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1. QËLLIMET E MËSIMIT 
NË KLASËN E DYTË

Nxënësi/nxënësja:

të nxitet për dëgjim aktiv dhe racional;
të aftësohet për të nyjëtuar drejt të folurit verbal;
t’i përvetësojë shkronjat e dorës dhe shkronjat të shtypit të alfa-
betit të gjuhës shqipe;
të aftësohet për të shkruar dhe për të lexuar si duhet;
të njihet me pjesët përbërëse themelore të të folurit (fjalia, fjala, 
tingulli);
të aftësohet për të zbatuar normat themelore gramatikore e drejts-
hkrimore gjatë të lexuarit dhe të shkruarit;
të formojë shprehi higjeniko-teknike për të mbajtur trupin si du-
het kur lexon e kur shkruan;
të futet në botën e krijimtarisë popullore dhe letrare; 
të formojë shprehi për të shprehurit dhe krijimtarinë me gojë she 
me shkrim në mënyrë të strukturuar;
të pasurojë fjalorin me fjalë e me shprehje të reja;
të orientohet drejt kërkesave themelore për të analizuar tekstet;
të aftësohet për ta shfrytëzuar kompjuterin për qëllime mësimore 
të lëndës.



2. QËLLIMET KONKRETE

LEXIMI DHE SHKRIMI FILLESTAR

Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të aftësohet për të vëzhguar 
sende në klasë, në shkollë dhe 
në mjedisin ku jeton, t’i vërejë 
dhe t’i përshkruajë veçoritë e 
tyre themelore 

Të vëzhguarit, të 
vërejturit, të tregua-
rit dhe të përshkru-
arit

të vëzhguarit
të vërejturit
të treguarit
të përshkruarit

Ushtrime për të vëzhguar sende në klasë (për të vërejtur 
veçoritë e tyre thelbësore dhe për çka na duhen) për të 
treguar dhe për të përshkruar ato 

të aftësohet t’u përgjigjet 
pyetjeve me fjali të plota dhe 
të parashtrojë pyetje kur kanë 
nevojë

Pyetje dhe përgjigje pyetje
përgjigje

Ushtrime dhe veprimtari me lojëra për t’u përgjigjur në 
pyetjet lidhur me atë që kanë parë, dëgjuar dhe përjetuar
Ushtrime dhe veprimtari me lojëra për parashtrimin e 
pyetjeve

të formojë kuptim për fjalinë si 
njësi gjuhësore, të njihet me 
përmbajtjen dhe funksionin e saj
të aftësohet për të zotëruar 
kuptimin e fjalës si pjesë e 
fjalisë dhe si njësi për emërtimin 
e sendeve

Kuptimi për:
 fjalinë 
 fjalën

fjali
fjalë

Lojëra për të dalluar fjalinë gjatë të folurit
Ushtrime për të dalluar fjalët brenda fjalisë si pjesë të fja-
lisë dhe si shenja (emra) me të cilat emërtohen frymorë, 
sende dhe dukuri (metoda analitiko-sintetike)
Ndërtimi i fjalive sipas radhës së ilustrimeve

të formojë kuptim për tingullin si 
pjesë e fjalës;
të dallojë tingullin në vende 
të ndryshme brenda fjalës (në 
fillim, në mes dhe në fund të 
fjalës) dhe t’i shqiptojë drejt 
tingujt

Kuptimi për tingullin tingull Ushtrime analitiko-sintetike për të formuar kuptim për 
tingullin si pjesë të fjalës
Loja “Me shkronjën, më shkronjën...”



Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të aftësohet për paraqitjen e 
saktë grafike të elementeve të 
shkronjës

Vija të drejta, vija të 
shtrira, vija të drejta 
pingule, vija të 
pjerrëta (majtas dhe 
djathtas), gjysmërra-
thë të mbështetur te 
vija poshtë dhe vija 
lart, gjysmërrathë 
nga e majta dhe nga 
e djathta, rrethi

vijë e drejtë, vijë 
e shtrirë, vijë e 
drejtë pingule, vijë e 
pjerrët (majtas dhe 
djathtas), gjysmër-
reth i mbështetur te 
vija poshtë dhe te 
vija lart, gjysmërreth 
nga e majta dhe nga 
e djathta, rreth

Ushtrime për të shkruar nëpërmjet vizatimit të lirë të ele-
menteve të shkronjave: vija të drejta, vija të shtrira, vija 
të drejta pingule, vija të pjerrëta (majtas dhe djathtas), 
gjysmërrathë të mbështetur te vija poshtë dhe vija lart, 
gjysmërrathë nga e majta dhe nga e djathta, rrethi në 
hapësirë të kufizuar

të aftësohet t’i njohë simbolet e 
tingujve dhe t’i lidhë ato brenda 
fjalëve (kuptimi për shkronjën)
të aftësohet për t’i shkruar 
shkronjat e shtypit
të aftësohet për të lexuar fjalë 
dhe tekste 

Simbolet grafike 
(për shkronjat e 
shtypit) të alfabetit 
të gjuhës shqipe
Përvetësimi i 
shkronjave të vogla 
dhe të mëdha të 
shtypit duke i shkru-
ar ato një nga një

shkronjat e shty-
pit të alfabetit të 
gjuhës shqipe
shkronja (simbol, 
grafemë, shenjë)

Ushtrime për dallimin e shkronjës si simbol grafik të tin-
gullit dhe për shqiptimin e tij, drejtshqiptimi dhe dallimi 
simultan i fjalës
Ushtrime për të shkruar drejt shkronjat e mëdha dhe të 
vogla të shtypit;
Ushtrime për shkrimin e fjalëve në fjali me shkronja të 
shtypit;
Ushtrime për leximin e fjalëve dhe teksteve nga abetarja 
dhe mediet e tjera për bashkimin e fjalëve në fjali (meto-
da analitiko-sintetike me elemente të metodës globale)
Ushtrime të lexuari për të kontrolluar si e konceptojnë 
dhe si e kuptojnë tekstin
Ushtrime për evitimin e gabimeve që i bëjnë më së 
shpeshti gjatë të lexuarit (shqiptimi jonormativ i fjalëve, 
theksimi i gabuar, mosleximi i tingujve dhe rrokjeve, sido-
mos i tingujve dhe rrokjeve që ndodhen në fund të fjalës, 
zëvendësimi i tingujve dhe frymëmarrja jo e rregullt)



Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të njihet me normën për të 
shkruar me shkronjë të madhe në 
fillim të fjalisë dhe për t’i shkru-
ar emrat e përveçëm me shkronjë 
të madhe

Përdorimi i shkron-
jës së madhe në 
fillim të fjalisë
Shkrimi i emrave 
të përveçëm me 
shkronjë të madhe

përdorimi i shkron-
jës së madhe

Ushtrime për të dalluar shkronjat e mëdha dhe të vogla 
brenda fjalisë
Ushtrime për të dalluar shkronjën e madhe tek emrat e 
përveçëm dhe në fillim të fjalisë

të njihet me shenjat e pikësimit 
dhe me funksionin e tyre (kupti-
mi për shenjat e pikësimit) 
të udhëzohet për t’i përdorur 
drejt ato gjatë leximit

Shenjat e pikësimit:
pika
presja
pikëpyetja
pikëçuditja

pika
presja
pikëpyetja
pikëçuditja

Ushtrime për t’i njohur shenjat e pikësimit dhe për t’i 
zbatuar ato gjatë leximit

t’i përvetësojë shkronjat e vogla 
dhe të mëdha të dorës, bashki-
min e tyre në fjalë (kuptimi për 
shkronjat e dorës)
të aftësohet për të shkruar fjalë 
dhe fjali të shkurtra 
të aftësohet për t’i plotësuar 
fjalët me shkronjat që mungojnë 
dhe fjalitë me fjalët që mungojnë
të aftësohet për të krijuar dhe 
për të shkruar në mënyrë të pa-
varur fjalë e fjali sipas ilustrime-
ve, sendeve të dhëna etj.

Përvetësimi i 
shkronjave të vogla 
e të mëdha të shkri-
mit duke i shkruar 
ato një nga një

alfabeti i gjuhës 
shqipe

Ushtrime për përvetësimin e shkronjave të vogla dhe të 
mëdha të dorës (përpunimi grafik) duke i shkruar një nga 
një dhe shkrimi i fjalëve dhe fjalive të shkurtra
Ushtrime për shkrimin e drejtë dhe për lidhjen e shkron-
jave në fjalë dhe në fjali (metoda analitiko-sintetike me 
elemente të metodës globale)
Ushtrime për plotësimin e fjalëve me shkronjat që mungo-
jnë dhe të fjalive me fjalët që mungojnë
Ushtrime për kopjimin e tekstit (nga shkrimi i dorës me 
shkrim të dorës dhe nga shkrimi i shtypit me shkrim të 
dorës)
Ushtrime për ndërtimin e pavarur të fjalive sipas fjalëve, 
ilustrimeve, sendeve të dhëna etj.



NJOHURI PËR GJUHËN

Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

1. GRAMATIKA

Nxënësi/nxënësja:

të aftësohet për të dalluar tingu-
jt dhe zhurmat; 
t’i shqiptojë drejt tingujt brenda 
fjalës dhe fjalët brenda fjalisë

Tingulli / zhurma tingull / zhurmë Ushtrime dhe veprimtari me lojëra për dallimin e tingullit 
dhe të zhurmës
Njohja e tingullit brenda fjalës, dallimi, nyjëtimi dhe 
shqiptimi i drejtë i tingujve brenda fjalës dhe i fjalëve 
brenda fjalisë
Ushtrime kreative dedikuar nxënësve që kanë vështirësi 
për shqiptimin e disa tingujve

të aftësohet për të ndërtuar si 
duhet fjalitë;
t’i radhitë drejt fjalët në fjali

Rendi i fjalëve në 
fjali

radhitja e fjalëve në 
fjali

Ushtrime dhe veprimtari me lojëra për ndërtimin e drejt të 
fjalive sipas radhitjes normative të fjalëve brenda fjalisë

të aftësohet për të dalluar fjalitë 
dëftore, pyetëse e nxitëse dhe 
për t’i përdorur drejt ato

Fjalia dëftore, pye-
tëse dhe nxitëse

fjali dëftore, pyetëse 
dhe nxitëse

Ushtrime dhe veprimtari me lojëra për të vërejtur e për 
të ndërtuar fjali pyetëse, dëftore dhe nxitëse në formën 
gojore dhe të shkruar sipas mënyrës së thënies së tyre 
dhe sipas shenjave të pikësimit

të aftësohet për të dalluar fjalinë 
pohore dhe mohore

Fjalia pohore dhe 
mohore

fjali pohore dhe 
mohore

Ushtrime për dallimin dhe përdorimin e fjalive pohore dhe 
mohore

të aftësohet për t’i emërtuar 
personat, qeniet e gjalla, bimët, 
sendet dhe dukuritë;
të dijë kuptimin e fjalës që është 
emër dhe t’i dallojë fjalët emra 
në fjali

Fjalët që emërtojnë 
qenie të gjalla dhe 
sende

emër Ushtrime për dallimin e emrave nga fjalët e tjera dhe për 
të emërtuar njerëz, sende, bimë dhe dukuri

të aftësohet për të dalluar gji-
ninë dhe numrin tek emrat

Gjinia dhe numri tek 
emrat

gjini dhe numër Shkrimi i fjalive sipas emrave të dhënë duke u përqendru-
ar te kategoria e gjinisë dhe e numrit



Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të aftësohet për t’i shqiptuar 
e për t’i shkruar drejt me fjalë 
numërorët deri në 20 

Numërorët deri në 
20

numëror Ushtrime për shqiptimin e drejt dhe për shkrimin me fjalë 
e numërorëve deri në 20 (integrimi me matematikën)

të aftësohet t’i ndajë fjalët në 
rrokje duke përdorur vizën

Ndarja e fjalëve në 
rrokje

rrokje Ushtrime praktike për ndarjen e fjalëve në rrokje (me gojë 
dhe me shkrim) dhe për mbartjen e një pjese të fjalës në 
rresht të ri

2. DREJTSHQIPTIMI DHE DREJTSHKRIMI

të aftësohet për t’i dalluar 
tingujt dhe për t’i përdorur ata 
si duhet

Dallimi i tingujve: ç, 
dh, ë, gj, l, ll, nj, q, 
rr, s, sh, th, y, xh

fonemë Ushtrime për dallimin e për shqiptimin e drejt të tingujve 
dhe përdorimi normativ i tyre gjatë të shkruarit

të aftësohet për ta përdorur si 
duhet shkronjën e madhe

Shkrimi i shkronjës 
së vogël dhe të 
madhe

shkronjë e madhe Ushtrime për përdorimin e shkronjës së madhe në fillim të 
fjalisë dhe kur shkruajnë emrin dhe mbiemrin 

të aftësohet për t’i përdorur 
shenjat e pikësimit kur shkruan

Shenjat e pikësimit:
pika
presja
pikëpyetja
pikëçuditja

Ushtrime për përdorimin e shenjave të pikësimit



LETËRSIA

Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të aftësohet të vërejë dhe të 
dallojë titullin;
të dallojë tekstin, ilustrimin dhe 
autorin;
t’i gjejë faqet në libër

Teksti: titulli, emri i 
autorit, përmbajtja, 
ilustrimi

titull
ilustrim
autor

Ushtrime për të vërejtur, njohur dhe dalluar titullin e 
tekstit, tekstin, autorin, ilustrimin dhe të gjejë faqen e 
kërkuar në libër

të aftësohet për të lexuar me zë;
të dallojë llojet e ndryshme të 
teksteve
të aftësohet të lexojë në role 
dhe ta përcaktojnë temën dhe 
porosinë e tekstit

Leximi shprehës
Tekstet: proza, 
poezia (vjersha), 
teksti dramatik, pro-
verbat, gjëegjëzat, 
fjalëshpejtat
Tema
Porosia

lexim shprehës
tekst dramatik
proverb
gjëegjëzë
fjalëshpejtë
tekst
porosi

Ushtrime për lexim shprehës dhe përjetimi i tekstit
Ushtrime për gjetjen e temës dhe të porosisë
Ritregimi i një teksti të lexuar me fjalët e veta

të aftësohet t’i dallojë ngjarjet 
dhe personazhet 

Ngjarja
Personazhi në tekst 
(tregimi, përralla, 
vjersha, gjëegjëza)

pjesë (paragraf)
tregim
përrallë
ngjarje
personazh

Ushtrime për të kuptuar dhe për të kontrolluar përmba-
jtjen e pjesës së lexuar të tekstit 
Ushtrime për të dalluar vetitë themelore të personazhit 
duke u bazuar në tekst 

të aftësohet të lexojë poezi dhe 
të bëjë dallimin e strofës në 
poezi (vjershë)

Vjersha (strofa) vjershë
strofë

Ushtrime për leximin e vjershës me qëllim të dallimit të 
strofave të saj
Ushtrime për të mësuar përmendësh vjershën (një pjesë 
të saj)



Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të aftësohet të lexojë në mënyrë 
të kuptueshme duke respektuar 
shenjat e përdorura të pikësimit; 
ta përshtatë intonacionin me na-
tyrën dhe përmbajtjen e tekstit; 
t’i theksojë drejt fjalët në fjali

Leximi me zë lexim me zë
lexim shprehës

Ushtrime për lexim të drejtë dhe të kuptueshëm me zë

të aftësohet të lexojë në vete 
(pa zë)

Leximi pa zë (në 
vete)

lexim pa zë Ushtrime për aftësimin e nxënësve për të lexuar pa zë dhe 
për ta kuptuar brendinë e tekstit
Kontrollimi i leximit pa zë nëpërmjet përgjigjeve në pye-
tjet e pashtruara

të aftësohet të lexojë në mënyrë 
të pavarur përmbajtje të lektyra-
ve dhe t’u përgjigjet pyetjeve 
lidhur me përmbajtjen e tyre

(Të përpunohen 3 
lektyra)

lektyra Njohja e nxënësve me titujt e lektyrave që do të përpuno-
hen gjatë gjysmëvitit të dytë
Udhëzimi i nxënësve për mënyrën sesi dhe ku ta gjejnë 
librin e lektyrës
Udhëzim dhe motivim për lexim të pavarur të librave...

të mësojë vjersha të shkurtra dhe 
t’i recitojë përpara të tjerëve
të njihet me procesin e krijimit 
të veprës letrare
të nxitet që të bëjë libra me 
ilustrime në mënyrë të pavarur 
ose me shokët

Krijimi i veprës 
letrare

Shkrimtar
Shtypshkronjë
Librari

Veprimtari hulumtuese që përfshin biseda me shkrimta-
rë dhe njerëz të tjerë të kyçur në procesin e krijimit të 
veprës, vizita në shtypshkronjës, vizita në librari
Nxënësit bëjnë libër me ilustrime duke ilustruar tekstet e 
tyre (kurse arsimtari e shkruan tekstin dhe e lidh librin në 
mënyrën që e zgjedhin vetë nxënësit)

të nxitet për të kuptuar se libri 
është burim njohurish

Libri Libër me ilustrime
Libër
Enciklopedi

Në këndin e librit (bibliotekës) nxënësit shfletojnë libra 
me ilustrime, enciklopedi dhe bisedojnë me shokët e 
klasës dhe mësuesin - çfarë të rejash vërejtën dhe zbuluan 
nëpër libra
Nxënësit kujdesen vazhdimisht për rregullimin e librave 
nëpër raftet e bibliotekës
Vizita në bibliotekë, në panairin e librit dhe në librarisë



TË SHPREHURIT DHE KRIJIMTARIA

Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të aftësohet për të dëgjuar dhe 
për të marrë pjesë në biseda me 
temë të caktuar

Dëgjimi dhe biseda 
për tema lidhur me 
jetën në familje, 
shkollë dhe mjedisin 
jetësor

bisedë/bahkëbisedë Ushtrime për formimin e shprehive se si të dëgjojnë kur 
flasin të tjerët dhe si të marrin pjesë në bashkëbisedim 
nëpërmjet të treguarit, kur dhe si të marrin pjesë në 
bisedë, si të parashtrojë pyetje kur ka nevojë për sqarime 
lidhur me temën e caktuar, duke shfrytëzuar sende, foto-
grafi, magnetofon, radio, TV 

të aftësohet për të ritreguar 
përmbajtje të shkurtra të përpu-
nuara (lirshëm dhe me ndihmën 
e pyetjeve)

Ritregimi:
i tekstit
i përmbajtjeve të 
filmave të animuar 
(vizatimorë dhe me 
kukulla)
i emisioneve tele-
vizive
i tregimeve dhe 
i përrallave

ritregim Ushtrime për ritregimin e përmbajtjeve të përpunuara me 
ndihmën e pyetjeve e përgjigjeve me anë të ritregimit të 
lirshëm të tyre

të aftësohet të tregojë sipas 
radhës së ilustrimeve, sipas disa 
fjalëve të dhëna dhe sipas ngjar-
jes së përjetuar

Tregimi:
sipas radhës së 
ilustrimeve
sipas fjalëve të 
dhëna
sipas një ngjarjeje

tregim Ushtrime për të treguar lirshëm ngjarje të përjetuara në 
familje, në shkollë, në mjedisin ku jetojnë, në shëtitje, 
në pushime etj., nëpërmjet të folurit spontan, në bazë të 
kërkesave të parashtruara (nga mësuesi) dhe për të tre-
guar sipas radhës së ilustrimeve ose sipas fjalëve të dhëna

të aftësohet të përshkruajë 
tipare karakteristike të sendeve, 
frymorëve, dukurive etj. duke 
vëzhguar

Përshkrimi:
i frymorëve
i sendeve
i bimëve

përshkrim Ushtrime për të përshkruar tiparet karakteristike duke 
vëzhguar, duke dalluar, duke zbuluar, vërejtur me anë të 
pasurimit të fjalorit 



Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të aftësohet të recitojë vjersha;
të marrë pjesë në dramatizimin e 
vjershës (në formë dialogu) 

Recitimi
Dramatizimi

recitim Ushtrime drejtshkrimore nëpërmjet recitimit të vjershës 
dhe dramatizimit të vjershave të përpunuara

të aftësohet të ritregojë me 
shkrim një tekst të shkurtër 
(përmbajtje nga emisionet tele-
vizive);
të aftësohet për të treguar me 
shkrim një ngjarje të përjetuar;
të aftësohet për të përshkruar me 
shkrim sende, frymorë, bimë

Ritregimi
Tregimi
Përshkrimi

ritregimi
tregimi
përshkrimi

Ushtrime për aftësimin e fëmijëve që të tregojnë e ritre-
gojnë me shkrim një ngjarje, një tekst të shkurtër nga 
abetarja, libri i leximit, revista, emisioni televiziv dhe të 
përshkruajë bimë

të aftësohet për t’i shkruar 
si duhet shkronjat e përbëra 
(dyshe)

Diktimi i lirë;
Diktim për t’i korri-
gjuar gabimet

diktim Ushtrime për të kontrolluar e për të shkruar drejt shkron-
jat e përbëra (dyshe): dh, gj, nj, ll, rr, sh, th, xh dhe zh

të aftësohet të shkruajë vetë një 
urim me rastin e ndonjë feste të 
caktuar, ditëlindjes etj. 

Shkrimi i urimit urim Ushtrohen shprehjet me të cilat urojmë (P.sh: U bëfsh 
si lule! Rrugë të mbarë! E gëzofsh fustanin! Urime festën, 
ditëlindjen! etj.)
Përpjekje për të shkruar pavarësisht një urim me rastin 
e ndonjë feste ose të ditëlindjes (integrimi me arsimin 
figurativ)



KULTURA E MEDIES

Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të nxitet për ndjekur në mënyrë 
të përzgjedhur përmbajte nga 
televizioni

Emisioni televiziv
Filmi

emision televiziv
film

Bisedë për t’i nxitur nxënësit të ndjekin përmbajtje 
televizive me karakter arsimor dhe filma që përkojnë me 
moshën e nxënësve 

të aftësohet për të dalluar 
shfaqjen teatrore nga shfaqja me 
kukulla, t’i vërejë dallimet krye-
sore të tyre nga tekstet letrare

Teatri (shfaqja 
me kukulla (teksti 
letrar)

teatër
shfaqje me kukulla
tekst letrar

Shikohet me nxënësit një shfaqje teatrore, një shfaqje me 
kukulla dhe bisedohet rreth dallimeve themelore midis 
tyre dhe tekstit letrar

të ngjallet interesim për të lexu-
ar shtypin për fëmijë (gazeta dhe 
revista për fëmijë)

Leximi i shtypit për 
fëmijë

gazetë për fëmijë
revistë për fëmijë

Ushtrohen si ta shfrytëzojnë shtypin për fëmijë, si t’i gje-
jnë rubrikat interesante dhe si t’i mbledhin informacionet 
e nevojshme

të formojë shprehi për të huazuar 
libra nga biblioteka dhe për t’u 
kujdesur për ta

Biblioteka e shkollës bibliotekë
bibliotekë e shkollës
bibliotekar
libër i huazuar

Vizita, njohja, qëllimi dhe funksioni i bibliotekës së 
shkollës

të aftësohet ta përdorë telefonin 
për të biseduar

Telefon (telefonatë) telefon
telefonatë

Ushtrime për përdorimin e telefonit dhe për të ditur si t’i 
pranojë e si t’i dërgojë informacionet 

të përdorë kompjuterin dhe ta 
shfrytëzojë atë si mjet mësimi e 
komunikimi

Lojëra mësimore me 
kompjuter

kompjuter Softuerë kompjuterikë për të pasuruar njohuritë dhe kul-
turën e të folurit
Lojëra të ndryshme për fëmijë (programe të ndryshme)



3.UDHËZIMET DIDAKTIKE:

Lënda Gjuhë shqipe jep mundësi për të planifikuar integrimin me më-
simdhënien në lëndët: Njohja e mjedisit, Matematika, Arsimi figu-
rativ, Arsimi muzikor dhe Arsimi fizik dhe shëndetësor. Për fushën 
programore Leximi dhe shkrimi fillestar - Përgatitja për lexim dhe shkrim 
fillestar integrimi mund të planifikohet me Njohjen e mjedisit - kur 
nxënësi njihet me mjedisin e ri në shkollë, po njëkohësisht në këtë lën-
dë ka mundësi të dëgjohet e të flitet rreth shumë temash, pra për to të 
tregohet, të ritregohet ose të bëhet përshkrimi); poshtë / lart; tërheqja 
e vijave; me Arsimin figurativ (duke tërhequr vija të ndryshme bëhet 
përgatitja për shkrimin fillestar, ku gjen shprehje vizatimi i elemente-
ve të shkronjave); me Arsimin muzikor (ku hyjnë ushtrimet për fry-
mëmarrjen e rregullt dhe për shqiptimin e drejtë të tingujve e të fjalëve 
nëpërmjet imitimit të zërave të ndryshëm të natyrës); me Arsimin fizik 
dhe shëndetësor (bëhen ushtrime lidhur me frymëmarrjen e rregullt dhe 
zhvillimin e motorikës së dorës). Në fushën programore Të shprehurit dhe 
krijimtaria, varësisht nga forma e të shprehurit, integrimi mund të plani-
fikohet me lëndën Njohja e mjedisit, Arsimi figurativ dhe Arsimi mu-
zikor. Po kështu disa përmbajtje nga fusha programore Leximi, letërsia 
dhe lektyra mund të planifikohen për t’u integruar me Njohja e mjedisit, 
Arsimi figurativ dhe Arsimi muzikor. Fusha programore Gjuhë mund 
të planifikohet e integruar me lëndën e Matematikës (numrat, gjatë 
grupimit të fjalëve). Fusha programore Kultura e medies, ku mundësohet 
nga përmbajtjet, integrimi mund të planifikohet me Njohja e mjedisit, 
Arsimi figurativ dhe Arsimi muzikor.

