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Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                                                  Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
1.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e pare 1 
 
Vrapimi 
(vrapim i 
drejt, start i 
lartë, vrapim 
i shpejtë, 
start i ulët).
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen start të 
lartë. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore. 
Aktiviteteti hyrës 
Mësimdhënësi bën përgaditjet e duhura për realizimin e orës 
mësimore 
Aktiviteteti kryesor 
Duke pas parasysh paranjohuritë e nxënësve,nxënësit 
vendosen në nje rresht oër kah gjatësia.Pastaj formojnë 
kolonë dhe hecin në drejtim të mëësimdhënësit dhe 
vrapojnë me një vrapim të lehtë.nxënësit reshtohen në një 
rresht dhe me numërim i pari,i dyti formojnë rreshtin për 
dy.Mësimdhënësi bashkarisht me nxënësit kryejnë ushtrime 
trupore. 
Nga praktikat e mëhershme që kan nxënësit,iu demonstroj 
qëndrim të drejtë të trupit gjat realizimit të startit të lartë. 
Nxënësit vrapojnë me temp të ndryshëm deri në 1 minutë. • 
Nxënësit vrapojnë me start të lartë deri në 50 metra. • 
Nxënësit kryejnë vrapim të drejt për 1 deri në 4 minuta me 
start të lartë. • Nxënësit kryejnë vrapim të shpejtë nga 
pozicione të ndryshme fillestare (të ulur, të shtrirë në shpinë 
ose bark, të gjunjëzuar, etj.). 
Puna në grupe ,nxënësit të ndarë në 5 grupe nga 4-5 nxnës 
të rradhitur në një rreth të madh luajnë lojën duke zbatuar 
startin e lartë,duke përsëritë disa herë lojën me startin e 
lartë. 

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 
 
 

-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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Kliko këtu-start i lartë 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit bashkë me mësimdhënësin e sportit kryejnë ushtrime 
me startin e lartë 
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 starti i lartë 
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Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                                   arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
  .09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 2 
Vrapimi 
(vrapim i 
drejt, start i 
lartë, vrapim 
i shpejtë, 
start i ulët). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen start të 
lartë. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës• Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht 
për orën mësimore. 
Aktiviteteti hyrës 
Mësimdhënësi bën përgaditjet e duhura për realizimin e orës 
mësimore 
Aktiviteteti kryesor 
Duke pas parasysh paranjohuritë e nxënësve,nxënësit 
vendosen në nje rresht oër kah gjatësia.Pastaj formojnë 
kolonë dhe hecin në drejtim të mëësimdhënësit dhe 
vrapojnë me një vrapim të lehtë.Nxënësit reshtohen në një 
rresht dhe me numërim I pari,I dyti formojnë rreshtin për 
dy.Mësimdhënësi bashkarisht me nxënësit kryejnë ushtrime 
trupore. 
Nga praktikat e mëhershme që kan nxënësit,iu demonstroj 
qëndrim të drejtë të trupit gjat realizimit të startit të lartë. 
Nxënësit vrapojnë me temp të ndryshëm deri në 1 minutë. • 
Nxënësit vrapojnë me start të lartë deri në 50 metra. • 
Nxënësit kryejnë vrapim të drejt për 1 deri në 4 minuta me 
start të lartë. • Nxënësit kryejnë vrapim të shpejtë nga 
pozicione të ndryshme fillestare (të ulur, të shtrirë në shpinë 
ose bark, të gjunjëzuar, etj.). 
Puna në grupe ,nxënësit të ndarë në 5 grupe nga 4-5 nxnës 
të rradhitur në një rreth të madh luajnë lojën duke zbatuar 
startin e lartë,duke përsëritë disa herë lojën me startin e 
lartë. 
 
Aktiviteteti kryesor 
Reflektim 

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 

-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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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 
.09.2022 

                    Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 3 
Vrapimi 
(vrapim i 
drejt, start i 
lartë, vrapim 
i shpejtë, 
start i ulët). 

Kryen start të 
lartë. 

 Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për orën 
mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje të 
shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime trupore; 
Nxënësit vrapojnë deri në 50 metra me start të lartë 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë vrapim të drejt për 1 deri në 4 minuta me 
start të lartë.  

