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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
3.04.2023 

Skenari i orës

127.1-6 
• Leximi dhe 
interpretimi i 
teksteve 
letrare(tregim 
i shkurtër, ) 

• Ritregon (me 
gojë dhe me 
shkrim) një 
tekst letrar në 
tërësi ose 
pjesë-pjesë 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdhënësi nga tableti pas extractimit të 
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 
në lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
vlerësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 
ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit.
Kliko këtu

Aktiviteteti kryesor
Mësimdhënësi zbaton teknikën mësimore:
DRTA 
Mësimdhënësi
është flori” ,pastaj

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
Mësimdhënësi nga tableti pas extractimit të 
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 
në lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
vlerësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 
ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 
Kliko këtu-Përralla "Dheu është flori" 

 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi zbaton teknikën mësimore: 
DRTA -   ( lexim dhe mendim i drejtuar ) 
Mësimdhënësi  prezenton titullin e tregimit”Dheu 
është flori” ,pastaj autorin e tekstit duke treguar 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime p
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
liber f.118 
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ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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se autori i këtij tregimi është Sami Frashëri dhe 
duke dhënë udhëzime se leximi bëhet individual 
dhe se patjetër duhet respektuar ndalesat në 
tekst.Nxënësit lexojnë paragrafin e pare të 
tregimit si p.sh Një bujk plak para se të 
vdiste,thirri tre djemtë e tij dhe u tha:-O, bijtë e 
mi ,arën para shtëpisë arën e kam punuar gjithë 
jetën time dhe me drithin e kësaj are ju kam 
ushqyer dhe ju kam rritur deri tani.Tamam në 
këtë arë kam fshehur një qyp me florin.Gërmoni 
thellë dhe kërkoni në të gjitha anët e saj për ta 
gjetur qypin.Dhe ju nuk do të jeni  të varfër 
asnjëherë.(Nxënësit mbyllin librin) 
Kliko këtu-Tregimi  "Dheu është flori" 
Pas këtij leximi nxënësve u shtrohen pyetjet 
varsisht nga natyra e përmbajtjes:Si u ndiet gjatë 
leximit?,Çfar kuptuat nga kjo pjesë? që lexuat?Si 
do të vazhdoi tregimi apo ngjarja?Përse mendoni 
kështu?. Në mes   të pyetjeve nxënësve u lihet 
hapsirë të mendojnë.Dhe përgjigjëjet e tyre duhet 
pranuar .Mësimdhënësi bashkarisht me nxënësit 
vazhdojnë aktivitetin me leximin e tekstit me tre 
paragrafët e mbetur. 
Nxënësit ndahen në grupe dhe çdo grup merr nga 
një tekst të ndryshëm për nga lloji letrar: vjershë, 
përrallëz, tregim i shkurtër, pjesë teatrale 
njëaktëshe. Bisedohet në grupe dhe krahasohen 
tekstet sipas formës në të cilën janë shkruar (bie 
fjala, krijimin në vargje dhe tregimin e dallojnë 
nga ajo se sa është e mbushur fleta me tekst, 
ndërsa pjesën njëaktëshe e dallojnë sipas fjalëve 
të personazheve që janë të ndara.  
Aktivitete përfundimtare 
Mësimdhënësi bashkëbisedon me nxënësit në 
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lidhje me tregimin e autorit të tregimit Sami 
Frashëri;Dhe konstatojnë se djemtë e bujkut plak 
u bënë të pasur duke punuar arën e jo duke 
gërmuar për ta gjetur thesarin e babait 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie:Hulumtim;tregime  
Kliko këtu-Tregime për fëmijë 
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
4.04.2023 

Skenari i orës

128.2.-7 
 
• Leximi dhe 
interpretimi i 
teksteve 
letrare(tregim 
i shkurtër)  
 
 
 
 

 

• U përgjigjet 
pyetjeve dhe 
bën pyetje 
rreth 
përmbajtjes së  
teksti letrar 
tëlexuar. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
    Më
analizuar tekstin nga ora e kalur”Dheu është flori”
Nxënësit ndahen në grupe dhe çdo grup merr nga 
një tekst të ndryshëm për nga lloji letrar: vjershë, 
përrallëz, tregim i shkurtër, pjesë teatrale 

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 

ësimdhënësi realizon orën duke lexuar dhe 
analizuar tekstin nga ora e kalur”Dheu është flori” 
Nxënësit ndahen në grupe dhe çdo grup merr nga 
një tekst të ndryshëm për nga lloji letrar: vjershë, 
përrallëz, tregim i shkurtër, pjesë teatrale 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f. 118
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ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

118 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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njëaktëshe. Bisedohet në grupe dhe krahasohen 
tekstet sipas formës në të cilën janë shkruar (bie 
fjala, krijimin në vargje dhe tregimin e dallojnë 
nga ajo se sa është e mbushur fleta me tekst, 
ndërsa pjesën njëaktëshe e dallojnë sipas fjalëve 
të personazheve që janë të ndara. 
Aktivitete përfundimtare 
Mësimdhënësi bashkëbisedon me nxënësit dhe 
konstaton se përrallat,tregimet,përrallëzat nuk 
kan vendndodhje,kohë të caktuar dhe se çdo 
përrallë fillon me ishte se çna ishte,njëherë e një 
kohë……. 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie: Shenim i një përralle të dëgjuar 
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
5.04.2023 

Skenari i orës

129.3   -8 
 
Detyra 
kontrolluese 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin 

Aktiviteteti kryesor
Mësimdhënësi përgadit detyra kontrolluese,të 
printuara ose në pajisjet elektronike si tablet ose 
ndonjë pajisje tjetër elektronike
kontrollu

