
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Udhëzim për planifikimin e mësimit (gjysmëvjetori i dytë): 
Shkencat natyrore 
 Klasa e II 
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Tema: 2.4.Vështrimi i shkëmbinjve 
Përmes kësaj teme nxënësit duhet të mësojnë se në brendinë e Tokës të gjithë sipërfaqet janë shkëmbinj të cilët nxënësit ndoshta nuk do të munden t’i shikojnë.  
Ekzistojnë lloje të ndryshme të shkëmbinjve me karakteristika të ndryshme.  

 
Rekomandimi i arsimtarëve 
Teksti i shënuar me shkronja të pjerrëta ka të bëjë me çështje të sugjeruara që arsimtarët mund t’i zgjedhin dhe t’i përdorin.  

 

Hulumtimi shkencor 

Qëllimet e mësimit Nocionet 
 

Idetë dhe dëshmitë 
Grumbullon dëshmi përmes vëzhgimit kur përpiqet të përgjigjet ndonjë çështje shkencore. 
Shfrytëzon përvoja të përditshme. 
Shfrytëzon burime të thjeshta të informatave. 

Shkëmbinj 
Gurë 
Natyrore 
Artificiale/joartificiale 
Toka 
Rërore 
Grupi 
 
Hulumtimi shkencor 
Shikon 
Pyet 
Gjen 
Shkruan/vizaton 
Tregon/ritregon 
Krahason 
Kontrollon 

Përfitimi dhe prezantimi i dëshmive 
Vëzhgon dhe shënon vëzhgime.  

Shqyrtimi dhe qasja e dëshmive 
Bën krahasime. 
Identifikon modele të thjeshta dhe asociime. 
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Qëllimet e mësimit Aktivitetet Resurset (mjetet dhe 
materialet) 

Komentet 

Kimi (Vështrimi i shkëmbinjëve)    

Njeh disa lloje të shkëmbinjve dhe 
përdorimin e tyre 
    
Hulumtimi shkencor 
Idetë dhe dëshmitë 
Përdor përvoja të përditshme 
 
Përfitimi dhe paraqitja e dëshmive 
Vëzhgon dhe shkruan vëzhgime 
 
Vështrimi i dëshmive dhe qasja 
Bën krahasime 
 
 

Në çifte flitni për këtë temë:Çka dini për shkëmbinjtë? 
 
Nxënësve jepni pjesë të shkëmbinjve të ndryshëm. 
Përdorni thjerrëza që t’i shikoni 
 
Me nxënësit diskutoni karakteristikat e shkëmbinjve të 
ndryshëm: ngjyra, tekstura (pamja e sipërfaqes së 
shkëmbinjve), masa etj. Nxënësit përshkruajnë se çka 
shikojnë në shkëmbinjtë. 
 
Vizatoni dhe emëroni pjesë të ndryshme të shkëmbinjve.  
 
Përshkruani karakteristikat e shkëmbinjve të ndryshëm 
Krahasoni shembujt e shkëmbinjve.  
 
Për nxënësit vendosni paraqitje të vazhdueshme  të 
shkëmbinjve me qëllim të ballafaqohen me këtë pjesë të 
punës.  
 
Përdorni pjesë të njohur të shkëmbinjve dhe parashtroni 
pyetje nxënësve kështu që ata do të mund të qëllojnë 
për cilin shkëmbinj të caktuar bëhet fjalë. Identifikoni 
shkëmbinj nga fotografitë apo nga pjesë konkrete. 
Emëroni se sa është e mundshme më tepër. 
 
Shëtiteni në oborrin e shkollës duke kërkuar lloje të 
ndryshme të shkëmbinjve. Caktoni se për çka përdoren 
dhe ku. Fotografoni që të rikujtoni më vonë.  
 
 
 
 
Vizatoni fotografi apo shfrytëzoni fotografi që të tregoni 
ku  përdoren shkëmbinjtë dhe emëroni secilën për të 
cilën e dini titullin.  
 

