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1. EMËRTIMI I LËNDËS: 
GJUHË SHQIPE

Gjuhë shqipe, si një nga tiparet themelore të identitetit kombëtar, pa-
raqet qëllimin parësor në tërë arsimin e detyrueshëm fillor 9-vjeçar.

Gjuha shqipe fillon të mësohet në familje, vazhdon më pas në arsimin 
parashkollor dhe në arsimin fillor, duke i aftësuar nxënësit për të shkruar 
e për të lexuar nëpërmjet ushtrimeve të të folurit dhe të të dëgjuarit.

Në klasën e parë të shkollës fillore 9-vjeçare, gjuha shqipe fillon të më-
sohet në mënyrë sistematike nëpërmjet të dëgjuarit, të folurit dhe akti-
viteteve të tjera që lidhen me aftësimin dhe shkathtësimin e nxënësve 
për lexim-shkrimin fillestar.

Mësimi i gjuhës shqipe në shkollën fillore shoqërohet me ndryshime të 
mëdha, të cilat bëhen hap pas hapi dhe në pajtim me moshën dhe dal-
limet individuale të fëmijëve, që lidhen me zhvillimin dhe kultivimin e 
shprehive dhe shkathtësive të dëgjimit dhe të folurit, të lexuarit dhe të 
shkruarit. Gjuha shqipe në klasën e parë mësohet nëpërmjet formave, 
metodave dhe aktiviteteve të larmishme, me qëllim që zotërimi i formës 
standarde të saj të bëhet me interesim, kënaqësi dhe vullnet.

2. QËLLIMET E MËSIMIT TË 
GJUHËS SHQIPE PËR PERIUDHËN 
ZHVILLIMORE PREJ KLASËS I-III:

Nxënësi/nxënësja:

të fitojë shprehi lidhur me rolin e gjuhës shqipe për marrëveshjen 
e ndërsjellë, për të menduarit, të mësuarit dhe të krijuarit;
të mësojë fjalë të reja duke ditur kuptimin e tyre dhe t’i përdorë 
ato në vendin e duhur;
të aftësohet dalëngadalë për t’u shprehur qartë duke shqiptuar e 
theksuar si duhet fjalët;
të dijë të lexojë e të shkruajë në mënyrë të pavarur dhe ta kuptojë 
atë që lexon e që shkruan;
të fitojë shprehi për përvetësimin e njohurive themelore për tea-
trin, dramën dhe televizionin;
të hyjë në bisedë me të tjerët dhe t’i zotërojë rregullat themelore 
për bisedë dhe të kuptuar të ndërsjellë;
nëpërmjet të folurit dhe të shkruarit t’i zhvillojë aftësitë për të 
menduarit logjik;
të aftësohet dalëngadalë për të shkruar qartë/kuptueshëm;
t’i ushtrojë e t’i zotërojë rregullat themelore të drejtshkrimit të 
gjuhës shqipe;
të fitojë vetëbesim për t’i shprehur mendimet dhe përjetimet e 
veta;
të zhvillojë dalëngadalë interesimin për të lexuar libra e revista 
për fëmijë;



të bisedojë me nxënësit e tjerë lidhur me gjuhën e mjedisit ku 
jeton;
të fitojë shprehi për ta përdorur drejt gjuhën standarde shqipe.

3. QËLLIMET E MËSIMIT NË 
KLASËN E PARË

Nxënësi / nxënësja:

të nxitet për të biseduar me nxënësit e tjerë dhe me mësuesin;
të nxitet të flasë qartë dhe kuptueshëm me ton të matur dhe t’u 
drejtohet të tjerëve në mënyrë të kulturuar;
të nxitet për të dëgjuar në mënyrë aktive;
të aftësohet të bëjë pyetje të thjeshta dhe t’u përgjigjet pyetjeve 
të bëra me gojë;
të nxitet për të rrëfyer përjetime personale (rrjedha e ngjarjes);
të nxitet për të shkruar (vizatuar) elemente të shkronjave të shty-
pit;
të nxitet që gjatë të shprehurit me gojë të bëjë lidhjen dhe radhi-
tjen e fjalëve në fjali sipas gjinisë, numrit dhe vetës;
të nxitet për ta shprehur mendimin e vet;
të njihet me disa forma letrare (vjershë, përrallëz, përrallë, fjalës-
hpejtë)
të nxitet që të ritregojë përralla dhe të dallojë personazhet, vendin 
dhe kohën e ngjarjes;

të dallojë karakterin e një teksti të caktuar sipas të dëgjuarit dhe 
të shikuarit (me humor, pikëllim, gëzim);
të formojë shprehi lidhur me veprimtarinë dramatike (të luajë role 
me fjalë, gjeste dhe lëvizje, ta paraqesë karakterin e personazhit 
të rolit që luan);
të nxitet për të bërë dallimin ndërmjet vizatimit, radio-lojës, filmit 
vizatimor, shfaqjes me kukulla etj.;
të zhvillojë dalëngadalë aftësitë e të menduarit logjik, të folurit 
përmbajtjesor, në mënyrë të rrjedhshme dhe të qartë. 



4. QËLLIMET KONKRETE

TË DËGJUARIT DHE TË FOLURIT 

Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

Nxënësi:
të njihet me nxënësit e 
tjerë dhe me mësuesin; 

 Njohja e ndërsjellë Njohuri themelore 
për prezantimin e 
vetvetes, familjes 
dhe shokëve

Njihen me njëri-tjetrin.
Bisedë rreth temës: Unë dhe shokët e mi”; Klasa ime”;
Të treguarit rreth temës Dita e parë në shkollë”;
Të dëgjuarit e përmbajtjeve të zgjedhura për fëmijë, për 
familjen dhe për shkollën.

të nxitet për të treguar 
një dëshirë, një ndjenjë 
dhe një përjetim; 

Flas për veten dhe ne 
dëgjojmë për të tjerët

Veprimtari për shprehjen e vetvetes - nxënësit flasin për 
dëshirat, ndjenjat dhe njihen me dëshirat dhe ndjenjat e 
të tjerëve;
Bisedë në temën: Çka më bën të lumtur”, Çka më hi-
dhëron”, Çka më pikëllon”;
Tregimi në mënyrë të pavarur - Shembull Si e festova 
ditëlindjen”.
Bisedë rreth një personazhi të preferuar: flet për perso-
nazhin e preferuar nga përralla, filmi vizatimor etj., duke 
shpjeguar pse dëshiron të bëhet si ai.



Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të nxitet për të përdorur 
fjalë të kulturuara kur i 
drejtohet dikujt tjetër;
të nxitet të dëgjojë 
bashkëbiseduesin, ta 
kuptojë atë që dëgjon dhe 
të veprojë si duhet;
të nxitet për ta përshta-
tur të folurit e tij sipas 
situatës konkrete; 

Të drejtuarit në mënyrë të 
kulturuar.
Mënyra si u drejtohemi 
të tjerëve (në familje, në 
shkollë, në bibliotekë, në 
dyqan, në ashensor, në 
autobus).
Të folurit me zë të lartë 
dhe me zë të ulët.
Respektimi i rregullave 
themelore të dialogut.

Etiketa personale: 
zotëri/zonjë,

ju lutem, 
urdhëroni,
më falni
faleminderit
tungjatjeta

Vizita në institucione dhe vende të ndryshme (bibliotekë, 
dyqan, stacion autobusësh, galeri, postë) ku nxënësi vihet 
në situata të ndryshme komunikimipas vizitës bisedohet 
Krijohen ose simulohen situata të ndryshme ku nxënësit do 
të shprehen në mënyrë të kulturuar (Lojëra: Në dyqan”, 
Në autobus”, ‘Në bibliotekë”, Në librari”, Në ditëlindje”, 
Si mysafir”etj.)

Bisedë me nxënësit rreth një ngjarjeje që ka të bëjë me 
marrëdhëniet e tyre ndaj moshatarëve ose personave të 
tjerë të mjedisit ku jetojnë
Bisedë rreth temave nga jeta e përditshme. 

të nxitet të flasë pa frikë, 
pa ngarkesë dhe i sigurt;
të formojë shprehi për të 
biseduar me telefon;
të nxitet për të folurit 
normativ dhe në mënyrë 
të kuptueshme (me temp 
dhe intensitet të matur të 
zërit);

 Bisedë
 Bisedë telefonike
 Mënyra e të folurit 

 Telefon
Me bërtitje, me 
pëshpëritje, me 
shpejtësi, ngadalë, 
me maturi, me zë të 
lartë, me zë të ulët 

Bisedë rreth temës Përse shërben telefoni”
Përshkrimi i përvojave të tyre rreth bisedave telefonike.
Lojë Telefoni”.
Thotë fjalëshpejta 
Thotë fjalënumërake
Dëgjim nga magnetofoni i një të foluri në mënyrave të 
ndryshme të të folurit.
Bisedë rreth mënyrë së të folurit 

të formojë shprehi për të 
dëgjuarit dhe të kuptuarit 
e të folurit të të tjerëve;

Të dëgjuarit e vëmen-
dshëm

Bashkëbisedues Të dëgjuarit aktiv e një teksti të plotë, e pjesëve të tekstit
Të dëgjuarit me vëmendje të pjesëve nga përrallat e përpu-
nuara dhe dallimi i përrallës.
Loja Telefoni i prishur”
Dëgjim dhe bisedë rreth një përralle (e tërë përralla, pjesa 
më mbresëlënëse, përshkrimi i personazhit, i situatës etj.)



Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të fitojë shprehi përpër
mënyrat e të shprehurit 
joverbal (me ndihmën 
e gjesteve, mimikave e 
lëvizjeve);
të nxitet për të bërë 
lidhjen ndërmjet të 
shprehurit verbal dhe 
joverbal;
të motivohet për të bërë 
pyetje lidhur me temën e 
caktuar, përrallën e dëgju-
ar, ilustrimin, të nxitura 
nga biseda etj.
të trimërohet për të 
dhënë përgjigje adekuate 
në pyetjen e parashtruar; 
të fitojë shprehi për të 
zbuluar fjalitë pyetëse në 
tekst dhe në të folur 
t’i kuptojë fjalët që i për-
dor gjatë të folurit;
t’i përdorë fjalët e reja 
që ka mësuar gjatë të 
shprehurit të vet
të formojë shprehi për gru-
pimin e fjalëve sipas një 
karakteristike konkrete

Biseda pa fjalë (komuniki-
mi joverbal) 
Pyetjet e përgjigjet
Emra të përgjithshëm: të 
sendeve, ngjarjeve, festa-
ve, personave etj

kafshë
pemë
perime
pajime shkollore

Pyetje
Përgjigje

(Vërejtje: Për këtë 
moshë theksi vihet në 
zbatimin praktik të fja-
live të sipërpërmendura 
pa u përqendruar në 
emërtimin dhe përkufi-
zimin e tyre)

(Vërejtje: Llojet e fjalë-
ve nuk mësohen sipas 
kuptimit kategorial 
të tyre, por zhvillohet 
ndjenja për përdorimin 
e tyre në situata të 
ndryshme të foluri)

Fjalë nga një fushë e 
caktuar

Loja: Njihe sipas pamjes”
Shprehja me anë të gjesteve, shprehjes së fytyrës, të syve, 
grimasave, pozitës së trupit .
Shikimi i ilustrimeve ku shprehet dinamika, që nxënësit 
sipas lëvizjeve të paraqitura e interpretojnë dhe e për-
shkruajnë me fjalë
Loja Pantomima” (përcaktimi i sendit, personazhit etj.)
Shikimi i një shfaqje teatrore ku gjejnë shprehje të folurit, 
gjestet dhe mimika
Dramatizimi i ndonjë përralle nga nxënësit me fjalë 
Ushtrime për formulimin dhe parashtrimin e pyetjeve dhe 
për dhënien e përgjigjeve me fjali të plota, pyetjet duhet 
të burojnë nga tema e bisedës, veprimtaria kërkimore në 
lidhje me përrallën e dëgjuar, vjershën e dëgjuar, ngjarje 
etj (p.sh. “Çka do ta pyesim shkrimtarin?”; ose Një nxënës 
shtron pyetje për temën e caktuar, kurse të tjerët përgjigjen 
me fjali të plota)
Bisedë për përrallëzën me ndihmën e pyetjeve dhe përgjigje-
ve pyet nxënësi përgjigjet nxënësi, pyet nxënësi - përgjigjet 
mësuesi.
Tregimi i një ngjarjeje me pyetje e përgjigje sipas asaj që 
ka mbajtur mend
Ushtrime për zbulimin e fjalive pyetëse

Marrja e 5 6 fjalëve nga gjuhët e tjera - multikultura. (Për 
shembull, fjalën nënë” nga maqedonishtja, turqishtja, 
vllahishtja etj.
Shpjegimi i kuptimit të fjalëve të reja gjatë mësimit, ose i 
fjalëve për të cilat janë të interesuar nxënësit.
Loja: Loto” (Tërhiqen ilustrime që tregojnë sende, trego-
jnë emrin e tyre dhe përse përdoren ato sende)



Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

Bisedë në temën: Emri i im”(hulumtim rreth prejardhjes së 
emrit të tij), ç’kuptim kanë dhe kush ua ka ngjitur ato
Tregim në mënyrë të pavarur duke i përdorur fjalët e mësu-
ara
Lojëra me fjalë për t’i gjetur fjalët që mungojnë në fjali
Lojëra me fjalë duke bërë grupimin e fjalëve dhe duke 
mësuar fjalë të reja.
Lojëra me fjalë: Kush ku jeton”(ariu - shpellë, shpend 
- fole, njeri - shtëpi - vendbanim), Dyqan”.

të nxitet për t’i dalluar 
e për t’i shqiptuar drejt 
tingujt e gjuhës shqipe

Shqiptimi i tingujve dhe 
dallimi i tyre brenda fjalës

Ushtrime për frymëmarrje të rregullt gjatë të folurit: (të 
shpejtë, të thellë, të ngadalësuar, frymënxjerrja) fryn resa, 
tullumbace, fryza flluskash të ujit nëpërmjet lojës;

Imitimi i tingujve të natyrës dhe i tingujve të tjerë;
Lojëra për shqiptimin e drejtë të tingujve;
Lojëra për të gjetur fjalët që i dallon vetëm një tingull 
(p.sh. besë-pesë, borë - dorë etj.)

Ushtrime për të mbajtur trupin si duhet gjatë të folurit (inte-
grimi me arsimin fizik) 

Fjalëshpejta
Lojënumërake
Lojëra didaktike për organet e të folurit: Kush do të fryjë 
më larg” (copëza letre, flaka e qiriut, flluska uji etj.) 



Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të aftësohet për të bërë 
dallimin e të folurit 
(i gëzuar, i përgjumur, 
ngadalë);

Dallimi i tingujve dhe 
zërave(dallimi ndërmjet 
tingujve dhe zërave sipas 
veçorive të caktuara)

Tingull
Zë

Të dëgjuarit e të folurit të tjetrit (flet përgjumur, ngadalë, 
me zemërim, me mërzi...).
Të dëgjuarit e të folurit të tjetrit me lartësi, forcë, ngjyrim 
të zërit, intonacion të ndryshëm - nga fëmijët, meshkujt, 
femrat, të folurit për të kumtuar, të folurit me humor etj. 
(emisione të TV-së dhe radio-s, shfaqje teatrale etj.)
Të dëgjuarit dhe njohja e zërave të incizuar në natyrë - tin-
gullimitime (onomatope)

të nxitet për të zhvillu-
ar në mënyrë normale 
strukturën e vet tingullore 
të aftësohet për dallimin 
dhe për nyjëtimin e drejtë 
të tingujve në fillim, në 
mes dhe në fund të fjalës

Dallimi dhe nyjëtimi i 
tingujve

Dallim dhe nyjëtim 
i tingujve: ç, dh, ë, 
gj, i, j, l, ll, një, o, 
q, r, rr, s, sh, th, 
xh, y

Veprimtari për të ushtruar tingujt (dallimi dhe nyjëtimi) në 
fillim, në trup dhe në fund të fjalës
Lojë didaktike për shqiptimin e tingujve në fillim, në mes 
dhe në fund të fjalës
Lojë didaktike: Telefoni i prishur” (dëgjim, njohje dhe 
dallim i tingujve brenda fjalëve)
Lojë të foluri: Me shkronjën, me shkronjën”... (M-Merita,
z-zogu etj.)
Përpunim teksti ose përralle i cili përmban fjalë me tingujt 
e kërkuar.
Lojë imitimi për nyjëtimin e tingujve të ndryshëm (zukatja 
e bletëve, shushuritja e gjetheve, imitimi i tingujve të 
kafshëve e të shpezëve të ndryshme etj.) 
Lojë të foluri për të gjetur tingujt që mungojnë në fillim, 
në mes dhe në fund të fjalës



 TË SHPREHURIT DHE KRIJIMTARIA

Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të ngjallet interesi 
për librat me ilustrime 
dhe për librat;
të njihet me krijime 
letrare të përshtatsh-
me për moshën;
-të njihet me krijime 
të zgjedhura nga 
letërsia popullore (me 
qasje multikulturore)

t’i zbulojë karakte-
ristikat kryesore të 
krijimit letrar (vendi 
dhe koha e ngjarjes, 
rrjedha e ngjarjes 
etj.);
të nxitet për të dëgju-
ar me vëmendje, për 
të kuptuar e për të 
përjetuar përmbajtjen 
e krijimit letrar

të njihet me vjersha 
të zgjedhura për fëmi-
jë dhe të nxitet për të 
kuptuar përmbajtjet 
e tyre

Libra me ilustrime 
dhe libra për fëmijë

Përralla popullore

Përmbajtja e tekstit 
letrar

Vendi i ngjarjes në 
tekst
Koha e ngjarjes në 
tekst
Rrjedha dhe renditja e 
ngjarjeve në tekst
Personazhet e tekstit 
letrar

Krijimi letrar

Përralla
Përrallëza
Vjersha

Përmbajtja

Vendi i ngjarjes
Koha e ngjarjes

Rrjedha dhe renditja e 
ngjarjeve
Personazhi

Vjershë
Gjëegjëzë
Fjalëshpejtë

Merr libra me ilustrime dhe libra nga këndi i librit, i shfleton, i 
lexon ilustrimet dhe i kthen në vendin e tyre
Dëgjon dhe shikon përralla, përrallëza të regjistruara në CD, vi-
deokaseta, ndjek shfaqjen me kukulla dhe bisedon për përmbajtjen
Mësuesi reciton vjershën
Veprimtari: zgjedhim librin më të mirë me ilustrime 
Luhen role që lidhen me përrallat
Dëgjimi dhe shikimi i përrallave popullore shqiptare

Arsimtari lexon një tekst ose tregon një përrallë dhe bisedon rreth 
përmbajtjes, vendit dhe kohës së ngjarjes, çka ndodh, cilat janë 
personazhet kryesore, çka u ka pëlqyer ose nuk u ka pëlqyer dhe 
përse
Nxënësit, në mënyrë të pavarur, ritregojnë tregime të dëgjuara 
nga më të vjetrit 
Ritregimi i shfaqjeve të shikuara, flasin mbi personazhet kryesore 
dhe e sqarojnë rrjedhën e ngjarjeve të shfaqjes

Arsimtari reciton vjersha, gjëegjëza etj. dhe i nxit nxënësit të 
mësojnë vjersha
Nxënësit recitojnë vjersha përpara nxënësve, prindërve dhe me 
rastin e shfaqjeve 
Gjatë vitit shkollor nxënësit duhet të mësojnë deri më 6 vjersha 
dhe gjëegjëza



Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

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 shkrimtarë 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 ilus-
trime, 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 Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të zhvillojë aftësitë 
për përshkrim, tregim 
ritregim dhe lajmërim

të zhvillojë aftësitë 
për të treguar ngjarjet 
sipas kujtesës

Ritregimi
Tregimi
Përshkrimi
Lajmërimi

Tregimi sipas kujtesës

Ritregon
Tregon
Përshkruan
Lajmëron

Nxënësit përshkruajnë sende, dukuri të rrethit më të afërt, e për-
shkruajnë shokun e tyre, mësuesen, anëtarët e familjes etj.
Nxënësit tregojnë përvoja, përjetime, tregojnë shaka
Ritregojnë përralla, shfaqje të shikuara, përrallëza dhe gjatë kësaj 
shtojnë fjalë të tyre
Lojë: Lajme”, Parashikimi i motit”, Ndeshje sportive”
Lojë: Reporteri”

Veprimtari: tregimi sipas kujtesës - vizitë, festë, ditëlindje...

të njihet me lojërat 
tradicionale të të 
folurit

Lojërat tradicionale të 
të folurit

Lojënumërake
Gjëegjëzë
Lojëra me fjalë

Nxënësit u përgjigjen gjëegjëzave, tregojnë gjëegjëza, lojënu-
mërake etj.

të nxitet të mendojë 
vetë një gjëegjëzë, 
një shaka, një sh-
prehje të pazakonsh-
me, një vjershë të 
shkurtër;

Krijime për fëmijë Flet
Krijon

Punimi i një libri me ilustrime ose libri (hartimi i tekstit në bazë 
të temës së dhënë, ilustrimi i tekstit dhe ngjitja e ilustrimeve në 
libër ose në librin me ilustrime, ekspozimi i krijimeve;
Nxënësit mendojnë shaka, emra të pazakonshëm sendesh sipas 
ndonjë vetie të tyre, si p.sh.: Ora që vonohet - VONAKE; Njeriu që 
ngutet - NGUTAQ etj.
Nxënësit krijojnë një emër të ri nga dy emrat e dhënë: shkrim + 
bukur = bukurshkrim;
Bërja dhe ndreqja e një teksti të pakuptimtë

të nxitet fantazia Mendojnë tregime personale me temën: Kur udhëtova në Mars...”;



KULTURA E MEDIES

Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të njihet me emisione 
të ndryshme të radios 
e të televizionit

Emisioni televiziv
Emisioni i radios

Emision për fëmijë
Film vizatimor
Lajme
Reklamë

Nxënësit dëgjojnë emisione të radios dhe flasin për emisionin, 
shikojnë emisione të ndryshme televizive dhe tregojnë çfarë kanë 
dëgjuar dhe shikuar
Nxënësit bëjnë dallimin mes asaj që e kanë dëgjuar dhe asaj që e 
kanë dëgjuar dhe shikuar

të njihet me llojet e 
filmit të animuar (me 
kukulla dhe vizatime);
të njihet me filmin 
për fëmijë dhe seria-
lin për fëmijë

Filmi për fëmijë Film Ndjekja dhe biseda rreth filmit për fëmijë, serisë për fëmijë 
(Mëhalla jonë...)
Nxënësit shikojnë filma vizatimorë, filma të animuar (Tomi e 
Xheri...)

të fitojë njohuri the-
melore rreth teatrit 
për fëmijë

Shfaqja me kukulla Nxënësit ndjekin shfaqje me kukulla dhe shfaqje të tjera për fëmi-
jë dhe bisedojnë për to
Nxënësit bëjnë vetë shfaqje me kukulla dhe interpretojnë role

të njihet me revistat 
për fëmijë

Revistë për fëmijë Në këndin e librave lexojnë” ilustrime, shfletojnë revista për 
fëmijë dhe bëjnë revistën e tyre



 BAZAT E LEXIMIT DHE SHKRIMIT

Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të krijojë shprehi për të dalluar 
ilustrimin dhe tekstin

Shfletojnë dhe lexojnë” libra me ilustrime
Dallojnë ilustrimet nga teksti në librin me ilustrime
Bisedojnë rreth asaj që kanë kuptuar nga libri me ilustrime
Tregojnë sipas ilustrimeve përpara nxënësve të tjerë
Vëzhgojnë mbishkrime, etiketa, uresa dhe përpiqen ta lexojnë”
porosinë e tyre
Vëzhgojnë dhe lexojnë” simbole, semafori, H, shenja komunika-
cioni...
Loja: Letra” (arsimtari lexon letrën e pranuar e cila kërkon 
përgjigje, pastaj bisedohet me nxënësit rreth përgjigjes që i 
jepet letrës së pranuar), po kështu bisedohet me nxënësit rreth 
rëndësisë së letërkëmbimit mes njerëzve)
Shkruhet letër nga ana e arsimtarit, kurse nxënësit e ilustrojnë 
përmbajtjen e saj...

të njohë tingullin dhe fjalën Tingulli
Fjala

Tingull
Fjalë

Nxënësit dallojnë fjalë të shkurtra dhe të gjata
Dallojnë tingullin në fillim të fjalës
Dallojnë sa tinguj ka një fjalë e shkurtër (p.sh.: rrah shuplakat aq 
herë sa tinguj ka një fjalë e shkurtër - mur, goma, sa etj.)
Vizaton një send që nis me një tingull të caktuar
Formon fjalë sipas tingujve të dhënë (p.sh.: me M dhe C formo 
një fjalë)
Plotëson fjalinë me fjalë
Plotëson fjalën me tingullin e pashqiptuar



Objektivat Përmbajtjet Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

të njihet me mënyrën si shkruhet 
në gjuhën shqipe
të fitojë shprehi e shkathtësi që 
elementet grafike t’i vizatojë në 
letër nga lart poshtë dhe nga e 
majta në të djathtë
të nxitet që të fitojë shprehi për 
bashkërendimin e syve dhe dorës
të aftësohet të vizatojë elemen-
tet e shkronjave

Vizatimi i ele-
menteve grafike

Vizatim
Element
Shkrim

Vizatimi i elementeve të sendeve të ndryshme (shtëpive, rretho-
jave të shtëpive etj.)
Vizatimi i vijave të drejta, të ndërprera, si pjesë të rrugës, shtë-
pive, diellit etj.
Shkrimi (vizatimi) i elementeve të shkronjave në hapësirë të 
kufizuar dhe në drejtime të duhura (lart-poshtë, majtas-djathtas)

të aftësohet për njohje vizuale 
( lexim”) të fjalëve të tëra të 
cilat i takon më së shpeshti

të aftësohet t’i njohë shkronjat 
e mëdha të shtypit të gjuhës 
shqipe

Njohja e shkron-
jave të mëdha të 
shtypit

Shkronjë e shty-
pit:

e madhe
e vogël

E njeh emrin e shkruar në çantën e vet dhe të shokëve të vet
Leximi” i mbishkrimeve dhe reklamave, i emrit të vet dhe fjalëve 

që i has më shpesh në jetën e përditshme (emrin e vet, të nënës, 
babait, filmit vizatimor, etiketave të prodhimeve etj.)

