
PROGRAMI MËSIMOR KL.-I-VITI SHKOLLOR 2018/19 
 

GJUHË SHQIPE 

Fusha programore: 
Fondi vjetor i orëve:(përafërsisht 

për çdo fushë programore) 

KOMUNIKIM DHE GJUHË   54 orë 

LETËRSI 35 orë 

PËRGATITJE PËR LEXIM-SHKRIMI FILLESTAR  35 orë 

KULTURA E MEDIEVE  20 orë 

 

 

Qëllimet e përgjithshme të mësimit të lëndës gjuhë shqipe për klasën e I: 

Nxënësi/nxënëset:  

 të zhvillojë interes dhe dashuri ndaj gjuhës shqipe; 

 të përdor të folurit për vendosjen e kontakteve të reja dhe mirëkuptim të ndërsjellë; 

 të nxitet të dëgjojë në mënyrë aktive; 

 të nxitet të përdor në mënyrë të sinkronizuar dhe të drejtë të folurit verbal dhe jo verbal;  

 të nxitet që në mënyrë të lirë t’i shpreh emocionet, përjetimet dhe mendimet; 

 të zhvillojë kulturën e medieve dhe të përdor burime multimediale për të mësuar; 

 të nxitet drejt zbulimit të domethënies së fjalëve të reja si dhe drejt përdorimit të tyre;  

 ta zhvillojë fantazinë nëpërmjet krijimtarisë gojore; 

 të aftësohet për njohje vizuale (lexim) të fjalëve të tëra; 

 ta zhvillojë grafo-motoriken dhe të futet në të shkruarit fillestar;  

 të njeh dallime në shprehjen gjuhësore në gjuhë të tjera; 
 

Fusha programore: KOMUNIKIM DHE GJUHË (KGJ) 



 
qëllim i veçantë propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 

mësimdhënies dhe të nxënit 
rezultate e të mësuarit 

 
Nxënësi/nxënësja: 

 
KGJ- I/А të aftësohet të bisedojë në mënyrë të lirë 
 
 
 
 
 

 

 “Mikrofoni magjik” 

 I vizatojmë rregullat e sjelljes në klasë” 

 “Autoportret” 

  Unë dhe pasqyra” 

 Lojëra gjuhësore: “Kabina e telefonit”  
 

 

KGJ- I/А1 në mënyrë të lirë merr pjesë në bisedë 
duke i shprehur nevojat, mendimet dhe ndjenjat e 
veta; 
KGJ - I/А2  në mënyrë të lirë merr pjesë në bisedë, 
duke i respektuar rregullat e mirësjelljes (dëgjon me 
kujdes, nuk e ndërpret bashkëbiseduesin);   
KGJ - I/А3 parashtron pyetje të thjeshta; 
KGJ - I/А4 përgjigjet ose sqaron në pajtim me temën  

 
KGJ- I/B të nxitet të dëgjojë në mënyrë aktive dhe 
artikulim të drejtë të fjalëve 
 
 
 
 
 

 

 Aktivitete për vetë shprehje: nxënësit flasin 
për  dëshirat dhe ndjenjat e tyre dhe 
njoftohen me dëshirat dhe ndjenjat e të 
tjerëve,  

 Çka mendojnë të tjerët për mua 

 Unë dhe shoku im i ri 

 Softuer edukativ 

 “Fjalitë e papërfunduara”  

 Një zë, një zheton  

 Kukulla që rrëfen  

 Njihe sipas zërit (zëra nga ferma, xhungla, 
deti)  

 Gjeje shtëpinë time 
 

 

KGJ -I/B1 dëgjon dhe kupton përmbajtje të thjeshta; 
KGJ - I/B2 dëgjon dhe vepron sipas udhëzimeve të 
dëgjuara; 
KGJ - I/B3 përgjigjet në pyetje sipas përmbajtjes së 
dëgjuar; 
KGJ - I/B4 parashtron pyetje sipas përmbajtjes së 
dëgjuar; 
KGJ - I/B5 në mënyrë të drejtë i përsërit tingujt dhe 
fjalët e dëgjuar; 
KGJ - I/B6 në mënyrë të saktë i përsërit dhe i 
intonon fjalitë e dëgjuar; 
KGJ - I/B7 njeh tinguj, zëra dhe zhurma; 
KGJ - I/B8 imiton tinguj, zëra dhe zhurma; 
KGJ - I/B9 në mënyrë të drejtë i shqipton numrat 
deri në 20 

KGJ- I/C ta përdor të folurin si mjet i shprehjes së 
individualitetit të tij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stuhi idesh 

 Hajde të flasim 

 “Udhëtimi” 

 Krijime misterioze   

 Hajde gjeje...... 