 
 
 
Mostra shkëmbinj, thjerrëza 
 
 
Letra dhe lapsa apo fletore 
pune 
 
 
Hapësirë për paraqitje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sqaroni se shkëmbinjtë janë 
natyrorë dhe se gjinden në/mbi 
tokë. 
Vokabulari kyç/nocionet 
Shkëmbinjtë 
Guri 
Grupi 
 
Hulumtimi shkencor 
Shikon 
Pyet 
Vizaton 
Tregon/paraqet 
Krahason 
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Qëllimet e mësimit Aktivitetet Resurset (mjetet dhe 
materialet) 

Komentet 

Vëzhgoni pjesë të betonit dhe përshkruani si shembull 
për shkëmbinjtë artificial të bërë nga njeriu. 
Krahasoni me mostrat e shkëmbinjve të krijuar natyrorë. 
Mendoni për shëtitjen me qëllim që të identifikoni 
shkëmbinjtë në mjedisin e njeriut. Gjeni mostra për 
shkëmbinjtë të cilët janë të ekspozuara në ndikimin 
atmosferik dhe të ndryshuar nën ndikimin e tyre, për 
shembull:statuja etj. 
Kontrolloni mostra shkëmbinjsh që të kontrolloni 
porozitetin e tyre – vallë ata e absorbojnë ujin?  
Diskutoni shtuarjen e pikave të ujit në mostrat e 
shkëmbinjve dhe se si ti rangoni ata nga më 
absorbuesja deri më pak absorbuese.  
 
Në grupe, tregoni dhe prezantoni rezultatet (që janë 
zbuluar). Radhitni shkëmbinjtë prej më pak absorbuese 
në më shumë absorbuese. 
 
Paraqitni videoklipe  për atë se si krijohen shkëmbinjtë. 
Bëni ,,shkëmbinj për ushqim’’! Demonstroni se çka të 
bëhet. Vendosni katrorë prej çokolate në shtresa në enë 
prej plastike të pastër i mbështjellë me foli. Mbuloni 
kulmin me foli dhe shtrëngoni më poshtë. Shmangni nga 
ena dhe hiqeni nga folia. Çka vëreni?  Këtë ndani në dy 
pjesë duke e prerë përmes shtresave të çokolatës prej 
lartë poshtë. Mbëshjelleni njërën pjesë në foli ndërsa 
tjetrën gjithashtu të mbështjellë në foli, përzieni duke i 
bërë topa.  Përzieni dhe shtrydheni kohë pas kohe. 
Hiqeni prej folisë dhe ndani topin për gjysmë. Çka 
vëreni? 
 
  
 
 
 
 
 
 

Mostër beton 
 
 
 
 
 
Fotografi prej internetit apo 
nga libra me statuja, të 
ndryshuar nga ndikimet 
atmosferike si dhe të tilla që 
nuk janë të ndryshueshme. 
Qasja në internet. 
 
 
Uji, pikatore. 
 
 
 
 
 
http://tinyurl.com/n738alq 
 
 
Çokollata e bardhë, prej 
qumështi dhe e zezë, enë prej 
plastike/gota, foli, çajnik dhe 
ujë që vlon (vetëm për të 
rriturit), thika plastike, tabela 
për grirje apo sipërfaqe për 
grirje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sqaroni se si era dhe shiu mund të 
shkaktojnë ndryshime të 
shkëmbinjve. 
 
Vendosni termet ,,permeabile’’ (e 
depërtueshme’’) dhe 
,,jopermeabile’’ (e 
padepërtueshme’’ për nxënësit më 
të përparuar. 
 
 
Shkëmbi që formohet në llojin e 
shtresave quhet shkëmbinj 
sedimentues. 
 
Shkëmbi tek i cili shtresat 
transformohen quhet metamorf. 
 
