skeleti dhe muskujt; 

- të identifikojë një çështje për t’u studiuar; 

- të bëjë vëzhgime të sakta; 

- të dijë si lidhen të dhënat me njohuritë dhe proceset e të 

kuptuarit; 

- të shpjegojë gjetjet dhe rezultatet e punës kërkimore. 

 

Fjalët kyçe:  

tkurret,  

skelet i jashtëm, 

shtyllë kurrizore, 

vertebror,  

ilaçe.  

Burime: Fletorja e punës  

 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Diskutim për njohuritё  

 

Parashikim i situatёs: Diskutoni me nxënësit çfarë po ndodh që klasa e katërt ndihet e lodhur. 

Veprimet nё situatё: Diagrami duhet të jetë i ngjashëm me atë në Fletёn e punёs 5 që nxënësit 

emërtuan. Ata duhet t’i shënojnë ato për të treguar se e kanë kuptuar, që kur një muskul tkurret, 

tjetri lëshohet. 

Shpjegimi për ndjesinë e lodhjes është pjesë e mёsimit “Stёrvitja e muskujve”. Muskujt kanë nevojë 

të ushtrohen, pak dhe shpesh, që t’ia dalin pa u lodhur. 

Shfrytёzoni Fletёn e punёs 8 për të kontrolluar njohuritё. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë në vlerësimin (analizimin) e të dhënave, për 

hartimin e grafikut të saktë; për interpretimin e rezultatin.  

Detyrë shtëpie: U kërkoj nxënësve t’i ndajnë rezultatet e tyre me pjesën tjetër të klasës, të 

pasqyrojnë ndryshimet dhe të analizojnë pse ka ndryshime.  
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 9 

 

 

 

 

 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.9. Bisedё 

me mjekun ortoped  

Situata e të nxënit: Nё klasё  

 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të kontrollojë njohuritё qё ka mësuar për skeletin; 

- të përshkruajë funksionet kryesore të skeletit të njeriut; 

- të përshkruajë disa tipare karakteristike të kockave; 

- të tregojё se skeletet e tyre rriten bashkë me ta; 

- të pohojë se lëvizja varet nga skeleti dhe muskujt; 

- të identifikojë një çështje për të studiuar; 

- të bëjë vëzhgime të sakta; 

- të dijë si lidhen të dhënat me njohuritë dhe proceset e të 

kuptuarit; 

- të shpjegojë gjetjet dhe rezultatet e punës kërkimore. 

 

Fjalët kyçe:  

kocka,  

skelet,  

frakturё.  

Burime: burime tё tjera  

 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrёs .  

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Diskutim mbi njohuritё/Pyetje-pёrgjigje  

Veprimet nё situatё: Zhvillohet gjatё gjithё orёs sё mёsimit njё bisedё me njё mjek ortoped. 

Nxёnёsit drejtojnё pyetjet e tyre. Nё fund bёhet njё pёrmbledhje dhe analizё duke ballafaquar 

njohuritё e reja qё morёn me njohuritё qё nxёnёsit kishin.  

 

Vlerësimi:  

 

Detyrë shtëpie: ________________ 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 10 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.10. Listё pёr kontrollin e njohurive  Situata e të nxënit: ______________ 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të kontrollojë njohuritё qё ka mësuar për njerëzit dhe kafshët; 

- të përshkruajë funksionet kryesore të skeletit të njeriut; 

- të përshkruajë disa tipare karakteristike të kockave; 

- të tregojё se skeletet e tyre rriten bashkë me ta; 

- të pohojë se lëvizja varet nga skeleti dhe muskujt; 

- të identifikojë një çështje për të studiuar; 

- të bëjë vëzhgime të sakta; 

- të dijë si lidhen të dhënat me njohuritë dhe proceset e të 

kuptuarit; 

- të shpjegojë gjetjet dhe rezultatet e punës kërkimore. 

 

 

Fjalët kyçe:  

fjalët kyçe të 

tematikës.  

Burime: Libri i nxёnёsit  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrёs .  

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Hap pas hapi  

Parashikimi: Nxënësit ndahen në pesë grupe. Paraprakisht kam hartuar pesë grupe pohimesh, 

nga një për secilin grup. U jap grupeve fletët me pohime pёr tё arsyetuar rreth tyre.  

Grupi 1  

- Kam mёsuar tё emёrtoj pjesёt e trupit.  

- Mund tё tregoj çfarё vёzhgoj kur bёj gjёra tё ndryshme.  

- Tani e di se kockat e kafshёve rriten me rritjen e tyre.  

Grupi 2 

- Kam mёsuar tё vrojtoj dhe tё identifikoj kockat e mёdha.  

- Kam mёsuar t’i grupoj kockat sipas pёrmasave tё tyre.  

- Kam mёsuar tё bёj vrojtime pёr ndjesinё dhe pamjen e kockave.  

- Tani e di pёrse kemi njё skelet dhe shumё muskuj.  

Grupi 3  

- Kam mёsuar tё shpjegoj pёrse muskujt ndryshojnё formё kur lёvizim.  

- Kam mёsuar tё mat gjatёsinё e gjymtyrёve tё njerёzve.  
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- Kam mёsuar tё shpjegoj si funsionojnё nyjat e kockave.  

Grupi 4  

- Kam mёsuar se muskujt punojnё nё çifte. Kur njёri tkurret, tjetri lёshohet.  

- Kam mёsuar se çdo herё qё kryej eksperimente mund tё ndryshojё vetёm njёri prej 

faktorëve, si p.sh. njerёzit qё mat.  

- Kam mёsuar tё lidh pёrfundimet me parashikimet e mia dhe tё pёrdor gjuhё shkencore pёr 

t’i shpjeguar ato.  

Grupi 5 

- Kam mёsuar se barnat e ndryshme mund tё pёrdoren nё mёnyrё tё ndryshme pёr tё na bёrё 

tё ndihemi mё mirё.  

- Kam mёsuar se ilaçi ёshtё substancё qё ndikon nё funksionimin e trupit tonё.  

- Kam mёsuar se barnat mjekësore janё lloje ilaçesh.  

 Ndërtimi i njohurive: I lë nxënësit të punojnë në fletore për përgjigjet e pyetjeve për rreth 10 

minuta.  Pas diskutimit mes tyre dhe mbajtjes së shënimeve, një përfaqësues grupi jep përgjigjet, 

duke u ndihmuar nga të tjerët për dhënien e shembujve, me qëllim që të përfshihen sa më 

shumë nxënës. Përgjigjet e tyre korrigjohen dhe saktësohen nga grupet e tjera, duke përforcuar 

kështu konceptet kryesore. 

Përforcimi: Diskutohen përgjigjet e dhëna dhe grupet vlerësojnë njëra-tjetrën. 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:   

- merr pjesë aktive në grup, në hartimin e pyetjeve dhe në dhënien e përgjigjeve;  

- argumenton përgjigjet, interpreton mirë dhe qartë konceptet e marra. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për përdorimin e saktë të fjalorit shkencor, për bashkëveprimin 

me njëri-tjetrin dhe për punën në grup, për pjesëmarrjen dhe për diskutimin gjatë punës në 

grup, për aftësitë dhe shprehitë praktike, si dhe për saktësinë e përgjigjeve. 

 Detyrë shtëpie: 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 11 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.11. Habitate tё 

ndryshme  

Situata e të nxënit: Ku shkoni pas mbarimit tё shkollёs? Me 

shumё gjasё ktheheni nё shtёpi. Ky ёshtё njё zakon. Ështё njё prirje 

e natyrshme tё ktheheni nё shtёpinё ose habitatin tuaj.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- tё zbulojё rreth habitateve të ndryshme natyrore, në të cilat jetojnё 

kafshët dhe bimët; 

- të diskutojё se bimët dhe kafshët mbijetojnë më mirë në habitatin e 

tyre; 

- tё dallojё habitatet e ndryshme dhe të tregojë si janë përshtatur nё 

to gjallesat e ndryshme; 

- të planifikojë ose të krijojë një habitat të kafshёve tё egra brenda 

territorit të shkollës. 

 

 

Fjalët kyçe:  

zakon,  

habitat,  

pёlhurё,  

i pёrshtatshёm.  

Burime: Libri i nxёnёsit, foto ilustruese.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: gjuhёt dhe komunikimi, 

shoqёria dhe mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Rikujtim i njohurive paraprake/Punë në grupe/Përmbledhje e strukturuar  

Parashikimi: Tregojuni nxёnёsve foto tё ndryshme si bimë tё shkretëtirёs, pyjeve tropikale, 

mjediseve polare dhe detare, për të ilustruar habitate të ndryshme. Diskutoni çfarë tregojnë këto 

habitate dhe çfarë gjallesash mund të gjenden në to. A mund t’i përshkruani habitatet? 

      
Ndërtimi i njohurive: Shpjegojuni nxёnёsve se si kafshët dhe bimët jetojnë në habitatet e tyre, 

sepse u janë përshtatur kushteve tё mjedisit. Njerëzit kanë mësuar të vishen dhe të strehohen, 

prandaj mund të jetojnë në çdo cep të planetit. Devetë kanë depozita dhjami, jo uji, në gungat e 

tyre. Ajo u siguron një burim ushqimi dhe lëngjesh, veçanërisht kur nuk kanë asnjë burim tjetër 

pranë. Megjithatë, shtylla kurrizore e deveve nuk është e gungëzuar. Devetë kanë këmbë shumë 
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të mëdha që të mos zhyten në rërë. Kjo u krijon sipërfaqe më të madhe të shpërndarjes së peshës 

në rërë, njësoj si skitë.   

Përforcimi: U kёrkohet nxënësve të përgatitin një hartë të mjediseve të shkollës me emrat e 

secilit habitat, dhe një çelës ku të pasqyrohet gjendja e secilit prej tyre. Të gjithë nxënësit duhet 

të kuptojnë se jo të gjitha mjediset janë njësoj. Disa nxënës mund të bëjnë përshkrime të 

detajuara të habitateve që zbulojnë. 

Vlerësimi: Vlerёsim i vazhduar pёr saktёsinё e pёrgjigjeve.  

 Detyrё shtёpie:  

1. Kërkojuni nxënësve të vëzhgojnë habitatin e tyre dhe ta përshkruajnë si nё tabelën “Për 

shitje”.  

2. Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 9. 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 12 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.12. Grupimi i gjallesave  Situata e të nxënit:  Karl Lineu (i njohur 

fillimisht si Karl von Line) ishte studiuesi i parë 

që klasifikoi kafshët dhe bimët në grupe ose klasa. 

Ai i klasifikoi kafshët dhe bimët në grupe sipas 

ngjashmërive. Ne e përdorim ende sistemin e tij të 

klasifikimit. A e dinë nxënësit në çfarë grupesh 

mund të klasifikohen kafshët? Cilit grup i 

përkasin njerëzit? 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 

mësimore: 

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të tregojë se kafshёt kanё ngjashmëri dhe dallime midis tyre;  

- të klasifikojё bimët dhe kafshët duke shfrytëzuar tiparet e tyre 

të përbashkëta; 

- të paraqesё grupet e bimëve dhe kafshëve duke përdorur 

teknologjinë e informacionit.  

 

 

 

 

Fjalë kyçe:  

grupim gjallesash.  

Burime: Libri i nxёnёsit, Fletorja e 

punёs, lodra, thika, stoli flokёsh, 

foto tё ndyshme gjallesash.   

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.  

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Punë në grupe/Punё e pavarur  

Parashikimi: Sillni në klasë një grup objektesh, si lodra, takëm thikash, stoli flokësh, etj. Çfarë 

të përbashkëtash dhe dallimesh kanë ato? Pastaj, nё qetёsi, sistemojini në grupe. Kërkojuni 

nxënësve të arsyetojnë për mënyrën e grupimit të sendeve. Ndryshoni grupet e sendeve dhe 

përsëritni pyetjen. 

Ndërtimi i njohurive: Nxënësit do ta kenë më të lehtë të gjejnë dallimet midis kafshëve dhe 

bimëve të ndryshme, por më të vështirë të gjejnë ngjashmëritë. Dallimet në përmasa dhe ngjyrë 

nuk janë aq të rëndësishme sa dallimet në ndёrtimin e tyre. Nxitini nxënësit t’i grupojnë kafshët 

sipas ngjashmërive të tyre. Çfarë të përbashkëtash kanë këto dy kafshë? 

Gjallesat mund të klasifikohen në pesë lloje mbretërish – bimë, kafshë, kërpudha, protistё (alga 

njëqelizore e protozoarë) dhe baktere. Kafshët ndahen më tej në vertebrorë dhe invertebrorë 

(kafshë me dhe pa shtyllë kurrizore). 

Tregojuni nxënësve foto tё gjallesave të vogla dhe bimëve dhe kërkojuni t’i grupojnë ato. 

Nxënësit duhet t’i grupojnë gjallesat sipas tipareve të vrojtueshme, për shembull: mund t’i 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupojnë kafshët sipas numrit të këmbëve ose krahëve, kurse bimët sipas ngjyrës ose formës së 

lules. Nxënësit duhet të jenë në gjendje të tregojnë mënyrën e klasifikimit dhe pse zgjodhën atë. 

Ata duhet të jenë në gjendje të zgjedhin edhe një metodë të ndryshme klasifikimi. 

Përforcim: Nxënësi duhet të plotësojë të dhënat për kafshën dhe bimën në Fletёn e punёs 11, 

pastaj të shkëmbejë Fletёn e Punës me një nxënës tjetër. Pa ditur emrin e kafshёs ose të bimës, 

nxënësit duhet të vizatojnë një figurë që të përputhet me informacionin në Fletёn e punёs. 

Vlerësimi: Vlerёsim i vazhduar pёr saktёsinё e pёrgjigjeve. 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve:  

- tё plotësojnë Fletёn e punёs 12.  

- të vizatojnë variantin e tyre të një “kameleopardi” dhe të përshkruajnë ku mund të jetojë 

dhe çfarë tiparesh do të ketë. 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 13 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.13. Pёrdorimi 

i çelësave.  

  

Situata e të nxënit: Ҫelёsat shёrbejnё pёr tё hapur gjёra. Ato ju 

lejojnё tё futeni ku të dёshironi. Ҫelёsin e pёrdorni pёr t’u futur nё 

shtёpi. Madje çelёsi pёrdoret edhe pёr tё hapur kompjuterin. Por 

çelёsi pёrdoret edhe pёr tё identifikuar kafshё e bimё tё ndryshme. 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të tregojё se kafshët dhe bimët mund të identifikohen nё bazё tё 

tipareve tё tyre; 

- të krijojë dhe përdorё një çelës për të identifikuar disa kafshë dhe 

bimë; 

- tё përdorё këta çelësa me nxënës të tjerë për të testuar funksionimin 

e tyre; 

- të shkruajë një emër kafshe, me qëllim që nxёnёsit ta identifikojnë 

atë nga emri. 

 

 

Fjalët kyçe:  

çelёs,  

identitet,  

evolucion.   

Burime:  Libri i nxёnёsit, Fletorja e 

punёs, lodra, thika, stoli flokёsh, 

foto tё ndyshme gjallesash.   

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.  

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Brainstorming/Shpjegim me demonstrim/Punё e pavarur  

Parashikimi: Përdorni të njëjtin grup objektesh si në pjesёn hyrёse të mёsimit Grupimi i gjallesave 

dhe kërkojuni nxënësve t’i grupojnë ato. Kjo shërben për të rikujtuar punën e kryer gjatë kёsaj 

ore, e cila çon në identifikimin e një objekti, edhe nëse ai është i panjohur. Tregojuni një objekt 

që i përket njërit prej grupeve, por që nxënësit të mos e kenë parë më parë, si për shembull një 

gjarpër gome ose një palë shkopinj për të ngrënë. A i përket ai ndonjërit prej grupeve? A mund të 

klasifikohet ai në ndonjërin prej tyre? Çfarë ka të ndryshme ai? Si do ta përshkruanit atë? Nxënësit 

duhet të jenë në gjendje ta identifikojnë si lodër ose send, edhe nëse është krejtësisht ndryshe 

nga të tjerët. 

Ndërtimi i njohurive: Përgatitni një çelës për të zbërthyer identitetin e një gjallese ose objekt. 

Kërkojuni nxënësve të përpiqen t’i ndajnë objektet në grupe gjithnjë e më të vogla, deri sa në 

çdo grup të mbetet vetëm një objekt. Pas punës së nxënësve pёr ndarjen në grupe të objekteve, 

shkruani në tabelë të gjitha mënyrat që përdorën ata për t’i klasifikuar. 

Grumbullimi i kafshëve nё një habitat kërkon kujdes dhe durim të madh. Aty ku është e 

mundur, vrojtojini kafshët në habitatin e tyre dhe sillni në klasë shënimet e mbajtura gjatë 

vëzhgimit të tyre. Grumbullimi i kafshëve kërkon kohë, por është proces argëtues për nxënësit. 
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Nëse i udhëzoni nxënësit si t’i trajtojnë kafshët me kujdes, ky proces bëhet gjithashtu i 

padëmshëm edhe për kafshët. 

Përforcimi: Kёrkojuni nxёnёsve tё përdorin Fletёn e punёs 14 për të pёrforcuar kuptimin e njё 

çelësi klasifikimi dhe për t’i nxitur nxёnёsit pёr krijimin e një çelësi të ri. Për të formuar çelësa 

klasifikimi mund t’ju vijnë në ndihmë edhe programe kompjuterike, të cilat krijojnë për ju 

strukturën e çelësit, ndërkohë që jeni duke shkruar pyetjet. 

Vlerësimi: Vlerësim i vazhduar për saktësinë e përgjigjeve të dhëna. 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve:   

- të shkruajnë disa pyetje me përgjigje “po” ose “jo” për familjet ose njerëzit që njohin dhe të 

ndërtojnë një çelës për klasifikimin dhe identifikimin e tyre. 

- të plotësojnë Fletёn e punёs 14 dhe ta përdorin atë për të identifikuar miqtë. 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 14 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.14. Tё 

studiojmё invertebrorёt  

Situata e të nxënit:  Karl Lineu (i njohur fillimisht si Karl von 

Line) ishte studiuesi i parë që klasifikoi kafshët dhe bimët në grupe 

ose klasa. Ai i klasifikoi kafshët dhe bimët në grupe sipas 

ngjashmërive. Ne e përdorim ende sistemin e tij të klasifikimit. A e 

dinë nxënësit në çfarë grupesh mund të klasifikohen kafshët? Cilit 

grup i përkasin njerëzit? 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të përgatitё një habitat tё përshtatshëm për invertebrorët; 

- të tregojë kushtet e nevojshme të jetesës për invertebrorët; 

- të kryejë një vёzhgim të besueshëm për invertebrorët e tyre; 

- të shpjegojë provat e mbledhura në mënyrë shkencore. 

 

Fjalë kyçe:  

invertebror.  

Burime: teksti i nxënësit, 

akuarium bosh, peshk dekorativ, 

ujё ose foto ilustruese.   

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikim me terma paraprakë/Shpjegim me demonstrim/Ditari dypjesësh  

Parashikimi: Nëse mundeni, kёrkojuni nxёnёsve tё sjellin një akuarium bosh dhe një peshk të 

kuq në një qese me ujë. Në mënyrë alternative, tregojuni nxënësve figurën e një peshku në një 

akuarium.  

 
A do t’ia dalë mbanë peshku në akuarium? Sigurisht që delfini nuk do të futej në akuarium, por një 

peshk po. Shpjegojuni nxënësve se keni vendosur të provoni t’i jepni peshkut më shumë ajër, 

prandaj nuk do të shtoni ujë në akuarium. A do t’ia dalë peshku të mbijetojë pa ujë? Nxënësit duhet 

të tregojnë se peshku do të ngordhë. Çfarë duhet të bëjmë?  

Ndërtimi i njohurive: Lexoni faqen 24 të Librit të nxënësit. Diskutoni rreth mënyrave të 

ndryshme që do të përdorë klasa e katёrt për të zbuluar kushtet e nevojshme të jetesës për 

invertebrorët. Cili do të ishte më i miri? Numërimi i invertebrorëve nëse janë ende gjallë apo kanë 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngordhur, nuk do të japë rezultate të pranueshme për t’u analizuar. Numërimi i invertebrorëve 

në përfundim të ditës është i dobishëm, pasi mund tё ndёrtoni një diagram me shtylla nё bazё 

të këtyre të dhënave.  

Vlerёsimi: Vlerësim i vazhduar për saktësinë e përgjigjeve të dhëna. 

Detyrë shtëpie: Gjeni kuriozitete pёr lloje invertebrorёsh tё ndryshёm.  
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 15 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.15. Zinxhirёt 

ushqimorё  

 

Situata e të nxënit: Tё gjitha kafshёt ushqehen pёr tё siguruar 

energji. Energjia u nevojitet pёr t’u rritur e pёr tё jetuar. Nga e 

marrin energjinё? 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 

mësimore.  

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të pёrshkruajë se disa kafshë ushqehen me kafshë të 

tjera për të siguruar energji; 

- të tregojë në njё zinxhir ushqimor cila kafshë ushqehet 

me kafshë të tjera ose me bimë në një habitat natyror; 

- të pёrcaktojë cila kafshë ёshtё grabitqare dhe cila preja; 

 

 

 

Fjalët kyçe:  

grabitqar,  

pre,  

prodhues.  

Burime: teksti i nxënësit, bimё tё 

ndryshme, foto ilustruese 

gjallesash.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Rikujtim i njohurive paraprake/Shpjegim me ilustrim/Punё e pavarur  

Parashikimi: Kёrkojuni nxёnёsve tё sjellin në klasë disa bimë të gjelbra ose pjesë bimësh që ata 

konsumojnë. A ka kafshë të tjera që ushqehen me këto bimë? Diskutoni rreth disa kafshëve që 

ushqehen me kafshë të tjera, për shembull luanët që hanë buajt. Me çfarë ushqehet bualli?  
 

