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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.01.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 49 
Vallëzim 
fëmijëror 
(rrugica, kur 
jam i 
lumtur). 

Kryen hapa 
bazë të 
vallëzimeve 
fëmijërore. 

 Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë hapat e vallëzimit për fëmijë sipas zgjedhjes 
së tyre, pa dhe me muzikë (për shembull, rosat, ole majole, 
vallëzimi i majmunit, polka kauboji, makarena, kur jam i 
lumtur). 
Kliko këtu -vallëzime fëmijërore 
kliko ketu-valle femijerore 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim  
Çka bëmë sot? 
Cili aktivitet ju pëlqeu më shumë? 
Çka mësuat? 
 

Radio 
video-
projektore 

-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 
.01.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 50 
Vallëzim 
fëmijëror 
(rrugica, kur 
jam i 
lumtur). 

Kryen hapa 
bazë të 
vallëzimeve 
fëmijërore. 

 Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë hapat e vallëzimit për fëmijë sipas zgjedhjes 
së tyre, pa dhe me muzikë (për shembull, rosat, ole majole, 
vallëzimi i majmunit, polka kauboji, makarena, kur jam i 
lumtur). 
Kliko këtu-valle fëmijërore-vallja e bareshës 
 
 
Kliko këtu-valle femijërore 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim  
Çka bëmë sot? 
Cili aktivitet ju pëlqeu më shumë? 
Çka mësuat? 
 

Radio 
video-
projektore 

-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 
.01.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 51 
Valle 
popullore 
tradicionale 
sipas 
zgjedhjes. 

Kryen hapa 
bazë të 
vallëzimeve 
fëmijërore. 

 Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë hapa nga valle popullore tradicionale sipas 
zgjedhjes, pa dhe me muzikë 
Kliko këtu-valle fëmijërore 

 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim  
Çka bëmë sot? 
Cili aktivitet ju pëlqeu më shumë? 
Çka mësuat? 
 

Radio 
video-
projektore 

-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 
  .02.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 52 
Valle 
popullore 
tradicionale 
sipas 
zgjedhjes. 

Kryen hapa 
bazë të 
vallëzimeve 
fëmijërore 

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 hapa nga valle popullore tradicionale sipas 
zgjedhjes, pa dhe me muzikë. 
Kliko këtu-valle fëmijërore 
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 
 .02.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 53 
Vallëzim 
modern 
sipas 
zgjedhjes 
(polka, hip-
hop, ça- ça-
ça, samba). 

Kryen hapa 
bazë të 
vallëzimit 
modern. 

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 hapa nga vallëzime moderne sipas zgjedhjes, 
pa dhe me muzikë (për shembull, polka, hip-hop, ça-ça-ça, 
samba, tvist, rokënrol). 
Kliko këtu-Hapa në bazë të vallëzimit modern 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim  
Çka bëmë sot? 
Cili aktivitet ju pëlqeu më shumë? 
Çka mësuat? 
 

Radio 
videoprojektore 
ës 

-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 
.02.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 54 
Vallëzim 
modern 
sipas 
zgjedhjes 
(polka, hip-
hop, ça- ça-
ça, samba). 

Kryen hapa 
bazë të 
vallëzimit 
modern. 

1 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Kliko këtu-Hapa në bazë të vallëzimit modern hip 
hop ça,ça,ça 
Nxënësit kryejnë hapa nga vallëzime moderne sipas zgjedhjes, 
pa dhe me muzikë (për shembull, polka, hip-hop, ça-ça-ça, 
samba, tvist, rokënrol). 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim  
Çka bëmë sot? 
Cili aktivitet ju pëlqeu më shumë? 
Çka mësuat?  

Radio 
videoprojektore 
ës 

-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 
.02.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 55 
Vallëzim 
modern 
sipas 
zgjedhjes 
(polka, hip-
hop, ça- ça-
ça, samba). 

Kryen hapa 
bazë të 
vallëzimit 
modern. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë hapa nga vallëzime moderne sipas zgjedhjes, pa 
dhe me muzikë (për shembull, polka, hip-hop, ça-ça-ça, samba, 
tvist, rokënrol). 
Kliko këtu-polka hip- hop ça,ça,ça 
 
 
Kliko këtu-muzikë Polka Samba 
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 
ës 

-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 
.02.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 56 
Qëndrimet 
dhe 
lëvizjet 
bazë të 
hendbollit. 
 

Zbaton 
qëndrimet 
paralel, 
diagonal dhe 
anësor në 
lojën e  
hendbollit në 
vend dhe 
lëvizje. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Kliko këtu- hendbolli 
Nxënësit kryejnë qëndrimet paralel, diagonal dhe anësor 
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? 
 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa  
 

-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 
.02.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 57 
Qëndrimet 
dhe lëvizjet 
bazë të 
hendbollit. 
 

Zbaton 
qëndrimet 
paralel, 
diagonal 
dhe 
anësor në 
lojën e  
hendbollit 
në vend 
dhe lëvizje 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë qëndrimet paralel, diagonal dhe anësor 
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? 
 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa  
 

-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 
.02.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 58 
Pranimi dhe 
pasimi i 
topit. 