Shkëmbi që formohet me ftohjen e 
masës së shkrirë quhet magmatik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tinyurl.com/n738alq
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Qëllimet e mësimit Aktivitetet Resurset (mjetet dhe 
materialet) 

Komentet 

Shfrytëzoni pjesën tjetër ,,shkëmbi sediment prej 
çokolate’’: lyeni në llojin e topit, mbështjellkeni me foli 
dhe shkrijeni në ujë që vlon disa minuta. Hiqet 
mbështjellësi dhe pritet topi. 
 
Hani çokolatat e shijshme „shkëmbinjtë“! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shëndeti dhe siguria: 
Siguroni se vallë çokollatën që 
e përdorni është pa lajthia, 
badem etj dhe vërtetoni se 
dikush prej nxënësve është 
alergjik para se t’i jepni 
çokollatë.  
 
 
 
 

 

Njeh disa lloje të shkëmbinjve 
dhe din për përdorimin e 
shkëmbinjve të ndryshëm. 
 
Hulumtimi shkencor 
Idetë dhe dëshmitë 
Grumbullon dëshmi me vëzhgim 
kur përpiqet të përgjigjet ndonjë 
çështje shkencore. 
Shfrytëzon përvoja të 
përditshme. 
 

Diskutoni me nxënësit për atë se si shkëmbinjtë mund të 
jenë të përdorur. Përdorni metodë stuhi idesh dhe 
ekspozoni idetë. Tregoni fotografi nga ueb – faqet e 
Internetit. 
Shkoni në ,,gjah’’ në shkëmbinjtë përmes oborrit shkollor 
duke kërkuar shembuj për atë se si përdoren 
shkëmbinjtë. Kjo përfshin mure të ndërtesës, kulme, 
rrugica etj. 
Nxënësit do të duhet të tregojnë në hartën e shkollës se 
ku kanë gjetur përdorim të ndryshëm të shkëmbinjve. 
 

http://tinyurl.com/nmtzjh2 
 
 
 
 
 
 

Vokabular kyç/nocione 
Shkëmbinjë 
Gurë 
Grupi 
Mermeri 
Shkumësi 
Graniti 
 
Hulumtimi shkencor 
Shikon 
Pyet 
Vizaton 

http://tinyurl.com/nmtzjh2


 

V2.0 05/14 Science Grade 2 5 
 

Qëllimet e mësimit Aktivitetet Resurset (mjetet dhe 
materialet) 

Komentet 

Marrja dhe prezantimi i 
dëshmive 
Vëzhgon dhe i shënon 
vëzhgimet 

Кажува/покажува 
Споредува 
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ТЕМА 2B: 2.5. Dita dhe nata 
Me këtë temë nxënësit mësojnë për hije, si bëhen dhe  se si munden të ndryshojnë. 
Ata zbulojnë se vallë dhe se si ka ditë dhe natë. 
 

Hulumtimi shkencor  

Qëllimet e mësimit Nocionet 

Idetë dhe dëshmitë: 
- grumbullon dëshmi përmes vëzhgimit kur tenton të përgjigjet ndonjë çështje shkencore; 
- shfrytëzon përvoja si për shembull. vëzhgimi i shkrirjes së akullit;  
- shfrytëzon burime të thjeshta  të informatave. 
 

Drita 
Errësira 
Dielli 
Llamba e xhepit 
Hijet 
Dita  
Nata 
Toka 
Hëna 
Rrotullimet 
 
 
 
 
Hulumtimi shkencor: 
- shikon 
- zbulon 
- shpjegon 
- tregon 
- shkruan/vizaton 
- krahason 
- matë. 

Përfitimi dhe paraqitja e dëshmive: 
-jep propozime për mbledhjen e dëshmive; 
-flet për rreziqet dhe se si t’i shmangen; 
-vëzhgon dhe i shënon vëzhgimet; 
- bën matje të thjeshta; 
- shfrytëzon mënyra të ndryshme që t’ju tregojë tjerëve se çka ka ndodhur.  
 