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi përgadit detyra kontrolluese,të 
printuara ose në pajisjet elektronike si tablet ose 
ndonjë pajisje tjetër elektronike.Detyrat 
kontrolluese në form elektronike(online)i përgadit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Programe on
Detyra kontrolluese
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ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 
Programe on-line 
Detyra kontrolluese 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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në Kahoot,mentimeter ose
Kliko këtu

 
Kliko këtu

   
Kliko këtu

 
Aktivitete përfundimtare
Rezonim i
nga kuizi i realizuar
Reflektim
1. Çka bëmë sot?
2. Si ndjeheshit?
3. Çka mësuat?
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme?
Detyrë shtëpie:

 

 

 

 

 

Kahoot,mentimeter ose wordwall 
Kliko këtu-Kahoot 

 
Kliko këtu-mentimeter 

 
Kliko këtu-Wordwall 

 

ktivitete përfundimtare 
Rezonim i aktiviteteve dhe analizë e rezultateve 
nga kuizi i realizuar 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 

përditshme? 
Detyrë shtëpie:  
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
6.04.2023 

Skenari i orës

130.4-9 
 
• Krijimtaria 

gojore 
popullore(gjëz
at, fjalët e urta, 

përgëzimet, 
uratat) 

• Riprodhon 
krijime nga 
krijimtaria 
gojore 
popullore dhe 
e thotë 
domethënien 
etyre. 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
….. 
Mësimdhënësi nga tableti pas extractimit të 
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme në 
lidhje
orën që do të realizohet.Nxënësit ndjekin udhëzimet e 
mësimdhënësit.

Aktiviteteti kryesor
Nxënësit lexojnë një tekst letrar. Gjatë leximit ata 
e gjejnë kohën, vendin dhe ambientin ku 
zhvillohet ngjarja dhe 
tregon për to. Pjesët e nënvizuara, në formë të 
citimeve nga teksti i këmbejnë nëpërmjet 
prezantimeve me gojë dhe i krahasojnë ato. 

 

ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim 

 
Mësimdhënësi nga tableti pas extractimit të 
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme në 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit për 
orën që do të realizohet.Nxënësit ndjekin udhëzimet e 
mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit lexojnë një tekst letrar. Gjatë leximit ata 
e gjejnë kohën, vendin dhe ambientin ku 
zhvillohet ngjarja dhe nënvizojnë tekstin që 
tregon për to. Pjesët e nënvizuara, në formë të 
citimeve nga teksti i këmbejnë nëpërmjet 
prezantimeve me gojë dhe i krahasojnë ato.  

 
filma të animuar, 
regjistrime audio
vizuale shfaqjesh 
teatrale, softuerë 
mësimorë nga 
interneti dhe 
mjete të tjera 
audio-vizuale, si 
dhe mjete të tjera 
varësisht nga 
qëllimi mësimor. 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f. 119
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ndjekja e 
përparimit 

filma të animuar, 
regjistrime audio-
vizuale shfaqjesh 
teatrale, softuerë 
mësimorë nga 

dhe 
mjete të tjera 

vizuale, si 
dhe mjete të tjera 
varësisht nga 
qëllimi mësimor.  
• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

119 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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Kliko këtu-fjalë të urta 
 I   N   S   R   T-(Sistemi ndërveprues i shenjimit 
për të menduarit dhe leximin efektiv) 
Mësimdhënësi përdorë fjalë të urta dhe gjëegjëza 
dhe shpjegon për domethënjen dhe porosinë e 
fjalëve të urta dhe gjëegjëzave;tregon mënyrën e 
shenjimit p.sh 
,,   √     “     vendoset në fund të informacionit që 
për ju ka qen i njohur 
,,   ▲     “     vendoset në fund të informacionit i 
cili është ndryshe me atë që e dini ju  
 ,,   +     “       informacioni që për ju është i ri, 
keni mësuar diç të re 
 ,,     ?   “   informacion që për ju është i pa 
kjartë,ose doni të dini diç më shumë. 
Kliko këtu-fjalë të urta 
 Shembulli i parë 
Buka që thehet nuk ngjitet.(popullore) √ 
Shembulli i dytë 
Mos u tremb nga shuplaka e mikut,duhet të kesh 
frikë nga lëvdata e armikut.(Sami Frashëri)+ 
Shembulli  tretë 
Një bletë e vetmuar nuk bën dot shumë 
 mjaltë. ▲ 
Shembulli  katërt 
Mendja e madhe e keqja e vetvetes. ? 
Shembulli  pestë 
Edukata është fytyra më e pastër.(popullore)√ 
 
Mësimdhënësi shpërndan fletat e punës të 
përgaditura paraprakisht si në shembullin e 
dhënë.Nxënësit lexojnë me kujdes fjalët e urta 
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dhe bëjnë shenjimin e tyre. 
Aktivitete përfundimtare 
Rezonim i aktiviteteve të pjesës kryesore të orës 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie: Sheno tri gjëegjëza dhe tri fjalë 
të urta 
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
7.04.2023 

Skenari i orës

131.5.10 
 
• Krijimtaria 
gojore 
popullore(gjëz
at, fjalët e urta, 
përgëzimet, 
uratat) 
 

• Riprodhon 
krijime nga 
krijimtaria 
gojore 
popullore dhe 
e thotë 
domethënien 
etyre. 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
Kliko këtu
Mësimdh
aktivitete me fleta pune duke inicuar dhe duke 
nxitur që nxënësit të krijojnë fjalë të urta 
Shpërndan fletat e punës sipas shembullit në libër 

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Kliko këtu-Fjalë të urta 

simdhënësi shpjegon për fjalët e urta.Zhvillon 
aktivitete me fleta pune duke inicuar dhe duke 
nxitur që nxënësit të krijojnë fjalë të urta 
Shpërndan fletat e punës sipas shembullit në libër 