 
Aktivitete përfundimtare. 
Bashkëbisedim në lidhje me startin e lartë. 
  Reflektim    
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e 
ulëta dhe 
të larta - 
shënues 
për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 
 

-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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përditshme 
Detyrë shtëpie: 
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Skenari i orëS aFSH kl.iV-2                                Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 4 
Vrapimi 
(vrapim i 
drejt, start i 
lartë, vrapim 
i shpejtë, 
start i ulët). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen teknikë 
të drejt të 
vrapimit 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për orën 
mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje të 
shpejtë,ecje të ngadalshme,vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime trupore. 
Aktiviteteti hyrës 
Mësimdhënësi i rreshton nxënësit në kolonë,nga një dhe 
ata/ato bëjnë ecje të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime 
trupore; 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë vrapim të drejt për 1 deri në 4 minuta me 
start të lartë.Nxënësit vrapojnë individulisht në çifte dhe 
grupe 

 
Aktivitete përfundimtare. 
Aktivitete vrapimi 
Reflektim 

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e 
ulëta dhe 
të larta - 
shënues 
për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 
 

-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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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 aFSH kl.iV-2                                           arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 5 
 
Vrapimi 
(vrapim i 
drejt, start i 
lartë, vrapim 
i shpejtë, 
start i ulët). 

Kryen teknikë 
të drejt të 
vrapimit. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për orën 
mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje të 
shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime 
trupore;Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë vrapim të shpejtë nga pozicione të ndryshme fillestare 
(të ulur, të shtrirë në shpinë ose bark, të gjunjëzuar, etj.). 

 
 

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e 
ulëta dhe 
të larta - 
shënues 
për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 
 

-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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Aktiviteti përfundimtar 
Bashkebisedim 
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 aFSH kl.iV-2                                    arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 6 
 
Vrapimi (vrapim i 
drejt, start i 
lartë, vrapim i 
shpejtë, start i 
ulët). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Kryen teknikë 
të drejt të 
vrapimit. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht 
për orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë 
ecje të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe 
kryejnë ushtrime trupore;Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë vrapimin progresiv (përshpejtues). 

 
Aktiviteti përfundimtar 
Bashkëbisedim në lidhje me teknikën e drejt të 
vrapimit. 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
 
 

Kronometër 
 
blloqe fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta dhe 
të larta - shënues 
për dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, matës 
lartësie. 
 
 

-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) 

Standarde
t per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 7 
Vrapimi (vrapim 
i drejt, start i 
lartë, vrapim i 
shpejtë, start i 
ulët). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Zbaton 
start të 
ulët gjatë 
vrapimit të 
shpejtë 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për orën 
mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje të 
shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime 
trupore;Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit vrapojnë deri në 20 metra me start të ulët 

 
Aktivitete përfundimtare. 
Aktivitete përfundimtare me startin e ulët 
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: 
 

Kronometë
r 
 
blloqe 
fillestare 
të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e 
ulëta dhe 
të larta - 
shënues 
për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër
, matës 
lartësie. 

-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                               Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 8 
Vrapimi 
(vrapim i drejt, 
start i lartë, 
vrapim i 
shpejtë, start i 
ulët). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbaton start 
të ulët gjatë 
vrapimit të 
shpejtë 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për orën 
mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje të 
shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime 
trupore;Aktiviteti hyrës 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit i kapërcejnë pengesat të lirë deri në 20 cm të larta. 

 
Aktiviteti përfundimtar 
Bashkëbisedim dhe aktivitet me vrapimin me pengesa 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 

Kronometë
r 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e 
ulëta dhe 
të larta - 
shënues 
për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 

-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 
.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 9 
Vrapimi (vrapim 
i drejt, start i 
lartë, vrapim i 
shpejtë, start i 
ulët). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbaton start të 
ulët gjatë 
vrapimit të 
shpejtë 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për orën 
mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje të 
shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime trupore; 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit vrapojnë deri në 20 metra duke e matur kohën 
me start të ulët . 
Mësimdhënësi mat kohën me kronometër 
Aktiviteti 1 
Nxënësit vrapojnë individualisht 
Aktiviteti 2 
Nxënësit vrapojnë në çifte 
Aktiviteti 3 
Nxënësit vrapojnë në grupe. 
Mësimdhënësi mat kohën kur nxënësit vrapojnë 
individualisht deri 20 m. 
Mësimdhënësi mat kohën kur nxënësit vrapojnë  në çifte 
deri 20 m 
Mësimdhënësi mat kohën kur nxënësit vrapojnë në grupe 
deri 20 m. 
Më në fund shpall rezultatet. 
Nxënësi që ka arrit rezultat më të lartë:individualisht,në 
çifte dhe në grupe shpërblehet me një yll. 
 

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e 
ulëta dhe të 
larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 
 

-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 
 

 
Kronometri

Aktivitete përfundimtare

 

 

Kronometri 

 
ktivitete përfundimtare. 
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Nxënësit kan mësuar teknikën e të vrapuarit shpejtë dhe 
kan mësuar se për çka shërben kronometri. 
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:Vrapim të shpejtë duke 
zbatuar startin e ulët 
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Skenari i orëS aFSH                                        kl.iV-2                   Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 10 
 
Vrapimi (vrapim i 
drejt, start i 
lartë, vrapim i 
shpejtë, start i 
ulët). 
 