Shqyrtimi i dëshmive dhe qasja: 
- bën krahasime; 
- identifikon modele të zakonshme dhe asociime; 
- flet për parashikimet (gojarisht dhe në tekst), për rezultatet dhe se pse vallë ajo ka ndodhur; 
- shikon dhe sqaron se çka ka ndodhur. 
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Qëllimet e mësimit Aktivitetet Resurset Vërejtjet  

Fizika (Toka dhe mëtutje)    

Hulumtimi si paraqitet Dielli, si 
dhe pse ndryshohet pozita e tij 
gjatë ditës dhe se si ndryshohen 
hijet. 
 
Hulumtimi shkencor 
Idetë dhe dëshmitë 
Shfrytëzoni burime të thjeshta të 
informatave. Shfrytëzoni 
përvojën e dorës së parë 
 
Fitimi dhe paraqitja e 
dëshmive:  
Bën matje të zakonshme 
Shqyrtimi i qasjes dhe 
dëshmisë 
 

-Nxënësit të bisedojnë në çifte për atë se çka dijnë për 
Diellin. Madje secili nxënës në fletë prej letre në qendrën 
e rrethit e shkruan fjalën Dielli dhe duhet të fillojë me 
shkruarjen e asociimeve njëkohësisht shënohen në 
rrathë dhe me shigjeta ndërlidhen me nocionin Dielli. 
Madje prej nxënësve kërkohet të bëjnë ndërlidhje në 
mes të asaj që e kanë shënuar në hartën logjike. Vijon 
diskutimi dhe nxiten të gjithë nxënësit që në mënyrë 
aktive të inkuadrohen. 
 
-Vizato dhe shëno burime të ndryshme të dritës, duke e 
përfshirë Diellin dhe se cili është burimi i energjisë. Flitni 
për burimet artificiale të dritës. 
 

- Bëni hije në pëlhurë dhe lusni nxënësit që t’i 
njohin. Ftoni nxënësit të ecin para dhe të 
provojnë hije. 

Shënoni listë të fjalëve që t’i përshkruani hijet. Si i 
gjejmë hijet?  
 
 

Letër flipçart, markezë apo 
stilolapsa dhe lapsa  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjësende për bërjen e hijeve, 
si psh: çelës, top etj…,pëlhurë 
etj, burimi dritës...,  
 
 
Kartela, gërshërë, shkopinjë, 
shiritë ngjitës. 
 
 
 
Shkumësi, vizore matëse 
 
 
 
 
 
 
Shkop, matës, paket 
kompjuterik, flipçart dhe 
markezë. 
 
 
 
 
 
 

Vërtetoni se dielli nuk lëviz. 
 
Vokabular kyç: 
drita 
errësira 
dielli. 
Hulumtimi shkencor: 
shpjegon 
paraqet 
shkruan/vizaton. 
 
Disa nxënësve u vjen rëndë që ta 
pranojnë faktin se hija është 
çdoherë në formën e njejtë si dhe 
gjësendet që e krijojnë. 

 
Hijet janë më të gjata herët në 
mëngjes dhe vonë në mbrëmje. Ato 
janë të shkurtëra në mesditë kur 
Dielli gjendet drejtpërdrejtë mbi 
kokë.  
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Qëllimet e mësimit Aktivitetet Resurset Vërejtjet  

Fizika (Toka dhe mëtutje)    

 
 
 
 
 
  
Role prej 
pambuku (shiko fotografinë 
lartë),lapsa, letër dhe lapsa. 
 
 

Modelimi si rrotullimi i Tokës çon 
kah dita dhe nata, si psh.me 
madhësi të ndryshme topa dhe 
llamba xhepi 
 
Hulumtimi shkencor 
Përfitimi dhe paraqitja e 
dëshmive 
Ka bërë vëzhgime dhe vërejtje 
në vëzhgim.. 
Shqyrtimi i dëshmisë dhe 
qasja 
Bën krahasime. 