 
 

Diskutoni rreth disa zinxhirëve të tjerë ushqimorë, nga habitate të njohura dhe nga habitate më 

të pazakonta.   

Ndërtimi i njohurive: Tregojuni nxёnёsve se e gjithë energjia në planetin tonë vjen nga Dielli, 

pasi bimët e gjelbra e përdorin energjinë diellore për procesin e fotosintezës dhe prodhojnë 
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sheqer, i cili depozitohet në gjethet e tyre në trajtën e amidonit. Amidoni është ushqimi që 

konsumojnë kafshët. Në këtë mёsim nxënësit duhet të jenë të vetëdijshëm se i gjithë ushqimi që 

konsumojnë e ka burimin nga bimët e gjelbra. Disa nxënës mund të kenë nevojë të shohin 

figura kafshësh, për të kuptuar se çfarё ha kafsha dhe nga hahet. Kërkojuni nxënësve të 

identifikojnë konsumatorin, grabitqarin, prenë dhe prodhuesin në një zinxhir ushqimor. 

Tregojuni nxënësve disa figura kafshësh dhe bimësh dhe kërkojuni të krijojnë një zinxhir 

ushqimor duke shfrytëzuar sa më shumë figura të jetë e mundur. Kërkojuni atyre të 

identifikojnë grabitqarin dhe prenë në këtë zinxhir ushqimor.  

Përforcimi: Kërkojuni nxënësve të formojnë një zinxhir ushqimor bazuar në ushqimet që hanë 

në darkë. Ata duhet të zbulojnë se ndodhen në njërin skaj të zinxhirit ushqimor dhe se bimët e 

gjelbra ndodhen në skajin tjetër.  

Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 20, një lojë në formën e zinxhirit ushqimor. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për: saktësinë e përgjigjeve; gjetjen e saktë të koncepteve 

kryesore dhe përkatësitë e tyre.  

Detyrë shtëpie: Bëni një album me foto gjallesash sa më të larmishme. 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 16 

  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 16. Ndryshimi i 

habitateve  

Situata e të nxënit: Imagjinoni njё mace qё kap dhe vret 

elefantё. Imagjinoni tё mbani njё tigёr nё dhomёn e ndenjes. Nuk 

do tё ishte shumё praktike, apo jo? Por tё dyja kafshёt janё mace. 

Nga ndryshojnё ato nga njёra-tjetra?  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të mësojë si dhe pse kafshët dhe bimët janë përshtatur me habitatin e 

tyre; 

- të tregojë se disa kafshë, përfshirë njerëzit, mund të përshtaten nё 

habitate të ndryshme; 

- të argumentojë pse gjallesat dhe mjediset e tyre kanë nevojë për mbrojtje; 

- të bëjë një plan për të kuptuar si ata ndikojnë dhe e dëmtojnë mjedisin e 

tyre. 

 

Fjalët kyçe:  

habitat,  

ndryshim habitati.  

Burime: Libri i nxënësit, 

foto ilustruese, Fletorja e 

punës.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuhёt 

dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve 

Parashikimi me terma paraprakë/Diskutim/Punё e pavarur  

Parashikimi: Tregojuni nxënësve një figurë me pinguinë. Pinguinët janë zogj, por nga dallojnë ata 

nga trumcakët, për shembull? Pse? Bëni të njëjtën gjë duke krahasuar figurën e një peshkaqeni me 

atë të një peshku të kuq.  

      
Ndërtimi i njohurive: Diskutoni me nxënësit çfarë lloj dëmesh i kanë shkaktuar njerëzit 

mjedisit. Mendoni për rrugët, mbeturinat, derdhjet e naftës në det, etj. Çfarë efektesh kemi ne mbi 

kafshёt e egra? Një shembull është Dodoja, i cili po zhduket për shkak të gjuetisë pa kriter, futjes 

së brejtësave në ishullin e tij dhe shkatërrimit të habitatit. Kërkojuni nxënësve të formojnë një 

listë me të gjitha rastet kur kanë fikur dritat, ajrin e kondicionuar, mbylljen e ujit që rridhte pa 

pushim ose diçka tё ripërdorur. Ata duhet të tregojnë gjithashtu si e ndihmojnë mjedisin këto 
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veprime.  

Përforcim: Nxitini nxënësit të skicojnë një strehë të përhershme për të paktën një prej gjallesave 

që jeton në njërin prej habitateve që keni studiuar. Nxënësit mund të krijojnë një shenjë për 

secilin habitat, duke shpjeguar çfarë jeton atje, për t’i paralajmëruar njerëzit të jenë të 

kujdesshëm kur ecin përmes kësaj hapësire. 

Vlerësimi: Teknika e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mbahen shënime për disa prej 

nxënësve për saktësinë e zgjidhjes së ushtrimeve, për arsyetimin dhe argumentimin e zgjidhjes.  

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të punojnë në grupe për të përgatitur një prezantim nё 

Power Point që shpjegon përse duhet ta shpëtojmë mjedisin dhe habitatet ku jetojnë bimët dhe 

kafshët. Ata duhet të tregojnë se nëse nuk e mbrojmë mjedisin dhe habitatet, atëherë kafshët 

mund të ngordhin. 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 17 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.17. Mjedisi ynё  Situata e të nxënit: Ndotja ёshtё dёmtimi ose prishja e 

njё hapёsire natyrore. Njerёzit shpesh janё pёrgjegjёs pёr 

dёmtimin e hapёsirave natyrore. Njerёzit mund tё 

depozitojnё mbetjet nga industritё ose fabrikat. Ata 

mund ta ndotin mjedisin me lёndё si nafta.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të kuptojë se duhet të mbrojë habitatet natyrore dhe mjedisin e tyre; 

- të tregojё mënyrat sesi ndikon aktiviteti njerëzor në mjedis; 

- të mësojë si të pakësojë, ripërdorё dhe riciklojë për të mbrojtur mjedisin 

ku jetojmë; 

- të krijojë letrën e tij të ricikluar. 

 

 

 

Fjalët kyçe:  

ndotja,  

mbeturina,  

ndotёs,  

ujёrat e zeza,  

plehёrat kimike,  

riciklim.  

Burime: Fletorja e punës, ujё i pijshёm.   Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare:  gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria 

dhe mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Rikujtim i njohurive/Shpjegim me demonstrim/Punë e pavarur  

Parashikimi: Hyni në klasë me një shishe uji në dorë (mundohuni që nxënësit të mos ia shohin 

dot përmbajtjen). Tregojuni nxënësve se sapo u kthyet nga një shëtitje shumë e këndshme dhe 

mezi po prisni të pini ujin e mbushur nё një burim lokal. Mbushni një gotë me ujё e cila tregon 

një pije të ndotur, të cilën e keni krijuar më parë duke shtuar dhé dhe mbeturina në ujë. 

Nxënësit do të reagojnë të tmerruar ndaj kësaj – mos e pini ujin, por kërkojuni nxënësve të 

tregojnë ku qëndron problemi. Ky është ujë lumi, i cili nuk mund të jetë më natyror.   

Ndërtimi i njohurive: Uji në shishen tuaj është i ndotur, për shkak të papastërtive të hedhura 

dhe të depozituara në lumë. Uji jo vetëm që duket i ndotur, por ka mundësi që brenda tij të 

ketë mbetje të rrezikshme për shëndetin, që nuk mund t’i shohim me sy të lirë. Për çfarë llojesh 

të tjera ndotjeje mund të mendojnë nxënësit? Vështroni figurat në faqen 30 tё Librit tё nxёnёsit 

dhe diskutoni sesi aktiviteti njerëzor mund të shkaktojë ndotjen e ujit, detit dhe ajrit, për 

shembull derdhja e naftës në det mund të jetë vdekjeprurëse për zogjtë e detit dhe jetën 

nënujore në përgjithësi. Njihini nxënësit me idenë e pakësimit të sasisë së burimeve që 
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përdoren çdo ditë, për shembull duke mos i hedhur gjërat pasi i keni përdorur vetëm një herë 

(si përdorimi i një çante dreke që mund të lahet e ripërdoret, në vend të paketimit të drekës çdo 

ditë me letër alumini ose letër të zakonshme) dhe me grumbullimin e mbetjeve për t’i ricikluar 

në objekte të reja, për shembull shishet e qelqit ose kanaçet e metaleve. 

Përforcimi: Nxitini nxënësit të bëjnë një listë tё objekteve që përdorin çdo ditë, por që mund të 

reduktojnё përdorimin e tyre (si makinave, energjisё elektrike, paketimit të ushqimit, etj). Çfarë 

mund të bëjmë ndryshe? Për shembull, të ecim nё kёmbё në vend të përdorimit të autobusit ose 

makinës, të pakësojmë sasinë e kohës që shohim televizor, të kufizojmё përdorimin e ngrohjes 

ose ajrit të kondicionuar për të kursyer energji, të zgjedhim ushqime që nuk kanё paketim të 

ngjeshur, etj. Bëni të njëjtën gjë për ripërdorimin dhe riciklimin e objekteve. 

Vlerësimi: Vlerёsim i vazhduar pёr saktёsinё e pёrgjigjeve.  

Detyrë shtëpie:   

- Nxënësit mund të bëjnë një poster për pakësimin e konsumit, ripërdorimit tё objekteve të tyre 

dhe riciklimin e gjërave që nuk mund të pёrdoren mё.  

- Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 21.   
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 18 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.18. Listё pёr kontrollin e njohurive  Situata e të nxënit: ______________ 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të kontrollojë njohuritё qё ka mësuar rreth gjallesave dhe mjedisit të tyre të 

jetesës; 

- të identifikojë disa prej habitateve lokale; 

- të emërtojë disa prej gjallesave që jetojnë në këto habitate; 

- të bëjë vrojtime për kafshët dhe bimët. 

 

 

 

Fjalët kyçe:  

fjalët kyçe të 

tematikës.  

Burime: Libri i nxёnёsit  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuhёt dhe 

komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Puna nё grupe   

Parashikimi: Nxënësit ndahen në pesë grupe. Paraprakisht kam hartuar pesë grupe pohimesh, 

nga një për secilin grup. U jap grupeve fletët me pohime pёr tё arsyetuar rreth tyre.  

Grupi 1  

- Mund tё pёrshkruaj njё kafshё ose njё bimё.  

- Mund tё tregoj çfarё kam vrojtuar.  

- Kam mёsuar kushtet qё u duhen kafshёve dhe bimёve pёr tё mbijetuar.  

Grupi 2  

- Kam mёsuar se kafshёt dhe bimёt e ndryshme gjenden nё vende tё ndryshme.  

- Kam mёsuar t’i klasifikoj kafshёt dhe bimёt nё grupe.  

Grupi 3  

- Po mёsoj si tё kryej dhe tё rregjistroj vrojtime tё rregullta tё habitateve qё mё rrethojnё. Mund tё 

shpjegoj si pёrshtatet njё kafshё si deveja ose pinguini me mjedisin e tyre rrethues. 

- Mund tё shpjegoj pse njё kafshё ose njё bimё i ёshtё pёrshtatur mjedisit tё saj.  

Grupi 4 

- Mund tё shpjegoj pse gjatё eksperimentit tim, invertebrorёt e vegjёl zgjedhin vende tё ngjashme.  

- Kam mёsuar tё pёrdor njё çelёs me degёzime pёr tё identifikuar kafshёt dhe bimёt.  
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Grupi 5  

- Kam mёsuar tё pёrdor zinxhirin ushqimor pёr tё pёrshkruar marrёdhёnien ushqimore midis gjallesave. 

- Mund tё sugjeroj mёnyrat pёr tё pёrmirёsuar studimet e habitatit tim.  

- Kam mёsuar se si aktiviteti njerёzor ndikon mbi mjedisin.  

 

Ndërtimi i njohurive: I lë nxënësit të punojnë në fletore përgjigjet e pyetjeve për rreth 10 

minuta.  Pas diskutimit mes tyre dhe mbajtjes së shënimeve, një përfaqësues grupi jep përgjigjet, 

duke u ndihmuar nga të tjerët për dhënien e shembujve, me qëllim që të përfshihen sa më 

shumë nxënës. Përgjigjet e tyre korrigjohen dhe saktësohen nga grupet e tjera, duke përforcuar 

kështu konceptet kryesore. 

Përforcimi: Diskutohen përgjigjet e dhëna dhe grupet vlerësojnë njëri-tjetrin. 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:  

- merr pjesë aktive në grup, në hartimin e pyetjeve dhe në dhënien e përgjigjeve;  

- argumenton përgjigjet, interpreton mirë dhe qartë konceptet e marra. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për përdorimin e saktë të fjalorit shkencor, për bashkëveprimin 

me njëri-tjetrin dhe për punën në grup, për pjesëmarrjen dhe për diskutimin gjatë punës në 

grup, për aftësitë dhe shprehitë praktike, si dhe për saktësinë e përgjigjeve. 

 Detyrë shtëpie: _____________________ 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.19. Pёrsёritje  Situata e të nxënit:  Pёrforcim njohurish  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të kontrollojë njohuritё qё ka mësuar rreth gjallesave dhe mjedisit të tyre 

të jetesës; 

- të identifikojë disa prej habitateve lokale; 

- të emërtojë disa prej gjallesave që jetojnë në këto habitate; 

- të bëjë vrojtime për kafshët dhe bimët. 

 

Fjalët kyçe:  

fjalët kyçe të 

tematikës. 

Burime: teksti  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  gjuhёt dhe 

komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve 

Diskutim/Punë e pavarur 

Pёrshkrimi i situatёs: Diskutoni me nxënësit idenë e një pikniku. Ata duhet të jenë në gjendje 

të kryejnë me lehtësi disa detyra të lehta. 

- Klasa e katёrt nuk duhet të lërë mbeturina rreth e qark dhe nuk duhet të shkelё territorrin e 

mbjellё me bar. 

- Nxënësit duhet të jenë në gjendje të tregojnë si t’i grumbullojnë gjallesat në kurthe, vazo ose 

duke shkundur pemët. 

Veprimet nё situatё: Shfrytёzoni Fletёn e punёs 22 për të kontrolluar njohuritё.  

Vlerësimi: Vlerësim i vazhduar, vlerësim i detyrave. Nxënësit vlerësohen për saktësinë e 

përgjigjeve dhe për dhënien e shembujve nga njohuritë që kanë.  

Detyrë shtëpie:  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.20. Ekskursion 

mёsimor (ora e parё) 

Situata e të nxënit:  Nё natyrё  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- tё vlerёsojё njohuritё e fituara pёr mjedisin dhe rёndёsinё qё ka mbajtja 

pastёr e tij. 

Fjalët kyçe:  

 mjedis,  

 ndotje.  

Burime: Libri i nxёnёsit  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuhёt dhe 

komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Rikujtim i njohurive/Puna nё grupe  

Parashikimi: Rikujtojmë së bashku me nxënësit se mbrojtja e mjedisit ёshtё shumё e 

rёndёsishme pёr shёndetin e njeriut.  

Ndërtimi i njohurive: Organizohet njё ekskursion nё njё mjedis tё gjelbёruar pranё shkollёs. Ju 

mund ta ndani klasёn nё grupe dhe t’i caktoni detyrat secilit grup. Nxёnёsit shёnojnё nё 

fletoren e tyre tё shёnimeve zonat mё tё ndotura.  

Përforcimi:  Nxёnёsit  ndajnё detyrat pёr t’i pastruar zonat e ndotura nё orёn e ardhshme.   

Vlerësimi: _______________ 

Detyrë shtëpie: ____________ 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.21. Ekskursion mёsimor (ora e dytё) Situata e të nxënit: Nё natyrё  

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 

mësimore.  

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- Tё vlerёsojё njohuritё e fituara pёr mjedisin dhe rёndёsinё qё ka 

mbajtja pastёr e tij. 

 

 

Fjalët kyçe:  

mjedis,  

ndotje.  

Burime: doreza plastike, qese 

plastike. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Puna nё grupe  

Veprimet nё situatё: Nxёnёsit i kanё marrё detyrat nga ora e kaluar. Ata kanё ndarё 

paraprakisht zonat qё do tё pastrojnё nga mbeturinat. Janё pajisur me doreza dhe qese plastike. 

Vlerësimi:  

Detyrë shtëpie:  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.22. Ekskursion mёsimor (ora e tretё) Situata e të nxënit: Nё klasё  

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 

mësimore.  

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- tё vlerёsojё njohuritё e fituara pёr mjedisin dhe rёndёsinё qё 

ka mbajtja pastёr e tij. 

 

 

 

Fjalët kyçe:  

mjedis,  

ndotje.  

Burime:  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

edukimi shëndetësor, edukimi mjedisor, kimia, matematika.  

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Prezantim  

Veprimet nё situatё: Grupet e nxёnёsve prezantojnё punёn e tyre. Vlerёsohet grupi qё ka 

punuar mё mirё.   

Vlerësimi: Teknika e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mbahen shënime për disa prej 

nxënësve për saktësinë e zgjidhjes së ushtrimeve, për arsyetimin dhe argumentimin e zgjidhjes, 

për kontributin e punës në grup.  

Detyrë shtëpie:  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda:  Dituri natyre Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.23. Vlerësim i portofolit  Situata e të nxënit: Nё klasё  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të përshkruajë shkurtimisht përmbajtjen e portofolit; 

- të evidentojë punimet më të realizuara; 

- të vlerësojë rëndësinë e plotësimit të portofolit. 

 

Fjalët kyçe: 

portofol, 

vlerësim, 

përmirësim.  

 

 
Burime: detyrat e punuara në 

klasë e në shtëpi, projekti dhe 

materiale të tjera të portofolave të 

nxënësve. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Prezantim  

Veprimet nё situatё: Gjatё gjithё orёs nxёnёsit prezantojnё portofolet e tyre me detyrat e dhёna.  

Nё fund tё orёs shpallet portofoli mё i mirё.  

Secili nxënës mban shënime për punimet më të mira dhe ato që duhen përmirësuar, duke 

përdorur një shkallë vlerësimi nga 1-10.  

Nxënësit të cilët kanë mangësi të detyrave ose detyra për të përmirësuar mund t’i plotësojnë ato 

në shtëpi.  

Në fund mësuesi bën një vlerësim të portofolave më të mira të klasës, duke u nisur nga saktësia 

e punimeve, nga mënyra e paraqitjes, nga larmia e materialeve dhe e teknikave të përdorura, si 

dhe nga përdorimi i mjeteve në kryerjen e detyrave.  

Hartoj nё dёrrasё tё zezё tabelёn e pikёzimit tё vlerёsimit tё portofoleve qё nxёnёsit tё llogaritin 

notёn e portofolit tё tyre, duke e bёrё transparent kёtё proces vlerёsimi.  

Diskutohet me nxënësit rreth detyrave që i kanë realizuar me më shumë dëshirë dhe çfarë do të 

donin të përmirësonin gjatë periudhës në vazhdim. 

Vlerësimi: Vlerësim i portofolit të secilit me notë. 
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 1.24. Test përmbledhës Situata e të nxënit: Nё klasё  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- tё vlerësojё konceptet kryesore të tematikës; 

- tё vlerësojё njohuritë e fituara.  

 

 

Fjalët kyçe:  

fjalët kyçe të 

tematikës.  

  

Burime: teksti i nxënësit, test i 

parapërgatitur, libri i mësuesit. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Punë e pavarur 

Veprimet nё situatё:  

Klasa ndahet nё dy grupe. Secili grup punon në mënyrë të pavarur gjatë gjithë orës tezën me 

pyetjet e përgatitura paraprakisht, duke u bazuar në njohuritë e fituara në këtë tremujor.  

Shënim. Më poshtë kemi dhënë: 

- një model testi për këtë tremujor dhe çelësin për ta korrigjuar testin (pikëzimin dhe 

mënyrën e vlerësimit) 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen me shkrim. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 25 

 

Fusha: Shkencat e 

natyrës 

Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore: 2.1. Ndjesia e nxehtёsisё  

 

Situata e të nxënit: Sa shqisa keni? Ku ndodhen 

nё trupin tuaj? Ju keni tё paktёn 5 shqisa: tё 

prekjes, tё shijimit, tё shikimit, tё dёgjimit, tё 

nuhatjes. Ju keni sytё, veshёt, hundёn dhe gojёn. 

Shqisa e tё prekurit ndodhet nё tё gjithё trupin 

tuaj. Cilёn shqisё pёrdorni pёr tё ndier nxehtёsinё? 

A mund ta nuhatni apo ta shikoni? A mund ta 

dёgjoni?  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të pёrshkruajë se temperatura është njësi matëse që tregon sa të nxehtё 

ose të ftohtё janë trupat; 

- të tregojë si përdoren termometrat për të matur temperaturën; 

- të bëjë një prezantim për temperaturën duke përdorur teknologjinë e 

informacionit; 

- të tregojë se shqisat e njeriut mund ta ndiejnë temperaturën, por nuk 

mund ta matin atë me saktësi. 

Fjalët kyçe:  

temperaturё,  

termometёr,  

nxehtёsi.  

 

Burime: Teksti mёsimor, foto ilustruese, 

qiri, shkrepёse.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndёrkurrikulare: gjuhёt dhe komunikimi, 

shoqёria dhe mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

 Stuhi mendimesh/Diskutim pёr njohuritë paraprake/Punë e pavarur  
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Parashikimi: Tregojuni nxënësve foton e një vendi të nxehtë. Pyetini nxënësit rreth nxehtësisë 

dhe vendeve të nxehta. Ku ndodhet ky vend? Si mund ta kuptojmë se ky është vend i nxehtë? Çfarë 

mund të bëni ju për të qëndruar ftohtë? Si e matim temperaturën? Cili mjet ose instrument na tregon me 

saktësi sa të nxehtë ose të ftohtë jemi? 