 
 
 
 
 

 
Zbaton start të 
ulët gjatë 
vrapimit të 
shpejtë 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime 
trupore;Lojëra elementare dhe stafetë me vrapim të 
shpejtë pa dhe me rekuizita. 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi spjegon për nocionin e  Atletikës dhe 
tregon se disciplina e atletikës është e njohur si 
mbretëreshë e sporteve. Termi atletikë rrjedh nga fjala 
greke “atlos” që do të thotë garë. Atletika përfshin 
sporte të cilat në përgjithësi, mund të ndahen në: 
vrapim, kërcim dhe hedhje. Stadiumi për atletikë 
përbëhet prej 8 shtigjesh qarkore të ndara ndërmjet veti 
me vija të ndërprera. Gjithashtu stadiumi është pajisur 
edhe me pajisje shtesë, e cila shfrytëzohet varësisht nga 
disiplina garuese. Në stadiumin, ku garojnë sportistët në 
atletikë, mbahen të gjitha garat atletike përveç 
maratonës e cili nis dhe përfundon në stadium. Garat 
mbahen në stadiume të hapura dhe të mbyllura. 

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e 
ulëta dhe 
të larta - 
shënues 
për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 
 

-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-shembuj,vrapimi me stafetë 
 
Aktivitete përfundimtare. 
Nxënësit kan mësuar se sib ëhet pranimi dhe dorëzimi I 
stafetës,Mësimdhnësi bashkëbisedon me nxënësit si 
pranohet dhe dorzohet stafeta në vrapim. 
Mësimdhënësi organizon  garë në vrapim me stafetë 
4x30 metra.  
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
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3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme 
Detyrë shtëpie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skenaret AFSH.KL.IV Page 21 
 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.09.2022 

Skenari i orës mësimore Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

ORA 11 
Kërcimi (kërcim 
në lartësi 
“gërshërë”, 
kërcim në 
largësi nga 
vendi, kërcim 
në largësi 
“teknika e 
shtangur”). 

 
Kryen kërcim 
të drejt në 
largësi. 

1 Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime trupore; 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë  kërcime me një këmbë dhe me dy 
këmbë ( kërcim e fëmijërore, kërcime indiane). 

 
  

Kronometë
r 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e 
ulëta dhe 
të larta - 
shënues 
për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 

-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. 
Nxënësit flasin për impresionet e aktiviteteve 
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 aFSH                                           kl.iV-2                         Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
  .09.2022 

Skenari i orës mësimore Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 12 
Kërcimi (kërcim 
në lartësi 
“gërshërë”, 
kërcim në largësi 
nga vendi, 
kërcim në largësi 
“teknika e 
shtangur”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zbaton start të 
ulët gjatë 
vrapimit të 
shpejtë 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mësimdhënësi përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
 
Aktiviteti hyrës 
• Aktivitete për nxehjen e trupit. 
Mësimdhënësi, shpjegon rregullat për startin e ultë, 
nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktiviteteti kryesor 
•Nxënësit kryejnë kërcime me një këmbëdhe me dy 
këmbë ( kërcime fëmijërore, kërcime indiane).  

 
Aktivitete përfundimtare. 
Nxënësit përsëritin lojrat e ushtruara gjat pjesës kryesore 
të orës 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 

Kronometër 
 
blloqe fillestare 
të shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës lartësie. 
 
 

-realizimi 
praktik i 
aktivitetev
e gjatë 
orës së 
mësimit; 
-
inkuadrimi 
aktiv gjatë 
orës së 
mësimit; 
-
bashkëpu
nimi me 
shokët e 
klasës në 
realizimin 
e 
aktivitetev
e; 
-
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 
Detyrë shtëpie: 
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Skenari i orëS aFSH                        kl.iV-2             arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.10.2022 

Skenari i orës mësimore Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 13.1 
 
 
 
Kërcimi (kërcim 
në lartësi 
“gërshërë”, 
kërcim në largësi 
nga vendi, 
kërcim në largësi 
“teknika e 
shtangur”). 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Kryen kërcim të 
drejt në largësi. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë 
ecje të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Aktiviteteti kryesor 
•Nxënësit kryejnë kërcim në largësi nga vendi. 
Kërcim nga vendi 
Kërcimet nga vendi në mënyrë të drejtpërdrejtë janë 
të lidhura me fuqinë eksplozive dhe përbëhen nga tri 
faza: 
- vrull me duart nga prapa, 
- shprehje me këmbët dhe 
- kërcim 
Në sallën sportive shënohet vijë. Ajo paraqet vijë për 
shprehje me këmbët. Shprehjen nxënësit duhet ta 
bëjnë para vijës së shënuar, në të kundërtën do të 
vlerësohet si shkelje,përkatësisht kërcimi do të 
anulohet. 