Paraqit video klip në të cilin toka rrotullohet rreth boshtit 
të saj. 

Demonstroni pozitën reciproke të Diellit dhe Tokës duke 
shfrytëzuar top të madh për Diellin dhe topa më të vegjël 
për Tokën. Orbitoni Tokën rreth Diellit dhe sqaroni se ky 
proces zgjat një vit. 

Demonstroni ditë dhe natë me rrotullime të ,,Tokës’’rreth 
boshtit të saj dhe përdorni llambë xhepi që të tregoni se 
kur është ditë dhe kur është natë. 

Përgatitni fleta pune në të cilat do të ketë pyetje dhe 
diagrame që kanë të bëjnë me vërtetimin e njohurive të 
nxënësve për Diellin dhe Tokën. 

 
 
 
Topa të mëdhenj dhe të vegjël, 
llamba e xhepit, bateritë 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stylolapsat dhe letrat  si dhe 
fleta pune si dhe fletore pune  
 

Vokabular kyç 
Drita 
Errësira 
Dielli 
Llamba e xhepit 
Hija 
Dita 
Nata 
Toka 
Hëna 
Rrotullimi 
Hulumtimi shkencor: 
- shikon 
- zbulon 
- shpjegon 
- tregon 
- shkruan/vizaton 
- krahason 
- matë. 
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3B: 2.6. Njësia Bimët dhe kafshët rreth nesh  
Në këtë temë nxënësit mësojnë për bimët dhe kafshët në mjedisin e drejtpërdrejtë. 
Ata gjithashtu, mësojnë për dallimet ndërmjet vendeve të cilët janë shumë afër njërit tjetrit, aknë dallime në bimët dhe në shtazët. Ata mësojnë se.  
Ata mësojnë gjithashtu se si njerëzit ashtu edhe dhe kafshët tjerë shumohen.  
Ata mësojnë si si të veprojnë drejtë ndaj qenieve të gjalla dhe mjedisit.  
 

Hulumtimi shkencor 

Qëllimet e mësimit Vokabular i rekomanduar në këtë temë: 

Idetë dhe dëshmitë: 
- grumbullon dëshmi përmes vëzhgimit kur tenton të përgjigjet ndonjë 
çështje shkencore; 
- shfrytëzon përvoja si për shembull. vëzhgimi i shkrirjes së akullit;  
- shfrytëzon burime të thjeshta  të informatave. 
 

kafshë 
bimë    
organizma të gjallë 
organizma      
pleh    
kohë    
me shi    
me diell    
me erë    
me borë   
me ngricë    
me akull    
me vranësirë    
bubullimë   
me lagështi    
e ngrohtë    
e nxehtë    
e ftohtë. 

Hulumtimi shkencor 
njëjtë 
e ndryshueshme    
krahason    
qëllon (parashikon)    
mbledh    
shikon    
shpjegon    
shkruan/vizaton    
 matë. 

Përfitimi dhe paraqitja e dëshmive: 
-jep propozime për mbledhjen e dëshmive; 
-flet për rreziqet dhe se si t’i shmangen; 
-vëzhgon dhe i shënon vëzhgimet; 
- bën matje të thjeshta; 
- shfrytëzon mënyra të ndryshme që t’ju tregojë tjerëve se çka ka 
ndodhur.  
 

Shqyrtimi i dëshmive dhe qasja: 
- bën krahasime; 
- identifikon modele të zakonshme dhe asociime; 
- flet për parashikimet (gojarisht dhe në tekst), për rezultatet dhe se pse 
vallë ajo ka ndodhur; 
- shikon dhe sqaron se çka ka ndodhur. 
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Qëllimet e mësimit Aktivitetet Resurset (mjetet dhe 
materialet) 

Komentet 

Biologjia (qenie të gjalla në 
mjedisin e tyre) 

   

Identifikon ngjashmëri dhe 
dallime ndërmjet mjediseve 
jetësore lokale dhe din për 
mënyrat përmes të cilave 
ndikojnë te kafshët dhe bimët të 
cilët jetojnë aty. 
 