 Asociacione  

 Lojëra me të folur sipas një vargu të 
fotografive nga përrallat : Gjuetia e 
indianëve; Humbja e jaguarit; Edhe pumat 
frikohen; Kanguri magjistar; Kakadu 
mendjemadh; Lodrat e rinoqerontit; 

KGJ - I/C1 shkurt rrëfen për përjetime dhe  ngjarje 
personale; 
KGJ - I/C2 në mënyrë të lirë i shpreh ndjenjat e tyre; 
KGJ - I/C3 rrëfen sipas një serie të fotografive; 
KGJ - I/C4 ritregon përmbajtje të shkurta; 
KGJ - I/C5 e përshkruan atë që e vëren (persona, 
sende, bimë dhe kafshë); 
KGJ - I/C6. njeh se përmbajtje të ndryshme të 
dëgjuara shkaktojnë ndjenja të ndryshme; 
KGJ - I/C7 njeh se ndjenjat tona ndikojnë në 
mënyrën se si flasim; 



 
 

 

Leopardi Tim; Leksioni për krokodilin e 
vogël.   

 

 

KGJ - I/C8 në mënyrë të sinkronizuar e përdor të 
folurit verbal dhe jo verbal; 
KGJ - I/C9 me nxitje krijon krijime origjinale dhe e 
zhvillon fantazinë (gjëzë, shaka, shprehje jo të 
zakonshme); 
KGJ - I/C10 merr pjesë në lojëra me të folur. 

KGJ - I/Ç të futet në gjuhën letrare shqipe  

 
 Fantazi në shënjestër   

 Puna në çift 

 Pikado gjuhësore 

 Treni gjuhësor 

KGJ - I/Ç1 fillon të bëj dallim mes dialektit/ të folurit 
lokal dhe gjuhës letrare shqipe.  
 

 

KGJ - I/D ta pasurojë fjalorin  
 

 

 “Leximi i librave të ilustruar” 

 Çka do të bësh? 

 “Mikrofoni magjik” 

 Bisedojmë për..... 

 Karrigia e autorit...... 

KGJ - I/D1 mëson fjalë të reja të cilët  shënojnë 
emra të sendeve, dukurive, veprimeve, gjendjeve, 
personave;  

 

KGJ -I/DH të njeh lloje të ndryshme të fjalive   
 

 

 Halla pikëpyetja  

 Teze pika 

 Kushërira pikëçuditja  

 Shqiptoj, rrëfej, pyes dhe numëroj  

KGJ - I/DH1. nëpërmjet të dëgjuarit njeh fjali 
dëftore, pyetëse dhe nxitëse; 
KGJ - I/DH2 nëpërmjet të folurit i përdor fjalitë 
dëftore, pyetëse dhe nxitëse. 
 
 

 
Fusha programore: LETËRSI (L) 

 
qëllim i veçantë propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 

mësimdhënies dhe të nxënit 
rezultate e të mësuarit 

 
Nxënësi/nxënësja: 

 
L-I/А të njihet me letërsinë për fëmijë (prozë dhe 
poezi)   
 
 

 

 Jamb gjuhësor  

 Telefoni i prishur 

 Diçka e bukur  

 Bisedojmë për ndjenjat  

 Përjetojmë, rrëfejmë  

 Jip dhe Janeke – dy fëmijë nga Holanda  

 Gjeje përrallën 

 Tregime të përziera 

L- I/А1 fillon të njeh çka është: përralla, fabula, 
tregimi, vjersha; 
L- I/А2. me kujdes dëgjon derisa lexohet; 
L- I/А3 përgjigjet në pyetjet që janë në lidhje me 
përmbajtjen e dëgjuar 



 Renditi fotografitë 

L- I/B të inkurajohet t’i shpreh përshtypjet, 
mendimet dhe ndjenjat e veta për krijimet letrare  
 

 

 Çka mundemi?  

 “Sy për të bukurën” 

 Teknika - rrush 

 Karrigia e autorit 

 Tregimi në kavanoz  

 Personazhi im i preferuar 

 Bëhu pjesë e tregimit  

 Gjerdani i tregimit  

 Njohja e tregimeve të njohura sipas 
aplikimit ose pjesëve të tregimit.  

