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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.12.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 37 
Të ecurit, 
rrotullimi, 
kapërcimi 
fëmijëror, 
(arka 
suedeze, 
trari i ulët). 

Kryen 
kapërcim mbi 
“kaluqi” e 
vogël. 
 

 Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit e kapërcejnë një “kaluq” me këmbë të hapura me 
ndihmë  
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 
.12.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 38 
Vrapimi 
(vrapim i 
drejt, start i 
lartë, vrapim 
i shpejtë, 
start i ulët). 

Kryen start të 
lartë. 

 Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë kapërcimin e “kaluqit” të vogël me këmbë të 
hapura (me ndihmë). 
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 
.12.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 39 
Të ecurit, 
rrotullimi, 
kapërcimi 
fëmijëror, 
(arka 
suedeze, 
trari i ulët). 

Kryen 
kapërcim mbi 
“kaluqi” e 
vogël. 
 

 Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë kapërcimin e “kaluqit” të vogël me këmbë të 
hapura (me ndihmë). 
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 
.12.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 40 
Të ecurit, 
rrotullimi, 
kapërcimi 
fëmijëror, 
(arka 
suedeze, 
trari i ulët). 

Zbaton ecje 
gjimnastikore, 
kërcim 
fëmijëror, 
rrotullim dhe 
peshorja në 
arkën suedeze 

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 ngjitje, kacavarje, lëkundje dhe zbritje në 
pajisjet gjimnastikore: ripstoli, trapez, unaza, paralele (me 
ndihmë dhe në mënyrë të pavarur). 
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 
.12.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 41 
Të ecurit, 
rrotullimi, 
kapërcimi 
fëmijëror, 
(arka 
suedeze, 
trari i ulët). 

Zbaton ecje 
gjimnastikore, 
kërcim 
fëmijëror, 
rrotullim dhe 
peshorja në 
arkën suedeze 

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 ngjitje, kacavarje, lëkundje dhe zbritje në 
pajisjet gjimnastikore: ripstoli, trapez, unaza, paralele (me 
ndihmë dhe në mënyrë të pavarur). 
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 
.12.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 42 
Të ecurit, 
rrotullimi, 
kapërcimi 
fëmijëror, 
(arka 
suedeze, 
trari i ulët 

Zbaton ecje 
gjimnastikore, 
kërcim 
fëmijëror, 
rrotullim dhe 
peshorja në 
arkën suedeze 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë ecje gjimnastike, kërcim fëmijërore, 
rrotullim (900 dhe 1800), gjunjëzim, peshore dhe kërcim 
me dy këmbë në arkën suedeze (elementet kryhen 
individualisht dhe në kompozicion). 
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 
.12.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 43 
Të ecurit, 
rrotullimi, 
kapërcimi 
fëmijëror, 
(arka 
suedeze, 
trari i ulët). 

Zbaton ecje 
gjimnastikore, 
kërcim 
fëmijëror, 
rrotullim dhe 
peshorja në 
arkën suedeze 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë lojëra elementare, poligone dhe lojëra 
stafetë me elementë të gjimnastikës (të kombinuara me 
elementë më të thjeshta dhe më komplekse të 
përvetësuara). 
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. 
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Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                              arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.12.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 44 
Të ecurit, 
rrotullimi, 
kapërcimi 
fëmijëror, 
(arka 
suedeze, 
trari i ulët). 

Zbaton ecje 
gjimnastikore, 
kërcim 
fëmijëror, 
rrotullim dhe 
peshorja në 
arkën suedeze 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë lojëra elementare, poligone dhe lojëra 
stafetë me elementë të gjimnastikës (të kombinuara me 
elementë më të thjeshta dhe më komplekse të 
përvetësuara). 
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. 
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Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                              arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.12.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 45 
Të ecurit 
dhe vrapimi 
ritmik me 
takt dhe 
muzikë. 

Kryen 
lëvizje të 
koordinuara 
me                        
duart dhe 
këmbët në 
ecje dhe 
vrapim me 
qëndrimin e 
duhur dhe 
lëvizjen 
estetike të 
trupit. 
 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë ecje dhe vrapim ritmik të koordinuar me 
ritëm dhe muzikë 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? 
 

Dërrasa e 
kërcimit 
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 
.12.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 46 
Kërcim i 
ulët dhe 
kërcime 
ritmike 
(fëmijërore, 
si mace, 
galop, 
“gërshërë” 

Zbaton lëvizje 
ritmike të 
koordinuara 
me takt dhe 
muzikë. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë kërcime të koordinuara me ritëm dhe 
muzikë të ndryshme (fëmijërore, mace, galop,  individualisht 
dhe në kompozicion) 
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 
Paisje te 
ndryshme 
elektronike 

-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 
.12.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 47 
Lëvizje 
ritmike me 
rekuizite 
(unazë, 
litar, shirit) 
me dhe pa 
muzikë 

Kryen 
lëvizje të 
kombinuara 
ritmike në 
ecje dhe 
vrapim duke 
bërë 
kërcime të 
ulëta dhe 
kërcime. 
 

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 lëvizje në ritmin e taktit dhe muzikës me 
rekuizita. 
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 
 
 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 
.12.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 48 
Lëvizje 
ritmike me 
rekuizite 
(unazë, 
litar, shirit) 
me dhe pa 
muzikë. 

Kryen 
lëvizje të 
kombinuara 
ritmike në 
ecje dhe 
vrapim duke 
bërë 
kërcime të 
ulëta dhe 
kërcime. 
 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi a demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë lëvizje në ritmin e taktit dhe muzikës me 
rekuizita. 
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 
 
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. 
 
 

 