Mësimdhënësi jep  Detyrë:  
Vizatoni vijë për kërcim nga vendi. 
Secili nxënës duhet t’i bëjë nga dy kërcime. Kërcimet 
maten dhe shënohen. 
Aktivitete përfundimtare. 

Gara në mes nxënësve.                              

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e 
ulëta dhe të 
larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 
 

-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 
Detyrë shtëpie: 
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Skenari i orëS aFSH                         kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.10.2022 

Skenari i orës mësimore Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 14.2 
 
Kërcimi (kërcim 
në lartësi 
“gërshërë”, 
kërcim në largësi 
nga vendi, 
kërcim në largësi 
“teknika e 
shtangur”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kryen kërcim 
të drejt në 
largësi. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë 
ecje të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë kërcim në largësi nga vendi duke e 
matur gjatësinë e kërcimit. 

 
Aktivitete përfundimtare. 
Gara në mes nxënësve- Kërcimi në largësi prej vendi 

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e 
ulëta dhe të 
larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 
 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.10.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 15.3 
 
 
Kërcimi (kërcim 
në lartësi 
“gërshërë”, 
kërcim në largësi 
nga vendi, 
kërcim në largësi 
“teknika e 
shtangur”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zbaton 
kërcim në 
largësi 
“teknika e 
shtangur”. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi shpjegon rregullat për teknikën e 
shtangur , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi organizon dhe menaxhon aktivitetin 
kërcim në  largësi:Teknika e shtangur. 
Nxënësit kryejnë  kërcim në largësi me vrullë (teknika 
“e mbledhur”). 
KËRCIMI NË LARGËSI - TEKNIKA “E SHTANGUAR” Në 
teknikën e shtanguar, këmba e pasme mbetet në 
pozitë të shtanguar para trupit, kurse këmba e 
kërcimit ngërçet dhe lëviz përpara. Duart lëvizin lartë 
në nyjën e bërrylit. Këmbët janë para trupit në gjendje 
të shtangimit në gju. Përgatitja për amortizim në 
arritjen e kërcimit realizohet në momentin e prekjes së 
këmbëve me bazën. Nyjat e këmbëve fi ksohen dhe 
vihen në gjendje të shtanguar. Gjatë prekjes së 
këmbëve me bazën, lëvizja e trupit është më përpara, 
kurse hovi i duarve është përpara në këmbë dhe 
prapa. 
Aktivitete përfundimtare. 
Gara ne mes nxenesve- KËRCIMI NË LARGËSI - 

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 
 

-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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TEKNIKA “E SHTANGUAR” 
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 aFSH                              kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.10.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e16.4 
 
Kërcimi (kërcim 
në lartësi 
“gërshërë”, 
kërcim në 
largësi nga 
vendi, kërcim 
në largësi 
“teknika e 
shtangur”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen kërcim 
në lartësi 
“gërshërë”. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë 
ecje të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore;Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi shpjegon rregullat për kërcimin në 
lartësi, nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Nxënësit kryejnë  kërcim në lartësi (teknika 

“gërshërë”).  
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 
Detyrë shtëpie: 

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 
 

-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  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.10.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 17.5 
Kërcimi 
(kërcim në 
lartësi 
“gërshërë”, 
kërcim në 
largësi nga 
vendi, kërcim 
në largësi 
“teknika e 
shtangur”). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen kërcim 
në lartësi 
“gërshërë”. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore;. 
Mësimdhënësi,shpjegon rregullat , nxënësit i ndjekin 
udhëzimet. 
Nxënësit kryejnë  kërcim në lartësi (teknika 
“gërshërë”). 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi spjegon për teknikën e kërcimit 
gërshërë 
Kërcim në lartësi – gërshërë 
Kërcimet në lartësi bëhen në katër faza 
- faza e vrullit, 
- faza e të hedhurit, 
- faza e fl uturimit dhe 
- faza e kërcimit. 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
Fazën e vrullit nxënësit vetë e përcaktojnë. Nxënësit 
të cilët këmbën e vrullit e kanë të 
djathtën ndalen në anën e djathtë, ndërsa ata që 
këmbën e vrullit e kanë të majtën ndalen në anën 
e majtë; në vështrim të veglës së kërcimit, në kënd 
prej 45 gradash. 
Lartësia e veglës së kërcimit nuk duhet të jetë më e 
lartë se 50 cm. 

