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                 SHFK”ANTON ZAKO ÇAJUPI”
 

Skenari i orës-Matematikë 

Tema :Numrat dhe numërimi

 

 

 

Arsimtari;Zekirja Latifi 

Klasa  IV -2   

Shtator-Tetor-Nëntor 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

 

SHFK”ANTON ZAKO ÇAJUPI”-F.HOTËL 

 

Tema :Numrat dhe numërimi-Operacionet me numra

Viti shkollor 2022/23

 

Operacionet me numra-Gjeometri 

 

Viti shkollor 2022/23 
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Skenari i orës matematikë kl.IV-2                                                                       

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
1.09.2022 

Skenari i orës

Ora e pare 1 
• Numra deri 
më 10 000 
(numra dhe 
sasi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Numëron 
para dhe 
mbrapa 
numrat katër 
shifrorë në 
njëshe, 
dhjetëshe, 
qindëshe 
dhe mijëshe. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Së pari arsimtari fillon me 
tabele,numri duhet t
gjat num
katërshifror.
nxën
plota dhe mijeshe t
150,490,710,fillimisht num
tjetër num
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2                                                                       Arsimtari 

Skenari i orës Mjetet  

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

 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 

:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Së pari arsimtari fillon me shenimin e një numri në 
tabele,numri duhet të jëetë treshifror,me qëllim që 
gjat numërimit të arrijnë te numri më I madh 

rshifror.Nxënësit numrojnë afër numrit.Fillimisht 
nësit numërojnë dhjetëshe të plota qindëshe të 

plota dhe mijeshe të plota,p.sh 
150,490,710,fillimisht numërojnë para.Në aktivitetin 

r numërojnë mbrapa po këto numra.Në 

Kartela me 
numra treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të
rradhitur nga 
numri 100 deri 
te numri 10 000
 
 

Arsimtari Zekirja Latifi 

ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra treshifror 
dhe numra 

rshifror 
z 

numerike me 
ë 

rradhitur nga 
numri 100 deri 
te numri 10 000 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/zg
jidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
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 aktivitetin tjet
numrit 1000
Aktiviteteti kryesor

Pasi q
1000,at
1000,pastaj kalohet n
1000 dhe k
përmbyll
nurmrin e plot
0000
aktivitete përfundimtare
Në fleta pune t
nxën
950,__ 970, __
 
4000, _ 6000,  _  8000, __,10 000,__
 
10 000,__,  ___, 7000, 
____,5000,____,3000,___,1000
Reflektim
1. Çka bëmë sot?
2. Si ndjeheshit?
3. Çka mësuat?
4. Si mund ta 
përditshme?
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aktivitetin tjetër nxënësit numërojnë numra afër 
numrit 1000 
Aktiviteteti kryesor 

 
Pasi që nxënësit të kenë kuptuar numrin 
1000,atëherë kalohet në dhjetëshet pas numrit 
1000,pastaj kalohet në qindëshet eplota pas numrit 
1000 dhe kështu vazhdohet deri në aktivitetin 

rmbyllës.Në aktivitetin tjetër vazhdohet me 
nurmrin e plotë shembull 1000,2000,3000….10 
0000 
aktivitete përfundimtare 

fleta pune të punuar nga arsimtari u jepet 
nësve të vazhdojnë vargun numeric 

950,__ 970, __ 990, __ 

4000, _ 6000,  _  8000, __,10 000,__ 

10 000,__,  ___, 7000, 
____,5000,____,3000,___,1000 
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 matematikë kl.IV-2                                                                   Arsimtari:Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
2.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e dytë  
 
• Numra deri 
më 10 000 
(numra dhe 
sasi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Numëron 
para dhe 
mbrapa 
numrat 
katër 
shifrorë në 
njëshe, 
dhjetëshe, 
qindëshe 
dhe 
mijëshe. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
• Nxënësit numrojnë para dhe prapa deri në10 000 
Përpilohet një shemë me numra njëshe,dhjetëshe ,qindëshe 
dhe mijëshe 
Arsimtari pyet nxënësit  sa Q( qindëshe),Dh(dhjetëshe) dhe 
mijëshe përnbajnë numrat në vijim shembull 
273,456,952,781.Në formë të zbërthyer shenohet numri I 
parë:200+70+3 
Aktiviteteti kryesor 

Kartela 
me numra 
treshifror 
dhe 
numra 
katërshifro
r 
-drejtëz 
numerike 
me numra 
të 
rradhitur 
nga numri 
100 deri 
te numri 
10 000 

▪ 
përgjigjet 
me gojë 
në pyetjet 
e dhëna 
nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪përgjigjet
/zgjidhjet 
e dhëna 
në fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
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Arsimtari
persona,pastaj pyet çka simbolizojn
vlerë
Aktiviteti 1
Sikur nga k
vendore me num
M(mij
1 

 
 
 
Aktiviteti 2
përfaq
fitohet?
 