Nxënësit hulumtojnë se cilat sende dhe elemente të natyrës 
krijojnë shoqërime (asociacione) për shkronjat (hëna e re në C, 
shtylla e rrymës në T etj.)
Tregojnë se cilat sende të mësonjëtores ose pjesë të lodrave 
krijojnë shoqërime (asociacione) për shkronjat
Njohja dhe tregimi i simbolit të tingullit (shkronjës) të caktuar 
në emrat e sendeve që janë shkruar nën ilustrimin përkatës
Lojëra me katrorë ku janë shënuar shkronja të ndryshme
Presin shkronja nga revistat dhe, sipas ilustrimeve të dhëna, i 
njohin shkronjat e para dhe ato të fundit

të njihet me materiale e mjete të 
ndryshme për të shkruar (letrën, 
lapsin etj.)

Letër
Dërrasë
Laps
Shkumës

Veprimtari hulumtuese: zbulon se si mund të lexojë me një copëz 
tjegulle, shkumësi, thëngjilli...



5. UDHËZIME DIDAKTIKE

Udhëzime për integrim me lëndët e tjera:

Në klasën e parë gjuha shqipe është lëndë e vetme ku ndërthuren (inte-
grohen) kërkesat për lexim-shkrim, për fitimin e njohurive gramatikore, 
për pasurimin e fjalorit etj. 

Gjuha është një veprimtari komunikuese e domosdoshme për gjithë lën-
dët shkollore. Pra, gjuha nuk mund të mësohet e ndarë nga lëndët e 
tjera, si: dituri natyre e shoqërie, arsim figurativ, arsim muzikor, arsim 
fizik... Temat nga këto lëndë do të ndihmojnë zhvillimin e shkathtësive 
të dëgjimit dhe të folurit, formimin kulturor të fëmijës dhe pavarësimin 
individual të tyre. Përpos këtyre lëndëve, mësimdhënësi mund të zgjed-
hë edhe tema të tjera që integrohen me gjuhën shqipe, si: tema nga te-
levizioni, revistat dhe gazetat për fëmijë dhe rrethi jetësor i fëmijëve.

Integrimi a ndërthurja e mësimdhënies së lexim-shkrimit me tema nga 
arsimi figurativ, arsimi muzikor dhe arsimi fizik u ofron nxënësve më 
shumë kënaqësi, vullnet dhe dëshirë për të punuar dhe për të shkruar në 
mënyrë të pavarur. 

Udhëzime për organizimin e përmbajtjes programore:

6 orë në javë, 216 orë në vit

Fushat programore: 

Të dëgjuarit dhe të folurit - 80 orë
Letërsia - 60 orë
Aftësimi për të krijuar me gojë - 26

Kultura e medies - 20
Përgatitje për lexim dhe shkrim fillestar - 30 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 mje-
disit ku ndodhet shkolla. Po kështu, në kuadër të fondit të përgjithshëm 
vjetor të orëve në fushat programore lejohen disa shmangie edhe sa i 
përket dendurisë së objektivave, përmbajtjeve dhe veprimtarive konkre-
te. Ç’është e vërteta, numri i orëve që u kushtohen atyre mund të për-
shtatet me nevojat e shkollës së caktuar (mjedisit jetësor prej nga vijnë 
nxënësit, statusi i tyre kulturor-shoqëror dhe arsimor, përgatitja para-
prake e nxënësve, ndjekja paraprake e institucionit parashkollor). Në 
raste të tilla disa përmbajtje do të përsëriten disa herë në krahasim me 
të tjerat që do të përpunohen me një fond më të vogël orësh. (Bie fjala: 
Një shkollë që për fushën programore TË DËGUARIT DHE TË FOLURIT” ka 
propozuar gjithsej 85 orë, për qëllimin e parë mund të shfrytëzojë 6 orë, 
3 orë për përmbajtjen e parë dhe 3 orë për të dytën, kurse një shkollë 
tjetër për këtë fushë programore dhe për të njëjtin qëllim, këtë raport 
mund ta ketë 8 orë, përkatësisht 4/2 etj.). Është e këshillueshme që në 
funksion të nevojave dhe interesave të nxënësve të ketë fleksibilitet 
edhe sa i përket kohës sa zgjatin orët. 

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, for-
mave dhe mjeteve të mësimdhënies ndërvepruese (interaktive), ak-
tuale 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 individuale 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 individuale gjatë 
realizimit të punës edukativo-arsimore me nxënësit.

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 parë nuk këshillohet shfrytëzimi i abetares, por parapëlqe-
het përdorimi i doracakut për leximin dhe shkrimin fillestar i 
miratuar nga ana e ministrit të arsimit; i doracakëve metodikë për 
realizimin 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 re-
klamave, resurset e mjedisit rrethues që do të vëzhgohen e do të 
përshkruhen, objekte me karakter kulturor, edukativ, publik dhe 
shërbyes (dyqan, kinema, teatër, bibliotekë, stacion autobusësh 
etj.), situata bashkëbiseduese 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.



6. KONSTATIMI I NIVELIT TË 
ARRITJEVE INDIVIDUALE 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 parë 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 parë 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 vlerësimi 
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 kërkesave 
programore të lëndës së gjuhës shqipe për klasën e parë, ku nuk mësohet 
lexim-shkrimi, kontrollimi dhe vlerësimi duhet të bëhen me gojë, në 
mënyrë praktike, me anë të prezantimeve dhe ushtrimeve me gojë, 
ose nëpërmjet ushtrimeve me ilustrime ku nxënësit nënvizojnë, qar-
kojnë etj.



7. 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.

8. NORMATIVI PËR KUADRIN 
MËSIMOR

Në bazë të Ligjit për arsimin fillor, realizimin e programit mësimor pa-
rashikohet ta bëjë mësimdhënësi që ka kryer Fakultetin Pedagogjik - 
profesori për mësimdhënie në klasat e ulëta përkatësisht profesori për 
edukimin parashkollor dhe ata që kanë kryer Fakultetin Filozofik - peda-
gogu i diplomuar.

9. KOMISIONI QË PËRGATITI 
PROGRAMIN MËSIMOR

Doc. dr. Vehbi Kadriu, Fakulteti Pedagogjik, Shkup 
Salije Miftari, Shkolla fillore ,,Naim Frashëri”, Tetovë
Ibe Mustafa, Shkolla fillore ,,25 Maj”, Shkup
Kadire Hoxha, Shkolla fillore ,,25 Maj”, Shkup
Fatmir Sulejmani - këshilltar pedagogjik
Qamil Xheladini - këshilltar pedagogjik - (koordinues)
Zejna Halimi - këshilltare pedagogjike

VENDIMI DHE DATA E
MIRATIMIT TË PROGRAMIT
MËSIMOR

Programin mësimor të gjuhës shqipe për klasën e parë  të shkollës fillore 
9-vjecare e miratoi:

Ministër

Sulejman Rushiti   më 21. 06. 2007
    (vendimi  nr.  10 – 1009/2)





DOKUZYILLIK LKÖ RET M Ö RET M
PROGRAMI

TÜRKÇE DERS



I



1. G R

Türkçe ö retim dersi, anadili Türkçe e itiminin temelini olu
Bu ders, di
genel olarak dil temeli olu itim ö retim

ün-
ce-dil-konu

dü ünce geli mi li in kalitesi ve dilin gidebilece i en uzun mesafesidir. 
ünce olmaz ve dilsiz bilgi de 

olamaz.

Ö renciler, bu ö
i levselli  olacak, her düzeyde edebî Türkçeyi (Sesbilimi, 
sözbilimi, cümlebilgisi, sözlük, imlâ vb.) kullanabileceklerdir.

-
su da olabilir, daha do rusu Türkçe dersi ara

Bu ders, ö rencinin milli benli idir ve sözlü ileti
Türkçe edebî dilinin ö
okudu -

-

okuma ve kendikendini e itme becerilerin geli



TÜRK D L  PROGRAMININ STATÜSÜ VE ÇER KLER N N
OKUMA YILINDAK  DA ILIMI

Dersin Statüsü: Zorunlu Ders
Ders Saatleri: Haftada: 6 Ders,  216 Ders

2. I. - III. SINIF GEL M DÖNEM
TÜRKÇE Ö RET M DERS N N GENEL 
AMAÇLARI

Ö renci:

Türkçenin, kar ünme, ö renme ve yaratmadaki 
rölünü kavrayabilmek;
Kelime da tirebilmek; ö renilen kelimelerin 

Konu urken telaffüz ve vurguya dikkat edebilmek;

Tiyatro, dram, radio ve televizyon ile ilgili temel bilgi ve becerileri 
kavrayabilmek;

abilme ve anla abilmenin temel ilkelerini 
geli tirebilmek;
Konu ünme yeteneklerini 
geli tirebilmek;

abilir yazabilmeyi te vik edebilmek;

Kendi duygu ve dü üncelerini anlatmadaki özgüvenini kazanabil-
mek;
Kitap okuma sevgisini geli tirebilmek;
Çevresindeki dili ile ilgili konu abilmek;



3. I. SINIF TÜRKÇE Ö RET M
DERS N N GENEL AMAÇLARI 

Ö renci:

Arkada  ve ö retmeni ile konu abilmek için te vik edebilmek;
-

nu abilmek;
ra mak;

Basit sorular sorabilmek ve sorulan sorulara cevap verebilmek;
Ba
Temel harflerin elementlerini yazabilmek;

unu,

Kendi duygu ve dü üncelerini söyleyebilmek;
iir, masal, öykü-hikâye, 

tekerleme);
Hikâye anlatabilmek ve hikâyedeki ki
geli ti
Dinleyerek ya da okuyarak bir metnin özelli
(mizah, hüzünlü, en);
Drama etkinliklerini ba
ve vücut hareketleriyle sunabilmek);

sezebilmek;
abilmesi için yeteneklendire-

bilmek.



1. SINIF - TÜRKÇE Ö RET M PROGRAMI

Ö RENME ALANI: LET M - 80 DERS SAATI

Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

1.
kurulan ileti im
konusunda dilin 
önemini kavrayab-
ilme

leti
-

rak. dilin önemini anlatma.

Ileti im

Anla ma Ö retmen ve ö
telefon ve di er özelliklerini söyler.

2. Konu mada
Türkçe’yi do ru
kullanabilme

Düzgün ve do ru konu mak için 
ö retmeninin konu
alma.

Aile

Arkada

Ki i-birey

Ben ve ailem 
Ben ve arkada

Örnek: 1
Ö renciler aile bireylerinden birininin yerine geçip bu birey gibi 
konu

Örnek: 2.
De i ik kurum ve kurulu lar (kütüphane, bakkal, oto ya da 

sonra ö ma, soru-cevap gibi 
ileti

eksik söylenilen cümlelerin tama-
mlanma
Belli bir durmdan sonra olan ya da olu an tepkiye kar
ö

-
ri.

»
»

»

»

»

»



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

enilen
bölüm, ki

sözlü olarak yorumla etkinlikleri.

1. Dinleme 
-

abilme
Dikkatini dinledi ine
yo unla

Dinleme

Kural

Görgü
Bu ya  grubundaki ö

rencinin dikkat süreklili i sa
Konu
konu

2. Dinledi ini an-
layabilme sunulan görsellerden yararlanma.

Dinlediklerini zihninde 

Dinlediklerinin konusunu belir-
leme.
Dinledi
geli ece ini ve sonucunu tahmin 
etme.
Konu
ve konu ma içeri
dü üncelerini belirleme.
Bir etkinli in veya i in
a
uygulama.

Görsel

E le tirme

Yönerge

Benzerlik

Payla ma

Soru -Cevap

Sebep-sonuç

Mesaj

istenir.

Resim, ekil, foto

“Dinledi ini anlama” ba tirme,

(e le tirme, resimleme-boyama, bo luk doldurma, resimden bulma, 
do
Dinledikleriyle ilgili, kendi ya
örnekler verir.

Sebep-sonuç ili kileri kurar.
renciler yönlendirilir.



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Dinledikleri konulara ili kin sorular sorma ve 
sorulara cevap verme.
Dinlediklerini ba ma.

Dinledi
kullanma.
Dinlediklerini resim, müzik, dram, iir, öykü 
vb. yollarla sergilemek.

Örnek 1.
Dinledikleri ile ilgili “bir sonuca yol açan sebebi 

istenir” etkinli

1. Tür, yöntem ve
tekniklere uygun
dinleyebilme

Metni (resmi) takip ederek dinleme.
Bilgi edinmek için sunu, belgesel vb. gibi 

E lenmek için masal, hikâye, 
tiyatro vb. dinleme ve izleme.

Sunu
zlemek
Sa -Sol
Beceri
Oyun

Ba -Orta-Son

oyunla
Ö retmen veya ö

a yön becerisini 
peki



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

2. Konu ma
-

abilme

Konu
Kendikendini ifade etmek.

Ö

Evinin adresini söyleyebilme.

Belli bir konuda kunu
Belli bir konuda kunu

Duygu, dü ünce ve hayallerini söyler.
Üstlendi i röle uygun konu ur.

itilebilir bir ses tonuyla konu ma.

kullanma.
Kelimeleri do ru telâffuz etme.

abilme.   
Sesine duygu tonu katma.   
Konu
Konu

erlere (millî, manevî, 
kültürel, ahlâkî, sosyal vb.) uygun konu ma.

Konu ma
Do
Ses
Telaffuz
Duygu

Mutlu-Sevinçli
olma
Korkulu-Korkusuz

a ünceli
Sevme

Konu
Kendi kendini sözel olarak ifade edebilmek 
konu ma etkinlikleri.

rusunu

ma ve tekerlemeler söylemeleri istenir.
Konuyu belirler, bilgi toplar, görsel malzeme 

Konu
alarak, büyüklerine, bayra a, vatana ve millete 

ur.
Misafirlikte, bakkalda, do um günü, tiyatroda, 

lar sergiler.



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

3. Kendini sö-
zlü olarak if-
ade edebilme 
ve ba
ili kilerini yönete-
bilme

Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullan-
ma.
Kendine güvenerek konu ma.
Konu -
latma.  
Yeni ö rendi i kelimeleri konu
kullanma.
Konu
Konu ma içeri i ve konu ma

ünce belirtme.
Konu urken dinleyicilere sorular sorar ve soru-
lara cevap verme.

Ho görü
Hitap etme
Bay-bayan
(Beyefendi-

Buyrun
Selamla ma
Rica etme
Özür dileme
Övme
Te ekkür etme
Tebrik etme

istenir.

konu
Ö renciler, konu maya cesaretlendirilir, konu ma

tirilmez.
Konu

Konu -
tan örnekler verir.
Ho i vb. 

ur.
Mimiklerle kendilerini ifade eder. 
Selâmla ma, arkada
yeti kinlerle konu ma, te ekkür etme, kutlama, 
özür dileme, telefonda konu malar

Kar
hitap edilece  edilece ini göstere-
cek etkinlikler. 
Sebep-sonuç ili kileri kurar.

renciler
yönlendirilir.

Örnek 1.
De i ik kurum ve kurulu lar (kütüphane, bakkal, 

ziyaret edilir ve ondan sonra ö renciler, burada 
ma, soru-cevap gibi ieti



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

4. leti imde,
ö rencide var olan 
korku, gerginlik 
ve güvensizlikten 
do an olumsuz-
luklardan a
olarak kurtulabilme

Uygun konu ma leti im kurmada zorluk çeken ö rencilerlde özelli-
kle korku, gerginlik ve kendinde güvensizlik hisse-
den ö

ma ve di er tür etkinlikler 

Ö rencinin iste i ya da yönlendirilerek ba ka röle 

Kuklalar kullanarak ö

Ba ka

5. Tür, yöntem ve 
tekniklere uygun 
konu abilme

Günlük ili kilerin gerektirdi
uygun konu ma.
Ortama uygun ses tonunu kullanma
Topluluk önünde konu ma.
Üstlendi i role uygun konu ma.  
Bildi i iirleri topluluk önünde okuma.

Sesin yüksekli i

Sesin yüksekli i

Bayram, tören, enlikde gördüklerini ve 
ya
Ö rencilerden, en sevdi i oyunca
ki

i
röllerin özelliklerine uygun konu ur.
Tekerlemeler söyleme etkinlikleri.
Ö i ik
sanat eserlerin dinletilmesi.

konu



Ö RENME ALANI: EDEB YAT - 60 DERS SAATI

Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

1. Tür yöntem ve tekniklere 

Metnin türü dikkate alma. 

-
ma)
(Manzum eserler: manzume, 
iir, türkü)

Masal
Hikaye-Öykü,
Manzume- iir,
Türkü

Dram

Çocuk eserlerine kar

-
zum eserleri ezberleyerek o 

Tekerleme söyleme.
Mani söyleme.

Tekerleme
Mani yaparken çocuklara zorlamadan uygulayabilmek. (Bu 

dönem ya

-
leme.

-

Metnin içeri
dü ünceleri belirleme.
Ba
içeri ini tahmin etme.

Içerilik
Mesaj
Olay
Yer
Zaman
Ki i – karakter

Metinle ilgili kendi ya
örnek verir.

-

Ba
sayar.

istenir.

4. Belli durum ve olaylarla 
ilgili neden-sonuç ili kisi
kurabilme

söyleme.

söyleme.
-

mu, iiri, öyküyü, 
özgün bir ekilde tamamlama.

i iklikler yaparak fikirleri-
ni geli tirir.

Daha önce dinledi i öyküleri içeri ine uygun olarak 



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

3. Zamanla ilgili olay ve olay-
lara ba
ili ki kurabilme

söyleme.

ekilde
kullanma.

i

Önce- imdi-Sonra

kin zaman bildiren sözcüklerin 
do

4. Türk kültürünü, kültür 
de -

Kendi kültürünün belli ba

özelliklerini söyleme. 

Bayram
Kutlama
Sanat

dinler.
Maniller, niniler, milli bayramlar ile ilgili iir,
söyler.
Atatürk ve di er büyükler ile ilgili iir ve türküler 
söyler.
Halk müzi i dinler ve söyler.
Halk oyunu oynar.

ö
retilir.

5. Tür yöntem ve tekniklere 
uygun

iir (tekerleme, bilmece ve 
maca) söyleme.

itilebilir bir ses tonuyla okur ( iir okuma).
Bildi i iirleri topluluk önünde okur.



DERS ALANI: ANLATIM VE YARATICILIK - 26 DERS SAATI

Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

dinleyebilme (belli konularda 
kendini sözlü ifade ederek ko-
nu
kazanabilme)

Aile ve okul 

çevreden konularla 
ilgili konu
dinleme.

Konu

Konu

Konu ma

Dinleme

Konu ma içeri i
üncelerini anlatarak belirtir.

raf nesne-görsel araçlar 

-
sim, foto

-
me.

Metin, çizgi film, 

içerili
anlatma. istenebilir.

Olaylardan, görsellerden ve 
kelimelerden hareketle cümleler 
ve metinler olu turarak sebest 
yorum yapabilme.

Resim ve foto
yorumlamak
Kelimeleri yorumla-
mak.

Yorum

Yorumlama ve günlük hayattan örnekler vererek serbest yorumlar.
Gezide gördüklerini ve ya

lama).

istenir.(Resimin dili var)

nesne, hayvan, insan) çe itli
özelliklerini gözetleyerek betim-
leyebilme

(hayvan,bitki,nesne)

Betimleme Hayvan, bitki ve nesnelerin bilimsel, büyüklük ve yön 

anlatarak, inceleyerek betimlemeler yapar.



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

E

sözcük da tirme.

E -
re örnek verme 

Sözcük da
geli

iir okuma ve iirin zihinde iir okuma
Zihinde

(dramatizasyon)

iir okuma Tekerle-
meler

iir duygulu i itebilir bir ses tonuyla okur.
Bildi i iiri topluluk önünde okur.

Ö RENME ALANI: MEDYA KÜLTÜRÜ - 20 DERS SAATI

Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

1. Radyo, ve TV, CD, DVD 
izleyebilme

-
me.
Olumlu ve olumsuz yönlerini 

TV, CD, DVD

Mesaj

Kasetçalar

-

dü üncelerini arkada
-

tlerin geli tirir ve uygular.
ma/

ma yürütebilir.

olarak kullanmaya 
ba lamak;

itimde ve 
ileti imdeki rölünü kavrayabilme.

Bilgisayar

TV, CD, DVD

Mesaj

Dilin geli

kabiliyetlerini geli tirir ve uygular. 
CD, DVD izletirebilmek.



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

3. Tiyatro ile dram kül-
türü ilgili temel bilgiler 
edinebilmeli ve sevgi 
a

Tiyatro, kukla ve gölge 

Tiyatro ve çocuk tiyatrosunu 

Tiyatro temsilini kavramak. 