Çdo fushë programore në mënyrë dialektike shpie drejt sistemit të më-
simit të lëndës Gjuhë shqipe, sepse fushat programore e ofrojnë një 

mundësi të tillë sipas strukturës, përkatësisht përmbajtjeve të tyre. Nuk 
mund të realizohet mësimi i letërsisë pa shfrytëzuar format e të shpre-
hurit dhe krijimtarisë (ritregimi, përshkrimi), ose pa respektuar rregullat 
gramatikore gjatë të folurit dhe të shkruarit. As përmbajtjet gjuhësore 
nuk mund të mësohen ndaras nga tekstet e përpunuara. Ndërlidhja ndër-
mjet fushave programore të lëndës Gjuhë shqipe është me rëndësi parë-
sore, njësoj si ndërlidhja e vetë lëndës me lëndët e tjera mësimore. 

Udhëzime për organizimin e përmbajtjes programore:

6 orë në javë, 216 orë në vit

Fushat programore: 

Lexim-shkrimi fillestar - 80 orë
Gjuhë - 20 orë
Të lexuarit dhe letërsia - 70 orë
Të shprehurit dhe krijimtaria - 36 orë
Kultura e medies - 10 orë

(Fushat programore realizohen gjatë gjithë vitit shkollor duke u ndërlidhur 
e duke u plotësuar me njëra-tjetrën, kurse fondi i përcaktuar i orëve sipas 
fushave shërben vetëm si orientim për mësimdhënësin)

Nga fondi i përgjithshëm i orëve të parashikuara sipas fushave progra-
more mund të bëhen shmangie të vogla në pajtim me të veçantat e 
mjedisit ku ndodhet shkolla dhe nevojat individuale të nxënësve. Po 
kështu, në kuadër të fondit të përgjithshëm vjetor të orëve në fushat 
programore lejohen disa shmangie edhe sa i përket dendurisë së objekti-
vave, përmbajtjeve dhe veprimtarive konkrete. Ç’është e vërteta, numri i 
orëve që u kushtohen atyre mund të përshtatet me nevojat e shkollës së 
caktuar (mjedisit jetësor prej nga vijnë nxënësit, statusi i tyre kulturor-
shoqëror dhe arsimor, përgatitja paraprake e nxënësve). 



Metodat, format dhe mjetet e punës 

Për të gjitha fushat programore që parashikohen për lëndën e Gjuhës 
shqipe këshillohet shfrytëzimi dhe kombinimi i të gjitha metodave akti-
ve, formave dhe mjeteve të mësimdhënies ndërvepruese (interaktive), 
aktuale dhe bashkëkohore, sidomos të: metodës së lojës, metodës për 
zgjidhjen e problemeve dhe metodës kërkimore që janë më adekuate
për specifikat e të nxënit te fëmijët e kësaj moshe.

Qasja e individualizuar ndaj punës edukativo-arsimore

Në bazë të njohurive shkencore për dallimet në zhvillimin e fëmijëve, 
është e nevojshme të bëhet përshtatja e mësimdhënies me zhvillimin dhe 
me nevojat e arritjet individuale të nxënësve. Me fjalë të tjera, nevojitet 
zbatimi i teknikave dhe strategjive që i kërkon qasja e individualizuar
me detyra të diferencuara gjatë realizimit të punës edukativo-arsimore 
me nxënësit. Në këtë mënyrë mund të arrihen më së miri standardet e 
përcaktuara në fund të ciklit të parë të shkollës fillore nëntëvjeçare.

Përfshirja e prindërve në veprimtarinë e mësimdhënies

Familja është shkolla e parë për fëmijët dhe një faktor i rëndësishëm për 
zhvillimin e fëmijës. Së këtejmi, gjatë realizimit të objektivave, përmbajt-
jeve dhe veprimtarive në lëndën e Gjuhës shqipe duhet të sigurohet 
komunikimi bashkëpunues me prindërit e nxënësve dhe përfshirja 
e tyre në punën e shkollës, në funksion të: zhvillimit dhe përkrahjes 
së marrëdhënieve prind-nxënës; kultivimit dhe zhvillimit të kulturës së 
të folurit në familje; realizimit të disa objektivave dhe përmbajtjeve të 
programit dhe të organizimeve letrare në kuadër të shkollës; informimit 
të prindërve; këmbimit të përvojave sa u përket specifikave të nxënësit 
dhe veprimeve ndaj tij etj.

Mjetet mësimore:

Për realizimin e mësimdhënies së lëndës Gjuha shqipe në klasën 
e dytë përveç abetares, këshillohet përdorimi i doracakut për 
leximin dhe shkrimin fillestar, i doracakëve metodikë për re-
alizimin e mësimdhënies dhe të veprimtarisë edukativo-arsimore 
në gjuhë shqipe, si dhe i doracakëve e përmbledhjeve me lojëra 
didaktike dhe me lojëra të foluri.
Burimet e të mësuarit në mjedisin e afërt: mbishkrimet e rekla-
mave, resurset e mjedisit rrethues që do të vëzhgohen e do të për-
shkruhen, objekte me karakter kulturor, edukativ, publik dhe shër-
byes (dyqan, kinema, teatër, bibliotekë, stacion autobusësh etj.), 
situata komunikuese dhe situata të tjera përkatëse mes njerëzve 
në shkollë, në familje dhe në rrethin jetësor.
Enciklopedi për fëmijë të shtypura nga shtëpi botuese të po-
pullarizuara e të dëshmuara
Softuerë arsimorë kompjuterikë për pasurimin e kulturës së të 
folurit e të kulturës gjuhësore - programi toolkid dhe CD-ROM-a 
të tjerë multimedialë të verifikuar me lojëra edukative përkatëse 
- të verifikuara nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të 
RM-së.
Revista për fëmijë me traditë të dëshmuar, të miratuara e të 
verifikuara që i përgjigjen moshës së nxënësve
Krijime letrare për fëmijë nga autorë të njohur shqiptarë e të 
huaj (që për nga përmbajtja, ana estetike dhe vlera i përgjig-
jen moshës së nxënësve)
Mjete audio-vizuale, auditive, vizuale dhe mjete të tjera me 
veti kinetike - programe televizive, emisione për fëmijë, filma të 
animuar dhe artistikë për fëmijë; videokaseta, disqe të DVD e CD-së 
me filma të animuar e me filma artistikë dhe me tekste të letërsisë 
popullore dhe artistike, me ngjarje të regjistruara, ditëlindje, me 



shfaqje teatrore e me shfaqje kukullash etj.; audiokaseta me zëra 
të incizuar, emisione lajmesh të incizuara, tekste të lexuara në 
mënyrë artistike; aplikacione, ilustrime, makete; skena kukullash 
dhe të teatrit; sende të lëvizshme me efekte akustike dhe sende të 
tjera sipas nevojave që kërkon mësimdhënia e kësaj lënde.

4.VLERËSIMI I ARRITJEVE 
TË NXËNËSVE

KONTROLLI DIAGNOSTIK DHE VLERËSIMI

Në fillim të vitit shkollor mësuesi bën kontrollin diagnostik për të kon-
statuar zhvillimin dhe nevojat individuale të çdo nxënësi në mënyrë që 
të bëjë planifikimin cilësor të detyrave dhe veprimtarive të diferencu-
ara dhe bashkëpunimin më efektiv me prindërit e nxënësve. Me anë të 
këtij kontrolli konstatohet shkalla e parangjohurive, niveli i socializimit, 
zhvillimi emocional dhe fizik i nxënësve. Diagnostikimi mund të rea-
lizohet nëpërmjet vëzhgimit, bisedës, pyetjeve e përgjigjeve, bisedës 
me prindërit e nxënësve, me përdorimin e instrumenteve adekuate për 
moshën e tyre etj.

VLERËSIMI FORMATIV - Gjatë mësimdhënies së Gjuhës shqipe në klasën 
e dytë fillore parashikohet vlerësimi formativ, i cili përfshin përpilimin 
dhe mbajtjen e portfolios së nxënësit ku hyjnë:

mbledhja e të dhënave (punimeve, krijimeve, përgjigjeve me gojë) 
për çdo nxënës; 

listat e vlerësimit të vazhdueshëm (formativ) të përgatitura prej 
më parë që i plotëson mësuesi pasi bën nxënësi ndonjë aktivitet 
konkret që mund të jetë i veçantë (pozitiv ose negativ) ose mund 
të jetë studim i rastit dhe ku mësuesi shënon gjendjen faktike të 
nevojave individuale të nxënësit; 
instrumentet që kanë të bëjnë me secilën fushë programore. Në 
këto instrumente mësuesi fut të dhënat për të arriturat e nxënësit 
në të gjitha aspektet (kognitive-intelektuale, socio-emocionale, 
sociale e psikomotorike). Listat e vlerësimit në radhë të parë 
duhet të përfshijnë objektivat që duhet të arrihen kur e kryen 
klasën e dytë dhe që nuk u përkasin klasave në vijim.

VLERËSIMI MIKROSUMATIV - Në fund të tremujorit të dytë, në bazë të 
të dhënave të grumbulluara, nëpërmjet vlerësimit formativ bëhet vlerë-
simi mikrosumativ. 

VLERËSIMI SUMATIV - Duke u mbështetur në të dhënat e përgjithshme 
të përftuara nga përcjellja dhe vlerësimi formativ, mësuesi e konsta-
ton (përshkruan) shkallën e zhvillimit dhe të arriturave të çdo nxënësi 
veçmas në kuadër të secilës fushë programore.

FUNKSIONI I PORTFOLIOS

Gjatë gjithë vitit shkollor prindërit duhet të kenë qasje në portfo-
lion e fëmijës së vet që të mund të japin ndihmesën e tyre lidhur 
me realizimin cilësor të mësimit të gjuhës shqipe dhe për kapërci-
min e vështirësive individuale të fëmijës së tij.
Nota përfundimtare analitike me shkrim i jepet po kështu prindit 
dhe bëhet pjesë përbërëse e portfolios së nxënësit.
Portfolio e nxënësit me të dhënat konkrete lidhur me arritjet dhe 
vështirësitë e nxënësit përcillet më tej në klasat e tjera.



MËNYRAT PËR KONTROLLIM DHE VLERËSIM - Në mbështetje të kërkesa-
ve programore të lëndës së gjuhës shqipe për klasën e dytë, ku vazhdon 
zhvillimi dhe përforcimi i shkathtësive për lexim e për shkrim, për njohuri 
gjuhësore, drejtshkrimore etj. vlerësimi duhet të bëhet me kontrollim
të vazhdueshëm, me anë të prezantimeve dhe ushtrimeve me gojë 
e me shkrim, ose nëpërmjet ushtrimeve me ilustrime ku nxënësit 
nënvizojnë, qarkojnë etj.

KUSHTET HAPËSINORE

Mjedisi i mësimdhënies (klasa etj.) duhet t’i ketë kushtet themelore për 
zhvillimin normal dhe aktiv të veprimtarisë mësimore. Orenditë e klasës 
të mund të zhvendosen me lehtësi për t’u përshtatur me aktivitetet dhe 
format e punës si dhe të mundësojnë komunikim aktiv dhe pa pengesa 
në relacionin nxënës-nxënës, nxënës-mësimdhënës. Klasa duhet të ketë 
këndin e bibliotekës, këndin për lojë dhe këndin për ekspozita dhe akti-
vitete të tjera. Kushtet hapësinore duhet të jenë në përputhje me Nor-
mativin për kushtet hapësinore në klasën I, II, III dhe mjetet mësimore 
për klasën I të miratuar nga ana e ministrit të arsimit dhe shkencës me 
vendimin nr. 07-4061/1 të datës 31.05.2007.

5. KUSHTET HAPËSINORE

Mjedisi i mësimdhënies (klasa etj.) duhet t’i ketë kushtet themelore për 
zhvillimin normal dhe aktiv të veprimtarisë mësimore. Orenditë e klasës 
të mund të zhvendosen me lehtësi për t’u përshtatur me aktivitetet dhe 
format e punës si dhe të mundësojnë komunikim aktiv dhe pa pengesa 

në relacionin nxënës-nxënës, nxënës-mësimdhënës. Klasa duhet të ketë 
këndin e bibliotekës, këndin për lojë dhe këndin për ekspozita dhe akti-
vitete të tjera. Sa i përket kushteve hapsinore për realizim programi ba-
zohet në Normativin për hapsirën e klasës së I, II dhe III dhe për mjetet 
mësimore për klasën e I të sjellura nga ministri i Arsimit dhe Shkencës 
me Vendim nr. 07-4061/1 prej 31.05.2007.

6. NORMATIVI PËR KUADRIN 
MËSIMOR

Realizimin e programit mësimor nga gjuha shqipe mund ta bëjë më-
simdhënësi që ka kryer: Fakultetin Pedagogjik - profesori për mësimdhë-
nie në klasat e ulëta, përkatësisht profesori për edukimin parashkollor, 
Fakultetin Filozofik - Instituti i pedagogjisë - pedagog i diplomuar. 



7. KOMISIONI QË PËRGATITI 
PROGRAMIN MËSIMOR

Doc. dr. Vehbi Kadriu, Fakulteti Pedagogjik, Shkup 
Salije Miftari, Shkolla fillore “Naim Frashëri”, Tetovë
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DOKUZYILLIK LKÖ RET M Ö RET M
PROGRAMI

TÜRKÇE DERS



II



1. SINIF TÜRKÇE DERS N N    
Ö RET M AMAÇLARI 

Ö renci:

Konu

Do ru okuma ve yazma becerisini geli tirebilmeli;
Konu -

becerilerni kazanabilmeli;
Okurken ve yazarken do
Kendi ve di

Kelime da tirebilmeli;
Metinlerin incelenmesi ile ilgili ilk temel denemeler yapabilmeli;

renebilmek.



2. SINIF TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMI

Ö RENME ALANI: LET M (20 DERS SAATI)

Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

abilme ve dinledi ini anlay 
abilme

yapma.
Dikkatini dinledi ine.

dinleme.
Ö retmenin konu
dinleyip izleme.
Dinlediklerini ba
payla ma.

Dinleme
zleme
Yo unla ma
Payla ma

Konu
konu
Bu ya  grubundaki ö

itli görseller, 
i

sa
Dinleme sonucunda neler ö renebilece
“Bunu niçin dinleyece

yönlendirilebilir.

Düzeye uygun sorular sorabil-
me ve sorulara cevap verebilme

Dinlediklerinde ne, nerede, 

ve cevap verme.

Soru-Cevap

Tür, yöntem ve
tekniklere uygun
dinleyebilme

Sorgulayarak dinleme
Grup konu

ma
Sorgulama

stenilen bilgiyi seçer.



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Konu -
abilme. de erlere (millî, manevî, 

uygun konu ma.

Selamla ma, arkada kenlerle konu ma,
te ma ve 

hayvan, insan, durum) çe itli
özelliklerini gözlemleyebilme 
ve cümlelerle do ru ve amaca 
uygun olarak anlatabilme ve 
beceri kazanabilme.

Gözlemleme
Dikkat etme
Söyleme, anlatma ve betim-
leme

Gözlem
Farketmek
(dikkat etme)
Anlatma
Söyleme
Betimleme

Örnek: Ö renci oyuncak, meyve, sebze modelinden yararlanarak 
veya resim, 

Belli konularda kendini sözlü 
ifade ederek
konu -
sini kazanabilme.

konu ma

ilgili konu ma

Konu
Konu ma

Konu ma

Konu
Konu ma içeri

Tür, yöntem ve tekniklere uy-
gun konu abilme.

kilerin
gerektirdi -
ra uygun konu ma.

ma.
Üstlendi i role uygun 
konu ma.     

Ö rencilerden, en sevdi i oyunca inin vb. 



Ö RENME ALANI: LKOKUMA VE YAZMA (80 DERS SAATI)

Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

1. OKUMA VE YAZMAYA HAZIR-
LIK
Cümlenin söz dizimi (cümlenin 
kelimelerden olu tu unu ka-
vrayabilme ve cümle için anlam 

Anlam
Kelime

Konu

Kelime-cümle kurmaya yarayan 
sözcükler oldu unu kavrayab-
ilme

kelimenin yerine do

ru

-
gelim metodu).

ve konu urken sesleri do ru
kullanabilme.

edinme
Ses

Sesli-sessiz

-
lir.

Her sese göre bir nesne söyler.
Kelimenin ba



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

-
ilme.

Grafik sembolleri kullanarak 

Dikey-yatay
E ik(sa a-sola)

a-sola-a a

Dikey

Yatay

E ik

Çizgi

Oturu , kalem tutma, defter tutma, el tercihi, el ve kol 
tirme.

ma ka

Yatay-dikey ve e
çizer.

Sözcük da tirme. nsan, hayvan, meyve ve 
renme

nsan

Hayvan

Sebze - Meyve

2. OKUMA (KAVRAM)

Görsel materyallerle ilgili re-
simleri yorumlayabilme. 

Görsel mateyaller sayesinde 

olu turma.

Görsel

Kompozisyon

“bak ve anlat” etkinli

Resimlerden hareketle kelimeleri ve kelimelerden hareketle 
resimleri okur.

Harfleri sesin sembolleri olarak 

ba layabilme. ö renme.

olu turma.
Her sesin olu umu için 

gere ince kullanarak sesleri 
do ru bo

Harf (sembol-i a-
ret)

Nefesini do

Harfi do



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

-
dan kelimeler ve metinler 
okuyabilme(metni takip ederek 
okuyabilme).

Ö retmen ve ö renci

a
yön becerisini peki tirmek

Harfi harfine, hecesi hece-
sine ve kelime kelimesine 
göre okuma yazma

Okumaya uygun bir oturma biçimi belirler.

Okudu u kelimleri do
itebilir bir ses tonuyla okur.

okur.
Okudu

lerin,

ba ka harfle de i  okunan kelimeleri belirler 

Noktalama i aretlerine dikkat 
ederek okuyabilme.

Noktalama i aretlerine
göre ses tonunu ayarlama.

Nokta

Soru i areti

Ünlem i areti

Sesli okumada noktalama i aretlerine dikkat ederek okur.
Okumada vurgu ve tonlamaya dikkat eder.
Noktalama i aretlerinin verilmedi i bir metinde gerekli 
noktalama i aretlerini kullanarak okur.



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

3.YAZMA (KAVRAM)

Biti

yazabilme.

ik-e ik

Biti
-

ri yazma.
Biti -
fleri birle tirme.

Biti
-
ru

hizadan ba
ik-dik/e -

Biti
yazar.

ine dikkat eder.

 kelime, 
harf ve cümlede kelimeyi 

-
mamlayabilme.

ili kilendirme

Verilen resim, nesne, ekil-
sembollere göre kelime ve 
cümleler yazabilme.

yazma.
Resimleri

Resimli bulmaca

Resim ve kelimeyi e le tirir.



Ö RENME ALANI: D L - (20 DERS SAATI)

Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

1. D LB LG S

sesleri kelimede, kelimeleri 
cümlede do ru söyleyebilme ve 
telâfüz edebilme.

gözetme
Ses

Seda

Her sesin olu umu için, ses yolu ve ses örgenlerini gere ince
kullanarak, sesleri do ru bo
Sesin kayna
Sesin geldi
Sesin özelli ini belirler.

Örnek:
göre bir nesnenin söylemesi istenir.

Kelime için anlam Kelimenin seslerden 
olu tu unu kavrama

Kelime ru ve anla ekilde söyler.

istenir.

Cümle kurabilme (cümledeki 
-

bilme).
kavrama Söz dizimi -

Solu

Bildirme, soru ve ünlem cüm-
-

ru
kullanabilme.

Bildirme

Soru

Ünlem

Örnek:
Oyun-Doktor oyunu,

Etkinlik-noktalama i aretleri verilmeyen bir metinde gerekli 
noktalama i

Olumlu ve olumsuz cümlele- Olumlu

Olumsuz



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

-
san, hayvan, bitki, nesne,olay) 

Ortak adlar
Özel adlar

Adlar

Ortak

Özel

ul olu u-
munu kavrayabilme ve yerine 
göre do ru kullanabilme.

Tekil ve ço

20’ye kadar sayma

Teklik

çokluk (-ler eki)

Verilen tekil anlamdaki kelimelerin ço

(kelimeleri çizgi kullanarak 

mayan kelimeleri 

Hece
mayan kelimelerin do

Eylem bildiren kelimeleri kav-
rayabilme

, hareket ve olu  bildiren 
kelimelerin eylem oldu unu
kavrama

Eylem , hareket 
ve olu u söyler.

ini
belirten kelimeleri kavrayab-
ilme.

Çirkin

Sempati

bildiren kelimeleri kullanma etkinli



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

2. DÜZGÜN KONU MA VE YAZIM

Cümleye büyük harfle ba la-
ma, ki
harfinin büyük yazma gere ini
anlayabilme.

Cümlenin ba la-

Büyük harf ve kesme i aretini
do ru kullanabilme.

Ki

i

aretinin nerede ve nezaman ve 

Tekerlemeler söyleyerek seslerin do

ru kulla-
nabilme.

-
me (f, s, t, k, ç, ,
h, p) 

-
lama i

aretlerini
do ru ve yerinde kullanabilme.

Noktalama i aretlerini

Soru i
Ünlem i



Ö RENME ALANI: ANLATIM VE YARATICILIK - (36 DERS SAATI)

Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

1. SÖZLÜ ANLATIM

-
tabilme.

metin, çizgi film ve filmin 
içerili ine uygun anlatma. 

“ba

kullanma.

-

ece ini ve olu aca
Dinledi i bir masaldaki veya izledi i bir çizgi filmdeki 

i bilgileri vurgular.

vurgular.

Olaylardan, görsellerden ve ke-
limelerden hareketle cümleler 
ve metinler olu turarak sebest 
yorum yapabilme.

Resim ve foto -
mlamak
Kelimeleri yorumlamak.

Yorum

Yorumlama

lama).

(Resimin dili var).



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

nesne, hayvan, insan) çe itli
özelliklerini gözetleyerek be-
timleyebilme.

betimleme (hayvan, bitki, 
nesne)

anlatma.

sonuç ili kisi kurma.

Söyleme

Anlama

Betimleme
anlatarak, inceleyerek betimlemeler yapar.
Seçilen iki ö
di er ö rencilerin konu

istenebilir.

Estetik özellikler ta -
ler olu turabilme

iir,
benzer söyleme

-
çek nesneleri kullanma

Hayal

Gerçek ana fikrini belirler.

Duygu, dü ünce ve hayalleri- -
rini anlatma.

anlatma.

anlatma.

ma.

istenir.

Bir manzara resminde veya bir foto



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

2.YAZILI ANLATIM

Cümlelerdeki kelimeleri yerin-

yazabilme (kopya etme) bece-

yazma.
Yazma
(kopya etme)

Cümlede verilen resim, 
ekil, sembol ve i aretlerin

ve belli e
de i tirip yazabilme.

Resim, ekil, sembol ve 
i aretleri yazma sözleri e

i tirip
yazma.

(e
sözler)

-

sözler.

Resim, ekil, sembol ve i aretlerden yararlanarak ken-
di ya

verir.

-
dikleri bir içerili i yazabilme 
(bir ki

yazabilme).

Anlatma
Betimleme

Dergi kitap ve di

Ö rencilerden en sevdikleri oyunca inin

sesleri do ru yazabilme ve 
-

abilme.