 
 
filma të animuar, 
regjistrime audio
vizuale shfaqjesh 
teatrale, softuerë 
mësimorë nga 
interneti dhe 
mjete të tjera 
audio-vizuale, si 
dhe mjete të tjera 
varësisht nga 
qëllimi mësimor. 
Libri i ri f.119
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ndjekja e 
përparimit 

filma të animuar, 
regjistrime audio-
vizuale shfaqjesh 
teatrale, softuerë 
mësimorë nga 
interneti dhe 
mjete të tjera 

vizuale, si 
dhe mjete të tjera 
varësisht nga 
qëllimi mësimor.  

ri f.119 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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faqe 119 
Të vërtetën mbroje burrërisht. 
E vërteta nuk mbytete në ujë,as nuk digjet në 
zjarr. 
Një bletë e vetmuar nuk bën shumë dot mjaltë. 
Mendja e madhe e keqja e vetes. 
Vazhdon me shenimin e fjalëve të urta dhe 
gjëegjëzave. 
Aktivitete përfundimtare 
Rezonim i aktiviteteve të pjesës kryesore të 
ores,korigjim dhe analizë e punimeve në fleta 
pune. 
 Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie: Aktivitete,  
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
10.04.2023 

Skenari i orës

132.6-11 
Llojet e 
fjalive sipas 
qëllimit të 
thënies(dëftor
e, pyetëse, 
nxitëse, 
dëshirore 
dhethirrmore) 
• Dallon llojet e 
ndryshme të 
intonacionit të 
fjalisë në 
shembujt me 
gojë dhe i 
shqipton 
fjalitësipas 
intonacionit 
përkatës të tyre 
në shembujt që 
i lexon dhe që i 
ndërton vetë. 
 
 
 

Ndërton lloje 
të ndryshme 
fjalish sipas 
nevojave të 
shprehjes. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti 
Nxënësit lexojnë një tekst ku mungojnë shenjat e 
pikësimit. Pasi vendosin shenjat e duhura të 
pikësimit, lexojnë tekstin sipas intonacionit 
përkatës për secilën fjali. 
Nxënësve u jepen ilustrime të ndryshme (një 

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit lexojnë një tekst ku mungojnë shenjat e 
pikësimit. Pasi vendosin shenjat e duhura të 
pikësimit, lexojnë tekstin sipas intonacionit 
përkatës për secilën fjali.  
Nxënësve u jepen ilustrime të ndryshme (një 

 
filma të animuar, 
regjistrime audio
vizuale shfaqjesh 
teatrale, softuerë 
mësimorë nga 
interneti dhe 
mjete të tjera 
audio-vizuale, si 
dhe mjete të tjera 
varësisht nga 
qëllimi mësimor. 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri f.120 
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ndjekja e 
përparimit 

filma të animuar, 
regjistrime audio-
vizuale shfaqjesh 
teatrale, softuerë 
mësimorë nga 
interneti dhe 
mjete të tjera 

vizuale, si 
dhe mjete të tjera 
varësisht nga 
qëllimi mësimor.  
• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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person që i dhemb dhëmbi, një fëmijë që fryn një 
qiri dhe imagjinon një dëshirë, një person që 
kollitet dhe kërkon ujë, një fëmijë që pret të hapë 
një dhuratë ...) dhe krijon lloje të ndryshme 
fjalish (dëftore, nxitëse, pyetëse) në përputhje 
me ilustrimin.  
Nxënësit shkruajnë shembuj fjalish me të cilat do 
të shprehin: befasi, urdhër, pyetje ose të tregojnë 
diçka . 
Aktivitete përfundimtare 
Mësimdhënësi bashkëbisedon rezynon  
aktivitetevet nga pjesës kryesore e orës 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie: Ushtrime-Llojet e fjalisë 
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
11.04.2023 

Skenari i orës

133.7-12 
• Llojet e 
fjalive sipas 
qëllimit të 
thënies(dëftor
e, pyetëse, 
nxitëse, 
dëshirore 
dhethirrmore) 
• Dallon llojet e 
ndryshme të 
intonacionit të 
fjalisë në 
shembujt me 
gojë dhe i 
shqipton 
fjalitësipas 
intonacionit 
përkatës të tyre 
në shembujt që 
i lexon dhe që i 
ndërton vetë. 
 
 
 

Ndërton lloje 
të ndryshme 
fjalish sipas 
nevojave të 
shprehjes. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mësimdhënësi
orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
Mësimdhënësi përgaditë fletë pune sipas 
shembullit ne det.3 faqe 121
Nxënësit lexojnë një tekst ku mungojnë shenjat e 
pikësimit. Pasi vendosin shenjat e duhura të 

 

GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për 
orën mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi përgaditë fletë pune sipas 
shembullit ne det.3 faqe 121 
Nxënësit lexojnë një tekst ku mungojnë shenjat e 
pikësimit. Pasi vendosin shenjat e duhura të 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f.121
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ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

ri f.121 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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pikësimit, lexojnë tekstin sipas intonacionit 
përkatës për secilën fjali.  
Aktivitete përfundimtare 
Rezonim i aktiviteteve të pjesës kryesore të orës 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie:  
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
12.04.2023 

Skenari i orës

134.8-13 
Struktura e 
fjalisë 
 
 
 
 
 

Krijon fjali për 
funksionet e të 
dyja 
gjymtyrëve 
kryesore të 
fjalisë – për 
bartësin e 
veprimitdhe 
për vetë 
veprimin. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
përvijim i të menduarit, punë e drejtuar, shkrim i 
drejtuar.
Hapi I.
- U kërkohet nxënësve të formojnë nga një fjali 
në fisha.
- Këmbejnë fishat me shokun e bankës.

 

GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
përvijim i të menduarit, punë e drejtuar, shkrim i 
drejtuar. 
Hapi I. 

U kërkohet nxënësve të formojnë nga një fjali 
fisha. 