Pranimi dhe 
pasimi i topit. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit e realizojnë pasimin dhe pranimin e topit të dëbuar 
nga muri (në lartësinë e gjoksit, mbi kokë dhe të dëbuar nga 
toka). 

 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
 
 
 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa  
 

-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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3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skenaret AFSH.KL.IV Page 14 
 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.02.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 59 
Pranimi dhe 
pasimi i 
topit. 

Pranimi dhe 
pasimi i topit. 

1 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit e realizojnë pasimin dhe pranimin e topit të dëbuar 
nga muri (në lartësinë e gjoksit, mbi kokë dhe të dëbuar nga 
toka). 

 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa  
 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.02.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 60 
Udhëheqja 
në hendboll. 

Kryen 
udhëheqje 
lineare në 
vend, duke 
ecur dhe 
vrapuar 

 • 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 udhëheqjen e topit në vend dhe lineare (me 
dorën më të mirë, më të dobët dhe anasjelltas - të 
kombinuar, me shpejtësi më të ulët dhe më të lartë). 

 
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Aktiviteti përfundimtar 

 
Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa 

-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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Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
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Skenari i orës AFSH kl.IV-2                              Arsimtari:Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.02.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 61 
Udhëheqja 
në hendboll 

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 udhëheqjen e topit zigzag duke vrapuar në 
drejtime të ndryshme (midis pengesave të vendosura, me 
shpejtësi 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? 
 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa  
 

-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 
02.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 62 
Gjuajtja 
në portë. 

Realizon 
gjuajtje 
në portë 
nga vendi. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit gjuajnë në portë nga vendi (me dorën më të mirë 
dhe më të dobët, nga distanca më e shkurtër dhe më e 
gjatë). 

 
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? 
 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa  
 

-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 
.02.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 63 
Gjuajtja 
në portë. 

Realizon 
gjuajtje 
në portë 
nga vendi. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit gjuajnë në portë nga vendi (me dorën më të mirë 
dhe më të dobët, nga distanca më e shkurtër dhe më e 
gjatë). 

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? 
 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa  
 

-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 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 64.1 
Gjuajtja 
në portë.. 

Realizon 
gjuajtje 
në portë 
nga vendi. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit gjuajnë në portë nga vendi (me dorën më të mirë 
dhe më të dobët, nga distanca më e shkurtër dhe më e 
gjatë). 

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? 
 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa 

-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 23 
 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 65.2 
Gjuajtja 
në portë 

Zbaton 
qëndrimin 
paralel, 
diagonal 
dhe 
anësor në  
lojën e 
hendbollit 
në vend 
dhe  
lëvizje. 

 • 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 stafetë dhe lojëra elementare me 
elementë të përvetësuara të hendbollit (pasimi, pranimi, 
udhëheqja, gjuajtja në objektiv, në kombinim me elementë 
nga sportet e tjera). 
 
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? 
 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa 

-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 
 

 

Skenari i orës AFSH kl.IV-2                              

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.03.2023 

Skenari i orës

Ora 66.3 
Gjuajtja 
në portë. 

Zbaton 
qëndrimin 
paralel, 
diagonal 
dhe 
anësor në  
lojën e 
hendbollit 
në vend 
dhe  
lëvizje. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
 
Aktivitete hyrëse
Aktivitete për nxehjen e trupit.
Mësimdhënësi
 
Aktivitete kryesore
Nxënësit kryejnë lojëra stafetë dhe lojëra elementare me 
elementë të përvetësuara të hendbollit (pasimi, pranimi, 
udhëheqja, gjuajtja në objektiv, në kombinim me elementë nga 
sportet e tjera)

 
Aktivitete përfundimtare
Gara në mes nxënësve

 

               Arsimtari:Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet 

• 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 stafetë dhe lojëra elementare me 
elementë të përvetësuara të hendbollit (pasimi, pranimi, 
udhëheqja, gjuajtja në objektiv, në kombinim me elementë nga 
sportet e tjera). 

 

Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll.
Top 
hendbolli.
Pengesa

 Page 24 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa 

-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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Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
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Skenari i orës AFSH kl.IV-2                                                            Arsimtari:Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 67.4 
Nxënësit 
kryejnë 
lojëra 
stafetë dhe 
lojëra 
elementare 
me 
elementë të 
përvetësuara 
të hendbollit 
(pasimi, 
pranimi, 
udhëheqja, 
gjuajtja në 
objektiv, në 
kombinim 
me 
elementë 
nga sportet 
e tjera). 
 

Zbaton 
qëndrimin 
paralel, 
diagonal 
dhe 
anësor në  
lojën e 
hendbollit 
në vend 
dhe  
lëvizje. 

 • 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 stafetë dhe lojëra elementare me 
elementë të përvetësuara të hendbollit (pasimi, pranimi, 
udhëheqja, gjuajtja në objektiv, në kombinim me elementë 
nga sportet e tjera). 