Duygu, dü ünce ve izlenimlerini 
drama, tiyatro, müzikli oyun, 
kukla vb. yollarla sunma.

modelleri kullanma.
Aktör, rejisör vb. ki illerin özelli-

Hacivat ve Karagöz oyunu oy-
natma.

Sahne

Rejisör

Aktör

Makyaj

Maske

Hacivat ve Karagöz

Tiyatroda bir-iki tiyatro eserleri seyrettirebilir.

-

i rollerin özellik-
lerine göre uygun konu ur.

i ik
hayvan ekilleri yapar.

4. Film ve di er ileti im
Sessiz film (kukla ya da çizgi 
film)
Çizgi film
Sinema film
Belgesel film

»

»
»
»

Çizgi film

Belgesel

Sinema

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

Seyredilen bir çocuk filmi ile ilgili konu ma yürütebilir.
Seyredilen bir belbesel filminden sonra konu ma yürüte-
bilmek.
Çocuklara ait bir filmi seyredip onun içerdi
incelemek

5. Telefonu kullanabilme Telefonun ne oldu unu, onun 

ileti

Eski-yeni



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

6. De i ik TV 

izleme.

Reklam - haber Etkinlik

Örnek:
“Hangi reklam sizi en çok etkiliyor”, “Neden bu reklamdan 
etkilendi inizi dü rencilerin

7. Beden dilini Beden hareketlerini kullanarak 
ileti imi geli tirme.

Jest

Mimik

Pantomim

Taklit

Sözlü ileti
Sözsüz ileti imin geli imi için jestlerden, mimiklerden, 

Sözsüz ileti -

Örnek:
Kayak, ko mak, a

-
reyin ki ilik geli imine

lama.
Drama etkinliklerini planlarken 

çözme becerileri, karar verme be-

geli tirmelerine önem verme.

Drama retir.

kileri ke federek ö renirler.
i ik ya

irir ve 
zenginle tirir.

kendisini ifade etmeyi ö renir.

renirler.
Kar  veri i



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

9. Bilgi edinmek 
için kütüphane-

sa layabilme ve önemini 
kavrayabilme

Kitap

Kütüphaneye geziler düzenlenir ( ehir-kent, okul varsa 
özel kütüphanelere). Ziyaret edilen kütüphanelerdeki kita-

Kitaba kar

Çocuk ansiklopedilerin nerede, nezaman ve niçin 

10. Çocuk gazeteleri ve Gazete ve çocuk dergilerini Dergi

Gazete

imine

Dikkatini resimlere yo unla
Gazete ve dergilerin önemini ifade eden konu



Ö RENME ALANI: OKUMA VE YAZMAYA HAZIRLIK ÇALI MALARI: 30 DERS SAATI

Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Resimlere bakarak 

uygulama   
imine

Dikkatini resime 
yo unla

-
ma.
Resim ve foto -
mlama.

sorgular ve yorumlama.
Dergi ve TV de verilen bilgile-
ri dü ünceleri yorumlama.
Beden dilini yorumlama

ve yorumlama
Görsellerden hareketle cümle-
ler ve metinler olu turma.

Okumak

Metin

Payla mak

Sembol

Cümle

Renkler

Reklam

Yorumlanacak metin ve uygun bir oturma biçimi belirlenir. Resim ile 

rafta gördükleri 

üncelerini
arkada
Ö retmenin, defterine çizdi
i aretlerinin ve yönlendirmelerin ne anlama geldi ini bilmesi.
Örne murun habercisi oldu unu

i i anlamlar. 



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Görsel sunu
Bilgi, dü ünce ve izlenimle-
rini resim, ekil ve sembol 
kullanarak görselle tirme.
Duygu, dü ünce ve bilgileri-
ni görselle tirmede renkleri 
kullanma.

-
mesi istenilir.

Ö renciden, görselle tirdi i ürünü arkada

Örne in; ö rencinin anlataca

-
li tirme

Görsellerden yararlanarak söz 
tirme.

Bilmedi i kelimelerin 

“Resim-Kelime E le tir” (Resimlerden hareketle kelimeleri ve ke-
limelerden hareketle resimleri e le tirmeleri istenebilir.) etkinli i

Resimli sözlük, resim, foto raf vb. 
Resimli sözlü e bakarak, ö retmenine sorarak vb. kelimelerin 

Tür, yöntem ve 
tekniklere uygun 
okuma

Serbest yorum yapma.
Resimi dikkate alarak okur ve 
yorumlama.

Yorum

Amaç

Resimdeki kavramlara göre ö

-
sidir.

-



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Okuma yazmaya 

uygun bo
Biti ik e

ik e ik

Sayfa düzenine ve temizli ine
dikkat eder.

Yatay-dikey

E ik-e ri

Ba

Ilk-orta-son

Oturu
geli

ma kâ

ik e
malarda büyük ve küçük biti ik e

ri ve e
lama, sayfa 

Örnek 1

Ö retmen çocuklara verilen yuvarlak renkli kartonlara mutlu yüzler 
çizerler.

Ö
birbirlerine gösterirler.

tirirler.

Örnek 2

Ö

-
cunda hangi duyguyu ya

 ka



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

-
bilme

Sesin kayna
Sesin geldi i yönü belirler.
Sesin özelli ini söyler.
Verilen sese benzer sesler 

Ses

Sesli-sessiz

Dildeki sesler, hayvan sesleri, araç sesleri v.s.

Örnek 1

Çe
teker teker dinlerken ne sesi oldu
Çocuklardan gözlerini kapatarak çevrelerindeki sesleri dinlemeleri 
istenir.
Araba, zil, insan sesi v.s. gibi seslerin nereden ve hangi yönden 
geldi i yönü söylemelerini ister.
Seslerin ne sesi oldu

oldu u sorulur...ku  sesi duyuyormusunuz diye sorar ö retmen çevre-
den gelen sesler e er yeterli de il ise ö retmen çe itli materyaller ile 

i s rdürür.
Ö retmen belirledi i çocuklardan sesin geldi i yöne do ru yürümeleri-
ni isteyerek etkinli i çe itlendirir.

Konu urken
sesini do ru kul-
lanabilme ve ses 

olabilme

Nefesini do
Kelimeleri do ru telaffuz 
eder.
Konu urken sesinin tonunu 
i itilebilir biçimde ayarlar.
Konu
ayarlama.

layan sözcükler 
söyleme.
Kafiyeli sözcükler söyleme.

Yüksek-alçak Kendi kendine bir iir
Ö renilen
Daha sonra ö retmen “



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Sözcük da
zenginle tirebilme

Dinlediklerinde yeni olan 
sözcükleri fark etme.

sorma.
Verilen sözcü

Yeni ö rendi i sözcükleri 

kullanma.

verme.

ortak adlar, özel adlar ve 
i ha-

reketi bidiren kelimeler

ekil-ço ul

Do

Beyaz-kara

Geni -dar

i

Güzel-çirkin

Gün-gece

Yeni-eski

-

-

bulma.

Konu
Konu
Konu
Tekil ve ço ru ekilde kullanabilme.
Yer bildiren sözükleri yerinde ve do
Birle
Soyut ifadeleri anlar.

 ve kar

Türkçe’yi do ru
kullanabilme

Konu -
ru olarak 

kullanma.
Konu

konu ma.
Kelimelerin vurgu tonlama ve 
telafüzüne dikkat etme

Konu
ur.

steklerini uygun tümceler ile ifade eder.
Konu



Amaçlar çerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Cümleyi ileti im

konu mada kul-
lanabilme

Verilen cümleleri örnekler ile 
ö retme.
Soru cümleleri
Bildirme cümleleri
Olumsuzluk cümleleri

Verilen sözlere göre cümle kurma
Verilen kelimelerle cümle olu turma

Ornek 1:
Verilen sözden cümle kurmak,

okuyor
Erhan okuyor
Erhan kitap okuyor

»
»
»

5. D DAKT K ÖNER LER 
(YÖNERGE)

Di er Derslerle li kilendirme

retmin birinci 
er derslerlerin koorelasiyonun elde edilmesinde ve 

özellikle en büyük DTT ve Resim

En büyük ba rultusunda
etkinliklerin gerçekle mesinde ö rencilerin kelime da
ve görü ler ke fetmektedir. Bütün bunlar “ leti

 ö



Resim dersi ile olan ili kilendirme daha fazla “Okuma ve Edebiyat”
ö -
larda i lenmesi gereken ve do adaki cisimlerin resim edilmesi gereken el, 

itimi dersi ile de koordineli noktalar 
oldu u görülmektedir.

Matemetikle olan ili

Müzik e
zaman, özellikle müzik e li inde söylenilen parça veya bölümlarde ( iir,

ebilmesi için bütün derslerin içeriklikleri ve etkin-
likleri entegre olarak planla .

Her Ö tür:

leti

le lgili Tavsiyeler

Ö
fonu) verilmi tir. Ancak okulun durumuna göre (ö rencilerin geldikleri 

itim seviyesi, ö rencilerin daha önce-
itiminden geçip geçmemeleri) yine 

rultusunda

lenen konular di er
konulara göre daha fazla derslerle i

izin verilecektir. Yani bu okuldaki ders saatleri bulundu u ortama uyum 
sa layarak ve artlara gore e

itim durumu, ö rencilerin daha önceki e itim

(Örnek: Bir okulda ö leti im” için 80 ders saati öngö-
rülmü -

(ya da ba
daha do rusu 4/2 vb).

Bundan ba -
slerin uzunlu -
tedir.

Ö

Türkçe ö retim dersinin her ö interak-
tif, güncel ve ça da a en uy-
gun olanlar ise: oyun metodu, problem çözme metodu ve icat etme 
(ara  oldu unu vurgulamak gerekmektedir.

E itimde Bireysellik

unu
itimdeki etkinlikler ö rencinin



bireysel geli tirilmelidir.
yani, bireysel e itimi -

E itimde Velilerin Rölü

Aile, çocuk için ilk okul ve geli imi için en önemli faktörü te kil etmek-
tedir. Türkçe ö retim dersindeki konular, ö renci velileri ile beraber 
ortakla melidir. Bu 
etkinlikler: Veli-ö kinin geli tirilmesi; Aile içindek-
ki konu ma kültürünün geli tirilmesi; Velileri bilgilendirme; Ö rencinin
özellikleriyle ilgili tecrübeleri payla mak vb.

Ö

-

retim dersinin gerçekle ebil-
mesi için metodik kitaplar ve di

tasvir edinebilen nesneler; de i ik kültür, e itim, resmî daire ve binalar 
(dükkân, sinema, tiyatro, kütüphane, otogar vb.) okulda, aile içinde ve 
çevredeki ileti im ve durum ili kileri.

Çocuk ansiklopedileri.

itsel araç ve gereçler-CD’ler, edebî es-

-
rine uygun (içerik, estetik ve de

Görsel-i itsel araçlar ve kinetik özelli -

um kutlama gün-
leri, tiyatro, sanat eserleri vb. audio-kasetler;resimler, maketler;kukla ve 
tiyatro sahneleri; derse uygun di

-
melidir).

6. 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 lamadan
önce ö rencilerin durumunu ö renebilmek için diyagnostik ölçme ve 
de -

sosyal geli imini, duygusal ve bedensel geli melerini tespit etmi



FORMAT F DE ERLEND RME

-
-

foliyo) da girmektedir:

vb.) -her ö
Fi ler) her ö renci için 

-
detmeye yarayan fi ler;

retmen
i bütün ba -

deder (kognitif-entelektüel, sosyo-duygusal, sosyal ve psikomoto-
tirilen

ildir.

M KROSUMAT F DE ERLEND RME - -
tif de elendirmeden elde edilen bilgilere dayanarak mikro-sumatif 
de

SUMAT F DE ERLEND RME - Bütün takip ve formatif de erlendirmeye
dayanarak ö retmen, ö
her ö im durumunu de erlendirir (betimler).

Ö RENC  EVRAK ÇANTASININ (PORTFOLYO) 
ULA ILAB L RL

Türkçe ö rencinin evrak 
-

mektedir.

-
rilir ve böylelikle bu da ö

Ö -

Ö RENC  B LG  VE BECER LER N ÖLÇME VE 
DE ERLEND R LMES  NASIL YAPILMALI

retim dersinde yazma ö
ölçme ve de erlendirme sözlü, pratik uygulamalar olan sunu ve sözlü 

) resim-

7. TÜRKÇE Ö RET M
PROGRAMININ 
GERÇEKLE T RELECE  YER N
STANDARTLARI 

ö türülebilecek ekilde



8. Ö RET M KADRO NORMAT F

Bu ö mesi için lkö retim Kanunun 
öngördü üne göre Pedagoji Fakültesinden Türkçe bölümünden mezun 
olan ilkö retim ve okulöncesi ö retmenleri (profesörleri) ders verebile-
ceklerdir.

9. Ö RET M PROGRAMININ 
HAZIRLANMASINDA GÖREV 
ALANLAR

lkö

Türkçe Dersi lkö
Üyeleri:

Yakup LYAS: E itimi Geli
Türkçe program koordinatörü;
Doç. Dr. Sevin AL L: Üsküp “Kiril ve Metodiy” Ünivesitesi, “Blaze 
Koneski“ Filoloji Fakultesi Türkoloji kürsüsünde e itim görevlisi;

Mr. Osman EM N - Üsküp “Tefeyyüz” lkö retim okulu - okul peda-
gogu;
Cemile AL  - Üsküp “Tefeyyüz” lkö
ö retmeni;
Süeda BAYRAKTAR - Üsküp - pedagog.
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I

Breakthrough Waystage
Threshold

Vantage
Effective Operational Proficiency

Mastery

I III



I III I



Simon says

(Go and 
find... Go and point



to be

Present s. tense 
of to be

I am, You are
I am a dog -You 

are a cat...). 

to have
Present s. Tense 
of to have

I have a dog

a pen, a cat.........

two brothers, two 
pencils.....

I, you

This is

My dog, Your sister



This is a red ball.

What, who

1-10 Eeny Meeny Miny Mow.

I have a ball.

Come here, Sit 
down, Stand up

(TPR)
Simon says...



Hello! Hi! - Bye-bye!

I`m........
This is Kire........

Sorry......Thank you....
Please

Merry Christmas; Happy 
Bayrami, Happy New 
Year; Happy birthday

A parrot, a teacher, 
a mother (mum)... Simon says.

Repeat, please!
Stand up!
I have a ball.



Mum, Dad; Hi! This is my 
friend.

Board, window, chalk, doll, 
ball...
Open the window, please!

Black, white, red, blue, 
yellow....
This is a yellow balloon.

Christmas, Easter, New Year
Merry Christmas!
Happy birthday!

A dog, a cat, a fish...
I have one black dog.





I, II  III 
I

“U”,

VII
VII



VII

VII

VII





 I



I IX

I V
VI IX



I III I





staccato;
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I III I
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PROGRAMET MËSIMORE 
PËR KLASËN E I NË ARSIMIN 
FILLOR NËNTËVJEÇAR



2

Botues:
Byroja e zhvillimit të arsimit

Për botuesin: 
Vesna Horvatoviq, drejtor

Fotografitë:
Ivan Bllazhev
Në pajtim me ShF ”Dimitar Milladinov’’, Shkup
ShF ”Vojdan Çernodrinski’’, Shkup dhe ShF ”Rajko Zhinzifov’’, Shkup

Disejni dhe shtypi: 
”Koma’’, Shkup

Tirazhi:
200

CIP –

373.312.141.15/.16 (497.7)

PROGRAMET mësimore për klasën e I në arsimin fillor nëntëvjeçar, - Shkup: 
Byroja e zhvillimit të arsimit, 2007. – 149 fq.: ilust.; 25 cm

ISBN 978-9989-939-94-5

a) Edukimi dhe arsimi fillor – Maqedoni - Planet dhe programet mësimore, 
klasa e parë

COBISS.MK-ID 71206666

GJUHË SHQIPE

MATEMATIKË

NJOHJA
E MJEDISIT

GJUHË ANGLEZE

ARSIMI MUZIKOR

ARSIMI FIGURATIV

ARSIMI FIZIK
DHE SHËNDETËSOR

GJUHË MAQEDONE

GJUHË TURKE

GJUHË SERBE

MATEMATIKË

NJOHJA
E MJEDISIT

GJUHË ANGLEZE

ARSIMI MUZIKOR

ARSIMI FIGURATIV

ARSIMI FIZIK
DHE SHËNDETËSOR

PËRMBAJTJA



3

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 program 
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 21.06.2007.

»
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1

ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR PROGRAMI
MËSIMOR

MATEMATIKË



2

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 I për shkollën fillore nëntëvjeçare.



3

1. EMRI I LËNDËS

Matematika është njëra ndër lëndët mësimore elementare në shkollë fil-
lore, para së gjithash për shkak të njohurive të cilat do t’i përvetësojnë 
nxënësit, dhe të cilat janë të rëndësishme për inkuadrimin e tyre të 
suksesshëm në punë, në teknologjinë bashkëkohore dhe shoqëri. Në ma-
tematikë përpunohen koncepte themelore matematikore dhe për secilin 
të rëndësishme, por në mënyra të cilat përputhen me zhvillimin kognitiv, 
me aftësitë, mundësitë individuale të nxënësve dhe mjedisin jetësor.

Lënda e matematikës është njëra ndër lëndët kryesore në shkollë fillore, 
përmes të cilës realizohen qëllimet arsimore, informative, funksionale-
formative dhe edukative.

Në lëndën e matematikës para së gjithash përvetësohen nocionet dhe 
strukturat kryesore matematikore, zhvillohen forma të ndryshme të men-
dimeve dhe proceseve ideore (logjike), zhvillohen aftësi për aktivitet 
krijues, njohuri dhe shkathtësi formale. Me këtë mundësohet zbatimi i 
njohurive dhe shkathtësive matematikore në jetën e përditshme.

Përveç nxitjes të zhvillimit kognitiv të nxënësve, me studimin dhe më-
simin e matematikës nxitet edhe zhvillimi i tyre afektiv dhe motorik, që 
omethënë zhvillim të personalitetit të përgjithshëm të nxënësit.

Më konkretisht mundësohet përforcimi i vetbesimit të nxënësve, zhvil-
limi i qëndrueshmërisë, përgjegjësisë dhe saktësisë në punë, kultivimit 
të shprehive për punë, zhvillimi i perceptimeve (në veçanti atyre vizuale 
dhe taktile), orientim në hapësirë dhe kohë.

Rëndësinë e matematikës, si lëndë mësimore e vështrojmë edhe në 
zhvillimin e proceseve ideore, analizës konkrete, sintezës, abstraktimit 
dhe parimisht, dhe në zgjidhjen e situatave problematike me të cilat 
nxënësit orientohen në procedura hulumtuese.

Lënda e matematikës është lëndë e detyrueshme.

Sipas lëndës mësimore për matematikë në klasën e I janë planifikuar nga 
4 orë në javë, konkretisht 144 orë mësimore në vit.
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2. QËLLIMET E LËNDËS PËR
PERIUDHËN ZHVILLIMORE I-III

Nxënësi/nxënësja

të përvetësojë nocione dhe simbole matematikore;
të aftësohet për shprehje matematikore (me gojë dhe me shkrim);
të aftësohet për mendim logjik, konkludim logjik, zgjidhje të prob-
lemeve dhe formulim të saktë të nocioneve;
t’i zbatojë njohuritë e përvetësuara matematikore dhe shkathtësitë 
praktike në jetën e përditshme;
të aftësohet për operacionet aritmetike të përvetësuara, shkath-
tësitë praktike dhe bazat e komunikimit matematikor;
të zhvillojë ndjenjë përgjegjësie dhe kritikë ndaj punës së vet dhe 
të të tjerëve;
të arrijë dhe zhvillojë pavarësi, iniciativë, saktësi, kurreshtje, qën-
drueshmëri në aktivitetet e filluara, në mënyrë të thukët në shpre-
hjet gojore dhe me shkrim;
të arrijë njohuri dhe shkathtësi të domosdoshme për arsimimin e 
mëtejshëm matematikor;
t’i zhvillojë perceptimet vizuale dhe taktile si bazë për njohjen e 
mjedisit të drejtpërdrejtë dhe matematikën si pjesë e saj;
ta përjeton matematikën si përvojë të këndshme;
të aplikohet në shfrytëzimin e teknologjisë informatiko-kompjute-
rike për përmbajtje nga matematika.

3. QËLLIMET E MËSIMIT NË
KLASË TË PARË

Nxënësi/nxënësja:

të aftësohet që t'i zbulojë nocionet kryesore matematikore në jetën 
e përditshme dhe t'i përdorë në komunikimin e përditshëm;
të aftësohet që të vlerësojë numrin e gjësendeve;
të aftësohet të masë dhe të vlerësojë situatë konkrete të lidhur 
me matje;
të aftësohet që të bëjë vlerësimin me numra ose me matje;
të nxitet që të zgjidhë situatë të zakonshme problematike nga jeta 
e përditshme;
të nxitet që të mendojë me logjikë;
t'i njohë numrat deri në 10 si përbërje sasiore të gjësendeve;
të kuptojë operacionet e mbledhjes dhe zbritjes.
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4. QËLLIMET KONKRETE

LËNDA MËSIMORE: MATEMATIKË

TEMA: MATEMATIKA NË MJEDISIN E DREJTPËRDREJTË DHE NË JETËN E PËRDITSHME (25 ORË)

Qëllimet Përmbajtjetrmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të aftësohet të vërejë dhe 
emërtojë trupat gjeometrik në 
mjedisin e drejtpërdrejtë.

Gjësende në formë të topit, 
kubit, katrorit, cilindrit.

Top, kub, cilindër Lojëra me material konstruktiv, i gjen dhe 
i e emërton kubin, katrorin.
Lojëra me topa.
Vëren dhe emërton gjësende në formë të 
kubit, kuadrit, cilindrit, topit, në mjedisin 
e drejtpërdrejtë

të nxitet që të vërejë dhe 
emërtojë format gjeometrike 
në mjedisin e drejtpërdrejtë.

Në formë të rrethit, katrorit, 
trekëndëshit dhe këndrejtit. 

Rreth, katror, trekëndësh, 
këndrejt.

Bën fotografi (mozaik) prej rrathëve të 
prerë, katrorë, trekëndësh, drejtkëndësh.
Në lojëra me shenja komunikacioni njeh 
dhe emërton formën e rrumbullakët, katro-
re dhe formën e trekëndëshit.

të nxitet që ta përcaktojë dhe 
verbalisht ta tregojë pozitën 
e gjësendeve në raport me 
veten, me zbatimin e termino-
logjisë adekuate.

Pozitën e gjësendeve në raport 
me nxënësit

Lartë-poshtë-nën; afër-larg; 
para-mbrapa.

Nxënësi luan në oborr dhe e paraqet pozi-
tën e gjësendeve.
Loja: Qëlloe ku jam? (afër-larg)

ta përcaktojë dhe verbalisht 
ta tregojë pozitën e gjësende-
ve në raportin e tyre reciprok 
me zbatimin e terminologjisë 
adekuate

Pozita e gjësendeve mes tyre. Lartë-poshtë; mbi-nën: 

afër-largë; para-mbrapa;

brenda-jashtë-në;

preket; ndërmjet.

Lojëra: Shitorja – gjeje gjësendin sipas 
udhëzimit verbal
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Qëllimet Përmbajtjetrmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

ta përcaktojë anën e djathtë 
dhe të majtë të trupit

Ana e djathtë dhe e majtë e 
trupit tim

Djathtas-majtas (dorë, këmbë, 
sy, veshë).