Këmbejnë fishat me shokun e bankës. 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f. 122
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ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

122 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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- Nënvizojnë kryefjalën dhe kallëzuesin. 
Me cilën pyetje gjendet kryefjala? 
Me cilën pyetje gjendet kallëzuesi? 
Hapi II. 
Paraqiten në tabelë fishat me fjalitë: 
Princi trokiti në pallatin mbretëror (kush?) 
Ai i kërkoi mbretëreshës mollën (cili?) 
Molla e kuqe kishte brenda princeshën (cila?) 
Nxënësit dallojnë kryefjalën në çdo fjali duke bërë 
pyetjen e duhur. 
Hapi III. 
Hapet teksti i gjuhës shqipe në faqen 204. 
Lexojnë rubrikën “Kujto”. Punohen njohuritë 
gjuhësore. 
princi - (kush?) 
Kryefjala mund të jetë: ai - (kush?) 
molla e kuqe - (cila?) 
 
Mësuesi/ja u tërheq vëmendjen nxënësve: 
Pyetja kush? përdoret vetëm për njerëz. 
Pyetjet cili?, cila?... përdoren për gjithçka: njerëz, 
kafshë, sende etj. 
Hapi IV. 
Punohet rubrika “Ushtrohu”. 
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të lidhin kryefjalën 
me kallëzuesin. 
Shembull: 
Njerka e keqe i dha nipit një pluhur magjik. 
Shërbëtori besnik e ndihmoi princin. 
Disa nxënës lexojnë me zë punën e bërë. 
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të plotësojnë fjalitë 
me kryefjalët që janë dhënë në etiketa. 
Nxënësit plotësojnë me laps fjalitë. (Albatrosi, Ai, 
Shpendi, Nëna, Ky shpend detar, Shokët, nëna e 
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tij) 
Nxënësit i bashkojnë fjalët e dy kolonave, në 
njërën kolonë janë bartësit e veprimit, kurse në 
kolonën tjetër janë veprimet. Nxënësit i thonë 
gojarisht fjalitë e përgatitura dhe e plotësojnë 
njëri-tjetrin.  
Nxënësit lexojnë një tekst ku mungojnë shenjat e 
pikësimit. Pasi vendosin shenjat e duhura të 
pikësimit, lexojnë tekstin sipas intonacionit 
përkatës për secilën fjali.  
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit prezentojnë tekstet e shenuara për 
ftesa. 
Rezonim i aktiviteteve të pjesës kryesore të orës 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie:  
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
13.04.2023 

Skenari i orës

135.9-14 
• Struktura e 
fjalisë 
 

• Krijon fjali 
për funksionet 
e të dyja 
gjymtyrëve 
kryesore të 
fjalisë – për 
bartësin e 
veprimitdhe 
për vetë 
veprimin. 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
Mësimdh
kaluar,duke bërë ushtrime
Hapi I.
Paraqitet në tabelë fjala “
Nxënësit plotësojnë kllasterin me njohuritë e 

 

GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 

simdhënësi,vazhdon aktivitete nga ora e 
kaluar,duke bërë ushtrime 
Hapi I. 
Paraqitet në tabelë fjala “kryefjala”. 
Nxënësit plotësojnë kllasterin me njohuritë e 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f.123
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ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

ri f.123 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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marra. 
 

 
 
Hapi II. 
Kalohet në punimin e ushtrimeve në tekst, 
ushtrimi 2 faqe 123 
Ushtrimi 4 Mësimdhënësi synon që nxënësit të 
formojnë fjali me kryefjalët e dhëna. 
Shembull: Përralla ishte shumë interesante. 
Ne do të shohim koncertin e shkollës. 
Librat janë miqtë e mi të pandarë. 
Gjuha shqipe është gjuhë e lashtë. 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit të plotësojnë 
fletat e punës si në dshembullin: ushtrimi 4 në 
libër faqe 123 
Përralla____________________ 
Ne________________________ 
Librat________________________ 
Gjuha shqipe_______________________ 
Hapi III. 

Në ushtrimin 5 kërkohet nga nxënësit: 
- të nënvizojnë kryefjalën, 
- të shkruajnë me laps në tekst pyetjen me të 
cilën gjejnë kryefjalën. 
U tërhiqet vëmendja nxënësve të mos ndryshojnë 
kohën e foljes kur bëjnë pyetjen. 
Cilët mbollën pemë? 
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Cila ishte e bukur? 
Kush të pëlqeu shumë? 
Cilat luajnë me kukulla? 
Cilët fluturojnë ulët? 
Cilët tregojnë afrimin e shiut? 
Kush ishte i sëmurë? 
Mësimdhënësi tërheq vërejtjen që kur të bësh 
pyetjen ,mos e ndrysho kohën e foljes. 
Pjesa përfundimtare 
Analizë ,prezentim bashkëbisedim i ushtrimeve 
gjat ores në lidhje me gjymtyrët kryesore të 
fjalisë. 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie. Ushtrimi 6, faqe 123 
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
14.04.2023 

Skenari i orës

136.10-15 
• Krijimtaria 
gojore 
popullore(gjëz
at, fjalët e urta, 
përgëzimet, 
uratat)   
 
 
 
 
 
 

Riprodhon 
krijime nga 
krijimtaria 
gojore 
popullore dhe 
e thotë 
domethënien 
etyre. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
Përvijim i të menduarit, lojë me gjëegjëza
Kliko këtu 
Kliko këtu
Hapi I

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
ërvijim i të menduarit, lojë me gjëegjëza 

Kliko këtu -gjëegjëza dhe fjalë të urta 
Kliko këtu-gjëegjëza 
Hapi I 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f.124
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ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

ri f.124 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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Teknika mësimore DRTA -   ( lexim dhe mendim i 
drejtuar )  
Mësimdhënësi pyet nxënësit: 
- A dini ndonjë gjëegjëzë? 
Nxënësit thonë dhe gjejnë gjëegjëzat e njëri-
tjetrit. 
- A e dini ç’janë gjëegjëzat? 

