
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDHËZUES PËR MËSUESIN 
 

BIOLOGJIA 9 

 

 

 

 

 

 

PËRMBAJTJA E UDHËZUESIT: 

 

Plani vjetor i lëndës 

Planet e periudhave 

70 plane ditore 

Teste përmbledhëse sipas periudhave 

 

 

 

Ky Udhëzues mësuesi i përgjigjet tekstit Biologjia 9 

të shtëpisë botuese Dudaj.  

 



Hartoi: Blerina Maliqati 

Redaktoi: Klodiana Metani 

 

Si përdoret “Udhëzuesi për mësuesin”? 

 Udhëzuesi për mësuesin është një material ndihmës për mësuesin për planifikimin dhe zbatimin e kurrikulës së re të biologjisë për 

arsimin e mesëm të ulët. Kjo paketë është në përputhje me kurrikulën kombëtare të shkencave të natyrës dhe programin lëndor të biologjisë, për 

shkallën e tretë. Për shfrytëzimin e kësaj pakete sugjerohet që të punohet me planifikim vjetor dhe sipas periudhave të cilat duhet të respektojnë 

kërkesat e programit kombëtar të biologjisë.  

Udhëzuesi për mësuesin përmban: 

I. modeli i planifikimit vjetor dhe tremujor (të sugjeruara); 

II. modele planesh ditore (70 orë); 

III. testet përmbledhëse (3 teste)  

 

I. MODELE PËR PLANIFIKIMIN VJETOR DHE TREMUJOR 

Në udhëzues jepen modelet e planifikimeve vjetore dhe tremujore të cilat janë sugjeruese për mësuesit. Ato përmbajnë elementet e reja 

të planifikimit të kurrikulës, të cilat i krijojnë mësuesit hapësira lirie, fleksibiliteti, për ta përshtatur planifikimin në përputhje me 

interesat dhe nevojat e nxënësve të tij. Gjithashtu ato sugjerojnë planifikimin e kohës shtesë për vlerësimin që mund të doni t’u bëni 

nxënësve, si dhe për përfshirjen  e disa tematikave shtesë për rubrikën Si veprohet në shkencë (SVSH). (Kjo rubrikë përmban gjithashtu 



veprimtarinë e disa prej shkencëtarëve që kanë kontribuuar në zhvillimin  e shkencës së jetës, si dhe rolin e tyre në zhvillimin e ideve kryesore të 

saj. Përmbajtja ndjek rendin kronologjik, për të pasur sa më të qartë vendin dhe rolin që kanë në historinë e zhvillimit të kësaj shkence).  

 

 

 

 

TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT 

     Biologji IX  

 

35 javë X 2 orë/javë = 70 orë  

 

Tematikat Përmbajtja sipas tematikave Numri i orëve 

 

 

  

 

 

CIKLET  

Proceset te bimët  

 Fotosinteza  

 Përshtatja e bimëve për të kryer fotosintezën   

Proceset te bimët  

                 Riprodhimi  

 Ndërtimi i një bime me lule  

 Pjalmimi dhe pllenimi   

 Frutat dhe farat  

 Riprodhimi joseksual te bimët  

 

 

30  orë 

 

 

NDERVEPRIMET  

Ndryshimet në popullatë dhe ndikimi i njeriut  

 Rrjedha e energjisë  

 Konkurrenca  

 Mbipopullimi  

 

 

20 orë 

 

 

 

Gjenet dhe gjenetika  

 Kromozomet 

 ADN 

 

 

 



 

DIVERSITETI  
 Gjenet 

Evolucioni 

 Fosilet 

 Përzgjedhja natyrore 

 Teoria e evolucionit 

Ndërhyrjet në gjene dhe bioteknologjia 

Inxhinieria gjenetike 

 Klonimi 

 Mbarështimi selektiv te bimët dhe kafshët 

 Mekanizmat mbrojtës të organizmit të 

njeriut 

 

 

 

20 ore  

TOTALI  70 orё 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFIKIMI VJETOR SIPAS PERIUDHAVE 

 

FUSHA: Shkencat e natyrës 

LËNDA: Biologji 9 

 

 

Tematika 

Shpërndarja e përmbajtjes së lëndës 

Shtator-Dhjetor (26 orë) Janar-Mars (26 orë) Prill-Qershor (18 orë) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Fotosinteza  

1.2 Përshtatjet e gjethes  

1.3 Faktorët që ndikojnë në fotosintezë  

1.4 Detyrë eksperimentale: Fotosinteza  

1.5 Përthithja nga rrënjët  

1.6 Ushtrime  

1.7 Përsëritje   

1.8 Pjesët e një bime me lule. Riprodhimi 

seksual  

1.9 Detyrë eksperimentale
:
 Të vëzhgojmë një 

lule  

1.10 Pjalmimi  

1.11 Pllenimi. Farat dhe frytet  

1.12 Përhapja e farave. Mbirja   

1.13 Detyrë eksperimentale: Mbirja e farave  

1.14 Riprodhimi joseksual  

1.15 Përsëritje  

1.16 ADN  

1.17 Detyrë eksperimentale: Nxjerrja e ADN-

së nga fryti  

1.18 Kromozomet. Gjenet  
1.19 Gjenetika  

1.20 Detyrë eksperimentale: Si të përdorim 

profilin e ADN-së  

1.21 Detyrë eksperimentale: Të modelojmë 

ADN-në  

2.1 Fosilet  

2.2 Kushtet në Tokë. Përzgjedhja natyrore  

2.3 Detyrë eksperimentale: Ndërtimi i modelit 

të përzgjedhjes natyrore  

2.4 Evolucioni  

2.5 Ushtrime  

2.6 Karl Lineu. Mendeli  

2.7 Ushtrime  

2.8 Një teori në evoluim  

2.9 Ushtrime  

2.10 Përsëritje  

2.11 Mbrojtjet natyrore. Sistemi imunitar   

2.12 Vaksinimet. Imuniteti pasiv. Programi i 

imunizimit  

2.13 Ushtrime  

2.14 Inxhinieria gjenetike  

2.15 Detyrë eksperimentale: Modifikimet 

gjenetike dhe bioteknologjia  

2.16 Klonimi  

2.17 Transplanti i organeve  

2.18 Ushtrime  
2.19 Sëmundja e lisë dhe Eduard Xheneri  

2.20 Deshifrimi i librit të jetës  

2.21 Ushtrime  

2.22 Përzgjedhja artificiale  

2.23 Etika dhe klonimi  

3.1 Klasifikimi dhe çelësat  

3.2 Detyrё eksperimentale: 

Klasifikimi dhe çelësat  

3.3 Dekompozuesit, nivelet 

trofike dhe rrjedha e energjisë  

3.4 Detyrë eksperimentale: 

Dekompozuesit  

3.5 Hapësira dhe ushqimi  

3.6 Sëmundjet. Grabitqarët  

3.7 Ushtrime 

3.8 Mjedisi fizik. Popullsia 

njerëzore  

3.9 Detyrë eksperimentale: 

Ndryshimet në popullatë  

3.10 Përsëritje  

3.11 Bujqësia intensive. Rritja e 

lirë  

3.12 Bujqësia organike. Çështje 

të debatueshme  

3.13 Ushtrime  

3.14 Shfarosja e llojit  
3.15 Mbipopullimi  

3.16 Përsëritje  

3.17 Vlerësim i portofolit 

3.18 Test përmbledhës  

 



 

1.22 Përcaktimi i seksit  

1.23 Ushtrime  

1.24 Përsëritje  

1.25 Vlerësim portofoli  

1.26 Test përmbledhës   

2.24 Përsëritje  

2.25 Vlerësim portofoli  

2.26 Test përmbledhës   

 

  

 

 

PLANIFIKIMI PËR PERIUDHËN SHTATOR-DHJETOR  

 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe 

 

Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit 
Nxënësi: 

 merr pjesë në bashkëbisedime me moshatarët dhe të rriturit për tema me interes mësimor dhe shoqëror duke bërë pyetje, dhënë përgjigje dhe 

veçuar informacionin kryesor; 

 transmeton saktë të dhënat e mbledhura për një temë konkrete në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të 

shprehurit; 

 përshkruan me gojë dhe me shkrim një ngjarje të lexuar ose të dëgjuar duke ruajtur rrjedhën logjike të saj; 

 analizon përmbajtjen dhe kuptimin e nocioneve (koncepteve) të reja duke përdorur leksikun e përshtatshëm. 

 

Kompetenca e të menduarit 

Nxënësi: 

 paraqet në forma të ndryshme (me gojë, të shkruar, grafike, me simbole) argumente për të përforcuar mendimin apo qëndrimin e vet për një 

problem nga fusha të caktuara; 

 përzgjedh dhe klasifikon informacionin nga burime të ndryshme në bazë të një kriteri të caktuar për një temë konkrete dhe e përdor për marrjen 

e një vendimi apo për zgjidhjen e një problemi/detyre; 

 argumenton ndërmarrjen e hapave konkretë të cilët çojnë në përfundimin e një detyre/veprimtarie, zgjidhjen e një problemi, të ndonjë punimi në 

klasë/shkollë apo gjetiu; demonstron zgjidhjen e një problemi (të matematikës, gjuhësor, etj.) bazuar në të dhënat tekstuale, numerike, 

eksperimentale të detyrës, e cila realizohet në klasë/shkollë apo jashtë saj, argumenton ecurinë për arritjen e rezultatit; 

 identifikon me anë të krahasimit dallimet dhe ngjashmëritë midis ligjeve dhe dukurive që ndodhin në natyrë me ato në shoqëri, duke vënë në 

dukje lidhjen shkak-pasojë midis këtyre dukurive. 

 



 

Kompetenca e të nxënit 

Nxënësi: 

 regjistron në formë të shkruar, grafike, etj., informacionin/faktet për një temë; veçon me anë të teknikave të ndryshme pjesët sipas rëndësisë dhe 

nevojës për temën/detyrën e dhënë; 

 regjistron, skedon dhe përdor teknika të tjera për të menaxhuar informacionin/faktet ose formulat për një temë, duke i radhitur ato sipas llojit, 

burimit dhe rëndësisë; 

 paraqet/skicon idetë e veta për ecurinë dhe mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti duke e argumentuar para të tjerëve; 

 paraqet në mënyrë të pavarur udhëzimet/simbolet e dhëna në libër, skicë, plan, partiturë muzikore, skenar, koreografi etj., për të përmbushur një 

veprim, aktivitet ose detyrë që kërkohet prej tij/saj; 

 shfrytëzon në mënyrë të efektshme teknika të ndryshme gjatë të nxënit të temës së dhënë, duke klasifikuar informacionin e njohur nga ai i 

panjohur, si dhe atë që është i paqartë; 

 përdor elementet e portofolit personal për vetëvlerësimin dhe identifikimin e anëve të forta, i shfrytëzon ato për përparimin në mësime, duke i 

radhitur sipas llojit, burimit dhe rëndësisë. 

 

 Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin 

Nxënësi: 

 analizon pasojat që sjell dëmtimi i mjedisit për jetën e njeriut dhe biodiversitetit, duke i paraqitur idetë në formë të shkruar ose në ndonjë formë 

tjetër të të shprehurit, jep mendimin dhe qëndrimin e vet për këtë çështje; 

 përdor programet kompjuterike për përpunimin e të dhënave dhe paraqitjen e vizatimeve/diagrameve të nevojshme për përgatitjen e materialeve 

individuale apo/dhe publikimeve të ndryshme të shkollës; 

 përdor materiale, burime të ndryshme informimi dhe teknologjinë në shkollë dhe në jetën e përditshme si ndihmë për përparimin në mësime 

dhe për orientim në karrierë; 

 

Kompetenca personale 
Nxënësi: 

 vlerëson vlerën ushqyese të ushqimeve që konsumon, duke i klasifikuar në bazë të nevojave të individit për to në situata të ndryshme (gjatë 

stinëve, sëmundjeve etj.); 

 argumenton nevojën e respektimit të regjimit ushqimor të shëndetshëm dhe të regjimit ditor, javor apo mujor, sipas udhëzimeve të lexuara ose 

të dëgjuara nga mjeku gjatë një diskutimi në klasë, shkollë apo në familje; 

 vlerëson domosdoshmërinë e kushteve higjienike për përgatitjen dhe konsumimin e ushqimeve dhe pijeve, shpjegon rrethanat e mundshme të 

helmimit nga papastërtia; 

 dallon sjelljen korrekte nga ajo jokorrekte gjatë punës në grup ose në situata emocionale dhe propozon masat për parandalimin/tejkalimin e tyre; 

 shpjegon rëndësinë e identifikimit të personave dhe shërbimeve kompetentë të nevojshëm për mbështetje në situata që konsiderohen 



 

potencialisht të rrezikshme për shëndetin fizik dhe mendor. 

 

Kompetenca qytetare 

Nxënësi: 

 praktikon të drejtat dhe detyrimet si qytetar në situata konkrete të jetës së përditshme, në klasë, shkollë, komunitet ose gjatë diskutimit dhe 

respektimit të mendimit të tjetrit; 

 reagon ndaj personave të cilët shkelin, cenojnë ose mohojnë të drejtat e të tjerëve, duke i ilustruar këto sjellje me shembuj të figurave të shquara 

historike, personazheve nga letërsia apo filmat, si dhe arsyeton pasojat e këtyre veprimeve për individin, grupin dhe komunitetin; 

 solidarizohet me personat në nevojë ose të rrezikuar, duke ndërmarrë veprime konkrete për afrimin e ndihmës sipas nevojës që kanë; 

 identifikon paragjykimet apo dukuritë jo të mira në klasë, shkollë apo në komunitet, mban qëndrim ndaj tyre duke propozuar veprime konkrete 
parandalimi. 

 

Kompetenca digjitale 
Nxënësi: 

 përdor TIK-un për të lehtësuar procesin e të nxënit dhe për të rritur efektivitetin në mësimnxënie; 

 përdor mjetet multimediale për të bashkëpunuar me persona të tjerë dhe për të rritur produktivitetin e tij dhe të nxënit efektiv; 

 bashkëpunon me moshatarët e tij duke përdorur mjetet e telekomunikacionit bashkëpunues, për të hetuar tema mësimore, për të zgjidhur çështje 

dhe probleme që mund të lindin në shkollë dhe jashtë saj; 

 përdor me saktësi komandat e avancuara të programeve standarde për përpunimin e teksteve, tabelave, videove e fotografive për prezantime. 

 

 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të lëndës/fushës 

 

Kompetenca I: Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre 

a) Nxënësi përcakton problemin: 

 identifikon karakteristikat shkencore të problemit; 

 formulon problemin. 

b)  

c) Nxënësi zgjedh hetimin ose skicon strategjinë: 

 konsideron strategji të ndryshme; 

 planifikon procedurën. 

d)  



 

e) Nxënësi realizon procedurën:  

 ndjek hapat e planit. 

 

Kompetenca II: Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore 

a) Nxënësi identifikon ndikimet e shkencës dhe të teknologjisë:  

 studion ndikimet afatgjata të shkencës dhe të teknologjisë tek individët, shoqëria, mjedisi dhe ekonomia; 

 vendos shkencën dhe teknologjinë në kontekstet e tyre sociale dhe historike, si dhe studion ndikimin e tyre në mënyrën e jetesës së njerëzve; 

b)  

c) Nxënësi kupton si funksionojnë objektet teknike: 

 demonstron kuriozitet rreth disa objekteve teknike; 

 shqyrton përbërjen dhe funksionimin e tyre;.  

d)  

e) Nxënësi kupton dukuritë natyrore: 

 pyet veten rreth mjedisit të tij/saj; 

 përshkruan karakteristikat e tij/saj. 

 

Kompetenca III: Komunikimi në gjuhën dhe terminologjinë e shkencës 

a) Nxënësi shkëmben informacione shkencore me të tjerët: 

 krahason të dhënat dhe procedurat e tij/saj me ato të të tjerëve; 

b)  

c) Nxënësi përhap dhe zhvillon njohuritë ose rezultatet shkencore:  

 përdor mënyra të ndryshme për prezantimin e informacionit (p.sh., simbolet, tabelat, vizatimet teknike); 

d)  

e) Nxënësi interpreton dhe formulon mesazhe shkencore: 
-  përdor informacionin shkencor dhe teknologjik të marrë nga burime të ndryshme. 

 

Nr.  

Tematika 

Kreu  

Temat mësimore 

Situata e 

parashikuar 

e të nxënit 

 

Metodologjia dhe 

veprimtaritë e 

nxënësve 

Vlerësimi Burime dhe 

materialet 



 

1  

 

 

 

 

 

 

 

CIKLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ushqimi 

dhe të 

ushqyerit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Fotosinteza  

 

Çfarë ndodh gjatë 

fotosintezës?  

Përse fotosinteza 

është kaq e 

rëndësishme për jetën 

në Tokë?  

Si përshtatet një 

gjethe për të kryer 

fotosintezën?  

Shkrim i shpejtë / Lexim 

i njëpasnjëshëm/ Punë e 

pavarur/ Parashikim nga 

njohuritë paraprake/ 

Shpjegim i avancuar  

 

 

 

 

Brainstorming/ Insert/ 

Punë e pavarur/ Hap pas 

hapi  

 

 

Parashikim me terma 

paraprakë/ puna në 

grupe/ hap pas hapi/ të 

nxënit në bashkëpunim  

 

Rikujtim i njohurive/ 

Punë në grupe/ Diskutim  

Diskutim i njohurive 

paraprake/  Imagjinata e 

drejtuar/Punë me grupe   

Rikujtim i njohurive 

paraprake/shpjegim/punë 

e pavarur  

 

 

Vlerësim i 

vazhduar. 

 

Vlerësime të 

mbështetura në 

performancën e 

nxënësve, 

individual, në 

dyshe dhe në 

grup. 

 

Vlerësim i 

njëri-tjetrit.  

 

Vlerësimi 

formues, 

përmbledhës, 

diagnostikues, 

me gojë dhe me 

shkrim. 

 

Vlerësim i 

veprimtarive 

praktike 

(hetime, 

eksperimente 

etj.), i skicimit 

të posterit, i 

vizatimeve, 

Teksti i 

nxënësit, 

skemë e 

strukturës së 

gjethes, 

gjethe, 

skema të 

paetiketuara, 

prerje 

tërthore të 

gjethes, 

tekste 

shkencore, 

enciklopedi 

apo 

materiale 

nga interneti.  

 

 

 

 

Libri i 

nxënësit, 

interneti, 

enciklopedi, 

provëza 

qelqi, toptha 

algash, 

llambë, 

2 1.2 Përshtatjet e gjethes Çfarë ndodh gjatë 

fotosintezës?  

Përse fotosinteza 

është kaq e 

rëndësishme për jetën 

në Tokë?  

Si përshtatet një 

gjethe për të kryer 

fotosintezën?  

3  1.3 Faktorët që 

ndikojnë në fotosintezë 

Çfarë ndodh gjatë 

fotosintezës?  

Përse fotosinteza 

është kaq e 

rëndësishme për jetën 

në Tokë?  

Si përshtatet një 

gjethe për të kryer 

fotosintezën? 

4  1.4 Detyrё 

eksperimentale: 

Fotosinteza  

5 1.5 Përthithja nga 

rrënjët  

Çfarë ndodh gjatë 

fotosintezës?  



 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprodhimi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Ushtrime Përse fotosinteza 

është kaq e 

rëndësishme për jetën 

në Tokë?  

Si përshtatet një 

gjethe për të kryer 

fotosintezën? 

Brainstorming /  

Shpjegim/ Punë e 

pavarur  

 

 

 

 

 

Rikujtim i njohurive/  

Puna në grupe/  

Diskutim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grafikëve, 

pjesëmarrja në 

projekte, 

lojëra dhe 

kuice, debate, 

lojë me role. 

 

 

Vlerësim  i 

detyrave të 

shtëpisë, i 

detyrave 

individuale 

 

 

Vlerësim i 

vazhduar. 

 

Vlerësime të 

mbështetura në 

performancën e 

nxënësve, 

individual, në 

dyshe dhe në 

vaskë uji, 

letër 

alumini.   

 

Libri i 

nxënësit, 

revista dhe 

enciklopedi.  

 

 

 

Teksti i 

nxënësit, 

fletorja e 

punës.  

 

Teksti, 

fletorja e 

punës, lule e 

pjalmuar nga 

insekte, lente 

dore, pllakë 

e bardhë  

teksti i 

7 1.7 Detyrë 

eksperimentale: 
Thithja e kripërave 

minerale nga bima  

Cili është roli i 

rrënjëve të bimëve në 

procesin e 

fotosintezës? 

8 1.8 Ushtrime. Thithja e 

ujit  

9 1.9 Detyrë 

eksperimentale
:
 Të 

vëzhgojmë një lule 

Si zhvillohet një bimë 

e re? Pjesë të bimës, 

si kërcelli, rrënja dhe 

gjethja kanë 

funksione të 

ndryshme. Një ndër 

funksionet që ato 

kryejnë është dhe 

riprodhimi. 

10 1.10 Pjalmimi  

11 1.11 Pllenimi. Farat 

dhe frytet  

12 1.12 Përhapja e farave. 

Mbirja   



 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSITETI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modele të 

trashëgimisë  

 

 

 

 

 

1.13 Detyrë 

eksperimentale: Mbirja 

e farave 

Procesi i rritjes së 

embrionit të farës 

quhet mbirje. Farat 

mbijnë vetëm kur 

kushtet janë të 

favorshme. Që ato të 

mbijnë, duhet të 

përmbushen tri 

kushte: ujë, ngrohtësi 

dhe oksigjen. 

 

 

 

 

 

 

Hap pas hapi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parashikim me terma 

paraprakë/ 

Shpjegim/Punë e 

pavarur  

 

grup. 

 

Vlerësim i 

njëri-tjetrit.  

 

Vlerësimi 

formues, 

përmbledhës, 

diagnostikues, 

me gojë dhe me 

shkrim  

 

 

Vlerësim i 

vazhduar. 

 

Vlerësime të 

mbështetur në 

performancën e 

nxënësve, 

individual, në 

dyshe dhe në 

grup. 

 

nxënësit; 

lloje të 

ndryshme 

farash.  

 

 

 

Gotë kimike, 

letër 

thithëse, fara 

fasuleje, ujë, 

lente dore.  

 

 

 

 

Teksti i 

nxënësit, 

modeli 

plastik i 

ADN-së, 

enciklopedi, 

revista.   

14 1.14 Riprodhimi 

joseksual 
Procesi i rritjes së 

embrionit të farës 

quhet mbirje. Farat 

mbijnë vetëm kur 

kushtet janë të 

favorshme. Që ato të 

mbijnë, duhet të 

përmbushen tri 

kushte: ujë, ngrohtësi 

dhe oksigjen. 

15 1.15 Përsëritje  



 

16 1.16 ADN Çfarë janë gjenet? 

Përse janë kaq të 

rëndësishme? Gjatë 

riprodhimit seksual, 

individi i ri që 

formohet nga 

bashkimi i qelizës 

femërore nga nëna 

me qelizën seksuale 

mashkullore nga 

babai. Kombinimi i 

gjeneve nga nëna dhe 

nga babai është 

përgjegjës për 

ndryshueshmërinë 

gjenetike te 

pasardhësi.  