Hudh topin e kuq me dorën e majtë dhe 
topin e verdhë me dorën e djathtë.

të përcaktojë djathtas dhe 
majtas sa i përket vetes.

Djathtas dhe majtas nga trupi 
im.

Majtas nga unë, djathtë nga 
unë

Lojë: Karrigia në të djathtë nga unë është 
e lirë

të vërejë objekte përmes të 
cilave mund të orientohet në 
mjedis të njohur

Orientimi në mjedis të njohur Bën skemë të lëvizjes së tij përmes mjedi-
sit të njohur dhe të njejtën e sqaron: Vi-
zatoje rrugën nga shtëpia deri në shkollë, 
deri në terrenin sportiv 

t’i emërtojë, dallojë dhe 
krahasojë ndodhitë që kanë të 
bëjnë me kohëzgjatje.

Orientimi në kohën:

ditë-natë, mëngjes, sot-dje-
nesër, ditë-javë-muaj-vit.

Ditë-natë, mëngjes, sot-dje, 
ditë-javë-muaj-vit.

Bisedë për aktivitetet e përditshme të 
nxënësit gjatë ditës dhe natës.

të aftësohet të mbikëqyrë, 
njohë dhe tregojë se si duket 
gjësendi i mbikëqyrur nga 
vendpozita të ndryshme.

Gjësendi i mbikëqyrur nga vend-
pozita e ndryshme.

Njësoj-ngjajshëm-ndryshe. Shikon objekte ose gjësende paraprakisht 
të shikuara, nga anash, nga lartë etj., dhe 
i përshkruan ngjajshmëritë dhe dallimet. 



7

TEMA: MENDIMI LOGJIK DHE ZGJIDHJA E PROBLEMEVE (50 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të stimulohet për të vërejtur 
dhe krahasuar gjësende dhe të 
vështrojë ngjajshmëritë dhe 
dallimet ndërmjet tyre (sipas 
përdorimit, qëllimi etj)

Ngjajshmëri dhe dal-
lime ndërmjet gjësen-
deve në mjedisin e 
drejtpërdrejtë.

Ngjajshmëri-Dallime Vështron, krahason dhe përshkruan ngja-
jshmëritë dhe dallimet ndërmjet gjësendeve: 
lodra, vegla për ushqim etj.
Loja: Zbulo njeriun e bezdisur.

të aftësohet për të përshkruar 
gjësendet sipas karakteristikave 
të tyre (ngjyra, madhësia, forma 
dhe pozicioni).

Karakteristikat e jasht-
me të gjësendeve dhe 
pozita e tyre 

Drejtë-shtrirë-pjerrtë Bisedon dhe i sqaron karakteristikat e gjësen-
deve (ngjyra, madhësia, forma dhe pozita).
Vizaton gjësende sipas karakteristikës së 
dhënë: ngjyrës, madhësisë, formës dhe pozi-
tës.

të nxitet për klasifikim (grupim) 
të gjësendeve dhe dukurive sipas 
karakteristikave të tyre (bashkë-
si)*.

Klasifikimi i gjësende-
ve sipas:

një veti e për-
bashkët
dy veti të për-
bashkëta

»

»

Karakteristik e përbashkët, grup 
gjësendesh

Mbledh gjësende në kutia, thasë, koshare 
sipas vetis së dhënë (top në thasë, katror në 
kutia, automobila të vegjël etj.)
Grupon topa sipas tri karakteristikave të për-
bashkëta: forma, ngjyra, (psh. topa të kuq

të aftësohet për të përcaktuar 
objektet sipas shkallës në të 
cilën karakteristikë rritet ose bie 
në varg (seri).

Rradhitja e objekteve 
në varg.

vogël-më i vogël-shumë i vogël, i 
madh, më i madh, shum i madh, i 
shkurtë-më i shkurtë-shum i shkur-
të, i gjatë-më i gjatë-shum i gjatë, 
i ngushtë-më i ngushtë-shum i 
ngushtë, i gjërë-më i gjërë-shum 
i gjërë.

Radhit më shumë gjësende në varg rritës që 
zvogëlohet në bazë të një cilësie (tri fjonga: 
të gjata-më të gjata-shumë të gjata).
Ngjet aplikacione në vendin adekuat të 
vargut.
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Temat Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

ta vërejë relativitetin e ndonjë 
sendi dhe objekti të krahasuar 
me dy ose më shumë gjësen-
de ose objekte të ngjajshme. 
(krahasim)

Relativitet të gjësen-
deve dhe objekteve,* 
termi relativitet nuk 
zbatohet në mësim.

Më i vogël se, më i madh se, më i 
shkurt se, më i gjatë se, më ngus-
htë se, më i gjatë se, më i ngushtë 
se, më i trashë se, më i hollë se, 
më i cekët se, më i thellë se.

Nxënësi krahasohet me dy shokë sipas lartë-
sisë (në krahasim me njërin është më i lartë, 
ndërsa me tjetrin më i ulët).

të aftësohet të zgjidh probleme 
të zakonshme nga jeta e për-
ditshme.

Situata të zakonshme 
problematike.

Problem, zgjidhje. Gjetja e pjesës që mungon.
Nga më shumë hije të gjejë hijen adekuate të 
figurave konkrete.
Përpunon figura nga tangrame sipas skemave 
të dhëna.

të nxitet për të vërtetuar li-
dhshmërinë logjike të ngjarjeve.

Lidhshmëri dhe rradhi-
tje të ngjarjeve

Më i pari-pastaj-në mbarim, para-
pas kësaj

Rruga e zëmrës sime (drithë-miell-brum)
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TEMA: VLERËSIMI DHE MATJA (25 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të nxitet për të vlerësuar dhe 
krahasuar shpejtësinë e dy gjëra-
ve në lëvizje (ngadalë shpejtë).

Krahasimi dhe vlerësimi i 
shpejtësisë të lëvizjes të dy 
sendeve

Ngadalë,

shpejtë.

Lojëra drejtpërdrejt të afërta për fëmijët (lëshimi 
i automobilit lodër nëpër flokë dhe sipërfaqe të 
rrafshtë etj).

të nxitet për të vlerësuar largë-
sinë midis vetes dhe gjësendit 
konkret (afër larg).

Krahasimi dhe vlerësimi i ra-
porteve ndërmjet fëmijëve dhe 
gjësendeve sipas vendpozitës 
në hapësirë. 

Afër

larg.

vrojtimi dhe komentimi i ilustrimeve ku janë të 
paraqitura pozita të ndryshme:afër ose larg në 
raport me...
Lojë me demonstrime (fëmija demonstronme 
gjësende konkrete, çka është afër e çka larg në 
raport me të (përmes shikimit dhe dëgjimit).

të nxitet për të matur, vlerësuar 
dhe krahasuar dimensionet të 
dhëna me masa jostandarde.

Gjësende nga mjedisi i drejt-
përdrejtë dhe paraqitja e 
dimensioneve të tyre me masa 
jostandarde.

Hap, gisht, gishtërin-
jë, pëllëmbë, shputë, 
grusht.

Lojëra të krahasimit: një largësi ose largesë të 
njejtë e masin më shumë nxënës dhe krahasohen 
rezultatet e tyre.
Lojëra me krahasim (një grusht sheqer, arsimtar-
sa grushta sheqer nxënës).

të nxitet për të matur dimensio-
ne të dhëna me masë standarde 
(metër dhe kilogram)

Masat standarde për:

gjerësinë (metër)

masë (kilogram)

Gjerësi-metër (më 
gjatëmë shkurtë).

Masë (kilogram)

Lojë tregu – matë prodhime me gur peshoreje 
prej 1 kilogrami.
Aktivitete grupore: matja e gjerësisë së klasës, 
dërrasën e zezë me metër.

të njihet me termet elementare 
të ekonomisë (denar, çmim, 
shitje, blerje, pagesë).

Fëmija dhe ekonomia. Denar; çmim;
shitje;
0blerje;
pagesë;
kuletë parash;

Lojëra:

Shkojmë në treg;
Ne jemi shitës;
Në vetëshërbim.
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Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

të nxitet për paraqitje të 
llojllojshme të rezultateve nga 
numërimi dhe matja

Paraqitja në mënyrë piktoreske 
e rezultateve të matjes

Në mënyrë piktoreske prezanton: psh. Kafshë 
përgëdhelëse shtëpiake dhe pastaj ngjet aplika-
cione adekuate. 

TEMA: NUMRAT NATYROR DERI NË 10 (44 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

 t’i njohë numrat prej 1 deri në 
10 dhe shifrat.

Numrat prej 1 deri në 
10

Numri
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
shifrat

Aktivitete praktike të:
lidhshmërisë të bashkësisë me numrin adekuat prej 1 deri 
10;
formimi i i bashkësive me numër të dhënë të elementeve. 

të numërojë deri në 10 Numërimi prej 1 deri 
në 10

Numërimi prej 10 deri 
në 1 (nga mbrapa)

Numërim Numëron objekte gjatë shëtitjes (drunjtë, ulëset në park, 
gjethet e bimëve etj.)
Lojë “Mos u hidhëro njeri’’, “Domino’’

t’i njohë dhe zbatojë numrat 
rendor deri në 5.

Numrat rendor deri 
në 5

Numri rendor, i parë, i 
dytë, i tretë, i katërt, 
i pestë.

Në lojë cakton numra rendor.

t’i krahasojë numrat sipas ma-
dhësisë dhe t’i njohë simbolet 
“>’’, “ <’’, “=’’

Krahasimi i numrave 
prej 1 deri në 10. Sim-
bolet “>’’, “ <’’, “=’’

Krahasimi, më shumë, 
më pakë, po aq.

Përcaktimi dhe krahasimi i bashkësive me përdorimin e 
termeve: mëshumë, më pakë, po aq me zbatimin e mate-
rialit ilustrues, didaktik etj.
Ilustrimi i situatave me modele të simboleve.
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Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

 ta kuptojë mbledhjen dhe 
zbritjen si shtimi i 1 dhe zbritja 
e 1 dhe njohja e shenjave “+’’, 
“-’’, ”=’’

Shtimi i 1.

Zbritja e 1

Shenjat “+’’, “-’’, ”=’’

Shtimi i 1, zbritja e 1. Me material dialektik ilustron shtimin e 1 dhe zbritjen 
e 1, situatë konkrete (vizatim etj) material didaktik me 
ç’rast e tregon me modele të simboleve.

t’i përdorë mbledhjen dhe 
zbritjen në situata të ndryshme 
problematike

Shtimi i 1 dhe zbritja 
e 1 në situata konkre-
te problematike.

Situata problematike, 
zgjidhja e problemeve.

Zgjidh situata problematike nga përditshmëria me zbati-
min me shtimin dhe zbritjen (lojë tregu, etj); 

të njohë dhe caktojë gjysmën e 
një tërësie dhe një tërësi.

Një gjysmë.

Një tërësi.

Një gjysmë, tërësi Modelon me materiale konkrete një gjysmë dhe një tërësi 
(lakon letrën, ngjyros gjysmën nga ilustrimi gjeometrik 
etj.)
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5. REKOMANDIME DIDAKTIKE

Gjatë realizimit të programit, realizatorët e drejtpërdrejtë të nisen nga 
mundësitë dhe interesimet zhvilluese të fëmijëve prej moshës 6- 7 vjeça-
re. 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 theksojmë 
nevojën zbatimit maksimal të lojës didaktike dhe aktivihulumtuese të 
fëmijëve. Pastaj preferueshme është që të realizohet forma individuale 
dhe ajo grupore e punës e më pak forma frontale.

Simboli * dmth., se këtë term duhet ta përdor arsimtari e jo nxënësit.

Në program janë dhënë aktivitete të cilat duhet të jenë shembull për atë 
se si arsimtari duhet t‘i kuptimësojë aktivitetet e mbetura.

Duke respektuar periudhën holistike në punën me nxënësit e moshës më 
të re, e domosdoshme është lidhshmëria me lëndët tjera, gjegjësisht 
integrim maksimal gjatë planifikimit të mësimit dhe realizimit të orëve. 
Psh., mësimit të përmbajtjeve nga orientimi në hapësirën dhe kohën e 
nevojshme është lidhshmëri me lëndët: njohja e mjedisit, arsimi fizik 
dhe shëndetësor arsimi figurativ etj.

Mësimi nga matematika duhet të realizohet në vende të ndryshme, por 
më së shpeshti në këndin 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 
(psh. Tool kids). Secili nxënës në mënyrë aktive do të merr pjesë në 
aktivitetet e: radhitjes, klasifikimit, krahasimit, gjykimit, të qëlluarit, 
matjes, numërimit dhe radhitjes të materialeve të ndryshme. 

Për këtë arsye, do të ishte mirë që këndi për matematikë të përmbajë: 
materiale 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 të imët, krevatë dhe lodra tje-
ra 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 ma-
terialit 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; lojërat “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 
10; kartuqe me simbole të shtypura (<, >, =); monedhe dhe banknota të 
vizatuara prej 10 denarë; pllaka logjike etj.
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6. 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 logjik 
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.

7. KUSHTET HAPSINORE
PËR REALIZIMIN E
PROGRAMIT MËSIMOR

Sa i përket kushteve hapsinore programi për realizim bazohet në Norma-
tivin për hapësirë për klasën e I, II dhe III dhe në mjetet mësimore për 
klasën e I të sjellura nga ministri i Arsimit dhe Shkencës me Vendim nr. 
07-4061 më 31.05.2007

8. NORMATIVI PËR KUADRIN
MËSIMOR

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

Fakultetin Pedagogjik – profesor për mësimin klasor;për mësimin klasor;
Fakultetin Pedagogjik – profesor për edukim parashkollor;
Fakultetin Filozofik – pedagog i diplomuar;
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9. 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.

10. VENDIMI DHE DATA E
MIRATIMIT TË PROGRAMIT
MËSIMOR

Programin mësimor nga lënda e matematikës për klasën e parë  në arsi-
min fillor nëntëvjecar e solli:

Ministër
Sulejman Rushiti   më 21.06.2007    
    (vendimi nr. 10 - 1009/2)



1

ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR PROGRAMI
MËSIMOR

NJOHJA E MJEDISIT



2

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 I për shkollën fillore nëntëvjeçare.
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1. HYRJE

Lënda njohja e mjedisit e studion ndërlikueshmërinë, llojllojshmërinë 
dhe lidhshmërinë e dukurive, gjësendeve, proceseve si dhe aktiviteteve 
dhe marrëdhënieve mes njerëzve në mjedisin e drejtëpërdrejtë. Njohja e 
mjedisit e ka rrugën e saj zhvillimore. Fëmija që në moshën e hershme 
paraqet kurreshtje dhe interesim spontan për botën rreth vetes. Qëlli-
mi i mësimit në këtë lëndë paraqet orientim të mëtejshëm sistemor të 
hulumtimit spontan fëmijëror të botës ndaj zbulimit gradual të lidhsh-
mërisë dhe varshmërisë së dukurive dhe proceseve në mjedisin natyror 
dhe shoqëror. Përmbajtjet e parapara mësimore janë të caktuara në bazë 
të mjediseve jetësore ku fëmija ballafaqohet për çdo ditë, të cilat ndikoj-
në plotësisht në mënyrë natyrore dhe i japin informacione të llojllojshme 
për botën që e rrethon, të cilat do të realizohen përmes kontaktit të 
vazhdueshëm të fëmijës – nxënësi me lëndët dhe dukuritë në mjedis i 
cili do të mundësohet me organizimin të vëzhgimeve të drejtëpërdrejta, 
zbatimin e procedurave hulumtuese në mësim dhe të mësuarit aktiv me 
përvojë.

Lënda njohja e mjedisit mësohet në ciklin e parë zhvillimor dhe paraqet 
bazë për mësimin e diferencuar të mëtejshëm të shkencave natyrore dhe 
shoqërore në periudhat vijuese zhvillimore.

Sipas planit mësimor për natyrë dhe shoqëri në klasën e I janë planifiku-
ar nga 2 orë, gjegjësisht 72 orë mësimore në vjet.

2. QËLLIMET E LËNDËS PËR
PERIUDHËN ZHVILLIMORE PREJ
KLASËS SË I – III:

Nxënësi /nxënësja:

ta njohë mjedisin si mjedis shoqëror dhe natyror;
ta njohë mjedisin e vet (shtëpin, klasën, shkollën, vendlindjen, 
Republikën e Maqedonisë);
të zhvillojë vetëdije për rolin dhe obligimet personale, si dhe për 
rolin dhe përgjegjësitë e personave tjerë në mjedisin e drejtëpër-
drejtë;
të zhvillojë pasqyrë reale dhe pozitive për vetëveten, vetëbesim, 
vetërespekt;
të zhvillojë vetëdije për respektimin e rregullave për jetesën 
shoqërore dhe mbajtja e përgjegjësisë për veprimet e veta;
të aftësohet për vëzhgim, përshkrim, aktivitete hulumtuese dhe 
mendim logjik;
të nxitet për njohjen e natyrës së gjallë dhe të vdekur, identifiki-
min e dallimeve të tyre, lidhshmëritë dhe dallimet;
të zhvillohet raport human ndaj qenieve të gjalla dhe natyrës si 
tërësi;
të zhvillojë aftësi për orientimin në hapsirë dhe kohë;
të përfitojë ndjenja për të kaluarën dhe të tashmen;
të aftësohet që të kujdeset për shëndetin e vet dhe mjedisin je-
tësor;
të nxitet që të arrijë kulturë elementare të komunikacionit;
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të nxitet për raportet humane në mes gjinive, komunikimit në mes 
veti dhe të kuptuarit e multikulturave;
të nxit zhvillimin e ndjenjave morale dhe patriotike dhe zhvillimin 
e respektit ndaj kulturave të ndryshme;
të nxit kurreshtje për botën që e rrethon;
të nxitet që të studjoj materiale, të vendoset në punën e organizu-
ar përmes zhvillimit të aftësive të tij/saj motorike;
të aftësohet për përdorimin e teknologjisë informatike në pasuri-
min e përvojave dhe njohurive të tij. 

3. QËLLIMET E MËSIMIT
NË KLASËN E I

Nxënësi/nxënësja:

ta njohë mjedisin e drejtëpërdrejtë;
ta zbulojë lidhshmërinë dhe varshmërinë në mes njerëzve, lëndëve 
dhe dukurive;
të krahasojë dhe vërtetojë ngjajshmëritë dhe dallimet në mes lën-
dëve dhe dukurive;
të nxitet që t’i zbatojë njohuritë e fituara në situata të reja në 
jetën e përditshme dhe shkollore;
ta përjetojë vetëveten si personalitet i vetëm dhe i papërsëritshëm 
dhe të krijojë vetëbesim;

të nxitet që të identifikojë, të njohë dhe të tregojë emocione të 
ndryshme;
të arrijë kulturë themelore, higjieniko-shëndetësore dhe shprehi 
pune;
t’i përvetësojë rregullat themelore për mbrojtjen e mjedisit të vet 
dhe të adaptohet që ti respektojë;
të zhvillojë ndjenja për përkatësi në familje, klasë, shkollë dhe 
vendlindje;
të zhvillojë ndjenjë respekti dhe dashurie ndaj atdheut të vet Re-
publikës së Maqedonisë;
të nxitet për marrëveshje në mes veti, ndihmë dhe bashkëpunim 
me të tjerët;
të zhvillojë respekt ndaj kulturës personale dhe kulturës së tjerë-
ve;
të aftësohet për kryerjen e hulumtimeve të zakonshme; 
të aftësohet për orientim dhe të gjindet në hapsirë dhe kohë;
të zhvillojë interesim dhe dëshirë për arritjen e pavarur të njohu-
rive të reja. 
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4. QËLLIMET KONKRETE

TEMA: UNË DHE TË TJERËT (12)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të dijë të dhëna themelore për vetëveten;
ta përjetojë veten në kontinuitet (unë dikur 
dhe tash);
të zhvillojë aftësi për vëzhgim, përshkrim, 
krahasim dhe përfundim;
të nxitet për të menduar dhe të shprehurit 
e mendimit të vet;
të respektojë dhe përkrah mendime të 
tjerëve;
të zhvillojë pasqyrë pozitive për vetëveten 
dhe vetëbesim;
ti zbulojë dhe kultivojë interesat e veta;
të zhvillojë pavarësi;
të dijë të njohë dhe tregojë ndjenja të 
ndryshme për veten;
të zhvillojë shprehi për sjellje të kulturuar;
ti vërejë dallimet dhe ngjajshmëritë në mes 
vete dhe tjerëve;
ti respektojë tjerët dhe t’i ndihmojë të 
vegjëlit dhe të ndryshmit nga vetëvetja;
të aftësohet të zgjidhë konflikte elementa-
re me ndihmë të vogël nga të rriturit;

Kush jam unë

Unë me tjerët

Fëmijë

Album
Ritem

Çka mundem
Çka mendoj
Çka nuk mun-
dem

Dashuri,gëzim, 
pikëllim, frikë

Shoqërim

Lojra pranë pasqyrës (kush jam unë, se si dukem, çka është 
më e bukur tek unë etj),
Dramatizime, realizim, lojra të situatave me role të ndrysh-
me
Të shikuarit e fotografive, spjegon, çka ka mundur të bëjë 
si fëmijë i vogël; çka mundet tani; çka do të mundet kur të 
rritet; çka nuk mundet; çka nuk guxon, e vizaton vetëveten 
– aktivitetet hulumtuese për mundësitë e tij.
Simulimi i situatave problematike. Tregon, spjegon, ilus-
tron, shikon ilustrime, dramatizime.
Simulimi i situatave problematike.
dërgon porosi (vizatim,balon)me porosi për vetëveten;dërgon porosi (vizatim,balon)me porosi për vetëveten;
flet për atë që e frigon, që e bën të lumtur, që e hidhëron.
Tregon çka mundet vetë të bëj (të vishet, të blej diçka);
Ngjarje dhe tregime filmike, bërja e albumeve të ndjenjave, 
të treguarit e ngjarjeve
Të shprehurit e ndjenjave nëpërmjet ekspresioneve (panto-
mima), dramatizimi.
Simulacione, dramatizime, lojra në role, lojra sociale (për 
tolerancë, lojra në besim).
Bisedon me shokët, has ngjajshmëri dhe dallime (pamjen e 
jashtme, dëshira, lojrat që i adhuron, tregimet etj)
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NJOHJA E MJEDISIT

TEMA SHKOLLA JONË (8 orë) (8 orë)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

Ta njohë mjedisin e vet shkollor;
Ti njohë të drejtat dhe obligimet, e 
veta si nxënës;
ta respektojë orarin e aktiviteteve 
dhe të njohë se rregullat janë të 
nevojshme për jetën dhe punën në 
paralele;
ta përjetojë vetëveten si pjesë e 
paraleles;
të merr pjesë në sjelljen dhe 
zbatimin e rregullave në klasë dhe 
shkollë;
të bëj hyrje ose hapat e para në 
tejkalimin e stereotipeve dhe para-
gjykimeve ndaj të tjerëve;
të njihet me manifestimet e festave 
të rëndësishme në shkollë (patrona-
tin e shkollës);
të dijë çka është majtas dhe dja-
thtas, nën, mbi, lartë, poshtë;
të nxitet që me vëmendje dhe sigur-
të të lëviz në shkollë; 