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 
 

-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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Lojra elementareme stafetë me elementë vrapimi dhe 
kërcimi 
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 
Detyrë shtëpie: 
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Skenari i orëS aFSH                         kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.10.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 18.6 
Gjuajtja e topit 
(gjuajtja e topit në 
largësi, gjuajtja e 
topit në cak). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjuan top në 
largësi. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore;. 
Mësimdhënësi,shpjegon rregullat për gjuajtjen në 
largësi , nxënësit i ndjekin udhëzimet. 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit hedhin një top në distanca me dorën e majtë dhe 
të djathtë. 
Hedhja e topit në cak bëhet nga vendi dhe me hov, 
me ç’rast hedhet në mënyrë alternative 
me të dy duart. Gjatë hedhjes së topit nxënësit duhet 
të bëjnë goditje më të madhe me duart dhe 
gjatë hedhjes së vetë topit të veprojnë me pëllëmbën 
dhe gishtat. 
Te kjo disiplinë zhvillohet dituria për hedhje, forca dhe 
shpejtësia. 

 
 

Kronometër 
• Gjyle prej 1 
kg dhe 3 kg. 
Rrathë, litarë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme, 
shënues konik. 
Pajisje të ulëta 
të 
gjimnastikës. • 
Arka suedeze, 
ripstoli, 
karrigia 
suedeze, 
shkallë të 
shtrira 
marinari, trari i 
ulët, “cjapi” i 
vogël, dërrasa 
e kërcimit, 
shkallët e 
marinarit, 
shkallët 
suedeze, 
litarët që 
varen, litari 
për tërheqje.  
rekuizita 
 
 

-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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Detyrë: 
Vizato katror në murin e sallës. Në distancë prej 2 
metrash vizato vijë prej së cilës me hedhjen 
e topit në mënyrë precize do ta qëlloni katrorin. 
Secili nxënës ka nga tre hedhje me topin, gjatë së 
cilës shënohen rezultatet. 
Aktivitete përfundimtare. 
Gara në mes nxënësve-gjuajtja e topit në largësi 
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: 

 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
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Skenari i orëS aFSH                  kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtj
et 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.10.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 19.7 
 
Gjuajtja e 
topit 
(gjuajtja e 
topit në 
largësi, 
gjuajtja e 
topit në 
cak). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E qëllon cakun 
me top 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për orën 
mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje të 
shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për orën 
mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje të 
shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime trupore; 

  
 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi:demostron si qëllohet caku  , nxënësit i 
ndjekin udhëzimet. 
Nxënësit hedhin gjyle në distancë deri në 1 kg  

Kronometër 
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës 
lartësie. 
 
 

-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-hudhja e gjyles 
Aktivitete përfundimtare. 
Gara në mes nxënësve-Hudhja e gjyles deri në 1kg 
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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 
Detyrë shtëpie: 
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Skenari i orëS aFSH                             kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standard
et per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.10.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 20.8 
 
Gjuajtja e topit 
(gjuajtja e topit 
në largësi, 
gjuajtja e topit 
në cak). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E qëllon 
cakun me 
top 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për orën 
mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje të 
shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për orën 
mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje të 
shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime trupore; 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje të 
shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime trupore. 
 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi demostron si qëllohet caku  , nxënësit i ndjekin 
udhëzimet. 
Nxënësit kryejnë gjuajtje me top nga një distancë e 
ndryshme në një objektiv horizontal dhe vertikal  

Kronometër 
 
Dyshek 
gjimnastikor, 
dyshek për 
atletikë, blloqe 
fillestare të 
shkollës. • 
Topa më të 
vegjël dhe më 
të mëdhenj, 
topa tenisi dhe 
topa për loja 
sportive.  
• Gjyle prej 1 
kg dhe 3 kg.  
 
blloqe 
fillestare të 
shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 

-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-gjuajtja e topit në një objektiv 
horizontal-vertikal. 
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: 

centimetër, 
matës 
lartësie. 
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Skenari i orëS aFSH                         kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.10.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 21.9 
Gjuajtja e topit 
(gjuajtja e topit në 
largësi, gjuajtja e 
topit në cak). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E qëllon cakun 
me top 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore;  
 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi demostron si qëllohet caku,nxënësit i 
ndjekin udhëzimet. 
Lojëra elementare dhe stafetë me elemente të 
vrapimit, kërcimit dhe gjuajtjes 

  

 