 

 

 

 

Diskutim/Di/Dua të di/ 

Mësova/Punë e pavarur     

Parashikim me terma 

paraprakë/Punë në 

grupe/Diskutim 

Vlerësim i 

njëri-tjetrit.  

 

Vlerësimi 

formues, 

përmbledhës, 

diagnostikues, 

me gojë dhe me 

shkrim 

 

 

 

 

Vlerësim i 

vazhduar. 

 

Vlerësime të 

mbështetura në 

performancën e 

nxënësve, 

individual, në 

dyshe dhe në 

grup. 

 

Vlerësim i 

njëri-tjetrit.  

 

Vlerësimi 

formues, 

përmbledhës, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fletorja e 

punës, gotë 

kimike, 

peshore, 

kripë, 

cilindër 

matës, ujë, 

detergjent 

enësh, shkop 

për përzierje, 

copa frutash, 

spatul, havan 

17 1.17 Detyrë 

eksperimentale: 

Nxjerrja e ADN-së nga 

fryti  

 

18 1.18 Kromozomet. 

Gjenet  

Kombinimi i gjeneve 

nga nëna dhe nga 

babai është 

përgjegjës për 

ndryshueshmërinë 

gjenetike te 
pasardhësi.  

 

19 1.19 Gjenetika  Çfarë janë gjenet? 



 

20 1.20 Detyrë 

eksperimentale: Si të 

përdorim profilin e 

ADN-së  

Përse janë kaq të 

rëndësishme? Gjatë 

riprodhimit seksual, 

individi i ri që 

formohet nga 

bashkimi i qelizës 

femërore nga nëna 

me qelizën seksuale 

mashkullore nga 

babai. Kombinimi i 

gjeneve nga nëna dhe 

nga babai është 

përgjegjës për 

ndryshueshmërinë 

gjenetike te 

pasardhësi. 

diagnostikues, 

me gojë dhe me 

shkrim  

 

 

 

 

 

 

 

Vlerësim i 

vazhduar. 

 

Vlerësime të 

mbështetura në 

performancën e 

nxënësve, 

individual, në 

dyshe dhe në 

grup. 

 

Vlerësim i 

njëri-tjetrit.  

 

Vlerësimi 

formues, 

përmbledhës, 

diagnostikues, 

me gojë dhe me 

shkrim 

dhe shtypës, 

letër filtri 

dhe hinkë, 

vaskë me ujë 

të ngrohtë, 

etanol, rrjetë 

teli si çengel.  

Teksti i 

nxënësit, 

fletorja e 

punës,  

materiale 

burimore të 

dhënash në 

lidhje me 

gjenetikën 

dhe ADnë 

(p.sh. libra, 

internet, 

video, 

enciklopedi). 

21 1.21 Detyrë 

eksperimentale: Të 

modelojmë ADN-në 

Model eksperimental 
në laborator që 

tregon si është e 

ndërtuar ADN-ja e 

njeriut.  

Përforcim i njohurive 

të marra mbi 

gjenetikën dhe 

trashëgiminë. 

22 1.22 Përcaktimi i seksit 

23 1.23 Ushtrime 

24 1.24 Përsëritje  



 

25   1.25 Vlerësim portofoli    Vlerësim 

përmes 

portofolit. 

Detyrat e 

punuara në 

klasë e në 

shtëpi, 

projekti dhe 

materiale të 

tjera të 

portofolave 

të nxënësve. 

26   1.26 Test 

përmbledhës   

   Fletë të 

parapërgatitu

ra nga 

mësuesja 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe 

 

Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit 

Nxënësi: 

 - merr pjesë në bashkëbisedime me moshatarët dhe të rriturit për tema me interes mësimor dhe shoqëror duke bërë pyetje, dhënë përgjigje dhe veçuar 

informacionin kryesor; 

 - transmeton saktë të dhënat e mbledhura për një temë konkrete në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të 

shprehurit; 

 - përshkruan me gojë dhe me shkrim një ngjarje të lexuar ose të dëgjuar duke ruajtur rrjedhën logjike të saj; 

 - analizon përmbajtjen dhe kuptimin e nocioneve (koncepteve) të reja duke përdorur leksikun e përshtatshëm. 

 

Kompetenca e të menduarit 

Nxënësi: 

 - paraqet në forma të ndryshme (me gojë, të shkruar, grafike, me simbole) argumente për të përforcuar mendimin apo qëndrimin e vet për një problem 



 

nga fusha të caktuara; 

 - përzgjedh dhe klasifikon informacionin nga burime të ndryshme në bazë të një kriteri të caktuar për një temë konkrete dhe e përdor për marrjen e një 

vendimi apo për zgjidhjen e një problemi/detyre; 

 - analizon një punim (p.sh., artikull gazete, pikturë, studim shkencor etj.) duke gjetur analogji dhe dallime me punime të ngjashme nga autorë të 

ndryshëm; 

 - interpreton një rregull, koncept apo proces të caktuar duke e ilustruar atë me shembuj konkretë nga situata të jetës së përditshme me shkrim/me gojë; 

 - identifikon me anë të krahasimit dallimet dhe ngjashmëritë midis ligjeve dhe dukurive që ndodhin në natyrë me ato në shoqëri, duke vënë në dukje 
lidhjen shkak-pasojë midis këtyre dukurive. 

 

Kompetenca e të nxënit 
Nxënësi: 

 - regjistron në formë të shkruar, grafike, etj., informacionin/faktet për një temë; veçon me anë të teknikave të ndryshme pjesët sipas rëndësisë dhe 

nevojës për temën/detyrën e dhënë; 

 - regjistron, skedon dhe përdor teknika të tjera për të menaxhuar informacionin/ faktet ose formulat për një temë duke i radhitur ato sipas llojit, burimit 

dhe rëndësisë; 

 - parashtron pyetje për çështje të ndryshme dhe organizon mendimet për të gjetur përgjigje për temën apo problemin e caktuar duke evidentuar 

përparimin/vështirësitë deri në zgjidhjen përfundimtare; 

 - paraqet/skicon idetë e veta për ecurinë dhe mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti duke e argumentuar para të tjerëve; 

 - paraqet në mënyrë të pavarur udhëzimet/simbolet e dhëna në libër, skicë, plan, partiturë muzikore, skenar, koreografi etj., për të përmbushur një 

veprim, aktivitet ose detyrë që kërkohet prej tij/saj; 

 - përdor elementet e portofolit personal për vetëvlerësimin dhe identifikimin e anëve të forta, i shfrytëzon ato për përparimin në mësime, duke i radhitur 

sipas llojit, burimit dhe rëndësisë. 

 

Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin 

Nxënësi: 

 - analizon pasojat që sjell dëmtimi i mjedisit për jetën e njeriut dhe biodiversitetit, duke i paraqitur idetë në formë të shkruar ose në ndonjë formë tjetër 

të të shprehurit, jep mendimin dhe qëndrimin e vet për këtë çështje, si dhe organizon aktivitete për mbrojtjen e mjedisit; 

 - përdor programet kompjuterike për përpunimin e të dhënave dhe paraqitjen e vizatimeve/diagrameve të nevojshme për përgatitjen e materialeve 

individuale apo/dhe publikimeve të ndryshme të shkollës. 

 

Kompetenca personale 
Nxënësi: 

- vlerëson vlerën ushqyese të ushqimeve që konsumon, duke i klasifikuar në bazë të nevojave të individit për to në situata të ndryshme (gjatë stinëve, 



 

sëmundjeve etj.); 

- argumenton nevojën e respektimit të regjimit ushqimor të shëndetshëm dhe të regjimit ditor, javor apo mujor, sipas udhëzimeve të lexuara ose të 

dëgjuara nga mjeku gjatë një diskutimi në klasë, shkollë apo në familje; 

- vlerëson domosdoshmërinë e kushteve higjienike për përgatitjen dhe konsumimin e ushqimeve dhe pijeve, shpjegon rrethanat e mundshme të 

helmimit nga papastërtia; 

- shpjegon rëndësinë e identifikimit të personave dhe shërbimeve kompetente të nevojshme për mbështetje në situata që konsiderohen potencialisht të 

rrezikshme për shëndetin fizik dhe mendor; 

- reagon ndaj sjelljeve negative duke identifikuar shkaqet e paraqitjes dhe pasojat e mundshme për shëndetin dhe mirëqenien e individit (p.sh. përdorimi 

i duhanit, alkoolit apo drogës) etj. 

 

Kompetenca qytetare 

Nxënësi: 

- praktikon të drejtat dhe detyrimet si qytetar në situata konkrete të jetës së përditshme, në klasë, shkollë, komunitet ose gjatë diskutimit dhe respektimit 

të mendimit të tjetrit; 

- reagon ndaj personave të cilët shkelin, cenojnë ose mohojnë të drejtat e të tjerëve, duke i ilustruar këto sjellje me shembuj të figurave të shquara 

historike, personazheve nga letërsia apo filmat, si dhe arsyeton pasojat e këtyre veprimeve për individin, grupin dhe komunitetin; 

- solidarizohet me personat në nevojë ose të rrezikuar, duke ndërmarrë veprime konkrete për afrimin e ndihmës sipas nevojës që kanë; 

- identifikon paragjykimet apo dukuritë jo të mira në klasë, shkollë apo në komunitet, mban qëndrim ndaj tyre duke propozuar veprime konkrete 

parandalimi. 

 

Kompetenca digjitale 

Nxënësi: 

- përdor TIK-un për të lehtësuar procesin e të nxënit dhe për të rritur efektivitetin në mësimnxënie; 

- bashkëpunon me moshatarët e tij duke përdorur mjetet e telekomunikacionit bashkëpunues, për të hetuar tema mësimore, për të zgjidhur çështje dhe 

probleme që mund të lindin në shkollë dhe jashtë saj; 

- përdor me saktësi komandat e avancuara të programeve standarde për përpunimin e teksteve, tabelave, videove e fotografive për prezantime; 

- krijon animacione origjinale ose dokumentarë duke u bazuar te ngjarjet e komunitetit dhe mjedisit shkollor. 

 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të lëndës/fushës 

 

Kompetenca I: Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre 

a) a) Nxënësi përcakton problemin: 

 identifikon karakteristikat shkencore të problemit; 



 

 formulon problemin. 

 b) Nxënësi zgjedh hetimin ose skicon strategjinë: 

 konsideron strategji të ndryshme; 

 planifikon procedurën. 

 c) Nxënësi analizon rezultatet e tij/saj ose zgjidhjen: 

kontrollon rezultatet sipas procedurës; 

nxjerr rezultatet. 

 ç) Nxënësi realizon procedurën:  

 ndjek hapat e planit; 

mban shënim për çdo detaj ose vrojtim të nevojshëm për analizën e problemit. 

 

Kompetenca II: Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore. 

 a) Nxënësi identifikon ndikimet e shkencës dhe të teknologjisë:  

 studion ndikimet afatgjata të shkencës dhe të teknologjisë tek individët, shoqëria, mjedisi dhe ekonomia; 

 vendos shkencën dhe teknologjinë në kontekstet e tyre sociale dhe historike, si dhe studion ndikimin e tyre në mënyrën e jetesës së njerëzve. 

 b) Nxënësi kupton si funksionojnë objektet teknike: 

 demonstron kuriozitet rreth disa objekteve teknike; 

 shqyrton përbërjen dhe funksionimin e tyre.  

c) Nxënësi kupton dukuritë natyrore: 

 pyet veten rreth mjedisit të tij/saj; 

 përshkruan karakteristikat e tij/saj; 

 

Kompetenca III: Komunikimi në gjuhën dhe terminologjinë e shkencës. 
a) Nxënësi shkëmben informacione shkencore me të tjerët: 

 krahason të dhënat dhe procedurat e tij/saj me ato të të tjerëve; 

b) Nxënësi përhap dhe zhvillon njohuritë ose rezultatet shkencore:  

 përdor mënyra të ndryshme për prezantimin e informacionit (p.sh., simbolet, tabelat, vizatimet teknike); 

c) Nxënësi interpreton dhe formulon mesazhe shkencore: 

 përdor informacionin shkencor dhe teknologjik të marrë nga burime të ndryshme. 

 

 



 

 

Nr. 

 

Tematika 

 

Kreu 

 

Temat mësimore 

Situata e 

parashikuar e të 

nxënit 

Metodologjia 

dhe 

veprimtaritë e 

nxënësve 

 

Vlerësimi 

 

Burime 

dhe 

materiale 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSITETI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolucioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imunizimi  

 

 

 

 

 

 

Modifikimi 

gjenetik  

 

 

 

 

 

2.1 Fosilet Si na e shpjegojnë 

fosilet të kaluarën? 

Fosilet janë mbetje 

të bimëve ose të 

kafshëve që jetuan 

miliona vjet më 

parë. Ato gjenden 

nëpër shkëmbinj 

dhe na rrëfejnë 

fragmente të 

shkurtra të jetës 

shumë kohë më 

parë.  

 

 

 

Mikroorganizmat 

ndodhen kudo rreth 

nesh. Disa prej tyre 

shkaktojnë 

sëmundje dhe 

quhen patogjenë. 

Por, si mbrohet 

trupi ynë nga 

mikroorganizmat 

patogjenë? Trupi ka 

nevojë të mbrohet 

në shumë mënyra.  

A është e mundur 

Hetime, 

vëzhgime, 

eksperimente, 

mbledhje 

rezultatesh.  

 

Pasqyrimi i tyre 

në tabela dhe 

grafikë.  

 

Interpretim i të 

dhënave. 

 

Veprimtari 

hulumtuese 

 

Veprimtari me 

shkrim 

Diskutim 

 

Pyetje- përgjigje  

Sfida individuale  

 

Veprimtari në 

dyshe, në grupe 

 

Veprimtari 

matëse 

 

Vlerësim i 

vazhduar. 

 

Vlerësime të 

mbështetura 

në 

performancën  

individuale, 

në dyshe dhe 

në grup. 

 

Vlerësim i 

njëri-tjetrit. 

 

Vlerësim 

formues, 

përmbledhës, 

diagnostikues, 

me gojë dhe 

shkrim. 

 

Vlerësim i 

veprimtarive 

praktike 

(hetime, 

eksperimente 

etj.), i skicimit 

të posterit, i 

vizatimeve, 

Teksti i 

nxënësit, 

fletorja e 

punës . 

 

25 monedha 

false me dy 

ngjyra të 

ndryshme.  

 

 

 

 

 

Teksti i 

nxënësit, 

fletorja e 

punës.  

 

 

 

 

 

Teksti i 

nxënësit, 

fletorja e 

punës.  

 

 

2 2.2 Kushtet në Tokë. 

Përzgjedhja natyrore  

3 2.3 Detyrë eksperimentale: 

Ndërtimi i modelit të 

përzgjedhjes natyrore  

4 2.4 Evolucioni 

5 2.5 Ushtrime 

6 2.6 Karl Lineu. Mendeli 

7 2.7 Ushtrime 

8 2.8 Një teori në evoluim 

9 2.9 Ushtrime 

 

10 2.10 Përsëritje 

 

11 2.11 Mbrojtjet natyrore. 

Sistemi imunitar  

 

12 2.12 Vaksinimet. Imuniteti 

pasiv. Programi i imunizimit 

13 2.13 Ushtrime 

 

14 2.14 Inxhinieria gjenetike 

15 2.15 Detyrë eksperimentale: 

Modifikimet gjenetike dhe 

bioteknologjia 

16 2.16 Klonimi 

17 2.17 Transplanti i organeve 

18 2.18 Ushtrime 



 

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19 Sëmundja e lisë dhe 

Eduard Xheneri 

që gjenet e një 

njeriu të 

funksionojnë te një 

bakter? Gjenet janë 

segmente të 

molekulës së ADN-

së. Kodi i ADN-së 

është shumë i 

ngjashëm në shumë 

organizma. Kjo do 

të thotë se një 

organizëm mund t’i 

kuptojë gjenet e një 

organizmi tjetër. 

Kjo bën të mundur 

që të zhvillohet 

inxhinieria 

gjenetike ose 

modifikimi 

gjenetik.  

Poster, vizatime 

Lojëra 

 

TIK, kërkim në 

internet. 

 

grafikëve, 

pjesëmarrja në 

projekte, 

lojëra dhe 

kuice, debate, 

lojë me role.  

 

Vlerësim i 

detyrave të 

shtëpisë, i 

detyrave 

individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet, 

enciklopedi, 

revista 

shkencore.  

20 2.20 Deshifrimi i librit të jetës 

21 2.21 Ushtrime 

22  2.22 Përzgjedhja artificiale 

23 2.23 Etika dhe klonimi 

 

    

24 2.24 Përsëritje  

 

    

 

25 

  2.25 Vlerësim portofoli   Vlerësim 

përmes 

portofolit. 

 

26   2.26 Test përmbledhës       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI PËR PERIUDHËN PRILL-QERSHOR 
 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe 

Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit 

Nxënësi: 

 - merr pjesë në bashkëbisedime me moshatarët dhe të rriturit për tema me interes mësimor dhe shoqëror duke bërë pyetje, dhënë përgjigje dhe veçuar 

informacionin kryesor; 

 - transmeton saktë të dhënat e mbledhura për një temë konkrete në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të 

shprehurit; 

 - paraqet para të tjerëve një projekt për një temë të dhënë, të përgatitur vetë ose në grup, duke gërshetuar format e komunikimit verbal dhe elektronik, 

si dhe veprimin praktik; 

 - përshkruan me gojë dhe me shkrim një ngjarje të lexuar ose të dëgjuar duke ruajtur rrjedhën logjike të saj. 

 

Kompetenca e të menduarit 

Nxënësi: 

 - paraqet në forma të ndryshme (me gojë, të shkruar, grafike, me simbole) argumente për të përforcuar mendimin apo qëndrimin e vet për një problem 

nga fusha të caktuara; 

 - përzgjedh dhe klasifikon informacionin nga burime të ndryshme në bazë të një kriteri të caktuar për një temë konkrete dhe e përdor për marrjen e një 

vendimi apo për zgjidhjen e një problemi/detyre; 

 - analizon një punim (p.sh. artikull gazete, pikturë, studim shkencor etj.) duke gjetur analogji dhe dallime me punime të ngjashme nga autorë të 

ndryshëm; 

 - përpunon idenë e vet në një projekt me shkrim për një çështje të caktuar duke propozuar qëllimin, aktivitetet kryesore, afatet, vendin, personat, 

materialet dhe mjetet e nevojshme për kryerjen e tyre dhe parashikon pengesat e mundshme gjatë realizimit; 

 - argumenton ndërmarrjen e hapave konkretë, të cilët çojnë në përfundimin e një detyre/veprimtarie, zgjidhjen e një problemi, të ndonjë punimi në 



 

klasë/shkollë apo gjetiu; demonstron zgjidhjen e një problemi (të matematikës, gjuhësor etj.) bazuar në të dhënat tekstuale, numerike, eksperimentale 

të detyrës, e cila realizohet në klasë/shkollë apo jashtë saj, argumenton ecurinë për arritjen e rezultatit; 

 - interpreton një rregull, koncept apo proces të caktuar, duke e ilustruar atë me shembuj konkretë nga situata të jetës së përditshme me shkrim/me gojë; 

 - identifikon me anë të krahasimit dallimet dhe ngjashmëritë midis ligjeve dhe dukurive që ndodhin në natyrë me ato në shoqëri, duke vënë në dukje 

lidhjen shkak-pasojë midis këtyre dukurive. 

 

Kompetenca e të nxënit 

Nxënësi: 

 - regjistron në formë të shkruar, grafike, etj., informacionin/faktet për një temë; veçon me anë të teknikave të ndryshme pjesët sipas rëndësisë dhe 

nevojës për temën/detyrën e dhënë; 

 - shfrytëzon në mënyrë efikase fjalorët, enciklopeditë dhe teknologjinë informative apo burime të tjera për zhvillimin e një ideje/projekti me bazë 

klase/shkolle ose jashtë saj; 

 - regjistron, skedon dhe përdor teknika të tjera për të menaxhuar informacionin/faktet ose formulat për një temë duke i radhitur ato sipas llojit, burimit 

dhe rëndësisë; 

 - parashtron pyetje për çështje të ndryshme dhe organizon mendimet për të gjetur përgjigje për temën apo problemin e caktuar duke evidentuar 

përparimin/vështirësitë deri në zgjidhjen përfundimtare; 

 - paraqet/skicon idetë e veta për ecurinë dhe mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti duke e argumentuar para të tjerëve; 

 - paraqet në mënyrë të pavarur udhëzimet/simbolet e dhëna në libër, skicë, plan, partiturë muzikore, skenar, koreografi etj., për të përmbushur një 

veprim, aktivitet ose detyrë që kërkohet prej tij/saj; 

 - shfrytëzon në mënyrë të efektshme teknika të ndryshme gjatë të nxënit të temës së dhënë duke klasifikuar informacionin e njohur nga ai i panjohur si 

dhe atë që është i paqartë; 

 - përdor elementet e portofolit personal për vetëvlerësimin dhe identifikimin e anëve të forta, i shfrytëzon ato për përparimin në mësime, duke i 

radhitur sipas llojit, burimit dhe rëndësisë. 

 

Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin 
Nxënësi: 

 - analizon pasojat që sjell dëmtimi i mjedisit për jetën e njeriut dhe biodiversitetit, duke i paraqitur idetë në formë të shkruar ose në ndonjë formë tjetër 

të të shprehurit, jep mendimin dhe qëndrimin e vet për këtë çështje, si dhe organizon aktivitete për mbrojtjen e mjedisit; 

 - përdor programet kompjuterike për përpunimin e të dhënave dhe paraqitjen e vizatimeve/diagrameve të nevojshme për përgatitjen e materialeve 

individuale apo/dhe publikimeve të ndryshme të shkollës; 

 - përdor materiale, burime të ndryshme informimi dhe teknologjinë në shkollë dhe në jetën e përditshme, si ndihmë për përparimin në mësime dhe për 

orientim në karrierë; 

 - propozon kriteret për vlerësim të paanshëm të një veprimtarie sportive, shkencore, teknologjike, artistike, etj., (anëtar jurie të ngritur në nivel klase, 



 

shkolle apo shoqërie civile). 

 

Kompetenca personale 
Nxënësi: 

- dallon sjelljen korrekte nga ajo jokorrekte gjatë punës në grup ose në situata emocionale dhe propozon masat për parandalimin/tejkalimin e tyre; 

- shpjegon rëndësinë e identifikimit të personave dhe shërbimeve kompetente të nevojshme për mbështetje në situata që konsiderohen potencialisht të 

rrezikshme për shëndetin fizik dhe mendor; 

- përshkruan mundësitë, rreziqet, pasojat e infeksioneve, sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, duke sqaruar mënyrat dhe mjetet për 

parandalimin e tyre nëpërmjet formave të ndryshme të prezantimit (të folur, të shkruar, grafike, pllakate, pamflete, apo lojë teatrale, performancë 

artistike etj.); 

- reagon ndaj sjelljeve negative duke identifikuar shkaqet e paraqitjes dhe pasojat e mundshme për shëndetin dhe mirëqenien e individit (p.sh. 

përdorimi i duhanit, alkoolit apo drogës), etj. 