Shkolla ime Shkollë,
mësues,
mësuese

Nxënës/
Nxënëse
Klasë,
Kënd
Lodra

Rregulla,
Përgjegjësi dhe 
Të punësuar,
Zyrë

festa shkollore

majtas
djathtas
lartë
poshtë

Shëtitja e nxënësve nëpër shkollë, të treguarit dhe të 
shikuarit e hapsirave të shkollës dhe sqarim për çka 
shërben çdonjëra prej tyre.
Biseda për përshtypjet nga dita e parë e shkollës.
Pjesëmarrje në rregullimin e klasës, këndeve, njohja 
me lodrat dhe mjetet tjera.
Nxënësit bëjnë kënde etnologjike me eksponate të 
kulturave të cilave u përkasin.
Njohja se si duhet me të drejtë të sillet me pajisjen, 
mjetet dhe materialet.
Kujdeset për higjienën në klasë si dhe për bimët në 
klasë.
Merr pjesë në sjelljen e rregullave për sjelljen në 
klasë, bën porosi për sjelljen në klasë, merr pjesë në 
vendosjen e tyre në vend të dukshëm dhe respektim 
në jetën e përditshme.
Bisedë për atë çka do të bëhet nëse nuk respektohen 
rregullat;
Bisedë për atë se çka është e drejtë, e çka jo në lojrat 
dhe aktivitetet dhe pse nuk duhet të jemi të padre-
jtë;
Në takime të drejtpërdrejta njoftohet me të punësua-
rit në shkollë, pyesin cili punon dhe si kontribuon në 
jetën shkollore.
Luan lojëra “jo tipike’’ për gjinin e tij / saj.
Bëjnë biseda për festat, ditën e shkollës, të shtetit 
etj., e zbukurojnë hapësirën.
Ushtrime për orientim në shkollë (majtas nga, dja-
thtas nga,..)
Rregulla për lëvizje të sigurtë në shkollë.
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TEMA: SHTËPIA IME / (8 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

t’i respektojë të afërmit dhe ta zhvil-
lojë ndjenjën e përkatësisë;
t’i njohë rregullat e sjelljes në famil-
je dhe rolet;
të përvetësojë njohuri dhe shkat-
htësi për shëndetin, gjegjësisht 
higjienën dhe mënyrën e shëndoshë 
të të ushqyerit;
t’i dijë mënyrat e shfrytëzimit të 
kohës së lirë në familje;
t’i dijë festat dhe gëzimet familjare, 
dhe
të njihet me mënyrën e manifestimit 
të tyre;

Familja ime
Shtëpia
Familja;
anëtarët

Përgjegjësi

Higjiena personale,
dhoma ime,
obligimet

Ushqimi i shëndosh

Koha e lirë
Festa,

të shikuarit e albumeve familjare,
bisedë për anëtarët e familjes dhe dallimet mes 
familjeve në raport me numrin e anëtarëve.
“Si i tregoj nënës, babait, gjyshes se i dua.
Bën panoa me mjete për higjienën personale;-
Aktivitete hulumtuese (ujë,sapun).
Numron dhe përshkruan aktivitete të veta si anëtare 
e familjes (të drejta dhe detyrime).
Bisedon për rreziqet (prizë, hemikale, lëndë të 
vështira, ushëtim e madhe etj).
Shikon fotografi dhe bisedon për ushqim të shën-
dosh.
Aktivitet hulumtues “ushqimi në familjen time’’.
Të shikuarit e fotografive në albumat familjarë, pre-
zentimi i CD; lojrat krijuese; lojrat në role;
Festojmë ditëlindje, të shikuarit e fotografive nga 
manifestimet tjera – festa, dasma, përshkruhet 
mënyra e manifestimit të tyre.
urata për të afërmit e tyre (baba, vëllaçko, gjyshe, 
nënë.)
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TEMA: VENDI KU JETOJ (8 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të nxitet ta njohë vendin ku jeton 
(fshat, qytet);
t’i njohë dhe emërtojë objektet më të 
rëndësishme në mjedisin e drejtëpër-
drejtë;
ti njohë dallimet kulturore në vendin 
ku jeton; 
të njohë ndërtesa të vjetra, të reja, 
gjëra të vjetra;
ta emëroj atdheun e vet, ti dallojë 
himnin dhe flamurin;
të zhvillojë ndjenjë të përkatësisë dhe 
dashurisë ndaj atdheut.

Ku jetoj Qytet
Fshat,
Postë,
ambulancë,
mjete për punë,
veshje për punë

ndërtesa të vjetra, 
sende të vjetra, 
muzej, lojra në të 
kaluarën Atdheu, 
flamuri, himna

»

Merr pjesë në shëtitje të organizuara në mjedis, 
vëzhgon, bisedon, vizaton ndërtesa që i njeh.
Bisedon për të punësuarit në postë, ambullancë për 
profesionin e tyre, obligimet e punës, e pastaj i 
vizaton mjetet e veta për punë.
Vizita e ndërtesave të reja, muzejeve, të shikuarit, 
përshkrimet, bisedat me anëtarët më të rritur të 
familjes, përpunimi i posterëve, pasurimi i këndit 
etnologjik.
Bisedon kush jeton në ndërtesën e tij/ saj, lagje, 
qytet (cilët gjuhë fliten, cilët festa festohen)
E dëgjon himnin e Republikës së Maqedonisë, e shi-
kon, përshkruan dhe ilustron flamurin e Maqedonisë 
(psh, me zbatimin e TIK), përpunimi i albumeve dhe 
panoave me fotografi dhe panorama për bukuritë e 
Maqedonisë, e pasuron këndin e atdheut.
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TEMA: UNË JAM PJESË E NATYRËS/ (24 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të dijë disa bimë dhe kafshë;
të zhvilloj raport human ndaj botës 
së gjallë;
ta njohë pamjen e jashtme të disa 
bimëve në mjedisin e vet;
t’i nohë dhe emëroj bimët, pemët 
dhe perimet lulëzuese;
të njohë dhe emëroj frytet e caktu-
ara dhe ti dallojë sipas pamjes së 
jashtme;
të njoftohet se disa bimë përdoren 
në ushqim;
të njihet me disa dallime në mes 
kafshëve të egra dhe shtëpiake;
të nxitet që të shikoj shembuj për 
lidhshmërinë e bimëve dhe kafshëve;
të nxitet për përgjegjësi ndaj ka-
fshëve përkdhelëse shtëpiake;
të njihet me karakteristikat e natyrës 
së gjallë dhe të vdekur;
të arrijë njohuri elementare për pa-
mjen e trupit të njeriut;
të vërejë dhe përshkruan pjesë të 
jashtme të trupit;

Bimët dhe kafshët në 
mjedisin tim

Natyra e gjallë dhe jo 
e gjallë

Unë jam pjesë e botës 
së gjallë

Trupi im

Dukuritë natyrore

Stinët e vitit

Pemë, zarzavate, barë, 
dhe dru

Kafshët shtëpiake dhe 
të egra;

Përgëdhelëse shtëpiak

E gjallë dhe jo e gjallë

Pjesët e trupit të 
njeriut, koka, trupi, 
duart, këmbët

Mashkull, femër

Ushqim, ujë, ëndër,

Stinët e vitit, vjeshtë, 
dimër, pranverë, erë, 
diell, shi, akull

Vëzhgim, emrim dhe numrim të bimëve dhe kafshëve 
në mjedisin e afërt.
Shëtitje, vëzhgim të drurëve në stinët e ndryshme të 
vitit, të vizatuarit e disa ndryshimeve të dukshme tek 
druri, grumbullimi i bimëve për këndin botanik.
Aktivitete hulumtuese: mbjellin dhe kultivojnë 
zarzavate; dhe i vizatojnë ndryshimet në periudhë të 
caktuar kohore.
Hulumton frutat e pemëve dhe bën libra.
Vizita e kopshtit zoologjik, vëzhgimi i mjedisit, të 
shikuarit e enciklopedive, fotografive, bërja e albu-
mave, lojrat didaktike, prezentimet në DVD, zbatimi 
i TIK.
Tregon për përgëdhelësin shtëpiak, i tregon emocio-
net e veta ndaj tij dhe i numron obligimet e veta.
Të shikuarit e filmave me përmbajtje adekuate.
Krahason dhe vëren disa ngjajshmëri dhe dallime 
ndërmjet bimës, kafshës, gurit, dheut,
Përshkrimi i pamjes së tërësishme të trupit të njeriut, 
lojrat lëvizëse, teatar kukllash, përdorimi i gjëegjëza-
ve, të shikuarit e enciklopedive.
Zbulojnë ngjajshmëri dhe dallime ndërmjet lartësisë, 
ngjyrës së syve, ngjyrës së flokëve.
Bisedë me temë: sipas çka janë të njejta dhe sipas 
çka dallohen lojrat e meshkujve dhe femrave. 
Aktivitetet hulumtuese, lojra në lëvizje, vëzhgim, 
lojra didaktike, vënia re e ardhjes së stinëve të vitit, 
kalendari i natyrës, dramatizimi, zbatimi i TIK.
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Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

ti njohë funksionet themelore të 
pjesëve të jashtme të trupit;
ti njohë funksionet themelore të 
pjesëve të jashtme të trupit;
të dallojë ngjajshmëritë dhe dallimet 
në mes fëmijëve, njerëzve;
të senzibilizohet për marrëdhëniet 
humane ndërmjet gjinive;
të njihet me disa dukuri dhe ndryshi-
me në natyrë përmes stinëve të 
ndryshme vjetore;
të ketë pasqyrë për periudhat theme-
lore kohore: natë e ditë;
ta kuptojë rradhitjen e ndodhive: 
dje, sot dhe nesër;
ti emërojë ditët e javës;
të zhvillojë vetëdije për ruajtjen e 
mjedisit të pastër;

Ditë, natë, dje, sot, 
ditët e javës

Mjedisi i shëndoshë 
dhe i pastër

 Dramatizimi, varg fotografishë, shfaqe kukullash; 
Numërimi dhe përshkrimi i aktivitetetve që zhvillohen 
gjatë ditës dhe natës, punëtoria plani im javor.
Vëzhgon mjedisin, vizaton porosi ekologjike, bisedon 
përmes fotografive përmes të cilave paraqitet parku 
dhe lumi i pastër dhe i ndotur, merr pjesë në përpuni-
min e panoave;
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TEMA: KOMUNIKACIONI (10 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metoda

Nxënësi/nxënësja:

të njihet me komunikacionin nga 
shtëpia në shkollë;
ti njohë rregullat për ecje të 
sigurtë në trotoar, kalim përmes 
rrugës;
t’i njohë vendet ku është e lejuar 
për të luajtur dhe se si janë 
tëshënuara;
t’i njehë dhe përshkruan mjetet 
e komunikacionit që i has më së 
shumti;
ta njohë rolin e sinjalizimit
ndriçues të semaforit;
ta kuptojë rolin e policit të 
trafikut në regullimin e komuni-
kacionit;
të zhvillojë shprehi për respekti-
min e shenjave të komunikacio-
nit, vendkalimit të këmbësorëve, 
kalimi përmes rrugës. 

Si sillem në komuni-
kacion

Komunikacion, këmbë-
sor, automjete

Majtas, djathtas, për-
para, mbrapa, tretoar, 
rrugë

kalim për këmbësorë
fushë sporti

Automjet, autobus, 
tren, anije, aeroplan, 
bicikletë

Semafor, dritë e kuqe, 
e verdhë, e gjelbërt

Polic komunikacioni

Vëzhgime dhe biseda për komunikacionin në mjedisin e 
drejtëpërdrejt, simulimi i lëvizjeve;
Lojra me lodra fëmijësh – mjetet e komunikacionit të 
përpunuara nga kartuqi, përpunimet e gatshme etj.
Njohja e rrugës nga shtëpia deri në shkollë dhe numëri-
mi i objekteve të cilat për çdo ditë i sheh, vëzhgon në 
komunikacion;
Kalim i drejt në rrugë.
Simulimi i lëvizjeve në oborrin e shkollës, lojra me sirena, 
bori, të integruara me lëvizje.
 Vizatimi dhe përpunimi i mjeteve të komunikacionit.
Mbikëqyrja e mjeteve të komunikacionit, zbatimi i TIK.
Aktivitetet hulumtuese: zë dhe lëvizje.
Mbikëqyrja e semaforit me tri ndriçime dhe semafor për 
këmbësorë me dy ndriçime, vizatim, bërja e modeleve të 
semaforit, kalimi i rrugës ku ka semafor.
Bisedon me të tjerët për rolin e policit në komunika-
cion, uniformën e tij, lojra me simulacione, të policit të 
komunikacionit në komunikacion, në shkollë ftohet polic 
i komunikacionit dhe zhvillohet bisedë me të. Mbikqyr 
rregulla të drejta të komunikacionit në TV sllajde, bisedon 
për sjelljen në rrugë, këmbim përvojash të nxënësve dhe 
arsimtarit, simulimi ndaj sjelljes së automjetit personal 
dhe të tjerëve; luan lojra në qilimin e komunikacionit dhe 
në oborin e shkollës.
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5. REKOMANDIMET DIDAKTIIKE

Drejtime për lidhshmëri ndërlëndore

Përmbajtjet mësimore nga lënda Njohja e mjedisit japin mundësi për 
integrim të tërësishëm dhe lidhshmëri të përmbajtjeve me lëndët mësi-
more: gjuhë amtare, matematikë, arsim figurativ, muzikor dhe fizik;

Rekomandime për përdorimin e fondit vjetor të orëve

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. 

Në grafën “Aktivitetet dhe metodat’’janë dhënë një pjesë e aktivitetetve 
për arritjet e suksesshme të qëllimeve të cilët mund të plotësohen.

Mjetet mësimore:

mjedisi i drejtëpërdrejt – dukuritë dhe sendet në natyrë dhe duku-
ritë në shoqëri si dhe raportet ndërmjet njerëzve;
mjetet dhe materialet didaktike;
teatër kukullash;
mjetet vizuale (fotografi, aplikime, foli, panoa, tabela për shpallje, 
modele, maketa);
iustrime, 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).

6. VLERËSIMI I TË ARRITURAVE
TË NXËNËSVE

Përcjellja e të arriturave të nxënësve

Gjatë mësimit rregullisht përcillen dhe vlerësohen të arriturat e nxënës-
ve, 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 
mësimin dhe mësimnxënien.

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 
anekdotave, studim rasti;
punimet e nxënësve në mënyrë individuale dhe në grup;

Në fund të vitit realizohet notim sumativ me shkrim;

»
»
»
»
»

»
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7. KUSHTET HAPSINORE PËR
REALIZIMIN E PROGRAMIT
MËSIMOR

Sa i përket kushteve hapsinore programi për realizim bazohet në Nor-
mativin për hapsirën e klasës së I, II dhe III dhe në mjetet mësimore 
për klasën e I të sjellur nga ana e ministrit të Arsimit me Vendim nr. 
07-4061/1 prej 31.05.2007.

8. NORMATIVI PËR KUADRIN
ARSIMOR

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

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

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

10. DATA DHE VENDIMI I
SJELLJES SË PROGRAMIT
MËSIMOR

Programin mësimor për lëndën njohja e mjedisit për klasën e parë në 
arsimin fillor nëntëvjeçar e solli:

Ministri
Sulejman Rushiti më 21.06.2007

(vendim nr. 10 - 1009/2)   
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1

ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR PROGRAMI
MËSIMOR

GJUHË ANGLEZE



2

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 I për shkollën fillore nëntëvjeçare.
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1. HYRJE

Lënda gjuhë angleze, si gjuhë e parë e huaj është e përfshirë në planin 
mësimor për arsimin fillor nëntëvjeçar në të gjitha tri periudhat zhvil-
luese të arsimit fillor nëntëvjeçar duke filluar nga klasa e parë deri në 
mbarim të klasës së nëntë.

Përfshierja e lëndës në planin mësimor për arsimin fillor nëntëvjeçar 
bazohet në tendencat bashkëkohore në sistemeve arsimore të më shumë 
vendeve të Unionit Evropian, ku mësimit të gjuhës së parë të huaj i është 
kushtuar vëmendje e veçantë. Megjithatë, mësimi i kësaj lënde fillohet 
nga mosha më e re e nxënësve, gjegjësisht prej klasës së parë në arsimin 
fillor të detyrueshëm.

Mësimin bashkëkohor nga gjuhët e huaja për nxënësit prej moshës 6 
deri 14 vjeçare e caktojnë qëllimin me kuptim për kompetenca të komu-
nikimeve gojore dhe me shkrim të gjuhës së huaj të zgjeruara me lexi-
me, kompetenca socio-kulturore dhe inter-kulturore. Mësimi i dedikohet 
nxënësit si subjekt i procesit mësimor, zhvillimit të tij kognitive, socialo-
efektive, gjegjësisht, zhvillimit të pavarësis së tij në mësim dhe arritja e 
strategjive në mësim si bazë për mësimin e përjetshëm.

Lënda gjuhë angleze në klasën e parë mësohet me nga 1 (orë) në javë, 
gjegjësisht 36 orë në vit dhe ka statusin e lëndës së detyrueshme.

Bazat kalimtare në përgatitjen e programit mësimor për klasën e I (parë) 
në arsimin nëntëvjeçar janë:

Dokumenti programor Koncepti për arsimin fillor nëntëvjeçar 
(përmbajtje dhe organizimi i veprimtarisë edukativo-arsimore) 
prej vitit 2007;
Korniza e përbashkët referuese evropiane për gjuhët (bazat teorike 
dhe qëllimet e mësimit bashkëkohorë në gjuhët e huaj dhe nive-
let e kompetencave për përdorimin në komunikim të gjuhës së 
huaj).1

1 Si orientim sa i përket niveleve të kompetencave gjuhësore të cilat nxënësit do të 
duhet t’i arrijnë në fund të periudhës edukativo-arsimore të arsimit fillor janë marrë 
para sysh drejtimet nga Korniza referuese e përbashkët evropiane për gjuhët, të cilët 
dallojnë në përgjithësi gjashtë nivele të komunikimit të gjuhës së huaj. Në lëminë 
e nivelit elementar janë nivelet A1 (niveli përgatitor/Brekthrough) dhe A2 (niveli 
themelor /Waystage), në lëminë e përdorimit të pavarur të gjuhës nivelet B1 (niveli 
kalimtar/Threshold) dhe B2 (niveli i pavarur/Vantage) edhe në njësinë e përdorimit 
kompetent të gjuhës niveli C1 (niveli përparimtar/Effective Operational Proficiency) 
dhe C2 (niveli më i lartë/Mastery).
Në kushtet e mësimit të gjuhëve të huaja në Republikën e Maqedonisë nxënësit në 
tri vitet e para të mësimit të gjuhës së huaj (prej klasës së I deri të III) munden 
pjesërisht ta arrijnë nivelin A1 (niveli përgatitor).
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2. QËLLIMET E MËSIMIT PËR
KLASËN E PARË:

Nxënësi/nxënësja:

të motivohet për të mësuar gjuhën angleze;
t’i zhvillojë aftësitë për të dëgjuar dhe për të kuptuar shprehjet e 
zakonshme gjuhësore;
t’i zhvillojë aftësitë për shprehje gojore, në përputhje me moshën 
(periudhën zhvilluese) të nxënësve;
të njeh dhe të kuptojë fjalë dhe fjali të thjeshta të shkurtëra;
të aftësohet që të përdorë vokabular të zakonshëm për shprehje të 
zakonshme gjuhësore;
të njihet me alfabetin e gjuhës angleze dhe zbatimin e saj të drejtë 
në nivel të të shkruarit të fjalëve të njohura sipas spelling.
të vendoset në disa elemente të kulturës të vendeve ku flitet gjuha 
angleze dhe kulturave tjera në përputhje me moshën (periudha 
zhvilluese).

3. QËLLIMET E MËSIMIT PËR
KLASËN E I:

Nxënësi/nxënësja:

të aftësohet të dëgjojë dhe në mënyrë vizuale të njeh fjalë të 
reja;
të mund të prodhojë fjalë dhe shprehje të zakonshme gjuhësore;
të mund të bëjë komunikim të zakonshëm në nivel të vokabularit 
të përvetësuar dhe me zbatim të funksioneve gjuhësore të afërta 
me moshën e nxënësve;
të shfaq interesim për kulturat tjera.
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4. QËLLIMET KONKRETE

KOMPONENTA 1. NJËSITË LEKSIKORE2

Qëllimet Përmbajtjet Shembujt Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të mund ta kuptojë rëndësinë e 
njësive leksikore dhe t’i ripro-
dhojë

Unë dhe të tjerët Familja ime, shokët/
shoqet e mi/a

Aktivitete nga lloji i ushtrimeve me dëgjimin e audio 
inçizimeve ose të folurit e arsimtarit dhe riprodhimi i asaj 
që është dëgjuar, emërtimi i anëtarëve të familjes sipas 
posterëve, fotografive, flesh- kartelave, vizatimeve etj. 

Klasa Gjësendet në klasë Ushtrimet e llojit me të treguar të gjësendeve konkrete në 
klasë, memorimi dhe riprodhimi i tyre; 

lojëra (të llojit Simon says...).

Lodrat Në klasë dhe në shtëpi Ushtrime të llojit me dëgjim dhe riprodhim, lojëra (Go and 
find...), njohje dhe dëftim me vizatim ose fotografi (Go and 
point...) nga vizatimi ose fotografia etj..

Ngjyrat Emërtimi i ngjyrave që 
përdoren më shpeshë 
(e bardha, e zeza, e 
kuqja, e kaltërta, e 
verdha, ngjyr portokal-
le, e gjelbërt).

Këndimi i këngëve ku përmenden ngjyrat; ushtrime me ngjy-
ra përmes diktimit etj.

Festa dhe ditëlindje Krishtlindjet, Pashkët, 
Viti i Ri

Këndimi i vjershave, përpunimi i uratave dhe zbukurimeve...

Kafshët përgëdhelëse 
shtëpiake

Qeni, macja, papagal-
li…

Të treguarit e fotografive nga ilustrimet me kafshë përgëd-
helëse shtëpiake dhe emërtimi i tyre, lojëra (me kartela të 
ilustruara nga të cilat nxënësi e ndan emitimin përkatës të 
“të folurit’’ të kafshëve përgëdhelëse shtëpiake etj.

2 Gjatë përpunimit të materialit ri leksikor nuk duhet të vendosen më tepër se 3-4 njësi të reja leksikore në orë të mësimit. Materiali leksikor në mënyrë suksesive 
zgjerohet dhe përsëritet 
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KOMPONENTA 2. STRUKTURAT GRAMATIKORE3

Qëllimet Përmbajtjet Shembujt Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

t’i kuptojë, dallojë dhe t’i për-
dorë 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, It 
is.......

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 në komunikimin me gojë.

Present s. Tense of 
to have

I have a dog Dëgjimi i rrëfimit të arsimtarit i cili njëkohësisht përdor 
edhe pantomima; demonstrimi i përvetësimit përmes të 
treguarit e gjësendeve nga mjetet personale të shkollës etj. 

të mund ta njohë dhe përdorë 
në formë gojore kategorinë e 
njëjësit te emrat.

Emrat në njëjës a pen, a cat......... Ushtrime me tregime të ilustruara të sendeve në njëjës; 
emërtimi i gjësendeve nga mjedisi i drejtpërdrejtë etj.

të mund të njeh dhe përdorë në 
formë gojore kategorinë shumës 
të shoqëruar me numra.

Emrat në shumës two brothers, two 
pencils.....

Ushtrime me tregime të ilustruara; vizatim, vjersha, numra-
tore etj. 

të njihet me format për vetën e 
parë dhe dytë njëjës dhe t’i për-
dorë në mënyrë adekuate gjatë 
komunikimit gojor.

Përemër vetor I, you Lojëra; ushtrime gojore.

të mund ta njohë rëndësinë e 
përemrit dëftor dhe zbatimin e 
drejt të tij.