 
Hapi II. 
Njihen nxënësit me temën e mësimit “Gjëegjëza”. 
Hapet libri fq. 123 
Lexohen gjëegjëzat nga mësuesja. 
Evidentohen dhe stimulohen nxënësit që i gjejnë 
ato me dëgjimin e parë. 
Punohet rubrika “Bisedojmë së bashku”. 
- Po ti a je vëzhgues i mprehtë i gjërave? 
- Pse është më mirë të dish shumë gjëegjëza? 
Hapi III. 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit të plotësojnë në 
fletë pune cilësitë fizike të dallueshme të secilës 
kafshë. 
Flutura me krahët ngjyra-ngjyra. 
Bleta me krahë të shpejtë. 
Xixëllonja me dritë në shpinë. 
Milingona i ngjet numrit 3. 
Dallëndyshja me krahët si avion. 
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Pelikani me sqep në trastë. 
Breshka me zhguall. 
Fletë pune 
 
Flutura___________________________ 
Bleta____________________________ 
Xixëllonja________________________ 
Milingona________________________ 
Dallëndyshja_____________________ 
Pelikani__________________________ 
Breshka___________________________ 
Hapi IV. 
- Nxiten nxënësit të mendojnë rreth pyetjes: Pse 
fëmijët i pëlqejnë gjëegjëzat? 
- Nxënësit shkruajnë në fletë disa nga arsyet, 
sipas mendimit të tyre. 
- Krijojnë një 5-vargësh për njërën prej kafshëve 
të gjëegjëzave të tekstit. 
Për shembull: 
Flutura e bukur krahëshkruar shëtit bën kërcen 
Flutura ka krahë të shkruar Insekt 
- Viz atojnë kafshën që zgjedhin. 
Kliko këtu- gjëegjëza ketri 
Nxënësit ndahen në grupe dhe çdo grup merr nga 
një tekst të ndryshëm për nga lloji letrar: vjershë, 
përrallëz, tregim i shkurtër, pjesë teatrale 
njëaktëshe. Bisedohet në grupe dhe krahasohen 
tekstet sipas formës në të cilën janë shkruar (bie 
fjala, krijimin në vargje dhe tregimin e dallojnë 
nga ajo se sa është e mbushur fleta me tekst, 
ndërsa pjesën njëaktëshe e dallojnë sipas fjalëve 
të personazheve që janë të ndara.  
Kliko këtu-Gjëegjëza lepuri 
Aktivitete përfundimtare 
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Rezynim i aktiviteteve të pjesës kryesore të ores. 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie. Zgjidh një kafshë dhe një frutë. 
Krijo dy gjëegjëza. Ilustro. 
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
18.04.2023 

skenari

137.11-16 
Krijimtaria 
gojore 
popullore(gjëz
at, fjalët e urta, 
përgëzimet, 
uratat) 
 
 
 
 

Riprodhon 
krijime nga 
krijimtaria 
gojore 
popullore dhe 
e thotë 
domethënien 
etyre. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
Mësimdhënësi 
projektor,tabelë ose në ndonjë pajisje tjetër disa 
gjëegjëza
Kjo është një shprehje metaforike.
Nëse dikush duke luajtur gjëegjëza, që do të 

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi

skenari  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 
kin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi fillimisht paraqet në 
projektor,tabelë ose në ndonjë pajisje tjetër disa 
gjëegjëza;shpjegon se Çfarë është një gjëegjëzë? 
Kjo është një shprehje metaforike. 
Nëse dikush duke luajtur gjëegjëza, që do të 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f.124
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Arsimtari,Zekirja Latifi 

ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

ri f.124 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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thotë se ai konkretisht nuk flet drejtpërdrejt, por 
me aludime, në mënyrë që të jetë më e vështirë 
ta kuptosh. 
Vazhdon aktiviteti me shikimin e videoprezentimit 
Kliko këtu-gjëegjëzat 
Pasi që nxënësit kan përcjellë videoprezentimin 
në kohëzgjatje prej 7 minutave,mësimdhënësi 
udhëzon nxënësit të shenojnë ndonjë gjëegjëzë 
dhe e paraqesin para shokëve dhe shoqeve të 
klasës;shokët dhe shoqet e klasës qëllojnë se cila 
ishte fshehtësia e gjëegjëzës 
Kliko këtu- gjëegjëza ketri 
Kliko këtu-gjëegjëza për fëmijë 
Kliko këtu-gjëegjëza për fëmijë 
Aktiviteteti perfundimtar 
Mësimdhënësi me nxënësit bashkëbisedon dhe 
konstatojnë se gjëegjëzat krijojnë mundësi për 
një kujtesë logjike dhe të qëndrueshme; 
gjëegjëzat përmbajnë vlera të mëdha edukative; 
Detyrë shtëpie: Hulumtim, gjëegjëzat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skenaret -gjuhe shqipe kl.IV 
 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
19.04.2023 

Skenari i orës

138.12-17 
 
Leximi dhe 
interpretimi i 
teksteve 
letrare(tregim 
i shkurtër, )  
 
 
 
 
 
 

Ritregon (me 
gojë dhe me 
shkrim) një 
tekst letrar në 
tërësi ose 
pjesë-pjesë 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
Teknika mësimore 
drejtuar)
Nxënësit tregojnë në formën e shkruar për temën 
“Udhëtimi rreth Botës”. 
Nxënësit përshkruajnë një ngjarje të trilluar me 
pesonazhe magjike gjatë së cilës ata përdorin 

 

GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Teknika mësimore DLTA –(Dëgjim dhe mendim i 
drejtuar) 
Nxënësit tregojnë në formën e shkruar për temën 
“Udhëtimi rreth Botës”.  
Nxënësit përshkruajnë një ngjarje të trilluar me 
pesonazhe magjike gjatë së cilës ata përdorin 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjal
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f.125
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ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

ri f.125 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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format foljore të kohës së shkuar.  
Hapi I. Vëzhgohet në video-projektor sekuenca 
nga filmi “Liza në botën e çudirave”. 
• Çfarë dini tjetër për Lizën? 
Dëgjohen me vëmendje idetë e nxënësve. 
Hapi II. Njihen nxënësit me titullin e pjesës “Liza 
në botën e çudirave”. 
Pjesa është shkëputur nga seria “Klasikët për të 
vegjël” të shkrimtarit Ljusi Keroll. 
Pjesa është paraqitur në formën e një dialogu. 
Vihen nxënësit të lexojnë në heshtje për disa 
minuta. 
Lexohet fillimisht nga grupi teatral i klasës Autori 
– Liza – Vemja. 
Lexohet disa herë në role nga grupet nxënësish. 
• Shpjegohen fjalët apo shprehjet e vështira. 
• Plotësohet me laps në tekst rubrika “Kupto 
tekstin”. 
• Thuhet përmbajtja e pjesës me fjalët e tyre. 
Mesazhi i pjesës: Pas së vërtetës nuk ka gjë më 
të bukur se sa imagjinata. Ajo është zëri i 
guximit, syri I shpirtit. 
Hapi III. 
Shkruani me imagjinatë se si do të ndihesh tip 
ose sikur të ishe në vend te Lizës. Dëgjohen 
shkrimet me imagjinatë të nxënësve. 
Unë do të zgjidhja për të ngrënë anën e majtë të 
kërpudhës. Në fillim do të ndihesha pak e hutuar, 
por më pas do të qetësohesha. Duke qenë se 
bëhet më e lartë se pema, do të shikoj çdo gjë që 
lëvizte mbi të. Do të jem një vëzhguese e 
mrekullueshme. Nuk do të lë asnjë të veprojë keq 
mbi natyrën dhe qeniet e gjalla. Do të mësoja më 
shumë për njerëzit, kafshët dhe bimët. 
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Hapi IV. Ndahen nxënësit në grupe. 
Secili grup paraqet me vizatim pjesë nga “Liza në 
boten e çudirave”. 
Secili grup prezanton punën para klase 
Aktivitete përfundimtare 
Rezynim i aktiviteteve të pjesës kryesore të orës 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie: Përshkruaj personazhin Liza me 
tri fjali 
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet për 
vlerësim 

Ora data e 
realizimit 
20.04.2023 

Skenari i orës

139.13-18 
Leximi dhe 
interpretimi i 
teksteve 
letrare(tregim 
i shkurtër) 
 
 
 
  

U përgjigjet 
pyetjeve dhe 
bën pyetje 
rreth 
përmbajtjes së  
teksti letrar 
tëlexuar. 
• Përcakton 
temën, 
personazhet, 
vendin dhe 
radhitjen 
kronologjike të 
ngjarjes nënjë 
tekst letrar të 
lexuar. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
Mësimdhënësi bën ushtrime leximi dhe analizë të 
tekstit
Nxënësit tregojnë në formën e shkruar për temën 
“Udhëtimi rreth Botës”. 
Nxënësit tregojnë në formën e shkruar për temën 
“Udhëtimi rreth Botës” ; përshkruajnë një ngjarje 

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi bën ushtrime leximi dhe analizë të 
tekstit” Liza në botën e çudirave” 
Nxënësit tregojnë në formën e shkruar për temën 
“Udhëtimi rreth Botës”.  
Nxënësit tregojnë në formën e shkruar për temën 
“Udhëtimi rreth Botës” ; përshkruajnë një ngjarje 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f.127
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Arsimtari,Zekirja Latifi 

ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 

vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

ri f.127 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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të trilluar me pesonazhe magjike gjatë së cilës ata 
përdorin format foljore të kohës së shkuar. 
Aktivitete përfundimtare 
 Bashkëbisedim analizë rreth tekstit ” Liza në 
botën e çudirave” 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie: Mësoni përmendsh fjalët e një 
personazhi. 
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
24.04.2023 

Skenari i orës

140.14-19 
Struktura e 
fjalisë 
 
 
 
 

Krijon fjali për 
funksionet e të 
dyja 
gjymtyrëve 
kryesore të 
fjalisë – për 
bartësin e 
veprimitdhe 
për vetë 
veprimin. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin 

Aktiviteteti kryesor
Kliko këtu
Hapi I.
Paraqiten në dërrasën e zezë fisha me fjalitë e 
mëposhtme. (Përdoren ngjyra të ndryshme për 
fjalët: 
është e 

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Kliko këtu-kallëzuesi 
Hapi I. 
Paraqiten në dërrasën e zezë fisha me fjalitë e 
mëposhtme. (Përdoren ngjyra të ndryshme për 
fjalët: fluturon, 
është e shpejtë, është planet.) 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f.128
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ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

ri f.128 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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Anija kozmike fluturon në Hënë. 
Ç’bën anija?                         Fluturon 
Si është anija?                     Është e shpejtë 
Çfarë është Hëna?               Është planet 
Ajo është e shpejtë. 
Hëna është planet. 
Hapi II. 
Ushtrimi 4. Paraqitet në dërrasë një figurë, rreth 
së cilës nxënësit do të krijojnë një tekst të 
shkurtër, ku të 
përdorin kallëzues me: folje, foljen jam+emër, 
foljen jam+mbiemër. 
Lexohen krijimet nga nxënësit. Evidentohet krijimi 
më i mirë. 
Hapi II. 

Njihen nxënësit me temën. Hapet teksti në faqen 
128 
Punohen njohuritë gjuhësore: 
Lexohet rubrika “Kujto”. 
Lexohen fjalitë. 
 
