
Skenaret AFSH.KL.IV 
 

 

                                                                                                   

                        SHFK”ANTON ZAKO ÇAJUPI”

 

 

 

               

 

                                                                       
                          
Arsimtari.Zekirja Latifi 

 

 

 

SHFK”ANTON ZAKO ÇAJUPI”-F.HOTËL 

 

                                                                        
Viti shkollor 2022/23

 Page 1 

Viti shkollor 2022/23 



Skenaret AFSH.KL.IV Page 2 
 

Skenari i orës AFSH kl.IV-2                                                          Arsimtari:Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 77.1 
• 
Basketbolli.- 
Gjuajtja në 
kosh. 
 

• Realizon 
gjuajtje në 
kosh nga 
vendi. 

 Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
 
Nxënësit bëjnë gjuajtje në kosh nga vendi (në kosh të ulët 
nga distanca të ndryshme).  
• Nxënësit bëjnë gjuajtje në kosh (nga pozicione dhe 
distanca të ndryshme).  
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim  
Çka bëmë sot? 
Cili aktivitet ju pëlqeu më shumë? 
Çka mësuat? 
 

Dërrasa e 
kërcimit 

-realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë 
orës së 
mësimit; 
-
bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën 
sportive. 
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Skenari i orës AFSH kl.IV-2                                              Arsimtari:Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

78.2 
• 
Basketbolli.- 
Gjuajtja në 
kosh 

• Realizon 
gjuajtje në 
kosh nga 
vendi. 
 

 Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit bëjnë gjuajtje në kosh nga vendi (në kosh të ulët 
nga distanca të ndryshme).  
• Nxënësit bëjnë gjuajtje në kosh (nga pozicione dhe 
distanca të ndryshme).  
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim  
Çka bëmë sot? 
Cili aktivitet ju pëlqeu më shumë? 
Çka mësuat? 
 

 -realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë orës 
së mësimit; 
-bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën sportive. 
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Skenari i orës AFSH kl.IV-2                                                         Arsimtari:Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

79.3 
 
• 
Basketbolli.- 
Gjuajtja në 
kosh. 

• Realizon 
gjuajtje në 
kosh nga 
vendi. 

 Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit bëjnë gjuajtje në kosh nga vendi (në kosh të ulët 
nga distanca të ndryshme).  
• Nxënësit bëjnë gjuajtje në kosh (nga pozicione dhe 
distanca të ndryshme).  
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim  
Çka bëmë sot? 
Cili aktivitet ju pëlqeu më shumë? 
Çka mësuat? 
 

 -realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë 
orës së 
mësimit; 
-
bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën 
sportive. 
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Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                              arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

80.4 
• 
Basketbolli- 
Udhëheqja 
në 
basketboll. 
 

• Kryen 
udhëheqje 
lineare në 
vend, duke 
ecur dhe 
vrapuar. 

1 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron, nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
 
Nxënësit kryejnë udhëheqje lineare të topit me pjesën e 
mesme të shputës (në distanca më të shkurtra dhe më të 
gjata dhe me shpejtësi më të ulëta dhe më të larta).  
 
 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim  
Çka bëmë sot? 
Cili aktivitet ju pëlqeu më shumë? 
Çka mësuat? 
 

Pajisje të 
ulëta të 
gjimnastikës 

-realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë orës 
së mësimit; 
-bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën sportive. 
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Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                              arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

81.5 
Basketbolli- 
Udhëheqja 

në 
basketboll.- 
Gjuajtja në 

kosh. 

• Kryen 
udhëheqje 
lineare në 
vend, duke 
ecur dhe 
vrapuar. 
 

1 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë udhëheqje lineare të topit me pjesën e 
mesme të shputës (në distanca më të shkurtra dhe më të 
gjata dhe me shpejtësi më të ulëta dhe më të larta).  
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim  
Çka bëmë sot? 
Cili aktivitet ju pëlqeu më shumë? 
Çka mësuat? 
 

Pajisje të 
ulëta të 
gjimnastikës 

-realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë 
orës së 
mësimit; 
-
bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën 
sportive. 
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Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                              arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

82.6 
 

• 
Basketbolli- 
Udhëheqja 

në 
basketboll.- 
Gjuajtja në 

kosh. 

• Kryen 
udhëheqje 
lineare në 
vend, duke 
ecur dhe 
vrapuar. 
 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë udhëheqje lineare të topit me pjesën e 
mesme të shputës (në distanca më të shkurtra dhe më të 
gjata dhe me shpejtësi më të ulëta dhe më të larta).  
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim  
Çka bëmë sot? 
Cili aktivitet ju pëlqeu më shumë? 
Çka mësuat?  