Përemër dëftor This is Të treguarit konkret, verbal i personave dhe gjësendeve; 
emërtimi sipas tregimeve vizuale (flesh- kartela, postera 
etj).

3 Strukturat gramatikore asnjëherë nuk shpjegohen në mënyrë eksplicite, por ata nxënësit i përvetësojnë në mënyrë të përgjithshme në strukturat e propozuara gju-
hësore.
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Qëllimet Përmbajtjet Shembujt Aktivitetet dhe metodat

të mund ta njohë rëndësinë e 
përemër pronor dhe zbatimin e 
drejtë të tij.

Përemër pronor My dog, Your sister Ushtrime gojore me nxitje përmes të treguarit të personave 
dhe gjësendeve

të mund ta kuptojnë rëndësinë e 
mbiemrit përshkrues dhe zbati-
min e drejtë të tij gjatë dhënies 
së përshkrimeve.

Mbiemra përshkrues 
si pjesë e lëndës

This is a red ball. Ushtrime me ilustrim; ushtrime me tregimin e gjërave kon-
krete.

Nxënësi ta kuptojë rëndësinë e 
fjalëve pyetëse dhe të mundet 
të jep përgjigje adekuate verbale 
gojore

Fjalë pyetëse What, who,... Ushtrime me pikturim; ushtrime duke treguar gjësende 
konkrete.

të numërojë prej 1-10. Numra 1-10 Këngë me numra (Eeny Meeny Miny Mow...), lojëra me 
numra, vizatim etj.

të kuptojë, riprodhojë dhe provo-
jë fjali të thjeshta (të shkurtëra) 
dëftore.

Fjali të thjeshta (të 
shkurtëra) dëftore

I have a ball. Ushtrime të llojit dëgjimi i audio inçizimeve ose të folurit e 
arsimtarit dhe përsëritja nga modeli i dëgjuar; riprodhimi i 
rrëfimeve të thjeshta duke e zbatuar vokabularin e përvetë-
suar.

t’i njohë urdhërat dhe të reagojë 
sipas tyre.

Urdhëresa në kuadër 
të njësive tematike

Come here, Sit down, 
Stand up

Dëgjimi i rrëfimeve dhe reagimi adekuat në ato (TPR), lojë e 
llojit Simon says...
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KOMPONENTA 3. FUNKSIONET GJUHËSORE

Qëllimet Përmbajtjet Shembuj Aktivitete dhe metoda

Nxënësi/nxënësja:

të mund t’i përdor format jofor-
male të përshëndetjes.

Përshëndetje (jofor-
male)

Hello! Hi! – Bye-
bye!

Aktivitetet e llojit të të ushtruarit të formave të përshënde-
tjes sipas modelit të të folurit.

të dijë ta prezantojë vetveten si 
dhe shokun e tij.

Prezantimi I`m........
This is Kire........

Të ushtruarit e funksionit gjuhësor përmes rrëfimit verbal, 
përdorimit të vizatimeve, fotografive dhe flesh-kartelave, 
vjersha, këngë etj.

t’i nohë dhe t’i përdorë në 
mënyrë adekuate format e 
sjelljes kulturore në situatë të 
caktuar.

Modelet kryesore të 
sjelljes kulturore

Sorry......Thank
you....Please...

Pjesëmarrje në dialogje të shkurtëra (lojëra në role), drama-
tizim etj.

t’i kuptojë, njohë dhe zbatojë 
format kryesore gjatë përgëzime-
ve të festave dhe ditëlindjeve.

Përgëzime gjatë festa-
ve dhe ditëlindjeve

Merry Christmas; 
Happy New Year; 
Happy birthday

Vizatim dhe ngjyrosje të kartelave; ushtrime gojore me 
recitimin dhe këndimin e këngëve të rastit
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KOMPONENTA 4. DËGJIM ME VËMENDJE/KUPTIM

Qëllimet Përmbajtjet Shembuj Aktivitete dhe metoda

Nxënësi/nxënësja:

të mund ta kuptojë domethënien 
e njësive leksikore të parapara 
për mësim në këtë moshë.

Njësia leksikore A parrot,, a teacher, 
a mother (mum)...

Reagim joverbal i: nxitjes për të folur, fotografi, postere, 
flesh-kartela, lojë të llojit Simon says... (psh., me të tre-
guar/sqaruar).

të kuptojë rrëfime të thjeshta. Rrëfime të thjeshtra Repeat, please!
Stand up!
I have a ball.

Ushtrime të llojit të reagimit adekuat të rrëfimeve të dëgju-
ara (nga audiopërshkrimet ose nga arsimtari, psh. lëvizja 
e trupit, mimikë), reagim joverbal të instruksioneve të 
arsimtarit etj.
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KOMPONENTA 5. TË FOLURIT

Qëllimet Përmbajtjet Shembuj Aktiviteztet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të flet drejtë dhe në mënyrë 
adekuate t’i zbatojë njësitë 
leksikore të parapara për këtë 
nivel për mësimin e gjuhës në 
kuadër të funksioneve gjuhë-
sore dhe strukturave gramati-
kore të parapara.

Familja ime, shokët e mi Mum, Dad; Hi! This is my friend. Aktivitete të llojit me përsëritje dhe riprodhi-
mi verbal i fjalive të thjeshta dëftore nëpër-
mjet: lojës me role, numratoreve, recitimit 
dhe këndimit, sipas mundësisë të përcjellura 
me lëvizje, pjesëmarrje në situata të dia-
logjeve të shkurtëra dhe shfaqje dramatike 
si vërtetësi për përvetësimin e leksikës dhe 
strukturës.

Gjërat në klasë Board, window, chalk, doll, ball...

Open the window, please!

Ngjyrat Black, white, red, blue, yellow....

This is a yellow balloon.

Emrat e festave 

Ditëlindje

Christmas, Easter, New Year

Merry Christmas!

Happy birthday!

Kafshë përgëdhelëse 
shtëpiake

A dog, a cat, a fish...

I have one black dog.

KOMPONENTA 6. KULTURË

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

Qëllimi është që të krijohet senzibilitet për ruajtjen e dallimeve kulturologjike përmes përmbajtjeve edukative dhe sociologjike si bazë për zhvillimin 
e tolerancës dhe empatisë ndaj të tjerëve dhe të ndryshmit (p.sh., përmes emrave, festave, këngëve, lojërave, numratoreve, modeleve komunikative, 
elementeve paralinguistike etj.).
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5. REKOMANDIME DIDAKTIKE:

Në planifikimin e përmbajtjeve për klasën e parë janë marrë parasysh 
përmbajtjet e programeve mësimore nga lëndët tjera të cilat mësohen në 
klasën e parë, 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 mësi-
min multisenzorë (vizual, auditiv, taktil etj.), dhe mësim 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 parë ka të bëjë 
në shprehje gojore e cila lidhet me situatë shtuese në klasë, përmes loj-
rave, dramatizimit, këngëve ose lëvizjeve me nxitje të fantazisë dhe kre-
ativitetit të nxënësit. Nxënësit në përgjithësi i përvetësojnë përmbajtjet 
mekanike (me riprodhim), por me rëndësi është të kontrollohet kuptimi 
i drejtë i domethënies së porosisë duke i përfshirë edhe elementet kul-
turore.

Mjetet mësimore:

doracakë për arsimtarin;
pako me material të porositur për arsimtarin (flesh-kartela, po-
sterë, doracakë);

kasetofon/kaseta me këngë; kompjutor me softverë adekuat; CD 
rom, TV me DVD;
burimet tjera të mësimit në mjedisin e drejtëpërdrejtë – gjëra në 
hapsirën ku mësohet gjuha angleze;
qasje në Internet;
softverë arsimor;
revistë për arsimtarin. 

6. 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 vlerësimit të 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.
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Me rëndësi të veçantë është që theks të veçantë t’i vihet aspekteve 
pozitive 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 
adekuate 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 për-
puthje me komponentat gjuhësore të parapara me programin mësimor 
për klasën e parë.

7. KUSHTET HAPSINORE PËR
REALIZIMIN E PROGRAMEVE
MËSIMORE

Programi sa i përket kushteve hapsinore për realizim bazohet në Norma-
tivin për hapësirë për klasën e I, II dhe III dhe për mjetet mësimore për 
klasën e I të sjellur nga ministri i Arsimit dhe Shkencës me Vendim nr. 
07-4061/1më 31.05.2007.

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 karrigieve sipas nevojës 
(gjatë dramatizimit). 

8. 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 gjuhë angleze 
VII1.
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9. 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 Miladinov” 
- 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

10. VENDIMI DHE DATA E
SJELLJES SË PROGRAMIT
MËSIMOR

Programin mësimor nga lënda e gjuhës angleze për klasën e parë e  në 
arsimin fillor nëntëvjçar e lejoi:

Ministër
Sulejman Rushiti më 21.06.2007    
    (vendimi nr. 10 - 1009/2)
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ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR PROGRAMI
MËSIMOR

ARSIMI MUZIKOR



2

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 I për shkollën fillore nëntëvjeçare.
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1. HYRJE

Muzika është kryesisht pjesë e rëndësishme e jetës dhe kulturës së nje-
riut dhe ajo duhet të ketë vend të rëndësishëm në edukim dhe arsimim. 
Qëllimi i mësimit në arsimin muzikor është që fëmijët ta duan muzikën, 
te ata të lind dëshira që të angazhohen në mënyrë aktive me të: të 
këndojnë, ekzekutojë në ndonjë instrument, t’i zhvillojnë aftësitë e tyre 
muzikore. Arsimi muzikor si lëndë e detyrueshme për nxënësit prej klasës 
së I deri të IX do ta përgatisë nxënësin për jetesë, gjegjësisht, ta aftëso-
jë që të bëhet shfrytëzues dhe veprues i kulturës muzikore si në shkollë 
poashtu edhe në jetën e përditshme.

Lënda arsimi muzikor në planin mësimor është i përfshierë me nga 2 orë 
në javë, gjegjësisht me nga 72 orë në vit për nxënësit prej klasës së I deri 
të V dhe me nga 1 orë në javë mësim për nxënësit e klasës së VI deri të 
IX, gjegjësisht 36 orë në vit.

Së bashku me arsimin figurativ dhe me përmbajtjet tjera prezente në 
lëndët e caktuara (psh.: në gjuhën amtare dhe gjuhën e huaj) arsimi mu-
zikor duhet të ndikojë në bazë për përmirësimin e nxënësve, zhvillimin 
e ndjenjave të tyre estetike, aftësive për kuptimin dhe përjetimin e artit 
muzikor, që t’iu mundësohet që gradualisht të inkuadrohen dhe të marrin 
pjesë në jetën e muzikës në mjedisin e tyre.

Të mësuarit e muzikës që nga vitet e hershme të zhvillimit të fëmijës 
është ideale për ndikimin kompleksiv të personalitetit të fëmijës, për 

nxitje të fuqishme të emocioneve pozitive, kreativitetit, pavarësisë, 
punën ekipore dhe përgjegjësinë. Arsimi muzikor duhet të jep kontribut 
të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijës në arritjen e sjelljes dhe kulturës 
si dhe në nxitjen e shprehjes muzikore.

2. QËLLIMET E LËNDËS PËR
PERIUDHËN ZHVILLIMORE
I – III

Nxënësi/nxënësja:

të inkuadrohet në njohjen e aktiviteteve themelore - ekzekutu-
ese muzikore (këndim, ekzekutim të instrumenteve muzikore për 
fëmijë, aktivitetet ritmiko-muzikore, si dhe në dëgjimin e muzi-
kës;
ta përjetojë bukurinë e muzikës;
të nxitet për këndim, ekzekutim, lojë, për dëgjim të muzikës;
të lirohet nga stresi, ngarkesa emocionale permes dëgjimit të mu-
zikës dhe shprehjes muzikore;
të shfaq interesim dhe dëshirë për realizimin e aktiviteteve mu-
zikore;
të arrijë vetëbesim gjatë kryerjes së aktiviteteve muzikore (orienti-
mi në natyrë, koordinimi në lëvizje, ruajtja dhe ndërrimi i rradhit-
jes në lëvizje, kryerja e aktivitetit të tërësishëm psikomotorik);
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të aftësohet për dëgjim aktiv të muzikës;
ta dallojë muzikën vokale nga ajo instrumentale;
t’i përvetësojë lëvizjet në aktivitetet muzikoro ritmike;
të arrijë njohuri fillestare për orientimin në hapësirë;
të zhvillojë ndjeshmëri për ritmin;
të njihet me disa instrumente muzikore për fëmijë dhe të përpiqet 
që të ekzekutojë me ato;
të shfaq interesim për realizimin e efekteve të zëshme, improvizi-
meve spontane të motiveve të shkurtëra muzikore etj.
t’i dallojë llojet e ritmeve kryesore (ngadalë -shpejtë);
t’i dallojë llojet e dinamikave kryesore (fuqishëm -ngadal);
të inkuadrohet në veprimtarinë muzikore;
 të nxitet për shprehjen vetanake muzikore.

të zhvillojë perceptim auditiv dhe taktil;
ta zbulojë dhe respektojë shprehjen personale muzikore dhe ta re-
spektojë shprehjen muzikore të të tjerëve;
të njihet me këngët për fëmijë, krijime të shkurtëra vokaloinstru-
mentale dhe një pjesë nga krijimet popullore muzikore;
t’i dëgjojë me vëmendje udhëzimet e të tjerëve (udhëzimet e ar-
simtarëve, idetë e bashkënxënësve etj);
të nxitet për punë në çifte dhe në grupe;
t’i kuptojë dhe pranojë rregullat e sjelljes në aktivitetet muzikore 
kolektive, si dhe në mjedisin më të ngushtë dhe më të gjërë (klasa, 
shkolla);
të inkuadrohet në shfrytëzimin e teknologjisë kompjuterike infor-
mative në shprehjen muzikore.

3. QËLLIMET E MËSIMIT NË
KLASËN E I

Nxënësi/nxënësja:

të zhvillojë qëndrim për këndim (ulje të drejtë, mbajtjen e trupit, 
frymëmarrje);
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;
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4. QËLLIMET KONKRETE

1. KËNDIM (20 ORË )

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

t’i dallojë tingujt e natyrës dhe 
mjedisit;
të emitojë tinguj nga natyra dhe 
mjedisi;
të fitoj shprehi që ta mbajë drejt 
trupin gjatë këndimit;
të zhvillojë ndijim për ritëm;
të këndojë këngë të ndryshme 
për nga përmbajtja dhe karakteri;

Tinguj;
Qëndrim të drejtë 
gjatë këndimit;
Ritëm;
Këndim;

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

Dëgjimi dhe emitimi i tingujve nga natyra dhe mjedisi, 
njohja dhe emërtimi (të këndshme dhe të pakëndshme për 
ato) nëpërmjet dëgjimit të këngës së zogjëve, frenimit 
të automjeteve, përshpëritjes së gjetheve, bubullimave, 
kërrcëllimës së karriges etj.;
ushtrime për këndim të drejtë, të mbajtjes së trupit, 
ushtrime për frymëmarrje;
(të këndojë pa pengesa, mesatarisht, pa grimasje, ngritja 
e supeve, pa bërtitje etj);
ekzekutimi i numratoreve dhe fjalëve të shpejta me ritëm 
të saktë dhe diksion të qartë (psh.: numratoret dhe fjalët 
e shpejta të njohura për nxënësit)
këndimi i këngëve të ndryshme për nga përmbajtja dhe 
karakteri (psh., këndon këngë për stinët e vitit, këngë 
fëmijësh, këngë popullore etj). 
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2. MUZIKA DHE LËVIZJET (25 ORË )

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të zhvillojë shqisa për ritëm;
të nxitet që ti përputh lëvizjet e 
veta me ritmin e muzikës;
të nxitet që ti përputh lëvizjet e 
veta me karakteristikat muzikore 
(ritëm, tempo, dinamikë);
të njihet dhe realizojë valle 
popullore;

hapa muzikore 
ritmike (hapërim, 
marshim, kërcim)
lojëra muzikore;
vallëzimim;

Hapërim;
marshim;
kërcim;
vallëzim, valle.

ekzekutimi i ritmit fillestar muzikor (hapërimi, marshimi, 
kërcimi)
(psh.: ekzekutimi i hapave muzikor me ritëm marshimi 
(psh.: Çajkovski “Albumi për fëmijë’’: “Marshi i ushtarëve 
të drurit’’ me ritëm të vazhdueshëm dhe me ndryshimin e 
ritmit, si dhe me ndryshimin e drejtimit të lëvizjes;
ekzekutimi i kërcimit në shoqërimin muzikor me staccato;
kombinimi i hapërimeve dhe kërcimeve;
pjesëmarrje në lojrat muzikore;
ekzekuzimi i valleve dhe vallëzimeve të zakonshme;
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3. DËGJIMI I MUZIKËS (12 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

t’i njohë zërat e natyrës dhe mje-
disit; ( tinguj të këndshëm dhe 
të pakëndëshme për atë/ate);
të ilustrojë tinguj permes apliki-
meve;
të dëgjojë dhe njohë:
ekzekutim vokal, instrumental 
dhe instrumentalo vokal;
ta njohë muzikën që e dëgjon 
(e hareshme, e pikëllueshme, e 
shpejtë, e ngadalshme etj).
të bisedojë për muzikën që e 
dëgjon;
ti dallojë këngët popullore;

Dëgjimi i tingujve të 
natyrës dhe mjedi-
sit;
Dëgjimi i muzikës 
vokale dhe instru-
mentale;
Dëgjimi i folklorit 
muzikor (këngë po-
pullore) të bashkë-
sisë së tyre etnike 
dhe bashkësisë së 
tyre.

Tingull;
psherëtitje;
zë;
instrument;
himni;
këngë popoullore.

Dëgjimi dhe njohja e tingujve të natyrës dhe mjedisit, 
psh., nxënësi e dëgjon këndimin e zogjëve, frenimin e au-
tomjetit, psherëtimën e gjetheve, bubullimën, kërcëllitjen 
e karikes, shtypja e letrës etj. Dhe me aplikime të caktua-
ra vëren tinguj të natyrës dhe tinguj të mjedisit;
dëgjim dhe të qëlluarit të cilët janë të këndshëm për 
nxënësit (këndimi i bilbilit – ngjet aplikacion të caktuara) 
dhe të pakëndshëm për nxënësit (kërcëllima e karriges 
– dhe ngjet aplikacion të caktuar);
dëgjon muzikë vokalo-instrumentale, psh.këngë nga 
festivali i fëmijëve dhe duhet të vërej se a dëgjon vokal 
(tingull) dhe se a dëgjon instrument;
dëgjon vepër instrumentale psh., “ Fluturimi i brumbullit’’ 
të Nikolla Rimski Korsakov dhe vepra tjera;
Psh., e dëgjon himnin e R.së Maqedonisë
dëgjimi i këngëve popullore;
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4. EKZEKUTIMI I INSTRUMENTEVE MUZIKORE PËR FËMIJË (4 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të zhvillojë sens për ritëm;
të njihet me disa instrumente 
muzikore për fëmijë;

Ritmi;
njohja me instru-
mentet ritmike 
fëmijërore;
ekzekutimi i ins-
trumenteve ritmike 
fëmijërore

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

ekzekutimi i motiveve ritmike me rrahje të duarve, për-
plasje të këmbëve, përplasja e dy lapsave etj,;
kontrollimi dhe zbulimi i karakteristikave tingullore të 
instrumenteve të bëra nga materielet natyrore (psh., disa 
gota plastike të mbushura me oriz, disa me pasul dhe 
tjerat me gurë);
zbulimi dhe dallimi i instrumenteve fëmijërore ritmike
(psh., i bie shkopinjëve etj);
ekzekutimi i instrumenteve ritmike fëmijërore të bëra nga 
materiale natyrale
ekzekutim me instrumente ritmike fëmijërore (psh. për-
sërit motive të shkurtëra ritmike);

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

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

t’i njeh llojet elementare të 
ritmit (ngadal-shpejt);
t’i njeh llojet kryesore të dinami-
kës (qetë-fuqishëm).

Llojet kryesore të 
ritmit (shpejt – nga-
dal);
Llojet kryesore të 
dinamikës (ngadal 
fuqishëm)

lëvizje e ngadalsuar
lëvizje e shpejtë
fuqishëm
qetë

Të dëgjuarit e shembujve muzikor dhe të shprehurit 
e llojeve kryesore të ritmit (ngadal – shpejt), përmes 
lëvizjes së trupit, si psh. tik-taku i orës (shpejt –ngadal) 
ose lëvizja e kërmbillit (lëvizje e ngadalshme) dhe lepuri 
(lëvizje e shpejt);
njohja e llojeve kryesore të ritmit (fuqishëm – ngadal) 
(përmes lojës së gjësendit të fshehur: psh., mësohet 
këngë e shkurtër dhe këndohet me fuqi të ndryshme: nëse 
nxënësi afrohet afër gjësendit, atëherë kënga do të kën-
dohet më fuqishëm ose nëse gjendet larg do të këndojë 
më ngadal. (lojë fëmijësh)
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6. BAZAT E SHPREHJES DHE KRIJIMTARISË MUZIKORE PËR FËMIJË (8 ORË)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të nxitet për shprehje muzikore 
me zë, ekzekutim, lëvizje;
të arrijë siguri dhe vetëbesim në 
shprehjen personale muzikore;
të kënaqet në shprehjet muzi-
kore.

Shprehje kreative 
përmes këndimit, 
lëvizjes dhe ekzeku-
timit;

vetë nxënësi/nxënësja krijon korreografi personale të 
këngës së përpunuar ose shembull muzikor me lëvizjen e 
trupit të tij, me paramendimin e hapave dhe lëvizjen e 
duarve;
shprehjet kreative dhe krijimi i këngëve të dëgjuara dhe 
shembujt muzikor;
pjesëmarrje në lojë (psh. se si godet qukapiku); 
pjesëmarrje në aktivitete në të cilat nxënësit në vend që 
të përgjigjen me fjalë përgjigjen me këndim;
hulumtimi i zërit të tij etj.
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5. REKOMANDIMET DIDAKTIKE

Përmbajtjet mësimore nga lënda e arsimit muzikor japin mundë-
si që të realizohen për t’u integruar me përmbajtjet e programit 
mësimor nga gjuha amtare, matematika, gjuha angleze, njohja e 
mjedisit, 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 ta nxisë dhe la-
vdërojë secilin fëmijë gjatë të shprehurit muzikor dhe nuk guxon të 
lejojë të bëhet atmosferë kompetitive ndërmjet nxënësve.

Fondi vjetor i orëve

TEMAT Numri i orëve
1. Këndim 20 orë

2. Muzikë dhe lëvizjë 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););
Instrumente muzikore për fëmijë;;
Mjetet dhe materialet didaktike;
Burime të ndryshme për mësim nga mjedisi i drejtpërdrejtë (gjë-
sende në natyrë dhe mjedis);
Mjete vizuale (ilustrime, fotografi, aplikacione etj.);
Internet, softvere arsimore. 

6. VLERËSIMI I TË ARRITURAVE
TË NXËNËSVE

Gjatë mësimit rregullisht ndjeken dhe vlerësohen të arriturat e nxënë-
sve, grumbullohen treguesit për aktivitetet e tyre, motivimit për sh-
prehje muzikore, angazhimit të nxënësve, përkushtimit të punës, si dhe 
punës ekipore (vlerësimi formativ). 

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

Në fund të vitit realizohet notim sumativ me shkrim.
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7. KUSHTET HAPSINORE PËR
REALIZIMIN E PROGRAMIT
MËSIMOR

Sa i përket kushteve hapsinore për realizim programi bazohet në Norma-
tivin për hapësirë për klasën e I, II dhe III dhe të mjeteve mësimore për 
klasën e I të sjellura nga ministri i Arsimit dhe Shkencës nr. 07-4061/1
më 31.05.2007.