 

L- I/B1 flet për përshtypjet nga përmbajtjet;   
L-I/B2 shpreh ndjenja në lidhje me përmbajtjen 
nëpërmjet fjalëve, vizatimeve dhe lëvizjeve; 
L- I/B3 flet për veprimet e personazheve; 
L- I/B4 në mënyrë të lirë tregon/sqaron pse i apo 
nuk i pëlqen përmbajtja. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fusha programore: KULTURA E MEDIEVE (KM) 

 
qëllim i veçantë propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 

mësimdhënies dhe të nxënit 
rezultate e të mësuarit 

 
Nxënësi/nxënësja: 

 
KM- I/А të dallojë përmbajtje të ndryshme të 
medieve, të përshtatshme për moshën 

 

 Teatri i kukullave 

 Pantomima  

 Vizato personazhet  

 Dramatizim 

 Softuer edukativ 

 

KM -I/А1 njeh TV emisione, film i vizatuar, audio 
shënime, veb përmbajtje të përshtatshme për 
moshën;  
KM -I/А2 bisedon për përmbajtje të ndryshme për 
fëmijë në medie 

 

KM - I/B të njihet me mënyrën e përdorimit të 
përmbajtjeve të digjitalizuar për fëmijë 

 

 Unë dhe kompjuteri 

 Posta e larme   

 

KM -I/B1 përdor përmbajtje të digjitalizuar të 
përshtatshme për fëmijë 



KM - I/C të njihet me rolin e bibliotekës  

 
 Shëtitje në bibliotekë 

 Parashtroj pyetje 

 

KM -I/C1 e di rolin e bibliotekës në shkollë 

KM - I/Ç të përdor revista dhe libra të ilustruar për 
fëmijë 

 

 Vizatoj, ngjyros dhe shikoj 

 Hajde qëllo çka bëj? (të shprehur jo verbal)  

 Libri im i ilustruar 

 Këndi jonë i leximit 

 

KM - I/Ç1 e hulumton/përdor këndin e leximit në 
klasë (në varësi nga burimet në klasë); 
KM -I/Ç2 përdor revista/libra të ilustruar/libra për 
fëmijë.  

KM - I/D të ndjek përmbajtjet kulturore-artistike të 
përshtatshme për moshën  

 

 Këndi jonë i dramatizimit 

 Në teatër..... 

 Bëj maskë 

 Në rolin e....  

 Kinemaja jonë: Pingu, Piper, Funny animals 
cartoons compilations 

 

KM - I/D1 ndjek shfaqe teatrore; 
KM - I/D2 ndjek film për fëmijë; 
KM -I/D3 vlerëson, mbështet, imiton personazhe. 

 

 
 

 
Fusha programore: PËRGATITJA PËR LEXIM -SHKRIMIN FILLESTAR (LSHF) 

 
qëllim i veçantë propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 

mësimdhënies dhe të nxënit 
rezultate e të mësuarit 

 
Nxënësi/nxënësja: 

 
LSHF- I/А të aftësohet në mënyrë vizuale t’i njeh 
fjalët dhe të bëj “lexim” të fjalëve të tëra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Shkronja qesharake 

 Qëllo sendin, qëllo fjalën 

 Sende të shënuara 

 Shkronjë, fjalë, tregim  

 E vërtetë apo gënjeshtër   

 Lexoj piktograme 

 Në shkronjën, në shkronjën...... 

 Trasta e alfabetit 

 Mikrofoni magjik 

 Etiketa për materiale 

 Shkruaj me viza 

 Softuer edukativ 

LSHF  - I/А1 njeh ilustrimin dhe tekstin; 
LSHF  - I/А2 lidh tekstin me ilustrimin (tregon 
tekstin, tregon ilustrimin);  
LSHF  - I/А3 njeh fjalën; 
LSHF  - I/А4 drejt shqipton fjalën; 
LSHF  - I/А5 bën dallimin mes sendeve, 
vizatimit/fotografisë dhe fjalës  
LSHF  - I/А6 bën dallimin mes shkronjës, fjalës dhe 
fjalisë së thjeshtë; 
LSHF  – I/А7 “lexon” fjalë të tëra (nëpërmjet lidhjes 
vizuale të ilustrimit/skemës), fjalë me shkronja të 
mëdha dhe të vogla të shtypit të alfabetit të gjuhës 
shqipe  

LSHF  - I/B të aftësohet për lidhjen e tingullit me 
shkronjën 

 Gjeje fjalën  

 Stafeta gjuhësore   

LSHF  - I/B1 njohja e tingullit; 
LSHF  - I/B2  drejt e shqipton tingullin; 



  Letra nga shkronjat (për krijimin e grupeve) 

 Etiketa për materiale 

 Treni gjuhësor 

 Lojë me pyetje përgjigje 

LSHF  - I/B3 lidh zë me shkronjë; 
LSHF  - I/B4 i emërton elementet themelore të 
gjuhës: tingull, fjalë dhe fjali 

 

LSHF  - I/C të dallojë dhe t’i shqiptoj në rregull 
tingujt në vend pozitë të ndryshme në fjalë  

 

 Bingo e alfabetit  

 Teknika – kalavesh  rrushi 

 Detektivi i tingujve 

 Ushtrime për frymëmarrje të rregullt gjatë 
të folurit, fryrja e tullumbacet, fryrja me biule në ujë 

 Ushtrime për mbajtjen e drejtë të trupit 
gjatë të folurit. 