                                     
 

Ndërtimi i njohurive: Kёrkojuni nxёnёsve tё tregojnё pesë shqisat dhe të identifikojnë pjesën e 

trupit që tregon këtë ndjesi. Tregojuni nxënësve disa objekte dhe kërkojuni t’i identifikojnë 

përmes shqisave, për shembull, portokallet me anë të erës, metalet nga ftohtësia, etj. Vendosni nё 

tryezë një qiri të ndezur. Si e dini qё është i nxehtë? Disa nxënës do të afrojnë duart pranë tij. 

Tregojuni se është prekja ajo që identifikon sa i nxehtë ose i ftohtë është një trup. Termometrat e 

ballit, tё cilёt ndryshojnë ngjyrën me ndryshimin e temperaturës, nuk janë shumë të saktë, por 

mund të tregojnë një lexim të menjëhershëm të saj dhe një ide të përgjithshme të temperaturës së 

trupit të njeriut.  

Përforcimi: Kёrkojuni nxёnёsve tё ndёrtojnё hartёn e koncepteve. Shkruani në tabelë fjalën 

“Temperaturë” dhe kërkojuni atyre t’ju tregojnë të gjitha fjalët e mundshme që lidhen me të. 

Pastaj lidhini fjalët me njëra-tjetrën si skema e mёposhtme:  

 

 

gradё celsius fahrenreit 

matet me mat 

matet  nё 

termometёr ftohtёsinё 

TEMPERATURA 

nxehtёsinё 
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Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit bazuar në saktësinë e përgjigjeve të dhëna për çështje të lidhura 

me temën. 

Detyrë shtëpie: Kёrkojuni nxёnёsve tё sjellin nё klasё lloje tё ndryshme termometrash.  
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE    26 

 

Fusha: Shkencat  e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.2  Matja e temperaturёs  Situata e të nxënit: Termometri pёrdoret pёr tё matur 

sa i nxehtё ose i ftohtё ёshtё njё trup. Termometri ёshtё i 

mbushur me njё lёng qё bymehet kur temperatura rritet. 

Nё kёtё rast objekti ёshtё i nxehtё.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të tregojë se ekzistojnë shumë lloje termometrash; 

- të mësojë si të kryejë lexime të sakta të një termometri; 

- të shpjegojë se objektet fitojnë ose humbasin nxehtësi derisa arrijnë në 

temperaturën e dhomës; 

- të matë temperaturën e klasës së tij. 

  

Fjalët  kyçe:   

termometёr,  

temperaturё.   

Burime: Libri i nxënësit, lloje tё 

ndryshme termometrash, vizore e 

shkallёzuar.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Imagjinata e drejtuar/Shpjegim me demonstrim/Punë e pavarur  

Parashikimi: Diskutoj me nxënësit nёse keni shumë etje, por çaji që keni marrë është shumë i 

nxehtë. Çfarë duhet të bëj që ta pi më shpejt? Disa nxënës mund të sugjerojnë t’i fryni në sipërfaqen 

e filxhanit, të tjerë mund të sugjerojnë ta lini për pak kohë. Pyetini nxënësit çfarë do t’i ndodhë 

çajit nëse e lini mbi tryezën tuaj. Shumica e nxënësve do t’ju përgjigjen se ai “do të ftohet”. 

Ndërtimi i njohurive: Nxënësit duhet të dinë si të lexojnë shkallën e një termometri. Tri 

ilustrimet e dhёna në Librin e nxënësit tregojnë temperaturat 50oC, 65oC dhe 90oC. Jepuni 

nxënësve si detyrë praktike të lexojnë shkallët e vizores, duke u shpjeguar se ato janë të 

ngjashme me termometrat, ose përdorni një termometër për të gjetur sa është temperatura e 

dhomës. Tregoni termometra tё ndryshёm, si termometra toke, balli, klinike dhe dhome. Nëse 

keni termometra dixhitalë dhe instrumente të vjetra, madje edhe si foto, mund t’i përdorni për 

t’ua treguar nxënësve.  
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Është e rëndësishme t’u rikujtoni nxёnёsve se vetëm nxehtësia mund të transmetohet. Ajo 

transmetohet nga objektet e nxehta në objektet e ftohta deri sa të gjitha objektet ta kenë të njëjtë 

(përveç atyre që krijojnë nxehtësinë e tyre vetjake, si zjarri ose trupi i njeriut). Këtë gjendje e 

quajmë temperaturë dhome ose mjedisi. 

Përforcim: Kërkojuni nxënësve të përgatitin një detyrë dhe të tregojnë se çfarë ndodh me një 

pjatë të nxehtë me ushqim dhe një akullore që lihet në një dhomë për pak kohë. 

Vlerësimi: Vetёvlerësohen nxёnёsit për punёn e kryer dhe saktësinë e rezultateve.  

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

PLANIFIKIMI I ORЁS MESIMORE 27 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

 Tema mësimore 2.3 Vende tё nxehta e tё 

ftohta   

Situata e të nxënit: A keni shkuar ndonjёherё 

jashtё shtetit pёr pushime? A njihni ndonjё qё ka 

shkuar? Pёr pushime, do tё parapёlqeni njё vend tё 

nxehtё apo tё ftohtё? Parashikimet e motit tregojnё 

temperaturёn pёr ditёn tjetёr. Ҫfarё karakteristike 

vёreni te temperatura?  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

-  të tregojë se vende të ndryshme kanë temperatura të ndryshme dhe tё 

shpjegojё pse ndodh kjo; 

-  të tregojë vende të ndryshme brenda të njëjtës dhomë qё mund të 

kenë temperatura të ndryshme; 

-  të vizatojë planimetrinё e klasёs dhe të testojë parashikimet e tij pёr 

vendet më të nxehta dhe më të ftohta të klasës; 

- të mësojë se 20oC është temperatura e përshtatshme e dhomёs. 

Fjalët  kyçe:   

akullore,  

vend i nxehtё,  

vend i ftohtё.  

Burimet: Teksti mësimor, hartё 

sinoptike.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrёs .  

                                Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Diskutim mbi njohuritё paraprake/Insert /Pёrmbledhje e strukturuar  

Parashikim: Diskutoj me nxёnёsit rreth situatave tё mёposhtme:  

Ku duhet të ulem nëse kam ftohtë? Pse? Çfarë ka vendi që keni zgjedhur që ju bën të keni më pak ftohtë? 

Referojuni rritjes sё bimëve. Ku duhet ta vendosim një bimë që të rritet shëndetshëm? Ajo nuk ka nevojë 

vetëm për dritë, por edhe për diçka tjetër. Për çfarë tjetër ka nevojë ajo? Sigurisht që bimët kanë nevojë 

edhe për temperaturë të ngrohtë. Ku do të rriteshin më mirë bimët? 

Pyetini nxënësit çfarë ndodh në temperatura të ndryshme. Në çfarë temperature ngrin uji? Në çfarë 

temperature ndihet i qetë një njeri? 

Ndërtimi i njohurive: Demonstroni nё tabelё një hartë meteorologjike të vendit tuaj me disa 

simbole të motit dhe bëni një prezantim për motin.  
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Nxënësit duhet të dinë se vendet më të nxehta, do të jenë ato ku janë simbolet e diellit. Diskutoni 

çfarë temperature do të prisnit të shihnit.  

Pasi lexojnё mёsimin dhe e ndajnё atё nё paragrafё, plotёsojnё tabelёn INSERT tё mёposhtme: 

√ + - ? 

Kontrollo të dhënat  

që di 

Shkruaj të dhëna të 

reja 

Të dhëna që 

kundërshtojnë ose 

janë të ndryshme 

Të dhëna të paqarta 

ose kërko të dhëna 

shtesë 

Plotёsoni njohuritё e tyre duke iu pёrgjigjur kolonёs sё fundit tё tabelёs.  

Përforcim: Kërkojuni nxënësve të krijojnë njё pёrshkrim tё shkurtёr duke pёrdorur fjalёt 

nxehtësi, temperaturë, termometёr, etj, për të treguar se çfarë kanë mësuar deri tani.  

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit pёr saktësinë e përgjigjeve të dhëna. 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të vëzhgojnë ndryshimin e temperaturës së furrës dhe 

frigoriferit në kuzhinën e shtëpisë. Çfarë temperature ka hapësira e ngrirjes në frigorifer? 

Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 25 si detyrë shtëpie. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 28 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.4. Ruajtja e ftohtёsisё  Situata e të nxënit: Frida ka blerё disa akullore pёr 

miqtё. Ajo duhet t’i ruajё dhe t’ua japё atyre pёrpara se 

tё shkrijnё. A mjafton izolimi pёr t’i mbajtur akulloret tё 

ftohta? Si do tё vepronit po tё ishit nё vend tё saj?  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të përdorё termometrin me kujdes dhe saktësi; 

- të kuptojë se duhet ta përdorё me kujdes termometrin; 

- të mësojë më shumë rreth materialeve izoluese dhe funksionimit të tyre; 

- të paraqesё qartë në grafik rezultatet e studimit të tij. 

Fjalët kyçe:   

shkrijnё,  

ngrijnё.   

Burimet: Teksti mësimor, kuba 

akulli, Fletorja e punёs.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Puna nё dyshe/Diskutim/Punё e pavarur  

Parashikimi: Jepini çdo nxënësi ose njё dysheje nxënësish një kub akulli (jo të marrë 

drejtpërdrejt nga ngrirja) për ta kaluar nëpër duar. Pyetini nxёnёsit ku do ta vendosnin kubin e 

akullit për të ndaluar shkrirjen e tij. Nxënësit duhet të kuptojnë se mbajtja e akullit në duar 

shkakton shkrirjen e tij, pasi duart i kanë të ngrohta. Diskutoni me nxёnёsit rreth objekteve që 

nxënësit kanë parë të shkrijnë dhe bëni dallimin mes shkrirjes dhe formave të tjera të ndryshimit 

të lëndës.  

Ndërtimi i njohurive: Lexoni dialogun në faqen 40 të Librit të nxënësit dhe diskutoni me nxёnёsit 

problemin që ka Frida. Si mendoni, cila është mënyra më e mirë për të ndaluar shkrirjen e 

akulloreve? Nxënësit duhet të arsyetojnë gjithashtu sesi të matin shkrirjen ose jo të akullit. 

Pyetini nxënësit pse është sugjeruar mbështjellja e akulloreve. Çfarë po përpiqen të parandalojnë 

ata? Pyetini fillimisht si shkrin akulli. Akulli nxehet, por nxënësit mund të mendojnë se kjo 

ndodh për shkak se ftohtësia po largohet nga akulli. Kujtojuni nxënësve se ftohtësia nuk 

përçohet dhe nxitini të arsyetojnë si mund ta mbajnë jashtë nxehtësinë ose si mund ta largojnë 

atë prej akullit. 

Përforcim: Nxënësit duhet të përdorin Fletёn e punёs 26 për të shënuar gjatësinë reale të çdo 

akulloreje. Me tё dhënat e marra duhet të vizatojnё një grafik me shtylla. Nxënësit mund t’i 

konvertojnë të dhënat e regjistruara në një grafik. Për këtë, ata mund tё shfrytёzojnё të dhënat që 
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jepen në Librin e nxënësit. Të dhënat e këtij studimi nuk janë të vazhdueshme, prandaj ato mund 

të paraqiten vetëm nëpërmjet një grafiku me shtylla. 

Vlerësimi: Vlerësohen saktësitë e përgjigjeve të dhëna. 

Detyrë shtëpie:  Kërkojuni nxënësve të shqyrtojnë llojet e paketimit që përdoren për t’i mbajtur 

gjёrat të ftohta. Pse supermarketet shesin çanta ngrirёse të mbushura?  
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 29 

  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.5 Studimi i materialeve izoluese  Situata e të nxënit: Klasa e katёrt po del 

shёtitje nё mal. Bёn shumё ftohtё. Pёr t’u 

ngrohur, ata po pinё çaj. Albani e ka vendosur 

çajin e vet nё njё termos.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të tregojë si ndihmon izolimi për t’i mbajtur gjërat e ngrohta; 

- të hetojë si ta mbajë një lëng të nxehtë për një kohë të gjatë; 

- të shpjegojë çfarë mendonte se do të ndodhte dhe çfarë zbuloi;  

- të vlerësojё sa e saktë ёshtё prova e kryer. 

Fjalët  kyçe:   

 ftohtё,  

izolues.  

Burimet: teksti mësimor, Fletorja e 

punёs.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrёs.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Diskutim pёr njohuritё paraprake/Insert Punё e pavarur  

Parashikimi: Diskutoni me nxёnёsit se si veprojnё nёse kanё ftohtë. Ata pёrgjigjen se duhet të 

veshin një pulovër tjetër. Pyetini nxënësit pse duhet ta veshin atë. Ata mund të thonë që “të 

ngrohemi”. Por pulovra nuk ju bën, në fakt, më të ngrohtë; ajo nuk lejon që nxehtësia të largohet 

nga trupi juaj me shpejtësi, prandaj ju ndiheni më ngrohtë. 

Ndërtimi i njohurive: Lexoni faqen 42 të Librit të nxënësit. Diskutoni problemin me nxënësit. Ata 

duhet të gjejnë mënyrën më të mirë për ta mbajtur çajin e ngrohtë, ose pёr të pakësuar sasinë e 

nxehtësisë që largohet nga dhoma. 

Kërkojuni nxënësve tё ndajnё informacionin nё paragrafё dhe tё plotёsojnё tabelёn INSERT tё 

mёposhtme: 

√ + - ? 

Kontrollo të dhënat  

që di 

Shkruaj të dhëna të 

reja 

Të dhëna që 

kundërshtojnë ose 

janë të ndryshme 

Të dhëna të paqarta 

ose kërko të dhëna 

shtesë 

Plotёsoni njohuritё e tyre duke iu pёrgjigjur kolonёs sё fundit tё tabelёs. 

Përforcim: Të gjithë nxënësit duhet të jenë në gjendje të zbulojnë metodën që e mbajti çajin të 

ngrohtë për një kohë më gjatë. Kёrkojuni nxёnёsve qё nëse matin diferencën e temperaturës çdo 

40 minuta, duhet të përdorin Fletёn e punёs 28, por nëse e matin çdo pesë minuta, duhet të 

përdorin Fletёn e punёs 29.  

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit pёr saktësinë e përgjigjeve të dhëna. 
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Detyrë shtëpie: Nxitini nxënësit të kërkojnë nëpër shtëpitë e tyre shembuj izoluesish termikë, 

për shembull, doreza furre, mbajtëse filxhanësh dhe rroba.  
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 30 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore: 2.6. Pёrçimi i nxehtёsisё  Situata e të nxënit: Ҫdo 

material qё ngadalёson lёvizjen 

e nxehtёsisё quhet izolues. 

Izoluesi e ruan temperaturёn e 

ngrohtё ose tё ftohtё tё lёngjeve 

ose tё materialeve tё ndryshme. 

Tё njёjtat materiale izolojnё si 

objektet e ftohta, ashtu edhe tё 

nxehta. Por jo tё dyja nё tё 

njёjtёn kohё.  

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 

mësimore.  

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të tregojë se metalet nuk janë izoluese të mira dhe se ato e 

përcjellin nxehtësinë; 

- të zbulojë se një termos me vakuum është izolues i mirë; 

- të shpjegojë se përçuesit e mirë termikë janë edhe përcjellës të 

mirë të elektricitetit; 

- të bёjë një listë me izolues të ushqimit, njerëzve, shkollës ose 

shtëpive të tyre. 

 

Fjalët kyçe:   

termike,  

termos,  

pёrcjell.  

  

Burimet: Libri i nxënësit, letra të 

kuqe.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat nderkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve 

Stuhi mendimesh/Puna në grupe/Punë e pavarur 

Parashikimi: Tregojuni nxënësve një fotografi ku dikush është veshur me rroba të ngrohta. A 

janë rrobat e ngrohta? Apo ato mbajnë nxehtësinë brenda trupit të njeriut? 
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Rrobat e ngjashme me ato që përdorin skiatorët kanë një shtresë të jashtme të padepërtueshme 

nga uji, një shtresë ajri, një shtresë të trashë poliestër, një tjetër shtresë ajri dhe në fund një shtresë 

të brendshme pambuku për ta bërë veshjen sa më të rehatshme.  

Ndërtimi i njohurive: Ndajeni klasën në tri grupe. Një grup përfaqëson lëngun, një grup 

izoluesit dhe grupi tjetër ajrin jashtë. Jepini grupit të lëngut katër letra të kuqe katrore. Këto 

përfaqësojnë nxehtësinë. Ajri nuk ka karta të tilla. Shpjegoni se do të ishte më e saktë nëse 

nxehtësia do të përhapej në mënyrë të barabartë midis lëngut dhe ajrit (në këtë mënyrë objekti 

arrin temperaturën e dhomës). Filloni vetëm me lëngun dhe ajrin. Grupi i lëngut, që është i 

nxehtë, fillon duke ia kaluar letrat e kuqe grupit të ajrit, që ua kërkojnë. Vazhdoni deri kur çdo 

nxënës të ketë dy letra të kuqe. Kthejani letrat “e nxehtësisë” grupit të lëngut. Tani vendosni 

grupin e izoluesve midis lëngut dhe ajrit. Izolimi do të parandalojë lëngun që të mbërrijë tek ajri 

me lehtësi. Disa nxënës që përfaqësojnë grupin e “lëngut” do të shtyjnë izolimin ose mund të 

ketë hapësira brenda izolimit, por shkëmbimi i nxehtësisë - ose në këtë rast letrat e kuqe - do të 

jetë shumë herë më i ngadaltë. 

Kjo lidhet me vetitë e metaleve, të studiuara më parë në Klasën e 3-të. Një material izolues 

ngadalëson lëvizjen e nxehtësisë. 

Përforcimi i njohurive: Kёrkojuni nxёnёsve të përdorin Fletёn e punёs 30 për të regjistruar të 

dhënat e tyre në tabelë. Ata mund t’i përdorin më pas rezultatet e tyre për të vizatuar një grafik 

me shtylla. Nxënësit mund të vizatojnë një diagram të pajisjes, me rezultatet përbri çdo luge dhe 

një përfundim nën të. 

Vlerësimi: Vlerësim i bazuar në pёrgjigjet e sakta, mendimet dhe fjalorin e përdorur. 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të identifikojnë një izolues.Nxitini të formojnë një listë me 

rroba dhe enë të mbajtjes së ushqimeve. Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 31 si 

detyrë shtëpie. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 31 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II  Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.7 Pёrsёritje  Situata e të nxënit: Pёrforcim njohurish  

 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të dijë se temperatura është masë që tregon sa të nxehta ose të ftohta 

janë objektet; 

- të identifikojë disa prej përdorimeve të përditshme të izoluesve termikë; 

- të jetë në gjendje të përdorë termometrat për të matur temperaturën; 

- të paraqesë rezultatet në tabelat e përgatitura për to; 

- të identifikojë disa materiale që janë izolues të mirë termikë dhe disa 

përdorime të përditshme të tyre; 

- të tregojë se të njëjtat materiale që i mbajnë objektet e ftohta, mbajnë 

gjithashtu ngrohtë edhe objektet e nxehta; 

- të sugjerojë si t’i japin përgjigje një pyetjeje ose si të analizojnë një 

dukuri; 

- tё ndёrtojnё tabela pёr rezultatet e tyre dhe tё paraqesin me shpjegime 

të thjeshta rezultatet. 

 

Fjalë kyçe:   

temperaturё  

nxehtёsi  

ftohtёsi  

tejçim nxehtёsie  

izolim  

termos  

Burimet:  teksti mёsimor, Fletorja 

e punës.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat nderkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

 Diskutim/Punë e pavarur  

Parashikim i situatёs: Ҫdo ditё Mario e merr drekёn me vete nё shkollё. Ai e mban kutinё e 

ushqimit nё klasё. Klasa ёshtё e ngrohtё dhe nuk ka frigorifer.  

Ҫfarё mund tё bёjё ai pёr ta mbajtur drekёn tё freskёt?  

Veprimet nё situatё: Nxënësit mund të sugjerojnë vende si frigoriferi për sanduiçët e Marios. 

Shfrytёzoni Fletёn e punёs 32 për të kontrolluar njohuritё. 

 

Vlerësimi: Nxënësit bëjnë vetëvlerësim; gjithashtu vlerësohen për përdorimin e saktë të fjalorit 

shkencor, bashkëveprimin me njëri-tjetrin dhe punën në grup, pjesëmarrjen dhe diskutimin gjatë 

punës në grup, aftësitë organizuese, aftësitë dhe shprehitë praktike, si dhe saktësinë e 

përgjigjeve. 
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Detyrë shtëpie: Krijoni një album ku të shfaqni një numër materialesh izoluese dhe përbri tyre 

vendosni etiketat e përdorimit të tyre. Kjo ju shërben për t’u treguar nxënësve se si njerëzit e 

ruajnë ngrohtësinë ose ftohtësinë dhe si e mbajnë ushqimin të ngrohtë ose të ftohtë. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 32 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.8 Listё pёr kontrollin e njohurive  Situata e të nxënit: Nё klasё  

 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të mësojë se temperatura është masë që tregon sa të nxehta ose të 

ftohta janë objektet; 

- të identifikojë disa prej përdorimeve të përditshme të izoluesve 

termikë; 

- të jetë në gjendje të përdorë termometrat për të matur temperaturën; 

- të paraqesë rezultatet në tabelat e përgatitura për to; 

- të identifikojë disa materiale që janë izoluese të mira termike dhe disa 

përdorime të përditshme të tyre; 

- të tregojë se të njëjtat materiale që i mbajnë objektet e ftohta, mbajnë 

ngrohtë edhe objektet e nxehta; 

- të sugjerojë si t’i japë përgjigje një pyetjeje ose si të analizojë një 

dukuri; 

- tё ndёrtojё tabela pёr rezultatet e tyre dhe tё paraqesë me shpjegime 

të thjeshta rezultatet. 