Hulumtimi shkencor 
 
Idetë dhe dëshmitë 
Mbledh dëshmi përmes 
vëzhgimit kur përpiqet të 
përgjigjet ndonjë çështje 
shkencore. 
Shfrytëzon përvojën e dorës së 
parë. 
Shfrytëzon burime të thjeshta të 
informatave 
 
Marrja dhe paraqitja e 
dëshmive 
Jep propozime për grumbullimin 
e dëshmive. 
 
Shqyrtimi i dëshmive dhe 
qasja 
Bën krahasime. 
Identifikon modele dhe asociime 
 

Nxënësit në çifte të flasin për atë se cilët kafshë mund t’i 
gjejmë në mjedis. Inkurajoni nxënësit të mendojnë për 
vendbanimet lokale ndërsa jo për kafshët përkëdhelëse 
të tyre. Vizatohet ,,harta logjike’’ që të tregohet se çka 
dijnë nxënësit. 
 
Bisedoni për llojet e ndryshme të vendbanimeve, nën 
shkëmbinjtë në dru etj. Organizoni shëtitje rreth shkollës 
dhe orientoni dy vendbanime të ndryshme të grupeve të 
ndryshme të nxënësve. Lutni nxënësit që të shkruajnë, 
vizatojnë apo fotografojnë që t’i paraqesin kafshët që i 
kanë gjetur madje të njëjtit t’i emrojnë dhe ta 
përshkruajnë vendbanimin. Kthehuni në klasë dhe ndani 
materialet e gjetura. 
 
Diskutoni me nxënësit për karakteristikat e kafshëve që 
u mundësojnë të jetojnë në vendbanime të ndryshme si 
psh.peshku ka gushë dhe krahë që të jetojë në ujë. 
 
Nxënësit të diskutojnë në çifte: Vallë pse kafshëve ju 
duhen bimët? – si për shembull. për ushqim dhe/apo për 
vendbanim. 
Lutni nxënësit që të vizatojnë, fotografojnë apo të bëjnë 
kolazh nga bimët e ndryshme lokale. Vëzhgoni me 
ndihmën e thjerrëzës. Përshkruani kushte të veçanta për 
rritje, si për shembull. thatë dhe me lagështi, diell apo 
hije etj. 
 
Identifikoni me nxënësit karakteristikat e bimëve që 
tregojnë se si ata janë adaptuar në rritjen në mjedisin e 
tyre specifik si psh. bimë që rriten në shkretëtirë, të cilët 
kanë ferra që t’i shmangen mos të hahen prej kafshëve 
dhe trung të fortë që të mbledhin ujë. 
Merrni parasysh kafshë prej botës në përgjithësi dhe 
vendbanimet e tyre natyrore – mendoni për 

 
 
 
Letër flipçart dhe markezë apo 
lapsa, letër apo fletore pune.  
 
 
Flipçart, lapsa, letër, kamerë 
digjitale, dorëza prej plastike.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale artistike për kolazh, 
thjerrëza 
 
 
 
 

Aplikimi i fjalës vendbanim – si 
vend ku gjësendet jetojnë. T’ju iket 
përdorimit të fjalës – shtëpi.  
 
 
Të mbahen doreza plastike dhe të 
lahen duart pas prekjes së 
shtazëve apo bimëve.   
 
Vokabular kyç: 
shtazë 
bimë  
vendbanim  
mjedisi jetësor. 
 
Hulumtimi shkencor 
Qëllon (parashikon) 
Grumbullon 
Shikojë 
Tregon 
Shkruan/vizaton. 
 
Të theksohet rëndësia që të mos 
mblidhen lulet apo mos të hamë 
asnjë pemë, kokërrzua apo lule. Të 
sigurohemi se duart janë të pastra 
pas punës me bimë. 
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karakteristikat e tyre të jetesës si psh. deveja në 
shkretëtirë, ajkulla në oqean etj. 