Serbest dikte 
Dikte
Oto dikte 

Dikte
Ö retmenin okudu -
me f, s, t, k, ç, 
do
Resimli bulmaca.

a sessiz harfi 

Bayram ve kutlamalarla ilgili Do



Ö RENME ALANI: OKUMA, EDEB YAT VE LEKTÜR - (50 DERS SAATI)

Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Tür yöntem ve tekniklere uygun 

Okudu unu anlayabilme.

kate alma.

iir)

Metin

iir

Dram metni

Bilmece

Tekerleme

maca

Ba ini tahmin edebilir 

 elle çevirir.
Parmakla, kalemle izlemeden, hecelemeden, ba  ve göv-
deyi sallamadan okur.

-
rek okur.

itebilir bir ses tonuyla okur.
ini ho a gidecek biçimde ayarlar.

Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Rollere göre okur (dram-tiyatro metinleri)
Metindeki kar malar ö
payla
Ezberledikleri



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

unun ana 
dü üncesini belirleyebilme.

(ana karakter, yer, 

ve masallarda belir-
leme.

çerik

Olay

Ana Karakter

Okudu
masalda, iirde, bilmece v.b.).

tirir.

kimdengelim metodu).

Tür yöntem ve tekniklere uygun 
iirleri okuyabilme ( iirde dize 

ve dörtlü

iir

Dize

iiri duygulu okuma.



Ö RENME ALANI: OKUMA, EDEB YAT VE LEKTÜR - (50 DERS SAATI)

Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

1. OKUMA VE MET N NCELEME

Tür yöntem ve tekniklere 

okuyabilme.

Okudu unu anlayabilme.

-
te alma.

iir)

Metin

iir

Dram metni

Bilmece

Tekerleme

maca

Ba ini tahmin edebilir 

 elle çevirir.
Parmakla, kalemle izlemeden, hecelemeden, ba  ve gövdeyi 
sallamadan okur.

okur.
itebilir bir ses tonuyla okur.

ini ho a gidecek biçimde ayarlar.
Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

Rollere göre okur (dram-tiyatro metinleri)
Metindeki kar malar ö
payla
Ezberledikleri
okur.

-
unun

ana dü üncesini belirleyebil-
me.

(ana karakter, yer, 

masallarda belirleme.

çerik
Olay
Ana Karakter

(Mesaj)

Okudu -
da, iirde, bilmece v.b.).

tirir.
-
-

lim metodu).



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Tür yöntem ve tekni-
klere uygun iirleri
okuyabilme ( iirde dize 
ve dörtlü -
me).

iirde dize, dört- iir
Dize

iiri duygulu okuma

iir okuma ve iirin

(dramatizasyon)
okuma becerisini 

iir okuma
Zihinde

(dramatizasyon)

iir okuma iir duygulu i itebilir bir ses tonuyla okur.
Bildi i

Sesli okuma tekniklerini 
ö renebilme.

Sesli okuma Sesli Okuma 
Vurgulu Okuma

al bir sesle noktalama i aretlerine ve 
vurguya dikkat ederek do ru olarak okur. 
Noktalama i aretlerine dikkat ederek okur.
Noktalama i aretlerine uygun duraklamalar yapar.

ayarlar.
ini dinleyicilerin duyabilece i gibi ayarlar.

Konu ma sesiyle okur. 
turur.

Okur ve okuyana kar
Okumaya kar

turur.
Sesli okumayla ilgili de



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Sessiz okuma tekni-
klerini ö renebilme

Sessiz okuma Sessiz okuma 

dan sola, soldan sa a do ru geni  halkalar halinde hareket 
eder.

elerinden geçecek ekilde çaprazlama hareket ettirerek 

Sessiz okumayla ilgili de

Türk kültürünü, 
kültür de erlerimizi özelliklerini içeren sanat 

eserleri (masal, mani, ninni, 
milli bayramlar ile ilgili, iir,

ba
sanat eserlerini okuma. 

Sanat

Kutlama

Bayram Maniler, ninniler, milli bayramlarla ilgili iir

i dinler ve söyler.
renilen halk 

2. LEKTÜR LEKTÜR L STES :

Ba
önerilen eserlerden 
bölümler okuma 
becerisini kazana-
bilme

Serbest okuma Ö
Ö -
dirip yönlendirilir.
Ba



Ö RENME ALANI: MEDYA KÜLTÜRÜ - (10 DERS SAATI)

Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

-
lerini ö renebilme.

DVD

enme ve be enmeme nedenlerini 

kabiliyetlerini geli
korelasyon)

Film ve di er ileti
-

likleri fark edebilme (resimli 
kitap, kitap v.b) film seyretme 

Çizgi film
Sinema film

Çizgi film

sinema

Filmin ö retim ve e itimde araç ve içerilik olarak 

De i ken ve statik resimlerle ili kin görsel ses ve zaman 

zledi i bir çocuk filmin içerili ini, ki

Tiyatro, kukla ve gölge oyununu Tiyatro
Kukla oyunu
Edebi eser ile 

Tiyatro

Kukla oyunu

Edebi eser

-

-

Çocuk dergileri ve okumaya kar Çocuk dergisi ile Dergi Derginin içerili i ve kö
Dergileri bilgi edinmek için okur.

(kitap alma ve çevirme) 
sa layabilme ve önemini kavray-
abilme.

Kitaba kar



3. D DAKT K ÖNER LER 
(YÖNERGE)

Türkçe Dersinin di Çevre
Bilgisi (Ö
konu ma ve dinleme olana

Matematik
ili a  / sol; alçak / 

Resim E itimi
-

Müzik E itimi (Do ru soluk alma ve verme 
adaki seslerin taklit-

leri); Beden E itimi (Do
imi); leti im ö

Çevre Bilgisi, Resim E itimi, Müzik E itimi
Okuma, Edebiyat ve Lektür ö Çevre

Bilgisi, Resim E itimi, Müzik E itimi derslerle; Dil ö -
matik (kelimelern grupla Medya kültürü: 
konulara uygun Çevre Bilgisi, Resim E itimi, Müzik E itimi dersleri ile 

Her ö Türkçe ö
rusu buradaki 

retim okul-
tirilmesinde çok önemli bir unsurdur. 

216,
haftada - 6 ders saati;

(Her Ö

leti im………………………………. 20 ders saati
lkokuma ve Yazma ………………..... 80 ders saati
Dil ……………………………………. 20 ders saati

itim ö retimin
leti im; Dil; Okuma, Edebiyat ve 

ders saatlerinin da
retmenin

tirilece i okulun mevcut maddî 

gerekmektedir. Bundan ba ka, dikkat edilmesi ve önemsenmesi ge-

tirilece i zaman da verilmesi gerek-

ey ö retim malzeme-
tirilmesinde uzun 

»
»
»
»
»
»



E
E

retiminde de en belli ba
-

-
ler de, en geni

ba
e ka; kaynaklara ba vur-

itimi için de itim ve ö retim için de 

Ö retmen, ne zaman, hangi konularda, hangi ba
retmeli;konu ile ilgili ödevler, ara

ba -
renciler yava  yava

kitaplar, ö renci ruhunun do rudan do ruya beslendi
kitaplar okumakla, ö
zenginle ler.

tirecek, yeniliklere 
ayak uydurabilmesini sa

Bunun için ö retmen, en yetersiz ko ullarda bile, hiç olmazsa bir 

-

ili tirebilir.

Ö
ö -
stermelidirler.

Ö renciler, cinslerine, ya -
taplara ilgi duyarlar. 

lenceden incelemeye 
do ru geli u e itim araç ve gereçler 

1. lkokuma çin Gerekli Araçlar:

Ö
verdi

ler;
ler;

ekiller, resimcikler;
Te hir tablosu;
Resimler;



çin Gerekli Araçlar

Ö
verdi

retmenler için) 
vb.
nternet, e

Görsel-i
vb. ve di

-
klar vs...vs.

-
lamda ö

ekiller, film 
; kitle haberle

ekilde e tur.

Bu durumda ö
gösterici olaca
kullanaca tirmelidir.

retiminde çok önemli ve vazgeçilmez yeri olan 
kaynak araç ve gereçleri de

retim dersinin her ö interak-
tif, güncel ve ça da a en uy-

oyun metodu, problem çözme metodu ve icat 
etme (ara  oldu unu vurgulamak gerekmektedir.

4. Ö RENC  B LG  VE BECER LER N
ÖLÇME VE DE ERLEND R LMES

D YAGNOST K ÖLÇME VE DE ERLEND RME

Ö itim ve ö retime ba lama-
dan önce ö rencilerin durumunu ö renebilmek için diyagnostik ölçme 
ve de

rencilerin önbilgilerini, 
imini, duygusal ve bedensel geli melerini tespit et-

mi

FORMAT F DE ERLEND RME

(portfoliyo) da girmektedir:

vb.)-her ö
Fi ler) her ö renci için 

-
detmeye yarayan fi ler;

retmen bu-
-



tirilen
ildir.

M KROSUMAT F DE ERLEND RME

elendirmeden elde edilen bilgilere 
dayanarak mikro-sumatif de

SUMAT F DE ERLEND RME

erlendirmeye dayanarak ö retmen, ö rencinin
im du-

rumunu de erlendirir).

Ö RENC  EVRAK ÇANTASININ (PORTFOLYO) 
ULA ILAB L RL

rencinin evrak 
-

mektedir.
-

rilir ve böylelikle bu da ö

Ö -

Ö RENC  B LG  VE BECER LER N ÖLÇME VE DE ERLEND RME
YOLLARI

-
Ö retmenin

5. Ö RET M PROGRAMININ 
GERÇEKLE T RELECE  OKULUN 
NE G B  STANDARTLARA SAH P
OLMASI GEREK R

retim Araç ve Gereçler Nor-
matifi E



6. Ö RET M KADRO NORMAT F

Bu ö mesi için lkö retim Kanunun 

olan ilkö retmenleri (profesörleri) 
ders verebileceklerdir.

7. Ö RET M PROGRAMININ 
HAZIRLANMASINDA GÖREV 
ALANLAR

lkö
görev alanlar:

Türkçe Dersi 

Yakup LYAS: E itimi Geli

Doç. Dr. Sevin AL L
retim görevlisi;

Mr. Osman EM N lkö retim Okulu - Okul Pe-
dagogu;

Cemile AL  - lkö retme-
ni;
Süeda BAYRAKTAR - Pedagog.
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Mum/dad

Brother/sister

Uncle/aunt

A coat, a shirt, a jum-
per, a T-shirt, socks, 
trousers, shoes, a skirt

Rhyme:
Diddle, Diddle, Dumpling.

Head (hair, ears, eyes, 
nose, mouth);

Shoulders, legs, knees, 
toes...

“Head, shoulders, knees & toes”;

Simon says…Touch your nose

Breakfast/lunch/din-
ner/ supper

Bread, butter, hambur-
ger, sandwich, pizza, 
chips, meat, vegetab-
les, fruit.....

Milk, water, tea, 
juice....

Find your favourite food



Pink, grey, brown, 
purple

Christmas (Christmas 
tree/presents/car-
ds/Father Christmas), 
Bayrami…

Easter (Easter bunny/
eggs)...

Halloween.....

Fish, frog, mouse, 
elephant, rabbit, bear; 
cat-kitten, dog-puppy, 
cow-calf, sheep-lamb; 

Mickey Mouse, Dumbo 
(the elephant)...

(puppet show)



to be

Present s. tense of 
to be

I am, You are, 
He/she/it is,

They are

I am a dog 
-You are a cat...

to have/have got
Present s. Tense of 
to have/have got

I have a dog.

She has got black hair.

I, you, he, she, it

They

My, your, his/her/its

Their

How, where, how 
many

This is a big dog.

Happy, sad, good, bad



In, on, under, behind, 
in front of, up, down

a/an; a/an
A book, an elephant

can
can Can I have a banana 

10-20 Eeny Meeny Miny Mow..

I have got a small 
fish.

Look at this! Go there! 
Open the door/win-
dow/books!Don`t go 
there! Don`t stand up! 
Don`t sit down! Take 
a pencil! Bring meBring me 
the ball! Give me the 
book!

TPR Simon says..



Present continuous tense Present continuous 
tense

I am drawing a cat.

 (Are you sleeping, brother 
John.

Good morning/after-
noon

Good bye

Miss/Mr/Mrs White

Good morning Mr.Jones

Svetlana.

friend.

This is my family.

mum/dad/sister/brother

Fine, thanks.
Not well.



Go! Draw! Colour! 
Listen! Repeat! Open!Open!
Close!

(TPR); rhyme (One, two, put on your shoe, Three, four, 
open the door..

Can I have a pencil, 
 buying products in a shop

This is my pencil/
book/pen/desk Simon says..This 

is a

Let`s draw! Let`s go 
out!

Let`s sing!

TPR

I like/don`t like milk.

 Jumping the line

My dog is small.

His kitten is brown.

His ears are big

Let`s play hide and 
seek!

My eyes are green.

Head and shoulders, knees and 
toes.



Bread, butter…

Fish…Eyes, nose, 
mouth…

Pink, brown… Trou-
sers, shoes…

Simon says

My trousers are blue.

Easter eggs are red.



I have two brothers.

Her shoes are pink.

My nose is small.

Her mouth is pink.

Sandwich, meat, milk, 
juice, water...

I like pizza and juice.

Halloween, Father 
Christmas…

I have got 12 Easter 
eggs.

My frog is green.

I have a grey kitten.
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Programet mësimore prej klasës I-rë deri në klasën e III-të në arsimin 
fillor nëntëvjeçar i hartuan komisionet në përbërje të këshilltarëve të 
Byrosë së zhvillimit të arsimit dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm të By-
rosë nga fakultetet përkatëse, institute dhe mësimdhënës të shkollave. 
Anëtarët e këtyre komisioneve janë përmendur në fund të secilit pro-
gram mësimor.

Duke pasur parasysh rëndësinë e veçantë të programeve mësimore për 
zhvillimin e konceptit për arsimin fillor nëntëvjeçar të detyrueshëm u 
formua një ekip profesionistësh për vlerësimin dhe përshtatjen e pro-
grameve mësimore prej klasës së I-rë deri në klasën e III-të në të gjitha 
lëndët mësimore për arsimin fillor nëntëvjeçar në përbërje:

Vesna Horvatoviq, drejtor në Byronë e zhvillimit të arsimit, Shkup;

Mitko Çeshllarov, udhëheqës sektori, Shkup;

Mr. Tashe Stojanovski, udhëheqës njësie, Shkup;

Liljana Samarxhiska – Panova, udhëheqëse njësie, Shkup;

Dr. Snezhana Adamçevska, Instituti për pedagogji, Shkup;

Dr. Nikolina Kenig, Instituti për psikologji, Fakulteti Filozofik, 
Shkup;

Dr. Mirosllava Nikollovska, Fakulteti Pedagogjik, Shkup;

Emilija Hristova, mësimdhënëse në ShF ”Llazo Angellovski’’, Shkup;

»

»

»

»

»

»

»

»

Mr. Bukurie Mustafa, profesoreshë në ShMQ ”Arseni Jovkov’’, 
Shkup;

Ekipi i profesionistëve i analizoi programet mësimore dhe jepte propo-
zime, sugjerime dhe shembuj për përputhjen e programeve mësimore 
me Konceptin për edukimin dhe arsimin fillor nëntëvjeçar, Ligjin për 
arsimin fillor, si dhe për përputhje më të madhe ndërmjet programeve 
mësimore sipas lëndëve në veçanti.

Pas analizave të bëra nga ekipi i profesionistëve dhe komisioneve për 
hartimin e programeve mësimore, drejtori i Byrosë së zhvillimit të arsi-
mit i propozoi programet mësimore për miratim nga ministri i Arsimit 
dhe Shkencës. 

Ministri i Arsimit dhe Shkencës z-ri Sulejman Rushiti, në pajtim me Li-
gjin për arsim fillor i miratoi programet mësimore më 18.10.2007. 

»





ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR PROGRAMI
MËSIMOR

MATEMATIKË



Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 i Ligjit për organizimin dhe punën e organeve 
të administratës shtetërore (“Gazeta zyrtare e RM” nr.58/00 dhe 44/02) neni 24 
dhe 26 i Ligjit për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 
70/06 dhe 51/07), Ministri i Arsimit solli program mësimor për lëndën matema-
tikë për klasën II për shkollën fillore nëntëvjeçare.



1. QËLLIMET E LËNDËS NË 
KLASËN E II-TË

Nxënësi:

të aftësohet të përcaktojë, emërtojë dhe dallojë sende në formë të 
trupave gjeometrik;
të aftësohet të vërej dhe përcaktojë raporte ndërmjet sendeve në 
mjedisin e drejtpërdrejt;
të aftësohet të formojë dhe në mënyrë grafike të paraqes bash-
kësinë;
t’i përvetësojë numrat deri 20;
të formojë paraqitje për nocionin dhjetëshe;
të njihet me operacionet mbledhje dhe zbritje deri në 20 dhe të 
njejtat praktikisht t’i zbatojë në zgjidhjen e situatave problema-
tike;
të aftësohet të masë kohën, gjatësinë dhe masën;
të aftësohet të përdor të holla-para (deri në 20 denarë);
të aftësohet të bëjë vlerësime në matje të madhësive dhe me ma-
tje t’i kontrollojë vlerësimet e veta;
të aftësohet të mbledh, klasifikojë dhe krahasojë të dhëna të za-
konshme;
të aftësohet të lexojë, prezantojë dhe interpretojë të dhënat;
të aftësohet të vërejë situata problematike nga jeta e përditshme 
dhe të gjejë mënyra për zgjidhjen e tyre; 
të merr udhëzimet fillestare për IKT me përmbajtje nga matema-
tika.



2. QËLLIMET KONKRETE

TEMA: FORMAT NË HAPËSIRË, FORMAT NË RRAFSH DHE RAPORTET MES TYRE (18 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

Të vërejë dhe emërtojë trupat 
gjeometrik në hapësirë: top, kub 
dhe cilindër (përsëritje);
të vërejë sende në formë të tru-
pave gjeometrik dhe t’i krahasojë 
sipas madhësisë (më e madhe, 
më e vogël), ngjyrës dhe formës 
(forma e topit, kubit, cilindrit);
të aftësohet t’i njohë dhe të 
emërtojë trupat gjeometrik, 
konin, katrorin dhe piramidën 
dhe të vërejë sende në formë të 
trupave gjeometrik nga mjedisi i 
drejtpërdrejt;
t’i njohë, t’i identifikojë dhe t’i 
emërtojë figurat gjeometrike: 
trekëndësh, rreth, kkatror dhe 
drejtkëndësh (përsëritje);
të aftësohet të vizatojë me 
ndihmën e shablloneve të 
trekëndëshit, rrethit, katrorit 
dhe drejtkëndëshit;

Sende në formë të 
trupave gjeometrik

Figurat gjeometrike në 
rrafsh

Llojet e vijave

Raportet ndërmjet 
sendeve në mjedis

Top, kub, cilindër 
(përsëritje)
koni;
katrori;
piramida;
trekëndëshi;
rrethi;
katrori;
drejtkëndëshi;
(përsëritje).

Lojë me material konstruktiv, i gjen dhe i emërton trupat 
e përmendur gjeometrik.
Vëren dhe emërton sende në formë të kubit, cilindrit, 
topit dhe i krahason sipas madhësisë dhe ngjyrës.
Vëren dhe emërton sende në formë të konit, katrorit, dhe 
piramidës në mjedisin e drejtpërdrejtë.
Bën përmbledhje shkollore të sendeve në formë të trupave 
gjeometrik. Sipas modelit të përmbledhjes vëren sende të 
ngjajshme në mjedis.
Me ndihmën e shkopinjëve formon figura të katrorit, 
trekëndëshit, kënddrejtit. 
Vizaton me dor të lirë, pastaj vizaton me ndihmën e sha-
blloneve të trekëndëshit, katrorit, drejtkëndëshit, rrethit 
dhe e vëren dallimin e dy vizatimeve.
Bën figura të ndryshme nga aplikacionet (pllakat logjike) 
në formë të trekëndëshit, katrorit, rrethit, drejtkëndëshit 
(psh.: robot, tren etj.).
Në gjeotabelë me llastëk formon katror, trkëndësh, dre-
jtkëndësh.
Formon laramani popullore me format gjeometrike 
(trekëndësh, rreth, katror, drejtkëndësh).
Me ndihmën e penjve, telave, shkopinjëve etj., paraqet 
vija të ndryshme.



Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

të zbulojë trekëndësh, rreth, 
katror, drejtkëndësh në mjedisin 
e drejtpërdrejtë;
të aftësohet të njeh dhe emër-
tojë vijën e drejtë, të lakuar, të 
hapur dhe vijën e mbyllur;
të aftësohet të përdor vizore për 
të vizatuar vijat e drejta;
ta përcaktojë dhe verbalisht ta 
tregojë pozitën e sendeve në 
raportin e tyre reciprok me zba-
timin e terminologjisë adekuate 
(përsëritje);
të aftësohet në mënyrë grafike 
t’i paraqesë raportet reciproke të 
sendeve;
të aftësohet të caktojë djathtas 
dhe majtas në raport me vetve-
ten dhe ndërmjet sendeve.

vija e drejtë 
(e drejtë),
vijë e lakuar,
vijë e hapur,
vija e mbyllur
lartë - poshtë; mbi 
- nën, afër - larg; 
para mbrapa; brenda 
- jashtë - në; për-
puthet; ndërmjet 
(përsëritje)
majtas - djathtas.

Loja “tren’’ (lëviz sipas vijës së vizatuar).
Me ndihmën e vizores vizaton vija të drejta me gjatësi të 
ndryshme.
Loja “shitore’’ etj., (vendos sende në raporte të ndryshme 
dhe i emërton raportet e tyre reciproke.
Në listën punuese në mënyrë grafike i paraqet raportet 
reciproke të sendeve të vizatuara, figura gjeometrike.
Shfrytëzon teknologjinë KI dhe i tregon raportet reciproke 
të sendeve.
manipulon me sende ose lodra dhe e tregon raportin 
djathtasmajtas.



TEMA: ZGJIDHJA E SITUATAVE PROBLEMATIKE (19 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:
të aftësohet për të gjetur logji-
kën në radhitjen e përcaktimit të 
figurave gjeometrike;
të aftësohet për të zgjidhur situ-
ata të zakonshme problematike; 
të aftësohet për të lëvizur në ha-
pësirë sipas skemës së vizatuar; 
të aftësohet për të vërtetuar li-
dhshmërinë logjike të ngjarjeve;
të aftësohet për vlerësimin e 
ndodhis të pabesueshme, të 
mundshme dhe çdoherë ndo-
dhi e mundshme në situata të 
zakonshme dhe të njohura;
të aftësohet për formimin e 
bashkësive;
të aftësohet në mënyrë grafike të 
paraqesë bashkësi;
të aftësohet të vërej dhe tregojë 
element në bashkësin e dhënë 
dhe t’i zbatojë nocionet: i takon, 
nuk i takon;
të aftësohet për formimin e 
unionit prej dy ose tri bashkë-
sive;

Situata të zakonshme 
problematike

Orientimi në hapësirë

Lidhshmëria dhe rad-
hitja e ngjarjeve

Realiteti i ngjarjeve/
ndodhive

Klasifikimi i sende-
ve sipas: një dhe dynjë dhe dy 
karakteristikave të 
përbashkëta (përsëri-
tje), tri karakteristikatri karakteristika 
të përbashkëta

Paraqitja grafike e 
bashkësive

Unioni i bashkësive

Orientimi në kohë: 
ditë - natë, mëngjes, 
sot - dje, ditë - javë 
- muaj - viti (përsëri-
tje).

Paradite, mbrëmje, 
nesër

Problem
zgjidhje
Skema
së pari pastaj - në 
fund
para kësaj - pas 
kësaj
asnjëherë, çdoherë, 
e mundshme
Bashkësia
Elementi i bashkë-
sive
I takon
Nuk i takon
Unioni i bashkësive
Orientim nëkoh
Ditë - natë, mën-
gjes, sot - dje, ditë 
- javë - muaj - vit 
(përsëritje)
Paradite, mbrëmje, 
nesër

Krijon varg të sendeve me figurat gjeometrike dhe e 
vazhdon vargun.
Përbën renditëse.
Gjen pjesë që mungon në ilustrimin konkret. Psh.: pjesa 
ka formë të trekëndëshit, katrorit, rrethit ose drejtkën-
dëshit ose ndonjë kombinim tjetër. Janë dhënë disa pjesë 
në forma të ndryshme. Duhet gjetur figura adekuate.
Gjen çifte adekuate psh., dri dhe çelës.
E plotëson elementin që mungon në skemë në radhitje 
logjike:

 ° *
 * -

 * -

Shfrytëzon TIK - zgjidh labirinthe.
Lojë: e gjen, pasurinë e fshehur’’ sipas skemave të 
orientuara dhe të vizatuara (psh., kub, topa, shkopinjë, 
trekëndësha, lule etj.) e tregon rrugën e vet deri te “pasu-
ria e fshehur’’ dhe pastaj e vizaton rrugën e vet të kaluar 
me vija të caktuara (shigjeta).
Rruga e karrikes sime (nga druri deri te karrigia).
Shfrytëzon teknologjinë IK me aktivitete adekuate. 
Nxënësi tregon ngjarje të mundshme, dhe çdoherë ngjarje 
të mundshme (psh.: “lojë me top - mund të bëhet fudba-
ler, por nuk është edhe e domosdoshme ; asnjëherë nuk 
luhet futboll me kub; topi çdoherë është i rrumbullakët. 
Ngjarje e pamundshme është 3 metra < 3 centimetra.
ngjarje e sigurt është 2 + 1 = 3.



Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

të aftësohet për t’i emërtuar, 
dalluar dhe krahasuar gjendjet që 
kanë të bëjnë me nocionin kohë;
(integrimi me njohjen e mjedisit)
të aftësohet pavarësisht të zbu-
lojë 2-3 mënyra të ndryshme për 
grupimin e pllakave logjike;.
të aftësohet për të bërë figura 
sipas skemës së dhënë;
të aftësohet për të vëzhguar, 
njohur dhe treguar ngjajshmëritë 
dhe dallimet shikuar nga përpa-
ra, mbrapa dhe nga anash. 

Grupimi i figurave

Tangrami

Cakton në vazë lule me ngjyrë të njejtë.
Grupon pllaka logjike sipas karakteristikave të për-
bashkëta: madhësisë, ngjyrës, formës (psh.: pllaka të kuqe 
të mëdha në formë të trekëndëshit). 
Vizaton bashkësi të trekëndëshave, pemë etj., dhe vizaton 
Diagramin e Venit. 
Nga treguesi grafik i bashkësive zbulon elemente që nuk i 
takojnë bashkësisë së dhënë (zbulon manipuluesin)
Nga bashkësia e dhënë vëren manipulues dhe e eliminon.
Formon union prej dy dhe tri bashkësive dhe vizaton Dia-
gramin e Venit (psh., dardha, molla, kumbulla -pemë.
Nga bashkësia e rrathëve dhe bashkësia e kubi formon 
union.
I përshkruan dhe i vizaton aktivitetet e veta të përditsh-
menë mëngjes, pasdite, në mbrëmje; flet se çka do të 
bëjë nesër.
Bën planin e vet se çka do të punojë të shtunen dhe iu 
tregon bashkëmoshatarëve.
Grupon katër elemente (rreth të vogël dhe të madh, dre-
jtkëndësh të vogël dhe të madh) në dy deri tre mënyra të 
ndryshme.
Nxënësi bën figura të zakonshme sipas skemës së dhënë 
nga elementet e tangramit.
Shikon shtëpi nga anë të ndryshme (përpara, mbrapa, 
anash...), i vëren dhe i tregon ngjajshmëritë dhe dallimet.
Shikon disa trupa gjeometrik nga anë të ndryshme, e 
tregon atë që e sheh dhe e vizaton me shabllon.



TEMA: NUMRAT DERI 20. MBLEDHJE DHE ZBRITJE (84 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:
Të di të numërojë prej 1 deri në 
20 dhe mbrapa prej 20 deri në 1;
T’i tregojë numrat rendor deri 10;
Të aftësohet për të lexuar dhe 
shkruar shifrat 1, 2, 3, 4, 5;
T’i lexojë dhe shkruajë shenjat 
>, < dhe =;
të aftësohet t’i krahasojë numrat 
dhe mandej t’i përdor simbolet 
“>”, “<” dhe “=”;
të aftësohet të mbledh dhe zbrit 
numrat deri në 5;
t’i identifikojë dhe dallojë shen-
jat “+” dhe “-“;
të di të shkruaj shumën ose 
dallimin e dy numrave; 
të njohë dhe t’i zbatojë termet: 
shumë, mbledhje, zbritje, dallim, 
zbritës, zvogëlues gjatë opera-
cioneve konkrete;
ta kuptojë numrin 0 si rezultat i 
fituar me zbritje në numër nga 
vetë ai;
të aftësohet për t’i krahasuar 
numrat dhe ti shkruajë numrat 6, 
7, 8, 9 dhe 10;

Numërim (përsëritje)

Numrat rendor

Numrat: 1, 2, 3, 4, 5

Krahasimi i numrave

Mbledhja e numrave 
deri në 5

Zbritja e numrave deri 
në 5

Numrat 6, 7, 8, 9,10

Paraardhes dhe pa-
sardhes -

Krahasimi i numrave

Mbledhja e numrave 
deri në 10

Zbritja e numrave deri 
në 10;

Numrat 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 
dhe 20;

I pari, i dyti, i treti, 
i katërti, i pesti 
(përsëritje);
i gjashti, i shtati, 
i teti, i nënti, i 
dhjeti.
numri 1
numri 2
numri 3
numri 4
numri 5
më e madhe, më e 
vogël, baraz
mbledhje
(mbledhës)*
shumë
zbritje
(zbritës)*
(zvogëlues)*
(dallim)*

* gradualisht apliko-
hen termet dhe nuk 
insistohet në to gjatë 
paraqitjes së detyrave 
tekstuale.

Fotografitë e kafshëve shtëpiake i radhit sipas shpejtësisë 
së vrapimit , duke përdorur numrat rendor.
Nga materiali didaktik formon bashkësi numri ku numri i 
elementeve është 1, 2, 3, 4 ose 5.
Krahason dy numra me ndihmën e TIK dhe i përshkruan 
shenjat >, < dhe =.
Manipulon me lodra etj., sende dhe operacionet e mble-
dhjes dhe zbritjes në mënyrë simbolike i regjistron: psh.: 
2 topa, plus 3 topa; ose 4 topa plus 1 top etj., çdo here 
rezultati është 5.
Prej 5 karrotave 3 lepurusha kanë ngrënë nga një karrotë, 
kanë mbetur 2 karrota.
Prej 5 karrotave 3 lepurusha kanë ngrënë nga 1 karrotë , 
kanë mbetur 2 karrota.
Ka 5 bilbila në degë kanë fluturuar 5 bilbila; 3 kollaça dhe 
tre djem, secili fëmijë ka ngrënë nga një kollaç. Sa kanë 
mbetur?
Merr pjesë në përpunimin e vizatimit për ndonjërin nga 
numrat prej 6 deri në 10 në pano të madhe, e cila do të 
eksponohet në klasë më shumë ditë. 
Në lojë me lodra, materiale natyrore etj., cakton dhe ver-
balizon paraardhës dhe pasardhës në numrin konkret.
I krahason numrat dhe mandej i përdor simbolet “>”, 

Përdor domino për t’i treguar të gjitha mënyrat e mun-
dshme për paraqitjen e një shume të caktuar në kuadër të 
dhjetëshes së parë (6 = 4+2).



Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

të njihet me termet paraardhës 
dhe pasardhës dhe ta kuptojë 
rëndësinë e tyre;
të aftësohet për t’i krahasuar 
numrat dhe mandej t’i përdor 

të aftësohet të mbledh deri në 
10;
të aftësohet për ta vërejtur 
mosndryshueshmërinë e shumës, 
pavarësisht nga vendi i mble-
dhësve në nivel konkret; 
të aftësohet të zbrit deri në 10;
të aftësohet për të formuar shfa-
qje për dhjetëshen; 
të aftësohet t’i lexojë dhe shkru-
ajë numrat prej 11 deri 20;

numri 0

numri 6

numri 7

numri 8

numri 9

numri 10

pasardhës

paraardhës

joibarabartë

Dhjetësha e parë

Dhjetësha e dytë

Numri njëshifror

Numri dyshifror

Numrat çift

Numrat tek

Me material didaktik i ilustron cilësinë komutative të 
mbledhjes, si dhe lidhjes ndërmjet mbledhjes dhe zbritjes.
Manipulon me sende, mbledh dhe zbrit deri në 10.
me material didaktik (kub, shkopinjë) paraqet numra prej 
11 deri në 20.

të aftësohete që të dallojë nu-
mrat njëshifror nga ato dyshifror; 
të aftësohet për t’i krahasuar dhe 
caktuar në varg numrat nga dhje-
tësha e dytë;
të formoj shfaqje për numrat çift 
dhe tek;
të aftësohet për të mbledhur 
numrat deri në 20;
të aftësohet për të përcaktuar 
mbledhës të panjohur , zbritës 
dhe zvogëlues;

Numrat dyshifror

Numrat çift

Numrat tek

I krahason dhe i cakton në varg numrat nga dhjetësha e 
dytë.
Lojë në çifte me nxënësit.
Numëron sende që çdoherë janë çift, psh: një palë çorapa, 
një palë dorëza etj.
Formon varg nga numrat tek, duke filluar për shembull 
nga numri 3.
Ilustron me shkopinj, gurë dhe me materiale tjera, mble-
dhje dhe zbritje deri në 20, cakton mbledhës të panjohur, 
zbritës dhe zvogëlues dhe grupon mbledhës.



Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

të aftësohet që në nivel konkret 
ta vërejë ndryshimin e vendeve 
të mbledhësve dhe grupimin e 
mbledhësve;
të aplikohet për ta përcaktuar 
vlerën e shprehjeve numerike me 
dhe pa thonjëza;
të aplikohet të krahasojë sh-
prehje numerike duke përdorur 
shenjat-“<”, “>”, “=” (forma 2 + 

etj.);
të aplikohet të jep parasupozim 
për rezultatet e mundshme nga 
krahasimi i shprehjjeve numerike 
dhe te kontrollojë me zgjidhjen e 
gjykimit;
të aplikohet në zgjidhjen e 
detyrave të zakonshme tekstuale 
me një operacion;
të aftësohet për të njohur 
gjysmën dhe një të katërtën e 
tërësisë.

Mbledhja e numrave 
deri në 20

Zbritja e numrave deri 
në 20

mbledhësi i panjohur, 
zbritësi dhe zvogëluesi

Grupimi i mbledhësve

Shprehje numerike 

Zgjidhja e detyrave të 
zakonshme tekstuale 

Tërësi

Gjysmë

një e katërta 

Kontrollim

Tërësi

Një gjysmë

Një e katërta

Përdor materiale didaktike (kub, pllaka, shkopinjë) për 
të kuptuar problemin e dhënë dhe të përbëjë shprehje 
numerike dhe e kundërta, përbën shprehje numerike sipas 
modelit didaktik.
Formon shprehje numerike për problemin e dhënë me 
fotografi dhe e kundërta, vizaton fotografi për të kuptuar 
problemin e dhënë dhe përbërjen e shprehjes numerike.
Lojë në role të cilën e ilustron me përshkrim numerik. 
Psh: “Merita ka 3 fotografi, kurse Drini ka 5 fotografi. I 
ngjesin në album të përbashkët. Sa fotografi kanë ngjitur 
Merita dhe Drini?
Pas lojës situata ilustrohet me përshkrim numerik.
Sipas vizatimit të dhënë nxënësi përbën shprehje nume-
rike.
Punon me materiale konkrete (letër etj) lakon dhe pret 
një gjysmë një të katërtën nga pjesa e letrës (nga një 
tërësi).
Ngjyros gjysmën nga fotografia gjeometrike etj. 



TEMA: MATJE (15 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:
të aftësohet për të matur, vlerë-
suar dhe caktuar dimensionet të 
treguara me masa jostandarde;
të aftësohet për të treguar gja-
tësinë në centimetër (deri në 20 
centimetra);
të aftësohet të krahasojë dhe 
vlerësojë gjatësinë e sendeve 
deri në 20 centimetra;
të aftësohet të masë gjatësinë 
e vijave të drejta (deri në 20 
centimetra) dhe të vizatojë vija 
të drejta me ndihmën e vizores;
të aftësohet për të matur masën 
në kilogram me ndihmën e 
peshores;
të aftësohet për të matur vlerën 
e masës në kilogram dhe me ma-
tje e kontrollon vlerësimin e tij;
të aftësohet për të krahasuar 
masa me dhe pa matje (“më 
lehtë - më rëndë”);
të aftësohet për të përdorur 
nocionet elementare të ekono-
misë (denar, çmim, shitje, blerje, 
pagesë);

Masat jostandarde për 
gjatësinë

Matja e gjatësisë

Masa jostandarde

Për masë

Matja e masës 

Fëmija dhe ekonomia

Paratë

Matja e kohës

Pëllëmbë, hap, 
gisht, gishtërinjë 
(përsëritje)
Metër (muri, rro-
baqepësi, metër 
tregtare)
Centimetër
pëllëmbë, gisht 
(përsëritje)
kilogram (1 kilo-
gram)
peshore dhe gurë 
peshoreje
kandar, terezi, 
Peshore barnatoreje 
denar;
çmimi;
shitje;
blerje;
pagesë;
çantë të hollash
(përsëritje);
llogari fiskale;

Nxënësi merr pjesë në lojëra të krahasimit: një largesë ose 
distancë të njejtë e masin më shumë nxënës me pëllëmbë, 
hap dhe i krahasojnë rezultatet e fituara.
E mat klasën me meter dhe e shënon gjatësinë.
Mat gjatësi të sendeve të ndryshme (laps, gomë etj) i 
krahason dhe ilustron të dhënat e fituara me vija adekua-
te.
Mat gjatësi të vijave të drejta (deri në 20 centimetra). 
Loja: Në treg; Në vetshërbim etj. 
Aktivitet praktik: bëjmë brum për modelim duke u bazuar 
sipas reçetës; 6 lugë miell, 1 lugë vaj etj. 
Matë masën e dy karrotave, mollave etj., me duar, gjykon 
më lehtë dhe më vështirë, pastaj kontrollon me matje etj.
Përgatit listë të çmimeve me çokollatat më të preferuara, 
çamçakëza etj.
Merr pjesë në lojëra: Shitës-blerës… deri në 20 denarë.
I shkruan aktivitetet të cilat i realizon gjatë një ore.
Bisedon se në sa ora shkon në shkollë, në sa ora shkon 
për të fjetur.



Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

të përdor monedha prej 1, 2 dhe 
5 si dhe banknota prej 10 denarë 
dhe të tregojë vlerën e sendeve 
me të cilat shpeshherë hasë të 
shprehur në denarë;
të aftësohet për të matur me 
instrumente për të matur kohën; 
të aftësohet për të lexuar dhe 
matur kohën (në orë) me orë.

monedha prej 1, 2 
dhe 5;
Denari;
banknota prej 10 
denarë;
orë (kohë)
orë (instrument)

TEMA 5: PUNË ME TË DHËNA (8 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:
të aftësohet për të mbledhur, 
radhitur dhe të fusë të dhëna me 
simbole;
të aftësohet për të bërë tregues 
grafik të të dhënave; 
të aftësohet për të lexuar të 
dhënat nga raporti i shkurtër.

Mbledhja dhe rregulli-
mi i të dhënave

Leximi dhe paraqitja e 
të dhënave

tabela Mbledh të dhëna dhe i fut (me ngjitje, ngjyrosje) në tabe-
la të gatshme (psh. Sa nxënës kanë sy të kaltërt, të kaftë 
dhe të gjelbër? etj....).
Numëron sa djem dhe sa vajza ka në klasë dhe të dhënat i 
paraqet me dy grupe katrorë të radhitur njëri pas tjetrit.
Nga raporti i ushqimeve të preferuara të radhitura në 
mënyrë horizontale dhe vertikale i “lexon’’ të dhënat. Cili 
ushqim është më i preferuar? 



3. REKOMANDIME DIDAKTIKE

Gjatë realizimit të programit, realizatorët e drejtpërdrejtë të nisen nga 
mundësitë dhe interesimet zhvilluese të fëmijëve prej moshës 7 vjeçare. 
Në veçanti të merren parasysh ligjshmëritë e zhvillimit të mendimit në 
këtë periudhë zhvilluese.

Në realizimin e përmbajtjeve realizatorët e drejtpërdrejtë të organizojnë 
aktivitete praktike manipuluese të nxënësve: manipulim me gjësende, 
hulumtim, zbërthim, përbërje, formim, vargim, gjetje e zgjidhjes me 
kombinime të ideve etj., kurse përmes tyre të nxiten aktivitetet ideore 
të nxënësve, me çka mundësohet sendërtimi i sistemit të paraqitjeve dhe 
nocioneve matematikore.

Sa i përket formësimit didaktiko-metodik të orës mësimore, e theksojm 
nevojën e zbatimit maksimal të lojës didaktike, aktiviteteve praktike, 
manipuluese dhe hulumtuese të nxënësve. Gjatë kësaj e preferueshme 
është të zbatohet forma punuese grupore dhe ajo e individualizuar, e më 
së paku ajo frontale.

Duke e respektuar qasjen holistike në punën e nxënësve prej moshës më 
të vogël, e domosdoshme është lidhshmëria me lëndët tjera, gjegjësisht 
integrim maksimal gjatë planifikimit të mësimit dhe realizimit të orëve. 
Për shembull, gjatë mësimit të përmbajtjeve nga orientimi në lokalin dhe 
kohën e nevojshme është lidhshmëri me lëndët njohja e mjedisit, arsim 
fizik dhe shëndetësor dhe arsimin figurativ etj. 

Mësimi nga matematika duhet të realizohet në vende të ndryshme, por 
më së shpeshti në katin matematikor dhe atë të informatikës në klasë ku 

fëmijët do të hulumtojnë ma materiale dhe mjete të ndryshme dhe do 
të punojnë në kompjutor me zbatimin e softverëve të licencuar arsimor. 
Secili nxënës në mënyrë aktive do të merr pjesë në aktivitetet e: radhi-
tjes, klasifikimit, krahasimit, gjykimit, të qëlluarit, matjes, numërimit 
dhe radhitjes të materialeve të ndryshme. Me rëndësi është që të merret 
parasysh se, në bazë të mundësive zhvilluese të nxënësve, temat duhet 
të përpunohen gradualisht dhe në kohë të saktë (psh.: nocionet “gjath-
tas‘‘ dhe “majtas‘‘, si dhe zgjidhja e detyrave tekstuale do të realizohet 
kah fundi i vitit shkollor). 

Për këtë arsye, do të ishte mirë këndi për matematikë të përmbajë: ma-
teriale të ndryshme për klasifikim, radhitje dhe numërim; tabake; maca 
dhe lodra tjera për të krahasuar sipas madhësisë; forma plastike dhe 
të drurit; material prej pambuku; rërë e imët, krevatë dhe lodra tjera 
për krahasim dhe shoqërim; ngjitës; guaca; gurë; fara; katërkëndësh me 
ngjyra; kopsa, forma miniature; trupa gjeometrik; numra prej plastike 
ose nga kartuqe, kafshë - lodra; rrathë me madhësi të ndryshme; boçë 
pishe; gështenja; material të ndryshëm natyror; lloje të ndryshme të 
materialit për të bërë shembuj; letër; pëlhurë; fashë; laps; gërshërë; 
shirita elastik; dërrasa të vogla; shirita nga letra për farkim; perlë - 
margaritarë me madhësi, formë dhe ngjyrë të ndryshme; pej me ngjyrë 
dhe trashësi të ndryshme; lesh; katrorë; forma dhe numra magnetik; 
materiale të ndryshme për matje; metër për matje; vizore; peshore; orë; 
orë rëre dhe orë uji; kulluese-filtër; lojëra “Domino‘‘ “Mos u hidhëro 
njeri‘‘; lotari: fotografi, forma, fotografi, tangram; radhitës, linotipist; 
lodra të cilat çmontohen, radhitëse (të drurit dhe nga kartuqi); numra 
të ndryshëm në pjesë të cilat duhet të bashkohen; abakus (numratore 
me topëza druri); libra adekuat-ilustrime; vizatime kartuqe me numra të 
shkruar deri në 20; kartuqe me simbole të shtypura (<, >, =); monedha 
dhe banknota të vizatuara prej 10 denarë; pllaka logjike etj.



4. VLERËSIMI I TË ARRITURAVE 
TË NXËNËSVE

Mbikëqyrje e ngjarjes iniciale të nxënësit (mbikëqyrje të përvojave 
të tyre paraprake, njohuri dhe shkathtësi);
Udhëheqje të portfolios për secilin nxënës në klasë;
Përdorimi i çek-listave evidentuese, shënime anegdotash;
Bëhet bisedë me nxënësin për t'u fituar njohuri për mendimin lo-
gjik të tyre gjatë zgjidhjes të situatave problematike etj.;
Mbikëqyrje me kohë dhe të vazhdueshme të nxënësit përderisa ma-
nipulon me sendet konkrete, mjete, instrumente etj.;
Konfirmim dhe kontrollim javor dhe tematik të njohurive të fituara 
në mbarim të tërësive tematike;
Përdorimi i listave punuese me tri nivele të rëndësisë;
Kontrollim të zakonshëm të njohurive dhe aftësive në mbarim të 
vitit shkollor.
Në mbarim të vitit shkollor nxënësi vlerësohet me shkrim.

5. KUSHTET HAPËSINORE PËR 
REALIZIMIN E PROGRAMIT 
MËSIMOR 

Programi në aspekt të kushteve hapësinore bazohet në Normativin për 
hapësirë për klasën I, II dhe III dhe mjetet mësimore për klasën I të 
sjellë nga ministri i Arsimit dhe Shkencës me vendim nr. 07 - 4061/1 të 
datës 31.05.2007.

6. NORMATIVI PËR KUADRINNORMATIVI PËR KUADRIN 
MËSIMOR

Mësimin nga lënda e matematikës në klasën e dytë mund ta realizojë 
personi i cili ka kryer:

Fakultetin Pedagogjik - profesor për mësimin klasor;
Fakultetin Filozofik - pedagog i diplomuar;



7. KOMISIONI PËR PËRGATITJEN 
E PROGRAMIT MËSIMOR

Liljana Samarxhiska - Panova, këshilltare në BZHA, bashkërendu-
ese;
Dr. Vesna Makashevska, profesoreshë në FP Shkup;
Goce Çopkoski, këshilltar në BZHA;
Musa Zuka, këshilltar në BZHA;
Tatjana Nesheska, pedagoge në SHF “Vojdan Çernodrinski” Shkup;
Mr. Dushanka Pankova, arsimtare në SHF “Lazo Angelovski” Shkup;
Snezhana Klivanoska, drejtor në KPF “8 Marsi” Shkup.

8. VENDIMI DHE DATA E 
SJELLJES SË PROGRAMIT 
MËSIMOR

Programin mësimor nga lënda e matematikës për klasën e II në arsimin 
fillor nëntëvjeçar e miratoi:

Ministër

Sulejman Rushiti  më 18.10. 2007 
    (vendim nr.10 - 2066/10)





ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR PROGRAMI
MËSIMOR

NJOHJA E MJEDISIT



Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 i Ligjit për organizimin dhe punën e organeve 
të administratës shtetërore (“Gazeta zyrtare e RM” nr.58/00 dhe 44/02) neni 24 
dhe 26 i Ligjit për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 
70/06 dhe 51/07), Ministri i Arsimit solli program mësimor për lëndën njohja e 
mjedisit për klasën II për shkollën fillore nëntëvjeçare.



1. QËLLIMET E MËSIMIT 
NË KLASËN E II-të

Nxënësi:

t’i zgjerojë njohuritë për mjedisin e drejtëpërdrejtë dhe ta kuptojë 
lidhshmërinë në mes njerëzve, gjësendeve dhe dukurive;
të aftësohet për vëzhgim, përshkrim, krahasim të gjësendeve dhe 
dukurive dhe raportet në mes njerëzve;
të dallojë natyrën e gjallë nga jo e gjallë dhe ta zbulojë lidhsh-
mërinë e tyre në mes veti;
t’i dallojë stinët e vitit dhe ndryshimet në natyrë;
të aftësohet të merr pjesë në sjelljen dhe respektimin e rregullave 
të bashkëjetesës në shtëpi, shkollë dhe në mjedisin më të gjerë;
të inkuadrohet në mënyrë aktive në zgjidhjen e problemeve dhe të 
krijojë vetëbesim;
të dijë të njohë, të kuptojë, dhe të tregojë emocione të ndrysh-
me;
të kujdeset për shëndetin e vet dhe për mjedisin ku jeton dhe 
mëson;
t’i njohë dhe zbatojë rregullat për mbrojtjen nga lëndimet dhe rre-
ziqet tjera;
t’i zgjerojë njohuritë për rregullat e komunikacionit dhe të zhvillojë 
kulturë të sjelljes së komunikacionit;
të zhvillojë ndjenjë të përkatësisë ndaj atdheut të vet;

ta kuptojë nevojën e marrëveshjes, ndihmës dhe bashkëpunimit 
me të tjerët dhe të zhvillojë shoqërim, tolerancë, humanitet dhe 
përgjegjësi;
t’i njohë zakonet dhe festat nga kultura e vet dhe kultura e të 
tjerëve të bashkësive tjera në Republikën e Maqedonisë;
të orientohet në hapësirë dhe kohë;
të merr pjesë në hulumtimet e thjeshta;
të zhvillojë interesim dhe dëshirë për arrdhjen në njohuritë e reja 
për mjedisin duke shfrytëzuar burime të ndryshme për mësim dhe 
TIK.