 

 

Fjalët kyçe:   

temperaturё,  

nxehtёsi,  

ftohtёsi,  

tejçim nxehtёsie,  

izolim,  

termos. 

  

Burime: teksti mësimor Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndёrkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Puna në grupe/Punë e pavarur  

Parashikimi: Nxënësit ndahen në katёr grupe. Paraprakisht kam hartuar katёr grupe pohimesh, 

nga një për secilin grup. U jap grupeve fletët me pohime pёr tё arsyetuar rreth tyre.  

    Grupi 1  

- Mund tё pёrshkruaj disa pёrçues dhe izolues termikё.  

- Mund tё tregoj çfarё kam vrojtuar.  

- Kam mёsuar tё identifikoj njё numёr materialesh, si druri, plastika dhe metalet.  

    Grupi 2  

- Kam mёsuar t’i grupoj materialet bazuar nё aftёsinё e tyre si izolues termikё.  

- Mund tё kryej dhe tё regjistroj vrojtime tё rregullta pёr ftohjen dhe ngrohjen e lёndёve.  
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- Kam mёsuar tё pёrdor kronometrin.  

    Grupi 3  

- Tani e di pse tiganёt krijohen nga njё material qё pёrcjell nxehtёsinё, kurse dorezat e tyre mbajtёse 

nga njё izolues.  

- Tani mund tё shpjegoj cilat materiale izoluese e mbajnё ujin tё ngrohtё dhe akullin tё ftohtё. 

- Kam mёsuar tё mat temperaturёn e ujit me saktёsi.  

     Grupi 4  

- Tani e di se njё pije e ngrohtё do tё ftohet deri sa tё arrijё temperaturёn e dhomёs.  

- Kam mёsuar tё kryej eksperimente tё sakta, duke ndryshuar çdo herё vetёm njёrin prej faktorёve.  

- Kam mёsuar tё bёj njё grafik tё shtyllёzuar me rezultatet e mia.  

 

Përforcimi: I lë nxënësit të punojnë në fletore për përgjigjet e pyetjeve për rreth 10 minuta. Pas 

diskutimit mes tyre dhe mbajtjes së shënimeve, një përfaqësues grupi jep përgjigjet, duke u 

ndihmuar nga të tjerët për dhënien e shembujve, me qëllim që të përfshihen sa më shumë 

nxënës. Përgjigjet e tyre korrigjohen dhe saktësohen nga grupet e tjera, duke përforcuar kështu 

konceptet kryesore. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për përdorimin e saktë të fjalorit shkencor, për bashkëveprimin 

me njëri-tjetrin dhe për punën në grup, për pjesëmarrjen dhe për diskutimin gjatë punës në grup, 

për aftësitë dhe shprehitë praktike, si dhe për saktësinë e përgjigjeve. 

Detyrë shtëpie:  
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 33 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.9. Vetitë e lëndëve  Situata e të nxënit: Rreth 2500 vjet më parë një 

shkencëtar grek pati një ide. Ai arsyetoi se, nëse e 

ndan vazhdimisht një lëndë përgjysmë, vjen një çast 

kur ajo bëhet shumë e vogël për t’u ndarë më tej. Këtë 

grimcë të vogël ai e quajti “atom”. Të gjitha lëndët 

përbëhen nga atome.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të tregojë se lëndët e ngurta, tё lëngёta dhe tё gazta formohen nga grimcat; 

- të shpjegojë se grimcat në lëndët e ngurta, tё lëngёta dhe tё gazta vendosen 

në mënyra të ndryshme; 

- të matё me saktësi vëllimin e lëngjeve; 

- të shpjegojë se nxehja dhe ftohja e lёndёve mund të ndryshojë vetitë e tyre. 

Fjalët  kyçe:   

e ngurtë,  

e lëngët,  

e rrafshët.  

Burime: Libri i nxënësit, gotë me 

ujë, bojë. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrёs .  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Stuhi mendimesh/Imagjinata e drejtuar/Harta e koncepteve  

Parashikimi: Tregojuni nxënësve një gotë me ujё.  

Çfarë ka në gotë? Si e dimë qё është lëng?  

Ai derdhet, mbush gotën duke mos lënë hapësira brenda saj dhe ka sipërfaqe të sheshtë e të 

lëmuar. Shtoni një pikë bojë ose ngjyrues ushqimor. Boja do të përhapet dhe do ta ngjyrosë me 

shpejtësi të gjithë lëngun.  

Ndërtimi i njohurive: Shpjegojuni nxënësve se Demokriti mendonte që duke e prerë 

vazhdimisht një trup pёrgjysmё do të përftohej grimca më e vogël e mundshme. Këtë grimcë ai e 

quajti atom, që në greqishten e lashtë do të thoshte “i padukshëm”. Atomet janë grimcat që 

formojnë të gjithë botën tonë – gjithçka që na rrethon përbëhet nga atomet.  

Lërini nxënësit të pretendojnё sikur janë atome ose molekula të një lënde të ngurtë. Ftojini të 

bashkohen në formë katrori. Kërkojuni të “vibrojnë” ose tunden në vend. Kjo është një lëndë e 

ngurtë – e ngjeshur, me formë të rregullt, por lëviz me vështirësi. Lëndët e ngurta kanë formë tё 

pёrcaktuar dhe vështirë të ngjishen.  

Përforcim: Listoni në tabelë disa prej fjalëve kyçe të mësimit. Krijoni me fjalët kyçe një hartë 

konceptesh ose lidhni me shigjeta fjalёt dhe pastaj shkruani mbi to, për shembull: 

                                        Shkrin pёr tё formur 
Akull     Uji 
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Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit  për punёn e kryer dhe saktësine e rezultateve.  

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 33.  

Nxitini nxënësit të formojnë një listë me lëndë të ngurta dhe tё lëngёta që iu ndodhen në shtëpi. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 34 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.10. Trupat e ngurtë dhe lëngjet  

 

Situata e të nxënit: Ekuipazhi i anijes kozmike 

Ventura duhet të gjejë një kurë për një 

sëmundje vdekjeprurëse në planetin Ksereks. 

Por kapiteni Bamir ka një problem. Të gjitha 

etiketat në kutinë e ndihmës së shpejtë janë 

hequr. Si të veprojmë?  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të identifikojë trupat e ngurtё, tё lëngёt dhe trupat e ngurtё që sillen si 

lëngje; 

- të klasifikojё materialet si lëndë të ngurta ose lëngje; 

- të paraqesё rezultatet e tij në tabelё; 

- të formulojë një rregull të përgjithshëm bazuar në rezultatet e marra. 

Fjalët kyçe:   

i ngurtë,  

i lëngët.  

Burimet: teksti mësimor, ujë, gota 

kimike, lugë, lilindra tё 

shkallёzuar, lente dore ose xhama 

zmadhues.   

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Stuhi mendimesh/VLD/Puna në grupe/Punë e pavarur  

Parashikimi: Tregojuni nxёnёsve një fotografi të sistemit diellor. Rrenditni nё një kuti gjoja të 

ndihmës së shpejtë disa “ilaçe” në kuti pa etiketa. Tregojuni nxënësve disa lëndë të ngurta dhe 

disa lëngje – si disa lëndë të ngurta që kanë grimca të vogla dhe disa të tjera që përbëhen nga 

copa më të mëdha e të ngjeshura; lëngje me viskozitet të ndryshëm. Sigurohuni që disa prej 

lëndëve tuaja të ngurta të mos identifikohen vetëm me sy të lirë.  

Tregojuni nxënësve se diku, në një galaksi shumë të largët, ekuipazhi i anijes Ventura po 

përballet me një problem...  

 
Ndërtimi i njohurive: Lexoni faqen 50 të Librit të nxënësit dhe diskutoni rreth problemit. 
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Kërkojuni nxënësve ta përshkruajnë atë në sa më shumë mënyra dhe shkruajini ato në tabelë. 

Nxitini nxënësit të përdorin sa më shumë gjuhën shkencore; shkruani nё tabelё një listë fjalësh 

me terma kyç, për t’i ndihmuar të mos i harrojnë. 

Jepuni çdo grupi nxënësish materiale për t’i testuar. Sa mënyra të ndryshme mund të përdorin 

ata për të grupuar materialet? Kёrkojuni nxënësve të vrojtojnë dhe të gjykojnë me shumë kujdes 

gjatë eksperimentit. 

Përforcimi: Të gjithë nxënësit duhet të jenë në gjendje të bëjnë dallimin midis materialeve të 

ngurta dhe lëngjeve. Disa nxënës do të jenë në gjendje të klasifikojnё lëngjet bazuar në 

viskozitetin e tyre, ndonëse edhe “rrëshqitshmëria” është një term i pranuar në këtë moshë. Ata 

duhet të përdorin rezultatet e Kapitenit që jepen në Librin e nxënësit. Ata duhet të zbulojnë se 

trupat e ngurtë kanë mes tyre disa veti të përbashkëta dhe se veti të tjera janë të përbashkëta pёr 

lëngjet. 

Vlerësimi: Përdoret teknika e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mbahen shënime për disa prej 

nxënësve për saktësinë e zgjidhjes së ushtrimeve, për arsyetimin dhe argumentimin e zgjidhjes, 

për kontributin e punës në grup.  

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të vështrojnë etiketat e disa ushqimeve të zakonshme, si 

gjalpi, sheqeri, pluhuri i karameles, xhelatinë, salcë domate, majonezë, uthull dhe koka-kola. 

Nxitini ata të shohin listën e përbërësve. Sa prej ushqimeve janë formuar nga një substancë e vetme? 

Sa prej tyre janë përzierje të substancave të ndryshme? 

Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 35 si detyrë shtëpie. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 35 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.11. Ndryshimet e lëndës  

 

Situata e të nxënit: Ҫfarë do t’i ndodhte një 

akulloreje nëse do të lihej në tryezë për një kohë të 

gjatë? 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të pёrshkruajë si materialet mund të ndryshojnë me anë të 

nxehtësisë dhe ftohtësisë; 

- të planifikojë dhe kryejë një hetim shkencor për të testuar si 

ndryshojnë lёndёt nga lëndë të ngurta në tё lëngёta; 

- të hetojë nëse disa ndryshime janë të prapësueshme; 

- të vlerësojë nëse parashikimet e tij janё të sakta. 

Fjalë kyçe:   

lëndë  

 

Burimet: Teksti mësimor, foto 

ilustruese. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrёs.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Brainstorming/VLD/Punë e pavarur  

 Parashikimi: Tregojuni nxёnёsve fotografinë e një akulloreje që po shkrin (ose sillni me vete një 

akullore që po shkrin). Tregojuni atyre një gotë lëngjesh me një shkop akulloreje në të. Ankohuni 

se e kishit paketuar për drekë, por diçka duhet t’i ketë ndodhur. Çfarë mund të ketë ndodhur? 

Tregojuni nxënësve një çantë të izoluar ose kuti ftohëse. A ka ndonjë prej tyre një kuti ose çantë të 

tillë në shtëpi? Nxënësit mund t’i kenë parë ato që përdoren për të transportuar ushqim të ngrirë 

në shtëpi nga supermarketi.  

    

Ndërtimi i njohurive: Lexoni faqen 52 të Librit të nxënësit. Diskutoni me nxёnёsit pse një pjesë e 

ushqimit të festës duhej mbajtur nё frigorifer. Pse jo i gjithë ushqimi? Si mendoni, pse mamaja e 
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Denisёs sugjeroi t’i vendoste biskotat me çokollatë përsëri në frigorifer? 

Si mund ta gjejmë cilat ushqime shkrijnë dhe cilat jo? 

Kёrkojuni nxёnёsve tё pёrdorin pёr të shkruar të dhёnat, tabelën e Fletёs sё punёs 36.  

Nxёnёsit me tё dhёnat e grumbulluara mund tё vizatojnё njё grafik me shtylla.  Për ndihmë, 

mund të përdorin rezultatet e Denisёs që jepen në Librin e nxënësit. Nxënësit më pak të aftë mund 

t’i paraqesin rezultatet në mënyrë vizuale, duke paraqitur secilin ushqim si konkurrent në një 

garë, ku ai që shkrin më shpejt kalon i pari vijën e finishit. A ndodh që ushqimet që shkrijnë më shpejt 

tё ngrijnё më shpejt? 

Përforcimi: Kërkojuni nxënësve të paraqesin gjetjet e tyre në grupe, ndoshta me ndihmën e 

teknologjisë së informacionit. Nxitini të shohin  grafikun dhe të “tregojnë historinë e tij”. 

Vlerësimi: Nxënësit bëjnë vetëvlerësim; gjithashtu vlerësohen për përdorimin e saktë të fjalorit 

shkencor, bashkëveprimin me njëri-tjetrin dhe punën në grup, pjesëmarrjen dhe diskutimin gjatë 

punës në grup, aftësitë organizuese, aftësitë dhe shprehitë praktike, si dhe saktësinë e 

përgjigjeve. 

Detyrë shtëpie: Sugjerojuni nxënësve të mbushin forma kubash akulli me lëngun e tyre të 

preferuar të frutave dhe të përdorin një shkop kokteji si shkop për akullore. Nëse nxënësit 

provojnë lëngje të ndryshme, atëherë ata do të vërejnë se lëngjet që përmbajnë më shumë sheqer 

duan më shumë kohë të ngrijnë. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 36 

 

Fusha: Shkenca e natyrës  Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.12 Ndarja e lëndëve  Situata e të nxënit: Kur dy ose më shumë lëndë bashkohen 

me njëra-tjetrën, na formohet një përzierje. Shihni një pako 

me pluhur supe të përzier. Ajo mund të përmbajë makarona 

të thara, bizele, perime dhe erëza. Përbërësit e disa 

përzierjeve vështirë të dallohen. Kështu për shembull, 

majoneza është përzierje e vajit dhe e vezëve, por këta 

përbërës nuk mund të dallohen.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të pёrshkruajë se përzierjet mund të ndahen në mënyra të ndryshme; 

- të tregojë se ndonjëherë përzierjet e lëndëve të ngurta dhe tё lëngёta 

mund të ndahen; 

- të shpjegojë si mund të përdoret sita për të ndarë përzierjet; 

- të testojë materialet që bёjnë filtrat më të mirë. 

Fjalë kyçe:   

 sita.  

 Burimet: Teksti mësimor, foto 

ilustruese, përzierje drithërash ose 

farash, pincetë.    

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrёs.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Diskutim i njohurive paraprake/Shpjegim me demonstrim/Punë e pavarur 

Parashikim: Tregojuni nxёnёsve fotot e një kullese, site dhe shtrydhëseje çaji (ose sillini këto 

pajisje me vete në klasë). Ndajini nxënësit në grupe dhe kërkojuni të mendojnë se përse mund të 

përdoren ato.  

   
Diskutoni me ta mbi lloje të tjera të përdorimit të tyre në shtëpi.  

Ndërtimi i njohurive: Jepuni nxënësve të ndajnë një përzierje drithërash ose ushqimi zogjsh. 

Jepuni atyre pinceta ose piskatore dhe kërkojuni ta ndajnë përzierjen në pjesë të ndryshme; 
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sigurisht që kjo mund të realizohet, por shpejt ata do të kuptojnë se duhet të ketë një mënyrë 

tjetër më të shpejtë. Sitat kanë forma dhe përmasa të ndryshme, nga sitat e kopshteve për të 

ndarë gurët, deri te shtrydhëset e çajit. Tregojuni nxёnёsve se gjëja më e rëndësishme për t’u parё 

është madhёsia e vrimave, jo e vetë sitës. Referojuni përsëri përzierjes së copave të mermerit dhe 

kripës. A do ta përshpejtonte sita procesin e ndarjes së përzierjes? Çfarë do t’ju duhej të bënit për të ndarë 

përzierjet me tre përbërës? Sitat mund të përdoren për të ndarë lëndët e ngurta me përmasa të 

ndryshme (si oriz dhe rrush) ose për të ndarë lëndët e ngurta të patretshme nga lëngjet (si 

perimet ose makaronat). Nxënësit mund t’i kenë parë të gjitha këto procese në shtëpi.  

Përforcimi: Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 39 dhe Fletёn e punёs 40.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për përdorimin e saktë të fjalorit shkencor.  

Detyrë shtëpie:  
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 37 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.13. Ngrohja dhe ftohja  Situata e të nxënit: Shumё lёndё mund tё jenё tё 

ngurta dhe tё lёngёta. Kjo varet nga temperatura e tyre. 

Metalet janё nё gjendje tё ngurtё. Ato shndёrrohen nё 

lёng nё temperatura tё larta. Bёrthama e tokёs ёshtё 

shumё e nxehtё, sa shkёmbinjtё nё brendёsi tё saj janё nё 

gjendje tё lёngёt. Kёta formojnё llavёn e cila del nga 

vullkanet.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- tё pёrshkruajё që e njëjta lёndё mund të ekzistojё në temperatura të 

ndryshme; 

- të tregojë se uji mund të jetë në tri gjendje – tё ngurtë, tё lëngёt dhe tё 

gaztё; 

- të hetojë se si uji avullon dhe çfarë mbetet pas avullimit; 

- të bëjë një prezantim nё Power Point për të treguar se disa lёndё të ngurta 

përzihen dhe disa jo. 

Fjalët kyçe:   

tretet,  

tretёsirё,  

avull uji,  

esencё shurupi.   

 Burimet: teksti mësimor, kuba 

akulli, filxhan me çaj, sheqer, gotё 

me ujё, vaj, bojё blu. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Diskutim i njohurive paraprake/Shpjegim me demonstrim/Punë e pavarur 

Parashikimi: Merrni disa kuba akulli, kёrkojuni nxënësve të ngrenë një kub akulli nga tavolina, 

duke përdorur një fill. Pas disa përpjekjeve për ta lidhur kubin e akullit me fill dhe dështimit për 

ta ngritur atë, ata do të dorëzohen. Shpjegojuni se uji është njё substancё shumë e çuditshme dhe 

e pazakontё; ajo çfarë ata do të zbulojnë do t’i ndihmojë të zgjidhin problemin me kubin e akullit. 

Ndërtimi i njohurive: Shpjegojuni nxёnёsve se njё lёndё e ngurtё kur shkrihet shndёrrohet nё lёng 

kurse njё lёng kur ngrin shndёrrohet nё gjendje tё ngurtё. Lёndё të ndryshme kanë pika të ndryshme 

shkrirjeje dhe ngrirjeje. Për të shkrirë një substancë nevojitet nxehtёsia – ky është një ndryshim 

gjendjeje. Për të kryer proçesin e tretjes duhen dy substanca- ngrohja nuk është e nevojshme por 

ndihmon për ta pёrshpejtuar proçesin. Nёse hidhni nje lugë me sheqer nё çaj dhe e përzieni, 

sheqeri shpërndahet në mënyrë të njёtrajtshme nё ujё. Sheqeri (substanca e tretur) është tretur në 

ujë (tretësi) dhe formohet një tretësirë. Substancat e ngurta tё tretshme si kripa apo sheqeri 

përzihen në mënyre perfekte në ujë dhe formojnë një tretёsirё tё tejdukshme. Demostrojuni se 

grimcat janë akoma atje duke i lënë nxënësit të provojnë çajin.  
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Ngjyrosni ujin dhe lërini nxënësit të hedhin vaj në të. Ata duhet të përftojnë një ndarje të 

kënaqshme. 

Hidhni pak bojë blu në ujë dhe mbushni një shishe gjysëm me vaj dhe gjysëm me ujë blu. 

Tundeni shishen dhe do të shikoni se formohen dallgë si një oqean. 

Përforcim: Kёrkojuni nxënësve të shkruajnё pёrshkrimin e tyre për të shpjeguar pse disa substanca të 

ngurta përzihen dhe disa jo. 

Vlerësimi: Nxënësit  vlerësohen për përdorimin e saktë të fjalorit shkencor.  

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të gjejnë se sa ujë përdoret në shtëpitë e tyre në një ditë. Kjo 

është relativisht e thjeshtë nëse ata kanë një matës uji. Tregojuni atyre se nga i gjithë uji që 

përdoret në shtëpitë tona, 35%  është nga tualeti! Ne pimë më pak se 1% të asaj që përdorim. 

Nxitini ata të tregojnё mënyra për të kursyer ujin. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 38 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimor 2.14. Tretja e substancave tё ngurta 

 

Situata e të nxënit: Nё anijen kozmike 

Ventura, kapiten Bamiri po pёrpiqet ende tё 

gjejё ilacin D51.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të hetojë cilat substanca të ngurta treten në ujë dhe cilat jo; 

- tё planifikojё si të kryejё një hetim të saktë dhe të besueshëm; 

- të tregojё se si të pёrftojё substanca të ngurta të patretshme dhe se 

si substancat e ngurta tё tretura t’i kthejё përsëri nё të ngurta; 

- tё paraqesё rezultatet e tij dhe tё vlerësojё hetimin e kryer.  

 

Fjalët kyçe:   

enё petri,  

kokrriza.  

Burime: ujё me sheqer, ujё me kripё, bojё, 

disa substanca tё ngurta tё parrezikshme, 

cilindёr i shkallёzuar, gota kimike, lugё caji, 

hinkё, letёr filtri, xham zmadhues, enё petri.   