 

Kompetenca qytetare 

Nxënësi: 

- praktikon të drejtat dhe detyrimet si qytetar në situata konkrete të jetës së përditshme, në klasë, shkollë, komunitet ose gjatë diskutimit dhe 

respektimit të mendimit të tjetrit; 

- reagon ndaj personave të cilët shkelin, cenojnë ose mohojnë të drejtat e të tjerëve, duke i ilustruar këto sjellje me shembuj të figurave të shquara 

historike, personazheve nga letërsia apo filmat, si dhe arsyeton pasojat e këtyre veprimeve për individin, grupin dhe komunitetin; 

- solidarizohet me personat në nevojë ose të rrezikuar, duke ndërmarrë veprime konkrete për afrimin e ndihmës sipas nevojës që kanë; 

- identifikon paragjykimet apo dukuritë jo të mira në klasë, shkollë apo në komunitet, mban qëndrim ndaj tyre duke propozuar veprime konkrete 

parandalimi. 

 

Kompetenca digjitale 

Nxënësi: 

- përdor TIK-un për të lehtësuar procesin e të nxënit dhe për të rritur efektivitetin në mësimnxënie; 

- bashkëpunon me moshatarët e tij duke përdorur mjetet e telekomunikacionit bashkëpunues, për të hetuar tema mësimore, për të zgjidhur çështje dhe 

probleme që mund të lindin në shkollë dhe jashtë saj; 

- përdor me saktësi komandat e avancuara të programeve standarde për përpunimin e teksteve, tabelave, videove e fotografive për prezantime; 

 - përdor aftësitë e të menduarit kritik për të planifikuar, hulumtuar e menaxhuar projekte, për të zhvilluar strategji, për të zgjidhur problemet dhe arrin 

vendimmarrje, në bazë të informacionit të fituar duke përdorur mjetet dhe burimet e duhura digjitale. 

 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të lëndës/fushës 

 



 

Kompetenca I : Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre. 

a) Nxënësi përcakton problemin: 

 identifikon karakteristikat shkencore të problemit; 

 formulon problemin. 

b) Nxënësi zgjedh hetimin ose skicon strategjinë: 

 konsideron strategji të ndryshme; 

 planifikon procedurën. 
c) Nxënësi realizon procedurën:  

 ndjek hapat e planit. 

 

Kompetenca II: Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore. 

a) Nxënësi identifikon ndikimet e shkencës dhe të teknologjisë:  

 studion ndikimet afatgjata të shkencës dhe të teknologjisë tek individët, shoqëria, mjedisi dhe ekonomia; 

 vendos shkencën dhe teknologjinë në kontekstet e tyre sociale dhe historike, si dhe studion ndikimin e tyre në mënyrën e jetesës së njerëzve; 

b) Nxënësi kupton si funksionojnë objektet teknike: 

 demonstron kuriozitet rreth disa objekteve teknike; 

 shqyrton përbërjen dhe funksionimin e tyre. 

c) Nxënësi kupton dukuritë natyrore: 

 pyet veten rreth mjedisit të tij/saj; 

 përshkruan karakteristikat e tij/saj. 

 

Kompetenca III: Komunikimi në gjuhën dhe terminologjinë e shkencës. 

a) Nxënësi shkëmben informacione shkencore me të tjerët: 

 krahason të dhënat dhe procedurat e tij/saj me ato të të tjerëve; 

b) Nxënësi përhap dhe zhvillon njohuritë ose rezultatet shkencore:  

 përdor mënyra të ndryshme për prezantimin e informacionit (p.sh., simbolet, tabelat, vizatimet teknike); 

c) Nxënësi interpreton dhe formulon mesazhe shkencore: 

 - përdor informacionin shkencor dhe teknologjik të marrë nga burime të ndryshme. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr. 

 

Tematika 

 

Kreu 

 

Temat mësimore 

 

Situata  

e parashikuar  

e të nxënit 

Metodologjia 

dhe 

veprimtaritë e 

nxënësve 

Vlerësimi 
 

Burimet dhe 

materialet 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

NDERVEPRIMET  

 

 

 

3.1 Klasifikimi dhe çelësat  Gjallesat i 

klasifikojmë duke 

vëzhguar 

ngjashmëritë dhe 

ndryshimet midis 

tyre. Kur duam të 

zbulojmë një 

organizëm të 

panjohur, duhet të 

përcaktojmë cilit grup 

i përshtatet më 

shumë. Për këtë na 

vijnë në ndihmë 

çelësat e përcaktimit. 

Ky i fundit është një 

udhëzues i cili në 

bazë të 

karakteristikave 

fizike të bimës apo të 

kafshës bën të 

mundur që hap pas 

hapi të zbulojmë 

emrin shkencor të 

gjallesës.  

 

Grupi i individëve të 

një lloji që jetojnë në 

të njëjtën hapësirë 

gjeografike dhe në të 

Hetime, 

vëzhgime, 

eksperimente, 

mbledhje 

rezultatesh.  

 

Pasqyrimi i tyre 

në tabela dhe 

grafikë.  

 

Interpretim i të 

dhënave. 

 

Veprimtari 

hulumtuese 

 

Veprimtari me 

shkrim 

Diskutim 

 

Pyetje-përgjigje  

Sfida individuale  

Veprimtari në 

dyshe, në grupe 

 

Veprimtari 

matëse 

 

 

Vlerësim i 

vazhduar. 

 

Vlerësime të 

mbështetur në 

performancën 

individuale, në 

dyshe dhe në 

grup.  

 

Vlerësim i 

njëri-tjetrit.  

 

Vlerësim 

formues, 

përmbledhës, 

diagnostikues, 

me gojë dhe 

shkrim. 

 

 

 

 

Vlerësim 

përmes 

portofolit. 

 

Teksti 

mësimor, 

libri i 

mësuesit. 

  

Burime 

dytësore tё 

dhёnash 

(p.sh. libra, 

internet, 

video, etj.), 

skema. 

 

 

 

 
Teksti 

mësimor, 

libri i 

mësuesit.  

 

 

 

Teksti 

mësimor, 

libri i 

mësuesit 

2 3.2 Detyrë eksperimentale: 

Klasifikimi dhe çelësat  

3 3.3 Dekompozuesit, nivelet 

trofike dhe rrjedha e 

energjisë  

4 3.4 Detyrë eksperimentale: 

Dekompozuesit  

5 3.5 Hapësira dhe ushqimi  

6 3.6 Sëmundjet. Grabitqarët  

7 3.7 Ushtrime  

8 3.8 Mjedisi fizik. Popullsia 

njerëzore. 

9 3.9 Detyrë eksperimentale: 

Ndryshimet në popullatë  

10 3.10 Përsëritje  

11 3.11 Bujqësia intensive. 

Rritja e lirë.  

12 3.12 Bujqësia organike. 

Çështje të debatueshme  

13 3.13 Ushtrime  

14 3.14 Shfarosja e llojit  

15 3.15 Mbipopullimi  

16 3.16 Përsëritje  

17 3.17 Vlerësim i portofolit 

18 3.18 Test përmbledhës 



 

njëjtën kohë quhet 

popullatë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE TË PERIUDHËS 

SHTATOR-DHJETOR 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 1-2 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.1 Fotosinteza  

Tema mësimore 1.2 Përshtatjet e gjethes   

 

Situata e të nxënit:  

Çfarë ndodh gjatë fotosintezës?  

Përse fotosinteza është kaq e rëndësishme për 

jetën në Tokë?  

Si përshtatet një gjethe për të kryer fotosintezën?  
 

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

Nxënësi/ja: 

 përshkruan fotosintezën dhe shkruan reaksionin në fjalë;  

 vëzhgon dhe përshkruan funksionin e kloroplasteve dhe gojëzave për bimën.  

Fjalët kyçe:  

glukozë, 

fotosintezë, 

kloroplaste,  

reaksion 

endotermik,  

biomasë.  

Burime: teksti i nxënësit, skemë e strukturës së gjethes, gjethe, 

skema të paetiketuara, prerje tërthore të gjethes, tekste shkencore, 

enciklopedi apo materiale nga interneti. 

Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndërkurrikulare: edukimi 

mjedisor. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Shkrim i shpejtë/ Lexim i njëpasnjëshëm/ Punë e pavarur/ Parashikim nga njohuritë paraprake/ Shpjegim i 

avancuar  



 

45’ 
Parashikim: Mësuesi/ja shkruan në tabelë fjalën: “fotosintezë”. U kërkohet nxënësve të shkruajnë shkurt se 

si e kuptojnë ata këtë fjalë. 

Mësuesja fton nxënësit të përmendin terma që përcaktojnë procesin e fotosintezës, si: ushqim, energji 

diellore, ujë dhe kripëra minerale, etj.  dhe i shënon në dërrasë. Nxënësit japin përkufizimin e secilës fjalë.  

Ndërtim i njohurive. U kërkohet nxënësve të lexojnë tekstin duke pasur parasysh dhe njohuritë e 

mëparshme që nxёnёsit kanë nga klasa e tetë. Pas leximit u shpërndahen fletë tё printuara me pyetjet e 

mëposhtme:  

- Cilat janë dy lëndë që u nevojiten bimëve për të kryer fotosintezën?_______________________ 

     - Cilat janë dy lëndët që formohen te bimët gjatë fotosintezës?______________________________ 

- Pse oksigjeni është një mbetje?_____________________________________________________ 

- Për çfarë përdoren karbohidratet?___________________________________________________ 

- Çfarë e siguron energjinë për fotosintezë?____________________________________________ 

- Ku kryhet procesi i fotosintezës te bimët?___________________________________________ 

Pёrgjigjet e pyetjeve jepen me shkrim te fletorja e klasёs. 

Diskutohen me nxёnёsit përgjigjet e pyetjeve tё dhёna dhe korrigjohen apo saktësohen në rast se nuk janë të 

sakta.  

Përforcim: Nxënësve u kërkoj të përkufizojnë termat kyçe: kloroplast, fotosintezë dhe biomasë. Ata 

fillimisht diskutojnë në grupe të vogla e më pas mendimet rrihen me të gjithë klasën.  

45’ 
Parashikim: U kёrkoj nxёnёsve tё përshkruajnё strukturën e thjeshtë të gjethes dhe llojet e gjetheve.  

Demonstroj një gjethe me foto dhe ngre një nxënës për të shpjeguar rreth ndërtimit të saj. Ai do të shpjegojë 

ato pjesë që shikohen me sy të lirë.  

Ndërtim i njohurive: Duke demonstruar foton e gjethes dhe prerjen tërthore të saj, shpjegoj ndërtimin e 

brendshëm. Kujtoj njohuritë e marra për qelizat polisadike, gojëzat dhe funksionet e tyre. Shpjegoj mënyrën 

se si kryhet procesi i shkëmbimit të gazeve nga gojëzat dhe qelizat roje. Nxënësit arrijnë të kuptojnë 

ndryshimin ndërmjet fotosintezës dhe frymëmarrjes në shkëmbimin e gazeve.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 3-4 

 

      
Përforcim: Nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur ushtrimet 1, 2 në faqen 4 në tekst. 

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit për saktësinë e përgjigjeve tё dhёna dhe për aktivizimin në grup. 

Detyrë shtëpie:  
a. Në një faqe interneti ”Pyet një shkencëtar”, shkruhet: Nëse bimët duhet ta marrin energjinë 

nga drita e diellit, si e sigurojnë ato energjinë në errësirë? Shkruani një përgjigje.  

b. Shpjegoni si përshtaten qelizat roje për procesin e fotosintezës.  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.3 Faktorët që ndikojnë në 

fotosintezë  

1.4 Detyrë eksperimentale: Fotosinteza.  

Situata e të nxënit:  
Çfarë ndodh gjatë fotosintezës?  

Përse fotosinteza është kaq e rëndësishme për 

jetën në Tokë?  

Si përshtatet një gjethe për të kryer fotosintezën?  



 

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

 diskuton rëndësinë e ujit dhe të kripërave minerale për rritjen dhe zhvillimin e 

bimëve;  

 heton për faktorë që ndikojnë në procesin e fotosintezës.  

 

Fjalët kyçe:  
fotosintezë, 

shpejtësi,  

faktor kufizues.  

Burime: Libri i nxënësit, interneti, enciklopedi, provëza qelqi, 

toptha algash, llambë, vaskë uji, letër alumini.   
Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndërkurrikulare: edukimi 

mjedisor.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Brainstorming/ Insert/ Punë e pavarur/ Hap pas hapi  

45’ 

Parashikim: Ngre një nxënës për detyrat e shtëpisë nga ora e kaluar. Rikujtojmë fotosintezën dhe 

reaksionin e saj. U tregoj disa foto nxënësve dhe i pyes rreth tyre.  

      
Pres përgjigjet rreth fotove. Ngacmoj imagjinatën e nxënësve me pyetjet:  

Përse bujqit mbjellin në serra?  

Çfarë kulturash bujqësore mbillen zakonisht në to?  

Ndërtim i njohurive: Ndërtoj tabelën insert të mëposhtme: 

“√” “?” “+” “-“ “?” 

Temperatura rrit 

më shpejt bimët.  

Rritja e dritës rrit 

fotosintezën.  

  Shpejtësia e fotosintezës në majë të 

maleve është më e lartë se në rrëzë 

të tyre.  

 

Një faktor që pengon 

rritjen e shpejtësisë 

quhet faktor kufizues  

Plotësoj me ndihmën e nxënësve tabelën insert sipas simboleve përkatëse.  

Përforcim: Plotësojnë kutizat e pyetjeve 1; 2 në faqen 6 në librin e nxënësit.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 5-6 
                                                                                                                                                 

45’ 
Parashikim: Në këtë veprimtari nxënësit do tё hetojnë nëse algat janë të përshtatshme për të hetuar 

procesin e fotosintezës në rastet kur ndryshon intensiteti i dritës. Nxënësit rikujtojnë njohuritë për 

prodhimin e ushqimit të bimëve nga drita e diellit. Kjo do t’i ndihmojë ata për kryerjen e veprimtarisë në 

vazhdim. 

Ndërtim i njohurive: Ndahen nxёnёsit në grupe. Secilit grup i jepet një situatë e caktuar për kryerjen e 

eksperimenteve dhe ata ndajnë detyrat brenda grupit. Ecuria e veprimtarisë praktike zhvillohet si në faqen 

6, 7 në Librin e nxënësit.  

Përforcim: U kërkoj nxënësve të bëjnë një përmbledhje tё rezultateve tё marra pёr eksperimentet e kryera. 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi/ja:  

 ndjek saktë hapat e veprimtarisë praktike; mban shënime;  

 përdor siç duhet mjetet; përshkruan mirë eksperimentin që ka kryer;   

 interpreton rezultatin. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë në ecurinë e eksperimenteve, shkathtësitë dhe interpretimin e 

rezultateve. 

Detyrë shtëpie: Vizatimi i pamjeve të gjethes.  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.5. Përthithja nga rrënjët  

                             1.6. Ushtrime: Fotosinteza  
Situata e të nxënit:  

Cili është roli i rrënjëve të bimëve në procesin e 

fotosintezës?  



 

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

 diskuton rëndësinë e ujit dhe të kripërave minerale për rritjen dhe zhvillimin e 

bimëve;  

 përshkruan fotosintezën dhe shkruan reaksionin në fjalë;  

 vëzhgon dhe përshkruan funksionin e kloroplasteve dhe gojëzave për bimën. 

Fjalët kyçe:  
fotosintezë, 

ujë dhe kripëra 

minerale,  

rrënjë,  

qime thithëse.  

Burime: Libri i nxënësit, revista dhe enciklopedi.  Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndërkurrikulare: kimia.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Parashikim me terma paraprakë/ puna në grupe/ hap pas hapi/ të nxënit në bashkëpunim  

45’ 

Parashikim: Shkruaj në dërrasë të zezë termat e mëposhtëm dhe kërkoj nga nxënësit të m’i shpjegojnë 

shkurt me nga një fjali:  

ujë dhe kripëra minerale _____________________________________________________________ 

gjethe ___________________________________________________________________________ 

rrënjë ___________________________________________________________________________ 

qime thithëse _____________________________________________________________________ 

përthithje__________________________________________________________________________  

Ndërtim i njohurive: Klasa ndahet në grupe me nga 4-5 nxёnёs dhe kërkoj nga secili grup të më bëjë një 

lidhje ndërmjet këtyre termave. 

Pas përfundimit, pyes nxënësit se:  

1) Çfarë funksionesh ka uji dhe kripërat minerale në bimë? 

2) Ç’rëndësi kanë qimet thithëse të rrënjëve?  

Ata do të rikujtojnë njohuritë nga klasa e tetë dhe do t’i përmendin këto lëndë si lëndë të para për kryerjen 

e procesit të fotosintezës te bimët.  

Përforcim: Diskutohet rreth pyetjes: Çfarë rezultati mendoni se do të kishte nëse bima nuk do të kishte ujë 

të mjaftueshëm?  

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi/ja: 

 përshkruan mirë rëndësinë e ujit në bimë;  

 shpjegon rëndësinë e qimeve thithëse të rrënjëve.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’  
Parashikim. Nxënësit përsërisin nga herët e kaluara, për të bërë sjellë ndër mend njohuritë, pjesa tjetër e të 

cilave rikujtohet përmes pyetjeve të mësuesit/es. 

Ndërtim i njohurive. Klasa ndahet në grupe me nga 4-5 nxënës. Mësuesi/ja u cakton tri grupeve të para të 

zgjidhin ushtrimet 1, 4 dhe 5 në faqen 8 të tekstit të nxënësit, ndërsa tri grupeve të tjera ushtrimet 2, 3, 6 

dhe 7 po aty.   

Nxënësit e secilit grup diskutojnë dhe mbajnë shënime për secilin ushtrim. Pas kësaj, ata caktojnë një 

përfaqësues për të prezantuar zgjidhjet para grupimit të tyre (dy grupeve të tjera të grupimit të parë), duke 

këmbyer shënimet, për të verifikuar saktësinë. Kjo teknikë e të nxënit në bashkëpunim zgjat 20 minuta apo 

më shumë. 

Përforcim. Përgjigjet (me radhë) jepen nga nxënësit përfaqësues të secilit grup. Nëse përgjigjja e njërit 

grup nuk është e saktë, kërkohet përgjigjja nga nxënës të veçantë të grupeve të tjera, në mënyrë që të 

sigurohet pjesëmarrja aktive e sa më shumë nxënësve. Mësuesi/ja u drejton pyetjet sipas shkallës së 

vështirësisë, në përputhje me nivelin e nxënësit.  

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

 merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 

 zgjidh ushtrime të niveleve të ndryshme; 

 bashkëpunon me grupin, diskuton lirisht për zgjidhjen e ushtrimeve. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë në përgjigjet e tyre dhe aktivizimin në punën në grup. 

Detyrë shtëpie:  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.7. Përsëritje: Fotosinteza.  

                             1.8. Pjesët e një bime me lule. 

                                    Riprodhimi seksual.  

 

Situata e të nxënit:  

Si zhvillohet një bimë e re? Pjesë të bimës, si 

kërcelli, rrënja dhe gjethja kanë funksione të 

ndryshme. Një ndër funksionet që ato kryejnë 

është dhe riprodhimi.  

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

 diskuton rëndësinë e ujit dhe të kripërave minerale për rritjen dhe 

zhvillimin e bimëve;  

 përshkruan fotosintezën dhe shkruan reaksionin në fjalë;  

 vëzhgon dhe përshkruan funksionin e kloroplasteve dhe gojëzave për 

bimën;  

 vëzhgon dhe identifikon pjesët kryesore të bimëve me lule në mjedisin 

përreth;  

 përshkruan organet riprodhuese të bimëve me lule.  

Fjalët kyçe:  
fotosintezë,  

dritë,  

errёsirё,  

glukozë,  

kloroplaste,  

biomasë,  

gametë,  

shtrat lulor,  

nënpetale,  

petale,  

thekë,  

vezore.  

 

 

Burime: Teksti i nxënësit, Fletorja e 

punës. 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
edukimi shëndetësor, edukimi mjedisor, kimia, edukimi figurativ.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  
Rikujtim i njohurive/  Punë në grupe/  Diskutim 

45’ 
Parashikim: Paraprakisht kam hartuar katër grupe pyetjesh nga këto më poshtë dhe u jap grupeve (katër 

grupe) fletët me pyetje.  

Grupi 1. Çfarë është fotosinteza? Cili është reaksioni i saj?  

Grupi 2. Cilat janë lëndët e nevojshme për kryerjen e fotosintezës? Cilat janë produktet e saj?  



 

Grupi 3. Cili është roli i klorofilit? Pse ky pigment është shumë i rëndësishëm për jetën në Tokë? Si mund 

të vëzhgojmë formimin e sheqerit në bimë/ formimin e oksigjenit? Përse bimët kanë nevojë për sistemet e 

transportit? 

Grupi 4. Cili është roli i rrënjëve te bimët? Po roli i qimeve thithëse? Si realizohet ky proces? 

Marr përgjigje nga nxënësit. 

Ndërtim i njohurive: I lë nxënësit të punojnë përgjigjet e pyetjeve në fletore për 10 minuta. Ata 

shkëmbejnë fletoret me njëri-tjetrin dhe lexojnë përgjigjet duke i korrigjuar dhe saktësuar ato, me qëllim që 

të nxirren qartë konceptet kryesore. 

U caktoj grupeve nga një temë (ose nga dy tema duke i ndarë në dy nëngrupe); u kërkoj të hartojnë pyetje. 

Grupet i drejtojnë pyetje njëri-tjetrit.  

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

45’ 

Parashikim: Tregoj disa foto përpara klasës ose, nëse mundem, paraqes me videoprojektor pamjen e një 

bime me lule.  

         
Nxënësit diskutojnë për atë që shohin. 

Ndërtim i njohurive: U shpjegoj nxënësve organet kryesore të një bime me lule:  

lulen 

gjethet 

kërcellin 

rrënjët 
Flas për funksionin e secilit organ.  

Në skemën e ndërtimit të lules shpjegoj riprodhimin seksual dhe rolin e thekëve dhe pistilit në të.  

Përforcim: Vizatoni një lule dhe emërtoni organet e saj.  

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:  

 merr pjesë aktive në grup, në hartimin e pyetjeve dhe në dhënien e përgjigjeve;   
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 argumenton përgjigjet.  

Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për saktësinë e zgjidhjes së ushtrimeve, për arsyetimin dhe argumentimin 

e zgjidhjes, për kontributin e punës në grup.  

Detyrë shtëpie: Gjeni kuriozitete për lulet më të çuditshme në planet.  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.9. Detyrë eksperimentale:     

                              Të vëzhgojmë një lule  

                              1.10. Pjalmimi  

Situata e të nxënit:   
Si zhvillohet një bimë e re? Pjesë të bimës, si kërcelli, 

rrënja dhe gjethja kanë funksione të ndryshme. Një ndër 

funksionet që ato kryejnë është dhe riprodhimi. 