 
 
 
Fotografi  (Interent apo libra) 
 
 
 
 

 
Mjedisi i vendbanimit ndikon në atë 
se mundet të jetojë atje. Ajo varet 
prej kafshëve tjera, bimëve dhe 
ajrit, tokës dhe kushtet atmosferike 
që dominojnë. Kafshët dhe bimët 
adaptohen në mjediset e tyre me 
kalimin e kohës. 

Kupton mënyrat për kujdesin e 
mjedisit jetësor. Mund të 
përdoren burime sekondare 
(Interenet, CD-a, enciklopedi) 
 
Hulumtimi shkencor 
 
Idetë dhe dëshmitë: 
- grumbullon dëshmi përmes 
vëzhgimit kur përpiqet të 
përgjigjet ndonjë çështje 
shkencore; 
- përdor përvoja të përditshme; 
Përdor burime të thjeshta të 
informatave. 
 
 
 
 

Tregoni disa fotografi nga mjedise të ndryshme – 
diskutoni për llojet e kafshëve dhe bimëve të gjetura në 
secilin prej këtyre mjediseve dhe pse vallë kushtet e 
mundësojnë ekzistimin e tyre atje. 
 
Aplikoni ide se në botë disa mjedise jetësore janë të 
dëmtuara apo të prishura. Bëni listë në klasë për 
mënyrat që do të na çojnë në atë. Diskutoni për ndonjë 
propozim të bërë si psh. shpenzimi i energjisë apo 
lëndëve djegëse si psh. shpenzimi i ujit, lënia e 
hedhurinave, ndotja etj. 
 
Siguroni fotografi që t’i identifikoni gjërat që e 
shkatërrojnë mjedisin jetësor apo vizatoni fotografi për 
shembujt që munden ta dëmtojnë mjedisin jetësor. 
Identifikoni mënyrat të cilat nxënësit mund të tregojnë 
kujdes për mjedisin jetësor. Identifikoni mënyrat të cilat 
nxënësit mund të tregojnë kujdes për mjedisin jetësor. 
 

Fotografi (Internet apo libra) 
 
Flipçart dhe markezë për 
ngjyrë të bardhë.  
 
Fleta pune, letër, lapsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Burimet sekondare janë libra 
referente, posterë, të shkruar apo 
burim ilustrativ nëse ka qasje) 
 
Vokabular kyç: 
kafshë 
bimë 
mbeturina 
riciklim 
 
hulumtimi shkencor 
të njëjta 
të ndryshme 
krahason 
qëllon (parashikon) 
grumbullon 
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Marrja dhe paraqitja e 
dëshmive: 
-jep propozime për grumbullimin 
e dëshmive; 
-flet për rreziqet dhe se si t’ju 
shmangemi rreziqeve;  
-vëzhgon dhe shkruan 
mbikëqyrje; 
- bën matje të zakonshme.  
 
 

 
Tregoni zgjedhjen e gjësendeve që mund të riciklohen 
dhe kuptoni se vallë nxënësit informohen për fjalën 
riciklim. Zbatoni anketë në shkollë që të kuptoni çka – 
nëse diçka është e ricikluar. Caktoni llojin e 
mbeturinave, ku është i krijuar dhe vallë mund të njëjtin 
të riciklohet. Bëni grafikon për rezultatin e fituar. 
Mendoni: Si ta kursejmë ujin? Vallë uji shpenzohet pa 
nevojë në shkollë? Diskutoni për mënyrat e mundshme 
që të përdoret uji i ricikluar si psh: për përdorimin në 
kopshte, etj. 
Hulumtoni me nxënësit se sa ujë mund të humbet nga 
çezma që rrjedh përmes grumbullimit të pikave nga uji, 
si psh. në një minutë (të shfrytëzohet bokall për ujë dhe 
pikatorja të paraqitet).Supozoni se sa ujë mund të 
kursehet në një orë në një mëngjes në një ditë. 
Propozoni mënyrat për përdorimin e ujit të kanalizimit. 
Lutni nxënësit që të bëjnë posterë që të inkurajohen 
nxënësit tjerë që të mos shpenzojnë ujë. 
 