Dyshek 
gjimnastikor, 
dyshek për 
atletikë, blloqe 
fillestare të 
shkollës. • Topa 
më të vegjël dhe 
më të mëdhenj, 
topa tenisi dhe 
topa për loja 
sportive.  
• Gjyle prej 1 kg 
dhe 3 kg.  
 
blloqe fillestare 
të shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.10.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 22.10 
 
Vendosja 
organizative në 
hapësirë1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendoset në 
dy dhe katër 
rreshta dhe 
kolona dhe 
në një rreth. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore;. 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin 
udhëzimet 

Mësimdhënësi kryejnë ecje gjimnastike (me ritëm të 
ndryshueshëm dhe muzikë). 
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 
Detyrë shtëpie: 

Kronometër 
 
blloqe fillestare 
të shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës lartësie. 
 
 

-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 
për vlerësim 

Ora data e 
realizimit 
.10.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 23.11 
 
Ushtrime për 
formësimin e 
trupit dhe 
lëvizjeve. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen 
ushtrime për 
formësimin e 
trupit në 
qëndrime 
dhe 
pozicione të 
ndryshme. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; Arsimtarja demostron  , nxënësit i 
ndjekin udhëzimet. 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë vertikalen në shpinë – “qiri” (me 
ndihmë dhe në mënyrë të pavarur). 

 
Aktivitete përfundimtare. 
Gara në mes nxënësve- Nxënësit kryejnë vertikalen në 
shpinë  
Reflektim 

Kronometër 
 
blloqe fillestare 
të shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës lartësie. 
 
 

-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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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 aFSH                       kl.iV-2                        Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.10.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 24.12 
 
Të ecurit dhe 
vrapimi 
gjimnastikor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Kryen ecje 
dhe vrapim 
gjimnastikor 
në ritëm me 
muzikë. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore;  
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë në mënyrë të pavarur kapërdimje 
prapa dhe para  
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin 
udhëzimet. 
Aktivitete përfundimtare. 
Gara në mes nxënësve- kapërdimje prapa dhe para  
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: kapërdimje prapa dhe 
para  

Kronometër 
 
blloqe fillestare 
të shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës lartësie. 
 
 

-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 48 
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Skenari i oreS aFSH              kl.iV-2                      arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 25 
 
  
Të ecurit dhe 
vrapimi 
gjimnastikor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen ecje 
dhe vrapim 
gjimnastikor 
në ritëm me 
muzikë. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje të 
shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të lehtë.Nxënësit 
vendosen në dy rreshta dhe kryejnë ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për orën 
mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë në mënyrë të pavarur kapërdimje 
prapa dhe para  
Mësimdhënësi spjegon për teknikën e kapërdimjes 
para dhe prapa. 
TEKNIKA E REALIZIMIT TË KAPËRDIMIT PARA Pozita 
e trupit gjendet në pozitë të mbledhur të ulur, duart 
vendosen në bazën afër shputës. Pastaj në duar 
bartet pesha e trupit. Duhet të kihet kujdes që drejt të 
vendosen duart me pëllëmbë afër shputave. Si 
rrjedhojë trupin gradualisht e lëvizim më përpara dhe 
pesha e këmbëve bartet në pëllëmbë deri në 
vendosjen e qafës në bazë. Elementi përfundon me 
hov të trupit përpara me çka bëhet përpjekje që 
elementi të realizohet në mënyrë të plotë. 

 

Kronometër 
 
Dyshek 
gjimnastikor, 
dyshek për 
atletikë, blloqe 
fillestare të 
shkollës. • Topa 
më të vegjël dhe 
më të mëdhenj, 
topa tenisi dhe 
topa për loja 
sportive.  
•Gjyle prej 1 kg 
dhe 3 kg.  
 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës lartësie. 
 
 

-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- kapërdimje prapa dhe para 
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: 
 
 

 



Skenaret AFSH.KL.IV Page 51 
 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 26 
Akrobatika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen 
elemente të 
gjimnastikës 
në parter - 
akrobatikë 
(kapërdimje 
para, 
kapërdimje 
prapa, “qiri”, 
“urë”, 
peshore, 
qëndrim në 
duar duke i 
mbështetur 
këmbët në 
mur 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin 
udhëzimet 
Nxënësit kryejnë kapërdimje përpara në një rrafsh 
diagonal (duke u rrotulluar përgjatë një boshti dhe 
një rrotullim përpara, me ndihmë dhe në mënyrë të 
pavarur). 
Aktivitete përfundimtare. 
Gara në mes nxënësve- Nxënësit kryejnë kapërdimje 
përpara në një rrafsh diagonal 
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: 

Kronometër 
Dyshek 
gjimnastikor, 
dyshek për 
atletikë, blloqe 
fillestare të 
shkollës. • Topa 
më të vegjël dhe 
më të mëdhenj, 
topa tenisi dhe 
topa për loja 
sportive.  
• Gjyle prej 1 kg 
dhe 3 kg.  
blloqe fillestare 
të shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
rekuizita 
shirit me 
centimetër, 
matës lartësie. 
 