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

Nxënësi/ja:  

 vëzhgon dhe identifikon pjesët kryesore të bimëve me lule në mjedisin 
përreth;  

 përshkruan organet riprodhuese të bimëve me lule;  

 shpjegon pjalmimin dhe përshkruan mënyra të ndryshme të transportit të 

pjalmit nga lulja në lule;  

 krahason vetëpjalmimin dhe pjalmimin e kryqëzuar dhe rëndësinë e tyre për 

bimët.  

 

 

 

Fjalët kyçe:  

gametë,  

shtrat lulor,  

nënpetale,  

petale,  

thekë,  

vezore,  

pjalmim,  

vetëpjalmim,  

pjalmim i 

kryqëzuar.  

 



 

Burime: Teksti, fletore pune, lule e 

pjalmuar nga insekte, lente dore, 

pllakë e bardhë.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  
edukimi mjedisor.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Diskutim i njohurive paraprake/  Imagjinata e drejtuar/ Punë me grupe/ Hap pas hapi/  Diagram i Venit 

45’  

Parashikim. Ngre një nxënës për detyrat e shtëpisë nga ora e kaluar. Nëpërmjet detyrës kujtojmë njohuritë 

e marra mbi ndërtimin e lules dhe pjesët përbërëse të saj.  

 

Ndërtim i njohurive: Nxënësit të ndarë në grupe zhvillojnë punën praktike sipas hapave të mëposhtëm:  

1. Vendosin lulen mbi një pllakë të bardhë për ta vëzhguar më lehtë.  

2. Vëzhgojnë me kujdes formën, ngjyrat dhe vendosjen e pjesëve të lules me lente.  

3. Vizatojnë lulen dhe emërtojnë pjesët e saj.  

4. E zhveshin lulen nga petalet dhe nënpetalet.  

5. Heqin me kujdes thekët.  

 

Përforcim. Nxënësit shënojnë rezultatet në fletore.  

45’ 
Parashikim: U shpërndaj nxënësve disa foto si më poshtë dhe pres reagimet e tyre. Nxis imagjinatën e tyre 

me pyetjet:  

Përse shkojnë insektet te lulet?  

Në cilat lule shkojnë më tepër?  

Nga se tërhiqen?  

 

         
Pres përgjigjet e tyre.  

Ndërtim i njohurive: Vazhdoj të nxis nxënësit me pyetjet:   
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Nëse nuk do të ishin insektet, si do të kalonte pjalmi nga njëra lule në tjetrën?  

Shpjegoj përkufizimin e pjalmimit.  

Krahasoj duke marrë shembuj pjalmimin e kryqëzuar me vetëpjalmimin.  

Sjell shembuj të pjalmimit me anë të erës, ujit, etj. Ngre 2-3 nxënës të lexojnë kutizat e fakteve në faqen 11 

në Librin e nxënësit.  

Përforcim: Krahasoni me diagramin e Venit vetëpjalmimin me pjalmimin e kryqëzuar.  

Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për saktësinë e përgjigjeve dhe për aktivizimin e punës në grup. 

Detyrë shtëpie: Sugjeroni rrugë të ndryshme të pjalmimit te lulet.  

Detyrë e sugjeruar: Sugjeroni si mund të kishit vepruar ndryshe për të siguruar më shumë informacion për 

pjesët e vrojtuara të lules.  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.11. Pllenimi.  

                              Farat dhe frytet.  

                            1.12. Përhapja e farave.  

                            Mbirja  

Situata e të nxënit:  
Si zhvillohet një bimë e re? Pjesë të bimës, si kërcelli, rrënja 

dhe gjethja kanë funksione të ndryshme. Një ndër funksionet 

që ato kryejnë është dhe riprodhimi. 

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

 diskuton ciklin jetësor te bimët me lule, duke përfshirë pllenimin dhe 

shpërndarjen e farave.  

 shpjegon pllenimin te bimët me lule.  

 heton nevojën e bimëve për të larguar farat nga bima nënë. 

 

 

Fjalët kyçe:  
pllenim,  

embrion,  

rrënjëz,  

farë,  

vetëpërhapje.   

Burime: teksti i nxënësit; lloje të 

ndryshme farash.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: arti 

pamor. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  
Rikujtim i njohurive paraprake/Shpjegim/ Imagjinata e drejtuar/ Punë e pavarur  



 

45’ 
Parashikim. Mësuesja ngre disa nxënës për t’iu përgjigjur ushtrimeve të detyrave të shtëpisë. Nxënësit, të 

nxitur nga pyetjet e mësuesit/es rikujtojnë njohuritë apo kuriozitetet që ata dinë për pjalmimin,  dhe për 

rëndësisë që ai ka për riprodhimin e lules. Ata mund t’i shënojnë në fisha, të cilat në fund t’i ngjitin në një 

poster dhe t’i vënë një titull.  

Ndërtim i njohurive: Mësuesja nxit imagjinatën e nxënësve duke u kërkuar atyre të përshkruajnë rrugën 

që bën kokrra e pjalmit. Ky proçes përfundon me pllenimin. Shpjegoj përkufizimin e pllenimit.  

Demonstroj përpara klasës fara të llojeve të ndryshme: fasule, grurë, thjerrëza, etj. Pyes nxënësit për 

njohuritë që ata kanë mbi mbjelljen e tyre.   

  
 

Përforcim: Shkruani në fletoren e klasës 10 lloje të ndryshme farash dhe mënyrat e mbjelljes së tyre. 

45’ 

Parashikim: Diskutohet se si mund të përhapen e të mbijnë farat.  

Ndërtim i njohurive. Mësuesja shënon në tabelë “mënyrat e përhapjes së farave” dhe e rrethon. Nxënësit 

lexojnë me radhë nga një paragraf dhe më pas e përmbledhin atë, duke e shënuar me shigjetë anash fjalëve 

të rrethuara në tabelë. Në fund mësuesja shpjegon llojet e përhapjes së farave:  

 me anë të erës,  

 me anë të kafshëve,  

 me anë të ujit,  

 vetëpërhapja.  
Përforcim: Punojnë ushtrimin 1 te kutizat e pyetjeve në faqen 13.  

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit për saktёsinё e përgjigjeve të dhëna. 

Detyrë shtëpie: Gjeni në enciklopedi, revista shkencore apo në internet informacione shtesë pёr rёndёsinё 

e përhapjes së farave. Përzgjidhini dhe paraqitini me anë të formave që ju pëlqejnë, si PPT, poster, skemë, 
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etj.  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.13. Detyrë eksperimentale:  

                              Mbirja e farave 

                              1.14. Riprodhimi joseksual  

Situata e të nxënit:  

Procesi i rritjes së embrionit të farës quhet 

mbirje. Farat mbijnë vetëm kur kushtet janë të 

favorshme. Që ato të mbijnë, duhet të 

përmbushen 3 kushte: ujë, ngrohtësi dhe oksigjen.  

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

 provon eksperimentalisht mbirjen e farave;  

 shpjegon llojet e riprodhimit joseksual te bimët.   

Fjalët kyçe:  
mbirje,  

riprodhim 

joseksual,  

shumim vegjetativ,  

zhardhok,  

shartim.  

Burime: gotë kimike, letër thithëse, 

fara fasuleje, ujë, lente dore. 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: Edukim 

shëndetësor, Art Pamor 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Brainstorming/  Shpjegim/ Punë e pavarur  

45’ 
Parashikim. Mësuesi/ja shtron për diskutim një pyetje:  

Cilat janë kushtet e favorshme për mbirjen e farave?  

Nxënësit përgjigjen: temperatura, lagështira, ajrosja.  

Ndërtim i njohurive: Zhvillohet ecuria e detyrës si më poshtë:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Paloset letra thithëse dhe vendoset brenda gotës kimike.  

B- Vendoset fara e fasules me rrënjën e drejtuar poshtë.  

C- Laget letra thithëse me ujë.  

D- Vrojtohet fara çdo dy ditë për rreth dy javë.  

E- Mbahet shënim për çdo ndryshim.  
Përforcim: Rezultatet shënohen në fletoren e klasës.  

45’ 
Parashikim: Diskutim i shkurtër rreth mënyrave të tjera të mbjelljes së luleve në shtëpi.  

Ndërtim i njohurive. Më pas nxënësit lexojnë me hapa (paragrafë) tekstin “Riprodhimi joseksual”, duke 

plotësuar në tabelë një skemë.  

Mësuesi/ja përforcon me shpjegime më të thjeshta e me vizatime ilustruese termat: shumim vegjetativ dhe 

riprodhim joseksual dhe si ndodhin këto proçese. Për këtë mund të shfaqet edhe një video ilustruese e 

animuar, e cila mund të gjendet në You Tube ose tregohen me foto ilustruese lloje të ndryshme 

zhardhokësh të patates, kërcej të bimës së luleshtrydhes, etj.  

            
Përforcim: Nxënësit, duke u bazuar në njohuritë e marra, zgjidhin ushtrimin 2 në faqen 15 të librit, duke 

argumentuar përgjigjen e tyre. 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi/ja:  

 përcakton saktë riprodhimin joseksual;  

 përkufizon shumimin vegjetativ.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve të dhëna 

Detyrë: Vizato një bimë dhe përshkruaj rolin e secilit organ të saj. 



 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 15-16 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.15. Përsëritje:  

                              Riprodhimi te bimët   

                              1.16. ADN  

Situata e të nxënit:  

Çfarë janë gjenet? Përse janë kaq të 

rëndësishme? Gjatë riprodhimit seksual, individi 

i ri formohet nga bashkimi i qelizës femërore nga 

nëna me qelizën seksuale mashkullore nga babai. 

Kombinimi i gjeneve nga nëna dhe nga babai 

është përgjegjës për ndryshueshmërinë gjenetike 
te pasardhësi.  

 

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

Nxënësi/ja:  

 diskuton ciklin jetësor te bimët me lule duke përfshirë pllenimin dhe 

shpërndarjen e farave;  

 shpjegon pllenimin te bimët me lule;  

 heton nevojën e bimëve për të larguar farat nga bima nënë.  

 tregon se si organizmat trashëgojnë tipare nga prindërit e tyre nëpërmjet 

materialit gjenetik që mbartet në bërthamat qelizore;  

 përkufizon termat: gjen, kromozom, ADN.  

 

 

 

 

Fjalët kyçe:  
pllenim,  

embrion,  

rrënjëz,  

farë,  

vetëpërhapje,   

bërthamë,  

kromozome,  

gjene,  

ADN,  

proteina.  

Burime: teksti i nxënësit, modeli 

plastik i ADN-së, enciklopedi, 

revista.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 

edukimi shëndetësor, edukimi mjedisor, kimia.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  
Rikujtim i njohurive/ Puna në grupe/ Diskutim 

45’ 
Parashikim: Njëri nga nxënësit demonstron detyrën e shtëpisë përpara klasës. Korrigjojnë emërtimet e 

organeve të bimëve.  



 

Secilit nxёnёs i shpërndaj fleta ku jepen termat e mëposhtëm. Kёrkoj qё secili nxёnёs tё shkruajë për 

secilin term përkufizimet pёrkatёse.  

Petale  _______________________________________________________________________  

Nënpetale ________________________________________________________________________ 

Thekë _____________________________________________________________________  

Pistili _______________________________________________________________________  

Pjalmim _________________________________________________________________  

Pllenim ____________________________________________________________________ 

Ndërtim i njohurive: Ndaj klasën në grupe duke marrë parasysh nivelin e të nxënit të nxënësve të secilit 

grup. Grupet janë me nga 4-5 nxënës. Tri grupeve të para u caktoj për zgjidhje ushtrimet 1; 4 dhe 5, faqe 

14 (teksti). Tri grupeve të tjera u caktoj për zgjidhje ushtrimet 2; 3; 6, faqe 18 (teksti) dhe grupet e tjera 7; 

8, faqe 18 (teksti).  

Pas zgjidhjes, secila treshe e grupeve diskuton zgjidhjen. Sapo arrijnë në përgjigjen e saktë, këmbejnë 

ushtrimet me nxënësit e tri grupeve. Kjo teknikë e të nxënit në bashkëpunim zgjat 20 minuta apo më 

shumë. 

U kërkoj nxënësve të japin përgjigjet e ushtrimeve.  

Përgjigjet (me radhë) jepen nga nxënës përfaqësues për secilin grup. Nëse përgjigjja nga njëri grup nuk 

është e saktë, kërkohet përgjigjja nga grupet e tjera. Kërkoj që të gjithë pjesëtarët e grupit të marrin pjesë 

në zgjidhjen e ushtrimeve.  

Kaloj në pyetje nga njohuritë e marra gjatë këtyre mësimeve mbi riprodhimin te bimët. Paraprakisht kam 

zgjedhur ushtrimet sipas shkallës së vështirësisë, me qëllim që të përfshij dhe të nxis të gjithë nxënësit (të 

ndarë përsëri në grupe) drejt zgjidhjes së ushtrimit.  

Përforcim: Diskutohen: ushtrimet e përfunduara/puna në grup dhe bashkëpunimi midis nxënësve.  

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

 merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 

 zgjidh ushtrime të niveleve të ndryshme; 

 bashkëpunon me grupin, diskuton lirisht për zgjidhjen e ushtrimeve.  

45’ 
Parashikim: U kërkoj nxënësve të kthehen me fytyrë nga njëri-tjetri dhe të vënë re tiparet e përbashkëta 

dhe të ndryshme që kanë. Ata do të vënë re që janë më shumë të ndryshëm se të ngjashëm me njëri-

tjetrin.  

U kërkoj atyre të përmendin disa tipare që kanë trashëguar nga prindërit.  

Ndërtim i njohurive: Shpjegoj rolin e rëndësishëm të bërthamës në trashëgiminë e tipareve duke e 

lidhur me ato që thamë më sipër. Demonstroj zinxhirin e ADN-së duke shpjeguar ndërtimin e tij nga 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bazat nukleotide: adeninë(A), timinë(T), citozinë(C), guaninë(G). Shpjegoj vendosjen e bazave 

nukleotide përballë njëra-tjetrës. A-T; G-C . 

 

        
Përforcim: U jap nxënësve te plotësojnë zinxhirin e mëposhtëm të ADN-së:  

Adeninë--------        

Citozinë -------- 

Timinë ----------  

Guaninë -------- 

Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për:  

 saktësinë e zgjidhjes së ushtrimeve;  

 arsyetimin dhe argumentimin e zgjidhjes;  

 kontributin e punës në dyshe. 

Detyrë shtëpie: Ndërtoni me plastelinë ose me karton modelin e ADN-së.  



 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 17-18 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.17. Detyrë 

eksperimentale: Nxjerrja e 

ADN-së nga fryti  

1.18. Kromozomet. Gjenet.  

 

Situata e të nxënit:  

Çfarë janë gjenet? Përse janë kaq të rëndësishme? Gjatë riprodhimit 

seksual, individi i ri formohet nga bashkimi i qelizës femërore nga nëna 

me qelizën seksuale mashkullore nga babai. Kombinimi i gjeneve nga 

nëna dhe nga babai është përgjegjës për ndryshueshmërinë gjenetike te 
pasardhësi.  

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

Nxënësi/ja: 

 aftësohet në përftimin e ADN-së nga indi i bimës.  

Fjalët kyç:  

ADN,  

fryt,  

ind.  

Burime: fletorja e punës, gotë 

kimike, peshore, kripë, cilindër 

matës, ujë, detergjent enësh, shkop 

për përzierje, copa frutash, spatul, 

havan dhe shtypës, letër filtri dhe 

hinkë, vaskë me ujë të ngrohtë, 

etanol, rrjetë teli si çengel.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
edukimi shëndetësor.  

 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Hap pas hapi  

45’ 
Ndaj klasën në grupe me nga 4-5 nxënës. Secili grup ka përpara mjetet e punës. Ndjekin ecurinë e punës si 

më poshtë:  

1. Shtojnë 100 cm
3 

ujë në një gotë kimike. Shtojnë 3 gr kripë dhe e përziejnë derisa kripa të tretet.  

2. Shtojnë 10 cm
3 

detergjent enësh dhe e përziejnë derisa të tretet.  

3. Shtypin në një havan copat e frutave. 

4. E vendosin në banjëmari për 15 min.  

5. Fillojnë përzierjen me ndihmën e letrës së filtrit dhe hinkës.  

6. Shtojnë me kujdes metanolin.  

7. Do të vërejnë formimin e një shtrese të bardhë midis lëngut dhe etanolit. Kjo është ADN-ja. Është e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dukshme sepse është e grupuar. Mund të nxjerrin një pjesë të saj me çengel.  

Pas eksperimentit, nxënësit shkruajnë rezultatet e punës në fletore.  

45’ 
Parashikim: Bëj një përmbledhje të shkurtër me nxënësit, të njohurive që ata kanë për ADN-në dhe 

trashëgiminë e tipareve. Ngre një nxënës të shpjegojë vendndodhjen e ADN-së në qelizë.  

I drejtoj pyetje klasës:  

Ç’janë gametat?  

Sa lloje gametash ka?  

Sa kromozome kanë gametat te njeriu dhe pse?  

Ata kujtojnë njohuritë nga klasa e tetë.  

Ndërtim i njohurive: U rikujtoj nxënësve formimin e zigotës nga shkrirja e dy llojeve të gametave. 

Shpjegoj formimin e kromozomeve homologe duke ilustruar me skemën 1.2 në faqen 20 në Librin e 

nxënësit.  

  
 

Në të njëjtën faqe në libër u shpjegoj nxënësve si funksionojnë gjenet dhe çfarë tregojnë ato. Lexoj kutizën 

e fakteve në lidhje me numrin e gjeneve te njeriu.  

Përforcim: Punohen ushtrimet 1; 2; 3; 4; 5; 6 te kutizat e pyetjeve në faqen 20 në Librin e nxënësit. 

Vlerësimi : Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve tё dhëna. 

Detyrë shtëpie: Sillni në klasë një album me foto familjare ku të duket ngjashmëria juaj me prindërit, 

motrat dhe vëllezërit tuaj.  

Comment [g1]: kur te faqoset figura duhet 
emertuar ne shqip- fertilization (fekondim) 
dhe zygote (zigota) 



 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 19-20 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.19. Gjenetika  

                               1.20. Detyrë eksperimentale:  

                               Si të përdorim profilin e ADN-së  

Situata e të nxënit:  Çfarë janë gjenet? Përse 

janë kaq të rëndësishme? Gjatë riprodhimit 

seksual, individi i ri formohet nga bashkimi i 

qelizës femërore nga nëna me qelizën seksuale 

mashkullore nga babai. Kombinimi i gjeneve 

nga nëna dhe nga babai është përgjegjës për 

ndryshueshmërinë gjenetike te pasardhësi.  

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

Nxënësi/ja:  

 tregon se si organizmat trashëgojnë tipare nga prindërit e tyre nëpërmjet 

materialit gjenetik që mbartet në bërthamat qelizore;  

 përkufizon termat: gjen, kromozom, ADN;  

Fjalët kyçe:  

bërthamë,  

kromozome,  

gjene,  

ADN,  

proteina. 

Burime: teksti i nxënësit, fletorja e punës, materiale 

burimore  të dhënash në lidhje me gjenetikën dhe ADN-

në (p.sh. libra, internet, video, enciklopedi). 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: edukimi shëndetësor, TIK-

u.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  
Diskutim mbi njohuritë paraprake/  Shpjegim/ Punë e pavarur   

45’ 
Parashikim: U kërkoj nxënësve të ilustrojnë detyrën e shtëpisë. Pres përgjigjet e tyre dhe korrigjoj së 

bashku me nxënësit. I pyes ata nëse kanë informacion për mënyrën si trashëgohen tiparet. U kërkoj 

nxёnёsve të listojnë sa më shumë tipare që ata dinë që janë të trashëgueshme te njeriu.  

Ndërtim i njohurive: Pyes nxënësit nëse kanë dëgjuar për disa aftësi që i kanë disa njerëz si rrotullimi i 

gjuhës, etj. Pres përgjigjet e tyre dhe bëj ndërhyrjet sipas përgjigjeve të marra. I drejtoj pyetje klasës:  

Çfarë dini për sindromën Daun?  
U shpjegoj atyre alelet reçesivë dhe mbizotërues dhe mënyrën si vendosen alelet në një zigotë. Marr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shembuj për njerëzit që rrotullojnë gjuhën dhe ata që nuk e rrotullojnë.  

Shpjegoj mutacionet dhe ndikimin e faktorëve të jashtëm në to. Shpjegoj rastin e një kromozomi më tepër 

në rastin e sindromës daun.  

Përforcim: Nxënësit lexojnë kutitë e pyetjeve dhe arsyetojnë për ushtrimet 7; 8; 9; 10, faqe 21 te Libri i 

nxënësit.  

45’ 

Hap pas hapi  
Iu shpjegoj nxënësve se profili i ADN-së është një hartë ose imazh i një pjese të ADN-së së një individi që 

tregon tiparet unike të tij. Ato mund të ndërtohen nga një kampion i vogël qelizash, të marra nga një 

individ ose organizma të tjerë.  

Hapi 1. Marrëdhëniet familjare  

Shqyrtojmë 3 profile të ADN-së familjare sipas shembullit në faqen 12 të Fletores së punës. 

Nxënësit iu përgjigjen pyetjeve të dhëna.  

Hapi 2: Identifikimi i të dyshuarve  

Policia përdor profilet e ADN-së për të identifikuar kriminelët nga kampione të vogla indesh të gjendura 

në skenën e krimit. Lexohet situata në Fletoren e punës dhe nxënësit iu përgjigjen pyetjeve në faqen 13.   

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi/ja:  

 përcakton saktë profilet e ADN-së;  

 shpjegon se sa të dobishme mund të bëhen profilet e ADN-së për të identifikuar njerëzit.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve të dhëna. 

Detyrë shtëpie: Gjeni kuriozitete në internet mbi identifikimin e trupave pas një cunami, ose nëse mishi i 

balenës në një treg japonez i përket një lloji të mbrojtur balenash.  



 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 21-22 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.22. Përcaktimi i seksit  

                            1.23. Ushtrime:               

                      Riprodhimi dhe trashëgimia  

Situata e të nxënit:   
Çfarë janë gjenet? Përse janë kaq të rëndësishme? Gjatë 

riprodhimit seksual, individi i ri formohet nga bashkimi i 

qelizës femërore nga nëna me qelizën seksuale 

mashkullore nga babai. Kombinimi i gjeneve nga nëna 

dhe nga babai është përgjegjës për ndryshueshmërinë 

gjenetike te pasardhësi. 

 

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

 tregon se si organizmat trashëgojnë tipare nga prindërit e tyre nëpërmjet 

materialit gjenetik që mbartet në bërthamat qelizore;  

 përkufizon termat: gen, kromozom, ADN. 

 

 

 

Fjalët kyçe:  
bërthamë,  

kromozome,  

gjene,  

ADN,  

proteina,  

fekondim 

(pllenim),  

kromozome 

seksuale.  

Burime: Teksti i nxënësit Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
edukimi shëndetësor. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  
Diskutim/ Di/Dua të di/ Mësova/ Punë e pavarur   

45’ 

Parashikim: Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të shkruajnë çdo gjë që ata dinë për pllenimin dhe formimin e 

zigotës. Pastaj disa prej tyre lexojnë detyrën e shtëpisë. Zgjidhet detyra më e mirë.  