8. NORMATIVI PËR KUADRIN
ARSIMOR

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

Fakultetin Pedagogjik - profesor i edukimit parashkollor;
Fakultetin Pedagogjik - profesor i mësimit klasor;
Fakultetin Filozofik – Instituti pedagogjik.

9. PROGRAMIN MËSIMOR E
PËRPILOI EKIPI PROFESIONAL:

1. Ankica Vitanova, këshilltare për arsim muzikor, BZHA - Shkup

2. Mr. Viktoria Kolarovska - Gmirja, profesor me korrespondencë në 
Fakultetin e artit muzikor - Shkup 

3. Vejçislav 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 “Llazo Angelovski”- Shkup

7. Hava Doko, edukatore, SHF “25 maj” - Shkup

10. VENDIMI DHE DATA E
SJELLJES SË PROGRAMIT
MËSIMOR

Programin mësimor nga lënda e arsimit muzikor për klasën e parë e  në 
arsimin fillor nëntëvjçar e lejoi:

Ministër
Sulejman Rushiti më 21.06.2007    
    (vendimi nr. 10 - 1009/2)
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1

ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR PROGRAMI
MËSIMOR

ARSIMI FIGURATIV



2

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 I për shkollën fillore nëntëvjeçare.



3

1. HYRJE

Lënda arsimi figurativ paraqet pjesë përbërëse të konceptit të arsimit 
fillor nëntëvjeçar. Mësohet si lëndë e detyrueshme prej klasës së I deri të 
IX. Prej klasës së I deri të V përfshihet me nga 2 orë në javë, gjegjësisht 
72 orë në vit. 

Prej klasës së VI deri të IX numri i orëve mësohet me nga një orë në javë, 
gjegjësisht 36 orë në vit.

Arsimi figurativ ofron mundësi për të arritur njohuri dhe shkathtësi afat-
gjate në paraqitjet figurative. Kjo iu ndihmon nxënësve ta njohin botën 
dhe të integrohen në të. 

Përmes mësimit të arsimit figurativ nxitet zhvillimi psikomotorik, emo-
cional dhe intelektual i nxënësve, zhvillohet fantazma e tyre dhe ndjenja 
për vlerësim estetik. Nxënësi/nxënësja mësohet të vështrojë, t’i njohë 
vlerat artistike dhe të vë lidhje me artin i cili do të jetë prezent gjatë 
gjithë jetës së tij/saj. 

Arsimi figurativ bazohet në procesin e hulumtimit dhe krijimtarisë. Ky i 
zgjeron dhe i përcjell fazat zhvillimore të nxënësve, shprehjen artistike 
dhe krijimin e tyre. Nga arsimtari kërkohet qasje kreative dhe fleksibilitet 
në realizimin e mësimit sipas interesimit dhe aftësive të nxënësve.

Aktivitetet dhe metodat e propozuara në programin mësimor mundë-
sojnë integrim të përmbajtjeve në programin e arsimit figurativ me 
përmbajtjet e programeve të arsimit muzikor, matematikë, gjuhë amtare 
dhe natyrë dhe shoqëri. 
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3. QËLLIMET E MËSIMIT
NË KLASËN E I:

Nxënësi/nxënësja:/nxënësja:

ta nxitë kurreshtjen dhe interesimin për punë dhe krijim figurativ;
të zhvillojë aftësi për zbatimin e materialeve të ndryshme dhe tek-
nikave për vizatim, pikturim, formësimit në hapsirë dhe krijimit të 
shprehjes figurative;
ta zbulojë dhe njohë gjuhën figurative – elementet figurative: 
vijën, ngjyrën, formën, sipërfaqen dhe përdorimin e tyre në krijim-
tarinë figurative;
t’i shprehë në mënyrë të pavarur dhe lirshëm njohuritë e veta, 
përjetimet dhe përshtypjet, mendimet dhe fantazitë me ndihmën e 
gjuhës dhe krijimtarisë figurative;
të zbulojë procedura të ndryshme në shprehjen figurative (me lar-
je, gërvishtje, spërkatje, tufëzim, etj);
t’i zhvillojë aftësitë grafomotorike dhe koordinimin sy-dorë;
të aftësohet që të vëzhgojë dhe krahasojë si dhe të bëjë ngjajsh-
mëri dhe dallime ndërmjet lëndëve dhe dukurive;
t’i zbatojë njohuritë e arritura në jetën shkollore;
të zhvillojë shprehi kulturoro-higjienoteknike dhe punuese për 
mbajtjen e higjienës personale dhe higjienës të mjeteve për 
punë;
të ket nevojë për ruajtjen dhe përmirësimin e klasës dhe shkollës 
në përgjithësi;
të dijë në mënyrë verbale ta sqarojë krijimin e vet figurativ;
të njihet me teknikën kompjuterike për vizatim dhe ngjyrosje të 
sipërfaqes.

2. QËLLIMET E LËNDËS
MËSIMORE NË KLASËN E I - III:

Nxënësi/nxënësja:

të njohë gjuhën figurative: njohjen e ngjyrave, vijave, formave dhe 
sipërfaqeve;
të njohë botën e krijimtarisë figurative;
të nxit interesimin, fantazinë, kreativitetin fëmijëror për shprehje 
figurative;
të zhvillojë gatishmërinë për të shprehur përjetimet e veta përmes 
gjuhës figurative;
të zhvillojë perceptimin vizual dhe taktil;
të zbulojë, njohë dhe respektojë shprehjen e vet figurative, por 
edhe të respektohet shprehja figurative e të tjerëve;
të zhvillojë interesimin për inkuadrim të nxënësit në përmirësimin 
e cilësisë të hapsirës/lokalit në të cilin qëndron, si dhe rregullimin 
dhe mirëmbajtjen e hapësirës/lokalit të jashtëm;
të lirohet nga stresi, nga ngarkesa emocionale përmes shprehjes 
figurative;
të njihet me krijimet figurative për fëmijë, krijimet artistike figu-
rative si dhe me një pjesë të krijimeve popullore;
të dijë të shfrytëzojë teknologjinë kompjuterike informatike në 
shprehjen figurative. 
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4. QËLLIMET KONKRETE

VIZATIM (30 ORË TË ORIENTUARA)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:
t’i njohë dhe emërtojë shtresat dhe matarielet 
për vizatim (letrën, lapsin, ngjyrat e drurit );
të nxitet që në mënyrë të fokusuar ta vëzhgon 
mjedisin e drejtpërdrejtë;
të aftësohet që të përdor thjerrëz për vrojtim;
të arrijë siguri dhe kontrrollë më të madhe 
gjatë lëvizjes së dorës;
të aftësohet që të përdor lapsa të ndryshëm 
për fitimin e vijave të llojllojshme me trashë-
si, intenzitet dhe saktësi të ndryshme, si dhe 
të zbatojë dhe kombinojë vija të ndryshme 
(horizontale, vertikale, të lakuara, të pjerrta, 
të hapura, të mbyllura, të holla, të trasha, të 
ndërprera, zik-zak etj.) 
të stimulohet që t’i paraqesë në tërësi me 
hollësi gjësendet dhe objektet nga mjedisi i 
drejtpërdrejtë me hollësi;
t’i organizojë objektet e vizatuara në bazë;
të vërejë çka është lartë, poshtë, majtas, dja-
thtas, para, mbrapa;
në vizatim të vendoset ilustrim për përmbajtjen 
e dhënë (tekst, muzikë, anekdodë...);
të vizatojë në mënyrë të pavarur, tandem dhe 
në grupe.

Mjetet kryesore 
për vizatim dhe 
përdorimi i tyre
Elementet
figurative gjatë 
vizatimit
Vizatimi

Letër;
laps;
ngjyra druri;
të vizatuarit;
vijë;
vizatim;
hollë trashë;
me ndërprerje;
e gjatë – e 
shkurtë;
e drejtë – e 
shtrembër;

Vizaton vija me lapsa të ndryshëm, vëzhgon se si 
është vija; 
vëzhgon gjësende dhe dukuri konkrete në mjedis, si 
dhe njerëzit të cilët e rrethojnë etj;
me thjerrëz i vëren vijat e gjësendeve të caktuara 
(hudhrën, lëvoren e drurit, karrotën etj.), dhe të 
njejtat i vizaton;
vëren ngjajshmëritë mes pëllëmbës dhe gjethit të 
panjos;
bën krahasimin e gjurmëve të lapsave të ndryshëm 
(HB, B1, deri në B12);
vizaton vija me trashësi të ndryshme dhe të njejtat 
i kombinon;
vizaton vija zik-zake, të lakuara, të ndërprera, 
paralele-horizontale, paralele-vertikale, paralele-
diagonale (pika shiu, dhëmbë krehëri, gardh fshati, 
valëdeti, rrjet marimangash etj.);
hulumton se në cilat shtresa/baza mund të vizato-
jë;
vizaton vetveten, lodrën që e preferon, shokun e 
vet, familjen etj.;
vizaton në mënyrë qesharake kafshë, personazh nga 
tregimi;
vizaton sipas zgjedhjes së vet. 
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PIKTURIM (16 ORË TË ORIENTUARA)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

t’i njeh dhe emërtojë bazat dhe 
materialet për pikturim (letër, 
ngjyra tempere, ngjyra akuarele, 
brushë, pëlhurë);
të nxitet që të udhëheq me ma-
teriale për pikturim;
t’i njohë dhe emërtojë ngjyrat 
elementare dhe nuancat e tyre;
të nxitet në mënyrë kreative të 
shprehet me ngjyra;
ta mirëmbajë higjienën e 
veshmbathjes dhe mjeteve për 
pikturim;

Mjetet elementare 
për pikturim dhe 
përdorimi i tyre;
Pikturim;

Pikturim;
ngjyrë;
ngjyra kryesore;
e ndritshme e errët;
paletë;
tempera;
ngjyra uji;
kollazh;
sipërfaqja;

Njohja e materialeve kryesore për ilustrim;
Vështron riprodhime, ilustrime në galeri, në Internet, 
muzeje etj.;
studion në mjedisin e drejtpërdrejtë, i ndritshëm-i errët 
(ditë-natë etj);
ilustrimi i bazave të ndryshme për nga forma, madhësia, 
ngjyra dhe trashësia;
në mënyrë kolorite shprehet në teknikën e kollazhit;
pikturë me temë të caktuar;
pikturë sipas zgjedhjes individuale.
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VULOSJE (8 ORË TË ORIENTUARA)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të studiojë se me çfarë do lloji të gjë-
sendeve të lyera me ngjyrë mund të bëjë 
dhe të fitojë gjurmë të tij;
të njohë se gjësendi i njejtë i vulo-
sur nga anë të ndryshme (edhe me 
rrokullisje) do të jep gjurmë të ndrysh-
me;
të zgjedh në mënyrë të pavarur gjësende 
me të cilat do të vulosë;
pavarësisht të vulosë dhe pjesërisht të 
merr pjesë në përpunimin e vulave (sha-
blloneve/ kallëpave);
të konkludojë se me vulë e mundshme 
është përsëritja e formës së njejtë (marr-
ja pothuajse e gjurmëve të njejta.);
të aftësohet pavarësisht ta mbajë vulën, 
dhe të bëjë gjurmë;
ta rregullojë dhe kontrollojë fuqinë 
(shtypjen) e pëllëmbës dhe të zhvillojë 
ndjenja për mbajtjen ritmike të dorës.

Materialet elementa-
re për vulosje
Vulosje

Vulosje;
vulosje (shabllon);
ekzemplar;
formë;
laramani.

mbikëqyr, vëren dhe njeh se me cilin gjësend 
(shabllon) është bërë ajo gjurmë;
krahason gjurmë të bazës së lëmuar dhe asaj të 
vrazhdë, të bazës së bardhë dhe asaj të tonuar; 
vulos me materiale natyrore; 
vulos me sfungjer në forma të ndryshme dhe bën 
kombinime;
vulos në letër të lëmuar dhe të vrazhdë;
vulos në tekstil dhe materiale të ngjajshme;
vulosje në letër të tonuar;
vulosje me gjethe bimësh, frutash etj., (të mëdha, 
të vogla, me forma dhe tekstura të ndryshme të 
cilat paraprakisht lyhen me ngjyrë);
me përsëritjen e përshtypjes së njejtë të bëjë 
laramani (laramani për shamijë, shall për kukullën 
etj).
me kombinim të kallëpeve të llojllojshme të bëjë 
kombinime të ndryshme (automobil, tren, shtëpi-
zë...);
përmes lojës të hulumtojë me vulosje të shtresave 
(plastikë, tekstil, dru etj.)
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 MODELIMI DHE FORMËSIMI (10 ORË TË ORIENTUARA)

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

 të njohë disa materiale për 
modelim dhe formësim;
ta vëzhgojë dhe hulumtojë 
mjedisin dhe t’i vërejë format e 
ndryshme ndërmjet gjësendeve;
të hulumtojë materiale përmes 
ndjenjave vizuale dhe taktile;
të modelojë me materiale dhe 
shtuarje dhe marrje;
të njihet me teknikën e punës;
të njihet me formësimin përmes 
lidhshmërisë, ndërtimit dhe 
konstruktit me ndihmën e forma-
ve dhe materialeve të ndryshme;
të hulumtojë se disa materia-
le mund të përdoren në tjetër 
mënyrë se sa zakonisht;
të adaptohet që të punojë në 
grup;
ta zhvillojë motorikën.

Mjetet kryesore për 
modelim
Modelimi
Mjetet kryesore për 
formësim
Formësimi

Modelim;
formësim;
zbrazët-mbushët;
butë-fortë;
thellë-
hapur-mbyllur;
lëmuarvrazhdë;
brenda-jashtë;
të shpuara;
plastelin;
brumë;
argjil.

Formësimi dhe modelimi i formave (me rërë, borë, argjil, 
plastelinë);
vëzhgon forma nga mjedisi i drejtëpërdrejtë dhe në to 
vëren madhësinë, teksturën (të lëmuara – të vrazhda), 
formë etj;
luan dhe kombinon forma njëra pas tjetrë, njëra ndër 
tjetrën, të mbledhura, të ndara, i vështron nga këndi i 
ndryshëm dhe ndriçimi;
e vëren dhe e ndjen hapsirën (brenda – jashtë) hapur-
mbyllur, zbrazur – mbushur;
vëren hapsirë të jashtme dhe të brendshme përmes vëzh-
gimit të anëve, gypave, kutive etj;
vëren dhe prek sipërfaqe dhe materiale natyrore dhe 
artificiale me tekstur të llojllojshme (lëvore druri, frute të 
ndryshme, lëkura etj);
bën forma të reja me kukulla, mjete të komunikacionit 
me tekstil, jutë, lesh, letër, foli, stiropor, litar, plastikë, 
penj, sfungjer, natyrore dhe artificiale, të pa formësuara, 
gjysmë të formësuara dhe të formësuara;
kombinon degë, fruta, fara, gjethe, afion, lëvore trungu, 
myshk, gurë, guaca dhe bën figura të kafshëve, shtëpi, 
etj;
bën ura, ndërtesa dhe tjetër nga materiali i hudhur;
bën lakimin e letrës (origame).
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5. 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. 
Gjatë realizimit të përmbajtjeve, arsimtari duhet ta nxisë dhe lëv-
dojë secilin nxënës gjatë shprehjes figurative dhe nuk guxon të 
lejojë që të bëhet atmosferë kompetitive ndërmjet nxënësve.

Fondi vjetor i orëve

TEMAT Numri i orëve
1. Vizatim 30 orë

2. Pikturim 16 orë

3. Vulosje 8 orë

4. Modelim dhe formësim 10 orë

5. Aktivitete hulumtuese figurative 8 orë

 GJITHSEJ: 72 orë

Shënim: Numri i orëve është dhënë sipas orientimit.

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, riprodhojë, 
krijime nxënësish, aplikacione etj.);
sllajde, ilustrime, revista etj.;llajde, ilustrime, revista etj.;
mjete audio-vizuale (TV, DVD-pleer, videopleer, fotoaparat digji-
tal, kamerë digjitale, kompjuter dhe mjete tjera); 
Internet, softvere arsimore.

6. 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 formativ).

Gjatë përcjelljes të të arriturave të nxënësve, arsimtari duhet në veçanti 
të kujdeset kah qasja individuale në të arriturat e secilit nxënës në 
veçanti.

Në mbarim të vitit bëhet notimi sumativ/përmbledhës përshkrues.
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7. KUSHTET HAPSINORE PËR
REALIZIMIN E PROGRAMIT
MËSIMOR

Programi sa i përket kushteve hapsinore për realizimin e mësimit bazo-
het në Normativin për hapësirë për klasën e I, II dhe III dhe në mjetet 
mësimore për klasën e I nga ana e ministrit të Arsimit dhe Shkencës me 
Vendim nr. 07-4061/1 më 31.05.2007.

8. 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 Pedagogjik – profesor për edukim parashkollor;
Fakultetin Filozofik – pedagog i diplomuar;

9. PROGRAMIN MËSIMOR E
PËRPILOI GRUPI PROFESIONIST:

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

2. Vaska Levkova, këshilltare e edukimit dhe arsimit parashkollor, BZHA 
- Veles 

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
6. Adrijana Ademi, profesor në mësimin parashkollor SHF “26 Korriku” 

- Shkup

10. VENDIMI DHE DATA E
SJELLJES SË PROGRAMIT
MËSIMOR

Programin mësimor nga lënda e arsimit figurativ për klasën e parë e  në 
arsimin fillor nëntëvjçar e lejoi:

Ministër
Sulejman Rushiti më 21.06.2007    
    (vendimi nr. 10 - 1009/2)
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ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR PROGRAMI
MËSIMOR

ARSIMI FIZIK 
DHE SHËNDETËSOR
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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 I për shkollën fillore nëntëvjeçare.
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1. HYRJE

Lënda arsimi fizik dhe shëndetësor ka vend të posaçëm në procesin edu-
kativo-arsimor në procesin e arsimit fillor. Programi i arsimit fizik dhe 
shëndetësor në procesin mësimor realizohet me përmbajtje, ushtrime dhe 
lojëra të posaçme, të cilat fizikisht e aktivizojnë aparatin lokomotor dhe 
drejtpërdrejtë ndikojnë në rritjen simetrike dhe të drejtë dhe zhvillimin e 
nxënësit, e përmirëson aftësinë dhe shëndetin e tyre fizik dhe e nxitë për 
jetë të shëndoshë. Gjithashtu, aktivitetet e planifikuara nga ky Program 
e nxisin dhe zhvillojnë zhvillimin kognitiv, psikomotorik, emocional dhe 
social të nxënësit.

Përveç shprehive për realizimin e rregullt të ushtrimeve për përforcimin 
e organizmit personal, nxënësit do të pasurohen me elementet bazë të 
sportit dhe do ta zbulojne nevojën për inkuadrimin aktiv te tyre në akti-
vitetet e ndryshme sportive gjatë arsimimit dhe jetës së tyre.

Lënda e arsimit fizik dhe shëndetësor është lëndë e detyrueshme dhe 
realizohet me 3 orë në javë, konkretisht me 108 orë në vit. 

2. QËLLIMET E LËNDËS NË
PERIUDHËN ZHVILLIMORE
I - III:

Nxënësi/xënësja:

ta nxit zhvillimin e lëvizjeve natyrore lokomotore lëvizjeve të reja 
dhe përvetësim të lëvizjeve të rea dhe shkathtësive motorike;
ta nxit zhvillimin psikomotor dhe lëvizjen e drejtë të trupit në 
situata dhe lëvizje të ndryshme;
të formojë qëndrime pozitive ndaj aktiviteteve fizike dhe sportit 
dhe të nxitet afiniteti personal në aktivitete të posaçme psikomo-
torike;
të aftësohet për bashkëpunim, punë ekipore dhe sjellje fer-plej 
gjatë realizimit të aktiviteteve, lojërave në shkollë, si dhe jashtë 
saj;
ta zhvillojë aftësinë për lëvizje të kombinuar motorike dhe orien-
timi në hapësirë;
t’i zhvillojë aftësitë psikomotorike (dimensionet) përmes lojës dhe 
aftësive fizike;
të aftësohet që të bëjë vlerësimin e mundësive të veta fizike;
të lirohet nga stresi dhe ngarkesa përmes aktiviteteve fizike të 
organizuara;
të njoftohet dhe të realizojë vallëzime dhe lojëra në ritëm dhe 
lëvizje të ndryshme;
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të përvetësojë njohuri shëndetësoro-higjienike dhe shkathtësi për 
ruajtjen dhe përparimin e shëndetit personal;
të zhvilloj aftësi për shprehje pozitive emocionale përmes lojës dhe 
aktiviteteve adekuate fizike.

3. QËLLIMET E MËSIMIT PËR
KLASËN E PARË

Nxënësi/nxënësja:

të aftësohet që të bëjë vlerësim objektiv të mundësive të veta dhe 
aftësive motorike;
të aftësohet për mbajtje të drejtë të trupit përmes ushtrimeve ade-
kuate;
t’i zhvillojë lëvizjet natyrore motorike të koordinuara me duar dhe 
pjesët tjera të trupit;
t’i zhvillojë aftësitë lokomotore të formave të ndryshme të lëvizje-
ve përmes lojërave dhe vallëzimeve;
ta zhvillojë koordinimin motorik dhe orientimin në hapësirë;
të aftësohet në realizimin ekipor të ushtrimeve;
të aftësohet për të ndihmuar dhe bashkëpunuar me të tjerët dhe ta 
respektojë mendimin dhe nevojat e të tjerëve;
të zhvillojë aftësi për ndërprerjen dhe zgjidhjen konstruktive të 
konflikteve;

të zhvillojë aftësi për pjesëmarrje në sjelljen e vendimeve kolektive 
për t’i zgjidhur problemet;
të aftësohet për aktivitet adekuat motorik gjatë dëgjimit të mu-
zikës;
të zhvillojë aftësi për shprehje pozitive emocionale përmes lojës 
dhe aktiviteteve adekuate fizike.
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4. QËLLIMET KONKRETE

TEMA 1: NJIHU ME...

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësje:

të nxitet dhe t’i vërejë që vetë t’i 
zbulojë lëvizjet e trupit të tij;
t’i zbulojë mundësit e tija moto-
rike me duar dhe këmbë;
të njihet me lartësinë dhe 
peshën e tij;
të aftësohet që të zbatoj sjellje 
shoqërore, t’iu ndihmojë shokëve 
për zbulimin e aftësive motorike;
t’i kuptojë dhe realizojë aftësi-
të motorike objektive të cilat i 
posedon;
të mësojë dhe të aftësohet për 
ndihmë, bashkëpunim dhe të 
shprehurit e emocioneve pozitive 
në klasë dhe në grup;

Trupi im
Lartësia ime.
Pesha ime.
Si lëvizin shokët e 
mi?
Ç’ka mundem me 
duart?
Ç’ka mundem me 
trupin tim?
Ç’ka mundem me 
këmbët?