 

-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 
.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 
 

Ora 27 
 
Kryen elemente 
të gjimnastikës 
në parter - 
akrobatikë 
(kapërdimje para, 
kapërdimje 
prapa, “qiri”, 
“urë”, peshore, 
qëndrim në duar 
duke i 
mbështetur 
këmbët në mur 

Kryen 
elemente të 
gjimnastikës 
në parter - 
akrobatikë 
(kapërdimje 
para, 
kapërdimje 
prapa, “qiri”, 
“urë”, 
peshore, 
qëndrim në 
duar duke i 
mbështetur 
këmbët në 
mur 

 Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin 
udhëzimet. 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë kapërdimje përpara në një rrafsh 
diagonal (duke u rrotulluar përgjatë një boshti dhe një 
rrotullim përpara, me ndihmë dhe në mënyrë të 
pavarur). 
Aktivitete përfundimtare. Gara në mes nxënësve 
-Rezynim dhe aktivitete nga pjesea 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: 

Kronometër 
 
blloqe fillestare 
të shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
rekuizita 
Dyshek 
gjimnastikor, 
dyshek për 
atletikë, blloqe 
fillestare të 
shkollës. • Topa 
më të vegjël dhe 
më të mëdhenj, 
topa tenisi dhe 
topa për loja 
sportive.  
• Gjyle prej 1 kg 
dhe 3 kg.  
blloqe fillestare 
të shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
 
 

-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 
.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 28 
 
Akrobatika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen 
elemente të 
gjimnastikës 
në parter - 
akrobatikë 
(kapërdimje 
para, 
kapërdimje 
prapa, “qiri”, 
“urë”, 
peshore, 
qëndrim në 
duar duke i 
mbështetur 
këmbët në 
mur. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore;  
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi demostron,nxënësit i ndjekin 
udhëzimet. 

 
Nxënësit kryejnë kapërdimje përpara (individualisht 
dhe deri në dy kapërdimje përpara të 
njëpasnjëshme, me ndihmë dhe në mënyrë të 
pavarur). 
Aktivitete përfundimtare. 
Gara në mes nxënësve- Nxënësit kryejnë kapërdimje 
përpara (individualisht dhe deri në dy kapërdimje 
përpara të njëpasnjëshme, me ndihmë dhe në 
mënyrë të pavarur). 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 

Kronometër 
blloqe fillestare 
të shkollës. 
dyshek për 
atletikë, 
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
rekuizita 
Dyshek 
gjimnastikor, 
dyshek për 
atletikë, blloqe 
fillestare të 
shkollës. • Topa 
më të vegjël dhe 
më të mëdhenj, 
topa tenisi dhe 
topa për loja 
sportive.  
birilat e ulëta 
dhe të larta - 
shënues për 
dysheme 
shirit me 
centimetër, 
matës lartësie. 
 
 

-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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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 aFSH              kl.iV-2                                arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 29 
 
Akrobatika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen 
elemente të 
gjimnastikës 
në parter - 
akrobatikë 
(kapërdimje 
para, 
kapërdimje 
prapa, “qiri”, 
“urë”, 
peshore, 
qëndrim në 
duar duke i 
mbështetur 
këmbët në 
mur. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; Mësimdhënësi demostron  , nxënësit 
i ndjekin udhëzi 
Aktiviteteti kryesor 

Nxënësit kryejnë kapërdimje përpara (individualisht 
dhe deri në dy kapërdimje përpara të 

Dyshek 
gjimnastikor,  
Arka suedeze, 
Trari i ulët  
 

-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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njëpasnjëshme, me ndihmë dhe në mënyrë të 
pavarur). 
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 
Detyrë shtëpie: 
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Skenari i orëS aFSH              kl.iV-2                                  Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 30 
 
Akrobatika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kacavarja 
dhe luhatja. 
 