Q 
100

Nxën
Aktiviteti 2
përfaq
fitohet?

M 
1000

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

 
Arsimtari fillimisht  paraqet video ,ku paraqiten 4 
persona,pastaj pyet çka simbolizojnë këto katër veta në 

ën vendore të numrave,atëhëherë nxënësit përgjigjen 
Aktiviteti 1 
Sikur nga këto katër veta çdonjëri të përfaqësoj vlerën 
vendore me numër të plotë cili numër fitohet? 
M(mijëshe) Q(qindë) Dh(dhjet.) Nj(njëshe) 

1 1 1 

Aktiviteti 2 Sikur nga këto katër veta çdonjëri të 
rfaqësoj vlerën vendore qindëshen e plotë cili numër 

fitohet? 

Q Q Q 
100 100 100 100 

nësit do të përgjigjen se kemi fituar numrin 400 
Aktiviteti 2 Sikur nga këto katër figura   çdonjëra të 

rfaqësoj vlerën vendore mijëshen e plotë cili numër 
fitohet? 

    
M M M 

1000 1000 1000 1000 
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Nxën
Aktiviteti 3
përfaq
njeshet(Nj),dhjet
mijëshet(DhM), cili num
 

DhM
10 000

Nxën
mendojn
aktivitete përfundimtare
Zgjedh nga një numër prej secilës kolonë dhe formo 5 
numra të ndryshëm
treshifrorë. Shkruaji numrat e formuar dhe më pas renditi 
ata duke filluar nga
më i madhi.
Aktiviteti 

Reflektim

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

nësit japing përgjigjen adekuate. 
Aktiviteti 3 Sikur nga këto pesë figura   çdonjëra të 

rfaqësoj vlerën vendore duke filluar nga 
njeshet(Nj),dhjetëshet(Dh),qindëshetQ),mijëshet(M),Dhjetë

shet(DhM), cili numër fitohet? 

     
DhM M Q Dh NJ 
10 000 1000 100 10 1 

nësit e shenojnë në tabele të bardh numrin që 
mendojnë se është I saktë. 
aktivitete përfundimtare 
Zgjedh nga një numër prej secilës kolonë dhe formo 5 
numra të ndryshëm 
treshifrorë. Shkruaji numrat e formuar dhe më pas renditi 
ata duke filluar nga 
më i madhi. 
Aktiviteti zhvillohet në libër faqe 14 

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

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
5.09.2022 

Skenari i orës

Ora e tretë 
• Numra 
deri më 10 
000 (numra 
dhe sasi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Numëron 
para dhe 
mbrapa 
numrat katër 
shifrorë në 
njëshe, 
dhjetëshe, 
qindëshe 
dhe mijëshe. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
Nxën
treshifror apo kat
paraardh
dhe oastaj ndrrojne rolet
Aktiviteteti kryesor
 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

2                                                                         Arsimtari,

Skenari i orës Mjetet  

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

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 

:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 

nësi të ndarë në çifte ,njëri thot një numër 
treshifror apo katërshifror ,kurse tejetri thot 
paraardhësin dhe pasrdhësin e atyre numrave 
dhe oastaj ndrrojne rolet 
Aktiviteteti kryesor puna nëçifte 

Kartela me 
numra treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz numerike 
me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000
 
 

Arsimtari,Zekirja Latifi 

ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
drejtëz numerike 

me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000 

 