Lëvizje me duar dhe 
këmbë
lartësia trupore
pesha trupore

nxënësit e njohin trupin e tyre dhe aftësitë motorike të 
ndryshme, gjatë kësaj përdor veprime dhe ilustrime të 
ndryshme
nxënësit vetë t’i vizatojnë shokët në pozita të ndrysh-
me, të zbulojnë se çfarë lëvizje mund të bëjnë me duar, 
gishtërinj të këmbëve dhe të duarve, lëvizjet me këmbë, 
kokë etj.
nxënësit vizatojnë pjesë të trupit të tyre: pëllëmbë
grame dhe plantograme dhe pjesë tjera të trupit të lidhu-
ra me lëvizje të caktuar;
nxënësit në pozitat e ndryshme bëjnë ushtrime dhe lëvizje 
tjera;
nxënësit njoftohen me hapësirën me mjetet dhe rekuizitat 
e caktuara me të cilat do të ushtrojnë dhe luajnë. 
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TEMA 2: USHTRIME PER VENDOSJE ORGANIZATIVE DHE LËVIZJE

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të aftësohet për lëvizje motorike 
të koordinuar në hapsirë;
ta zhvillojë motorikën me lëvizje 
të orientuar dhe të kontrolluar 
në hapësirë;
të aftësohet për punë ekipore;
t’iu ndihmojë shokëve për realizi-
min e detyrave;
ta zhvillojë ndjenjën estetike 
gjatë vendosjes;
të kuptojë dhe realizojë grupim 
në grupe më të vogla;
të mësojë dhe të aftësojë për të 
ndihmuar, për bashkëpunim dhe 
për të shprehur emocionet pozi-
tive në klasë dhe në grup.

Vendosja grupore e 
nxënësve të para-
leles
vendosja e nxënësve 
në grupe të vogla në 
hapësirë të caktuar.
Vendosja e nxënës-
ve në reshte, sipas 
reshtave nga dy.
vendosja e nxënësve 
në kolonë nga një, 
në kolonë nga dy.

Grupë;
reshta;
kolonë;
sallë sportive;
fushë sportive;

nxënësit vendosen/qëndrojnë në grupe sipas udhëzimeve 
të dhëna;
nxënëxit grupohen në grupe në hapsirë të caktuar;
nxënësit lëvizin në kolonë, imitimi i trenit të gjallë; 
kolonë me nga dy në fillim të kapur për duar, lëvizja e 
nxënësve prej një vendi në vend tjetër në shkollë dhe 
jashtë saj.
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TEMA 3: USHTRIME PËR FORMIMIN E TRUPIT DHE TË LËVIZJEVE /REALIZOHEN NË ÇDO ORË/

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

në mënyrë të koordinuar dhe të 
drejtë t’i realizojë lëvizjet me 
duar, këmbë dhe pjesët tjera të 
trupit;
simetrikisht ta zhvillojë trupin,
t’i përforcojë elementet motorike 
të aparatit lokomotor; 
të arrijë aftësi të di të realizojë 
ushtrime për shtrirje dhe relak-
sim të muskulaturës;
të aftësohet për vendosje të dre-
jtë dhe marrje të pozitës adekua-
te për realizim të pandërprerë të 
ushtrimeve (edukim estetik);
ta zhvillojë aftësinë perceptive 
të grupit për vendosje simetrike 
dhe adekuate në hapsirë;
të mësojë drejtë t’i realizojë 
ushtrimet: ulur, gjysmështri-
rë dhe shtrirje në bark dhe në 
shpinë.

Ushtrime për duart 
dhe brezin e supeve;
ushtrime për trupin; 
ushtrime për legenin
dhe këmbët;

Qëndrim në duar;
qëndrim të qetë;
qëndrim të lirë në 
vend;
qëndrim hapërues;
ngritja e krahëve 
para;
hapja e krahëve 
anash;

ushtrime për zhvillim simetrik dhe mbajtje të drejtë të 
trupit;
komponon komplekse të veçanta të ushtrimeve për rezis-
tencë të ridisponimit të nxënësve ndaj kifozimit;
Ushtrime prevtive për ridisponim të nxënësve ndaj defor-
mitete të caktuara trupore (kifoza, skolioza);
Lojë për e zhvillim të muskulaturës së imët: lojë me pesë 
gurë, radhitë katrorë të imët dhe lojëra tjera me katrorë, 
grupon fara ose gjësende tjera të imta; loja “manekeni’’;
aktivitete motorike me letër, prerje, grumbullim dhe rre-
gullim të hapësirës etj.
për të përforcuar muskulaturën e imët të këmbëve, nxënë-
sit ecin këmbëzbathur nëpër barë, rërë dhe gurë;
gjatë lojës nxënësit ta mbajnë trupin drejt konkretisht të 
shmanget pozita kifozëse e cila është e shpeshtë gjatë 
lojës së nxënësve.
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TEMA 4: BAZAT E ATLETIKËS

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

t’i zhvillojë aftësitë lëvizëse të 
aparatit lokomotor për paraqi-
tje të drejtë të lëvizjeve;
t’i përkryejë format natyrore të 
lëvizjeve;
t’i zhvillojë aftësitë psiko-
motorike dhe ta përforcojë 
muskulaturën skeletore të 
lidhur me bazat e elementeve 
të atletikës;
ta përforcojë kyçin kërcyes, 
muskujve të këmbëve dhe 
legenit dhe shkathtësia;
ta zhvillojë aftësinë e hedhjes 
së saktë;
të zhvillojë aftësi dhe të 
shprehë emocione pozitive dhe 
sjellje në shoqërim, realizim 
grupor të detyrave në lojë.

Ecje;
vrapim;
kërcim me vrull, 
kërcim pupthi;
kërcim individual 
dhe kërcim me litar;
hedhje dhe hedhje 
në vend të caktuar.

Vrap me hov;
kërcim;
rënie
kërcim
gjunjëzim“amortizim’’
distancë-largesë; të 
kërcyerit, të vrapuarit;
start-nisje-startimi
caku-arritja;
caku për hedhje, 
hedhje në vend të 
caktuar dhe hedhje 
mbi rrjet.

ushtrime për paraqitje të drejtë të formave natyrore të 
lëvizjes: ecje dhe vrapim të drejtë: për lëvizjen e duarve 
dhe këmbëve, mbajtjen e trupit dhe kokës;
nxënësit njihen me aftësitë e tyre për ecjen të shpejtë, 
vrapim, sa munden të kërcejnë nga vendi etj.;
ecje dhe vrapim në drejtim të caktuar; ecje majtas, 
djathtas, para, mbrapa etj., ecje dhe vrapim në kushte 
natyrore; lojëra me imitime si ecë ariu, të shpejtuarit për 
në shkollë (ecje e shpejte), si ecin shkurtabiqët, kthehem 
nga shkolla (ecje e ngadalshme) etj;
organizon lojëra: vozitje me timon, vrapim me rrokullisë-
se, symbyllzi; kërcim-kërkim etj; 
kërcim, kërcim pupthi, këmbëbashkuar, me njërën këmbë 
dhe tjetrën;
lojëra të ndryshme me kërcim këmbëbashkuar, me njërën 
këmbë dhe tjetrën Loja “Zonja’’ dhe kërcim me litar;
rënie nga kërcimi horizontal dhe rënie nga lartësia me 
amortizim-rënie;
hedhja e topit në largësi dhe në cak, hedhja e topit plas-
tik në kosh të ulët; hedhje mbi rrjet përmes rrjetit të ulët 
nga hendbolli;
lojëra stafetore me elemente të ecjes, vrapimit, kërcimit, 
hedhjes, hedhje në vend të caktuar dhe hedhje mbi rrjet;
organizimi i lojës(kuglim) vendi ku luhet me topa druri 
dhe topa plastike.
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TEMA 5: BAZAT E GJIMNASTIKËS

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

ta rrisë ndjenjën për lëvizje të 
trupit të tij në tërësi në hapë-
sirë;
t’i përforcojë grupet e mëdha 
muskulore të trupit;
të aftësohet për mbajtje estetike 
dhe elegante të trupit;
të aftësohet ta mirëmbajë shën-
detin dhe kompaktshmërinë e 
aparatit lokomotor;
të aftësohet për të lëvizur në 
drejtim të caktuar;
të aftësohet për lëvizjet e trupit 
të vet në drejtimin e caktuar;
ta zhvilloj baraspeshën, aftësitë 
përceptive dhe vestibulare.

Njoftimi me veglat 
gjimnastikore (të 
ulëta: sport paralele, 
tra, përkulje etj) me: 
vegla për ngjitje, 
varje dhe kacavarje;
rrokullisja në 
boshtin gjatësor të 
trupit;
“përkulje’’ në stomak 
dhe shpinë;
ecje në sipërfaqe të 
ngushtë;
ecje dhe zvarritje në 
tra të ulët;
kërcim dhe kapërcim 
përmes sëndukët të 
ulët suedez 
tërheqje dhe mbi-
tërheqje, shtyrje

Ecje gjimnastikore;
rrokullisje;
perkulëse;
trau i ulët;
paralele te ulta;
sënduk i ulët sue-
dez.

nxënësit bëjnë ushtrime për kapje të drejtë të veglave 
gjimnastikore;
(ndërkohë arsimtari kujdeset për sigurinë dhe mbrojtjen 
gjatë realizimit të elementeve kryesore për gjimnastikë);
kërcim dhe kapërcim në sënduk suedez;
lojëra elementare dhe stafetore të përbëra me elemente 
ushtruese;
jep lojëra me kapërcim ose tërheqje, shtyrje të gjësendeve 
etj.
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TEMA 5: LOJËRA

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të nxitet për respektimin e rre-
gullave për lojë
të nxitet për pjesëmarrje në 
lojëra;
t’i zhvillojë aftësitë psikomoto-
rike, gjindshmëri të posaçme, 
shkathtësia, qëndrueshmëria, 
reaksioni i drejtë dhe me kohë 
etj;
të zhvillojë aftësi për sjellje 
të kontrolluar dhe shprehje të 
emocioneve në gara, kulturë në 
përkrahjen e ekipës;
të përputhë ritmin me motori-
kën.

Vallëzime popullor;
lojëra karakteresh;
lojëra elementare;
lojëra stafetore.

Vallevallëzim po-
pullor;
lojëra karakteresh;
lojëra elementare;
lojëra stafetore;

lojëra të ndryshme sipas interesimit të nxënësve, në 
mënyrë individuale dhe grupore;
lojë me karakter garues;
të gjitha lojërat janë përgatitur nga elementet e mësuara-
zotëruara;
lozin lojra elementare, lojra stafetore, lojra pa kufi, etj.;
lojëra vallëzuese të përcjellura me muzikë;
lojëra: “le të bie-le të bie’’; shkelje dhe tërheqje ndërmjet 
gjësendeve “ ne jemi alpinistë’’ “ne jemi zjarrëfikës’’
lojë më përdorim të taboganit (ripstoli-sajë e ulët e in-
dianëve të Amerikës veriore, dyshekë të butë etj.;
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TEMAT MËSIMORE – LËMITË QË REALIZOHEN NË MARRËVESHJE ME PRINDËRIT

TEMA ZGJEDHORE – LËMIA 1: AKTIVITETE NË UJË

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të nxitet për pjesëmarrjeë në 
aktivitete në mjedis ujor;
t’i njihet me pozitat bazike 
për një nga teknikat për 
notim;

shtrirje në ujë të cekët
zvaritije në ujë të cekët
Ecje dhe vrapim në ujë të cekët;
lojë me ecje, vrapim, zvaritje, 
ecje katërkëmbëshe në ujë të 
cekët, etj;
pluskimi dhe zhytja e kokës në 
ujë, shikim në ujë.
Kalim përmes kanalit të gjallë 
në ujë tëcekët

Nocione nga ele-
mentet fillestare të 
notimit, punë me 
duar, me këmbë, 
mbajtja e kokës 

Aktivitete të realizuara me kujdes të veçantë për 
sigurinë e nxënësve nga ana e arsimtarit
adaptim në mjedis ujor me lëvizje të sigurta dhe 
realizim i detyrave të ndryshme, lojra me top, me 
hedhje dhe lojë me anije të vogla dhe lojra të 
tjera që notojnë; 
elementet bazike të stërvitjes për notim, punë me 
duar, këmbë, etj..

TEMA ZGJEDHORE – LËMIA 2: AKTIVITETE NË BORË

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të nxitet për pjesëmarrje në aktivite-
te me dëborë; 
të zhvillojë koordinimin e lëvizjeve 
në dëborë; motorike në kushte të 
vështira-komplikuara për të lëvizur 
në borë;
të aftësohet për mirëmbajtje të ekui-
librit të trupit gjatë rrëshqitjes;
të aftësohet për rënie të drejtë në 
dëborë.

Lëvizje në borë; ecje, ecje 
me qëllim për të bërë shte-
glavirinte;
bërja e dordalecave dhe 
topave prej bore;
ndërtimi me borë: sipas 
zgjedhjes së nxënësve;
rrëshqitje me sajë;

Pajisje dimërore 
për rrëshqitje 

krijimin e topave prej dëbore, rrëshqitje dhe 
lojëra;
i udhëzon nxënësit për rrëshqitje me sajë, mënyrën 
e nisjes dhe ndaljen e sajës;
e udhëzon nxënësin me procedurat elementare për 
vënien e skijave dhe elementet kryesore për levizje 
me të njejtat  -elementet bazike për skijim;
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TEMË ZGJEDHORE – LËMIA 3: VOZITJE ME MONOPATI; BIÇIKLETË (2+3); ROLERE

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të aftësohet ta mbaje baras-
peshën gjatë ngarjes së monopa-
tinës, biçikletës dhe rolerave;
të zhvillojë aftësi për përdorim 
të drejtë dhe të sigurtë të mono-
patinës, biçikletës dhe rolerëve. 

Vozitje me mono-
pati;
vozitja e triciklit;
vozitja e biçikletës;
vozitja e rolerëve;

pjesë nga mjetet për 
ngarje

frenim
pedala
rrota

»
»
»

përvetësim i teknikave për mbajtjen e baraspeshës dhe 
vozitja;
ushtrimi rregullave për lëvizje të sigurtë në rrethin e 
shkollës;
stërvitje për vozitje sipas interesave të nxënësve.

TEMA ZGJEDHORE – LËMIA 5: AKTIVITETET NË NATYRË: PIKNIQE DHE SHËTITJE

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja

të nxit interesim për qëndrim 
dhe ecje në natyrë;
të aftësohen për mbrojtje perso-
nale nga rreziqet e mundshme në 
natyrë;
të zhvilloj ndjenjën ekologjike;

Pikniqe-shetitje;
ecje, në rrafshine 
dhe malalpinizëm;

Ushtrime: përgatitet varësisht nga stina vjetore kur shko-
het në pikniqe apo ecje;
përgatitje fizike më të nevojshme për realizimin e aktivi-
teteve fizike në natyrë;
përgatit agjendë të posaçme të nisjes, qëndrimit dhe kthi-
mit nga pikniku;
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TEMA ZGJEDHORE – LËMIA 6: SPORTI SHKOLLOR

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të nxitet për pjesëmarrje në akti-
vitete e sportit shkollor.

përgatit proces dhe pjesë-
marrje gjysëmtrajnuese në 
sistemin e garave në lojrat 
e vogla olimpike;

nxënësit sipas afinitetit udhëzon që të inkuadrohen 
në ndonjërin nga sportet;
pjesëmarrje në lojre të vogla olimpike;

TEMA ZGJEDHORE – LËMIA 7:  SHKOLLA DHE PROJEKTET SPORTIVE

Qëllimet Përmbajtjet Nocionet Aktivitetet dhe metodat

Nxënësi/nxënësja:

të njihet me format organizative 
më të larta të sportimit sipas 
afinitetit dhe interesat;
t’i mësoj elementet themelore 
nga sporti zgjedhor në shkollën 
sportive;
të nxitet për punë ekipore. 

Stërvitje të ele-
menteve kryesore 
të sportit për të 
cilin janë përcaktuar 
nxënësit;

Nocione nga sporti 
për të cilët janë për-
caktuar nxënësit;

nxënësit kyçen sipas afinitetit 
për ndonjërin nga sportet. (në bashkëpunim dhe në(në bashkëpunim dhe në 
marrmarr[veshje me prindërit).
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5. REKOMANDIME DIDAKTIKE

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

Programi për arsimin fizik dhe shëndetësor ofron spektër të gjerë të 
aktiviteteve: të detyrueshme ku bëjnë pjesë lëvizjet natyrore dhe bazat 
e atletikës dhe gjimnastikës me lojrat dhe lëmia e notit, aktivitetet në 
borë dhe në natyrë, aktivitetet me vozitje etj., si lëmi të veçanta tema-
tike sipas interesit dhe nevojave të nxënësve dhe prindërve realizohen 
në mjedisin lokal nga të cilët pritet përparim i dukshëm në nivel lokal 
poashtu edhe shfrytëzimi i kushteve natyrore. 

Me rëndësi është që nxënësi në orët e para aq sa është që sa më shpejtë 
të vë komunikim optimal me çka do t’i udhëheqë nxënësit si paralele 
gjegjësisht tërësi në vendosje dhe lëvizje të organizuar. Kjo temë është 
shumë e rëndësishme për lëvizjen e organizuar, sigurinë dhe mbrojtjen 
gjatë zbatimit të aktiviteteve të nevojshme me paralelen si tërësi dhe 
në organizimin e aktiviteteve tjera në shkollë dhe jashtë saj. Gjithashtu 
me rëndësi është që ushtrimet për formimin e trupit është tema e cila 
detyrymisht zbatohet në çdo orë në arsimin fizik dhe shëndetësor.

Shumë me rëndësi që në fillim të vitit shkollor arsimtari të bëj inçizim 
të statusit psikofizik, emocional dhe social të secilit nxënës me qëllim 
që të përgatit plan duke i pasur parasysh temat mësimore dhe qëllimet 
e vendosura në korelacion me kushtet për punë në shkollë me respek-
timin e interesave individuale dhe aftësitë psikomotore të nxënësve. 
Vëmendej të posaçme duhet vënë gjendjes shëndetësore të nxënësve, 

veçanërisht atyre nxënës që kanë dëmtime trupore dhe ndalesa nga mje-
ku për ushtrime të tërësishme dhe të pjesërishme të ushtrimeve motori-
ke. Gjatë këtyre rasteve arsimtari është i detyruar t’i respektojë mendi-
met dhe supozimet e personave profesional për gjendjen shëndetësore 
të nxënësve.

Arsimtari është i detyrueshëm që në takimin e parë para pranimit të 
nxënësve t’i zbulojë se sa prej tyre janë të ndaluar ose aktivitet fizik të 
kufizuar për shkak të sëmundjes në një kohë të gjatë ose sëmundjeve të 
sistemit të enëve të gjakut – zemrës. Arsimtari është i detyrueshëm për 
këta fëmijë që ta respektojë rezultatet e mjekut dhe rekomandimet, të 
konsultohet se sa do të munden dhe a mundet të punojë me nxënësit 
e tillë.

Duke e pasur parasysh moshën e nxënësve, aktivitetet motorike do të 
realizohen, para së gjithash përmes lojërave në lëvizje, me këmbëngulje 
që të përmbushen interesat e nxënësve, të realizohen efektet pozitive 
emocionale, nxënësi t’i respektojë shokët e tij. T’iu ndihmojë dhe zhvil-
lojë zgjidhjen e detyrave kolektive dhe në grupe, të zhvillohet kultura e 
të respektuarit, njohuritë për të bukurën dhe mbajtja e trupit të vet.

Arsimtari duhet t’i kushtoj kujdes të veçantë kyçjes së të gjithë nxënësve 
në aktivitetet grupore pa marr parasysh aftësitë dhe përkatësinë gjinore. 
Stimulimi duhet të bëhet në mënyrë afirmative gjatë së cilës vlerësohen 
arritjet e veçanta të çdo nxënësi si rekord i tij personal. Çdo nxënës 
nxitet të arrijë sa më shumë që mundet, e jo të përcillen standarde të 
vendosura prej më parë. Qëllimi i mësimit në arsimin fizik dhe shëndetë-
sor është të sigurohet atmosferë relaksuese. 

Gjatë përgatitjes arsimtari i kushton rëndësi shfrytëzimit racional të kus-
hteve për punë. Në përgatitjen vjetore detyrimisht i planifikon temat 
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mësimore: Njihu me...; Ushtrime për vendosjen dhe lëvizjen e organi-
zuar.

Ushtrime për formimin e trupit dhe lëvizjet; Bazat e atletikës, dhe tema: 
Lojra me fond vjetor prej 108 orëve. Temat mësimore në bashkëpunim 
me prindërit planifikohen në bazë të kushteve për punë në shkollë dhe 
mjedisin lokal, prindërit anketohen, formohen grupe, përgatitet program 
i posaçëm për realizim, e nëse ka nevojë përveç arsimtarit angazhohet 
edhe person tjetër profesional. Temat mësimore realizohen në prani të 
njërit prind ose tutur.

Mjetet mësimore:

Në përbërje të shkollës, sallës dhe terreneve të hapura duhet të siguro-
hen mjetet e nevojshme dhe ndihmëse mësimore: topa të ndryshëm për 
të luajtur, rrathë, topa për hedhje në cak etj.

6. VLERËSIMI I TË ARRITURAVE
TË NXËNËSVE

Sipas qëllimeve të vendosura të programit mësimor në arsimin fizik dhe 
shëndetësor arsimtari krahason notimin me shkrim (diagnostik, forma-
tiv, mikrosumativ dhe sumativ) gjatë së cilëve parasysh i ka komponen-
tat:

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, gjimnastikes, loj-
rat në pajtueshmëri me mundësitë individuale;
rregullshmëri, përpjekje, bashkëpunim dhe ndihmë nxënësve në 
orë;
fer-play që ka të bëj me orët dhe garat, të respektoj fitoren dhe 
disfatën si dukuri normale të garave,
të kontribuoj në formimin e atmosferës pozitive në grupe;
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 shkol-
lës 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 
gjitha komponentat e përmendura nga të cilët del nota e nxënësit. 
Notimi është me shkrim, aty vendosen elementet të cilat janë të 
vendosura me qëllim të programit mësimor në arsimin fizik dhe 
shëndetësor.

Për të arriturat e nxënësve udhëhiqet ditar për të gjithë komponentat e 
përmendura nga të cilat dalin notat e nxënësve.

Notimi është me shkrim, aty vendosen elementet të cilët janë të ven-
dosura me qëllimin e programit mësimor në arsimin fizik dhe shënde-
tësor.
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7. KUSHTET HAPSINORE PËR
REALIZIMIN E PROGRAMIT
MËSIMOR

Për realizimin e programit mësimor të arsimit fizik dhe shëndetësor e 
nevojshme është sallë sportive dhe terrene të hapura sportive. Numri i 
tyre dhe madhësia janë rregulluar me Normativin e hapësirës mësimo-
re, mjeteve mësimore dhe atyre ndihmëse të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës.

8. NORMATIVI PËR KUADRIN
MËSIMOR

Mësimin e arsimit fizik dhe shëndetësor në klasë të parë mund ta reali-arsimit fizik dhe shëndetësor në klasë të parë mund ta reali- në klasë të parë mund ta reali-
zojë personi i cili ka të kryer:

Fakultetin Pedagogjik – profesor i mësimit klasor;
Fakultetin Pedagogjik – profesor për edukim parashkollor;
Fakultetin Filozofik – pedagog i diplomuar;

9. PROGRAMIN MËSIMOR E
PËRPILOI EKIPI PROFESIONAL

1. Dr. Nase Kondovski – kineziolog, Byroja e zhvillimit të arsimit, koor-
dinues, 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;
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

10. VENDIMI DHE DATA E
SJELLJES SË PROGRAMIT
MËSIMOR

Programin mësimor nga lënda e arsimit fizik dhe shëndetësor për klasën 
e parë e  në arsimin fillor nëntëvjçar e lejoi:

Ministër
Sulejman Rushiti më 21.06.2007    
    (vendimi nr. 10 - 1009/2)