 Fjalëshpejta  

LSHF  – I/C1 dallon tinguj në fillim, në mes dhe në 
fund të fjalës; 
LSHF  – I/C2 drejt shqipton tinguj në fillim, në mes 
dhe në fund të fjalës; 

 

LSHF  – I/Ç njihet me shkronjat e shtypit të alfabetit 
të gjuhës shqipe 

 

 Letra me shkronja 

 Gjerdan i shkronjave 

 Modeloj, krijoj 

LSHF  - I/Ç1 në mënyrë vizuale i njeh shkronjat e 
mëdha dhe të vogla të shtypit të alfabetit tët gjuhës 
shqipe; 

LSHF  - I/D të aftësohet për shkrimin fillestar në 
pajtim me rregullat ortografike të gjuhës shqipe, 
duke zhvilluar koordinimin (sy-dorë) dhe 
grafomotorikën  

 Fjalë e re  

 Т – tabela 

 Rrota e fatit 

 “Semafori” 

 Krijoj, modeloj, vizatoj, dizajnoj, plotësoj të 
shkruarën 

 Plotëso vizatimin 

 Labirint 

 “Torta e ditëlindjeve” (pano)  

 Prej, ngjis, vë në pe, modeloj, konstruktoj 

 Gjurmë të ndryshme 

 Modeloj shkronja (brumë, plastelinë, rërë, 
miell...)  

 Hajde qëllo çka bëj? (të shprehur jo verbal) 

 

LSHF  - I/D1 në mënyrë skematike i kupton rregullat 
gjatë shkrimit të gjuhës shqipe (nga e majta kah e 
djathta dhe nga lartë poshtë; dallon gjuhë që me 
skemë të ndryshme, i përdor shkronjat e mëdha dhe 
të vogla);  
LSHF  - I/D2  fillon t’i zbatoj rregullat gjatë shkrimit 
të gjuhës shqipe – drejtimet e të shkruarit (nga e 
majta kah e djathta nga lartë poshtë, përdorimin e 
shkronjave të mëdha dhe të vogla); 
LSHF  - I/D3  vizaton/plotëson vizatimin/modelon 
elemente nga të cilat përbëhen shkronjat në një 
hapësirë të caktuar; 
LSHF  - I/D4 zbulon se me shtypje të ndryshme të 
lapsit fitohet gjurmë e ndryshme; 
LSHF  - I/D5 praktikon ushtrime grafomotorike 
nëpërmjet lojës (vizaton, modelon, konstrukton, 
lidh me materiale të ndryshme, demonstron me 
pjesë të trupit elemente nga të cilat është e përbërë 
shkronja përkatëse e të ngjashme); 
LSHF  - I/D6 fillon t’i shkruaj (të krijojë,të  vizatojë) 
shkronjat e mëdha dhe të vogla të alfabetit të 
gjuhës shqipe (të lejohet qasje individuale);  

LSHF  - I/DH  të aftësohet për njohjen e disa 
shenjave të pikësimit dhe rëndësisë së tyre  

 

 Halla pikëpyetja 

 Teze pika 

 Kushërira pikëçuditja  

 Shqiptoj, rrëfej, pyes dhe numëroj  

LSHF  - I/DH1  fillon t’i njeh shenjat e pikësimit: 
pikën, pikëpyetjen dhe pikëçuditjen; 

 



LSHF  - I/Е të njihet me materiale dhe mjete të 
ndryshme për të shkruar 

            • Hulumtoj LSHF  - I/Е1 fillon të përdor materiale dhe mjete të 
ndryshme për të shkruar; 

LSHF  - I/Ë të zhvillojë shprehi për pozitë të drejtë të 
trupit gjatë leximit dhe shkrimit  
 

 

• Ulem drejtë  

 
LSHF  - I/Ë1 ka pozitë të rregullt të trupit gjatë 
leximit dhe shkrimit; 
LSHF  - I/Ë2 fillon në mënyrë të drejtë të përdor 
veglat dhe materialet për shkrim. 

 