2. QËLLIMET KONKRETE

TEMA: UNË ME TJERËT (14 ORË)

Qëllimet Përmbajtja Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:
të dijë ta prezentojë vetëve-
ten, ç’ka din, ç’ka mundet, ç’ka 
dëshironë;
ta përforcojë vetëbesimin në pro-
cedura dhe aktivitetet e veta;
t’i dallojë ngjajshmëritë dhe 
dallimet në mes njerëzve;
të dijë se secili ka mendimin e 
vet/të ndryshëm ose të ngja-
jshëm me tjerët;
t’i dallojë karakteristikat tek 
njerëzit në periudha të ndryshme 
të jetës;
ta kuptojë funksionin e rregulla-
ve për bashkëjetesë;
të marë pjesë në sjelljen e rre-
gullave në shkollë;
t’i zbatojë rregullat në shkollë 
dhe në jetë;
të kuptoj se secili njeri ka të dre-
jta dhe përgjegjësi.

Ç’ka më pëlqen te 
vetëvetja...

Ne jemi të ngjajshëm 
dhe të ndryshëm

E kam mendimin tim 
dhe e respektojë men-
dimin e të tjerëve

Fëmijë dhe të rritur

Rregullat e bashkëje-
tesës

Të drejtat dhe përgje-
gjësitë

Dallimet ngjajshmëri
Respektimi i mendi-
mit të huaj
Lindje, fëmijëri, rini, 
pleqëri
Rregullat në klasë
Rregullat në familje/
shtëpi
Të drejtat, përpa-
rësitë

Nxënësit në mes vete pyeten dhe marrin informatat për 
atë se kush çka don, ç’ka mendon dhe di.
Pastaj identifikojnë se diçka janë të ngjajshëm, ndërsa në 
diçka të ndryshëm.
Biseda dhe lojra të situatave me temë të dhënë për sh-
prehjen e mendimit të vet.
Biseda për jetën e njeriut si proces (lindje, fëmijëri, rini, 
pleqëri).
Shikon fotografi dhe shpjegon për familjen (nënë, baba, 
gjysh në periudha të ndryhme të jetës).
Biseda për rregullat në ndonjë lojë, sjellja e rregullave për 
sjellje dhe rregullat tjera që i njohin në shtëpi, ndërtesë, 
lagje, në klasë dhe në shkollë.
Njohja e të drejtave themelore të fëmijëve (punëtori për 
të drejtat e fëmijëve, biseda, lojra, vizatim etj).



TEMA: JETA DHE PUNA NË SHKOLLË (14 ORË)

  Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitet dhe metodat

Nxënësi:
të dijë se si është e organizuar 
shkolla;
të dijë çka punojnë arsimtarët/ 
drejtori, shërbimet në shkollë;
t’i njoh rregullat e sjelljes në 
shkollë;
të zhvillojë ndjenjë për respektin 
e ndërsjelltë, ndihmë, bashkëpu-
nim;
ta kuptojë rëndësinë e fjalëve, 
përgjegjësinë, të drejtën, priva-
tizimin;
të dallojë çka është personale 
dhe çka e përbashkët;
të sillet me përgjegjësi ndaj 
punëve të veta dhe të për-
bashkëta në shkollë;
t’i njohë festat të lidhura me 
traditën fetare dhe shtetërore;
të nxitet për pjesëmarrje në 
solemnitete të ndryshme.

Si është e organi-
zuar shkolla
Jeta dhe puna në 
shkollë
Kremtimi

Udhëheqje, rend 
shtëpiak
klasë
zyrë
bibliotekë, ku-
zhinë, toalet, sallë 
sporti, respektim, 
bashkëpunim, për-
gjegjësi, të drejtë, 
privatësi,
mjetet mësimore të 
nxënësve,
festat: Kërshën-
dellat, Viti i ri, 
Bajrami, 8 Shtatori, 
Pashkët

Njohja e hapsirave dhe të punësuarit në shkollë.
Biseda për punën në shkollë, bisedë me drejtorin, pedago-
gun dhe psikologun e shkollës;
Bisedë për obligimet e punës së tyre, pse është e rëndë-
sishme puna e tyre, si bashkëpunojnë në mes veti.
Punëtori me temë: Si dua të jetë shkolla ime?
Lojra në role. Punëtori për përgjegjësi, drejtësi, privatësi.
Puna në grupe. Secili grup angazhohet në punë:
të përpunojë rregulla për ruajtjen e pajisjes në klasë për 
mirëmbajtjen e higjienës në klasë; për ujitjen e luleve;
grupet bëjnë ditar: Ç’ka bëjmë sot?
Biseda për ruajtjen dhe shfrytëzimin e pajisjes dhe mjete-
ve të shkollës, huazimin etj.
Bisedë për festat, pjesëmarrje në manifestimin e festave 
më të rëndësishme shtetërore dhe festave fetare, përpuni-
mi i kalendarit të kremteve.



TEMA: VENDI IM - 12 ORË

Qëllimet Përmbajtja Nocionet Aktivitetet dhe metoda

Nxënësi:
t’i zgjerojë njohuritë për cilësitë 
më të rëndësishme në vendin ku 
jeton (qytet, fshat, lagje);
t’i vërej dhe emëroj objektet më 
të rëndësishme në mjedisin e 
drejtëpërdrejtë dhe të orientohet 
sipas tyre;
t’i njohë dhe krahasoj ndërtesat 
e reja dhe të vjetra;
të zhvilloj interesim dhe respekt 
ndaj traditës dhe trashëgimisë 
kulturore;
t’i njohë dallimet kulturore në 
vendin e vet të jetesës;
të zhvillojë ndjenjë të përkatë-
sisë ndaj atdheut të vet,
të njihet me bukuritë natyrore 
më të rëndësishme.

Vendi ku jetoj

Mjedisi i drejtëpër-
drejtë

Vendi im dikur dhe sot

Maqedonia vendlindja 
ime

Qytet, fshat, lagje,

postë, ambulantë, sta-
cion policor, fabrikë, 
treg, qendër tregtare,

trashëgimi kulturore,

male, liqene, lumej

Shëtitje, vëzhgime, biseda për mjedisin;
përpunimi i albumit me fotografi nga vendi i vetë ku 
jeton, zbatimi i TIK.

Shëtitje dhe biseda në mjedisin e drejtëpërdrejtë.
Vizita e objekteve dhe biseda me të punësuarit.
Të vizatuarit e objekteve.
Grumbullumi i të dhënave për ngjarjet e njohura me 
ndihmën e të rriturve.
Leximi i tregimeve dhe legjendave, dëgjimi i këngëve dhe 
valleve popullore (nga bashkësitë e veta dhe bashkësitë 
tjera etnike).
Organizimi i vizitave dhe punëtorive.
Biseda, grumbullimi dhe të shikuarit e prospekteve, pano-
ramave, fotografive.
Përpunimi i albumëve dhe panoave, zbatimi i TIK, të 
shikuarit e CD “Bukuritë e Maqedonisë’’.



TEMA: SHTËPIA IME - 14 ORË

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

t’i dijë lidhjet farefisnore në rrethin më të 
gjerë dhe më të ngushtë;
të zhvillojë ndjenjë të përkatësisë ndaj 
familjes së vet;
të dijë se ekzistojnë lloje të ndryshme me 
vlerë të barabartë (familje me një prind, 
shtëpi, familje, institucion familje);
ta dijë funksionin e hapsirës në shtëpi;
të dijë dhe emroj pjesë të mobiljes dhe 
aparateve në shtëpi dhe përdorimi i tyre i 
drejtë;
t’ë vërejë dhe t’ju ik rreziqeve, të zhvillojë 
ndjenjë të përgjegjësisë për sigurinë e vet 
dhe sigurinë e të tjerëve;
t’i dallojë fatkeqësitë elementare; 
të dijë se si të mbrohet, ta mësoj numrin e 
telefonit të zjarrëfiksit, policisë;
të nxitet për pjesëmarrje aktive në mba-
jtjen e higjienës personale dhe higjienës 
në shtëpi;
t’i tejkalojë stereotipet gjinore të obligi-
meve në familje;
të arrijë njohuri për rëndësinë e shëndetit;
të njihet me mënyrën e manifestimit të 
festave në familje;
të nxitet që në mënyrë aktive ta shfrytëzo-
jë kohën e lirë. 

Anëtarët e famil-
jes sime

Hapsira në 
shtëpi

Aparate në 
amvisëri

Mbrojta nga 
fatkeqësitë
natyrore

Higjiena perso-
nale dhe higjie-
na në familje

Shëndeti

Festat në familje

Koha e lirë

Familja, të afërmit 
(dajë, dajesha, 
axha, shoqja e 
xhaxhait, halla, 
bashkëshorti i 
hallës), hapsira në 
shtëpi, mobiljet, 
televizori, shporeti 
elektrik, frigoriferi, 
kompjutori, radio-
ja, cd etj;

zjarri, vërshimi, 
tërmeti higjiena 
personale, përgje-
gjësitë,

Shëndeti, ushqim 
i shëndoshë, vita-
minat, sport,ajr,uj, 
buzëqeshje,

festë, solemnitet, 
ditëlindje dhe 
manifestime tjera 
familjare, dhurata

koha e lirë.

Të shikuarit e albumeve familjare, bisedë; të vizatuarit e 
trungut familjar.
Vizita e familjes, vizita e shtëpisë për fëmijët bonjak;
Përpunimi i albumit të hapsirave në shtëpi, bisedë, 
emrim.
Të vizatuarit e hapsirës që e adhuron në shtëpi.
Të shikuarit e aparateve të vogla familjare në këndet e 
lojës;
Bisedë për zbatimin e tyre dhe mënyrat se si t’ju ikin 
mundësive nga rreziqet aktivitetet hulumtuese;
Panoaobligimet e mija, në shtëpi, vizatim; zbatimi i TIK.
Punëtori: Lojra të rezikshme
Simulimi i situatave se si të sillem gjatë fatkeqësive ele-
mentare, thirrja e zjarrëfiksit etj. aktivitetet mbrojtëse;
Bisedë me temë: Se si e mbaj higjienën personale dhe 
higjienën në shtëpi, mjetet për higjienën personale.
Lojra në role ndarje sipas gjinive jostereotipe.
Zbatimi i TIK.
Punëtori me temë: Ç’ka është shëndeti?
Diskutim për kremtimin e festave në familje dhe për 
vizitat e të afërmive dhe shokëve, luajtja e roleve, të 
vizatuarit..
Punëtori për rregullimin e dhuratave.
Punëtori me temë: Se si dua ta shfrytëzojë kohën time të 
lirë?



TEMA: UNË JAM PJESË E NATYRËS - 28 ORË

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat 

Nxënësi:
të zbulojë dhe përshkruaj disa 
karakteristika për natyrën e 
gjallë;
të zbulojë dhe përshkruaj disa 
karakteristika të natyrës jo të 
gjallë në mjedisin e vet (ujë, 
rërë, gur, metal etj);
të arrijë njohuri se qeniet e 
gjalla janë të lidhura me natyrën 
jo të gjallë;
të arrijë njohuri se në mjedis 
të ndryshëm jetojnë bimë të 
ndryshme;
të arrijë njohuri bazë për bimët 
dhe rëndësinë e tyre për njeriun;
t’i dallojë dhe emroj zarzavatet 
e ndryshme dhe të dijë se si i 
shfrytëzon njeriu;
t’i dallojë dhe emroj pemët e 
ndryshme dhe të dijë përse 
shfrytëzohen;
të dallojë dhe emroj drunjë gje-
therënëse dhe gjethembajtëse;
t’i zgjerojë njohuritë për kafshët;
ta dallojnë mënyrën e jetesës 
në mes kafshëve të egra dhe 
shtëpiake;

Mjedisi im natyrë e 
gjallë dhe jo e gjallë

Bimët në vendlindjen 
time

Në kopshtin e zarza-
vateve

Në kopshtin e pemëve

Natyra e gjallë, natyra 
jo e gjallë,

bimët,

zarzavatet,

pemët,

Aktivitete hulumtuese me ujë, rërë, gur,
Vëzhgon, zbulon, dallon organizma të gjallë në mjedisin 
e vet.
Bisedon për organizmat e gjallë për atë se si ushqehen, si 
jetojnë dhe varshmëria e tyre nga natyra jo e gjallë.
Shëtitje, vëzhgimi i kopshtit të luleve, i fushës, livadhit, 
malit dhe vëzhgimi i bimëve të llojeve të ndryshme në 
mjedisin natyror të tyre, bisedë me temën për rëndësinë 
e bimëve për njeriun. Mbjell dhe kultivon bimë lulëzuese 
zbukuruese, në sanduqe, saksi dhe në kopshtin në oborrin 
e shkollës.
Aktivitetet hulumtuese për vëzhgimin e kopshtit të peri-
meve, hulumtimi i karakteristikave të zarzavateve (ma-
dhësisë, formës, ngjyrës, shijes, aromës, cilët zarzavate 
hahen të freskëta, të përgatitura). Secili prezenton lloj 
të ndryshëm të zarzavateve dhe mund të bëjnë libër me 
zarzavate, reçeta, posterë.
Aktivitete hulumtuese për vëzhgimin e pemëve në kop-
shtin e pemëve (ngjyra, madhësia, aroma, shija), aktivite-
tet hulumtuese (ç’ka do të bëhet: nëse fryti vihet në ujë 
të ngrohtë-ftohtë, kur do të ndahet në dy pjesë). Secili 
prezenton lloj të ndryshëm të pemës dhe mund të përgati-
sin libër për pemë, reçeta, posterë.
Vëzhgimi i mjedisit të afërt sipas stinëve të ndryshme 
të vitit; kultivimi i ngjajshmërive dhe dallimeve në mes 
drunjëve gjethëmbajtës dhe gjethërënës, ilustrimi.



Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat 

t’i vërej ndryshimet në natyrë 
sipas stinëve të vitit;
të dijë se si përshtatet njeriu, 
kafshët, bimët sipas stinëve të 
vitit.
të orientohet në kohën dhe 
drejtë t’i përdor terminet për 
ditën-natën;
të arrijë njohuri elementare për 
shqisat;
të mësojë se si të mbrohet nga 
lëndimet dhe sëmundjet.

Drunjët gjethëmbajtës 
dhe gjethërënës

Kafshët kafshët 
shtëpiake dhe të egra

Ndryshimet në natyrë 
stinët e vitit

Orientimi në kohën

Shqisat e mia (sy, 
vesh, hund, prekje)

Si të mbrohem nga 
sëmundjet

drunjët gjethëmbajtës 
dhe gjethërënës,

kafshët shtëpiake, 
kafshët e egra,

stinët e vitit, muajt, 
kalendari

ditë-natë, paradite, 
pasdite, në mëngjes-
në mbrëmje,

shqisat,

sëmundjet,

lëndimet.

Vizita e fermës; të shikuarit film për jetën e kafshëve, 
të shikuarit e fotografive, ilustrimet, enciklopeditë për ka-
fshët shtëpiake dhe të egra; leximi i fabulave, gjëegjëza-
ve, krijimi i albumeve, zbatimi i TIK.
Vëzhgimi i kohës gjatë tërë vitit.
Zbulimi i gjërave më të rëndësishme të stinëve të vitit 
(vjeshtë, dimër, pranver, verë); të vërejturit e ndryshime-të vërejturit e ndryshime-
ve në natyrë (me diell, ngroht, me shi, me vrënësira);

bën kalendarë të kohës; bisedë me temën se si vishemi në 
stinë të ndryshme të vitit; zbatimi i TIK; vizita e stacionit 
meterologjik, dëgjimi i parashikimit të kohës; 

Ppërpunimi i kalendarit javor të kohës, përpunimi i orarit 
ditor të aktiviteteve dhe sqarimi i aktiviteteve.
Lojrat hulumtuese: Ç’ka zbuloj me shqisat e mia, (prekje, 
aromë, të pamurit, të dëgjuarit, shije).

Bisedë me temën:

Se si të mbrohemi nga lëndimet?
Se si të mbrohemi nga sëmundjet infektuese?
(bisedë për rrezikun me marrjen e barrërave vetë(pa kon-
sultim me mjekun);
Vizitat e mia në ambulantë



TEMA: UNË HULUMTOJ -16 ORË

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:
t’i zbulojë dhe njohë cilësitë e 
materialeve të ndryshme (le-
tër, mëndafsh, rërë, materiale 
natyrale), t’i njohë materialet me 
prekje (i lëmuar, i vrazhdë);
t’i zbulojë dhe njohë cilësitë e 
ujit;
të zhvillojë vetëdije për rëndë-
sinë e ujit;
t’i zbulojë dhe njohë cilësitë e 
ajrit;
të zhvilloj vetëdije për rëndësinë 
e ajrit të pastërt;
t’i zbulojë burimet e dritës dhe 
të dijë të mbrohet nga shkëlqimi 
drejtëpërdrejt i diellit;
të zhvillojë aftësi për formësimin 
e materialeve të ndryshme dhe 
kombinimi i tyre;
të njihet me mënyrën se si 
ambalazhet ose gjësendet e 
shfrytëzuara mund të përdoren;
të zhvillojë vetëdije për përdori-
min e drejtë të materialeve.

Njohja me materia-
let: letër, mëndafsh, 
dru, rërë, materiale 
natyrore

Uji

Ajri

Drita

E ndryshoj botën 

Materiale, letër, mën-
dafsh, rërë,
materiale natyrale,

thithje, notim, ngjyrë,
ujë i ndotur, ujë jo i 
ndotur (i pastër)

ajr, frymëmarrje, ajr i 
pastërt,

dritë, errësirë, hije, 
material i përdorur, 
kuti, gjësende zbuku-
ruese.

Lojra hulumtuese me materiale të ndryshme të cilët munden 
të lakohen, formësohen, bëjnë figura, origamë, fotografi, 
kukulla, panorama, material të ndryshëm të kombinuar në 
një tërësi.

Lojra hulumtuese Zbulimi i cilësive të ujit (ngjyra, aroma).

Cilët lëndë thithin ujin? tekstili, guri, druri, hekuri, rëra 
etj).
Hulumtim se si ndotet uji.

Lojra hulumtuese zbulimi i cilësisë të ajrit (ngjyra, aroma, 
pessha, shtypja), lëvizja e ajrit era, përpunimi i rrokullisëses 
nga letra. Hulumtimi: Se si ndotet ajri?

Lojra hulumtuese hulumtimi i cilësive të dritës (burime të 
dritës), ngjyra e dritës, shkëlqimi i dritës përmes gjësendeve 
të ndryshme (ylberi). Bën orë prej diellit.

Të shikuarit e materialit të ndryshëm që përdoret, kombini-
mi i tij: bërja e panoramave, zbukurimeve, kukullat, lojrat, 
maskat;

përpunimi i gjësendeve të ndryshme nga kartuqi, revista 
të vjetra, gota plastike, korpa nga vezët, foli, kartuq nga 
tetrapaku etj;
përpunime nga lloje të ndryshme të konopit, leshit, CD të 
vjetra, filmave, stiroporit etj:



TEMA: KOMUNIKACIONI - 10 ORË

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:
të dijë të lëvizë drejt dhe sigur-
të;
t’i respektojë shenjat e komu-
nikacionit në komunikacion në 
situatë reale;
t’i njeh shenjat e komunikacionit 
për këmbësorë;
t’i dallojë udhëkryqet dhe të dijë 
se si kalohen;
t’i zgjeroj njohuritë për llojet e 
mjeteve të komunikacionit;
ti vërejë ngjashmëritë dhe 
dallimet ndërmjet shenjave të 
ndryshme të komunikacionit;
ta kuptojë rëndësinë e komuni-
kacionit lidhshmërinë e pjesëve 
të ndryshme të vendlindjes dhe 
më gjerë.

Lëvizja në rrugë, rru-
gicë, vend për lojë në 
shkollë

Shenjat e komunika-
cionit

Para udhëkryqit

Udhëtojmë

Rrugë, rrugicë, vend 
për lojë,

vendkalim për këmbë-
sor, trotoar, semafor, 
shenjat e komunika-
cionit,

udhëkryq,

udhëtar, automjet.

Simulimi i lëvizjes nëpër rrugë, rrugicë dhe vendin për 
lojë në oborrin e shkollës, poligon;

Punëtori me temën: Si dhe ku guxoj ta kaloj rrugën?

Vëzhgimi dhe identifikimi i shenjave të komunikacionit në 
fotografi, sllajde, maketë, filma etj.;

vizatim, modelim dhe përpunim të shenjave të komunika-
cionit.
Vëzhgimi i udhëkryqit;
simulimi në oborrin e shkollës, poligoni;
ushtrime për tejkalimin e udhëkryqit;
ilustrime, vizatim, të shikuarit e sllajdeve, fotografive, 
zbatimi i TIK etj.;
vizatim, ngjyrosje, modelim të mjeteve të komunikacionit 
(bicikletë, rolere, trotinet).



3. REKOMANDIMET DIDAKTIIKE

Drejtime për lidhshmëritë ndërlëndore: përmbajtjet mësimore 
nga lënda njohja e mjedisit japin mundësi për integrim të tërësishëm 
dhe lidhshmëri të përmbajtjeve me lëndët mësimore: gjuhë amtare, 
matematikë, arsim figurativ, muzikor dhe fizik;
Rekomandime për përdorimin e fondit vjetor të orëve është 
dhënë në përpunimin e temave.

Qëllimet e vendosura në temat mësimore, japin mundësi për planifikim 
dhe realizim të pavarur të përmbajtjeve, në pajtim me nevojat e nxënës-
ve dhe respektimit të parimit të aktualizimit në mësim. Përdoren ngjarje 
dhe situata aktuale në klasë dhe lidhen me përvojën e nxënësve e cila 
ndodh jashtë shkollës. Nxënësit aq sa është e mundshme, duhet ta njo-
hin mjedisin në mënyrë të drejtëpërdrejtë. Gjatë vëzhgimit udhëzohen 
që t’i përdorin të gjithë shqisat e mundura.

Në programin mësimor janë dhënë qëllime të cilët arrihen përmes aktivi-
teteve të nxënësve. Aktivitetet ndonjëherë përfshijnë më shumë qëllime 
dhe qëllime nga përmbajtje të ndryshme. Kështu që një qëllim mund ta 
arrijmë përmes aktiviteteve të ndryshme. Shembujt e aktiviteteve janë 
propozime, ndërsa mësimdhënësi mund që për arritjen e qëllimeve të 
zgjedh edhe aktivitete tjera adekuate.

Mjetet mësimore:

mjedisi i drejtëpërdrejt - dukuritë dhe sendet në natyrë dhe duku-
ritë në shoqëri si dhe raportet ndërmjet njerëzve;
mjetet, libri dhe materialet didaktike;
këndet hulumtuese;

teatër kukullash;
mjetet vizuale (fotografi, aplikime, foli, panoa, tabela për shpallje, 
harta gjeografike harta e relievit të Maqedonisë, modele, make-
ta);
ilustrime, enciklopedi, revista etj.;
internet, softver arsimor;
mjetet audio vizuale (grafoskop, fotoaparat digjital, kamerë digji-
tale, televizor, DVD-pleer, video-pleer, kompjutor, projektor LCD
dhe mjete të tjera).

4. VLERËSIMI I TË ARRITURAVE 
TË NXËNËSVE

Përcjellja e të arriturave të nxënësve

Gjatë mësimit rregullisht përcillen dhe vlerësohen të arriturat e nxënë-
sve, grumbullohen tregues për aktivitetet e tyre, motivimet për mësim, 
bashkëpunimi me të tjerët etj.(Notimi formativ).

Kjo komponentë është pjesë përbërëse e planifikimit të arsimtarit për 
mësim dhe mësimnxënie.

Mënyrat e kontrollimit dhe notimit:

notimi me shkrim:»



observimi i fëmijës-nxënësit;
biseda si mënyrë e shprehjes;
motivimi, interesimi, aktivitetet;
udhëheqja e portfolios zhvillimoro-analitike për çdo fëmijë - 
nxënës;
përdorimi i çek-listave dhe listave për evidencë, shënime të anek-
dotave, studim rasti;
punimet e nxënësve në mënyrë individuale dhe në grup;
teste kontrolluese të punës, teste të diturisë;
zbatimi i listave për vlerësim analitik të aktiviteteve hulumtuese 
(planifikimi i punës, aftësive për hulumtim, aftësive për grumbul-
limin dhe përpunimin e të dhënave etj.);
vlerësimi mikrosumativ;
vlerësimi sumativ në fund të vitit shkollor përmes procesverbalit 
autentik për të arriturat e secilit nxënës/nxënëse. 