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: gjuhёt dhe komunikimi, 

shoqёria dhe mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Diskutim i njohurive paraprake/VLD/Punë e pavarur   

Parashikimi: Demonstrojuni nxёnёsve përhapjen e bojës në ujë. Kёrkojuni atyre se çfarë vёnё re? 

Tregojuni nxënësve enёt me ujё, me ujë të kripur dhe ujё me sheqer. Ato duken tё njëjta, por a janë 

njëlloj? Kërkoni një nxёnёs vullnetar të provojë shijet e tyre. Mundet ju tё tregoni dallimin midis 

tyre? Çfarë mendoni së është shtuar? Ku ka shkuar sheqeri ose kripa? Pse nuk mund t’i shohim? 

Ndërtimi i njohurive: Lexoni faqen 58 të Librit të nxënësit. Pastaj diskutoni idetë me nxënësit. 

Sigurohuni që ata ta kuptojnë çfarë do të thotë fjala “tretje”.  

Vendosni si do ta organizoni testin. A do të testojnë të gjitha substancat? Nxitini nxënësit të 

punojnë sistematikisht përmes shembujve dhe të regjistrojnë rezultatet e tyre pasi t’i gjejnë. 

Kёrkojuni nxënësive të matin ujin me saktësi- shikojini si e përdorin cilindrin e shkallёzuar. 

Tregojuni nxënësve si të marrin një lugë çaji nga monstra e ngurtë duke vënë një vizore në skajin 

e lugës së çajit. 

Përforcim: Nxënësit mund të shënojnë të dhënat në tabelën e dhёnё nё Fletёn e punёs 41 ose 

mund tё krijojnё njё tabelё tё tyre. 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:  

përshkruan mirë eksperimentin që kryen; 

mban shënime dhe krahason rezultatet me ato të shokëve/shoqeve; 

interpreton të dhënat. 
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Vlerësimi: Vlerësohen pёr punёn e kryer dhe saktёsine e rezultateve.  

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 43, e cila përmbledh mësimin, si 

detyrë shtëpie. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 39 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.15. Pёrsёritje  Situata e të nxënit: Pёrforcim 

njohurish   

 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të kontrollojë njohuritё qё ka mësuar rreth gjendjeve të lëndës në 

këtë kapitull;  

- tё emёrtojё substancat e ngurta dhe tё lëngёta; 

- tё përshkruajё se kur akulli shkrin ai kthehet në lëng; 

- tё tregojё se disa substanca tё ngurta kthehen nё lёngje kur 

nxehen dhe anasjelltas; 

- tё dijё se kripa ose sheqeri treten në ujë, kurse rëra jo; 

- tё ndajё një substancё të ngurtë të patretur nga një lëng me anё tё 

filtrimit. 

Fjalët kyçe:  

tretje,                  

avullim,        

filtrim,  

letër filtri,        

e patretshme,       

lëng,          

shkrirje,        

grimcë,         

sitë,   

trup i ngurtë,       

ngurtësim,         

i tretshëm,        

tretësirë,       

suspension. 

Burimet: teksti mёsimor.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Parashikim i njohurive paraprake/Përmbledhje e strukturuar  

Parashikimi i situatёs: Albani dhe Joni duhet të ndajnë orizin, kripën dhe miellin. Së pari, ata 

mund të ndajnë orizin, i cili ka grimcat më të mëdha, nga substancat e ngurta tё thata duke 

përdorur një sitë. Kjo ndarje bazohet në madhësinё e grimcave. Pastaj, ata duhet të përziejnë 

miellin dhe kripën me ujë. Kripa tretet duke formuar një tretёsirё të kripur, ndёrsa një pjesë e 

miellit bie nё fund tё enёs dhe një pjesë qëndron pezull. Albani dhe Joni tani duhet ta filtrojnë 

këtë përzierje. Mielli i ngurtë do të qëndrojë në letrёn e filtrit, kurse tretёsira e kripur do të kalojë 

përmes saj. Lёngu i filtruar nxehet qё të avullojë uji dhe nё enё mbeten kristalet e kripës. 



74 

 

Veprimet nё situatё: Kёrkojuni nxënësve të tregojnё rreth fazave të bërjes së një filxhan çaji me 

qumësht të ëmbël. Kёrkojuni atyre të shpjegojnë çfarë ka ndodhur, shkencërisht, secilёn fazë që 

nga vlimi i ujit deri te mbushja e filxhanit. 

Shfrytёzoni Fletёn e punёs 44 për të kontrolluar njohuritё.  

Vlerësimi: Vlerësim i vazhduar mbёshtetur në qëndrueshmërinë e dijeve . 

Detyrë shtëpie:  
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 40 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.16. Listё pёr kontrollin e njohurive  Situata e të nxënit:  Nё klasё  

 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të kontrollojë njohuritё qё ka mësuar rreth gjendjeve të lëndës në 

këtë kapitull;  

- tё emёrtojё substancat e ngurta dhe tё lëngёta; 

- tё përshkruajё se kur akulli shkrin ai kthehet në lëng; 

- tё tregojё se disa substanca tё ngurta kthehen nё lёngje kur 

nxehen dhe anasjelltas; 

- tё dijё se se kripa ose sheqeri treten në ujë kurse rëra jo; 

- tё ndajё një substancё të ngurtë të patretur nga një lëng me anё 

tё filtrimit. 

Fjalët kyçe:  

 tretje,                  

avullim,        

filtrim,  

letër filtri,        

e patretshme,       

lëng,          

shkrirje,        

grimcë,         

sitë,   

trup i ngurtë,       

ngurtësim,         

i tretshëm,        

tretësirë,       

suspension. 

Burimet: teksti mësimor.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Puna nё grupe/Punё e pavarur   

Parashikimi: Nxënësit ndahen në tri grupe. Paraprakisht kam hartuar disa grupe pohimesh, nga 

një për secilin grup. U jap grupeve fletët me pohime pёr tё arsyetuar rreth tyre.  

    Grupi 1 

- Tani mund tё shpjegoj dallimet midis akullit dhe ujit. 

- Mund tё listoj disa dallime midis lёndёve tё ngurta dhe tё lёngёta dhe tё jap disa shembuj.  

- Kam mёsuar tё klasifikoj materiale tё njohura nё lёndё tё ngurta dhe tё lёngёta, si dhe tё paraqes 

arsyet e klasifikimit tё tyre nё secilin grup.  

- Mund tё tregoj çfarё i ndodh akullit nёse ngrohet, ose ujit nёse ftohet.  

    Grupi 2 



76 

 

- Mund tё tregoj çfarё i ndodh ujit kur avullon.  

- Kam mёsuar t’i klasifikoj materialet e panjohura nё grupe dhe tё paraqes arsyet pёr vendimet e mia.  

- Kam mёsuar se akulli dhe uji mund tё ndryshojnё dhe tё kthehen nё gjendjen e mёparshme. 

  Grupi 3  

- Kam mёsuar si t’i pёrdor sitat dhe tё shpjegoj se njё letёr filtri ёshtё sitё e imёt.  

- Mund tё tregoj dallimet midis lёndёve dhe t’i pёrdor pёr t’i grupuar si lёndё tё ngurta ose tё 

lёngёta.  

- Mund tё shpjegoj proceset e filtrimit dhe tё avullimit.  

     Përforcimi: I lë nxënësit të punojnë në fletore për përgjigjet e pyetjeve për rreth 10 minuta.  

Pas diskutimit mes tyre dhe mbajtjes së shënimeve, një përfaqësues grupi jep përgjigjet, duke u 

ndihmuar nga të tjerët për dhënien e shembujve, në mënyrë që të përfshihen sa më shumë 

nxënës. Përgjigjet e tyre korrigjohen dhe saktësohen nga grupet e tjera, duke përforcuar kështu 

konceptet kryesore. 

Vlerësimi: Vlerësim i vazhduar mbёshtetur në qëndrueshmërinë e dijeve. 

Detyrë shtëpie: 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 41 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.17. Trupat e ngurtё, tё lёngёt dhe tё 

gaztё  

Situata e të nxënit:  Trupat e ngurtё 

kanё formё tё caktuar. Apo jo? Grimcat 

nё trajtё pluhuri si p.sh grimcat e miellit, 

a janё tё ngurta? Shihni me kujdes 

miellin ose rёrёn. A e ruajnё formёn e 

tyre?  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja: 

- tregon dallimet midis trupave të ngurtë dhe të lëngët; 

- kupton që gazet kanë masë dhe mund të peshohen; 

- shpjegon eksperimentin e tij pёr peshimin e ajrit dhe nxjerr 

rezultate.  

Fjalët kyçe:   

ajёr,  

hidrogjen,  

helium.  

Burime: teksti mësimor.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrёs .  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Brainstorming/Pyetje-pёrgjigje/Punë e pavarur 

Parashikimi: Shkruani nё tabelё disa trupa tё ngurtё dhe tё lёngёt dhe kёrkojuni nxёnёsve t’i 

ndajnё ato. Nё trupat e dhёnё përfshini rërë dhe miell, si dhe lëndë si dyllë, tapë, metal, ujë, 

ketchup, etj. Si i grupuat ato? Nëse nuk e bëjnë atë sipas gjendjes së lёndёs, atëhere kërkojuni  

atyre t'i grupojnë në një mënyrë tjetër. 

Shkruani në tabelë fjalët "Trupa të ngurtë" dhe “Trupa të lëngët", duke e ndarë tabelën në dy 

pjesë. Pyetini nxënësit çfarë fjalësh, idesh apo shembujsh mund të mendojnë për secilin grup. 

Kërkojuni nxёnёsve tё bёjnё një përshkrim për secilin shembull. 

Ndërtimi i njohurive: Nxënësit i kanë hetuar grimcat nё trajtё pluhuri kështu që duhet të jenë në 

gjendje të shpjegojnë se edhe pse derdhen si një lëng, pluhurat janё nё gjendje tё ngurtë. Hidhni 

pak rërë në tavolinë për t’u shpjeguar se nuk do të shpërndahet në tavolinë si lëng. Shpjegojuni 

se grimcat e rërës janë si lloje të vogla të kokrrizave të sheqerit dhe miellit i cili ka grimca akoma 

më të vogla.  

Kёrkojuni nxёnёsve tё fryjnё njё tullumbace. Pyetini ata se çfarë ndodh kur fryjnё tullumbacen? Pse 

mund ta fryjnё disa herë atë? Ku shkon ajri? Pse nuk mund të hedhësh sasi uji në të? Tregojuni që ajri 

(gazi), mund të ngjeshet brenda tullumbaces. Ai ekziston me të vërtetë - ndryshe pse do të bëhej më e 

madhe tullumbacja?  
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Përforcimi: Kёrkojuni nxënësve të vizatojnë një diagram të mjeteve të përdorura dhe të 

shpjegojnë pse tullumbacja e fryrë e tërheq pjesën e lidhur në po atë anë. 

Vlerësimi: Vlerësim i shprehive dhe i aftësive praktike të nxënësit, vetëvlerësim i nxënësve. 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të tregojnë të gjitha vendet në shtëpi ku ajri përdoret për të 

bërë diçka, psh. ngrohje, ftohje, gatim, etj. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 42 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.18. Ajri rreth nesh  Situata e të nxënit: Gjithçka pёrbёhet nga lёnda. Por, 

ç’ёshtё lёnda? Lёnda ёshtё gjithçka qё ka masё dhe zё 

hapёsirё. Tё gjitha lёndёt pёrbёhen nga grimca tё vogla. 

Mikroskopёt modernё mund tё na tregojnё disa prej kёtyre 

grimcave. Edhe gazet formohen nga grimca tё vogla.  

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 

mësimore.  

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja: 

- tregon që hapësirat në trupat e ngurtë janë të mbushura me 

gaz, shpesh ajër; 

- mëson se shpesh gazi është i përzier me trupa të ngurtë ose tё 

lёngёt;  

- zbulon se gazi është më pak i dendur se lëngjet, pasi përmban 

më pak grimca; 

- bën një listë të objekteve që janë përzierje e trupave të ngurtё 

dhe të gaztё.  

Fjalët kyçe:   

 çokollatё me mjaltё,  

dyoksid karboni.  

Burime: teksti mёsimor, interneti.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Stuhi mendimesh/Shjegim me demonstrim/Punë e pavarur 

Parashikimi: Demonstrojuni nxёnёsve një trup të ngurtë që tretet në ujë dhe një tjetër që nuk 

tretet. Çfarë mund të jenë ato? Demonstrojuni një përzierje të lёngut të portokallit dhe ujit. A mund 

të përzieni dy trupa të ngurta? Kjo është më e vështirë, por bizelet dhe rëra janë shembull i një 

përzierjeje.  

Ndërtimi i njohurive: Tregojuni nxёnёsve konceptin e lëndës si grimcё. Këto thjeshtё duhet të 

krahasohen me copa shumë të vogla të materialit. Ndani një çokollatë në copa dhe shikoni 

vrimat që ka në të. Pyetini nxënësit se çfarë mund të thonë. Copa e çokollatës tregon gazin tё 

pёrzier me njё trup tё ngurtё por mund tё keni gjithashtu njё gaz të pёrzier me një lëng. Rëra dhe 

uji të përziera bashkë zenë më pak vend se sa kur janë të ndarё, pasi uji zëvendëson ajrin. 

Përforcimi: Nxënësit mund të vizatojnë një skemё të pёrzierjes së rërës dhe ujit për të shpjeguar 

çfarë po ndodh. 

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit pёr shprehitё dhe aftësitë praktike. 



80 

 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të bëjnë një listë të të gjitha objekteve në shtëpitë e tyre që 

janë përzierje e trupave të ngurtё dhe tё gaztё.  

Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 45 si detyrë shtëpie. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 43 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.19. Ajri nё brendёsi tё dheut  

 

Situata e të nxënit: Krimbi e siguron ushqimin 

dhe ajrin e nevojshёm pёr tё marrё frymё nga toka. 

Prandaj, kur dheu ёshtё shumё i ngjeshur, krimbi e 

ka tё vёshtirё tё lёvizё nёpёr tё. 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja: 

- zbulon çfarë u duhet krimbave dhe krijesave të tjera të tokës për të jetuar; 

- planifikon dhe zbaton një eksperiment se cili nga dherat ka më shumë ajër; 

- bën parashikime se cili dhé ka më shumë hapësira ajri; 

Fjalët kyçe:   

dheu,  

krimbi.  

 

Burimet: teksti mësimor.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Brainstorming/VLD/Punё e pavarur  

Parashikimi: Vёzhgoni foton e krimbit të tokës në faqen 67 të Librit të nxënësit. Diskutoni çfarë ju 

nevojitet krimbave për të jetuar. Pse krimbave u duhen hapësira ajri në dhé?  

 
 

Ndërtimi i njohurive: Lexoni faqen 66 të Librit të nxënësit dhe diskutoni me nxënësit pse 

krimbave të tokës u nevojitet ajër, d.m.th i duhet oksigjen për të marrë frymë. Ata nuk mund të 

jetojnë në tokё nёse nuk ka hapësira ajri.  

Tregoni lloje të ndryshme dherash. Cili nga dherat ka më shumë hapësira ajri. Si mund ta tregoni 

kёtё?   

Përforcimi: Kёrkojuni nxёnёsve tё pёrdorin Fletёn e punёs 46 pёr të shёnuar vёllimin e ujit që 

duhet për të mbushur secilën gotё. Me tё dhёnat e mbledhura të ndërtojnë një grafik. Nxёnёsit 

mund të përdorin të dhënat që janë dhënë në Librin e nxënësit. Nxënësit më të aftë që kanë 

përsëritur eksperimentin e tyre, mund të marrin një mesatare të rezultateve të tyre dhe mund t’i 
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prezantojnë të dhënat në grafik.   

Kёrkojuni nxёnёsve tё pёrdorin tё dhёnat e Fletёs sё punёs 47 për të treguar dheun e duhur qё 

duhet të përdorin krimbat.  

 Vlerësimi: Nxënësit bëjnë vetëvlerësim; gjithashtu vlerësohen për përdorimin e saktë të fjalorit 

shkencor, bashkëveprimin me njëri-tjetrin dhe punën në grup, pjesëmarrjen dhe diskutimin gjatë 

punës në grup, aftësitë organizuese, aftësitë dhe shprehitë praktike, si dhe saktësinë e 

përgjigjeve. 

Detyrë shtëpie:  
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 44 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 2.20. Gaze tё ndryshme dhe lёvizja e 

gazeve  

Situata e të nxënit: Tullumbacet qё 

shiten nёpёr panaire nuk mbushen me 

ajёr, por me njё gaz tё quajtur helium. 

Heliumi ёshtё mё i lehtё se ajri. 

Tullumbacet me helium mund tё 

pluskojnё nё ajёr. Ajri ёshtё pёrzierje 

gazesh. Jeta nё tokё nuk do tё ekzistonte 

po tё mos kishte oksigjen dhe dyoksid 

karboni.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja: 

- tregon se ka lloje të ndryshme gazesh; 

- pёrshkruan pёrse përdoren gazet e ndryshme dhe cilat janë vetitë e 

tyre; 

- tregon se disa gaze janë të dëmshme dhe disa të dobishme; 

- hulumton përbërësit e ajrit dhe paraqet gjetjet e tij. 

 

Fjalët kyçe: 

fluoreshente,  

gaz shkatërrues  

 

Burime:  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Stuhi mendimesh/Shpjegim me ilustrim/Punё e pavarur  

Parashikimi: Tregojuni nxёnёsve foton e njё tullumbaceje tё mbushur me helium dhe një 

shembull tjetёr gazi, për shembull limonadë, bombol gazi.  

       

Diskutoni me nxënësit të gjitha mёnyrat në të cilët fjala “gaz” përdoret në shoqërinë tonë. Çfarë 

është gazi? Është gjendje e lёndёs. Por ne e përdorim fjalën “gaz” për të përcaktuar gjëra të tjera. 

“Gaz” në Amerikë është ajo që të tjerët e quajnë benzinë. Ata kanë shkurtuar fjalën “gasolinё”. 

Nëse gatuan me gaz mund të përdorësh butan ose propan ose gazin natyror, të cilat janë gaze 

reale.  
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Ndёrtimi i njohurive: Këto gaze janë tё tejdukshme, pa ngjyrë dhe pa erë. Tregojuni nxёnёsve 

foto tё gazeve ku janё pёrdorur, pёr t’i ndihmuar ata pёr tё vёrtetuar se gazet ekzistojnë dhe 

janë të dobishme për ne. Diskutoni me nxënësit pse përdoren këto gaze, si dhe vetitё  e tyre si 

densiteti dhe ndezshmëria. Nё Librin e nxënësit shpjegohet se disa gaze mund të jenë të 

dëmshme, nëse nuk përdoren saktë. Një gaz tjetër i dёmshëm është dyoksidi i squfurit, i cili 

prodhohet nga djegia e benzinës. Ka një erë mbytëse dhe në sasi të mëdha i bën sytë që të 

lotojnë. Ai është gjithashtu gërryes dhe përbërës i shiut acid. 

Pёrforcim: Kёrkojuni nxёnёsve tё plotёsojnё Fletёn e punёs 48 që përmban shënimet e profesor 

Agronit, si dhe Fletёn e punёs 49.  

Tregojuni atyre qё tё shfrytёzojnё informacionin e dhёnё në faqen 68 tё Librit tё nxënësit pёr t’i 

plotёsuar ato.  

Vlerësimi: Vlerёsim i vazhduar pёr saktёsinё e pёrgjigjeve.  

Detyrё shtёpie: Kёrkojuni nxënësive të gjejnё informacione rreth një gazi që shkakton ndotje 

ose dëmtimin e mjedisit. Si ndodh kjo? 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 45 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 2.21. Gjendjet e lёndёs  Situata e të nxënit: Lёnda ndodhet nё 3 

gjendje: e lёngёt, e ngurtё, e gaztё. Kёto 3 

gjendje kanё veti tё ndryshme. Uji e 

ndryshon gjendjen.  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja: 

- përshkruan dallimet  midis trupave të ngurtë, të lëngët dhe të gaztë; 

- shpjegon ndryshimet e gjendjes sё lёndёs;  

- pёrgatit një kartë identiteti për secilën gjendje tё lёndёs duke 

shpjeguar veçoritë e saj; 

- argumenton se si nxehtësia ndikon dhe ndryshon gjendjen e lёndёs. 

 

Fjalët kyçe: 

tё butё,  

sfungjerorё,  

tё lagësht.  

Burime: lёndё tё ndryshme, Libri 

i nxёnёsit, Fletorja e punёs.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Stuhi mendimesh/Punё e pavarur 

Parashikimi: Tregojuni nxёnёsve disa lёndё duke përfshirë plastelinë, shurup sheqeri, pastë 

dhëmbësh. Diskutoni me ta nëse janë të ngurtë, të lëngët ose gaze.  

       

Ndёrtimi i njohurive: Vendosni brenda shiringave të mbyllura trupa të ngurtë si rërё, një 

shiringë të përmbajë ujë dhe njё tjetёr gaz. Jepuni nxёnёsve në enёt e tyre disa lëngje që janë të 

avullueshme pёr shembull, bojë, parfum, ngjyrues ose tinkturё jodi; që të vёzhgojnë lëvizjen e 

avullit në momentin që hiqet kapaku, duke provuar kështu që gazi rrjedh (përhapet me lehtësi). 

Kërkojuni nxënësve të mos i heqin pistonat jashtë shiringёs, për të shmangur rifutjen e tyre.dhe 

për të mbajtur rërën dhe ujin brenda. Cilën lëndë mund të shtypni më shumë? A ndryshon 

vëllimi i lëngut kur ju e derdhni atë? Çfarë i ndodh avullit kur hap kapakun e një boje?  
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Provoni të përdorni ujë me ngjyrë për lëngun, e bën më të lehtë për të parë se çfarë po ndodh. 