U tregoj figurat e mëposhtme dhe pres reagimet e tyre.  



 

 
                                        

Organizoj një diskutim, përfshij termat “mashkull”, “femër”.  

Ndërtim i njohurive: Ndërtoj tabelën Di/Dua të di/Mësova  

Di Dua të di Mësova 

Meshkujt dhe femrat paraqiten 

me simbole të ndryshme në 

biologji.  

Të dy kanë gamete seksuale me 

nga 23 kromozome te njeriu.  

Kromozomet e nënës bashkohen 

me ato të babës gjatë fekondimit 

të vezës.  

Si përcaktohet seksi te njeriu?  

Si ndahen kromozomet e dy 

prindërve?  

Çfarë është katrori Punnet?  

 

Plotësoj kolonën e dytë të tabelës duke shpjeguar përgjigjet e nxënësve.  

U shpjegoj atyre si funksionon katrori Punnet.  



 

 
Përforcimi: Nxënësit plotësojnë kolonën e tretë “Mësova”.  

45’ 

Parashikim: Lexohen detyrat e shtëpisë dhe bëhen korrigjimet e duhura. Shpërndaj te çdo nxënës një 

fletë tё përgatitur nga unë dhe pres të shkruajnë përkufizimet përkatëse për çdo term. 

gjen __________________________________________________________  

tipar _______________________________________________________________ 

ADN ________________________________________________________________ 

bërthamë ___________________________________________________________________ 

trashëgimi _____________________________________________________________________ 

alel reçesiv _____________________________________________________________________ 

alel dominant __________________________________________________________ 

mutacion __________________________________________________________ 

kromozom seksual _____________________________________________________________________ 

katrori Punnet ________________________________________________________________ 
Ndërtim i njohurive. Ndaj klasën në grupe duke marrë parasysh nivelin e të nxënit të nxënësve të secilit 

grup. Grupet janë me nga 4-5 nxënës. Tri grupeve të para u caktoj për zgjidhje ushtrimet 1; 10 dhe 8, faqe 

23 (teksti). Tri grupeve të tjera u caktoj për zgjidhje ushtrimet 2; 5; 7 faqe 23 (teksti) dhe grupet e tjera 3, 

4, 6, dhe 9 faqe 23 (teksti).  

Pas zgjidhjes, secila treshe e grupeve e diskuton atë. Sapo arrijnë në përgjigjen e saktë, këmbejnë 

ushtrimet me nxënësit e tri grupeve. Kjo teknikë e të nxënit në bashkëpunim zgjat 20 minuta apo më 

shumë. 

U kërkoj nxënësve të japin përgjigjet e ushtrimeve.  

Përgjigjet (me radhë) jepen nga nxënës përfaqësues për secilin grup. Nëse përgjigjja nga njëri grup nuk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 23-24 

është e saktë, kërkohet përgjigjja nga grupet e tjera. Kërkoj që të marrin pjesë të gjithë pjesëtarët e grupit 

në zgjidhjen e ushtrimeve.  

Kaloj në pyetje nga njohuritë e marra gjatë këtyre mësimeve mbi gjenetikën. Paraprakisht kam zgjedhur 

ushtrimet sipas shkallës së vështirësisë, me qëllim që të përfshij dhe të nxis të gjithë nxënësit (të ndarë 

përsëri në grupe) drejt zgjidhjes së ushtrimit. 

Përforcim: Diskutohen ushtrimet e përfunduara, puna në grup dhe bashkëpunimi midis nxënësve 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

 merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 

 zgjidh ushtrime të niveleve të ndryshme; 

 bashkëpunon me grupin dhe diskuton lirisht për zgjidhjen e ushtrimeve. 

Vlerësimi: Nxënësit bëjnë vlerësimin e njëri-tjetrit për plotësimin e kolonës së tretë të tabelës dhe për 

plotësimin e ushtrimeve të faqes 23 në libër.  

Detyrë shtëpie: Nxënësit punojnë në fletore ushtrimet 11; 12 dhe 13 në faqen 22 në libër.  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.23.  Detyrë eksperimentale: 

                               Ndërtojmë një model ADN-je  

                              1.24. Përsëritje: Gjenetika  

Situata e të nxënit:  

Model eksperimental në laborator që tregon si 

është e ndërtuar ADN-ja e njeriut.  

Përforcim i njohurive të marra mbi gjenetikën 

dhe trashëgiminë. 



 

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

 tregon se si organizmat trashëgojnë tipare nga prindërit e tyre nëpërmjet 

materialit gjenetik që mbartet në bërthamat qelizore;  

 përkufizon termat: gen, kromozom, ADN; 

 planifikon ecurinë e punës, realizon vëzhgime të sakta, mban shënime 

dhe interpreton rezultatet. 

 

 

 

Fjalët kyçe:  
bërthamë,  

kromozome,  

gjene,  

ADN,  

proteina,  

fekondim (pllenim),  

kromozome. 

seksuale. 

Burime: fletë të parapërgatitura nga 

mësuesja.  
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 

edukimi shëndetësor, edukimi mjedisor, kimi, matematikë. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  
Rikujtim i njohurive/ Punë në grupe/ Diskutim  

45’ 

Parashikim: Në këtë veprimtari nxënësit do të provojnë eksperimentalisht si është ndërtuar ADN-ja. 

Kërkoj nga një nxënës të lexojë detyrën e shtëpisë së orës së kaluar.  

Paraprakisht u drejtoj atyre disa pyetje: 

Çfarë janë bazat nukleotide?  

Ku vendosen ato?  

Ndërtim i njohurive: Ndaj klasën në grupe duke u kujdesur që nëpër grupe të ketë nivele të ndryshme 

nxënësish. U kujtoj nxënësve paraprakisht që t’i shmangen ndotjes dhe të zbatojnë rregullat e punës në 

laborator dhe i njoh ata me punën që do të kryejnë. Për këtë u kërkoj të ndjekin metodën e dhënë në 

fletën e veprimtarisë praktike. I kërkoj secilit grup të ndjekë ecurinë e punës sipas rendit të kërkuar. Ata 

do të vizatojnë në një karton të bardhë zinxhirin e ADN-së dhe pastaj do të ngjisin në të sipas rregullit 

bazat nukleotide. Bazat nukleotide janë me ngjyra të ndryshme (fletë punëdore të prera nga nxënësit). 

Përforcim: Nxënësit i drejtojnë pyetje njeri-tjetrit:  

Çfarë ke vendosur përballë adeninës? Po përballë guaninës?  

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi/ja:  

 përshkruan mirë eksperimentin që kryen;  

 mban shënime, i krahason dhe interpreton rezultatet.  
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45’ 
Parashikim: Paraprakisht kam hartuar katër grupe pyetjesh nga këto më poshtë dhe u jap grupeve (katër 

grupe) fletët me pyetje.  

Grupi 1. Çfarë janë gjenet? Ku ndodhen ato?  

Grupi 2. Çfarë përmban ADN-ja? Ku ndodhet ajo? Përse është përgjegjëse?  

Grupi 3. Çfarë janë kromozomet? Sa lloje kromozomesh ka?  

Ndërtim i njohurive: I lë nxënësit të punojnë përgjigjet e pyetjeve në fletore për 10 minuta. Ata 

shkëmbejnë fletoret me njëri-tjetrin dhe lexojnë përgjigjet duke i korrigjuar dhe saktësuar ato, me qëllim 

që të nxirren qartë konceptet kryesore. 

U caktoj grupeve nga një temë (ose nga dy tema duke i ndarë në dy nëngrupe); u kërkoj të hartojnë 

pyetje. Grupet i drejtojnë pyetje njëri-tjetrit.  

Përforcim: 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: 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:  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore 1.25. Vlerësim portofoli  

                              1.26. Test përmbledhës   

 

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 njohuritë e marra nё 3-mujorin e parë. 

 

 

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: edukimi shëndetësor, 

matematikë, kimi, art pamor.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  

Prezantim/ Punë e pavarur  

45’  

Gjatë gjithë orës nxёnёsit prezantojnë portofolat e tyre me detyrat e dhëna.  

Nё fund të orës shpallet portofoli më i mirë.  

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 bëhet 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. 

45’  

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 3-mujor.  

Vlerësimi: Vlerësim i portofolit të secilit me notë.  

Vlerësim me shkrim për testin.  

Detyrë shtëpie:  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.1. Fosilet  

Tema 2.2. Kushtet në Tokë. 

Përzgjedhja natyrore  

Situata e të nxënit: Si na e shpjegojnë fosilet të kaluarën? 

Fosilet janë mbetje të bimëve ose të kafshëve që jetuan miliona 

vjet më parë. Ato gjenden nëpër shkëmbinj dhe na rrëfejnë 

fragmente të shkurtra të jetës shumë kohë më parë.  
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore:  
Nxёnёsi/ja: 

 përshkruan përmes shembujve si realizohet përzgjedhja në natyrë;  

 diskuton teorinë e evolucionit.  

Fjalët kyçe:  
fosil,  

përzgjedhje 

natyrore.   

Burime: teksti mësimor, 

videoprojektor, foto të ndryshme   

 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndёrkurrikulare: 

edukimi shëndetёsor, kimia. 

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Diskutim për njohuritë paraprake/ Shpjegim me ilustrim/ Punë e pavarur  

45’ 

Parashikimi. Diskutohet me nxёnёsit nё lidhje me pyetjen:  

Ҫfarë ndodh me një organizëm kur ai vdes?  

Nga përgjigjet e dhëna arrijmë nё përfundimin se trupi fillon të dekompozohet me shpejtësi me 

anë të mikroorganizmave.  

Vazhdoj të nxis imagjinatën e nxёnёsve me pyetjet:  

Çfarë dini për dinozaurët? Si mendoni se është skicuar pamja e tyre, ndërkohë që nuk ka 

dëshmitarë të asaj periudhe?  

Pres përgjigjet e nxënësve dhe diskutoj me nxёnёsit rreth tyre.  

 
Ndërtimi i njohurive. Diskutohet me nxёnёsit për figurat e mëposhtme, të cilat ua paraqes me 

fotografi ose videoprojektor:  



 

     
U shpjegoj nxёnёsve rёndёsinё e mbeturinave ose gjurmëve të gjallesave, duke marrë shkas nga 

diskutimi i zhvilluar me ta nё fazën hyrëse të mësimit. U shpjegoj atyre se këto mbetje quhen 

fosile dhe janë shumë të rëndësishme për të ndërtuar historinë e jetës në Tokë. Gjithashtu u 

shtjelloj nxënësve mënyrën se si ndodh procesi i fosilizimit, duke përmendur termat: qelibar, 

fosilizim, etj.   

U kërkoj nxënësve të studiojnë figurat në faqen 24 të librit dhe tё shpjegojnë se çfarë tregojnë ato. 

Diskutohet me ta për gjallesa të tjera të zhdukura, që ata kanë dëgjuar ose lexuar.  

 

Përforcimi. Ngre një nxënës të lexojë kutizat e fakteve në tekst.  

Punohen në fletoren e klasës ushtrimet 1 dhe 2 të faqes 24 të tekstit.  

45’ 

 

Parashikimi: Ngre 2 nxënës të lexojnë detyrat e klasës. Duke marrë shkas nga të dhënat e 

ushtrimeve 1 dhe 2, diskutojmë mbi kushtet që kanë qenë në Tokë vite më parë.  

Dëgjoj përgjigjet e nxënësve dhe i korrigjoj aty ku është e nevojshme.   

 

Ndërtimi i njohurive: Kërkoj nga nxënësit të shpjegojnë disa nga arsyet pse llojet konkurrojnë me 

njëri-tjetrin? Ata do të listojnë arsye si: ushqimi, territori, partneri riprodhues.  

Diskutoj me ta nëse arrijnë të mbijetojnë të gjithë? Po nëse jo, cilët mbijetojnë?  

Dëgjoj argumentet e tyre dhe shpjegoj konceptin e përzgjedhjes natyrore. Ilustroj shpjegimin me 

skemën 2.4 në faqen 25 në tekst, duke theksuar se përzgjedhja natyrore ndodh shpesh si pasojë e 

ndryshimeve mjedisore.  

 
Përforcimi: Punohen ushtrimet 3 dhe 4 në faqen 25 të tekstit.  

  

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit për saktësinë e përgjigjeve nё lidhje me çështjet e dhëna.  
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Detyrë shtëpie: Hulumtoni në internet mbi disa lloje të zhdukura në Tokë.  

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.3. Detyrë 

eksperimentale: Ndërtimi i 

modelit të përzgjedhjes 

natyrore  

2.4. Evolucioni  

Situata e të nxënit: Përmes një shembulli shumë të thjeshtë, 

tregohet se si ndryshimet e zakonshme të kushteve mjedisore mund 

të ndikojnë në tiparet e një lloji.  

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: 
Nxёnёsi/ja:  

 përshkruan përmes shembujve si realizohet përzgjedhja në natyrë;  

 diskuton teorinë e evolucionit;  

 diskuton rëndësinë e mbledhjes së evidencave dhe të formulimeve në 

shkencë.  

Fjalët kyçe:  
evolucion,  

tipar.  

Burime: fletorja e punës, 25 

monedha false me tri ngjyra të 

ndryshme.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndёrkurrikulare: 
edukimi shëndetësor, historia.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Hap pas hapi/ Parashikim me terma paraprakë/ Shpjegim me ilustrim / Ditari dypjesësh  



 

45’ 
Hapi 1: I njoh nxënësit me detyrën eksperimentale që do të kryejnë. Ata janë pajisur me bazën 

materiale dhe njihen me domethënien e monedhave me ngjyra të ndryshme.  

 

Hapi 2: Nxënësit hedhin zarin dhe për çdo hedhje i referohen tabelës në faqen 14 në fletoren e punës.  

 
Hapi 3: Regjistrohen rezultatet në fletore. Iu kërkoj nxënësve të vizatojnë një diagram rrethor për çdo 

vit, ku të pasqyrojnë raportin e çdo ngjyre dhe të tregojnë se si ka ndryshuar vlera gjatë 10 vjetëve.   

 

Hapi 4: Hipotezat e ngritura gjatë kësaj veprimtarie ishin shumë të rёndёsishme për ta pasqyruar sa 

mё thjesht idenë.  

45’ 

Parashikimi: U shpërndaj nxёnёsve disa fisha ku kam shkruar termat e mëposhtëm dhe secili 

përgjigjet me nga një fjali të vetme.   

Përzgjedhje natyrore __________________________________________________  

Lloj __________________________________________________________________ 

Tipar ___________________________________________________________________ 

Mbijetesё ________________________________________________________________  

 

Ndërtimi i njohurive: Ilustroj me fotografi ose videoprojektor disa kafshë si këto më poshtë, dhe 

kërkoj prej nxёnёsve tё gjejnë se çfarë kanë të pёrbashkёt këto kafshë. Ata do tё përmendin faktin qё 

tё gjitha u janë përshtatur kushteve tё mjedisit. Vazhdoj tё nxis njohuritë e tyre, duke u kërkuar tё 

shpjegojnë konkretisht se si janё përshtatur këto kafshë dhe kafshë tё tjera qё ata njohin.  

         
Duke parë së bashku ilustrimin 2.5, faqe 26 nё libёr, iu shpjegoj atyre se si ka evoluar kali pёrgjatё 60 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 31-32 

milionё viteve, pёr t’iu pёrshtatur kushteve tё mjedisit. Nxёnёsit arrijnё tё kuptojnё procesin e gjatё tё 

evolucionit tё jetёs nё Tokё.  

 
Përforcimi. U kërkoj nxënësve të plotësojnë tabelën e mëposhtme:  

a) 

Koncepti  Shpjegimi  

Evolucion   

Përzgjedhje natyrore   

 

b) Punohen ushtrimet 1 dhe 2 nё faqen 26.  

 

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit për saktësinë e përgjigjeve të dhëna.  

 

Detyrë shtëpie: Gjeni informacion nё lidhje me shembuj tё gjallesave tё ndryshme qё janë përshtatur 

me kushtet e mjedisit me pamjen fizike tё tyre.  

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.3. Ushtrime.  

Tema 2.4. Karl Lineu. Mendeli.  
Situata e të nxënit:  

Si punohet nё shkencë?  

 



 

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

 përshkruan përmes shembujve si realizohet përzgjedhja në natyrë;  

 diskuton teorinë e evolucionit.  

Fjalët kyçe:  
fosil,  

përzgjedhje natyrore,   

evolucion,  

tipar. 

Burimet: teksti mësimor.  

 

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërrkurikulare: edukimi 

shëndetësor, edukimi mjedisor, histori, gjeografi.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Punë e pavarur/ Punë nё grupe/ VLD  

45’ 

Parashikimi. Nxёnёsit lexojnë detyrat e shtёpisё duke përforcuar edhe një herë njohuritë mbi përzgjedhjen 

natyrore dhe kushtet nё tё cilat ndodh ajo. Nxёnёsit punojnë nё mёnyrё tё pavarur ushtrimin 1, f. 27 tё 

tekstit mësimor, ku plotёsojnё termat pёrkatёs. Diskutoj me ata se cila ёshtё rëndësia e fosileve tё gjetura 

nё Tokё.  

 
Ndërtimi i njohurive. Ndaj nxёnёsit nё grupe me nga 4-5 nxënës dhe u jap ushtrimet duke pasur parasysh 

të përshtat shkallën e vështirësisë me nivelin e nxënësve. 

Tri grupeve të para u caktoj tё zgjidhin ushtrimet 2; 4 dhe 6, nё faqen 27 nё tekst.  

Tri grupeve të tjera u caktoj tё zgjidhin ushtrimet 3, 5 dhe 8, nё faqen 27 nё tekst.  

Pas zgjidhjes sё ushtrimeve secili grup diskuton zgjidhjen. Sapo arrijnë në përgjigjen e saktë, këmbejnë 

ushtrimet me nxënësit e grupeve të tjera. U kërkoj nxënësve të japin përgjigjet e ushtrimeve.  

 

Përforcim. Krahasoni me diagramin e Venit përzgjedhjen natyrore me atë artificiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përzgjedhja 

natyrore 

natyrore  

Përzgjedhja 

art 

 

 



 

Diskutohen ushtrimet e përfunduara, puna në grup dhe bashkëpunimi midis nxënësve. U drejtoj atyre 

pyetje ndihmëse, në rast se kanë vështirësi në njërin prej ushtrimeve.  

 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 

- zgjidh ushtrime të niveleve të ndryshme; 

- bashkëpunon me grupin, diskuton lirisht për zgjidhjen e ushtrimeve.  

 

45’  

Parashikimi. Drejtoj pyetje klasës:  

- Cilёt janё disa shkencёtarё qё njihni?  

- Ҫfarё kanё zbuluar ata?  

- Ҫfarё dini pёr jetёn e tyre?  

 
Ndërtimi i njohurive. Lexoj tekstin nё librin e nxёnёsit nё faqen 28. Nxёnёsit nёnvijёzojnё me njё vijё 

informacionin qё dinë dhe me dy vija informacionin e ri. Diskutoj me ta nё fund për atё qё lexuam.  

 
Pёrforcim. Nxёnёsit u përgjigjen pyetjeve:  

- Cilёn fushё tё shkencёs studioi Karl Lineu?  

- Nё cilin shekull jetoi ai?  

- Pse mbahet mend Lineu?  

- Ҫfarё sistemi krijoi ai pёr emërtimin e organizmave?  

- Ҫfarё kuptimi ka termi binomial?  

- Cili ishte objekti i studimeve tё Mendelit?  

- Kur u bёnё tё njohura zbulimet e Mendelit?  
 

Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për:  

 saktësinë e zgjidhjes së ushtrimeve;   

 për arsyetimin dhe argumentimin e zgjidhjes;   

 për kontributin e punës në grup.  
 

Detyrë shtëpie: Gjeni materiale nga libra dhe interneti mbi jetën dhe veprën e Karl Lineut dhe Gregor 
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Mendelit.  

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.7. Ushtrime  

Tema 2.8. Një teori nё evoluim  

Situata e të nxënit: ________________ 

 

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

Nxёnёsi/ja:  

 përshkruan përmes shembujve si realizohet përzgjedhja në natyrë;  

 diskuton teorinë e evolucionit. 

 

 

Fjalët kyçe:  
fosil,  

përzgjedhje natyrore,   

evolucion,  

tipar. 

Burime: Teksti mësimor Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndёrkurrikulare: Edukimi shëndetësor, histori  

 

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  
Demonstrim/ Diskutim/ Punё e pavarur/ Pyetje-përgjigje 

45’ 
Parashikimi.  U tregoj nxёnёsve pamjen e mëposhtme dhe kërkoj ta diskutoj së bashku:  

 



 

  
 

Dëgjoj mendimet e tyre. 

 
Ndërtim i njohurive. Kёrkoj nga nxёnёsit tё shpjegojnё se çfarё tregon kjo figurё dhe arsyet e evolucionit.  

Ata sjellin shembuj tё tjerё për kafshёt qё kanё evoluar dhe për tiparet e tyre qё kanё ndryshuar si rezultat i 

kёtij procesi.  

U drejtoj nxënësve pyetje rreth Karl Lineut dhe Gregor Mendelit, duke përmendur dhe kontributin e tyre nё 

disiplina tё ndryshme tё biologjisë.  

 

Përforcimi. Ngre disa nxёnёs tё lexojnё pyetjet e shpejta dhe kutizat e fakteve nё faqet 30 dhe 31 nё libёr.  

45’  

Parashikimi. I drejtoj pyetje klasёs:  

- Cilёt janё disa shkencёtarё qё njihni?  

- Ҫfarё kanё zbuluar ata?  

- Ҫfarё dini pёr jetën e tyre?  

 

Ndërtimi i njohurive. Lexoj tekstin nё librin e nxёnёsit nё faqen 30. Nxёnёsit nёnvijёzojnё me njё vijё 

informacionin qё dinë dhe me dy vija informacionin e ri. Diskutoj me ta nё fund mbi atё qё lexuam.  

 

Përforcim. Nxёnёsit u përgjigjen pyetjeve:  

- Ҫfarё pretendoi predikuesi fetar Xhon Lajtfut?  

- Cilёn fushё tё shkencёs studioi Karl Lineu?  
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- Ҫfarё shprehu Xhorxh Luis Leklerk nё enciklopedinё e tij?  

- Cila ishte teoria e Xhejms Banet pёr njerёzit?  

- Cila ishte teoria e Lamarkut?  

- Ҫfarё teorie nxori Darvini?  

 

Vlerësimi: Vlerësim i mënyrës së komunikimit dhe pёrdorimit tё fjalorit shkencor te nxёnёsit.  

 

Detyrë shtëpie: Gjeni informacion plotësues nё internet për shkencëtarët pas shekullit tё 17-tё.  

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.9. Ushtrime  

Tema 2.10. Përsëritje  
Situata e të nxënit: Përforcim njohurish  

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. 
Nxёnёsi/ja: 

 përshkruan përmes shembujve si realizohet përzgjedhja në natyrë;  

 diskuton teorinë e evolucionit. 