 
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? 
 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa 

-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 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 68.5 
Mini 
hendboll 

Zbaton 
elementet bazë 
në lojë (mini 
hendboll). 
 

 • 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 hendboll 3:3 dhe 4:4, 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? 
 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa 

-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 28 
 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 69.6 
Mini 
hendboll 

Zbaton 
elementet bazë 
në lojë (mini 
hendboll). 
 

 • 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 hendboll 3:3 dhe 4:4, 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? 
 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa 

-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 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 70.7 
Mini 
hendboll 

Zbaton 
elementet bazë 
në lojë (mini 
hendboll). 
 

 • 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 hendboll 3:3 dhe 4:4, 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? 
 

Porta të 
vogla dhe të 
mëdha për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa  
 

-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 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 71.8 
Qëndrimet 
dhe lëvizjet 
bazë të 
basketbollit. 

Zbaton 
pozicionin 
paralel 
dhe 
diagonal 
të 
qëndrimit 
në 
basketboll 
në vend 
dhe 
lëvizje. 
 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
 
Aktivitete kryesore 

 
Nxënësit kryejnë qëndrimet bazë të basketbollit në vend dhe 
lëvizje në drejtime të ndryshme.  
Nxënësit kryejnë kapjen dhe mbajtjen e topit në vend 
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? 
 

Porta të 
vogla dhe të 
mëdha për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa  
 

-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 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 72.9 
Pranimi 
dhe 
pasimi i 
topit. 

Kryen 
teknikën 
bazë të 
pranimit 
dhe 
pasimit të 
topit në 
vend dhe 
lëvizje. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë qëndrimet bazë të basketbollit në vend dhe 
lëvizje në drejtime të ndryshme.  
Nxënësit kryejnë kapjen dhe mbajtjen e topit në vend 
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? 
 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa  
 

-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 32 
 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 73.10 
Pranimi 
dhe 
pasimi i 
topit. 

Kryen 
teknikën 
bazë të 
pranimit 
dhe 
pasimit të 
topit në 
vend dhe 
lëvizje. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë pasimin dhe pranimin e topit në vend  
 
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? 
 

Porta të 
vogla dhe 
të mëdha 
për 
hendboll. 
Top 
hendbolli. 
Pengesa 

-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 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 74.11 
•Basketbo
lli-  
Udhëheqja 
në 
basketboll. 

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 udhëheqjen e topit në vend dhe lineare (me 
dorën më të mirë, më të dobët dhe anasjelltas - të 
kombinuar, me shpejtësi më të ulët dhe më të lartë).  
Kliko këtu-fusha e basketbollit 

 
 

Kosh i ulët,  
Mjetet e 
nevojshme 
për 
basketboll.
rekuizita 
etj. 

-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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Kliko këtu -Basketbolli 
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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? 
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Skenari i orës AFSH kl.IV-2                              Arsimtari:Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 75.12 
Basketbo
lli- 
Qëndrimet 
dhe 
lëvizjet 
bazë të 
basketbolli
t. 

• Zbaton 
pozicionin 
paralel dhe 
diagonal të 
qëndrimit 
në 
basketboll 
në 
venddhe 
lëvizje. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Nxënësit kryejnë udhëheqjen e topit zigzag duke vrapuar në 
drejtime të ndryshme (midis pengesave të vendosura, me 
shpejtësi të ndryshme).  

Kosh i ulët,  
Mjetet e 
nevojshme 
për 
basketboll.
rekuizita 
etj. 

-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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Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
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Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
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Skenari i orës AFSH kl.IV-2                              Arsimtari:Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data 
e 
realizimi
t 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 76.13 
• 
Basketbolli
- Pranimi dhe 
pasimi i 
topit. 

• Kryen 
teknikë
n bazë 
të 
pranimit 
dhe 
pasimit 
të topit 
në vend 
dhe 
lëvizje. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 
Kliko këtu-Pranimi dhe pasimi i topit në basketboll 

 
Nxënësit e realizojnë pasimin dhe pranimin e topit të 
refuzuar nga muri (në lartësinë e gjoksit, mbi kokë dhe të 
refuzuar nga toka).  

Kosh i ulët,  
Mjetet e 
nevojshme për 
basketboll.rekuizit
a etj. 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.03.2023 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 77.14 
Basketbolli- 
Pranimi dhe 
pasimi i 
topit. 

• Kryen 
teknikën 
bazë të 
pranimit 
dhe 
pasimit të 
topit në 
vend dhe 
lëvizje. 

 • Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për 
orën mësimore 
Aktivitete hyrëse 
Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin 
udhëzimet. 
Aktivitete kryesore 

 
Nxënësit e realizojnë pasimin dhe pranimin e topit të 
refuzuar nga muri (në lartësinë e gjoksit, mbi kokë dhe 
të refuzuar nga toka).  
Aktivitete përfundimtare 
Gara në mes nxënësve 
Reflektim 

Kosh i ulët,  
Mjetet e 
nevojshme për 
basketboll.reku
izita etj. 

-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 42 
 

1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
 

                