Përfundimet: kallëzuesi mund të jetë: 
folje që tregon veprim ose gjendje (fluturon, 
punoj, çuditem) 
folja jam+mbiemër, që tregon si është kryefjala 
(jam i shpejtë, është i bukur) 
Folja jam+emër, që tregon çfarë është kryefjala 
(është planet, ishte kozmonaut) 
Tërhiqet vëmendja e nxënësve: Kur folja jam 
shoqërohet me mbiemër dhe emër, quhet folje 
ndihmëse. 
Hapi III. 
Punohet rubrika “Ushtrohu”. 
Ushtrimi 1 synon që nxënësit të plotësojnë fjalitë 
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me kallëzues. (Plotësojnë me laps në tekst.) 
Shembull: Era fryn me tërbim. Gjethet bien në 
tokë. 
Harabeli cicëron në fole. Degët tunden nga era. 
Nxënësit tregojnë me se është shprehur 
kallëzuesi. 
Ushtrimi 2 synon që nxënësit të plotësojnë 
kallëzuesin me emër ose mbiemër. 
(është e bukur, ishte vajza, ishte i pasur, ishte i 
dashur) 
Aktivitete përfundimtare 
Bashkëbisedim në lidhje me foljet 
 Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie: Krijo gjashtë fjali ku kallëzuesi 
të jetë: me folje, me foljen jam+mbiemër, me 
foljen jam+emër.Kliko këtu-kallëzuesi 
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
25.04.2023 

Skenari i orës

141.15-20 
Struktura e 
fjalisë 
 
 

Krijon fjali për 
funksionet e të 
dyja 
gjymtyrëve 
kryesore të 
fjalisë – për 
bartësin e 
veprimitdhe 
për vetë 
veprimin. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
Kliko këtu
Hapi I.
Paraqitet në tabelë “harta e kallëzuesit” e cila 
plotësohet me mendimet e 

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Kliko këtu-ushtrime kallëzuesi 
Hapi I. 
Paraqitet në tabelë “harta e kallëzuesit” e cila 
plotësohet me mendimet e nxënësve. 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f.128
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ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

ri f.128 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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Hapi II. 
Punohen ushtrimet. 
Ushtrimi 3 synon që nxënësit të nënvizojnë 
kallëzuesit. Plotësojnë tabelën 

 
 Shkëmbejnë tabelën me shokun e bankës; 
kontrollojnë punën e njëri-tjetrit. 
Hapi III. 
Ushtrimi 4. Paraqitet në dërrasë një figurë, rreth 
së cilës nxënësit do të krijojnë një tekst të 
shkurtër, ku të përdorin kallëzues me: folje, foljen 
jam+emër, foljen jam+mbiemër. 
Lexohen krijimet nga nxënësit. Evidentohet krijimi 
më i mirë. 
 Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
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4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie: ushtrime,Kallëzuesi 
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
26.04.2023 

Skenari i orës

142.16-21 
Struktura e 
fjalisë 
 
 
 

Krijon fjali për 
funksionet e të 
dyja 
gjymtyrëve 
kryesore të 
fjalisë – për 
bartësin e 
veprimitdhe 
për vetë 
veprimin. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio 
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
Hapi I.
Mësuesja shkruan në tabelë fjalitë:
Unë shikoj garën. Ne 
Ajo është këngëtare. Ato janë këngëtare.
Vajza është e shkathët. Vajzat janë të shkathët.
• Nënvizohet kryefjala dhe kallëzuesi.

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Hapi I. 
Mësuesja shkruan në tabelë fjalitë: 
Unë shikoj garën. Ne shikojmë garën. 
Ajo është këngëtare. Ato janë këngëtare. 
Vajza është e shkathët. Vajzat janë të shkathët. 
• Nënvizohet kryefjala dhe kallëzuesi. 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libr
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f.129

 Page 41 

 

ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

ri f.129 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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• Vërehen ndryshimet që pëson kallëzuesi kur 
ndryshon kryefjala. 
• Tregojnë me se janë shprehur kallëzuesat. 

 
Hapi II. 
Njihen nxënësit me temën e re. Diskutohen 
njohuritë gjuhësore të dhëna në faqen 129 
Vërehen ndryshimet që pëson kallëzuesi kur 
ndryshon kryefjala. 
Nxirret përfundimi: 
Kallëzuesi me folje     përshtatet me kryefjalën 
në vetë dhe numër 
kallëzuesi me foljen jam+emër-  përshtatet me 
kryefjalën në vetë, numër dhe gjini 
Kallëzuesi me foljen jam+mbiemër  përshtatet 
me kryefjalën në vetë, numër dhe gjini 
Hapi III. 
Nxënësit numërojnë njëri pas tjetrit:1, 2, 3. 
Grupohen njëshat, dyshat dhe treshat. 
Kalohet në punimin e rubrikës Ushtrohu. 
Njëshat bashkohen dhe do të punojnë ushtrimin 
1, i cili synon që nxënësit të qarkojnë foljen e 
duhur që fjalia 
të ketë kuptim. 
Për shembull: 
Ylli (jam, është , janë) në qiell. 
Ai ( ndriçon , ndriçoj, ndriçojnë) më fort se të 



Skenaret -gjuhe shqipe kl.IV Page 43 
 

tjerët. 
 