5. KUSHTET HAPËSINORE PËR 
REALIZIMIN E PROGRAMIT 
MËSIMOR 

Programi në aspekt të kushteve hapësinore bazohet në Normativin për 
hapësirë për klasën I, II dhe III dhe mjetet mësimore për klasën I të 
sjellë nga ministri i Arsimit dhe Shkencës me vendim nr. 07 - 4061/1 të 
datës 31.05.2007.

6. NORMATIVI PËR KUADRIN 
ARSIMOR

Punën edukativo-arsimore në klasën e dytë mund ta realizojë personi i 
cili ka mbaruar:

Fakultetin Pedagogjik - profesor për grup klasor;
Fakultetin Filozofik - Institutin pedagogjik,

7. PROGRAMIN MËSIMOR E 
PËRPUNOI EKIPI PROFESIONAL:

1. Danica Talimixhioska, këshilltare pedagogjike e pavarur për grupin 
klasor, BZHA - Prilep

2. Dr. Biljana Kamçevska, docent - në Fakultetin Pedagogjik “Shën Kli-
ment Ohridski’’

3. Svetllana Brashnarska, këshilltare pavarur për biologji - Shkup
4. Subi Ajro, këshilltar pedagogjik për mësim klasor BZHA - Strug
5. Aleksandra Mitrovska, edukatore në SHF “Shën Kliment Ohridski’’ f. 

Draçev, Shkup
6. Lidija Narashanova Smilevska, arsimtare në SHF. “Koço Racin’’- Sh-

kup
7. Mira Gjorgjievska, edukatore KPF“8 Marsi’’ - Shkup



8. VENDIMI DHE DATA E 
SJELLJES SË PROGRAMIT 
MËSIMOR

Programin mësimor nga lënda e njohjes së mjedisit për klasën e II në 
arsimin fillor nëntëvjeçar e miratoi:

Ministër
Sulejman Rushiti  më 18.10. 2007 
    (vendim nr.10 - 2066/10)



ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR PROGRAMI
MËSIMOR

GJUHË ANGLEZE



Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 i Ligjit për organizimin dhe punën e organeve 
të administratës shtetërore (“Gazeta zyrtare e RM” nr.58/00 dhe 44/02) neni 24 
dhe 26 i Ligjit për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 
70/06 dhe 51/07), Ministri i Arsimit solli program mësimor për lëndën gjuhë
angleze për klasën II për shkollën fillore nëntëvjeçare.



1. QËLLIMET E MËSIMIT 
NË KLASËN E II-të

Nxënësi:

të aftësohet që të njohë fjalë të reja në mënyrë vizuale përmes 
dëgjimit;
të mund të riprodhojë fjalë dhe shprehje të thjeshta gjuhësore;
të mund të bëjë komunikim të rëndomtë në nivel të vokabularit të 
përvetësuar dhe me zbatimin e funksioneve gjuhësore të afërta me 
moshën e nxënësve;
të tregojë interesim për kulturat tjera.



2. QËLLIMET KONKRETE

KOMPONENTA 1. NJËSITË LEKSIKORE1

Qëllimet Përmbajtjet Shembujt Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:
ta kuptojë rëndësinë e 
njësive leksikore dhe t’i 
riprodhojë.

Familja ime (anëtarë 
të familjes më të 
gjerë dhe më të 
ngushtë)

Mum/dad

Brother/sister

Uncle/aunt

Aktivitete të llojit të ushtrimeve me të dëgjuar sudio-inçizime ose 
biseda e arsimtarit dhe riprodhimi i asaj që është dëgjuar, emër-
timi i anëtarëve të familjes sipas posterëve, fotografive, flesh 
kartelave, vizatimeve të dhëna etj.

Pjesë nga veshëm-
bathja

A coat, a shirt, a jumper, 
a T-shirt, socks, trousers, 
shoes, a skirt

Aktivitete nga lloji i ushtrimeve duke dëgjuar audioinçizime ose 
të folurit e arsimtarit dhe riprodhimi i asaj që kemi dëgjuar, 
emrimi i anëtarëve të familjes sipas hapësirës së dhënë, fotografi, 
flesh-kartela, vizatime etj. Rhyme: Diddle, Diddle, Dumpling. 

Trupi im Head (hair, ears, eyes, 
nose, mouth);

Shoulders, legs, knees, 
toes...

Ushtrime nga lloji duke treguar pjesë konkrete të trupit të vet; 
aktivitete nga lloji duke vizatuar trupin e njeriut; duke mësuar 
vjershën “Head, shoulders, knees & toes”; aktivitete të llojit duke 
përdorur gjeste në identifikimin e pjesëve të trupit etj;lojra të 
llojit Simon says…Touch your nose... etj.

Ushqimi

ushqime kryesore 
të ditës
titujt nga ushqi-
met dhe pijet më 
të shpeshta

Breakfast/lunch/dinner/
supper

Bread, butter, hamburger, 
sandwich, pizza, chips, 
meat, vegetables, fruit.....

Milk, water, tea, juice....

Aktivitete të zhvillimit të diskutimit me temë: “Ushqimi më i 
preferuar i imi’’, prezentimi i ushqimit më të preferuar përmes 
vizatimit, lojra të llojit Find your favourite food me përdorimin e 
flesh kartelave etj.

Ngjyrat (të gjithë 
ngjyrat tjera nga 
spektri)

Pink, grey, brown, purple Këndimi i këngëve ku përmenden ngjyrat; ushtrime me ngjyrosje 
sipas diktimit; këngë; aktivitete të llojit të emërimit të ngjyrave 
të pjesëve të veshjes së nxënësve etj.

1 Gjatë përpunimit të materialeve leksikore nuk duhet të vendosen më tepër se 4-5 njësi të reja leksikore sipas planit mësimor. Materiali leksikor në mënyrë suksesive 
zgjerohet dhe përsëritet.



Qëllimet Përmbajtjet Shembujt Aktivitetet dhe metodat

Festat (njësitë lek-
sikore të lidhura me 
festat)

Christmas (Christmas 
tree/presents/cards/Father
Christmas), Bayrami…

Easter (Easter bunny/
eggs)...

Halloween.....

Këndimi i këngëve, përpunimi i panoramave dhe zbukurimeve etj.

Kafshët (shtëpiake 
dhe të egra dhe të 
vegjëlit e tyre, per-
sonazhi kafshë që e 
adhuron nga filmat 
e vizatuar)

Fish, frog, mouse, elep-
hant, rabbit, bear; cat-kit-
ten, dog-puppy, cow-calf, 
sheep-lamb;

Mickey Mouse, Dumbo (the 
elephant)...

Të treguarit e fotografive nga ilustrimet me kafshët përgëdhelë-
se shtëpiake dhe emërtimi i tyre, lojra (me kartela të ilustruara 
nga të cilat nxënësi e ndan emitimin përkatës të “të folurit’’ të 
përgdhelësve shtëpiak; rëfimi i tregimeve; dramatizimi (puppet 
show) etj.

KOMPONENTA 2. STRUKTURAT GRAMATIKORE2

Qëllimet Përmbajtjet Shembujt Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

t’i kuptojë, dallojë dhe t’i përdorë 
në mënyrë aktive format e foljes 
to be për vetën e parë dhe të dytë 
njëjës gjatë komunikimit me gojë.

Present s. tense of 
to be

I am, You are, He/she/it is, 
They are

Aktivitetet e llojit të paraqitjes së vetvetes, shokët në 
klasë, lojëra të llojit (I am a dog - You are a cat...) 

ta kuptojë rëndësinë e foljes to 
have/have got në komunikimin me 
gojë.

Present s. Tense of 
to have/have got

I have a dog.

She has got black hair.

Dëgjimi i rrëfimit të arsimtarit i cili njëkohësisht 
përdor edhe pantomima; demonstrimi i përvetësimit 
përmes të treguarit të gjësendeve nga pajisjet persona-
le shkollore etj. 

2 Strukturat gramatikorenuk plotësohen në mënyrë aksplicite, por ata nxënësit i përvetësojnë në mënyrë globale në strukturat e propozuara gjuhësore.



Qëllimet Përmbajtjet Shembujt Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të njihet me format e vetës së parë, 
dytë dhe tretë njëjës dhe vetën 
e tretë shumës dhe në mënyrë 
adekuate t’i përdorë gjatë komuni-
kimit me gojë.

Përemra vetor I, you, he, she, it

They

Lojra; ushtrime me gojë.

të mundet ta njohë rëndësinë e 
mbiemrit pronor dhe zbatimin e 
drejtë të tij

Mbiemra pronor My, your, his/her/its

Their

Ushtrime me gojë me nxitje përmes të treguarit të 
gjësendeve dhe njerëzve.

të mundet ta njohë rëndësinë e 
fjalëve pyetësë dhe të mundet të 
jep përgjigje adekuate me gojë.

Fjalë pyetëse How, where, how many Ushtrime të llojit të reagimit verbal të pyetjes së 
parashtruar.

të mundet ta kuptoj rëndësinë e 
mbiemrit përshkrues dhe zbatimin e 
tyre të drejtë.

Mbiemra përshkrues 
si pjesë e lëndës 
dhe mbiemra tjerë 
përshkrues

This is a big dog.

Happy, sad, good, bad

Ushtrime me ilustrime; ushtrime duke treguar gjësende 
konkrete dhe ushtrime me gjeste - mimika (të shprehu-
rit e ndjenjave).

të mundet ta kuptojë rëndësinë e 
parafjalave më frekuente për vend 
dhe të njejtat t’i përdor drejt.

Parafjalët In, on, under, behind, in 
front of, up, down

Ushtrime nga lloji i punës në çifte mësimdhënës - 
nxënës, nxënës-nxënës), me qëllim që të identifikohet 
vendi i gjësendit nga mjedisi i drejtpërdrejtë; vendosja 
e gjërave sipas paraqitjeve vizuale (flesh-kartelave, 
postera) etj.

të mundet ta njohë rëndësinë e 
nyjes së trajtës së pashquar a/an.

Nyje e trajtës së 
pashquar a/an

A book, an elephant Aktivitete nga lloji i numrimit të gjërave nga pajisjet e 
shkollës, kafshët (përdorimi i flesh kartelave) etj.



Qëllimet Përmbajtjet Shembujt Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të mund ta kuptojë rëndësinë e 
foljes ndihmëse can, por vetëm në 
kontekst të mirësjelljes dhe ta për-
dorë drejt në kontekst të njejtë.

Folje ndihmëse can Can I have a banana 
please?

Aktivitete të llojit të kërkimit të gjësendeve nga mjedi-
si i drejtpërdrejtë, përdorimi i fotografive etj.

të mund të numërojë prej 10 deri 
në 20.

Numra kryesor 10-20 Këngë me numra (Eeny Meeny Miny Mow...), lojra me 
numra, vizatim etj.

të kuptojë, riprodhojë dhe prodhoj 
fjali të thjeshta (të shkurtëra) 
dëftore

Fjali të thjeshta (të 
shkurtëra) dëftore

I have got a small fish. Ushtrime të llojit dëgjimi i audio inçizimeve ose të 
folurit e arsimtarit dhe përsëritja nga modeli i dëgju-
ar; riprodhimi i rrëfimeve të thjeshta duke e zbatuar 
vokabularin e përvetësuar.

t’i dalloj urdhërat dhe të reagojë në 
mënyrë adekuate në to.

Urdhëresa në 
kuadër të njësive 
tematike

Look at this! Go there! 
Open the door/window/
books! Don`t go there! 
Don`t stand up! Don`t sit 
down! Take a pencil! Bring 
me the ball! Give me the 
book!

Dëgjimi i rrëfimeve dhe reagimi adekuat në ato (TPR), 
lojë e llojit Simon says...

ta njohë rëndësinë e Present con-
tinuos tens (koha e tashme) tek 
foljet më të shpeshta të lidhura 
me përmbajtjet nga vokabulari, në 
njëjës dhe vetën e tretë shumës.

Koha e tashme 
(Present continuous 
tense)

I am drawing a cat. Ushtrime të llojit me demonstrim të aktiviteteve 
përmes njohjes së rëfimit të dëgjuar dhe përdorimi i 
mimikës dhe gjesteve, këngë (Are jou sleeping,brothesr 
John…) etj. 



KOMPONENTA 3. FUNKSIONET GJUHËSORE

Qëllimet Përmbajtjet Shembuj Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të mund të mbaj komunikim të 
rëndomtë në situata adekuate të 
të folurit duke zbatuar funksione 
gjuhësore në këtë nivel të të 
mësuarit e gjuhës, gjegjësisht të 
afërt me moshën e tij. 

Përshëndetje/
(formale)

Good morning/after-
noon
Good bye
Miss/Mr/Mrs White

Aktivitete të llojit të ushtruarit të formave të përshëndetjes 
sipas modelit të të folurit; lojra të llojit Good morning Mr. 
Jones, etj.

Prezentimi i vetes dhe 
shokëve

What`s your name? 
I`m Svetlana.

Who is this? - This is 
my friend.

Të ushtruarit e funksionit gjuhësor përmes hulumtimit ver-
bal, përdorimi i vizatimeve, fotografive dhe flesh kartelave, 
këngë etj.

Prezentimi i familjes This is my family.

Who is this? - This is 
my mum/dad/sister/
brother

Të ushtruarit e funksionit gjuhësor përmes hulumtimit ver-
bal, përdorimit të vizatimeve, fotografive dhe flesh kartela-
ve, këngë etj.

Modele të sjelljes 
kulturore

How are you today?

Fine, thanks.
Not well.

Pjesëmarrja në dialogje të shkurtëra (lojra në role), drama-
tizime etj.

Të kuptuarit e 
urdhërave dhe reagimi 
i tyre

Go! Draw! Colour! 
Listen! Repeat! Open! 
Close!

Të dëgjuarit e urdhërave dhe reagimi adekuat në ato (TPR); 
rhyme (One, two, put on zour shoe, Three, four, open the 
door…) etj.

Mirësjellja Can I have a pencil, 
please?

Loja në çifte, simulimi pas situates pas situates së dhënë 
(vetëshërbim: buying products in a shop) etj.

Emrimi i pajisjeve 
kryesore shkollore

This is my pencil/
book/pen/desk

Emrimi i gjësendeve nga orenditë e shkollës pas vizatimeve 
të dhëna, flesh kartela, lojra të llojit Simon says.. This is 
a…) etj.



Qëllimet Përmbajtjet Shembuj Aktivitetet dhe metodat

Thirrje në aktivitet Let`s draw! Let`s go 
out!

Let`s sing!

Aktivitete të llojit TPR

Hulumtim

Pëlqim/mospëlqim

I like/don`t like milk. Lojra të llojit ndarja e nxënësve në dy grupe dhe reagimi 
siçpas fotografisë së dhënë, ndarja e grupit që pëlqehet 
ose nuk pëlqehet dhe aktivitetevtë ngjajshme; të vizatua-
rit e kafshës që adhuron/dhe që nuk e adhuron, ushqimet, 
pjesë nga veshja… dhe lojra të llojit Jumping the line, ku 
nxënësit perms aktivitetit fizik e ushtrojnë modelin gjuhë-
sor.

Përshkrimi i kafshë-
ve përgëdhelëse dhe 
kafshëve të tjera

My dog is small.

His kitten is brown.

Aktivitete të llojit duke vizatuar kafshë përgëdhelëse/që e 
adhuron, përshkrimi duke shfrytëzuar gjestet dhe onomato-
petë dhe dhënia e përshkrimit verbal të pjesëve të trupit të 
kafshës (His ears are big)..

Thirrje në lojë Let`s play hide and 
seek!

Lojra (sipas zgjedhjes së nxënësve dhe mësimdhënësit).

Përshkrimi i pjesëve të 
trupit

My eyes are green. Përshkrimi i pjesëve të trupit të vet, përshkrimi i pjesëve 
të trupit të shokut të tij, përshkrimi sipas vizatimeve dhe 
fotografive të dhëna (anëtarët e familjes); këngë (head and 
shoulders, knees and toes...) etj.



KOMPONENTA 4. DËGJIM ME KUPTIM

Qëllimet Përmbajtjet Shembuj Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të mundet ta kuptojë rëndësinë e 
njësive leksikore të parapara për 
studim në këtë moshë.

Njësia leksikore Bread, butter…
Fish…
Eyes, nose, mouth…
Pink, brown…
Trousers, shoes…

Reagim jo verbal i: nxitjes së të folurit, fotografive, po-
sterëve, flesh kartelave, lojrave të llojit Simon sazs…

(psh., me të treguar), këngë etj.

të kuptojë rëfime të thjeshta. Rëfime të thjeshta My trousers are blue.
Easter eggs are red.

Ushtrime të llojit me reagim përkatës të rëfimeve të dëgjua-
ra (nga audio-inçizimet ose nga mësimdhënësi, psh., lëvizja 
e trupit, mimika), reagimi jo verbal i instruksionit/dëshmi 
nga mësimdhënësi etj.



KOMPONENTA 5. TË FOLURIT

Qëllimet Përmbajtjet Shembujt Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi

t’i shqiptojë dhe t’i zbatojë 
drejt në mënyrë adekuate njësitë 
leksikore në rëfime të thjeshta 
të parapara për këtë nivel për 
studimin e gjuhës në kuadër të 
funksioneve të parapara gjuhëso-
re dhe strukturave gramatikore.

Familja ime I have two brothers. Aktivitete të llojit përsëritje me gojë dhe i rëfimeve të 
thjeshta përmes: lojës sipas roleve, numratoreve, recitimit 
dhe këndimit, sipas mundësisë të përcjellura me lëvizje; 
pjesëmarrje në situata të shkurtëra të dialogjeve, shfaqe 
dramatike dhe spjegime të tregimeve si vërtetim për përve-
tësim të leksikës dhe strukturat.

Pjesë nga veshëmbat-
hja dhe ngjyrat

Her shoes are pink.

Trupi im My nose is small.
Her mouth is pink.

Ushqimi Sandwich, meat, milk, 
juice, water...
I like pizza and juice.

Festat Halloween, Father 
Christmas…
I have got 12 Easter 
eggs.

Kafshët My frog is green.
I have a grey kitten.

KOMPONENTA 6. KULTURË

Përmbajtjet nga kultura janë të përfshiera në të gjitha komponentat në mësimin e gjuhës, gjegjësisht nuk mësohen si të izoluara si komponentë e 
veçantë.

Qëllimi është që të krijohet senzibilitet për ruajtjen e dallimeve kulturore përmes përmbajtjeve edukative dhe sociologjike si bazë për zhvillimin e 
tolerances dhe empatisë ndaj të tjerëve dhe të ndryshimit (p.sh., përmes emrave, festave, këngëve, lojrave, numratoreve, modeleve komunikative, 
elementeve paralinguistike etj.).



3. REKOMANDIME DIDAKTIKE:

Në planifikimin e përmbajtjeve në klasën e dytë janë marrë parasyshë 
përmbajtjet në programet mësimore nga lëndët tjera të cilat mësohen në 
klasën e dytë, gjegjësisht respektohet parimi i lidhshmërisë ndërlëndore 
sa i përket qëllimeve dhe përmbajtjeve me theks të lidhshmërisë integru-
ese me përmbajtje nga gjuha amtare.

Mësimi nga gjuha angleze për nxënësit e kësaj moshe bazohet në më-
simin multisenzorë (vizual, auditiv, taktil etj) dhe mësimi holistik i cili 
përfshin aspektet kognitive, afektive dhe motorike të nxënësve, gjegjë-
sisht arsimtari do t’i integrojë komponentat e ndryshme me çka gjuha 
do të mësohet në mënyrë funksionale. Në bazë të kësaj në gjuhën e huaj 
nuk mund të ndahen, konkretisht nuk mund të planifikohet numri i orëve 
sipas komponentave të caktuara.

Rëndësia e punës së orëve nga gjuha angleze në klasën e pare ka të 
bëjë me shprehjet gojore e cila lidhet me situatën e dhënë në klasë, 
permes lojrave, dramatizimit të këngëve ose lëvizjeve me nxitje të fan-
tazisë dhe kreativitetit të nxënësit. Nxënësit në përgjithësi i përvetë-
sojnë përmbajtjet mekanike (me riprodhim), por me rëndësi është të 
kontrollohet kuptimi i drejtë i rëndësisë së porosisë duke i përfshirë 
edhe elementet kulturore.

Mjetet mësimore:

komplet nga sistemi i miratuar shkollor;
një pako material i porositur për arsimtarin (flesh-kartela, posterë, 
doracakë);

kasetofonë/kaseta me këngë; kompjutor me softverë adekuat; CD 
rom, TV me DVD;
burime tjera të mësimit në mjedisin e drejtëpërdrejtë gjëra në hap-
sirën ku mësohet gjuha angleze;
qasje në internet;
softverë arsimorë;
revistë për arsimtarin; 

4. VLERËSIMI I TË ARRITURAVE 
TË NXËNËSVE

PËRCJELLJA E TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE

Gjatë mësimit vazhdimisht përcjellen dhe vlerësohen të arriturat e 
nxënësve, përmblidhen treguesit për aktivitetet e tyre, motivimi për më-
sim, bashkëpunimi me të tjerët etj. ( vlerësim formativ). Çdo aktivitet 
në orë ku nxënësit e tregojnë aktivitetin e tyre gjuhësor qoftë në nivel 
receptues, riprodhues ose prodhues, jep mundësi për mësimin e përpari-
mit dhe vlerësimi i tij. Kjo dmth. Se evaluimi bëhet si pjesë integruese 
në vetë orën mësimore, e jo si akt i izoluar. Me rëndësi është që gjatë 
procedurave të kontrollimit të njohurive, si dhe vlerësimi i nxënësit, 
këto procedura mos të dallohen nga aktivitetet e zakonshme në orë, 
gjegjësisht nxënësit nuk duhet të veçohen nga grupi gjatë kontrollimit 
të reagimit gojor gjuhësor.



Me rëndësi të veçantë është që theks të veçantë t’i vihet aspekteve po-
zitive të përparimit të nxënësve, gjegjësisht asaj që nxënësi e di e jo atë 
që nuk e di. Me rëndësi është që çdo përparim të bëhet në mënyrë adeku-
ate me që nxënësve të rinjë u nevojitet informatë kthyese për suksesin e 
realizuar, që mund të jetë lëvdatë me gojë ose reagim pozitiv i shprehur 
përmes gjestit ose mimikës, ose me buzëqeshje nga ana e arsimtarit, 
lules së vizatuar etj.

Vlerësimi i përparimit të nxënësve do të bëhet me shkrim gjatë së cilës 
arsimtari ka për obligim në fletore të posaçme në mënyrë të rregullt të 
mbajë shënime për çdo nxënës në veçanti për përparimin e tij në përput-
hje me komponentat gjuhësore të parapara me programin mësimor për 
klasën e dytë.

5. KUSHTET HAPSINORE PËR 
REALIZIMIN E PROGRAMEVE 
MËSIMORE 

Programi sa i përket kushteve hapsinore për realizim bazohet në norma-
tivin për hapsirën për klasën e I, II dhe III dhe për mjetet mësimore për 
klasën e I e sjellur nga ana e Ministrit të arsimit dhe shkencës me vendim 
nr. 07- 4061/1 prej 31.5.2007

Kushtet hapsinore dhe pajisja e klasave për realizim të suksesshëm të 
programit mësimor për klasën e dytë duhet të jenë në pajtim me norma-

tivin e përgjithshëm për pajisjen dhe realizimin e programeve mësimore 
për klasën e dytë.

Rekomandohet që për shkak të kontaktit më të lehtë vizual në mes 
nxënësve, që të dëgjojnë më mirë çka flitet dhe ai nxënës që është më 
larg të ketë qasje në klasë, bankat të jenë të rregulluara në këtë mëny-
rë: më shumë banka të afruara njëra me tjetrën, variante të ndryshme 
të shkronjës “U’’ si dhe vendosja dhe grupimi i karrikeve sipas nevojës 
(gjatë dramatizimit). 

6. NORMATIVI PËR KUADRIN 
ARSIMOR

Studime të kryera në gjuhën dhe letërsinë angleze- drejtimi arsi-
mor, VII 1.
Studime të kryera gjuhë dhe letërsi angleze, VII 1.
Studime të kryera gjuhë dhe letërsi angleze - drejtim tjetër dhe 
me kualifikimin adekuat pedagogjiko-psikologjik dhe përgatitjen 
metodike në fakultet adekuat, VII1.
Studime të kryera për grupin klasor me modul për gjuhën angleze 
VII1.