Pёrforcim: Kërkojuni nxënësve të mos i heqin pistonat jashtë shiringёs, për të shmangur rifutjen 

e tyre dhe për të mbajtur rërën dhe ujin brenda. Cilën lëndë mund të shtypni më shumë? A ndryshon 

vëllimi i lëngut kur ju e derdhni atë? Çfarë i ndodh avullit kur hap kapakun e një boje?  

Vlerësimi: Vlerёsim i vazhduar pёr saktёsinё e pёrgjigjeve tё dhёna. 

Detyrё shtёpie: Nxitini nxënësit të mbledhin informacine ku lënda përdoret për pёrdorime të 

ndryshme për shembull; në makinë, nafta mbush serbatorin, gomat e makinës mbushen me ajër 

që të mund të amortizojnë tronditjet dhe trupi i makinës është i përbërë prej trupave të ngurtë 

për të mbajtur formën e saj. Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 50 si detyrë shtëpie. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 46 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 2.22. Pёrsёritje  Situata e të nxënit: Pёrforcim njohurish  

 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- tё kontrollojё njohuritё qё ka mësuar rreth gazeve në këtë 

kapitull;  

- tё tregojё se ajri është pёrzjerje dhe është i përbërë nga disa gaze 

të cilat kanë përdorime të rëndësishme; 

- tё shpjegojё se lëngjet avullojnë duke formuar gaze dhe se gazet 

ndryshojnë formë dhe lёvizin nga një vend në një tjetër; 

- tё matё vёllimin e lëngjeve me saktësi, tё mendojё kur vëzhgimet 

dhe matjet duhen përsëritur;  

- tё japё shpjegime se për çfarë ata vëzhgojnë, në kushtet e njohjes 

dhe kuptimit rreth gazeve.   

Fjalët kyçe:  

ajёr,  

dyoksid karboni,  

klor,  

kondensim,  

avullim,  

gaz,  

helium,  

hidrogjen, 

gaz natyror, 

oksigjen,  

grimca.  

Burimet: Teksti mёsimor, 

interneti.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e natyrёs   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Parashikim i njohurive paraprake/Punё e pavarur 

Parashikimi i situatёs: Pelenat nuk kanë erë aq të mirë, por janë pjesë e jetës dhe janë diçka që të 

gjithë kemi lidhje me to. Aroma shkon përmes ajrit te hunda e Aidёs, por ende nuk ka arritur te 

babai i saj, pasi ai ndodhet më larg. Uji në pelena avullon, pasi ato janё varur nё tel për t’u tharë.  

Veprimet nё situatё: Shfrytёzoni Fletёn e punёs 51 për të kontrolluar njohuritё. Kёrkojuni 

nxёnёsve tё paraqesin nё njё tabelё me tri kolona gjendjet e ndryshme të lёndёs dhe veçoritë e 

tyre.  

Vlerësimi: Vlerësim i vazhduar i mbёshtetur në qëndrueshmërinë e dijeve. 

Detyrë shtëpie: _________________ 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 48 

 

 

 

 

 

 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 2.23. Vlerësim i portofolit  Situata e të nxënit: Me portofolet sipër 

bankave  

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

Nxёnёsi/ja:  

- përshkruan shkurtimisht përmbajtjen e portofolit. 

- evidenton punimet më të realizuara; 

- vlerëson rëndësinë e plotësimit të portofolit. 

Fjalët kyçe: 

portofol, 

vlerësim, 

përmirësim.  

 

 
Burime: detyrat e punuara në klasë 

dhe në shtëpi, projekti dhe 

materiale të tjera të portofolave të 

nxënësve. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Prezantim  

Veprimet nё situatё:  

Gjatё gjithё orёs nxёnёsit prezantojnё portofolat e tyre me detyrat e dhёna.  

Nё fund tё orёs shpallet portofoli mё i mirё.  

Secili nxënës mban shënime për punimet më të mira dhe ato që duhen përmirësuar, duke 

përdorur një shkallë vlerësimi nga 1-10.  

Nxënësit të cilët kanë mangësi të detyrave ose detyra për të përmirësuar mund t’i plotësojnë ato 

në shtëpi.  

Në fund mësuesi bën një vlerësim të portofolave më të mirë të klasës, duke u nisur nga saktësia 

e punimeve, nga mënyra e paraqitjes, nga larmia e materialeve dhe e teknikave të përdorura, si 

dhe nga përdorimi i mjeteve në kryerjen e detyrave.   

Hartoj  nё dёrrasё tё zezё tabelёn e pikёzimit tё vlerёsimit tё portofolave qё nxёnёsit tё llogaritin 

notёn e portofolit tё tyre, duke e bёrё transparent kёtё proces vlerёsimi.  

Diskutohet me nxënësit rreth detyrave që i kanë realizuar me më shumë dëshirë dhe çfarë do të 

donin të përmirësonin gjatë periudhës në vazhdim. 

Vlerësimi: Vlerësim i portofolit të secilit me notë. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 2.24. Test përmbledhës Situata e të nxënit: Nё klasё  

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

Nxënësi/ja:  

- vlerëson konceptet kryesore të tematikës; 

- vlerëson njohuritë e fituara mbi veçoritë e strukturën e qelizave.  

 

 

 

Fjalët kyçe:  

fjalët kyçe të 

tematikës.  

  

Burime: teksti i nxënësit, test i 

parapërgatitur, Libri i mësuesit. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Punë e pavarur 

Veprimet nё situatё:  

Klasa ndahet në dy grupe të ndryshme. Secili grup punon në mënyrë të pavarur gjatë gjithë orës 

tezën me pyetjet e përgatitura paraprakisht, duke u bazuar në njohuritë e fituara në këtë 

tremujor.   

Shënim. Më poshtë kemi dhënë: 

- një model testi për këtë tremujor dhe çelësin për ta korrigjuar testin (pikëzimin dhe 

mënyrën e vlerësimit),  

- një bankë pyetjesh, nga ku ju mund të zgjidhni pyetjet  për të krijuar ju vetë dy testet (nga 

një për secilin grup) sipas gjykimit tuaj apo sipas vlerësimit që keni për nivelin e klasës. 

Edhe banka e pyetjeve shoqërohet me përgjigjet.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen me shkrim.  
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PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 49 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.1.  Qarqet e thjeshta  Situata e të nxënit: Elektriciteti ёshtё njё formё shumё e 

dobishme energjie. Ai mund tё shndёrrohet nё forma tё tjera 

energjie si drita, nxehtёsia dhe lёvizja. Elektriciteti rrjedh 

pёrgjatё telave dhe mund tё pёrkulet pёr tё shkuar nё çdo 

vend. Imagjinoni sikur televizori juaj tё punonte me gaz. Ju 

duhej ta lidhnit atё me njё tub gazi. 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja: 

- tregon se njё qark i plotë me një burim energjie nevojitet pёr tё 

vёnё nё punё njё pajisje; 

- pёrshkruan se si punojnë bateritë; 

- ndërton, vizaton dhe emёrton njё bateri; 

- zbulon se disa materiale përcjellin elektricitetin dhe disa të tjera jo. 

 

Fjalët kyçe:   

rrymё elektrike,  

bateri,  

rrjet qendror,  

skaje tё baterisё.  

 

 

Burime: teksti mësimor, burime 

dytësore tё dhёnash.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

 Stuhi mendimesh/Shpjegim me demonstrim/Pyetje-përgjigje  

Parashikimi: Tregojuni nxёnёsve një foto të një ndërtese të goditur nga rrufeja:  

 

 
Pyes nxënësit:  

A e ka kapur ndonjёrin prej jush njё stuhi me vetëtima? 

Çfarë është vetёtima? 

A e dini si të jeni të sigurt nëse gjendeni jashtë kur ka vetёtima? 

Pres përgjigjet e tyre. 

Ndërtimi i njohurive: Duke e demonstruar me figurë, shpjegoni se ngarkesat elektrike nuk janë 
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diçka e re, por vetëm relativisht kohët e fundit kemi qenë të aftë tё prodhojmë dhe tё 

kontrollojmë energjinё elektrike. Elektriciteti që lëviz quhet energji elektrike. Lëvizja e grimcave 

me ngarkesë negative e elektroneve në atomet e një materiali përcjellës e bën rrymën elektrike të 

rrjedhë. Kjo rrjedhje e lëvizjes së elektroneve krijon rrymën elektrike.  

Kёrkojuni nxënësve të formojnë një rreth dhe të mbajnë duart lidhur. Secili nxёnёs shtrëngon 

dorën e majtë tё tij me dorёn e djathtë tё shokut. Kur nxënësi ta ndiejë shtrëngimin e dorës sё 

majtё, ai duhet të shtrëngojë dorën e nxënësit në vazhdim të rrethit dhe të vazhdojë kështu, 

derisa impulsi të kthehet nga fillimi. Nëse ndonjë nga nxënësit shkëput rrethin, atëherë impulsi 

nuk mund të sillet rrotull. Shpjegojuni se në të njëjtën mënyrë funksionon një qark elektrik. 

Përforcimi: Nxënësit duhet të vizatojnë njё bateri dhe të shënojnë drejtimin e rrjedhjes sё rrymёs 

elektrike. Drejtoni pyetjet: Nga vjen elektriciteti?A ka elektricitet nё monedhat ose nё ujin e kripur? 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve dhe aktivizimin në orën e mësimit. 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të gjejnë se ku është vendosur në shtëpi sahati i energjisë 

elektrike dhe tё llogarisin: Sa elektricitet përdor shtëpia juaj në një javë? 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 50 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

 Tema mësimore 3.2. Studimi i qarqeve  Situata e të nxënit: Tё ndёrtojmё njё qark elektrik 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të zbulojë se si të bëjë një llambë të ndizet; 

- të planifikojë eksperimentin e tij shkencor dhe të parashikojë se çfarë 

rezultatesh do të ketë;  

- të paraqesë rezultatet e tij në tabelë dhe diagram; 

- të vlerësojë hulumtimin e tij për të parashikuar se çfarë mund të 

përmirësojë.  

Fjalët kyçe:   

qark elektrik.   

Burime: Teksti mësimor, xham zmadhues ose 

lupё dore, bateri 1.5 volt, mbajtëse baterie, 

llambё, mbajtëse llambash, tela, pёrzgjedhja e 

llambave tё ndryshme. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: gjuhёt dhe komunikimi, 

shoqёria dhe mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Përvijim i të menduarit/ Insert/Punë e pavarur  

Parashikimi: Ngrini një nxënës të lexojë ushtrimin e detyrës së shtëpisë. Nëpëmjet tij rikujtojmë 

njohuritë mbi elektricitetin.   

Mbani lart një llambë të vogël dhe tregojuni nxёnёsve fotografinё e njё llambe të ndezur (ose 

demonstrojuni një llambë të vërtetë).  

 
Drejtojuni atyre pyetjet:  

Çfarë duhet të bëjmë për të ndezur llambën? 

A duhet energjia e rrjetit apo e baterisё? Pse? 

Nxitini nxënësit të kuptojnë se ajo duhet të lidhet me një burim elektriciteti dhe duhet të jetë e 

lidhur me burimin e rrymёs nё ndonjë mënyrë.  

Ndërtimi i njohurive: Lexoni faqen 78 të Librit të nxënësit dhe diskutoni me nxënësit mënyrat për 

të bërë llambën të ndizet. Kërkojuni nxënësve tё ndajnё informacionin nё paragrafё dhe tё 
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plotёsojnё tabelёn INSERT tё mёposhtme: 

√ + - ? 

Kontrollo të dhënat  

që di 

Shkruaj të dhëna të 

reja 

Të dhëna që 

kundërshtojnë ose 

janë të ndryshme 

Të dhëna të paqarta 

ose kërko të dhëna 

shtesë 

Plotёsoni njohuritё e tyre duke iu pёrgjigjur kolonёs sё fundit tё tabelёs. Shënoni me simbolin  

ato ide që janë vërtetuar dhe me + ato që janë të rreme.  

Përforcimi: Nxënësit duhet të kontollojnë të gjitha elementet përbërëse të qarkut tё punojnë siç 

duhet. Duke vendosur secilën prej tyre në rregull, ata mund të zbulojnё pjesët e dëmtuara. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve dhe aktivizimin në orën e mësimit. 

Detyrë shtëpie: Plotësoni faqen 53 të Fletores së punës.  
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 51 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.3  Pёrcjellёsit dhe izolatorёt  Situata e të nxënit: Zbuloni materialet qё e 

pёrcjellin elektricitetin. 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të tregojë se jo të gjitha materialet e përcjellin elektricitetin; 

- të zbulojë se cilat materiale janë përcjellëse të mira të  

elektricitetit; 

- të prezantojë fakte mbi mundësitë  e sigurisë nga rryma elektrike; 

-  të tregojë se çfarë është një izololant elektrik dhe të listojë disa 

prej tyre. 

 

Fjalët kyçe:   

pёrcjellёs,  

izolator.  

Burime: teksti mësimor, fletë 

pune. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuhёt 

dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Diskutim mbi njohuritё paraprake/VLD/Diagrami i Venit  

Parashikim: Tregojuni nxënësve foto të një prize dhe një fishe. Drejtojuni atyre pyetjet:  

Cilat materiale në foto e përcjellin elektricitetin dhe cilat janë izolatore elektrike?  

Pse është e rëndësishme kjo? 

 
 

Ndërtimi i njohurive: Lexoni faqen 80 të Librit të nxënësit dhe diskutoni me nxënësit pse Omari i 

kërkon Lejlës të lëvizë? Pse ishte ai aq i shqetësuar? Ne dimë se elektriciteti rrjedh përmes telave në 

një qark dhe nëpërmjet telave në llambë. A rrjedh përmes çdo metali? A rrjedh përmes materialeve të 

tjerë? Si mund ta zbulojmë këtë?  

Përgatitni një qark elektrik me bateri, llambë dhe tela përcjellës. Jepuni nxënësve disa materiale 

ndër të cilat përcjellës elektrikë dhe izolantë. Kërkojuni atyre të tregojnë se cili material e përcjell 

elektricitetin dhe cili jo. Duke vendosur secilin prej materialeve në qark, ata mund të testojnë 

materialet në lidhje me përcjellshmërinë e tyre. 
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Përforcimi: Nxënësit duhet të shkruajnë rezultatet e tyre në një tabelë me dy kolona ose një 

diagram Veni nё Fletёn e punёs 54. 

Vlerësimi: Përdoret teknika e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi.  

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të bëjnë një listë të vendeve në shtëpinë e tyre ku mund të 

gjejnë izolantё elektrikë.  

Plotёsojnë Fletёn e punёs 56. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 52 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

 Tema mësimore 3.4. Si tё ndёrtojmё çelёsa dritash  Situata e të nxënit:  Ndёrtojmё njё çelёs qё 

tё lidhё dhe tё vёrё nё punё pёrbёrёsit e 

ndryshёm tё njё qarku. 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- tё ndёrtojё një çelёs për funksionimin e elementeve në njё qark; 

- tё vlerësojё se sa mirë funksionon çelësi; 

- tё mendojë se si mund t’i përmirësojë çelёsat. 

Fjalë kyçe:   

 çelёs dritash  

Burime: teksti mësimor, tela, motor, 

zile, letёr alumini, dru i pёrpunuar, 

karfica ndarëse, llampa, bateri, Fletorja 

e punës.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat 

e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Parashikim i njohurive paraprake/VLD/Punë e pavarur  

Parashikimi: Kërkojuni nxënësve të diskutojnë çfarë dinë për elektricitetin. Demonstrojuni 

nxёnёsve se si të bëjnё njё çelёs me kapëse letrash dhe dy gjilpëra me kokë dhe shpjegojuni se 

kur kapëset e letrave prekin gjilpërat, qarku mbyllet dhe elektriciteti rrjedh përmes qarkut. 

Tregojuni se të gjithë çelёsat punojnë në këtë mënyrë – duke u mbyllur ose hapur njё qark. 

Ndërtimi i njohurive: Lexoni faqen 82 të Librit të nxënësit dhe diskutoni me nxënësit mënyrёn se 

si Dritani ka vendosur të përdorë një çelës në shpikjen e tij për të bёrё një sinjal alarmi. A e 

kuptojnë nxënësit se si mund të funksionojë ky? A keni ndonjë ide tjetër se si të bëni një detektor qё 

sinjalizon shiun?  

Udhёzojini nxënësit të bëjnë një çelёs shumë të vogël. Ky mund të jetë njё çelёs me kapëse letrash 

ose çelёs me shtytje duke përdorur një copё kartoni të palosur me fletë alumini si kontakt. 

Mbёshtillni secilën nofull të kapёses me fletë metalike tё fiksuar secilёn prej tyre me njё karficё 

dhe vendosni nё pjesёt e nofullave kristale sheqeri ose një kub sheqeri. Kur shiu tret sheqerin, 

kapёsja mbyllet, nofullat prekin njëra-tjetrёn dhe realizojnё mbylljen e qarkut.  

Përforcimi: Kërkojuni nxënësve të paraqesin me vizatim një çelёs shumë të thjeshtë. Mund të jetë 

pak i vështirë për t’u realizuar. Pёr ta bёrё kёtё, shikoni faqen 83 të Librit të nxënësit.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve dhe aktivizimin në orën e mësimit. 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të numërojnë sa çelёsa kanё në shtëpitë e tyre. Cila dhomë ka 
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më shumë çelёsa? A është ajo dhoma ku ju kaloni shumicën e kohës? A gjetët ndonjë çelёs të pazakonshëm? 

Çfarë ishin ata?  

Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 59. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 53 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.5 Llamba me ndriçimin mё tё madh Situata e të nxënit:  Agimi ka ndёrtuar 

njё model makine. Ajo ka dy llamba si 

fenerё dhe njё zile si bori. Tё gjitha 

furnizohen me anёn e njё baterie. Si 

mund t’i bёjё Agimi mё tё shndritshme 

llampat? 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 

mësimore.  

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të shpjegojë se si ta ndryshojë ndriçimin e llambave, shpejtësinë e 

një motori ose volumin e një sinjalizuesi në një qark; 

- të planifikojë dhe të zbatojë një provë të saktë;  

- të prezantojë gjetjet e veta duke përdorur grafikë; 

- të zbulojë se si telat në një prizë duken dhe çfarë bëjnë telat me 

ngjyra të ndryshme. 

Fjalët kyçe:   

llambё,  

ndriçim i llambës.   

Burime: teksti mёsimor, bateri dhe 

mbajtëse, një zgjedhje telash, llamba 

dhe mbajtëse, sinjalizues, një sensor 

drite, letër kalku, motor elektrik.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria 

dhe mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Diskutim mbi njohuritë paraprake /VLD/ Punë e pavarur/Puna nё dyshe  
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Parashikimi: Bëni një diskutim të shkurtër me klasën lidhur me çfarë dinë rreth:  

Kush ka një lodër elektrike? Kush mund ta ndezë atë dhe ta fikë? Kush mund ta bëjë të përshpejtojë 

lëvizjen dhe ta ngadalësojë atë? 

Ndërtimi i njohurive: Për të kontrolluar të kuptuarit, kërkojuni nxënësve të lexojnë tekstin në 

faqen 84 të Librit të nxënësit, i cili përfshin informacion të mjaftueshëm në lidhje me ndryshimet e 

intensitetit tё ndryshimit tё llampave tё ndryshme. Drejtojuni atyre pyetjet:  

A bini dakord me idetë e mikut të Agimit? Nëse jo, pse? Cila është zgjidhja më e mirë që mendojnë 

nxënësit? 

Nëse keni një sensor drite, mund ta përdorni për të regjistruar ndriçimin me saktësi. Nëse jo, 

mbuloni secilën llambë me pjesë letrash, derisa të mos e shihni më filamentin të shkëlqejë. Sa më 

shumë pjesë letrash të përdorni për të mbuluar dritën, aq më e ndriçueshme është llamba. Kjo do 

të japë rezultat më të thjeshtë sasior, i cili më mirë të paraqitet me grafikë sesa të përshkruhet me 

fjalë.  

Kërkojuni nxënësve të punojnë në dyshe për të demonstruar. Nxënësit duhet të bëjnë qarkun e 

Agimit si fillim dhe pastaj të përshkruajnë se si do të ndryshojnë një pjesë të tij.  

Përforcimi: Nxënësit mund të regjistrojnë të dhënat e tyre në një tabelë në Fletёn e punёs 60, pastaj 

t’i transferojnë këto të dhëna dhe të krijojnë diagrame të ndryshme.   

Nxitini nxënësit të përgatitin një prezantim tё punёs sё tyre, që të tregojnë çfarë bënë në 

investigimin e tyre dhe të paraqesin historikun e grafikut. Cilat ishin llambat më të ndriçuara dhe më 

të zbehta? A kishin të gjitha llambat ndriçim të njëjtë?  

Shikoni Fletёn e punёs 61 dhe diskutojeni me nxënësit. Çfarë konkuzionesh mund të nxirrni? A mund 

të kishit bërë diçka më mirë? 

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit pёr përgjigjet e dhёna dhe aktivizimin nё orёn e mёsimit. 

 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 62. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 54 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.6. Magnetet dhe metalet 

 

Situata e të nxënit:  Magneti ёshtё njё copё hekuri 

ose çeliku me forcё tё padukshme. Ai mund tё tёrheqё 

ose tё shtyjё disa metale. Magnetet mund tё tёrheqin 

ose tё shtyjnё magnetet e tjera. Skajet e tyre quhen 

pole. 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- tё provojë forcat midis magneteve; 

- tё zbulojë se magnetet mund të tërheqin dhe të shtyjnë njëri-tjetrin; 

- tё gjejë se magnetet tërheqin disa metale, por jo të gjitha. 