Lutni nxënësit që të bëjnë posterë që të inkurajohen 
nxënësit tjerë që të mos shpenzojnë ujë. 
 
Përgatisni kantë tipike për mbeturinat në klasë. Mbani 
doreza prej plastike për zbrasjen e kantës dhe diskutoni 
përbërjen e tyre. Cilët prej gjësendeve mund të 
riciklohen? Vallë pse mbeturina është e keqe? Bëni listë 
të rregullave në klasë për atë se si të kujdesemi për 
mjedisin. 
Nxënësit të fotografojnë piktura prej gjësendeve që 
mund të riciklohet. Nevojitet që të jenë të përgatitura që 
ta njohin logon për riciklim. 
Të shtihen në dhe pjesë të mbeturinave në tokë dhe të 
vëzhgohen me kohë (disa javë) të shikohet shkalla e 
shtresimit të tyre si psh. shishe plastike, farë peme, 

 
Kanta prej alumini për pije, 
revista, paketime prej plastike 
të zbrazura, gjësende prej 
qelqi, stilolapsa, letër apo letër 
A3, letër grafike, paketim 
kompjuterik për vizatimin e 
tabelave, grafikoneve 
 
Uji, bokallat, pikatoret, matësi i 
kohës 
 
Materialet artistike për bërjen e 
posterit, paket për dizajn 
kompjuterik (nëse është i 
kapshëm)  
 
Korpa për hedhurina, dorezat 
plastike, flipçart, markerë apo 
tabelë e bardhë 
 
Materialet artistike  
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gazetë, kënaqe alumini etj. Të diskutohen rezultatet: 
Cilët gjësende zbërthehen në mënyrë natyrore?  
 

 
Dorëza prej plastike, tokë, 
vegla për gërryerje,  
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Vëzhgon dhe bisedon për 
vëzhgimet e tyre për kohën, i 
shënon të dhënat e fituara për 
kohën 
 
Hulumtimi shkencor 
 
Idetë dhe dëshmitë  
 
Përdor informata të dorës së 
parë 
 
Marrja dhe paraqitja e 
dëshmive 
 
Bën matje të thjeshta 

Bisedoni në çifte:Si është koha sot? 
Bisedoni për karakteristikat kohore dikur dhe se çka 
pritet për atë se si do të jetë koha në  javët vijuese të 
fundit. 
 
Shikoni TV – parashikimi i motit. Identifikoni fjalët që 
kanë të bëjnë me kohën dhe bëni listë për vokabular 
themelorë për pasqyrën në klasë. 
 
Vëzhgoni dhe vëreni kohën gjatë një jave. Shfrytëzoni 
apo krijoni simbole të njohura që ta kompletoni listën për 
çdo ditë. Shfrytëzoni termometër që të matet 
temperatura dhe anemometri që të matet shpejtësia e 
kohës nëse e ka. Bisedoni se çka paraqet lista kohore 
në fund të javës. 

TV – linku apo qasja në 
internet 
 
 
 
Flipçart apo markezë për në 
tabelën e bardhë 
 
 
 
Poster apo letër për flipçart, 
simbole për kohën, termometri 
apo anemometri  

Vokabulari kyç: 
koha 
me reshje 
me diell 
me erë 
me grica 
me akull 
me vranësirë 
stuhi/stuhi 
me lagështi 
ngrohtë 
e nxehtë 
e ftohtë. 
 
Hulumtimi shkencor: 
të njëjta 
të ndryshme 
krahasoj 
qëlloj/(parashikon) 
grumbullon 
shikon 
tregon 
shkruan/vizaton 
matë. 

 
 
 
 