7. KOMISIONI PËR PËRGATITJEN 
E PROGRAMIT MËSIMOR

1. Sillvana Veteroska, këshilltare e gjuhës angleze, Byroja e zhvillimit 
të arsimit - Shkup - udhëheqëse sektori

2. Mr. Zora Bushovska, këshilltare e gjuhës angleze, Byroja e zhvillimit 
të arsimit, Njësia ndërkomunale e BZHA - Ohër

3. Mr. Veronika Kareva, profesoreshë në Universitetin e “Evropës Jug-
lindore” - Tetovë

4. Sonja Dimitrova,arsimtare e gjuhës angleze, SHF “Dimitar Milladi-
nov” - Shkup

5. Armira Gavaz - Abedini, arsimtare e gjuhës angleze, SHF “Jane San-
danski” - Shkup

6. Toni Todorovski, arsimtar i grupit klasor, SHF “7 Marsi”, f. Çellopek 
- Tetovë

7. Ajshe Ajrullai, këshilltare e grupit klasor, Byroja e zhvillimit të arsi-
mit - Shkup

8. VENDIMI DHE DATA E 
SJELLJES SË PROGRAMIT 
MËSIMOR

Programin mësimor nga lënda e gjuhës angleze për klasën e II në arsimin 
fillor nëntëvjeçar e miratoi:

Ministër
Sulejman Rushiti  më 18.10. 2007 
    (vendim nr.10 - 2066/10)



ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR PROGRAMI
MËSIMOR

ARSIMI MUZIKOR



Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 i Ligjit për organizimin dhe punën e organeve 
të administratës shtetërore (“Gazeta zyrtare e RM” nr.58/00 dhe 44/02) neni 24 
dhe 26 i Ligjit për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 
70/06 dhe 51/07), Ministri i Arsimit solli program mësimor për lëndën arsimi
muzikor për klasën II për shkollën fillore nëntëvjeçare.



1. QËLLIMET E MËSIMIT 
NË KLASËN E II-të

Nxënësi:

të zhvillojë qëndrim të drejtë për këndim (ulur, mbajtur, frymëmar-
rje);
të zhvillojë shprehi për këndim të kultivuar (këndim mesatar pa 
grimasë, ngritja e supeve dhe bërtitje);
të demonstrojë (këndojë) këngë me vijë të llojllojshme melodiko-
ritmike;
të aftësohet për dëgjim aktiv të muzikës;
ta njohë muzikën e instrumenteve të ndryshme;
t’i mbajë mend, përsërisë dhe shfrytëzojë lëvizjet në aktivitetet 
muzikoro ritmike;
ta identifikojë dhe përdorë ritmin;
të njihet me disa instrumente muzikore për fëmijë dhe të përpiqet 
që të ekzekutojë me to;
të shfaq interesim për realizimin e efekteve të zëshme, improvizi-
meve spontane të motiveve të shkurtëra muzikore etj;
të inkuadrohet në veprimtarinë muzikore;
të nxitet për shprehjen vetanake muzikore.



2. QËLLIMET KONKRETE

1. KËNDIM (20 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:
të fitoj shprehi që trupin ta mba-
jë drejt gjatë këndimit;
të zhvillojë ndijim për ritëm dhe 
të identifikojë ritëm të caktuar;
të zhvillojë interesim për këndim
të këndojë këngë të ndryshme 
për nga përmbajtja dhe karakteri;
të bisedoj për përmbajtjen e 
këngës.

Tinguj;
Qëndrim të drejtë 
gjatë këndimit;
Ritëm;
Këndimi i këngëve 
artistike (për fëmijë, 
popullore, të lidhura 
me festat shtetëro-
re dhe fetare) të 
ndryshme për nga 
përmbajtja dhe 
karakteri (deri në dy 
strofa me gjerësi c1 
(d1) a1)

tingull
zë;
këngëtare;
numratore;
fjalë të shpejta;
këngë;
melodi;

Ushtrime për këndim të drejtë, për mbajtjen e trupit, 
ushtrime për frymëmarrje; (të këndojë pa pengesa, mesa-
tarisht, pa grimasje, ngritja e supeve, pa bërtitje etj);
ekzekutimi i numratoreve dhe fjalëshpejtave me ritëm të 
rrjedhshëm dhe diksion të qartë (psh.: numratoret dhe 
fjalëshpejtat të njohura për nxënësit);
të kënduarit e këngëve të ndryshme për nga përmbajtja 
dhe karakteri (psh, këndon këngë për stinët e vitit, këngë 
për fëmijët, këngë popullore etj.);
të kënduarit e këngëve të ndryshme për nga përmbajtja 
dhe karakteri (deri në dy strofa me gjerësi cl (dl) al). 



2. MUZIKA DHE LËVIZJET (25 ORË )

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të nxitet që t’i përputh lëvizjet e 
veta me karakteristikat muzikore;
të zhvillojë shqisë për ritëm;
të nxitet që të bëjë lëvizje 
sipas korreografisë paraprake të 
caktuar;
të njohë dhe realizojë valle 
popullore;
të nxitet për pjesëmarrje në dra-
matizimet elementare muzikore;

Hapa muzikore 
ritmike (hapërim, 
marshim, kërcim;
Lojra muzikore;
Vallëzim;
Dramatizime ele-
mentare muzikore 
(me vallëzim dhe 
pantomima);

Gjesti;
Pantomima;

- hapërim;
- marshim;
- kërcim;
- vallëzim, valle

Ekzekutimi i kërcimit në shoqërimin muzikor me staccato;
kombinimi i hapërimeve dhe kërcimeve;
pjesëmarrje në lojrat muzikore;
ekzekutimi i valleve dhe vallëzimeve të zakonshme;
pjesëmarrja në dramatizimet elementare muzikore ose 
kompozime instrumentesh me zgjedhje të lirë. Vallëzim i 
luleve nga P.I. Cajkovski etj.



3. DËGJIMI I MUZIKËS (12 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

ta dëgjojë dhe njohë: muzikën klasike, 
popullore dhe muzikën për fëmijë;
ta njohë karakterin e muzikës (e kën-
dshme, e pikëllueshme, e shpejtë, e 
ngadalshme etj).
të bisedojë për muzikën që e dëgjonë;
të dëgjojë këngë dhe valle popullore;
t’i dëgjojë dhe njohë tingujt e instru-
menteve të caktuara muzikore

Dëgjimi i muzikës 
klasike dhe popullo-
re, si dhe muzika për 
fëmijë;
dëgjimi i folklorit 
muzikor (këngë 
dhe valle popullore 
nga bashkësia e 
tyre etnike dhe nga 
bashkësitë tjera)

Instrument;
ekzekutim;
ekzekutues;
autor i muzikës
këngë dhe valle 
popullore

Dëgjim i muzikës klasike (Mocart - Muzikë e vogël 
nate - fragment.
Dëgjim muzikor për fëmijë;
këngë nga festivalet për fëmijë
muzikë popullore (valle dhe këngë nga bashkësi të 
ndryshme të etniteteve në Maqedoni dhe në botë)
njohja me tingujt e instrumenteve muzikore përmes 
dëgjimit dhe veprave muzikore ose fragmenteve 
(piano, violinë, daulle, etj). 

4. EKZEKUTIMI I INSTRUMENTEVE MUZIKORE PËR FËMIJË (4 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të zhvillojë ndjenjë të ritmit;
të njihet me mënyrën e ekzekutimit të 
instrumenteve të caktuara muzikore për 
fëmijë;
të përsëris motive të shkurtëra ritmike; 
të shoqërojë këngë të njohur me IMF të 
caktuara.

Ritmi;
Ekzekutimi i ins-
trumenteve ritmike 
muzikore;
Shoqërimi i këngëve 
dhe motivet e shkur-
tëra me instrumente 
muzikore për fëmijë

Ritmi;
emrat e instrumen-
teve muzikore për 
fëmijë (të cilët për-
doren në shkollë);
shoqërimi

Ekzekutimi i instrumenteve ritmike për fëmijë të 
bëra nga materiale natyrale;
ekzekutim me instrumentet ritmike fëmijërore 
(psh., përsërit motive të shkurtëra ritmike);
shoqërim të zakonshëm të këngës së njohur me 
IMF



5. BAZAT E SHKRIM-LEXIMIT MUZIKOR (3 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të njeh tonet e ulëta dhe 
të larta;
t’i njeh kohëzgjatjet më të 
gjata dhe më të shkurtëra. 

Paraqitja vizuale 
grafike e ritmit;
Regjistër (ulët, 
lartë)

lartë, ulët
të njejtë

Njohja e toneve të larta dhe të ulëta përmes shembujve muzikor dhe 
lojërave muzikore.
njohja e qëndrueshmërive të njejta, të gjata dhe të shkurtëra përmes: 
gjërave, ilustrimeve dhe simboleve të shkurtëra. 

6. BAZAT E SHPREHJES DHE KRIJIMTARISË MUZIKORE PËR FËMIJË (8 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të nxitet për shprehje muzikore 
me zë, ekzekutim, lëvizje;
të arrijë siguri dhe vetëbesim në 
shprehjen personale muzikore;
të nxitet për shprehjen figura-
tive të mbresave nga muzika e 
dëgjuar;
të tregoj gadishmëri për punë 
ekipore.

Shprehje kreative 
përmes këndimit, 
lëvizjes dhe ekzeku-
timit;
shprehje figurative 
të mbresave nga 
muzika e dëgjuar.

Vetë nxënësi krijon korreografi personale të këngës së përpunuar 
ose shembull muzikor me lëvizjen e trupit të tij, me paramendimin e 
hapave dhe lëvizjes së duarve;
shprehjet dhe krijimi kreativ i këngëve të dëgjuara dhe shembujt mu-
zikor nga stile dhe zhanre të ndryshme (këngë për Vitin e Ri, këngë 
të njohura);
pjesëmarrje në aktivitete në të cilat nxënësit në vend që të përgji-
gjen me fjalë përgjigjen me këndim;
pjesëmarrje në aktivitete përmes shprehjes figurative të mbresave 
nga muzika e dëgjuar.



3. REKOMANDIMET DIDAKTIKE

Përmbajtjet mësimore nga lënda e arsimit muzikor japin mundësi 
që të realizohen për tu integruar me përmbajtjet e programit më-
simor nga gjuha amtare, matematika, gjuhë angleze, njohja me 
mjedisin, arsimi muzikor dhe fizik. Gjithashtu, jepet mundësi për 
integrim të planifikuar të brendshëm të të gjitha temave në për-
puthje me nevojat e nxënësit dhe aktiviteteve të planifikuara.
Gjatë realizimit të përmbajtjeve, arsimtari duhet të nxisë dhe la-
vdërojë secilin fëmijë gjatë shprehjeve muzikore dhe nuk guxon të 
lejojë të krijohet atmosferë kompetitive ndërmjet nxënësve.

Fondi vjetor i orëve

TEMAT Numri i orëve
1. Këndim 20 orë

2. Muzikë dhe lëvizje 25 orë

3. Dëgjimi i muzikës 12 orë

4. Ekzekutim në instrument muzikor për fëmijë  4 orë

5. Bazat e shkrim-leximit muzikor  3 orë

6. Bazat e shprehjes dhe krijimit muzikor  8 orë

GJITHSEJ: 72 orë

 Shënim: Numri i orëve është dhënë në mënyrë të orientuar.

Mjetet mësimore: 

Mjetet audio- vizuale (TV, DVD- pleer, videopleer, kompjuter);audio- vizuale (TV, DVD- pleer, videopleer, kompjuter);audio- vizuale (TV, DVD- pleer, videopleer, kompjuter);- vizuale (TV, DVD- pleer, videopleer, kompjuter);vizuale (TV, DVD- pleer, videopleer, kompjuter);(TV, DVD- pleer, videopleer, kompjuter);TV, DVD- pleer, videopleer, kompjuter);, DVD- pleer, videopleer, kompjuter);DVD- pleer, videopleer, kompjuter);- pleer, videopleer, kompjuter);pleer, videopleer, kompjuter);, videopleer, kompjuter);videopleer, kompjuter);, kompjuter);kompjuter););
Instrumentet muzikore për fëmijë;;
Mjetet dhe materialet didaktike;
Burimet e ndryshme për mësim nga mjedisi i drejtpërdrejtë (gjësen-
de në natyrë dhe mjedis);
Mjete vizuale (ilustrime, fotografi, aplikacione etj.);
Internet, softvere arsimore. 

4. VLERËSIMI I TË ARRITURAVE 
TË NXËNËSVE

Gjatë mësimit rregullisht përcjelljen dhe vlerësohen të arriturat e nxënës-
ve, grumbullohen treguesit për aktivitetet e tyre, motivimit për shprehje 
muzikore, angazhimit të nxënësve, përkushtimit të punës, si dhe punës 
ekipore (vlerësimi formativ). 

Gjatë ndjekjes të të arriturave të nxënësve, arsimtari duhet në veçanti 
të kujdeset ndaj qasjes individuale në të arriturat e secilit fëmijë në 
veçanti.



7. PROGRAMIN MËSIMOR E 
PËRPILOI EKIPI PROFESIONAL:

1. Ankica Vitanova, këshilltare për arsim muzikor, BZHA - Shkup
2. Mr. Viktorija Kolarovska - Gmirja, profesor me korrespondencë në 

Fakultetin e artit muzikor - Shkup 
3. Vejislav Popovski, këshilltar për arsim muzikor, BZHA - Berovë
4. Olgica Naumovska, këshilltare për mësim klasor, BZHA - Tetovë
5. Vera Angelovska, arsimtare - SHF “Kuzman J. Pitu” - Shkup
6. Emilija Hristova, arsimtar klasor, SHF “Lazo Angelovski” - Shkup
7. Hava Doko, edukatore, SHF “25 maj” - Shkup

8. VENDIMI DHE DATA E 
SJELLJES SË PROGRAMIT 
MËSIMOR

Programin mësimor nga lënda e arsimit muzikor për klasën e II në arsi-
min fillor nëntëvjeçar e miratoi:

Ministër
Sulejman Rushiti  më 18.10.2007 
    (vendim nr.10 - 2066/10)

5. KUSHTET HAPSINORE PËR 
REALIZIMIN E PROGRAMIT 
MËSIMOR 

Sa i përket kushteve hapsinore për realizim programi bazohet në Norma-
tivin për hapësirën për klasën e I, II dhe të III dhe mjeteve mësimore 
për klasën e I të sjellura nga ana e ministrit të Arsimit dhe Shkencës me 
vendim nr. 07 - 4061/1 të datës 31.05.2007.

6. NORMATIVI PËR KUADRIN 
ARSIMOR

Puna edukativo-arsimore në klasën e parë mund ta realizojë personi i 
cili ka kryer:

Fakultetin Pedagogjik - profesor i mësimit klasor;
Fakultetin Filozofik - Instituti për pedagogji.





ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR PROGRAMI
MËSIMOR

ARSIMI FIGURATIV



Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 i Ligjit për organizimin dhe punën e organeve 
të administratës shtetërore (“Gazeta zyrtare e RM” nr.58/00 dhe 44/02) neni 24 
dhe 26 i Ligjit për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 
70/06 dhe 51/07), Ministri i Arsimit solli program mësimor për lëndën arsimi
figurativ për klasën II për shkollën fillore nëntëvjeçare.



1. QËLLIMET E LËNDËS. QËLLIMET E LËNDËS 
MËSIMORE NË KLASËN E II-TË:

Nxënësi:

të mësojë fjalë dhe terme të reja të cilat përdoren në përmbajtjet 
mësimore;
të zhvillojë aftësi për zbatimin e materialeve të ndryshme dhe te-
knikave për vizatim, pikturim, formësimin në hapsirë dhe krijimin 
e shprehjes figurative;
në mënyrë të pavarur dhe lirshëm t’i tregojë njohuritë, përjetimet 
dhe mbresat, mendimet dhe fantazmat me ndihmën e gjuhës dhe 
krijimtarisë figurative;
të di të bëjë zgjedhje të ideve, të aktiviteteve, mjeteve dhe të 
përbëjë krijim figurativ;
të di të regojë emocione të ndryshme përmes materialeve dhe tek-
nikave ilustruese;
të zhvillojë shprehi kulturoro-higjienoteknike dhe shprehi pune; 
të zhvillojë nevojën për ruajtjen dhe fisnikërimin/përmirësimin e 
mjedisit të tij;
të dijë në mënyrë verbale ta sqarojë krijimin e vet figurativ;
të njihet me trashigiminë kulturore;
të njihet me teknikën kompjuterike për vizatimin e vijave dhe for-
mave të ndryshme.



VIZATIM (20 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:
të nxitet që përmes vizatimit të 
tregojë ide, disponim;
të fitojë shprehi për mbajtje të 
drejtë të trupit gjatë vizatimit;
t’i njohë dhe emërtojë shtresat 
dhe materialet për vizatim;
të bëjë dhe të motivohet t’i 
përdorë mjetet dhe materialet 
për vizatim;

Mjetet elementare për 
vizatim dhe përdorimi 
i tyre

Elementet figurative 
gjatë vizatimit

prerje
detaj (hollësi)

Gjatë shëtitjes e vëzhgon dhe e njeh mjedisin e drejtpër-
drejtë dhe i vëren karakteristikat e tyre figurative (kontu-
ra, vija, forma, madhësi etj.,)
Vëren detaje dhe i paraqet në hapësirë (para-mbrapa, lart-
posht, djathtas-majtas).

të zhvillojë ndjenjë për vijën 
përmes krijimit figurativ spon-
tan;
të vërej dhe dalloj format, vijat 
dhe madhësitë në natyrë;
të mbaj mend dhe realizojë vijë 
konture;
ta përshkruaj me fjalë të veta 
vizatimin *si e përjeton;
të vizatojë motiv nga krijimtaria 
popullore (qendisje, laramani 
etj).

Vizatimi Vizaton vija me trashësi të ndryshme, kahje, intenzitet dhe 
saktësi dhe i zbaton në tërësinë figurative.
Vizaton me lapsa të ndryshëm (HB, B1, deri B12), vëzhgon 
dhe konkludon se me çfarë intenziteti, saktësi dhe cilësi 
është vija, pavarësisht nga lapsi që përdoret. 
Hulumton me materiale të ndryshme me shtresa figurative 
(rërë, borë, letër të vjetër etj).
Vizaton sipas vëzhgimit, të mbajturit mend dhe fantazisë.
Vizaton vijë konture.
Merr pjesë në vizatimin e vizatimit grupor.
Vizaton laramani nga qëndisja popullore.
Vizaton sipas zgjedhjes së tij. 



PIKTURIM (28 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të zhvillojë ndjenjë për 
pjesëmarrje të ngjyrës të 
sendeve në natyrë dhe 
vepra artistike;
të dijë të veprojë drejtë 
me materiale të ndryshme 
pikturuese (letër, pëlhurë, 
brushë);
t’i zbatojë teknikat për 
ilustrim;
t’i njohë ngjyrat kryesore 
dhe të njejtat t’i zbato-
jë për të fituar ngjyrat 
sekundare;
t’i zhvillojë dhe kultivojë 
shprehitë higjienoteknike

Mjetet elementare 
për pikturim dhe 
përdorimi i tyre;
Pikturim;

Kollazh

Ngjyra sekundare
Kontrast
Errët ndritshëm
kollazh

Përmes shëtitjeve vëzhgon dhe vëren pasurinë e ngjyrave në na-
tyrë.
E përgatit hapsirën ku do të pikturojë (me letër të vjetër, mushamë 
etj.), bën zgjedhjen e brushave, pas përdorimit të mjeteve pavarë-
sisht i lanë dhe i vendos në vendin e duhur.
Ngjyros me brusha të ndryshme dhe i zbulon karakteristikat e tyre.
Në shtresa letre (të ndryshme nga forma, formati, madhësia, 
ngjyra, trashësia) piktur me ngjyra
Krahason gjurmë ku ngjyrat për pikturim i vendosin në shtresa të 
ndryshme.
Drejtpërdrejt pikturon me brushë dhe ngjyra dhe me pastel pa mos 
e vizatuar paraprakisht motivin me laps.
Pikturon në shtresë të errët me ngjyra dhe nianca të ndritshme 
(zbaton kontrast).
Hulumton dhe pavarësisht konkludon se si fitohen ngjyrat sekunda-
re (e portokallta, ngjyr vjollce, e gjelbër).
Ushtron për të prerë me gërshërë dhe për të ngjitur me ngjitës.
Përpunon kompozime me kollazh sipas mendimit të vet.
Lirshëm i përdor materialet figurative, luan me ato, eksperimenton 
dhe kombinon sipas fantazis së tij.
Vëren në mjedisin e drejtpërdrejt kontrastin errëtdritë.
Pikturon sipas asaj që e ka përjetuar.
E vëren rëndësinë e ngjyrave dhe në mënyrë individuale dhe kreati-
ve i zbaton në kombinim me forma, tekstura etj..
Përpunon disejn për send që përdoret në jetën e përditshme.
Viziton ekspozita figurative në shkollë dhe në institucione tjera 
figurative.



FORMËSIMI I HAPËSIRËS, MODELIMI DHE NDËRTIMI (10 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

 të aftësohet për modelim;
Ta vërejë dhe hulumtojë mjedi-
sin dhe t’i vërejë karakteristikat 
figurative të formave;
tÇi zbulojë karakteristikat e 
materialeve përmes ndjenjave 
vizuale, taktile etj;
të modelojë format tredimensio-
nale (formën e zakont dhe atë të 
ndërlikuar);
të arrijë përvojë elementare për 
karakteristikat e disa sendeve: 
zakontë-ndërlikuar, këndor-cilin-
drik; i plotë-i zbrazët; i madh-i 
vogël;
të aftësohet për përdorim të 
drejt të mjeteve për modelim dhe 
sendërtim;
të aftësohet për shprehje 
tredimensionale nga materiali i 
ndryshëm;
të shikojë skulpturë.

Mjetet elementare 
për modelim
Modelim
Mjetet elementare 
për formësim
Formësim

Modelim;
Figurë
Zbrazët-mbushët;
Thellë-
hapur-mbyllur;
lëmuar- vrazhdë;
hapësirë e brendsh-
me dhe e jashtme
maskë
maketa
skulpturë

Modelon me argjil, glinomol, plastelin, forma brumi të 
zakonshme në natyrë.
Modelon forma të zakonshme (top, katror, fruta, pjata 
etj.).
Modelon forma të zakonshme (top, katror, fruta, pjata 
etj.).
Formëson forma të ndërlikuara (mjete të komunikacionit 
etj.).
Hulumton me materiale figurative me procedura të shti-
mit, zbritjes, thellimit etj.
Modelon forma të ndryshme me madhësi dhe vëllim të 
ndryshëm (nënë me fëmijë, mjete komunikacioni, pulë 
dhe zogjë etj.). 
Modelon me argjil forma gjeometrike dhe i komponon në 
tërësi figurative.
Modelon dhe formon maketa të ndryshme me material të 
llojllojshëm (shkollë, shtëpia ime, oborr fshati, lagja ime, 
komunikacioni etj.),dhe paraqet hapësir të jashtme.
Kombinon dhe përbën me sende të ndryshme dhe shpreh 
apo paraqet hapësirë të jashtme (klasa ime, dhoma ime).
Përpunon forma të ndryshme me maskë qulli.



VULOSJE (6 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të zgjedh në mënyrë të pava-
rur gjësende me të cilat do të 
vulosë;
pavarësisht të vulosë dhe 
pjesërisht të merr pjesë në për-
punimin e vulave;
të vulos me materiale natyrore 
dhe të konkludojë se mund të 
përsëritet forma (ritmi) i njejtë;
pavarësisht të vizatojë dhe të 
prejë elemente për kartuq vulë;
të përpunojë pavarësisht mono-
tipi.

Materialet elementa-
re për vulosje
Vulosje

Vulosje;
vulosje (shabllon);
gjurmë;
formë;
laramani (dekorim)

Zgjedh sende dhe materiale: gjethe bimësh, fruta, guaca, 
ngjyra, shtresa dhe vulosje me ato.
Përpunon kallëpe për vulë kartuqi., dhe njihet me proce-
sin e vulosjes.
Hulumton me vulosje me ç’rast me përsëritjen e gjurmës 
së njejtë me përdorimin e ritmit fiton laramani ngjyrash 
(dekorim).
Pavarësisht përpunon monotipi.
Në mënyrë kreative e përpunon monotipinë me ngjyrosje. 



