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Programi mësimor për klasën e IV 

1. Fushat përmbajtjesore dhe rezultatet e pritura 

Hulumtim shkencor 

Idetë dhe dëshmitë 

• Mbledh dëshmi në kontekste të ndryshme. 

• Kontrollon ide ose supozim në bazë të njohurive shkencore dhe kuptim. 

Planifikon punë hulumtuese 

• Propozon pyetje të cilat mund të kontrollohen dhe të bën supozime; bisedon për këtë. 

• Dizajnon test korrekt dhe planifikon si të mbledh dëshmi të mjaftueshme. 

• Përzgjedh veglat/mjetet dhe vendos çka të matë. 

Gjen dhe paraqet dëshmi 

• Bën mbikëqyrje relevante dhe krahasime në kontekste të ndryshme. 

• Mat temperaturën, kohën, fuqinë dhe gjatësinë. 

• Fillon të mendojë për nevojën nga matjet përsëritëse të gjatësisë, për shembull. 

• Prezanton rezultate me fotografi, grafikon me shtylla dhe tabela.Page5 

Shqyrton dëshmi dhe qasje 

• Identifikon trendë të zakonshme dhe shabllone të rezultateve dhe propozon sqarime për disa 

prej tyre. 

• Sqaron çka tregon dëshmia dhe vallë ai mbështet parashikimin. Ua tregon këtë qartë të tjerëve. 

• Ndërlidh dëshmi për njohuri shkencore dhe kuptimin e disa konteksteve. 

Biologjia 

Njerëz dhe kafshë 

• Di se njerëzit (dhe disa shtazë) kanë skelet eshtëror në trupat e tyre. 

• Di se skeleti rritet ashtu siç rritet njeriu, se e mban dhe e mbron trupin. 

• Di se kafshët me skelet kanë muskuj të cilët janë të lidhur me eshtrat. 

• Di se muskuli duhet të lëviz ( kontrakton) për të lëvizur ashtin dhe se muskujt veprojnë në çifte. 

• Sqaron rolin e ilaçeve dhe përdorimin e drejtë të tyre. 

Qeniet e gjalla në mjedisin e tyre jetësor 



• Hulumton se si shtazë të ndryshme gjenden në vendbanime të ndryshme dhe adaptohen në 

mjedisin jetësor në të cilin gjenden. 

• Shfrytëzon çelësa të zakonshëm për identifikim që të bën grupimin dhe emërimin e bimëve dhe 

shtazëve. 

• Njeh mënyra se si aktivitetet njerëzore veprojnë në mjedis, për shembull: ndotja e lumenjve, 

riciklimi i mbeturinave.Page6 

Kimia 

Gjendja agregate e materies 

• Di se materia mund të jetë e ngurtë, e lëngshme dhe e gaztë. 

• Hulumton si materialet e ndryshojnë gjendjen agregate kur ngrohen dhe ftohen. 

• Di se shkrirja është shndërrimi i materies nga gjendja agregate e ngurtë në gjendje agregate të 

lëngtë dhe se kjo është e kundërta e ngrirjes. 

• Vëzhgon si uji shndërrohet në avull kur ai ngrohet, por me ftohje të avullit ai shndërrohet përsëri 

në ujë. 

Fizika 

Tingulli 

• Hulumton si krijohen tingujt kur gjësendet, materialet ose ajri lëvizin (oscilojnë) dhe di se 

intensiteti/fuqia e zërit matet në decibel. 

• Hulumton si zëri shpërndahet përmes materialeve të ndryshme deri te veshi. 

• Hulumton si disa materiale janë efikase në pengimin e tingullit të depërtojë përmes tyre. 

• E hulumton mënyrën në të cilën pika më e theksuar përshkruan sa i lartë ose sa i ulët është 
tingulli dhe se tingujt e lartë dhe të ulët mund të jenë 

të zëshëm ose të qetë. Mund të shfrytëzohen burime sekondare. 

• Hulumton si pika më e theksuar mund të përdoret në instrumentet muzikore në mënyra të 

ndryshme. 

Elektriciteti dhe magnetizmi 

• Bën qark të mbyllur të rrymës duke përdorë ndërprerës, bateri, tela dhe llamba. 