Pajisje të 
ulëta të 
gjimnastikës 

-realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë 
orës së 
mësimit; 
-
bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën 
sportive. 
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Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                              arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

83.7 
 
• 
Basketbolli- 
Mini 
basketboll. 

 

• Zbaton 
elementet bazë 
në lojë (mini 
basketboll). 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
 
 
Nxënësit luajnë mini basketboll 2:2 dhe 3:3 duke përdorur 
elemente të mësuara (zbatimi i rregullave elementare).  
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
 
 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
 

 -realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë 
orës së 
mësimit; 
-
bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën 
sportive. 
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Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                              arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

84.8 
 
• Volejbolli 
-  Mini 
volejbolli. 

 

• Zbaton 
elementet bazë 
të lojës në 
rrjetë (mini 
volejboll). 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit luajnë mini volejboll 2:2 dhe 3:3, duke përdorur 
elemente të përvetësuara (zbatimi i rregullave elementare).  
 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
 
 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
 

Pajisje të 
ulëta të 
gjimnastikës 

-realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë 
orës së 
mësimit; 
-
bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën 
sportive. 
 
 

 



Skenaret AFSH.KL.IV Page 10 
 

Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                              arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

85.9 
 
• 
Volejbolli- 
Mini 
volejbolli. 
 

• Zbaton 
pozicinin 
paralel dhe 
diagonal të 
qëndrimit në 
volejboll në 
vend 
dhelëvizje. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
• Nxënësit realizojnë pozicione bazë të volejbollit në 
vend dhe lëvizje në drejtime të ndryshme.  
 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
 
 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
 

 -realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë 
orës së 
mësimit; 
-
bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën 
sportive. 
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Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                              arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

86.10 
• 

Volejbolli- 
Qëndrimet 
dhe lëvizjet 

bazë të 
volejbollit. 

 

• Zbaton 
pozicinin 
paralel dhe 
diagonal të 
qëndrimit në 
volejboll në 
vend 
dhelëvizje. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
 
• Nxënësit individualisht realizojnë refuzim të topit me 
gishtat mbi kokë (në hapësirë të lirë ata e refuzojnë topin 
duke e hedhur në lartësi të ndryshme).  
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
 
 
 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
 

Radio 
videoprojektore 

-realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë 
orës së 
mësimit; 
-
bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën 
sportive. 
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Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                              arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

87.11 
• 

Volejbolli- 
Kthimi i 
topit. 

• Kryen 
teknikën bazë 
të kthimit të 
topit me gishta 
dhe parakrah 
përmes 
rrjetësnë një 
lartësi më të 
ulët. 

1 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit individualisht realizojnë refuzim të topit me gishtat 
mbi kokë (në hapësirë të lirë ata e refuzojnë topin duke e 
hedhur në lartësi të ndryshme).  
 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
 

Radio 
videoprojektore 

-realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë orës 
së mësimit; 
-bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën sportive. 
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Skenari i orës AFSH kl.IV-2                                          Arsimtari:Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

88.12 
• 

Volejbolli- 
Kthimi i 
topit. 

• Kryen 
teknikën bazë 
të kthimit të 
topit me gishta 
dhe parakrah 
përmes 
rrjetësnë një 
lartësi më të 
ulët. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi a demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit individualisht realizojnë refuzim të topit me gishtat 
mbi kokë (në hapësirë të lirë ata e refuzojnë topin duke e 
hedhur në lartësi të ndryshme).  
 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
 
 
Aktiviteti përfundimtar 
 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
 

Radio 
videoprojektore 
 
 

-realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë 
orës së 
mësimit; 
-
bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën 
sportive. 
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Skenari i orës AFSH kl.IV-2                                          Arsimtari:Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.4.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

88.13 
• 

Volejbolli- 
Kthimi i 
topit. 

• Kryen 
teknikën bazë 
të kthimit të 
topit me gishta 
dhe parakrah 
përmes 
rrjetësnë një 
lartësi më të 
ulët. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi a demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit individualisht realizojnë refuzim të topit me gishtat 
mbi kokë (në hapësirë të lirë ata e refuzojnë topin duke e 
hedhur në lartësi të ndryshme).  
 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
 
 
Aktiviteti përfundimtar 
 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
 

Radio 
videoprojektore 
 
 

-realizimi 
praktik i 
aktiviteteve 
gjatë orës së 
mësimit; 
-inkuadrimi 
aktiv gjatë 
orës së 
mësimit; 
-
bashkëpunimi 
me shokët e 
klasës në 
realizimin e 
aktiviteteve; 
-respektimi i 
rregullave të 
sjelljes në 
sallën 
sportive. 
 
 

 