 
Aktivitete përfundimtare 
Rezonim i aktiviteteve të pjesës kryesore të ores 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie. Shkruani 6 kallëzues: me folje, 
foljen jam + emër, foljen jam + mbiemër dhe 
formoni fjali me ta. 
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
27.04.2023 

Skenari i orës

143.17-1 
 
 
• Struktura e 
fjalisë  
 
  
  

• Krijon fjali 
për funksionet 
e të dyja 
gjymtyrëve 
kryesore të 
fjalisë – për 
bartësin e 
veprimitdhe 
për vetë 
veprimin 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
Mësimdhënësi rikujton nxënësit për aktivitetet e 
ores së kaluar dhe zhvillon orën mësimore me 
ushtrime
përshtatjen e kallëzuesit me kryefjalën
synon që nxënësit të përshtatin kallëzuesin me 
kryefjalën dhe të

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi rikujton nxënësit për aktivitetet e 
ores së kaluar dhe zhvillon orën mësimore me 
ushtrime në çifte nga ora e kaluar në lidhje me 
përshtatjen e kallëzuesit me kryefjalën, i cili 
synon që nxënësit të përshtatin kallëzuesin me 
kryefjalën dhe të 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f.129
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ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
enciklopedi 

me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 
• bibliotekë me 
libra në klasë;” 

129 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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plotësojnë fjalitë me laps në fletën e punës të 
përgaditur nga mësimdhënësi 
Për shembull: 
Pema është e lartë. Pemët janë të larta. 
Skifteri është i fortë. Shqiponjat janë të forta. 
Mësimdhënësii orienton dhe udhëzon nx. të 
zgjidhin ushtrimin 3 si në libër faqe 129, i cili 
synon që nxënësit të shkruajnë si duhet 
kallëzuesin në kllapa, duke 
e përshtatur me kryefjalën. 
Për shembull: 
 
Një gjirafë (isha mburravece) ishte mburravece. 
Unë (jam gjirafat ) jam gjirafa më e gjatë. 
Vëllezërit dhe motrat (ishin e pakënaqur) ishin të 
pakënaqur me mburrjet e saj. 
Edhe të tjerët (ishte të mërzitur) ishin të mërzitur 
prej saj. 
Një majmun i (punove) punoi asaj një rreng. 
Gjirafa (mora) mori një mësim të mirë. 
Hapi IV. 
Nxënësit kthehen në grupet e mëparshme dhe 
diskutojnë punën e bërë. 
Argumentojnë përshtatjen e kallëzuesit me 
kryefjalën. Trgojnë përshtatjen në numër dhe 
vetë (kallëzuesi me 
folje), si edhe në numër, vetë dhe gjini (kallëzuesi 
me foljen jam+ emër ose jam+ mbiemër). 
Aktivitete përfundimtare 
Rezynim i aktiviteteve të pjesës kryesore të orës 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
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4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
 Detyrë shtëpie. Shkruani 6 kallëzues: me folje, 
foljen jam + emër, foljen jam + mbiemër dhe 
formoni fjali me ta. 
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SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
28.04.2023 

Skenari i orës

144.18-2 
• Struktura e 
fjalisë  
 
 
 
 
 
 
 

• Krijon fjali 
për funksionet 
e të dyja 
gjymtyrëve 
kryesore të 
fjalisë – për 
bartësin e 
veprimitdhe 
për vetë 
veprimin 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi
m …..
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
në lidhje me p
vlerë
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
Kliko këtu
Mësimdhënësi zhvillon orë konsoliduese me 
Kallëzusin dhe përshtatjen e kallëzuesit me 
kryefjalën
kallëzuesin dhe përshtatjen e kallëzuesit me 
kryefjalën;bën përsëritje nga aktivitetet e orëve të 

 

SKENARI I ORËS                         GJUHËS SHQIPE     KLASA E IV-2               Arsimtari,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedi

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
mësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 

lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 
Kliko këtu-kallëzuesi 
Mësimdhënësi zhvillon orë konsoliduese me 
Kallëzusin dhe përshtatjen e kallëzuesit me 
kryefjalën,duke përgaditur fletë pune me 
kallëzuesin dhe përshtatjen e kallëzuesit me 
kryefjalën;bën përsëritje nga aktivitetet e orëve të 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 
urta) 
• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 
ilustruar; 
• bibliotekë 
digjitale me libra;
• bibliotekë me 
libra në klasë;”
Libri i ri f.128

 Page 47 

 

ndjekja e 
përparimit 

libra (me tregime, 
përrallëza, 
përralla, vjersha, 
gjëza, fjalë të 

• revista për 
fëmijë, enciklopedi 
me ilustrime për 
fëmijët, fjalorë të 

• bibliotekë 
digjitale me libra; 

bibliotekë me 
libra në klasë;” 

128-129 

 

▪ përgjigjet e 
dhëna në 
fletëzat e 
punës; 
▪ realizimet 
praktike (të 
lexuarit, të 
shkruarit); 
▪ detyrat e 
shtëpisë; 
▪ përgjigjet 
në kontrolle 
dijesh (teste 
të shkurtra) 
që janë pjesë 
e 
mësimdhënie
s.. 
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kalura si në libër faqe 128 dhe 129 
Mësimdhënësi çfaq videoprezentime me 
kallëzuesin dhe përshtatjen e kallëzuesit me 
kryefjalën 
Kliko këtu -përshtatja e kallëzuesit me 
kryefjalën 
 
Kliko këtu-pershtatja e kallëzuesit me kryefjalën 
Aktivitete përfundimtare 
Rezonim i aktiviteteve të pjesës kryesore të ores 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Detyrë shtëpie: Mësimi interaktiv 

 

 

1 8.09.2021 Pavarësia e R.Maqedonisë E MËRKURË 
2 11.10.2022 11 Tetori E HËNË 

3 23.10.2022 Dita revolucionare E DIEL 

4 22.11.2022 Dita e alfabetit E MARTË 
5 8.12.2022 Klimenti i Ohrit E enjte 
6 16.04.2023 Pashkët E DIEL 
7 1.05.2023 1Maji E HËNË 
8 21.04.2023 Festa e F. bajramit E PREMTE 

9 24.05.2023 Kirili dhe Metodi E PREMTE 
 Ditë jo pune gjat vitit shkollor 2022/23 

 