• Hulumton si aparati elektrik nuk do të punojë përderisa ka ndërprerje në qarkun e rrymës.Page7 

• Di se rryma elektrike qarkullon dhe modele të caktuara mund ta shkruajnë qarkullimin, për 

shembull, grimcat udhëtojnë nëpër qark. 

• I hulumton fuqitë ndërmjet magneteve dhe di se magnetet mund të tërhiqen ose të refuzohen 

mes tyre . 

• Di se magnetet tërheqin metale të caktuara, por jo edhe të tjerë. 



2. Qëllimet konkrete, aktivitetet dhe mjetet për punë 

Qëllimet në programin mësimor për shkencat natyrore janë grupuar në gjashtë njësi tematike të 

cilat janë dhënë në radhitje të caktuar, por lirisht mund të 

realizohen me nxënësit ashtu siç kërkojnë kushtet lokale, mjetet dhe materialet për mësim. 

Qëllimet e hulumtimit shkencor përsëriten, paraqiten në secilën temë dhe si të tilla janë theksuar 

në veçanti në fillimin e secilës temë. 

Në programin mësimor për klasën e katërt ka gjashtë tema të cilat mundësojnë vazhdimësi në 

mësimin e përmbajtjeve mësimore nga biologjia, kimia dhe fizika. Aktivitetet dhe resurset (mjetet 

dhe materialet) janë propozuar sipas qëllimeve të dhëna të mësimit për të demonstruar aktivitete 

dhe metoda të mundshme për realizim të suksesshëm të programit. 

 

 

           Gjysmëvjetori i parë  Gjysmëvjetori i dytë 

№ Tem
a 

      Emri i temës Tema      Emri i temës 

1. 4.1 Vendbanime 2A:4.4  Si funksionojne magnetet? 

2. 4.2  Materie të ngurtë, të 
lëngtë dhe të gaztë 

2B:4.5  Skeleti dhe muskujt 

3. 4.3 Konstruktimi I 
qarqeve elektrike 

2C: 4.6  Tingulli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Gjysmëvjetori i parë 

№ Tema       Emri i temës 

1. 4.1 Vendbanime 

2. 4.2  Materie të ngurtë, të 

lëngtë dhe të gaztë 

3. 4.3 Konstruktimi I qarqeve 

elektrike 

 

 