 

Fjalët kyçe:  
fosil,  

përzgjedhje 

natyrore,   

evolucion,  

tipar. 

Burimet: teksti mësimor. 

 

Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndërkurrikulare: TIK-u, 

arti pamor. 

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Hap pas hapi 

 

45’  
Hapi 1: Ndaj klasёn nё grupe  me nga 4-5 nxënës duke u kujdesur që grupet tё kenë tё njëjtin nivel 

nxёnёsish. Zgjedh ushtrimet për çdo grup, sipas shkallës së vështirësisë.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tri grupeve të para u caktoj për zgjidhje ushtrimet 1, 3, 5 dhe 7, faqe 47 (teksti).  

- Tri grupeve të tjera u caktoj për zgjidhje ushtrimet 2, 4, 6 dhe 9, faqe 47 (teksti).  

 

Hapi 2: Pas zgjidhjes, secila treshe e grupeve diskuton përfundimet. Sapo arrijnë në përgjigjen e saktë, 

këmbejnë ushtrimet me nxënësit e tri grupeve të tjera. Kjo teknikë e të nxënit në bashkëpunim zgjat 15 

minuta. U kërkoj nxënësve të japin përgjigjet e ushtrimeve. Kërkoj të marrin pjesë të gjithë pjesëtarët e 

grupit në zgjidhjen e ushtrimeve.  

 
Hapi 3: Diskutohen ushtrimet e përfunduara/ puna në grup dhe bashkëpunimi midis nxënësve. 

 

45’  
Hapi 1: Secili grup harton një tezë me pyetje, ushtrime. U lejoj të shfrytëzojnë pyetjet dhe ushtrimet e 

tekstit në faqen 32. Orientoj grupet të përqendrohen në konceptet bazë. Grupet kontrollojnë njohuritë e 

njëri-tjetrit.  

 

Hapi 2: Secili grup punon në realizimin e një modeli të thjeshtë mbështetur në skica, tabela dhe figura, 

përkatësisht tek ushtrimet 1, 4 dhe 14 në faqen 32 dhe 33 në Librin e nxënësit.  

 

Hapi 3: Diskutohet për hartimin e pyetjeve, të situatave dhe për përgjigjet e dhëna; vetë nxënësit shohin 

dhe vlerësojnë shkallën e përvetësimit të njohurive të këtij kapitulli. 

 

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: Teknika e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi: disa prej nxënësve mbajnë shënime për saktësinë 

e zgjidhjes së ushtrimeve, për arsyetimin dhe argumentimin e zgjidhjes dhe për kontributin e punës në 

grup.  

Nxënësit bëjnë vetëvlerësimin; 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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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.11. Mbrojtjet natyrore. Sistemi 

imunitar.  

Tema 2.12. Vaksinimet. Imuniteti pasiv. 

Programi i imunizimit.  

Situata e të nxënit: Mikroorganizmat ndodhen kudo rreth 

nesh. Disa prej tyre shkaktojnë sëmundje dhe quhen 

patogjene. Por, si mbrohet trupi ynë nga mikroorganizmat 

patogjenë? Trupi ka nevojë të mbrohet në shumë mënyra.  

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

Nxёnёsi/ja: 

  përshkruan mekanizmat mbrojtës të organizmit te njeriu;  

 krahason imunitetin pasiv me imunitetin aktiv;  

 diskuton mënyrat e mbrojtjes dhe të kontrollit ndaj sëmundjeve.  

Fjalët kyçe:  
mbrojtje natyrore,  

sistem imunitar,  

imunitet pasiv,  

imunitet aktiv.  

Burimet: Libri i nxënënësit, Fletorja e punës.  Lidhja me fushat e tjera ose me 

temat ndёrkurrikulare: TIK-u, arti 

pamor. 

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Kllaster/ Shpjegim i avancuar/ VLD 

45’ 

Parashikimi. Shkruaj në tabelë fjalën kështjellë dhe kërkoj nga nxënësit të flasin rreth rëndësisë së 

kështjellave dhe çfarë ndodh nëse ajo çahet.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Ndërtimi i njohurive: Kaloj në shpjegimin e sistemit mbrojtës të organizmit, duke e krahasuar atë me 

Kështjella  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kështjellën. Shpjegoj me radhë 3 vijat e mbrojtjes: lëkura, trombocitet dhe rruazat e bardha të gjakut.  

                                       
Shpjegoj skemën e mbrojtjes nga rruazat e bardha të gjakut duke prodhuar antitrupat. Nxënësit njihen me 

termat: kundërtrup, mbrojtje imunitare, rruazë e bardhë, sistem imunitar. 

 

Përforcimi. Nxënësit u përgjigjen pyetjeve:  

- Si ndodh procesi i futjes së baktereve në lëkurë?   

- Po në mungesë të saj, çfarë do të ndodhte?  

- Si ndikon prania e rruazave të bardha të gjakut?  
U kërkohet argumentimi i çdo përgjigjeje.  

45’  

 
Parashikimi: Shfaq me videoprojektor një insert për fushatat e vaksinimit në Shqipëri dhe rolin e tyre në 

mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet.  

 

Ndërtimi i njohurive: Diskutim me nxënësit rreth insertit. Lexoj mësimin me lexim të drejtuar. 

Komentoj historikun e vaksinimit tipik të njerëzve, duke ilustruar tabelën 1.1 në faqen 36 në Librin e 

nxënësit. Ngre një nxënës të lexojë kutizat e fakteve.  

 

Përforcimi. Nxënësit punojnë në fletoren e klasës pyetjet me përgjigje të shpejtë 3, 4, 5 në faqet 35 dhe 

36 në Librin e nxënësit.  

 

Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për përgjigjet e bazuara në argumente.  

 

Detyrë shtëpie: Sillni me vete kartelën tuaj ku janë shënuar vaksinat që keni bërë deri tani.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.13. Ushtrime  

Tema 2.14. Inxhinieria gjenetike  

Situata e të nxënit: A është e mundur që gjenet e një 

njeriu të funksionojnë te një bakter? Gjenet janë 

segmente të molekulës së ADN-së. Kodi i ADN-së është 

shumë i ngjashëm në shumë organizma. Kjo do të thotë 

se një organizëm mund t’i kuptojë gjenet e një 

organizmi tjetër. Kjo bën të mundur që të zhvillohet 

inxhinieria gjenetike ose modifikimi gjenetik.  

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

Nxënësi/ja:  

 vlerëson rëndësinë e inxhinierisë gjenetike për shëndetin e njeriut.  

Fjalët kyçe:  
inxhinieria gjenetike,  

modifikim gjenetik,  

pankreas,  

diabet.  

Burimet: Libri i nxënësit, interneti.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndёrrkurrikulare: edukimi shёndetёsor, 

TIK-u. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve 

Hap pas hapi/ Diskutim mbi njohuritë paraprake/ Shpjegim me demonstrim   

45’  

Hapi 1: Ndaj klasёn nё grupe  me nga 4-5 nxënës, duke u kujdesur që grupet tё kenё tё njёjtin nivel 

nxёnёsish. Zgjedh ushtrimet për çdo grup, sipas shkallës së vështirësisë.  

- Tri grupeve të para u caktoj për zgjidhje ushtrimet 1, 3, 5 dhe 7, faqe 37 (teksti).  

- Tri grupeve të tjera u caktoj për zgjidhje ushtrimet 2, 4, 6 dhe 8, faqe 37 (teksti).  

 

Hapi 2: Pas zgjidhjes, secila treshe e grupeve diskuton përfundimet. Sapo arrijnë në përgjigjen e saktë, 

këmbejnë ushtrimet me nxënësit e tri grupeve të tjera. Kjo teknikë e të nxënit në bashkëpunim zgjat 15 

minuta. U kërkoj nxënësve të japin përgjigjet e ushtrimeve. Kërkoj të marrin pjesë të gjithë pjesëtarët e 

grupeve në zgjidhjen e ushtrimeve.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hapi 3: Diskutohen ushtrimet e përfunduara, puna në grup dhe bashkëpunimi midis nxënësve. 

45’ 

 
Parashikimi. Kujtoj me nxënësit njohuritë për ADN-në, duke u drejtuar pyetjet e mëposhtme:  

- Ҫfarë është ADN-ja?  

- Si është e ndërtuar ajo?  

- Ҫfarë janë gjenet?  

- Cila është rëndësia e tyre në organizmat e gjallë?  

 
Ndërtimi i njohurive. Shpjegoj kuptimin e termit inxhinieri gjenetike dhe rëndësinë e saj në shkencë. 

Vazhdoj duke treguar shembuj se si shkencëtarët veprojnë me gjenet duke hequr apo transferuar pjesë në 

organizma të ndryshëm.  

Kaloj te shembulli i insulinës dhe shpikjes së insulinës njerëzore nga shkencëtarët, duke bërë ndërhyrje me 

inxhinierinë gjenetike. Kjo gjë i ka ndihmuar shumë njerëzit diabetikë sot në botë.  

Vazhdoj të shpjegoj fibrozën cistike dhe modifikimin e disa viruseve nga shkencëtarët, në saje të 

inxhinierisë gjenetike, për t’u ardhur në ndihmë njerëzve që vuajnë nga kjo sëmundje.  

 

Përforcim. Nxënësit lexojnë kutizat e fakteve në faqet 38 dhe 39 në librin e nxënësit. Diskutohen 

ushtrimet e përfunduara, puna në grup dhe bashkëpunimi midis nxënësve. 

 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 

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

 

Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit bazuar në aftësitë praktike, paraqitjen e saktë, mendimet dhe fjalorin e 

përdorur.  

 

Detyrë shtëpie: Gjeni informacione në internet për përdorimet e inxhinierisë gjenetike.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.15. Detyrë eksperimentale: 
Modifikimet gjenetike dhe 

bioteknologjia  

Tema 2.16. Klonimi  

Situata e të nxënit: Të ndryshosh apo të mos ndryshosh, kjo është 

çështja! 

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

Nxënësi/ja:  

 vlerëson rëndësinë e inxhinierisë gjenetike për shëndetin e njeriut;  

 diskuton çështjet etike që lidhen me klonimin e njeriut.  

Fjalët kyçe:  
bioteknologji,  

klonim.  

Burimet: Fletorja e punёs, Libri i nxënësit. Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: edukimi shёndetёsor.   

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve  
Hap pas hapi/ Insert  

 

45’ 

Hapi 1: Prezantoj para klasës se çfarë do të punojmë. Jap udhëzimet dhe shpjegimet e duhura. Ndaj klasën 

nё katër grupe. U tregoj si do të veprojnë.  

 

Hapi 2: Grupi 1: punon për një kompani që shet drithëra, të cilat u rezistojnë herbicideve.  

Grupi 2: janë pjesëtarë të agjencisë së ndihmës që mund të kuptojnë përfitimet e një drithi të modifikuar 

gjenetikisht dhe rezistent ndaj insekteve.  

Grupi 3: janë fermerë që kultivojnë produkte organike dhe janë kundër drithërave të modifikuar 

gjenetikisht. 

Grupi 4: janë kundër drithërave të modifikuar gjenetikisht, sepse mendojnë se kjo është shqetësuese. 

 
Hapi 3: Nxënësit kanë mbledhur paraprakisht informacion (detyra e shtëpisë nga ora e kaluar) dhe hyjnë 

në debat, ku secili grup mbron argumentet e veta.  

45’  
Parashikimi. I pyes nxënësit:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Keni dëgjuar për klonimin?  

- Ҫfarë dini për të?  

- Po delja Dolli çfarë ju kujton?  
Dëgjoj diskutimet e tyre.  

 

Ndërtimi i njohurive. Ndërtoj tabelën e mëposhtme Insert dhe pasi nxënësit lexojnë tekstin, duke e ndarë 

atë në paragrafë, e plotësoj tabelën Insert me ndihmën e tyre.  

 

√ + - ? 

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 

Klonimi çon në 

formimin e individëve 

identikë me njëri-tjetrin.  

Delja Dolli ishte gjitari  

i parë i klonuar.  

Klonimi eshtë proces 

i formimit të kopjeve 

gjenetikisht identike.  

Ai kryhet nga qeliza 

çfarëdo të trupit të 

gjallesave.  

 

Të klonosh apo jo?  

 

 

 

Përse ka debat të fortë 

sot në botë për 

klonimin?  

Cilat janë pasojat 

negative të tij?  

A bien mbi shoqërinë 

këto pasoja?  

Diskutohet duke plotësuar tabelën Insert.   

 

Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësit bazohet në aftësitë praktike, paraqitjen e saktë, mendimet dhe fjalorin e 

përdorur.  

 

Detyrë shtëpie: Gjej informacione mbi gjallesa të tjera të klonuara.  
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Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.17. Transplanti i 

organeve.  

Tema 2.18. Ushtrime  

Situata e të nxënit: Në ditët e sotme njerëzit mund të zëvendësojnë 

organet e dëmtuara, si: zemra, veshkat ose mëlçia. Fatkeqësisht nuk 

ekzistojnë sasi të mjaftueshme organesh njerëzore për të furnizuar të 

gjithë ata që kanë nevojë. Ndonëse ideja e transplanteve ka ekzistuar për 

një kohë të gjatë, transplanti pati sukses vetëm në shekullin XX.  

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

 shpjegon rëndësinë e transplanteve;  

 vlerëson rëndësinë e inxhinierisë gjenetike për shëndetin e njeriut;  

 diskuton çështjet etike që lidhen me klonimin e njeriut. 

Fjalët kyçe:  
transplanto,  

ksenotransplant,  

OMGJ.   

Burime: teksti mësimor, burime dytësore pёr tё dhëna 

rreth transplanteve, videoprojektor, fleta kuici tё 

parapërgatitura.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndёrkurrikulare:  edukimi shëndetësor, kimia, 

TIK-u. 

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Punë në dyshe/ Insert/ E vërtetë apo e gabuar/ Hap pas hapi   

45’  

Parashikimi.  U kёrkoj nxёnёsve tё punojnё nё dyshe:  

- Shkruani disa  arsye pse lindi nevoja e transplanteve?  

- Cilat janë rastet që kanë nevojë për transplant?  

- Cilat janë organet që mund të transplantohen?  
Nxënësit shkëmbejnë idetë më njëri-tjetrin.  

 
Ndërtimi i njohurive. Ndërtoj tabelën e mëposhtme Insert dhe pasi nxënësit lexojnë tekstin, duke e ndarë 

atë në paragrafë, e plotësoj tabelën Insert me ndihmën e tyre.  

 

√ + - ? 

Kontrollo të dhënat që Shkruaj të dhëna të Të dhëna që Të dhëna të paqarta ose 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di reja kundërshtojnë ose janë të 

ndryshme 

kërko të dhëna shtesë 

Transplant do të thotë 

zëvendësim organesh.  

Veshka mund të 

transplantohet.  

 Në ditët e sotme 

mund të 

transplantohet dhe 

mëlçia.  

Transplanti mund të mos 

rezultojë gjithmonë i 

suksesshëm.  

Një organ i transplantuar 

nuk ka shumë jetëgjatësi.  

 

 

A mund të ketë 

transplanti pasoja në 

organizëm?  

Sa zgjat një ndërhyrje 

për transplant?  

Cilat organe kanë arritur 

të transplantojnë deri 

më sot? 

 

Diskutohet duke plotësuar tabelën Insert.   

 

Përforcimi. Krijoj njё kuic tё thjeshtё (i pёrgatitur mё pёrpara), me alternativat e vërtetё / e gabuar. Lexoj 

tё dhёnat pёr transplantet. Nxёnёsit shkruajnё dhe argumentojnё cila thёnie ёshtё e vёrtetё dhe cila e 

gabuar.  

45’  

 
Hapi 1: Ndaj klasёn nё grupe me nga 4-5 nxënës, duke u kujdesur qё grupet tё kenё tё njёjtin nivel 

nxёnёsish. Zgjedh ushtrimet sipas shkallës së vështirësisë.  

 

Hapi 2: Tri grupeve të para u caktoj për zgjidhje ushtrimet 1; 3; 5; 9 dhe 11, faqe 53 (teksti). Tri grupeve të 

tjera u caktoj për zgjidhje ushtrimet 2; 4 ; 7; dhe 8, faqe 53 (teksti). Pas zgjidhjes, secila treshe e grupeve 

diskuton përfundimet.  

 

Hapi 3: Diskutohen ushtrimet e përfunduara, puna në grup dhe bashkëpunimi midis nxënësve.  

 

Vlerësimi:  Teknika e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi, disa prej nxënësve mbajnë shënime për saktësinë 

e zgjidhjes së ushtrimeve, për arsyetimin dhe argumentimin e zgjidhjes dhe për kontributin e punës në 

grup.  

Detyrë shtëpie: _________________ 



 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 45-46 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.19. Sëmundja e lisë dhe 

Eduart Xheneri.  

Tema 2.20. Deshifrimi i librit të 

jetës.  

Situata e të nxënit:  Si veprohet nё shkencë? 

 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: 
Nxёnёsi/ja: 

 vlerëson përpjekjet e shkencëtarëve.  

Fjalët kyçe:  
inokulacion,  

sëmundja e lisë.  

Burime: Libri i nxënësit, burime ilustruese (revista, 

enciklopedi, internet). 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: TIK-u, historia.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Parashikimi i njohurive paraprake/ VLD/ Ese/ Parashikim me terma paraprakë/ Shpjegim me demonstrim    

45’ 

Parashikimi. Pyes nxёnёsit:  

- Keni dëgjuar për sëmundjen e lisë?  

- A mbani mend disa nga simptomat e kësaj sëmundjeje?  

- Jeni vaksinuar ju për këtë sëmundje?  
Dëgjoj përgjigjet e tyre.   

 

Ndërtimi i njohurive. Nxënësit lexojnë tekstin me metodën e veprimtarisë me lexim të drejtuar. Shpjegoj 

termin inokulacion (vaksinim). Diskutoj me nxënësit për historikun e shpikjes së vaksinës së lisë nga 

Eduard Xheneri.  

Duke ilustruar me figurën 3.3 në faqen 43 në libër, shikojmë përqindjen e fëmijëve që marrin vaksinën 

MMR dhe numrin e rasteve të fruthit. 10% e rasteve të fruthit kanë nevojë për trajtim të specializuar në 

spital dhe vetëm një nga 5000 raste ka pasoja fatale për jetën e pacientit.  

 

Përforcimi. Nxënësit bëjnë një ese me temë: “Vaksinat dhe dobia e tyre për jetën”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’  

 

Parashikimi. Mësuesja shkruan në tabelë termat e mëposhtëm: ADN, gjen, tipar. Kërkoj shpjegime nga 

nxënësit rreth këtyre termave.  

 

Ndërtimi i njohurive: Demonstroj përpara klasës modelin plastik të ADN-së.  

 
Shpjegoj mënyrën si vendosen përballë njëra-tjetrës bazat e azotuara në zinxhirin e ADN-së. A-T dhe G-

C.  

 

Përforcimi. Nxënësit formojnë fjali me fjalët kyçe.  

 

Vlerësimi: Vlerësohen nxёnёsit për saktёsinё e përgjigjeve.  

 

Detyrë shtëpie: Hartoni një poster të modelit të ADN-së.  

 



 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 47-48 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.21.  Përzgjedhja artificiale.   

Tema 2.22. Ushtrime. 
Situata e të nxënit: Të gjitha gjallesat kanë 

tipare të trashëguara nga të dy prindërit. 

Ndryshueshmëria që trashëgohet te gjallesat bën 

të mundur krijimin e varieteteve të reja të një 

organizmi.  

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

 krahason përzgjedhjen natyrore me atë artificiale;   

 përshkruan mekanizmat mbrojtës të organizmit te njeriu;  

 krahason imunitetin pasiv me imunitetin aktiv;  

 diskuton mënyrat e mbrojtjes dhe të kontrollit ndaj sëmundjeve. 

Fjalët kyçe:  
përzgjedhje artificiale;  

gjen i fshehtë.  

Burimet: teksti mësimor.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërrkurikulare: 

edukimi shëndetësor, edukimi mjedisor. 

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Ditari dypjesësh/ Të nxënit nё bashkëpunim/ Diskutim/ Diagram Veni/ Hap pas hapi   

 

45’ 

 Parashikimi. Shkruaj në dërrasë të zezë disa fjalë kyçe nga mësimi i kaluar dhe kërkoj të m’i shpjegojnë 

me nga një fjali. Përgjigjet diskutohen me të gjithë klasën. 

 

Koncepti  Përkufizimi  

Gjen   

Tipar   

ADN   



 

Gjenom   

Përzgjedhje   

  

Ndërtimi i njohurive. Nxënësit lexojnë tekstin në faqen 44 te Libri i nxënësit. U kërkoj atyre të 

shpjegojnë kushtet në të cilat kryhet përzgjedhja artificiale dhe përparësitë e saj. Duke vrojtuar figurat 3.5 

dhe 3.6 faqe 45 në libër, nxënësit sjellin shembuj të tjerë nga jeta e përditshme të bimëve dhe kafshëve të 

mbarështuara nga njeriu.   

 
Përforcimi. U kërkoj nxënësve të ndërtojnë një Diagram Veni për të treguar ngjashmëritë dhe ndryshimet 

midis përzgjedhjes natyrore dhe asaj artificiale. 

 

45’ 

Hapi 1: Ndaj klasёn nё grupe me nga 4-5 nxënës duke u kujdesur qё grupet tё kenё tё njёjtin nivel 

nxёnёsish. Zgjedh ushtrimet sipas shkallës së vështirësisë.  

 

Hapi 2: Tri grupeve të para u caktoj për zgjidhje ushtrimet 1; 3; dhe 4, faqe 45 (teksti). Tri grupeve të 

tjera u caktoj për zgjidhje ushtrimet 2 dhe 5, faqe 45 (teksti).  

 

Hapi 3: Pas zgjidhjes, secili grup diskuton ushtrimet. Diskutohen ushtrimet e përfunduara, puna në grup 

dhe bashkëpunimi midis nxënësve.  

         Vlerësimi:  

- teknika e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi;  

- disa prej nxënësve mbajnë shënime për saktësinë e zgjidhjes së ushtrimeve;  

- për arsyetimin dhe argumentimin e zgjidhjes dhe për kontributin e punës në grup.  

 
Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 

- zgjidh ushtrime të niveleve të ndryshme; 

- bashkëpunon me grupin, diskuton lirisht për zgjidhjen e ushtrimeve.  

 

Detyrë shtëpie: Kërkoni në internet raca të qenve të mbarështuar nga njeriu me anë të përzgjedhjes 

artificiale.  



 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 49-50 
 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.23. Etika dhe klonimi  

Tema 2.24. Përsëritje  

Situata e të nxënit: Si veprohet në shkencë?  

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

Nxënësi/ja: 

 vlerëson rëndësinë e inxhinierisë gjenetike për shëndetin e njeriut;  

 diskuton çështjet etike që lidhen me klonimin e njeriut;  

 përshkruan mekanizmat mbrojtës të organizmit te njeriu;  

 krahason imunitetin pasiv me imunitetin aktiv;  

 diskuton mënyrat e mbrojtjes dhe kontrollit ndaj sëmundjeve. 

 

Fjalët kyçe:  

kloni,  

bioteknologjia,  

riprodhim joseksual.  