KOMUNIKIMET VIZUALE DHE DISEJNI (8 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të mësojë vlerat figurative 
(zbukurime, laramani ngjyrash) 
të gjësendeve në përdorimin e 
përditshëm;
të zbulojë se gjësendet kanë 
funksion të përdorshëm dhe 
praktik dhe janë të formësuara 
në mënyrë estetike;
të disejnon sende për përdorim 
të përditshëm;
të njihet me zbatimin e kompju-
terit gjatë përpunimit të disejnit. 

Disejn
Komunikime vizuale

Dekorirm;
Disejn (laramani) 
zbukurim;
stoli.

Përpunon plan për dekorimin e gjësendeve (çarshaf, pece-
të, tapetë, shall);
Dekoron gjëra të ndryshme zbukuruese gjatë së cilëve fut 
ritëm dhe kolorit (gota, pjata, zbukurime);
Përpunon gjësende zbukuruese për Vitin e Ri nga ambala-
zha të ndryshme;
Përpunon origame;
Dekoron sende për përdorim të përditshëm;
Përpunon sende dekorative (stoli, soli për vitin e ri);
Dekoron ambalazhë;
shfrytëzon kompjutor për përpunimin e laramanisë.



3. REKOMANDIME DIDAKTIKE

Përmbajtjet mësimore të lëndës së arsimit figurativ japin mundësi 
që të realizohen për integrimin e përmbajtjeve të programeve më-
simore nga gjuha amtare, matematikë, gjuhë angleze, njohja me 
mjedisin, arsimi muzikor dhe fizik. Gjithashtu, jepet mundësi për 
integrim të brendshëm të planifikuar të të gjitha temave në përput-
hje me nevojat e nxënësve dhe me aktivitetet e planifikuara.

Fondi vjetor i orëve

TEMAT Numri i orëve
1. Vizatim 30 orë

2 Pikturim 16 orë

3. Vulosje 8 orë

4. Modelim 6 orë

5. Formësim 4 orë

6. Aktivitete -hulumtuese figurative 8 orë

GJITHSEJ: 72 orë

Vërejtje: Numri i orëve është dhënë në mënyrë orientuese.

Mjetet mësimore: 

Burime të ndryshme mësimi nga mjedisi i drejtpërdrejtë (materiale 
për vizatim dhe pikturim, materiale për vulosje dhe formësim, gjë-
sende në natyrë dhe mjedis, kutia, brusha, letër, fruta, degë etj.);
Materiale dhe mjete didaktike;

Mjete vizuale (gjësende nga mjedisi i drejtpërdrejtë, riprodhime, 
krijime nxënësish, aplikacione etj.);
Sllajde, ilustrime, revista etj.;
Mjete audio-vizuale (TV, DVD-pleer, videopleer, fotoaparat digji-
tal, kamerë digjitale, kompjuter dhe mjete tjera); 
Internet, softvere arsimore.

4. VLERËSIMI I TË ARRITURAVE 
TË NXËNËSVE

Gjatë mësimit rregullisht përcjellen dhe vlerësohen të arriturat e nxënës-
ve, grumbullohen treguesit për aktivitetet e tyre, motivimi për krijime 
figurative, angazhimi i nxënësve, përkushtimi në punë, si dhe puna eki-
pore (vlerësimi formative).

Kjo komponentë është pjesë përbërëse e planifikimit të arsimtarit për 
mësimin dhe mësimi. 

Mënyra e kontrollimit dhe vlerësimit:

Notimi me shkrim: 

Observimi i fëmijës-nxënësit;
Bisedë si mënyrë e të shprehurit;
Përshkrim verbal të vizatimit individual;
Shkalla e përvetësimit të teknikave figurative;



Aftësitë individuale kreative;
Pjesëmarrje dhe paraqitje të krijimit figurativ;
Vërejtja dhe njohja e sendeve të ndryshme nga mjedisi i drejtpër-
drejt dhe zbatimi në krijimtarinë figurative;
Prezantimi i krijimeve figurative të nxënësve;
Shprehje kreative dhe krijimi i teknikave figurative;
Njohja e materialeve dhe teknikave figurative;
Pjesëmarrje aktive në punën ekipore etj. 

5. KUSHTET HAPSINORE PËR 
REALIZIMIN E PROGRAMIT 
MËSIMOR 

(Programi t’i përmbahet normativit të përgjithshëm për pajisje për reali-
zimin e programeve mësimore).

6. NORMATIVI PËR KUADRIN 
MËSIMOR

Mësimin e arsimit figurativ në klasë të parë mund ta realizojë personi i 
cili ka të kryer:

Fakultetin Pedagogjik - profesor i mësimit klasor;
Fakultetin Filozofik - Instituti për pedagogji.

7. PROGRAMIN MËSIMOR E 
PËRPILOI GRUP EKSPERTËSH:

1. Trajko Jovanovski, këshilltar i arsimit dhe artit figurativt, BZHA - 
Veles

2. Vaska Levkova, këshilltare e edukimit dhe arsimit parashkollor, BZHA2.  Vaska Levkova, këshilltare e edukimit dhe arsimit parashkollor, BZHAVaska Levkova, këshilltare e edukimit dhe arsimit parashkollor, BZHALevkova, këshilltare e edukimit dhe arsimit parashkollor, BZHALevkova, këshilltare e edukimit dhe arsimit parashkollor, BZHA, këshilltare e edukimit dhe arsimit parashkollor, BZHAkëshilltare e edukimit dhe arsimit parashkollor, BZHAëshilltare e edukimit dhe arsimit parashkollor, BZHAshilltare e edukimit dhe arsimit parashkollor, BZHAe edukimit dhe arsimit parashkollor, BZHAe edukimit dhe arsimit parashkollor, BZHAedukimit dhe arsimit parashkollor, BZHAedukimit dhe arsimit parashkollor, BZHAdhe arsimit parashkollor, BZHAdhe arsimit parashkollor, BZHAarsimit parashkollor, BZHAarsimit parashkollor, BZHAparashkollor, BZHAparashkollor, BZHA, BZHABZHA
- VelesVeles

3. Olgica Naumovska, këshilltare e mësimit klasor, BZHA - Tetovë

4. Mr. Zhaklina Gligorievska - Koçoska, Shkolla për art të aplikueshëm 
“Lazar Liçenovski” - Shkup

5. Ana Cvetkoska- Panova, IPKF “13 Nëntori” - Shkup 



6. Roberta Jordanovska, profesor në mësimin klasor SHF “Lazo Angelo-
vski” - Shkup

7. Adrijana Ademi, profesor në mësimin parashkollor SHF “26 Korriku” 
- Shkup

8. VENDIMI DHE DATA E 
MIRATIMIT (SJELLJES) SË 
PROGRAMIT MËSIMOR

Programin mësimor nga lënda e arsimit figurativ për klasën e II-të e  
miratoi:

Ministër
Sulejman Rushiti  më 18.10.2007 
    (vendim nr.10 - 2066/6)





ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR PROGRAMI
MËSIMOR

ARSIMI FIZIK 
DHE SHËNDETËSOR



Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 i Ligjit për organizimin dhe punën e organeve 
të administratës shtetërore (“Gazeta zyrtare e RM” nr.58/00 dhe 44/02) neni 24 
dhe 26 i Ligjit për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 
70/06 dhe 51/07), Ministri i Arsimit solli program mësimor për lëndën arsimi
fizik dhe shëndetësor për klasën II për shkollën fillore nëntëvjeçare.



1. QËLLIMET E MËSIMIT 
PËR KLASËN E II-të

 Nxënësi:

të aftësohet për mbajtje të drejtë të trupit përmes ushtrimeve 
adekuate;
të ushtrojë dhe realizojë lëvizje të drejta dhe të koordinuara me 
duart, këmbët dhe pjesët tjera të trupit për funksion optimal të 
aparatit lokomotor;
të zotërojë elemente të reja motorike nga bazat e atletikës dhe 
gjimnastikës;
të zhvillojë ndjenjë për ritëm dhe lëvizjes me lojëra dhe vallëzi-
me;
ti dijë dhe respektojë rregullat e lojërave të ndryshme;
ta zhvillojë koordinimin motorik dhe orientimin në hapësirë;
të nxitet për pjesëmarrje në realizime ekipore të ushtrimeve dhe 
lojërave;
të nxitet për pjesëmarrje në aktivitete sipas zgjedhjes së tij.



TEMA 1: USHTRIME PËR VENDOSJE ORGANIZATIVE DHE LËVIZJE 

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

ta përvetësojë vendosjen dhe 
lëvizjen në kolonë nga një dhe 
nga dy në ecje dhe vrapim;

Ushtrime të ven-
dosjes në kolonë 
nga një dhe nga dy;

Fushë dhe sallë 
sportive

Nxënësit vendosen në: një rresht; në dy rreshta; në kolonë 
nga një dhe nga dy nxënës dhe poashtu lëvizin në kolonë; 
vrapim drejtë dhe në qark;

ta zhvillojë koordinimin dhe lëvi-
zjen e orientuar në hapësirë;
të aftësohet të mbajë distancën 
në kolonë dhe rresht;
të zhvillojë aftësi për emocione 
pozitive të përjetuara gjatë akti-
viteteve motorike;
të stimulohet t’i përjetojë 
aktivitetet fizike si aktivitete të 
këndshme.

vendosja në dy 
rreshta;
lëvizja në kolonë, 
drejtë, zikzak dhe në 
qark (sipas forma-
ve gjeometrike të 
vërejtura);
formimi i grupeve në 
hapësirë të caktuar.

nxënësit lëvizin në vija të caktuara në sallë, fushë 
sportive përmes të cilave nxënësit e mbajnë drejtimin e 
lëvizjes;
realizojnë lojëra tren, lëvizje, kolona automobilash, zogj 
ej,.
nxënësit grupohen në grupe më të vogla për të realizuar 
në lëvizje dhe ushtrime motorike me disa rregulla të lojës;
realizimi i aktiviteteve në hapësirë të caktuar me grupe të 
vogla.



TEMA 2: USHTRIME PËR FORMIMIN E TRUPIT DHE LËVIZJET (REALIZOHEN NË ÇDO ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të nxitet për të realizuar ushtri-
me me duart, trupin dhe këm-
bët (drejtë dhe në mënyrë të 
koordinuar);
të nxitet drejtë të realizojë 
ushtrime për përforcim, relaksim 
dhe zgjatje apo shtrirje;

Ushtrimet për duart 
dhe brezin e supeve;
ushtrime për trupin;
ushtrime për legenin 
dhe këmbët;
komplekse të posa-
çme të ushtrimeve 
me ndikim preventiv 
për deformitetet 
trupore;

Përkulje;
përkulje djathtas 
dhe përkulje anash;
hap para.

Ushtrime për formimin e trupit dhe lëvizjet.
Ushtrime preventive për parandalimin e nxënësve ndaj 
deformiteteve të caktuara trupore (kifozë, skoliozë).
Ushtrime për zhvillim simetrik dhe mbajtja drejtë e trupit.

ta zhvillojë ndjenjën për realizim 
estetik të lëvizjeve; 
të nxitet të realizojë ushtrime në 
përputhje me ritëm dhe tempo të 
caktuar;
t’i realizojë drejtë ushtrimet ulur, 
gjysmëulur dhe i shtrirë n; bark 
dhe në shpinë.



TEMA 3: BAZAT E ATLETIKËS

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

ta ushtrojë ecjen dhe vrapimin e 
drejtë;
t’i zhvillojë grupet e mëdha 
muskulore të brezit të supeve, 
duart, trupin dhe legenit të 
këmbëve;
ta zhvillojë ndjenjën për tempo 
të lëvizjes;
t’i zhvillojë aftësitë e aparatit 
vestibular, baraspeshën me 
mbajtjen e lëvizjeve në drejtimin 
e preferuar;
ta zhvillojë aftësinë për lëvizje 
të përgjithshme të aparatit loko-
motor dhe lëvizje të koordinuar 
në hapësirë;
ta shfrytëzojë tekniken e kërci-
mit dhe rënies (me hov, gjegjë-
sisht me vrapim);
t’i zotërojë teknikat e hudhjes 
dhe kapjes së drejtë;
ta zhvillojë koordinimin e apara-
tit lokomotor gjatë hudhjes dhe 
zënies së topave;
ta zhvillojë saktësinë. 

Ecje me ndryshimin 
e ritmit, hapa të 
gjatë dhe të shkurtë, 
(ngadal, mesata-
risht dhe shpejtë);
ecje në drejtime të 
ndryshme: përpara, 
mbrapa, ngadal,ecje 
anash në njërën dhe 
tjetrën anë;
lloji i vrapimeve në:
kolonë nga një dhe 
dy;
kërcim nga vendi 
dhe me vrull;
Kërcim në lartësi;
Hudhje dhe zënie të 
topit;
Hudhja e topit në 
cak;
hudhje në largësi;
lojëra në vend dhe 
në lëvizje. 

Ngadal, mesatarisht, 
lëvizje të shpejtë; 
hudhje,
hudhje në vend të 
caktuar dhe hudhje 
mbi rrjet; 
kërcim.
Kërcim në vend të 
caktuar.

Aktivitete dhe lojëra stafetore me ecje dhe vrapim në 
drejtim të caktuar; ecje majtas, djathtas, para, mbrapa, 
ecje dhe vrapim në kushte natyrore; lojëra me kërcim dhe 
kërcim pupthi, me njërën dhe tjetrën këmbë;
Lloje të ndryshme të kërcimit me litar.
Rënie në shtresë të butë. 
Hudhja e topit në largësi, cak dhe në kosh.
Hudhja e topit përmes rrjetit të ulët me të qëlluar në cak. 



TEMA 4: BAZAT E GJIMNASTIKËS

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të ushtroj ecje të drejtë dhe 
rrokullisje rreth boshtit në anën 
e djatht dhe të majt
ta zhvillojë koordinimin në 
hapësirë dhe ndjenjën për lëvizje 
në parter në pozita të ndryshme 
të trupit;
të nxitet për lëvizje me 
rrokullisje;
ta zotërojë dhe ushtrojë teknikën 
e ngritjes dhe bartjes së drejtë;
të përdorë dhe ushtrojë tekni-
kën për bartje të përbashkët të 
sendeve;
ta zhvillojë fuqinë dhe lëvizjen e 
grupeve të mëdha muskulore;
të aplikohet në mbajtje estetike 
dhe elegante të trupit dhe pjesë 
nga ai. 

Rrokullisje (përmes 
boshtit të trupit në 
njërën dhe tjetrën 
anë);
Përkundje;
përkundje në shpinë 
dhe bark;
Zvarritje;
Përdorimi i veglave 
të ulta gjimnasti-
kore:
ulëse suedeze: 
Ecje dhe zvarritje;
kapërcim përmes 
thasëve, litar
Ngritje dhe bartje, 
tërheqje, shtyerje 

Rrokullisje;
tundje, kolovitje, 
ngritje;

Ecje përmes tunelit, ecje në çifte, ecje në kolonë.
Bartja dhe realizimi i elementeve kryesore për gjimnasti-
kë. (me vëmendje të ngarkesës së nxënësit gjatë realizim 
të elementeve më të vështira).
Lojëra me ecje, vrapim, bartje, shkelje, të ngjiturit, 
rrokullisje etj. Me theks të posaçëm për ngarkesë mesata-
re.



TEMA 5: LOJËRA

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi:

të nxitet për të marrë pjesë në lojëra;
të nxitet për të respektuar rregullat e lojës;
t’i zhvillojë dimensionet psikomotorike: shpe-
jtësinë, gjindshmëria, qëndrueshmëria, reagim 
i drejtë dhe me kohë, elasticiteti etj.;
të ndihmojë, bashkëpunojë, komunikojë dhe 
në mënyrë disiplinore të realizojë detyra të 
parashtruara;
t’i zhvillojë aftësitë për sjellje të kontrollu-
ar dhe të shprehurit e emocioneve në gara, 
kulturë në përkrahjen e ekipit të tij.

Lojëra elementare;
Lojëra stafetore;
Lojëra pa kufi;
Vallëzime popullore 
etj.

Valle popullore dhe 
vallëzim;
nocione nga rre-
gullat e lojës.

Lojëra në të cilat zhvillohet dëshira për 
fitore, frymë garuese, aftësi për kontribut në 
ekip, ndihmë dhe disfatë.
Luajtja e lojërave elementare, lojëra stafeto-
re, lojëra pa kufi etj.
Lojëra vallëzimi të përcjellura me muzikë.

Përveç programit të rregullt mund të realizohen edhe tema mësimore-lëmi në marrëveshje me prindërit:

Not;
Aktivitete në borë;
Vozitje të trotinetit, biçikletës, rrolerëve;
Aktivitete në natyrë: shëtitje (piknik) dhe ecje;
Sporte shkollore;
Shkolla sportive dhe projekte.

(Këto tema mësimore realizohen sipas programit të posaçëm në nivel të shkollës dhe realizohen sipas standardeve të përcaktuara dhe varësisht nga 
interesat dhe mundësitë e prindërve)



3. REKOMANDIME DIDAKTIKE

Gjatë realizimit të programit për arsimin fizik dhe shëndetësor fillohet 
nga mundësitë zhvillimore, aftësitë dhe interesimet e nxënësve shtatëv-
jeçar.

Programi për arsimin fizik dhe shëndetësor ofron spektër të gjerë të 
aktiviteteve në bashkëpunim me prindërit në nivel lokal: kështu që në 
bashkëpunim dhe ndihmë me prindërit mund të realizojnë orë nga trajni-
mi në not, shëtitje, ecje në natyrë, pikniqe të zakonshme dhe alpinizëm 
në lartësi të ulët dhe terren të sigurt, vozitje me rolere, biçikletë, gara të 
ndryshme etj. Këto aktivitete nuk hyjnë në fondin vjetor prej 108 orëve 
të detyrueshme për mësim. 

Për shkak të specifikave të mësimit, arsimtari me siguri duhet të pro-
pozojë që ta mbajë dhe zhvillojë komunikimin verbal dhe motorik me të 
cilin do ta mbajë disiplinën me tërë paralelen. Për këtë arsye vazhdon 
me ushtrimin dhe zotërimin e elementeve nga lëvizjet dhe vendosjet e 
organizuara. Kjo temë është shumë me rëndësi për lëvizje të organizuar, 
siguri në realizimin e aktiviteteve të nevojshme me paralelen si tërësi 
dhe në organizimin e aktiviteteve në shkollë dhe jashtë saj.

Nxënësit janë të ngarkuar me pozitën ulëse dhe lëvizjen e zvogëluar. Ar-
simtari vëmendje të veçantë duhet t’i përkushtojë ushtrimeve për formi-
min e trupit, temë të cilën në mënyrë të domosdoshme duhet ta realizojë 
në çdo orë nga arsimi fizik dhe shëndetësor.

Edhe në klasën e dytë edhe përveç asaj që arsimtari i din nxënësit sipas 
karakteristikave të caktuara të sjelljes nga viti i kaluar shkollor, gjithash-

tu në fillimin e vitit shkollor bën inçizim të posaçëm të statusit psikofi-
zik, emocional dhe social të secilit nxënës me qëllim të bëjë planifikim 
më të suksesshëm duke pasur parasysh temat mësimore dhe qëllimet e 
vendosura në korrelacion me kushtet për punë në shkollë duke respektu-
ar interesat individuale dhe aftësitë psikomotorike të nxënësve. Sa më 
mirë arsimtari që i njeh nxënësit me aftësitë e tyre konative-kognitive 
dhe karakteristikat, aq më mirë do të mund të përgatitet për mësim dhe 
do të jetë më efikas dhe më i suksesshëm në mësim. 

Arsimtari në veçanti duhet t’i përkushtojë vëmendje në inkuadrimin e 
të gjithë nxënësve në aktivitetet grupore, pa dallim përkatësisë së tyre 
gjinore dhe aftësive të tyre. Stimulimi duhet të bëhet në mënyrë afirmu-
ese, me ç’rast vlerësohen në veçanti të arriturat e secilit nxënës si rekord 
i tij personal. Secili nxënës nxitet të arrijë më shumë që mundet, dhe jo 
të përcillet paraprakisht standardi i caktuar. Qëllimi i mësimit nga arsimi 
fizik dhe shëndetësor është që të sigurohet atmosferë relaksuese. 

Edhe përveç kësaj që arsimtari e di gjendjen shëndetësore të secilit 
nxënës, ai në veçanti i përkushton kujdes se mos janë paraqitur ndryshi-
me në statusin shëndetësor të nxënësve gjatë kohës së pushimit. 



4. VLERËSIMI I TË ARRITURAVE 
TË NXËNËSVE 

Sipas qëllimeve të vendosura të programit mësimor në arsimin fizik dhe 
shëndetësor arsimtari krahason notimin me shkrim (diagnostik, formativ, 
mikrosumativ dhe sumativ) gjatë së cilave parasyshë i ka komponentat:

përsosja e formave natyrore të lëvizjes si dhe të mësuarit dhe mbi-
zotërimi i elementeve tjera motorike;
ngritja e aftësive psikomotorike dhe aftësia e aparatit lokomotor;
mbizotërimi i elementeve nga bazat e atletikës, gjimnastikës, loj-
rat dhe lëmitë sipas zgjedhjes;
rregullshmëri, përpjekje, bashkëpunim dhe ndihmë nxënësve në 
orë;
fairr-play që ka të bëjë me orët dhe garat, të respektoj fitoren dhe 
disfatën si dukuri normale të garave,
të kontribuoj në realizimin e efekteve emocionale pozitive;
respektimi dhe plotësimi i detyrave shëndetësore dhe higjienike 
me veshjen e tij, para aktiviteteve fizike dhe pas tyre;
disiplinë, respektimi i rendit shtëpiak i sallës sportive dhe shkollës 
si dhe plotësimi i detyrave të vendosura nga ana e arsimtarëve dhe 
elementet tjera të cilët arsimtari do t’i vendosë si specifikë për 
mjetet për punë dhe realizimi i ineresave lokale dhe marrëveshja 
e prindërve. Për të arriturat e nxënësve udhëhiqet ditar për të 
gjithë komponentat e përmendura nga të cilët del nota e nxënësit. 
Notimi është me shkrim, aty vendosen elementet të cilët janë të 
vendosura me qëllim të programit mësimor në arsimin fizik dhe 
shëndetësor.

Për të arriturat e nxënësve udhëhiqet ditar për të gjitha komponentat e 
përmendura nga të cilët dalin notat e nxënësve.

Notimi është me shkrim, aty vendosen elementet të cilat janë të vendo-
sura me qëllimin e programit mësimor në arsimin fizik dhe shëndetësor.

5. KUSHTET HAPËSINORE PËR 
REALIZIMIN E PROGRAMIT 
MËSIMOR 

Programi në aspekt të kushteve hapësinore bazohet në Normativin për 
hapësirë për klasën I, II dhe III dhe mjetet mësimore për klasën I të 
sjellë nga ministri i Arsimit dhe Shkencës me vendim nr. 07 - 4061/1 të 
datës 31.05.2007.



5. Aco Minovski, arsimtarë në SHF “Partenie Zografski’’, Shkup;

 6. Elizabeta Tomevska, këshilltar Byroja e zhvillimit të arsimit, Shkup;

7. Mustafa Aliu - këshilltar, Byroja e zhvillimit të arsimit, Gostivar;

8. VENDIMI DHE DATA E 
SJELLJES SË PROGRAMIT 
MËSIMOR

Programin mësimor nga lënda e arsimit fizik dhe shëndetësor për klasën 
e II në arsimin fillor nëntëvjeçar e miratoi:

Ministër
Sulejman Rushiti  më 18.10. 2007 
    (vendim nr.10 - 2066/10)

6. NORMATIVI PËR KUADRIN 
ARSIMOR

Mësimor në arsimin fizik dhe shëndetësor për klasën e parë në shkol-
lë fillore e realizojnë mësimdhënës të cilët kanë të mbaruar fakultetin 
pedagogjik - profesor për grupin klasor. Fakultetin filozofik - Instituti 
pedagogjik - pedagog i diplomuar.

Përshkak të specifikave të mësimit në arsimin fizik dhe shëndetësor ës-
htë e nevojshme që personat të cilët kanë të mbaruar Fakultetin Filozofik 
- Institutin pedagogjik të edukohen me bazat e metodikës sipas kësaj 
lënde mësimore.

7. KOMISIONI I CILI E PËRGATIT 
PROGRAMIN MËSIMOR

1. Dr. Nase Kondovski - kineziolog, Byroja e zhvillimit të arsimit, bash-
kërendues, Shkup;

2. Dr. Lena Damovska - profesor në Institutin pedagogjik në Fakultetin 
filozofik, Shkup

3. Dr. Zoran Radiq - profesor në Fakultetin e kulturës fizike, Shkup;

4. Sllobodanka Badorovska, arsimtar në SHF “Vllado Tasevski’’ Shkup;