1 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; Mësimdhënësi demostron  , nxënësit 
i ndjekin udhëzimet. 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë kapërdimje prapa (individualisht dhe 
deri në dy kapërdimje të njëpasnjëshme, me ndihmë 
dhe në mënyrë të pavarur). 
Aktivitete përfundimtare. 
Gara në mes nxënësve- kapërdimje prapa 
 
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: 

Kronometër 
 
Dyshek 
gjimnastikor,  
Arka suedeze, 
Trari i ulët  
 

-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 
.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 31 
 
Akrobatika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kacavarja 
dhe luhatja. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore 
Aktiviteteti kryesor 
 Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin 
udhëzimet. 
Nxënësit kryejnë kapërdimje prapa (individualisht dhe 
deri në dy kapërdimje të njëpasnjëshme, me ndihmë 
dhe në mënyrë të pavarur). 
Aktivitete përfundimtare. 
Gara në mes nxënësve- Nxënësit kryejnë kapërdimje 
prapa (individualisht dhe deri në dy kapërdimje të 
njëpasnjëshme, me ndihmë dhe në mënyrë të 
pavarur). 
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: kapërdimje prapa 

Dyshek 
gjimnastikor,  
Arka suedeze, 
Trari i ulët  

-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 
.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 32 
 
 
Kërcim dhe 
kapërcim 
(“kaluqi”, “arka 
suedeze”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen 
kapërcime 
dhe kërcime 
në arkën 
suedeze 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i 
ndjekin udhëzimet. 
 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë një peshore ballore (në një vijë, në arkë suedez 
dhe në tra). 


Aktivitete përfundimtare 
Përsëritje e aktiviteteve 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 

 
rekuizita 
 
Dyshek 
gjimnastikor,  
Arka suedeze, 
Trari i ulët  
 
 

-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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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 aFSH                    kl.iV-2                        arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 33 
Kërcim dhe 
kapërcim 
(“kaluqi”, “arka 
suedeze”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen 
kapërcime 
dhe kërcime 
në arkën 
suedeze 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore 
 
Aktiviteteti kryesor 
 Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin 
udhëzimet. 
Nxënësit kryejnë kërcim të lehtë me dy këmbë nga 
arka suedez (duke e rritur gradualisht lartësinë e arkës 
suedeze). 

Kronometër 
 
Dyshek 
gjimnastikor, 
dyshek Dyshek 
gjimnastikor,  
Arka suedeze, 
Trari i ulët 
rekuizita 
 
 
 
shirit me 
centimetër, 
matës lartësie. 
 
 

-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. 
Aktivitet.përsëritje e ushtrimeve me arken suedeze 
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 aFSH                  kl.iV-2                      arSimtari:Zekirja latiFi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 34 
 
Kërcim dhe 
kapërcim 
(“kaluqi”, “arka 
suedeze”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen 
kapërcime 
dhe kërcime 
në arkën 
suedeze 

1 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; Mësimdhënësi demostron  , nxënësit 
i ndjekin udhëzimet. 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit kryejnë kërcim të lehtë me dy këmbë nga 
arka suedez (duke e rritur gradualisht lartësinë e arkës 
suedeze). 
Aktivitete përfundimtare. 
Ushtrime ,përsëritje e ushtrimeve 
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: 
 

Dyshek 
gjimnastikor,  
Arka suedeze, 
Trari i ulët  

-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 64 
 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 35 
 
Kërcim dhe 
kapërcim 
(“kaluqi”, “arka 
suedeze”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen 
kapërcime 
dhe kërcime 
në arkën 
suedeze. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin 
udhëzimet. 
Nxënësit kryejnë një kërcim me duart e mbështetura 
në arkën suedeze të vendosur për nga gjatësia dhe 
kërcim me dy këmbë (duke e rritur gradualisht 
lartësinë e arkës suedeze). 
Aktivitete përfundimtare. 
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: 

Dyshek 
gjimnastikor,  
Arka suedeze, 
Trari i ulët  

-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 65 
 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 36 
 
 
Kërcim dhe 
kapërcim 
(“kaluqi”, “arka 
suedeze”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryen 
kapërcime 
dhe kërcime 
në arkën 
suedeze. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Aktiviteteti hyrës 
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore; 
Mësimdhënësi, përgadit nxënësit  emocionalisht për 
orën mësimore.  
Nxënësit rreshtohen në kolonë,nga një dhe  bëjnë ecje 
të shpejtë,ecje të ngadalshme,Vrapim të 
lehtë.Nxënësit vendosen në dy rreshta dhe kryejnë 
ushtrime trupore;  
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi demostron  , nxënësit i ndjekin 
udhëzimet 
Nxënësit kryejnë një kërcim me duart e mbështetura 
në arkën suedeze të vendosur për nga gjatësia dhe 
kërcim me dy këmbë (duke e rritur gradualisht 
lartësinë e arkës suedeze). 
Aktivitete përfundimtare. 
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: 

Dyshek 
gjimnastikor,  
Arka suedeze, 
Trari i ulët, 

-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. 
 

 