 

Burimet: teksti mësimor   Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: edukimi 

shëndetësor.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 
Di/ Dua të di/ Mësova/ Hap pas hapi 

 

45’ 

Parashikim: Ndërtoj tabelën e mëposhtme Di/ Dua të di/ Mësova, dhe e plotësoj atë e ndihmuar nga 

nxënësit.  

Di Dua të di Mësova 

 Kloni është kopje identike e një 

organizmi.  

A kanë mundur të klonojnë 

njerëz?  

Supozohet se është bërë e 

mundur klonimi i njeriut.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprodhimi joseksual kryhet pa 

gametë.  

Janë klonuar kafshë të 

ndryshme.  

Sa raste klonimi ka sot në botë 

dhe në cilat shtete?  

Është provuar vërtetësia e 

rezultateve të tyre. 

 

Ndërtimi i njohurive. Plotësoj kolonën e dytë të tabelës duke marrë mendimet e nxënësve.  

 

Përforcimi. U kthej përgjigje pyetjeve të nxënësve duke plotësuar kolonën e tretë të tabelës.  

45’ 
 

Hapi 1: Ndaj klasёn nё grupe me nga 4-5 nxënës duke u kujdesur qё grupet tё kenё tё njëjtin nivel 

nxёnёsish. Zgjedh ushtrimet sipas shkallës së vështirësisë.  

 

Hapi 2: Tri grupeve të para u caktoj për zgjidhje ushtrimet 1; 3; dhe 4, faqe 48 (teksti). Tri grupeve të 

tjera u caktoj për zgjidhje ushtrimet 2, 5, 6 dhe 7, faqe 48 (teksti).  

 

Hapi 3: Pas zgjidhjes, secili grup diskuton ushtrimet. Diskutohen ushtrimet e përfunduara, puna në grup 

dhe bashkëpunimi midis nxënësve. 

 

 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 kapitujve.  

Vlerësimi: Nxënësit bëjnë vetëvlerësimin; 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: __________________________ 



 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 51-52 

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 2.25. Vlerësim i portofolit  

Tema 2.26. Test përmbledhës  

 

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:  

kimia, edukimi shëndetësor, edukimi figurativ, TIK-u.  

 

                        Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Prezantim/Punë e pavarur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 
Gjatё gjithё orёs nxёnёsit prezantojnë 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 bëj 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 vlerësimi.  

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

përmirësonin gjatë periudhës në vazhdim.  

45’  

Gjatë gjithë orës punohet testi me shkrim me fletët e parapërgatitura nga mësuesja. Klasa ndahet në dy 

grupe: A dhe B.  

 

Vlerësimi:  

- vlerësim i portofolit të secilit me notë.  

- vlerësim përmbledhës për 3-mujorin me shkrim.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE TË PERIUDHËS 

PRILL-QERSHOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 53-54 
 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 3.1. Klasifikimi dhe çelësat.  

Tema 3.2. Detyrë eksperimentale: 

klasifikimi dhe çelësat.  

Situata e të nxënit: Gjallesat i klasifikojmë duke vëzhguar 

ngjashmëritë dhe dallimet midis tyre. Kur duam të zbulojmë 

një organizëm të panjohur, duhet të përcaktojmë cilit grup i 

përshtatet më shumë. Për këtë na vijnë në ndihmë çelësat e 

përcaktimit.  

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

 ndërton dhe përdor çelësat për të identifikuar bimët dhe kafshët.  

Fjalët kyçe:  

 ҫelës përcaktimi,  

bimë,  

kafshë.  

Burime: teksti mësimor, burime dytësore tё dhënash  (libra, 

internet, video).  
Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: edukimi shëndetësor.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Diskutim për njohuritë paraprake/ Shpjegim me demonstrim/ Hap pas hapi  

 

45’ 

Parashikimi. U shfaq nxënësve  me videoprojektor figura të gjallesave të ndryshme dhe i pyes se ç’dinë 

për to. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

Pres përgjigjet e tyre.  

Diskutoj me nxënësit rreth pyetjeve të mëposhtme:  

- Si mendoni se mund të grupohen gjallesat e mësipërme, duke u nisur nga ngjashmëria që ato kanë 
me njëra-tjetrën?  

- Ҫfarë kriteri mendoni se mund të merret për bazë për të bërë klasifikimin e tyre?  

 

Ndërtimi i njohurive. U shpjegoj nxënësve domosdoshmërinë e sistemimit të gjallesave në grupe, mbi 

bazën e ngjashmërisë që ato kanë me njëra-tjetrën. Shpjegoj çelësat dikotomikë të cilët janë një seri 

pyetjesh po dhe jo. E ilustroj me skemën 1.1 të faqes 49 në libër.  

 

 

 

 

                                            Një pemë konifere             Një pemë gjethegjerë                                              

 
Një model të çelësit dikotonik për insektet e shohim në skemën 1.2 në faqen 50 të librit.  

 

Përforcimi. Punohen ushtrimet 1 dhe 2 në faqen 50 në tekst.  

45’ 

Hapi 1. Ndaj klasën në grupe. Secilit grup i vë përpara figura gjallesash të të njëjtit lloj, por me ndryshime 

të jashtme të dukshme nga njëra-tjetra. 

 

Çelës dikotomik  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 55-56 

 

Hapi 2. Grupet e nxënësve duhet të ndërtojnë një çelës përcaktimi për të emërtuar gjallesat e dhëna. Ata 

mund të ndërtojnë një çelës merimangë ose një model tjetër çelësi përcaktimi. 

 

Hapi 3. Pasi të mbarojnë, grupet shkëmbejnë fletoret me njëri-tjetrin dhe korrigjojnë detyrën e njëri-

tjetrit. 

 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:  

- përshkruan mirë eksperimentin që kryen; 

- mban shënime dhe krahason rezultatet me ato të shokëve/shoqeve; 

- përdor siç duhet mjetet; 

- interpreton të dhënat.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve dhe për aktivizimin në orën e mësimit. 

Detyrë shtëpie:  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 3.3. Dekompozuesit, nivelet 

trofike dhe rrjedha e energjisë.  

Tema 3.4. Detyrë eksperimentale: 

Dekompozuesit.  

Situata e të nxënit: Ekziston një grup i rëndësishëm gjallesash 

që shpesh nuk paraqitet në zinxhirët dhe rrjetat ushqimore. Këto 

gjallesa quhen dekompozues.  



 

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

 shpjegon rolin e dekompozuesve në shpërbërjen e lëndës organike;  

 shpjegon dhe modelon zinxhirët ushqimorë, rrjetat ushqimore dhe 

rrjedhën e energjisë. 

Fjalët kyçe:  
dekompozues,  

nivel trofik,  

rrjedhë energjie.  

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

ndërkurrikulare: edukimi shëndetësor.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Ditari dypjesësh/ Imagjinata e drejtuar/ Punë e pavarur/ Hap pas hapi  

45’ 

Parashikimi. Shkruaj në dërrasë të zezë disa fjalë kyçe dhe kërkoj të m’i shpjegojnë me nga një fjali. 

Përgjigjet diskutohen me të gjithë klasën. 

 

Koncepti  Përkufizimi  

Prodhues   

Konsumator   

Dekompozues   

Energji   

Zinxhir ushqimor   

  

Ndërtimi i njohurive. Nxis imagjinatën e nxënësve duke iu drejtuar atyre pyetjet e mëposhtme:  

- Ç’ndodh me bimët pasi ato kalben e vdesin?  

- Po me kafshët që ngordhin?  
U shpjegoj atyre se nëse këto mbetje dhe organizma do të grumbulloheshin në mjedis, atëherë nuk do të 
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kishte vend për organizma të rinj.  

Shpjegoj rolin shumë të rëndësishëm të dekompozuesve për shpërbërjen e këtyre mbetjeve.  

 
Përforcimi. Punohen ushtrimet 1 dhe 2 në faqen 52 të librit.  

45’ 

 
Hapi 1: Nxënësit kanë vendosur paraprakisht një frutë në një enë të mbyllur hermetikisht me kapak. Ena 

është lënë në një vend të ngrohtë për disa ditë.  

 

Hapi 2: Shënojnë vëzhgimet në fletore. Mund të bëjnë edhe vizatime ose fotografi të rezultatit të marrë.  

Hapi 3: U kërkohet nxënësve të planifikojnë ndryshimet që mund t’i bëjnë këtij eksperimenti bazë për të 

studiuar kushtet që ndikojnë në shpejtësinë e punës së dekompozuesve.  

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve dhe për aktivizimin në orën e mësimit.  

Detyrë shtëpie:  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 3.5. Hapësira dhe ushqimi.  

Tema 3.6. Sëmundjet. Grabitqarët.  

Situata e të nxënit: Një grup organizmash që kanë tipare të 

përbashkëta, çiftohen lirshëm mes tyre dhe lindin pasardhës 

pjellorë, quhet lloj. Po popullata, çfarë është? Grupi i individëve 

të një lloji, që jetojnë në të njëjtën hapësirë gjeografike dhe në të 

njëjtën  kohë, quhet popullatë.  

  



 

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

 përshkruan faktorët kryesorë që ndikojnë në madhësinë e popullatave.  

Fjalët kyçe:  
lloj,  

popullatë,  

konkurrencë,  

ndarje binare.  

Burime: teksti mësimor. Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
edukimi shëndetësor.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Stuhi mendimesh/ Shpjegim me ilustrim/ Pyetje-përgjigje/ Punë e pavarur  

45’ 

Parashikim: U kërkoj nxënësve të shpjegojnë figurat e paraqitura: bimët në një pyll të dendur, dy 

elefantë në dyluftim me njëri-tjetrin, një popullatë milingonash.  

U drejtoj atyre pyetjet:  

- Pse garojnë këto gjallesa?  

- A ka vend në habitat për të gjitha?  

      
 
Ndërtimi i njohurive. Vazhdoj me shpjegimin e raportit hapësirë-ushqim dhe ilustroj me shembujt e 

fotove më sipër. Ilustroj me shembuj konkurrencën për ushqim dhe për hapësirë.  Përkufizoj termat: lloj, 

popullatë. Ilustroj në grafikun 3.4 në faqen 54 në libër, kurbën e rritjes së mikroorganizmave me rritjen e 

temperaturës.  



 

 
Përforcimi. Punohen ushtrimet 1 dhe 2 të faqes 53 në libër.  

45’ 

Parashikim: Ngre dy nxënës për detyrat e klasës. Dëgjoj përgjigjen e ushtrimit 2 që kërkon të shpjegojnë 

nxënësit se si grabitqarët mund të kufizojnë madhësinë e një popullate.  

 

Ndërtimi i njohurive. Kaloj te shkaqet e ngordhjes së kafshëve dhe zhdukjes së bimëve. Theksoj se këto 

shkaqe janë sëmundjet dhe vdekja. Për shkak të sëmundjeve varet zakonisht dendësia e popullatës, pasi 

sëmundja përhapet më shpejt kur organizmat jetojnë pranë njëra-tjetrës. Nëpërmjet këtyre fotove u kërkoj 

nxënësve t’u përgjigjen pyetjeve:   

      
 

Ç’lloj marrëdhënieje ekziston ndërmjet këtyre kafshëve në foto?  
Ata do të përmendin termat grabitqar dhe pre.  

I pyes:   

A mendoni se grabitqarët luajnë rol pozitiv në natyrë?  

Hapet diskutim mbi faktin që grabitqarët eliminojnë gjallesat e sëmura dhe ndikojnë në ruajtjen e 

ekuilibrave në natyrë.  

Ilustroj grafikun e librit që tregon popullatat e rrëqebullit dhe të lepurit të borës, bazuar në numrin e 

lëkurave që u gjendën nëpër grackat e gjuetarëve.  

 

Përforcimi. a. Sugjeroni 3 shkaqe që mund të pakësojnë popullatën e rrëqebullit.  

b. Jepni 2 shembuj të arsyeve pse bimët e ulëta konkurrojnë në një pyll të dendur?  
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Vlerësimi: Vlerësim i vazhduar. Nxënësit vlerësohen për saktësinë e përgjigjeve.  

 

Detyrë shtëpie: Krijoni një poster ku të tregohet dukuria e mbipopullimit në një habitat të caktuar (mund 

të jetë lëndinë, pyll, mal, det, lumë, etj).  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 3.7. Mjedisi fizik. Popullsia 

njerëzore.   

Tema 3.8. Ushtrime. 

Situata e të nxënit: Një grup organizmash që kanë tipare të 

përbashkëta, çiftohen lirshëm mes tyre dhe lindin pasardhës 

pjellorë, quhet lloj. Po popullata, çfarë është? Grupi i individëve të 

një lloji, që jetojnë në të njëjtën hapësirë gjeografike dhe në të 

njëjtën  kohë, quhet popullatë.  

 

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

Nxënësi/ja: 

 përshkruan faktorët kryesorë që ndikojnë në madhësinë e popullatave.  

Fjalët kyçe:  
mjedis fizik,  

faktor fizik,  

popullsi , 

mbipopullim.  

Burime: teksti mësimor, burime dytësore tё dhënash  (libra, 

internet, video).  
Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: edukimi shëndetësor.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Diskutim mbi njohuritё paraprake/ Insert/ Punë e pavarur/ Hap pas hapi  



 

45’ 
Parashikimi. U kërkoj nxënësve të paraqesin detyrat e shtëpisë. Zgjedhim posterin më të mirë dhe 

diskutojmë rreth popullatave të kafshëve që jetojnë në këtë habitat. Përsërisim njohuritë mbi pasojat e 

mbipopullimit.  

 

Ndërtimi i njohurive. Ndërtoj tabelën Insert.  

√ + - ? 

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 

Kushtet e motit 

ndryshojnë.  

Popullsia e botës po 

rritet shumë shpejt.  

Temperatura, 

mungesa e ujit, zjarret 

janë faktorë fizikë.  

Niveli i 

pragvdekshmërisë po 

ulet.  

Popullsia njerëzore mbetet 

nën kontrollin e forcave të 

natyrës, sado të mbrohemi 

në botën e zhvilluar.  

 

 

 

Ndryshimet e klimës 

mund të shkaktojnë 

rritjen e nivelit të 

vdekshmërisë.  

 

 

E plotësoj atë e ndihmuar nga nxënësit.  

 

Përforcimi. Nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur ushtrimin 4, faqe 56.   

45’ 

Hapi 1:  Ndaj klasën në grupe me nga 4-5 nxënës. Kërkoj të marrin pjesë të gjithë pjesëtarët e grupit në 

zgjidhjen e ushtrimeve.  

 

Hapi 2: Grupi I - u caktoj për zgjidhje ushtrimet 1, 3 dhe 5, faqe 57 (teksti).  

Grupi II - u caktoj për zgjidhje ushtrimet 2, 4  dhe 6, faqe 57 (teksti).  

Grupi III (nxënës me nivel më të lartë njohurish) ushtrimet 7 dhe 8 faqe 57 ( teksti).  

 

Hapi 3: Pas zgjidhjes secila treshe e grupeve diskuton zgjidhjen dhe nxënësit e tri grupeve këmbejnë 

ushtrimet. U kërkoj nxënësve të japin përgjigjet e ushtrimeve.  

 
Hapi 4: Nxënësit punojnë në dyshe për të vlerësuar punën e njëri-tjetrit.  

Diskutohen: ushtrimet e përfunduara, puna në grup dhe bashkëpunimi midis nxënësve.  
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Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj;  

- zgjidh ushtrime të niveleve të ndryshme;  

- bashkëpunon me grupin, diskuton lirisht për zgjidhjen e ushtrimeve.  

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 dhe për kontributin e 

punës në grup.  

 

Detyrë shtëpie: Punohet ushtrimi 4 në faqen 56 në Librin e nxënësit.  

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 3.9. Detyrё eksperimentale: 

Ndryshimet nё popullatë  

Tema 3.10. Pёrsёritje  

Situata e të nxënit: Nё kushte ideale njё popullatë mund tё rritet  

shumë  shpejt.  Pas disa kohёsh, rritja arrin nё nivel tё caktuar 

dhe numri i individёve tё popullatёs bёhet i qёndrueshёm.  

Pёrforcim njohurish.  

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

 përshkruan faktorët kryesorë që ndikojnë në madhësinë e popullatave; 

 shpjegon sesi grabitqari kufizon madhёsinё e popullatёs sё njё lloji;  

 heton dhe përshkruan disa ndikime tё veprimtarisë sё njeriut;  

 diskuton problemet qe shkaktohen nё mjedis nga mbipopullimi.     

Fjalët kyçe:  
popullatë,  

mbipopullim,  

grabiqar,  

faktor kufizues.  

Burime: teksti mësimor, Fletorja e punёs, gjashtë 

etiketa me letër ngjitëse, laps, lente dore.  
Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: edukimi shëndetësor, arti 

pamor.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  
Hap pas hapi/ Ditari dypjesësh/ Puna nё grupe   



 

45’ 

 

Hapi 1: Ndaj klasën nё disa grupe me nga 5-6 nxёnёs secili grup.  

 

Hapi 2: Jap udhëzime pёr secilin grup, duke u bazuar nё detyrёn eksperimentale nё faqen 17 nё Fletoren 

e punёs.  

 

Hapi 3: Secili grup ka gjetur paraprakisht 6 gjethe me tё paktën nga njё insekt dhe nё bazën e secilёs 

gjethe ka lidhur njё etiketё tё vogёl ku ka shënuar me laps inicialet dhe numrin e gjethes.  

 

Hapi 4: Nxёnёsit kanё numёruar dhe shёnuar nё tabelёn pёrkatёse tё numёrimit, numrin e mizave jeshile 

tё identifikuara dhe kjo gjë pёrsёritet njё herë nё javë.  

 

Hapi 5: Regjistrohen rezultatet nё njё tabelё dhe ndërtohet grafiku pёrkatёs bazuar nё tё, duke vendosur 

nё boshtin horizontal ditёt dhe nё atё vertikal numrin e mikroorganizmave.  

45’ 

 
Parashikim: Shpërndaj te çdo nxënës një fletë të parapërgatitur me një tabelë ku kam shënuar termat 

kryesorë. Ata duhet të shënojnë përkufizimin e tyre.  

Koncepti  Përkufizimi  

Popullatë   

Mbipopullim   

Faktor kufizues   

Konkurrencë   

 

Ndërtimi i njohurive. Ndaj klasën në dy grupe. Kërkoj të marrin pjesë të gjithë pjesëtarët e grupit në 

zgjidhjen e ushtrimeve.  

Grupit I - u caktoj për zgjidhje ushtrimet 1, 4, 5, 7 faqe 57 (teksti).  

Grupit II - u caktoj për zgjidhje ushtrimet 2, 3, 6, 8 faqe 57 (teksti).  

U kërkoj nxënësve të japin përgjigjet e ushtrimeve. Përgjigjet jepen nga nxënës përfaqësues për secilin 
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grup. Nëse përgjigjja e njërit grup nuk është e saktë, kërkohet përgjigjja nga grupi tjetër.  

 

Përforcimi. Nxënësit punojnë në dyshe për të vlerësuar punën e njëri-tjetrit. Diskutohen: ushtrimet e 

përfunduara, puna në grup dhe bashkëpunimi midis nxënësve. 

 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 

- zgjidh ushtrime të niveleve të ndryshme;. 

- bashkëpunon me grupin, diskuton lirisht për zgjidhjen e ushtrimeve. 

Vlerësimi: Vlerësim i përgjigjeve të nxënësve. 

Detyrë shtëpie:  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 3.11. Bujqësia intensive. Rritja 

e lirë.  

Tema 3.12. Bujqësia organike. 

Çështje të debatueshme  

Situata e të nxënit: Si veprohet në shkencë?  

Disa njerëz e përkrahin kultivimin bujqësor intensiv, kurse disa të 

tjerë janë kundër tij dhe duan që fermerët të përdorin më shumë 

metoda organike.  

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

 Nxënësi/ja:  

 analizon çështje të debatueshme në lidhje me kultivimin bujqësor intensiv dhe 

rritjen e lirë.  

Fjalët kyçe:  
bujqësi intensive,  

rritje e lirë,  

bujqësi organike.  



 

Burime: teksti mësimor, informacione plotësuese.  Lidhja me fushat e tjera ose me temat 
ndërkurrikulare: edukimi shëndetësor.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  
Stuhi mendimesh/ Rrjeti i diskutimit/ Di/ Dua tё di/ Mёsova  

90 ’ 

 

Parashikimi.  U kërkoj nxënësve të diskutojmë së bashku pamjet 4.1, 4.2 dhe 4.3 në faqen 58 në tekstin e 

nxënësit.  

      

      



 

   
Nxënësit krahasojnë dyshet e fotove më sipër, duke rreshtuar përparësitë dhe mangësitë e secilës metodë.   

 

Ndërtimi i njohurive. Ndërtoj tabelën Di/Dua të di/Mësova. Filloj të plotësoj kolonën e parë dhe të dytë, 

duke nxjerrë informacion nga diskutimet e nxënësve.  

Di Dua të di Mësova 

- Kafshë shtëpiake si pula, 

derra, lopë, etj. rriten 

nëpër  stalla.  

- Kjo sjell më tepër 

prodhim për njerëzit dhe 

është më e thjeshtë, sepse 

nuk kërkon kullotje në 

natyrë.  

- Si është cilësia e mishit 

dhe e produkteve të tjera 

të këtyre kafshëve?   

- Ç’janë metodat organike 

dhe  pse disa mendojnë 

se ato janë të dëmshme?  

- Domate në serrë apo 

domate në fushë?  

 

 

Nxënësit plotësojnë në fletoren e klasës kolonën e tretë të tabelës. 

 

Përforcimi. Ndaj klasën nё dy grupe. Secili grup sjell argumente pro dhe kundër bujqёsisё intensive.   
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                      Pro                Kundёr 

- Sasia e drithërave falë 

bujqёsisё Ushqimi organik ka kosto  

intensive ёshtё katërfishuar.   tё lartё prodhimi.  

- Fermat organike sipas 

studimeve  Pёrdorimi i pesticideve  

pёrmbajnё shumёllojshmёri  ёshtё i dёmshёm.  

gjallesash.  

 

Vlerësimi: Vlerësim i përgjigjeve gjatë diskutimit.  

 

Detyrë shtëpie:  

- Gjeni kuriozitete për bujqësinë organike dhe përhapjen e saj në Shqipëri.  

- Punohet ushtrimi 1 në faqen 58 të librit. 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 3.13. Ushtrime  

Tema 3.14. Shfarosja e llojit  

 

 

Situata e të nxënit: Si veprohet në shkencë?  

Disa lloje sot rrezikojnë seriozisht shfarosjen. Pse?  
 

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

 rendit disa mënyra tё zhdukjes sё kafshëve;  

 tregon disa mёnyra si mund tё ndalohet shfarosja e kafshëve.  

Fjalët kyçe:  
fosil,  

zogu dodo,  

peshkim pa kriter.  

Burime: libri, burime dytësore tё dhënash  Lidhja me fushat e tjera ose me temat 

ndërkurrikulare: edukimi shëndetësor.  