Fjalët kyçe:   

forcё,  

magnet,  

tёrheqje,  

shtytje.  

Burime: libri, magnete, kanaçe të 

llojeve të ndryshme. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrёs   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve   

Diskutim mbi njohuritë paraprake/Puna në grupe/Punë e pavarur  

Parashikimi: Ngrini një nxënës të lexojë detyrën e shtëpisë. Zhvilloni një diskutim të shkurtër në 

klasë,  duke kujtuar veçoritë e magneteve. Nxënësit duhet t’i kenë provuar magnetet më parë. 

Ata duhet të jenë njohur me ta që në klasë të tretë. Magnetet kanë fuqinë të lëvizin gjërat pa i 

prekur ato. Ato tërheqin disa metale dhe shtyjnë magnete të tjera.  

Vendosni një magnet të fortë në xhep. Shtypni një objekt magnetik prej çeliku ose një palë 

gërshërë, p.sh kundër xhepit, kështu që ai qëndron atje. 

Pyetini nxënësit se çfarë po ndodh. Pse është ky objekt i ngecur te uji? Si mund ta hiqni atë? Pse ai 

hidhet prapa kur ju e sillni afër xhepit tuaj? 

Ndërtimi i njohurive: Ndajeni klasën në grupe me nga 4-5 nxënës. Sigurohuni që nxënësit të 

kuptojnë domethënien e fjalëve “shtyj” dhe “tërheq”. Çdo herë që e përdorni fjalën, lidheni me 

një përkufizim të shkurtër dhe lëvizje dore. Tërheqje - tërheqje së bashku; shtytje – largim. 

Magnetet shtyjnë dhe tërheqin gjëra pa prekje.  

Klasifikoni një grup pijesh me kanaçe me çelik dhe alumin duke përdorur një magnet. Testoni 

fundet dhe pjesët anësore. Ndonjëherë fundet e kanaçeve të bëra me alumin janë prej çeliku. 

Kanaçet quhen ndonjëherë “teneqe”, sepse çeliku mund të jetë i mbuluar nga një shtresë e hollë 
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kallaji. Por metali i kallajit nuk është magnetik – është çeliku brenda që tërhiqet me magnetin.  

Përforcimi: Kërkojuni nxënësve të gjejnë shembuj të përdorimit të magneteve.  

Vlerësimi: Vlerësim i rezultateve në fund të veprimtarisë së kryer. 

 

Detyrë shtëpie:  
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 55 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.7  Pёrsёritje Situata e të nxënit:  Pёrforcim njohurish 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të kontrollojë njohuritё qё ka mësuar rreth elektricitetit në këtë 

kapitull; 

- të ndërtojë një qark të thjeshtë; 

- të shpjegojë pse disa qarqe punojnë dhe disa të tjera jo; 

- të vërë re se një qarku i duhet burim energjie; 

- të kuptojë se elektriciteti mund të jetë i rrezikshëm;  

- të ndërtojë qarqe të thjeshta dhe të testojë nëse materialet janë 

përcjellëse elektrike apo izoluese dhe se si punojnë çelësat; 

- të lidhë njohuritë rreth metaleve dhe jometaleve në përdorimin e 

tyre në pajisje elektrike;  

- të përshkruajë se si ndikon shtimi i baterive te voltazhi në qark; 

- të investigojë efektin e ndryshimit të elementeve në qark në 

ndriçimin e llambave.  

Fjalët kyçe:   

elektricitet,  

llambë,  

intensitet ndriçimi,  

magnet,  

forcë shtytje,  

tërheqje.  

Burime: teksti mësimor, fletorja e 

punës.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Pema e mendimit/Punë e pavarur  

Parashikimi i situatës: Kërkojuni nxënësve të pёrshkruajnё se çfarё dinё kanë mësuar rreth 

elektricitetit në këtë kapitull. Pyetini ata përse elektriciteti mund të jetë i rrezikshëm?  

Veprimet në situatë: Shfrytёzoni Fletёn e punёs 64 për të kontrolluar njohuritё. 

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit pёr pёrgjigjet e dhёna gjatë diskutimit. 

Detyrë shtëpie: Gjeni informacione plotësuese për llojet e llambave.  
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 54 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.8.  Listё pёr kontrollin e njohurive Situata e të nxënit: Pёrforcim 

njohurish 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 

mësimore.  

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të kontrollojё njohuritё qё ka mësuar rreth elektricitetit në 

këtë kapitull; 

- të ndërtojё një qark të thjeshtë; 

- të shpjegojё pse disa qarqe punojnë dhe disa të tjera jo; 

- të vërё re se një qarku i duhet burim energjie; 

- të kuptojё se elektriciteti mund të jetë i rrezikshëm;  

- të ndërtojё qarqe të thjeshta dhe të testojë nëse materialet janë 

përcjellëse elektrike apo izoluese dhe se si punojnë çelësat;  

- të lidhё njohuritë rreth metaleve dhe jometaleve në 

përdorimin e tyre në pajisje elektrike; 

- të përshkruajё se si ndikon shtimi i baterive te voltazhi në 

qark; 

- tё investigojё efektin e ndryshimit të elementeve në qark në 

ndriçimin e llambave. 

Fjalët kyçe:   

elektricitet,  

llambë, 

intensitet ndriçimi,  

magnet,  

forcë shtytje,  

tërheqje. 

Burime: teksti, fletorja e punës.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Stuhi mendimesh/Puna në grupe Punë e pavarur  

Parashikimi: Disa nxënës lexojnë detyrat e shtëpisë.  

Bëni një kontroll frontal njohurish mbi njohuritë e deritanishme të nxënësve për elektricitetin, 

rëndësinë e tij, ndikimin e njeriut në të.  

Nxënësit rikujtojnë edhe njëherë raste të rrezikshërisë së tij kur nuk zbatohen rregullat teknike. I 

lë të lirë të debatojnë dhe të ballafaqojnë njohuritë ndërmjet tyre.  

Ndërtimi i njohurive: Nxënësit ndahen në tri grupe. Paraprakisht kam hartuar disa grupe 

pohimesh, nga një për secilin grup. U jap grupeve  fletët me pohime pёr tё arsyetuar rreth tyre.  

    Grupi 1  

- Mund të tregoj si të krijoj një qark të thjeshtë, qoftë duke e përshkruar, qoftë duke vizatuar skicën e 
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tij. 

- Kam mësuar të ndërtoj një qark të thjeshtë dhe ta shpjegoj atë.  

    Grupi 2. 

- Kam mësuar t’i përdor përbërësit elektrikë për të formuar qarqe të thjeshta dhe të tregoj nëse 

parashikimet për to ishin të sakta.  

- Kam mësuar të krahasoj funksionimin e llambave në qarqe të ndryshme elektrike.  

- Kam mësuar të bëj një provë të saktë të izolatorëve dhe përcjellësve, ose të ndryshimeve në një qark 

elektrik dhe të sugjeroj mënyra për ta përmirësuar atë.  

  Grupi 3 

- Mund të shpjegoj se kur një llambë nuk ndizet, ka ndërprerje në qark ose çelësi është i hapur.  

- Kam mësuar të zgjedh përbërës të ndryshëm për t’ua shtuar qarqeve që ndërtoj, të parashikoj se 

çfarë roli do të kenë ato dhe të shpjegoj çfarë ndodh kur i shtoj.   

- Mund të them si të vendosni një llampë në një qark elektrik dhe si ta kontrolloni me një çelës. 

Përforcimi: I lë nxënësit të punojnë në fletore për përgjigjet e pyetjeve për rreth 10 minuta.  Pas 

diskutimit mes tyre dhe mbajtjes së shënimeve, një përfaqësues grupi jep përgjigjet, duke u 

ndihmuar nga të tjerët për dhënien e shembujve, në mënyrë që të përfshihen sa më shumë 

nxënës. Përgjigjet e tyre korrigjohen dhe saktësohen nga grupet e tjera, duke përforcuar kështu 

konceptet kryesore.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për aftësitë, shkathtësitë dhe interpretimin e rezultateve. 

Detyrë shtëpie:  
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 57 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.9. Formimi i tingujve Situata e të nxënit: Tingulli ёshtё energji qё mund ta 

dёgjojmё. Tingujt formohen kur lёvizja e njё objekti 

shkakton dridhje tё ajrit. Njё tingull udhёton nga burimi i 

tij pёrmes ajrit nё formёn e valёve tё padukshme deri sa 

mbёrrin nё veshёt tanё. Sa tinguj mund tё dёgjoni nё kёtё 

çast? Nga po vijnё tingujt? 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të kuptojë se tingujt gjithmonë kanë një burim dhe shumë gjëra mund të 

krijojnë tinguj; 

- të tregojë se tingujt krijohen kur objektet vibrojnë; 

- të hulumtojë se si tingujt pёrhapen përmes trupave të ngurtë, lëngjeve dhe 

gazeve; 

- të përdorë programet kompjuterike pёr të bёrё një matës tingulli për 

regjistrimin e niveleve të tingujve në shkollë. 

 

Fjalët kyçe:   

valё,  

dridhje,  

tingull.  

Burime:  Teksti, burime dytësore 

të dhënash. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Diskutim mbi njohuritё paraprake/Shpjegim me demonstrim/Konkurs  

Parashikimi: Tregojuni nxёnёsve fotot e një skiatori dhe maleve me borë. Tregojuni atyre 

historinë e largimit të skiatorit në ngushticë. Shpjegojuni se ai po bënte ski në mal dhe një tingull 

i lartë shkaktoi një ortek bore. Tingulli shkaktoi tronditje të ajrit, i cili liroi borën dhe e bëri atë të 

lëvizte poshtë shpatit të kodrës. 
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Ndërtimi i njohurive: Shpjegojuni nxёnёsve se tingulli është një energji që ne mund ta dëgjojmë. 

Të gjithë tingujt fillojnë me diçka që është duke vibruar. Kur tingujt kalojnë përmes një përcjellësi 

zëri, ai zvogëlon distancёn midis grimcave. Grimcat kërcejnë larg sërish - energjia lëviz në një 

valë shtypjeje. Nxënësit mund t’i imitojnë këto valë duke u vёnё në një rresht. Në njërin fund tё 

rreshtit është nxënësi që është burimi i tingujve; në tjetrin, një nxёnёs që është “veshi”, kurse 

nxënësit në mes janë grimcat e ajrit. Kur “tingulli” fillon, nxënësi i parë me kujdes shtyn të dytin. 

Kur kjo “grimcë e ajrit” e merr shtytjen, ata me kujdes shtyjnë nxënësin tjetër, derisa të gjithë që 

janë në rresht lëvizin dhe nxënësi qё ёshtё “veshi” ndjen një shtytje dhe ka dëgjuar një tingull. 

Tingujt udhëtojnë duke bërë grimcat rrugën e tyre përmes vibrimit në një drejtim. Tingulli i një 

piruni është më i thjeshtë për t’u dëgjuar kur përplaset me një trup të ngurtë. Demonstrojuni se si 

të goditni një pirun në një sipërfaqe të qëndrueshme, por jo të fortë, ndaloni fundin e saj që 

vibron në një sipërfaqe të ngurtë për të rritur volumin e tingujve.   

Përforcim: Bëni një konkurs karaoke për të parë se kush mund të ketë zërin më interesant. 

Zgjidhni tre fitues.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për aftësitë dhe shkathtësitë e tyre.  

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të bëjnë një listë të të gjithë tingujve që mund të dëgjojnë në 

shtëpi gjatë një intervali prej 10 minutash. Cili tingull është më i lartё? Cili është më i ulët? Cili 

tingull ka ardhur nga shumë larg? 

Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 66, e cila përmbledh njohuritë e tyre deri tani. 
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LANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 58 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.10  Pёrhapja e tingujve  Situata e të nxënit: Identifikoni materialet pёrmes sё 

cilave mund tё pёrhapet tingulli. Bёni njё provё tё 

vlefshme. 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të identifikojё materialet pёrmes sё cilave mund tё pёrhapet tingulli; 

- të kryejё një provё se në cilat materiale tingujt nuk pёrhapen;  

- të planifikojё një provё të saktë; 

- të vlerësojё rezultatet e veta dhe tё mendojё se si ta përmirësojë provёn. 

Fjalët kyçe:   

tingull,  

pёrhapje.  

Burime: Teksti mësimor, fletorja e 

punёs  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Brainstrorming/VLD/Rishikim në dyshe  

Parashikim: Kërkojuni nxënësve të dëgjojnë me kujdes për tingujt që vijnë nga jashtë klasës.  

Nga kanë ardhur ata?  

Çfarë materialesh duhet të kalojnë ata derisa të arrijnë nё veshët tanë? 

Ndërtimi i njohurive: Lexoni faqen 92 të Librit të nxënësit dhe diskutoni me nxënësit se si mund 

t’i dëgjojnë tingujt, por nuk mund të shohin burimin e tingullit. Kujtojuni nxënësve që tingujt 

udhëtojnë nga vibrimi. A mund të vibrojnë gjëra të tjera përveç ajrit? Nxënësit mund të përdorin 

tabelën në Fletёn e punёs 67 për të regjistruar tё dhёnat e tyre. Sigurohuni që nxënësit janë të qartë 

rreth cilave materiale duhet të kalojnë tingujt që ata mund t’i dëgjojnë. Nëse rezultatet janë 

jobindëse, mund të përdorin të dhënat për rezultatet e Xhenit dhe Sajmirit në Librin e nxënësit.  

Përforcim: Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 68. Pastaj nxёnёsit shkёmbejnё nё 

dyshe fletoret me njёri-tjetrin.  

Vlerësimi: Përdoret teknika e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mbahen shënime për disa prej 

nxënësve për saktësinë e zgjidhjes së ushtrimeve, për arsyetimin dhe argumentimin e zgjidhjes, 

për kontributin e punës në grup.  

Detyrë shtëpie: Tregojuni nxënësve të ndjekin udhёzimet në Fletёn e punёs 69 pёr tё ndёrtuar njё 

telefon me fije.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.11 Shuarja e tingujve Situata e të nxënit: Cilat materiale e 

shuajnё mё shumё tingullin? Cilat e 

pasqyrojnё atё mё mirё se tё tjerat? 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të zbulojë se cilat materiale i reflektojnë më mirë tingujt;  

- të zbulojë se cilat materiale i mbysin më mirë tingujt; 

- të arsyetojë pse materiale të ndryshme janë të mira për të penguar 

kalimin e tingujve; 

- të vendosë çfarë evidencash të mbledhё. 

Fjalët kyçe:   

metronom,  

polistiren,  

mbytёs zhurme.  

Burime: teksti mësimor, orё ose metronome, 

materiale tё ndryshme, p.sh: gazeta, shajak, 

pambuk, ambalazh plastik poroz, polistiren, 

sfungjer, dy kuti me kapakё.   

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe 

mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

 Imagjinata e drejtuar/Shpjegim me demostrim/Punё e pavarur  

Parashikimi: Lexoni faqen 94 të Librit të nxënësit dhe diskutoni me nxënësit pse tingujt në 

dhomën bosh të Anit dëgjohen ndryshe kur dhoma është e mobiluar. Kërkojuni nxënësve të 

mendojnë për një valë tingulli si një top që kërcen lart e poshtë - nëse e hidhni atë me forcë në një 

dhomë në mure, ai do të hidhet më gjatë sesa po ta hidhnit në një dhomë plot me jastëkë. 

Ndërtimi i njohurive: Shpjegojuni nxёnёsve se kjo është mënyra që tingulli sillet me sipërfaqe të 

forta dhe të buta dhe pse në dhoma boshe tingujt janë më të lartë. Diskutoni se si disa materiale 

mund t’i reflektojnë tingujt mbrapsht te ju (jehona) dhe disa të tjera sikur i mbysin ato.  

Ndajini nxënësit në grupe të vogla me materialet që do t’i duhen për të bërë një kuti të 

papërshkueshme nga tingujt. Vendosni si do ta organizoni testin. A do t’i testojë secili të gjitha 

materialet? Nxitini nxënësit të punojnë sistematikisht përmes shembujve dhe të regjistrojnë 

rezultatet e tyre sapo t’i gjejnë ato. Nxënësit duhet të vendosin se si do të matin intensitetin e 

tingujve. Përdorja e metodave subjektive është në rregull për sa kohë që nxënësit të gjithë bien 

dakord për atë që dëgjojnë. Ata mund të duan të matin se sa larg ata janë nga kutia kur nuk 

mund ta dëgjojnë më tik-takun e orës. Mendoni të bëni një matje mesatare për grupin. 

Përforcimi: Nxënësit mund të përdorin tabelën në Fletёn e punёs 70 për të regjistruar rezultatet e 

tyre ose të përdorin të dhënat e Anit në Librin e nxënësit.  
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Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve dhe aktivizimin në orën e mësimit. 

Detyrë shtëpie: Përdorni Fletёn e punёs 71 të planifikoni një provё të një materiali të 

papërshkrueshëm nga tingujt.  

Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 73, e cila modelon planifikimin e një investigimi. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 60 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.12.  Frekuenca dhe volumi Situata e të nxënit: Shumica e tingujve krijohen 

nga dridhjet e shkaktuara nga goditja ose fёrkimi i 

njё sendi. Nёse ndryshon mёnyra qё shkakton 

dridhjet, atёherё ndryshon dhe tingulli i prodhuar. 

Goditni lehtё njё daulle dhe do tё prodhoni tingull 

mё tё dobёt. Provojeni vetё! 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të pёrshkruajё konceptet frekuencё dhe volum dhe përdorimin e tyre; 

- të paraqesё valë të ndryshme tingujsh me vizatim; 

- të tregojё se si frekuenca e një korde zanore varet nga gjatësia e tij dhe 

trashёsia; 

- të tregojё se volumi dhe frekuenca e një vegle muzikore mund të 

ndryshohet. 

Fjalët kyçe:   

fortёsia e tingullit,  

tingull i fortё,  

volum i lartё,  

frekuencё,  

tendosje.  

Burime: teksti mësimor,  tri 

kavanoza kafeje, ujё, plastelinё, 

shkop.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Brainstorming/Shpjegim me demonstrim/Punё e pavarur  

Parashikimi: Mbёshtillini tre kavanoza kafeje që të mos shihni dot brenda. Mbushini përgjysmë 

me sasi të njëjtë uji. Kërkojini një nxënësi të hedhё një grumbull të madh plasteline në njërin prej 

kavanozave, vendosni kapakët dhe tundini ata. A jeni në gjendje të zbuloni se nё cilin kavanoz 

është plastelina pa i parё kavanozёt nga brenda? Merni një shkop dhe goditni secilin kavanoz që 

të bëni një zhurmë – kavanozi me tingull më të ulët është ai që ka plastelinën brenda. Si e bëmë 

këtë? Plastelina ngre nivelin e ujit dhe ndryshon volumin.  

Ndërtimi i njohurive: Instrumente të ndryshme dhe materiale të ndryshme krijojnë tinguj të 

ndryshëm. Një klarinetë prej druri tingëllon ndryshe nga një klarinetё prej metali. Tingujt e 

instrumenteve mund të ndryshohen në dy mënyra: frekuenca dhe volumi. Shpjegojuni nxёnёsve 

duke i vizatuar nё dёrrasё tё zezё:   

Një tingull i ulёt paraqitet nё kёtё mёnyrё: 
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Një tingull i lartë paraqitet nё kёtё mёnyrё: 

                  

Jepuni nxënësve një gamë instrumentesh muzikore dhe nxitini të eksplorojnë se si krijohen 

tingujt. Cila pjesë e instrumentit dridhet? Provoni të bëni tingullin më të ulët që mundeni, pastaj 

më të lartin. Çfarë duhej të bënit? Në përgjithёsi, sa më shumë energji që përdorni të bëni 

tingullin, aq më i lartë do të jetë ai. 

Tinguj të frekuencave të ndryshme krijojnë valë të shpejtësive të ndryshme. 

Një tingull më i lartë ka majat e valëve shumë afër me njëra-tjetrën dhe ka këtë pamje: 

               

Një tingull i ulët ka një valë më të ngadaltё dhe të shpërndarë dhe duket kështu: 

                

Ndryshimi i gjatësive të valёve të vibrimeve të ajrit në një instrument do të ndryshojë frekuencёn 

e notave të prodhuara. 

Përforcimi: Nxitini nxënësit të bëjnë një paraqitje të lakuriqëve të natës ose delfinëve që 

fishkëllejnë duke përdorur letra. Ndihmojini të hartojnë një skicë që tregon se cilat kafshë e kanë 

dëgjimin më të mirë. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve dhe aktivizimin në orën e mësimit. 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të bëjnë një listë të tingujve në shtëpitë e tyre që sinjalizojnë 

diçka. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 61 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.13  Ndryshimi i frekuencёs Situata e të nxënit: Si mund ta ndryshoni 

frekuencёn e njё korde muzikore? 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të zbulojë se si të ndryshojë frekuencёn e një korde; 

- të planifikojë një provë të saktë dhe të vendosë çfarë do tё ndryshojë 

dhe çfarë do të mbajё të njëjtë; 

- të planifikojë dhe të prezantojë një detyrë rreth historisë së tingujve 

dhe muzikës.  

Fjalët kyçe:   

frekuencё,  

ndryshim frekuence.  

Burime: teksti mësimor, letër ngjitëse të tejdukshme, 

vizore, kapëse letrash, rripa elastikё të gjatësive 

dhe gjerësive të ndryshme, gypa plastikё,  një 

video-kamerë, pesha tё masave tё ndryshme, 

audio, foto ilustruese.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe 

mjedisi, shkencat e natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

 Brainstorming/Diskutim mbi njohuritё paraprake/Punё e pavarur  

Parashikimi: Vendosni me audio njё pjesё muzikore qё ta dёgjojnё nxёnёsit. A munden nxënësit 

të identifikojnë ndonjë nga instrumentet që luhen vetëm nga tingulli i tyre? Kush e ka ritmin më 

të lartë? Kush e ka ritmin më të ulët?  