№ Java Ora Titulli i njësisë 

1. 1 1 Njohja me vendbanimet Shtator 

2. 1 2 Hulumtim i vendbanimeve të ndryshme Shtator 

3. 2 1 kafshët dhe vendbanimet e tyre Shtator 

4. 2 2 Përsritje për vendbanimet Shtator 

5. 3 1 Shfrytëzimi i celësave për identifikim Shtator 

6. 3 2 Vrojtimi i  kafshëve dhe vendbanimet e tyre Shtator 

7. 4 1 Njerëzit dhe mjedisi jetësor Shtator 

8. 4 2 Katastrofat natyrore Shtator 

9. 5 1 Kujdesi për mjedisin jetësor Tetor 

10 5 2 Përsëritje për celësat per identifikim dhe kujdesi për mjedisin 
jetësor 

Tetor 

11 6 1 Karakteristikat e materieve të ngurrta,lëngshme dhe gazta Tetor 

12 6 2 Hulumtimi i materieve të ngurrta,lëngshme dhe gazta Tetor 

13 7 1 Perseritje:materiet të ngurrta,lëngshme dhe gazta Tetor 

14 7 2 Njohja me ngrohjen shkrirjen dhe avullimin Tetor 

15 8 1 Matja e kohës dhe koha e duhur për shkrirje Tetor 

16 8 2 Mbajtja e dickaje të ftohtë Tetor 

17 9 1 Ngrirja Nentor 

18 9 2 Ngrohja dhe djegia Nentor 

19 10 1 Gjendje të ndryshme të ujit Nentor 

20 10 2 Përsëritje për ndryshimet kthyese Nentor 

21 11 1 Njohja me qarkun elektrik Nentor 

22 11 2 Njohja me ndërprerësit Nentor 

23 12 1 Hulumtim për ndërprerësit Nentor 

24 12 2 Qarqet e hapura dhe të mbyllura te rrymes  Nentor 

25 13 1 Përsëritje për  komponentën e qarqeve të mbyllura elektrike Dhjetor 

26 13 2 Energjia elektrike në jetën tonë Dhjetor 

27 14 1 Poçi dhe motorët Dhjetor 

28 14 2 Ndryshimi I komponentave te qarkut elektrik Dhjetor 

29 15 1 Ryma elektrike Dhjetor 

30 15 2 Modeli për rrymën elektrike Dhjetor 

31 16 1 Përdorimi I rrymës elektrike Dhjetor 

32 16 2  Përsëritje  për rrymën elektrike Dhjetor 



 
 
 
 
 

Gjysmëvjetori i dytë 
 
 
 

Gjysmëvjetori i dytë 

Tema      Emri i temës 

2A:4.4  Si funksionojnë 

magnetet? 

2B:4.5  Skeleti dhe muskujt 

2C: 4.6  Tingulli 

№ Java Ora Titulli I njesise  

33 1 1 Shfrytëzimi i magneteve ne menyre te sigurtë Janar 

34 1 2 Polet magnetike –Tërheqa dhe refuzimi Janar 

35 2 1 Polet magnetike-magnetet me forma të ndryshme Janar 

36 2 2 Përsëritje për polet magnetike Janar 

37 3 1 Forca e magneteve të ndryshme Shkurt 

38 3 2 Forca e pjesëve të  ndryshme të magneteve Shkurt 

39 4 1 Materialet magnetike Shkurt 

40 4 2 Magnetet në industri Shkurt 

41 5 1 Kompasi Shkurt 

42 5 2 Shfrytëzimi i lojrave magnetike Shkurt 

43 6 1 Përsëritje për materialet magnetike dhe magnetet në industri Shkurt 

44 6 2 Aktivitete-materialet magnetike dhe magnetet në industri  Shkurt 

  Tema   2B:4.5      Skeleti dhe muskujt Mars 

45 7 1 Njohja me eshtrat dhe skeletin Mars 

46 7 2 Hulumtim I skeleteve dhe eshtrave të kafshëve Mars 

47 8 1 Eshtrat në trupin e n jeriut Mars 

48 8 2 Funksioni I skeletit Mars 

49 9 1 Përsëritje për skeleton dhe eshtrat Mars 

50 9 2 Rritja e skeletit 1 Mars 

51 10 1 Rritja e skeletit 2 Mars 

52 10 2 Si levizim Mars 

53 11 1 Muskujt dhe lëvizja Prill 

54 11 2 Roli i barërave(ilaçeve) Prill 

55 12 1 НPërdorimi i sigurte i barërave Prill 

56 12 2 Vaksinimi Prill 

57 13 1 Përsëritje për muskujt dhelëvizjen Prill 

58 13 2 Përsëritje për barërat Prill 

 
 Tema: 2C: 4.6   Tingulli 

 
 



59 14 1 Njohje me zërin Prill 

60 14 2 Zëra të ulët dhe të lartë 
 

 
Maj 

61 15 1 Si qarkullon zëri Maj 

62 15 2 Zvogëlimi I forcës së zërit Maj 

63 16 1 Sa mirë qarkullon zëri Maj 

64 16 2 Përsëritje-për  zërin dhe si qarkullon zëri  Maj 

65 17 1 Njohja me laretësinë e zërit Maj 

66 17 2 Identifikimi i zërave me lartësi të ndryshme të tonit Maj 

67 18 1 Ndryshimi i lartësisë së tonit tek telat Maj 

68 18 2 Ndryshimi i lartësisë së tonit tek fyelli Qershor 

69 19 1 instrumentet muzikore visina dhe forca e zërit Qershor 

70 19 2 Përpunimi i instrumenteve muzikore(IMF) Qershor 

71 20 1 Vlerësimi i instrumenteve muzikore(IMF) Qershor 

72 20 2 Përsëritje për lartësinë e tonit dhe instrumentet muzikore Qershor 
 

 