 

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 
Hap pas hapi/ Insert/ Puna nё grupe  

45’ 

 

Hapi 1:  Ndaj klasën në dy grupe. Kërkoj të marrin pjesë të gjithë pjesëtarët e grupit në zgjidhjen e 

ushtrimeve.  

 

Hapi 2: Grupi I - u caktoj për zgjidhje ushtrimin 1, faqe 59 (teksti).  

Grupi II - u caktoj për zgjidhje ushtrimin 2, faqe 59 (teksti).  

 

Hapi 3: Pas përfundimit të ushtrimeve secili grup diskuton zgjidhjen dhe  nxënësit e grupeve këmbejnë 

ushtrimet. U kërkoj nxënësve të japin përgjigjet e ushtrimeve.  

45’ 

 

Parashikimi. U kërkoj nxënësve të paraqesin detyrat e shtëpisë. Nёpёrmjet tyre rikujtojmё njohuritё mbi 

tё rejat e fundit tё shkencës.  

 

Ndёrtim i njohurive: Ndërtoj tabelën Insert. Nxёnёsit lexojnё tektin duke e ndarё atё nё paragrafё. Nё 

fund tё secilit paragraf bёhen shёnimet sipas tabelёs Insert.  

√ + - ? 

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 

Ka shumё lloje 

gjallesash qё po zhuken 

sot nё botё.  

Gjuetia e paligjshme 

ёshtё njёri nga shkaqet.  

 Informacion rreth 

zogut dodo.  

 

Tregtia e lёkurёve tё 

kafshёve nё rrezik ёshtё e 

jashtëligjshme.  

 

 

Plotёsohen tё dhёnat e tabelёs me ndihmёn e nxёnёsve.  

 

Pёrforcim: Klasa ndahet nё dy grupe.   

Grupi I - u caktoj për zgjidhje ushtrimin 1, faqe 59 (teksti). 
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Grupi II - u caktoj për zgjidhje ushtrimin 2, faqe 59 (teksti). Pas përfundimit të ushtrimeve secili  grup 

diskuton zgjidhjen dhe  nxënësit e grupeve këmbejnë ushtrimet. U kërkoj nxënësve të japin përgjigjet e 

ushtrimeve.  

 

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 

- zgjidh ushtrime të niveleve të ndryshme; 

- bashkëpunon me grupin, diskuton lirisht për zgjidhjen e ushtrimeve.  

 

Vlerësimi: Vlerësim i përgjigjeve gjatë diskutimit.  

 

Detyrë shtëpie: Shkruani një listë me 10 gjallesa që rrezikojnë të zhduken.  

 

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema 3.15. Mbipopullimi  

Tema 3.16. Pёrsёritje  

Situata e të nxënit: Nё vitin 1798, Tomas 

Maltusi shkroi “Njё ese mbi parimin e 

popullsisё”, e cila u publikua nё Londёr 

nё formёn e njё pamfleti. Maltusi 

mendonte se popullsia njerëzore do tё 

rritej mё shpejt se furnizimi me ushqim i 

saj. Ai parashikoi se pamjaftueshmёria e 

ushqimit do tё shkaktonte luftëra, uri dhe 

sëmundje.  



 

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

 përshkruan faktorët kryesorë që ndikojnë në madhësinë e popullatave;  

 shpjegon sesi grabitqari kufizon madhёsinё e popullatёs sё njё lloji;  

 heton dhe përshkruan disa ndikime tё veprimtarisё sё njeriut;  

 diskuton problemet që shkaktohen nё mjedis nga mbipopullimi.     

Fjalët kyçe:  
mbipopullim,  

kequshqyerje,  

ndotje,  

shfarosje,  

shkretim.  

Burime: teksti mësimor, Fletë pune. Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:  

edukimi shëndetësor, matematika. 

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve  

Ditari dypjesësh/ VLD/  Punë në grupe/ Rishikim në dyshe 

45’ 

 

Parashikimi.  Shfaq video dokumentare të nxjerra nga interneti me fakte dhe informacione rreth 

mbipopullimit. Diskutojmë së bashku duke iu përgjigjur çdo pyetjeje që ata mund të kenë. 

 

Ndërtimi i njohurive. Lexohet mësimi nga nxёnёsit me metodën e veprimtarisё me lexim tё drejtuar. 

Nxёnёsit nёnvijёzojnё me njё vijё informacionin qё dinё dhe me dy vija informacionin e ri. Shpjegoj 

informacionin e ri duke ilustruar me figurat e librit nё faqet 62 dhe 63.  

 

Përforcimi.  Ndёrtoj tabelёn e ditarit dypjesёsh dhe e plotёsoj e ndihmuar nga nxёnёsit.  

Koncepti Përkufizimi  

Mbipopullim   

Kequshqyerje   

Ndotje   

Shfarosje   

Shkretim   
 

45’ 

 

Hapi 1: Ndaj klasën në katër grupe.  

 

Hapi 2: Paraprakisht kam hartuar katër grupe pyetjesh nga këto më poshtë dhe u jap grupeve (katër 

grupe) fletët me pyetje.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I ORËVE MËSIMORE 69-70 

Grupi I. Ҫfarё lidhje ekziston midis hapёsirёs dhe ushqimit?  

Grupi II. Si ndikojnë grabitqarët nё ruajtjen e madhёsisё sё popullatёs?  

Grupi III. A mendoni se parashikimi i maltusit mund tё bëhet realitet?  

Grupi IV. Si ndihmon Konventa pёr Tregtinё Ndёrkombёtare tё Llojeve nё Rrezik, mbrojtjen e gjallesave 

nё rrezik zhdukjeje?  

 

Vlerësimi: Përdoret teknika e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi.  

 

Detyrë shtëpie:  

- Punohen kutizat e pyetjeve nё faqet 62-63.  

- Nxjerrja nga libra dhe interneti e informacioneve rreth statistikave mё tё fundit tё mbipopullimit 
nё botё.  

Fusha: Shkencat e natyrës Lënda: Biologji Shkalla: IV Klasa: IX 

Tema mësimore: 3.17. Vlerësimi i portofolit  

Tema mësimore 3.18. Test pёrmbledhёs  

  

Situata e të nxënit: Me portofolat sipёr 

bankave. 

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

 përshkruan shkurtimisht përmbajtjen e portofolit; 

 evidenton punimet më të realizuara. 

 

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: kimi, edukim shëndetësor, 

edukim figurativ.  

Metodologjia, teknikat e përdorura, veprimtaritë e nxënësve 

Prezantim/ punë e pavarur  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 
 

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 bëhet 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 vlerësimi.  

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

përmirësonin gjatë periudhës në vazhdim.  

45’ 

 

Gjatë gjithë orës punohet testi me shkrim me fletët e parapërgatitura nga mësuesja. Klasa ndahet në dy 

grupe A dhe B.  

 

Vlerësimi: Vlerësim i portofolit të secilit me notë. 

 

Detyrë shtëpie: _______________ 



 

 

 

 

 

PERIUDHA SHTATOR-DHJETOR 

TEST PËRMBLEDHËS 

GRUPI A 

 

EMRI ________________________________       GRUPI    A                                KLASA ________  

 

1.  Procesi i fotosintezës te bimët ndodh nё:         ( 1p ) ( __ ) 

a) kromoplaste          b) kloroplaste          c) leukoplaste           d) vakuola    

2. Transportohet nёpёr bimë dhe mund tё pёrdoret pёr tё prodhuar amidon, molekula tё tjera dhe glukozё:       

                    ( 1p ) ( __ ) 

 

a) celuloza        b) saharoza      c) fruktoza        d) glukoza                                                           

 

3. Shkëmbimi i gazeve nё gjethe realizohet përmes:        ( 1p ) ( __ ) 

a) gypave tё ksilemës    b) gypave tё floemёs       c) gojëzave       d) qelizave polisadike  



 

 

4. Shpejtësia maksimale e fotosintezёs kontrollohet nga faktori qё ёshtё:     ( 1p ) ( __ ) 

a) nё mungesё mё tё madhe                b) nё tepri mё tё madhe               

5. Njё nga organet e mёposhtme nuk i përket bimëve me lule:      ( 1p ) ( __ ) 

a) rrënja                b) boçja                        c) gjethet                d) kërcelli  

6. Plotësoni vendet boshe:           ( 4p ) ( __ ) 

Sipërfaqet e jashtme tё shumë rrёnjёve janë tё mbuluara nga_______ me ______ .  

Uji i pёrthithur nga rrёnjёt e bimёve transporton ______ ________ tё tretura.  

 

7. Tregoni funksionin qё luajnë organet e mëposhtme te bimёt:      ( 2p ) ( __ ) 

a) Kërcelli  _____________________________________________________________________________ 

b) Rrёnjёt   ____________________________________________________________________________ 

8. Tregoni si ndodh:             ( 2p ) ( __ ) 

 a) vetëpjalmimi ______________________________________________________________                                                                        b) 

pjalmimi i kryqёzuar_________________________________________________________ 

 

9. Shënoni emrin e procesit për secilën nga funksionet e mëposhtme:    ( 3p ) ( __ ) 



 

a) ________________________________ prodhohen shumё pasardhёs nё njё kohё tё shkurtёr.  

b) ________________________________ kushtet e favorshme e shtojnё mё tepёr efikasitetin.  

c) ________________________________ quhet ndryshe shumim vegjetativ.  

 

10. Tregoni dy role te mundshme tё kafshëve nё procesin e përhapjes.     ( 2p ) ( __ ) 

 

 

 

 

 

 

11. Shpjego funksionin e bёrthamёs sё qelizës.       ( 3p ) ( __ ) 

 

 

 

12. Njё gjen qё kontrollon ngjyrën e syve mund tё jetë nё dy forma. Sugjeroni cilat mund tё jenë ato.  

             ( 3p ) ( __ ) 

 



 

13. Nёse njё gametë mashkullore e buallit përmban 30 kromozome, sa kromozome ndodhen nё njё qelizë tё trupit tё buallit?    

         ( 2p ) ( __ ) 

 

 

 

14. Shpjegoni çfarë kombinimi tё kromozomeve tё seksit keni ju?      ( 2p ) ( __ ) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota  4 5 6 7 8 9 10 

Pikët  0-7 8-11 12-14 15-18 19-22 23-25 26-28 

SUKSESE!         

 

 



 

 

 

PERIUDHA SHTATOR-DHJETOR 

TEST PËRMBLEDHËS  

GRUPI  B  

 

EMRI ________________________________        KLASA ________  

 

1.  Reaksioni i fotosintezës ёshtё:          ( 1p ) ( __ ) 

a) endotermik             b) ekzotermik    c) termik              d) asnjëri  

 

2. Pasi formohen, molekulat e glukozës lidhen sё bashku pёr tё formuar njё polimer tё quajtur:  

             ( 1p ) ( __ ) 

a) saharozё              b) amidon         c) fruktozë                  d) celulozë  

 

3. Avulli i ujit nё gjethe del nёpёrmjet:         ( 1p ) ( __ ) 

a) ksilemës                 b) qelizave polisadike               c) epidermës              d) gojëzave  



 

4. Nuk ёshtё faktor kufizues i fotosintezës:         ( 1p ) ( __ )     

            

a) temperatura         b) intensiteti i dritës       c) përqendrimi i dyoksidit tё karbonit     d) pёrbёrja e dheut  

5. Si organ riprodhimi te bimët shërben:         ( 1p ) ( __ ) 

 a) rrënja            b) kërcelli            c) fryti               d) lulja  

6. Plotësoni vendet bosh:           ( 4p ) ( __ ) 

Bërthama e njё qelize përmban ............................ tё cilat mbartin ..................... . Kromozomet pёrbёhen nga ............................... . Ҫdo çift gjenesh 

kontrollon një .......................... tё veçantë.        

7. Tregoni çfarë ndodh me gojëzat nё:         ( 2p ) ( __ ) 

a) dritë _____________________________________________________________________________ 

b) errёsirё   ____________________________________________________________________________ 

8. Tregoni ku ndodhen:           ( 2p ) ( __ ) 

 a) embrioni _____________________________________________________________________      

 b) lënda rezervë __________________________________________________________________ 

9. Tregoni sa kromozome ka te njeriu secila prej qelizave njerёzore tё mëposhtme:  ( 3p ) ( __ ) 

a) qeliza e mukozës sё gojës,   

b) spermatozoidi,  



 

c) zigota.  

 

10. Emërto dy faktorë qё ndikojnë nё shpejtёsinё e fotosintezës nё zonat malore.    ( 2p ) ( __ ) 

 

 

 

 

 

11. Listo tri përshtatje tё gjetheve tё lisit pёr procesin e fotosintezës.    ( 3p ) ( __ ) 

    

 

 

 

 

 

 

12. Shpjego çfarё ёshtё “mutacioni”.          ( 2p ) ( __ ) 

 



 

 

 

 

 

13. Tregoni pse dy alele ndryshojnё nga njёri-tjetri.       ( 3p ) ( __ ) 

 

 

 

 

 

14. Shpjegoni çfarё kombinimi tё kromozomeve tё seksit keni ju?      ( 2p ) ( __ ) 

 

 

 

                                

 

Nota  4 5 6 7 8 9 10 

Pikët  0-7 8-11 12-14 15-18 19-22 23-25 26-28 



 

 

SUKSESE! 

 

 

 

 

 

PERIUDHA JANAR-MARS 

TEST PËRMBLEDHËS  

GRUPI A   

 

EMRI ________________________________       KLASA ________  

 

 

1. Në Tokë u zhvilluan format e para të thjeshta të jetës rreth:                                                       ( 1p ) ( __ ) 

a) 2000 milionë vjet më parë       b) 3000 milionë vjet më parë    

c) 4000 milionë vjet më parë      d) 5000 milionë vjet më parë 

 



 

2. Ndodh në vazhdimësi dhe bëhet shkak për formimin e llojeve të reja:     ( 1p ) ( __ ) 

a) përzgjedhja natyrore                                       b) përzgjedhja artificiale  

 

3. Njihet si themelues i teorisë së trashëgimisë së tipareve:       ( 1p ) ( __ )  

a) Gregor Mendel       b)  Karl Lineu                      

 

4. Plotësoni fjalitë:            ( 4p ) ( __ ) 

................................ formohen kur mbetjet e kafshëve ose të bimëve ruhen nëpër shkëmbinj për miliona vjet. ......................... natyrore është procesi 

përmes të cilit organizmat përshtaten më mirë me .................... në mjedisin e tyre kanë më shumë mundësi të mbijetojnë. Nëse ............... ndryshon, 

paaftësia për mbijetesë sjell zhdukjen e llojit.  

 

5. Tregoni tri dallime midis Messohipus-it dhe kuajve të ditëve të sotme:     ( 3p ) ( __ ) 

a) ________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________ 

 

6. Plotësoni fjalitë:           ( 4p ) ( __ ) 



 

Trupi ka mbrojtje natyrore si lëkura dhe .............................  . Disa prej këtyre qelizave mund të rrethojnë ............................ dhe t’i eliminojnë ato. 

Rruaza të tjera të bardha të gjakut prodhojnë antitoksina dhe ..................................  Imunizimi është një mënyrë për të rritur ................... natyror të 

trupit.  

 

7. Listo dy sëmundje të trashëguara që mund të parandalohen duke përdorur inxhinierinë gjenetike. 

( 4p ) ( __ ) 

a) ______________________________ 

b)  ______________________________ 

 

8. Çfarë shpjegimi do të jepte Lamarku për qafën e gjatë të gjirafave?         ( 2p ) ( __ ) 

 

 

 

 

9. Shpjego dallimin midis një gjeni dhe një kromozomi.       ( 2p ) ( __ ) 

 

 

 



 

10. Shpjego përse nuk do të prekeni më nga fruthi nëse e keni kaluar më parë?    ( 2p ) ( __ )   

 

 

 

 

 

 

11. Shkruaj mbrojtjet natyrore që përdor trupi për të mbajtur jashtë bakteret dhe viruset.  ( 3p ) ( __ )   

 

 

 

 

 

12. Çfarë është inxhinieria gjenetike? Shpjego me shembuj .     ( 3p ) ( __ )   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nota  4 5 6 7 8 9 10 

Pikët  0-8 9-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-30 

 

 

 

 

PERIUDHA JANAR-MARS 

TEST   PËRMBLEDHËS 

 GRUPI   B  

 

EMRI ________________________________         KLASA ________  

 

 

1.  Fosilet janë mbetje vetëm të:         ( 1p ) ( __ ) 



 

a) bimëve që jetuan miliona vjet më parë        b) kafshëve që jetuan miliona vjet më parë  

c) bimëve dhe kafshëve që jetojnë akoma     d) bimëve dhe kafshëve që jetuan miliona vjet më parë.  

 

2. Ndodh në një periudhë kohe më të shkurtër:        ( 1p ) ( __ ) 

a) përzgjedhja natyrore                                   b) përzgjedhja artificiale  

 

3. Krijoi sistemin binomial të emërtimit të gjallesave:       ( 1p ) ( __ ) 

a) Gregor Mendel       b) Karl Lineu 

4. Plotësoni fjalitë:            ( 4p ) ( __ ) 

Mosha e një.................. mund të përcaktohet duke parë shtresën e ............... në të cilin gjendet. Shkëmbinjtë më të .................... ndodhen zakonisht 

më ......................... .  

 

5. Listoni tri arsye përse konkurrojnë mes tyre pjesëtarët e një lloji.     ( 3p ) ( __ ) 

a) _________________________________________ 

b) _________________________________________ 

c) _________________________________________ 

 



 

6. Plotësoni fjalitë:            ( 4p ) ( __ ) 

Me kaq shumë ......................... që gjenden rreth nesh, nuk është e vështirë që ata të hyjnë në ................ tonë. Pasi futen në trup, këta mund të .. me 

shpejtësi, prandaj trupi duhet të veprojë shpejt dhe t’i .............................. ata.  

 

7. Shpjego dallimin midis imunitetit natyror dhe atij artificial.      ( 4p ) ( __ ) 

      

 

 

 

8. Nëse Lamarku do të ishte i saktë, çfarë do t’u ndodhte pasardhësve të një shpendi me një këmbë?  

( 2p ) ( __ ) 

 

 

 

 

9. Përshkruaj formën e një molekule ADN-je.        ( 2p ) ( __ ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10. Shpjego përse nuk do të prekeni nga fruthi nëse jeni vaksinuar kundër tij?    ( 2p ) ( __ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Shpjego dallimin midis imunitetit natyror dhe atij artificial.     ( 3p ) ( __ )    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Çfarë është klonimi? Shpjego me shembuj.        ( 3p ) ( __ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota  4 5 6 7 8 9 10 

Pikët  0-8 9-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-30 



 

PERIUDHA PRILL-QERSHOR 

TEST   PËRMBLEDHËS 

 GRUPI    A  

 

EMRI ________________________________        KLASA ________  

 

 

1.  Përdorimi i çelësave të përcaktimit na ndihmon të:                                  ( 1p ) ( __ ) 

a) njohim gjallesat            b) emërtojmë gjallesat  

c) studiojmë gjallesat      d) të gjitha  

 

2. Njësia më e vogël e klasifikimit të gjallesave është:       ( 1p ) ( __ ) 

a)  familja                            b) lloji                         c) rendi                            d) gjinia  

 

3. Dekompozuesit në zinxhirët ushqimorë janë:        ( 1p ) ( __ ) 

a) të dëmshëm                    b) të dobishëm                       

 



 

4. Plotësoni fjalitë:            ( 4p ) ( __ ) 

........................... për burime varet nga ........................ e .................................. nëse popullata është e madhe për kafshët është më .................... për 

të ...........................  

 

5. Listoni tri arsye që kufizojnë madhësinë e një popullate:       ( 3p ) ( __ ) 

a) ________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________ 

 

6. Kafshët po zhduken në shumë mënyra. Rendit 4 prej tyre.     ( 4p ) ( __ ) 

  a) ____________________________________________________________    

  b _____________________________________________________________ 

  c) _____________________________________________________________ 

  d) _____________________________________________________________                                 

 

7. Argumento pse pamjaftueshmëria e ushqimit mund të shkaktojë përhapjen e sëmundjeve. ( 4p ) ( __ ) 

      

 



 

 

8. Jep 2 arsye përse po rritet popullsia njerëzore.        ( 2p ) ( __ ) 

 

 

9. Çfarë është bujqësia intensive? Jep shembuj.       ( 2p ) ( __ )  

 

 

 

 

 

10. Shkruaj disa pikëpamje pro bujqësisë intensive.         ( 5p ) ( __ )     

 

 

 

 

 

 



 

11. Në shumë zona të Kinës njerëzit nuk lejohen të kenë më shumë se një fëmijë. Përse autoritetet kineze kanë vendosur një ligj të tillë?  

         ( 3p ) ( __ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota  4 5 6 7 8 9 10 

Pikët  0-8 9-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-30 

 

 

 

 



 

PERIUDHA PRILL-QERSHOR 

TEST   PËRMBLEDHËS  

GRUPI B  

 

EMRI ________________________________         KLASA ________  

 

 

1.  Një çelës përcaktimi ndryshe njihet si:         ( 1p ) ( __ ) 

a) çelës dikotonik  

b) çelës taksonomik  

c) të dyja bashkë  

 

2. njësia më e madhe e klasifikimit të gjallesave është:      ( 1p ) ( __ ) 

a)  familja                            b) lloji                         c) mbretëria                        d) gjinia  

 

3. Sasia e energjisë në një zinxhir ushqimor vjen duke u:       ( 1p ) ( __ ) 

a) rritur       b) pakësuar  

 



 

4. Plotësoni fjalitë:            ( 4p ) ( __ )  

Numri i organizmave luhatet për shkak të faktorëve jetësorë dhe faktorëve..................... numri i llojeve të presë luhatet sipas numrit 

të........................... me ................................... e numrit të ..........................., numri i preve do të ulet.  

5. Listoni tre faktorё fizikë qё ndikojnë nё popullatat e gjallesave:       ( 3p ) ( __ ) 

a) _________________________________________ 

b) _________________________________________ 

c) _________________________________________ 

 

6. Kafshët po zhduken në shumë mënyra. Trego 4 mënyra se si mund të ndalojmë shfarosjen e tyre. 

( 4p ) ( __ ) 

  a) ____________________________________________________________    

  b _____________________________________________________________ 

  c) _____________________________________________________________ 

  d) _____________________________________________________________                                 

 

7. A mendoni se parashikimi i Maltusit mund të bëhet realitet? Shpjego arsyetimin tuaj.   ( 4p ) ( __ ) 

 



 

 

 

8. Në cilat pjesë të  botës njerëzit po ushqehen më mirë dhë pse.      ( 2p ) ( __ ) 

 

 

 

 

9. Ҫfarë është rritja e lirë e kafshëve. Jep shembuj.        ( 2p ) ( __ ) 

 

 

 

 

 

 

 

10. Shkruaj disa pikëpamje kundër bujqësisë intensive.      ( 5p ) ( __ ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. Në shumë zona të Kinës njerëzit nuk lejohen të kenë më shumë se një fëmijë. A e konsideroni të drejtë një ligj të tillë?   

             ( 3p ) ( __ )  

 

 

 

 

 

 

Nota  4 5 6 7 8 9 10 

Pikët  0-8 9-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-30 