Nëse ndonjë prej nxënësve luan një instrument, kërkoji atij ta sjellë në klasë dhe të luajë një pjesë. 

Ndërtimi i njohurive: Tregojuni nxёnёsve foton e një personi që po i bie kitarёs. Si e ndryshon 

personi qё luan, ritmin e notave që krijon? 

 
 

Lexoni faqen 98 të Librit të nxënësit dhe diskutoni me nxënësit çfarë dinë për violonçelin dhe 
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mandolinën. Diskutoni se si muzikantët flasin rreth ndryshimit të frekuencёs së instrumenteve të 

tyre që të arrijnë nota të larta dhe të ulëta. Libri i nxënësit identifikon tri opsione. Nxënësit mund 

të bëjnë njërën ose të gjitha. Vendosni se si do t’i organizoni grupet dhe cilën variabël do të 

ndryshojë secili grup. Nëse po shikoni ndryshime të vogla, është e rëndësishme që të jeni të qartë 

rreth variablit eksperimental që do të ndikojë nё ndryshimin e frekuencës - nëse është gjatësia, 

gjerësia apo tendosja. Sigurohuni që nxënësit janë të qartë rreth variablave që ata do të 

ndryshojnë dhe do të mbajnë të njëjtë. Si do t’i regjistrojnë nxënësit tingujt e tyre? Mund të jetë e 

vështirë për të krahasuar ritmin e një istrumenti të akorduar. Kjo duhet të tregojë se sa më e 

shkurtër fija, aq më e lartë nota; sa më e tendosur  fija, aq më e lartë nota; sa mё e hollё fija aq mё 

e lartё nota. Pra, një lidhëse elastike, e gjatё, e trashë dhe e lirë, do të ketë tinguj më të ulët se një 

lidhëse e shkurtër, e hollë dhe e tendosur. Dritani dhe Jasmina ishin duke shkurtuar fijet e tyre 

me një gjatësi të njëjtë, por ritmi nuk do të bëhet i lartë në këto hapa si pasojë e relacioneve 

matematikore të ritmit të përshkruar në mёsimin “Frekuenca dhe volumi”.  

Përforcimi: Përdorni Fletёn e punёs 74 të modeloni regjistrimin e njё eksperimenti. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve dhe aktivizimin në orën e mësimit. 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të bëjnë një hulumtim për një instrument interesant, ndoshta 

nga një kulturë tjetër. Lërini ata të zbulojnë se si ky instrument i prodhon tingujt, nga se bëhet 

dhe ku përdoret. A është ky instrument dhe sot në përdorim?  

Kërkojuni nxënësve të plotësojnë Fletёn e punёs 75. 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 62 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore:  Instrumente tё ndryshme Situata e të nxënit: Instrumente tё ndryshёm 

frymorё funksionojnё sepse ajri dridhet brenda njё 

tubi. Ajri gjatё pёrhapjes nёpёr tub lёshon tinguj. Sa 

mё i shkurtёr tё jetё cilindri aq mё e lartё ёshtё 

frekuenca e notёs muzikore qё dёgjojmё. 
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. 

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të zbulojë se si instrumente të ndryshme bëjnë tinguj të ndryshëm; 

- të tregojë se një kolonë ajri në një instrument që fryhet, vibron për të 

bërë tinguj; 

- të zbuloj ëse si të alternojnë ritmin e instrumenteve që fryhen; 

- të vlerësojë dhe të shpjegojë rezultatet e tij.  

Fjalë kyçe:   

instrument muzikor  

Burime: teksti mësimor  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Kllaster/Shpjegim/Punё e pavarur 

Parashikimi: Tregojuni nxёnёsve foto të instrumenteve që fryhen ose sillini në klasë ato.  

 

Çfarë kanë të përbashkëta këto?  

Ndërtimi i njohurive: Shpjegojuni nxёnёsve se shumë instrumente, veçanërisht në familjen e 

instrumenteve prej druri dhe tunxhi, prodhojnë tinguj nga vibrimi i ajrit në një tub të vetëm. 

Gjatësia e tubit mund të artikulohet edhe nga përdorimi i valvolave për të rritur ose ulur 

gjatësinë e tubit (ose manualisht duke lëvizur shinën brenda dhe jashtë, në rastin e trombonit) 

ose nga mbulimi i vrimave. Sa më i shkurtër tubi, aq më i lartë ritmi i notave të krijuara kur ju 

luani me të. Sa më i gjatë tubi, aq më i ulët do të jetë ritmi i notave. Gjerësia e tubit ndikon te 

ritmi dhe te krijimi i notave. Tubat e ngushtë prodhojnë nota më të larta se sa tubat e gjerë. 

Kërkojuni nxënësve të vendosin me kujdes majat e gishtave në fyt kur flasin. Ata duhet të 

ndiejnë vibrimet. Te njerëzit, tingujt prodhohen nga hapja dhe mbyllja e dy rrotullimeve të holla 

të indeve në pjesën e mbrapme të fytit tonë të quajtur korda zanore. Kur kordat e zërit janë të 

lira, hapësira midis tyre hapet. Kur ato janë të ngjeshura, hapësira mbyllet. Hapja e kordave 

zanore prodhon një tingull me ritëm të ulët; tërheqja e tyre duke u mbyllur krijon një tingull me 

ritëm të lartë. Me rritjen tuaj, kordat zanore bëhen më të mëdha dhe zëri juaj trashet.  

Pёrforcim: Kërkojuni nxënësve të presin një karton nё formё katrore dhe një katror tjetër më të 

madh me një letër kafe mbështjellëse. Ata duhet ta presin letrën mbështjellëse në gjysmë, të bëjnë 

një trekëndësh dhe ta ngjisin këtë siç tregohet në figurë. Pastaj të palosin kartonin dhe letrёn nga 

këndi te këndi tjetër dhe ta rrotullojnë letrën sipër në ajër. Zarfi prej letre ngjyrё kafe do të lёvizë 

dhe do të bёjë një zhurmë. 
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Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve dhe aktivizimin në orën e mësimit. 

Detyrë shtëpie: Kërkojuni nxënësve të dëgjojnë një pjesë të një seriali në radio ose me kasetё. Sa 

lloje efektesh mund të dallojnë? A mund të dallojnë nëse regjistrimet janë të vёrteta apo të bëra 

artificialisht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 63 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.15. Vizitё nё njё dyqan instrumentesh 

muzikore 

Situata e të nxënit:  

Nё njё dyqan instrumentesh muzikore 
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Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.  

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- tё zbulojё se instrumente të ndryshme bëjnë tinguj të ndryshëm; 

 

Fjalët kyçe:   

fjalët kyçe të 

tematikës 

Burime: Libri i nxёnёsit  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrёs.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Ekskursion mёsimor 

 

Veprimet nё situatё: Drejtojini nxёnёsit nё njё dyqan me instrumente muzikore qё keni pranё 

shkollёs suaj. Ata do tё shohin nga afёr lloje tё ndryshme instrumentesh muzikore dhe do tё 

provojnё tingujt e secilit. Nxёnёsit do tё jenё nё gjendje tё bёjnё njё krahasim ndёrmjet 

frekuencave muzikore dhe fortёsisё sё tingujve nё instrumene tё ndryshme muzikore.   

 

  

 

Vlerësimi: ___________________________ 

Detyrë shtëpie: Vizatoni disa instrumente muzikore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 64 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 
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 Tema mësimore 3.16  Pёrsёritje Situata e të nxënit: Pёrforcim njohurish  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të kontrollojё njohuritё qё ka mësuar rreth tingujve në këtë 

kapitull;  

- të shpjegojё mënyra të prodhimit të tingujve; 

- të tregojё se dëgjimi është një prej shqisave tona; ne dëgjojmë 

përmes veshëve; 

- të dallojё frekuencёn me volumin; 

- të shpjegojё se si mund ta ndryshojë tingullin që bën një 

instrument;  

- të tregojё se sa më larg që të jemi nga një tingull, aq më i ulët do 

të jetë ai dhe e kundërta. 

Fjalët kyçe:   

tingull,  

frekuencё,  

fortёsia e tingullit,  

tingull i fortё,  

volum i lartё,  

frekuencё,  

tendosje. 

Burime: teksti, interneti  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e natyrёs   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Diskutim mbi njohuritё paraprake/Ditari dypjesёsh 
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Parashikimi: Diskutoj me nxënësit disa nga pyetjet që kam hartuar. Paraprakisht kam hartuar 

katër grupe pyetjesh nga këto më poshtë, dhe u jap grupeve (katër grupe) fletët me pyetje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërtimi i  njohurive:  Meqenëse ky është një mësim, i cili përmbledh të gjitha njohuritë që janë 

trajtuar në mësimet e mëparshme, në fazën e ndërtimit të njohurive përdor teknikën e ditarit 

dypjesësh. Ndërtoj një tabelë në dërrasë të zezë dhe kërkoj nga nxënësit që ta plotësojnë atë.  

Koncepti                                                    Komenti  

Decibel  

 

Jehona  

Zhurmëmbytës  

Notë 

Volum 

Valë tingulli 

Tension 

Akordim 

Vibrim 

Vёllim 

 

njësi që mat se sa i lartë ose i ulët është një tingull. Decibeli është një 

shkallë logaritmike – kështu, 20 dB është më shumë se dyfishi i 10 Db. 

reflektimi ose kthimi mbrapsht i valëve të tingujve nga një sipërfaqe.  

të mbytësh një zë ose ta bësh atë më të ulët. 

në muzikë kur një tingull bëhet në një shkallё të caktuar. 

sa i lartë ose i ulët është zëri. 

modeli i rregullt i vibrimeve që lëvizin përmes një materiali. 

sa fortë është tendosur diçka. 

përshtatja e instrumenteve muzikore në shkallё (volum) të saktë. 

lëvizja shumë e shpejtë e një distance të vogël para dhe mbrapa. 

sa i lartë ose i ulët është zëri. 

Përforcimi: Diskutohen përgjigjet e dhëna dhe grupet vlerësojnë njëri-tjetrin. 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

Merr pjesë aktive në grup, në hartimin e pyetjeve dhe dhënien e përgjigjeve. 

Argumenton përgjigjet, interpreton mirë dhe qartë konceptet e kapitujve. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për përdorimin e saktë të fjalorit shkencor, bashkëveprimin me 

njëri-tjetrin dhe punën në grup, pjesëmarrjen dhe diskutimin gjatë punës në grup, aftësitë dhe 

shprehitë praktike, si dhe saktësinë e përgjigjeve. 

Detyrё shtëpie: 

 
 

Ushtrimi 2 faqe 76 te Fletorja e punёs  

 

Grupi 2. 
                          

Ushtrimi 1 faqe 76 te Fletorja e punёs  

Grupi 

111. 

                        

 

Ushtrimi 3 faqe 76 te Fletorja e punёs  

 
 

Grupi 3. 
                          

 

Ushtrimi 4 faqe 76 te fletorja e punёs  

 

 

Grupi 4. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 65 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.17.  Listё pёr kontrollin e njohurive Situata e të nxënit:   

Pёrforcim njohurish 

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të shpjegojë se si zëri pёrhapet si valë; 

- të kuptojë se zëri ndryshon në distancë; 

- të bёjë vëzhgime dhe matje të sakta në investigimet e tyre; 

- të bëjë parashikime dhe të vlerësojë evidencat e tyre. 

Fjalët kyçe:   

decibel,  

jehonë,  

zhurmëmbytës,  

notë, 

volum, 

valë tingulli, 

tension, 

akordim, 

vibrim, 

vёllim. 

Burime: teksti, fletorja e punës  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Stuhi mendimesh/Puna në grupe/Punë e pavarur  

Parashikimi:  

Bëni një kontroll frontal mbi njohuritë e deritanishme të nxënësve për tingullin.  

Lërini të lirë të debatojnë dhe të ballafaqojnë njohuritë ndërmjet tyre.  

Ndërtimi i njohurive: Nxënësit ndahen në tri grupe. Paraprakisht kam hartuar disa grupe 

pohimesh, nga një për secilin grup. U jap grupeve fletët me pohime pёr tё arsyetuar rreth tyre.  

    Grupi 1  

- Kam mёsuar se ka burime tё ndryshme tingujsh dhe mund tё pёrmend disa prej tyre.  

- Mund tё tregoj disa prej vrojtimeve pёr ndryshimin e tingujve.  

- Mund tё pёrshkruaj dallimet midis tingujve tё ndryshёm duke pёrdorur fortёsinё dhe frekuencёn. 

- Kam mёsuar se tingulli pёrhapet pёrmes materialeve tё ndryshme deri te veshёt e mi.  

    Grupi 2  

- Mund tё pёrshkruaj zbulimet e mia rreth instrumenteve muzikore.  

- Mund tё pёrshkruaj si ndryshimi i gjatёsisё ose i tendosjes sё njё korde muzikore ndryshon 

frekuencёn ose volumin e njё note muzikore.  

- Mund tё bёj pёrgjithёsime pёr ndryshimet e tingullit p.sh sa mё e tendosur tё jetё njё kordё, aq mё 
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e lartё ёshtё nota qё lёshon.  

- Kam mёsuar tё vrojtoj dhe tё regjistroj ndryshimet e volumit e tё frekuencёs sё tingullit.  

 

  Grupi 3  

- Mund tё tregoj se çfarё ёshtё dridhja te njё vegёl muzikore.  

- Mund tё tregoj si pёrhapet tingulli, pёrse pёrhapet mё mirё pёrmes trupave tё ngurtё sesa pёrmes 

gazeve.  

- Mund tё ndryshoj tingujt dhe tё regjistroj mёnyrёn si e arrita kёtё.  

- Mund tё planifikoj dhe tё kryej njё eksperiment tё plotё pёr ndryshimin e frekuencёs dhe fortёsisё.  

Përforcimi: I lë nxënësit të punojnë në fletore për përgjigjet e pyetjeve për rreth 10 minuta. Pas 

diskutimit mes tyre dhe mbajtjes së shënimeve, një përfaqësues grupi jep përgjigjet, duke u 

ndihmuar nga të tjerët për dhënien e shembujve, në mënyrë që të përfshihen sa më shumë 

nxënës. Përgjigjet e tyre korrigjohen dhe saktësohen nga grupet e tjera, duke përforcuar kështu 

konceptet kryesore.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për aftësitë, shkathtësitë dhe interpretimin e rezultateve. 

Detyrë shtëpie:  
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 66 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

 Tema mësimore 3.18. Projekt: “Tingujt qё na rrethojnё” 

(ora e parë)  

 

Situata e të nxënit:  

Përzgjedhja dhe sistemimi i materialeve  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të vlerësojnë njohuritë e fituara për tingujt.  

 

 

Fjalë kyçe:   

decibel,  

jehonë,  

zhurmëmbytës,  

notë, 

volum, 

valë tingulli, 

tension, 

akordim, 

vibrim, 

vёllim. 

Burime: teksti, interneti.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Punё nё grupe/Hetim/Mbledhja e të dhënave 

Grupi i dytë: Tё mbledhё tё dhёna pёr tingujt 

- Si formohen tingujt?  

- Cila ёshtё rёndёsia e njohjes sё tyre? 

- Tё krijojё njё poster për lloje tё ndryshme sendesh qё prodhojnё tinguj tё ndryshёm. 

Grupi i dytё:  

Të mbledhё tё dhёna pёr materialet qё shkaktojnё tinguj, duke i klasifikuar nё tinguj tё fortё dhe 

tё dobёt. 

- Cilat janё disa  nga materialet qё shkaktojnё tinguj?   

Grupi i tretё: 

- Tё krijojё njё poster për  instrumentet muzikore dhe tingujt qё prodhon secili. 

Detyrat dhe puna e pavarur: Të ushtrohen në mbajtjen e shënimeve, ndërkohë që grumbullojnë 
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informacione dhe përzgjedhin materialin e gjetur. 

 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për: 

- përdorimin e saktë të fjalorit shkencor;  

- bashkëveprimin me njëri-tjetrin dhe punën në grup;  

- pjesëmarrjen dhe diskutimin gjatë punës në grup, aftësitë dhe shprehitë praktike, si dhe 

saktësinë e përgjigjeve. 

Detyrë shtëpie: Mbledhja e tё dhёnave. 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 67 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

 Tema mësimore 3.17. Projekt: “Tingujt qё na rrethojnё” 

(ora e dytë)  

 

Situata e të nxënit:  

Përzgjedhja dhe sistemimi i materialeve  

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

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të vlerësojë njohuritë e fituara për tingujt. 

 

 

 

Fjalët kyçe:   

decibel,  

jehonë,  

zhurmëmbytës,  

notë, 

volum, 

valë tingulli, 

tension, 

akordim, 

vibrim, 

vëllim. 

Burime: teksti, interneti.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Puna në grupe/Punë e pavarur 

Veprimet në situatë: 

Nё orёn e dytë të projektit, grupet sipas ndarjes së bërë japin informacionin e gjetur për llojet e 

tingujve, formimin e tyre dhe llojet e materialeve qё i prodhojnё ato. 

Të gjitha materialet pёrzgjidhen, sistemohen, përgatiten postera dhe diskutohet rreth tyre. 

Secili grup fillon punën për përgatitjen e projektit nëpërmjrt një posteri ose fletëpalosjeje. 

Nxënësit diskutojnë për rezultatet e punës duke dhënë dhe sugjerime për punimet më të mira.  

 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për: 

- përdorimin e saktë të fjalorit shkencor;  

- bashkëveprimin me njëri-tjetrin dhe punën në grup;  

- pjesëmarrjen dhe diskutimin gjatë punës në grup, aftësitë dhe shprehitë praktike, si dhe 

saktësinë e përgjigjeve. 

Detyrë shtëpie: 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 68 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

 Tema mësimore 3.20. Projekt: :“Tingujt qё na rrethojnё” 

(ora e tretë)  

 

Situata e të nxënit: Prezantim  

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 

mësimore:  

Nё fund tё orёs sё mёsimit nxёnёsi/ja ka arritur: 

- të vlerësojë njohuritë e fituara për tingujt. 

 

 

 

Fjalët kyçe:   

decibel,  

jehonë,  

zhurmëmbytës,  

notë, 

volum, 

valë tingulli, 

tension, 

akordim, 

vibrim, 

vëllim. 

Burime: teksti, interneti.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:   

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Prezantim  

Veprimet në situatë: Nё orёn e tretë tё projektit, secili grup prezanton temёn e projektit.  

Grupi i parё do të prezantojë një temё në lidhje me tingujt dhe llojet e tyre. 

Grupi i dytë do të prezantojë një temë në lidhje me instrumentet muzikore. 

Grupi i tretë do të prezantojë një temë në lidhje me materialet qё prodhojnё tinguj. 

Zgjidhet projekti mё i mirё. 

 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për: 

Saktësinë e paraqitjes së projektit sipas detyrës së dhënë duke u fokusuar në rezultatet: 

- për mënyrën e përpunimit tё materialit, pa gabime gjuhësore dhe shkencore;                                                

- nëse materiali përmban larmi informacionesh e ide origjinale te nxënësit;                                                       

 - për referimin apo prezantimin e materialit, nëse ai është i përciptë, i mirë apo shumë i mirë. 

 

Detyrë shtëpie: 
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PLANIFIKIMI I ORЁS MЁSIMORE 69 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

 

Tema mësimore 3.21. Vlerësim i portofolit  

 

Situata e të nxënit: Me portofolat sipër 

bankave  

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

Nxënësi/ja: 

- përshkruan shkurtimisht përmbajtjen e portofolit; 

- evidenton punimet më të realizuara; 

- vlerëson rëndësinë e plotësimit të portofolit. 

Fjalët kyçe: 

portofol,  

vlerësim, 

përmirësim.  

 

 

Burime: detyrat e punuara në 

klasë e në shtëpi, projekti dhe 

materiale të tjera të portofolave të 

nxënësve. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlerësimi: Vlerësim i portofolave të çdo nxënësi me notë. 
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 70 

 

 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Dituri natyre  Shkalla: II Klasa: IV 

Tema mësimore 3.22 Test përmbledhës Situata e të nxënit: 

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

Nxënësi/ja:  

- vlerëson konceptet kryesore të tematikës; 

- vlerëson njohuritë e fituara për veçoritë dhe strukturën e qelizave.  

 

 

 

Fjalët kyçe:  

fjalët kyçe të 

tematikës  

  

Burime: teksti i nxënësit, test i 

parapërgatitur, Libri i mësuesit. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

gjuhёt dhe komunikimi, shoqёria dhe mjedisi, shkencat e 

natyrës.   

Metodologjia, teknikat e përdorura dhe veprimtaritë e nxënësve  

Punë e pavarur 

Klasa ndahet nё dy grupe të ndryshme. Secili grup punon në mënyrë të pavarur gjatë gjithë orës 

tezën me pyetjet e përgatitura paraprakisht, duke u bazuar në njohuritë e fituara në këtë 

tremujor.  

Shënim. Më poshtë kemi dhënë: 

- një model testi për këtë tremujor dhe çelësin për ta korrigjuar testin (pikëzimin dhe 

mënyrën e vlerësimit),  

- një bankë pyetjesh, nga ku ju mund të zgjidhni pyetjet  për të krijuar ju vetë dy testet (nga 

një për secilin grup) sipas gjykimit tuaj apo sipas vlerësimit që keni për nivelin e klasës. 

Edhe banka e pyetjeve shoqërohet me përgjigjet.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen me shkrim. 

 