▪ përgjigjet me 
gojë në pyetjet 
e dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/zgji
dhjet e dhëna 
në fletat e 
punës, fletët 
mësimore etj. 
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Nxënësit marrin drejtëza numerike me numra 
treshifror ku disa numra mungojnë kurse nxënësit 
duhet ti plotësojnë 
Puna në grupe: 
Nxënësit marrin shirita nga letra,e cila tregn 
drejtëzën numerike me numra nga 0 deri 1000ose 
nga 0- 10 000 nxënësit tregojnë ku do të ishte e 
vendosur në shirit numri I dhënë 
Aktivitete përfundimtare 
.Në nji pet ë varur nxënësit rradhisin numrat 
mijëshe dhe 10000 në vendin e duhur 
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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
6.09.2022 

Skenari i orës

Ora e katërt 
• Numra 
deri më 10 
000 (numra 
dhe sasi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Numëron 
para dhe 
mbrapa 
numrat katër 
shifrorë në 
njëshe, 
dhjetëshe, 
qindëshe 
dhe mijëshe. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Aktiviteteti kryesor

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                                arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet  

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

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 

:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 

Kartela me numra 
treshifror dhe 
numra katërshifror
-drejtëz numerike 
me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000

arSimtari:Zekirja latifi 

ndjekja e 
përparimit 

Kartela me numra 
treshifror dhe 
numra katërshifror 
drejtëz numerike 

me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/zg
jidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore etj. 
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aktivitete përfundimtare 
Në një tel ose pe Ku jan të vendosura  kartela 
meqindëshet mijësht dhe dhjetëmishet të I 
vendosin drejt. 
 
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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
7.09.2022 

Skenari i orës

Ora e pestë 
• Numra 
deri më 10 
000 (numra 
dhe sasi). 
• Vlera 
pozicionale 
e shifrave 
(njëshe, 
dhjetëshe, 
qindëshe, 
mijëshe, 
dhjetë mijë, 
numër një 
shifror, 
numër 
dyshifror, 
numër tre 
shifror, 
numër katër 
shifror, vlera 
pozicionale). 
 
 
• Numra deri 
më 10 000 
(numra dhe 
sasi). 
 

• Emërton 
shifrat me 
vlerën 
pozicionale 
të njëshes, 
dhjetëshes, 
qindëshes, 
mijëshes në 
një numër 
konkret tre 
shifror dhe 
një numër 
konkret 
katër 
shifror. 
 
• Lexon dhe 
shkruan 
numra deri 
në 10.000. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Arsimtari përgadit nxënësit
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio 
ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

 
 
 
Në tabelë 
mësusi msheh numrin e par
njëshe,pastaj numrin e dyt
është dhjet
gjsht ësht

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                              arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 

tabelë  është shenuar numri 2647 
susi msheh numrin e parë që vlera e atij numri është 
she,pastaj numrin e dytë ku vlera vendore e ati numri 

dhjetëshe,zbulon numrin 6 ku vlra vendore e numrit 
shtë qindëshe dhe më në fund mësuesi zbulon 

Kartela me 
numra 
treshifror dhe 
numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000

arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror dhe 
numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
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numri dy,ku vlera vendore e ati numri është mijëshe. 

 
 
Aktiviteteti kryesor 
Formohet një shemë vertikale me kartela me  vlerë 
vendore shenohen numrat e dhënë katërshifror 
1000,100,101,2000,200,20,2;3000,300,30,3;4000,400,40,4 
  Kërkohet të zgjidhet një kartelë nga cdo 
kolonë,kombinohen numrat katërshifror  të bëra nga tri 
kartela sic janë numrat 4056,4306 dhe 4350,vijojnë 
aktivitete me numrat 10000 
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? 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV-2                              arSimtari:Zekirja latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
8.09.2022 

Skenari i ores 
 

Festa e pavarësisë së   
 

RMV-së 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
9.09.2022 

Skenari i orës

Ora e gjashtë 
• Vlera 
pozicionale e 
shifrave 
(njëshe, 
dhjetëshe, 
qindëshe, 
mijëshe, 
dhjetë mijë, 
numër një 
shifror, numër 
dyshifror, 
numër tre 
shifror, numër 
katër shifror, 
vlera 
pozicionale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Numëron 
para dhe 
mbrapa 
numrat katër 
shifrorë në 
njëshe, 
dhjetëshe, 
qindëshe 
dhe mijëshe. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nxën
shenuara numra treshifror dhe 
katërshifror,nx

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                                 arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet  

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

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 

:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
nësit ,të ndarë në grupe,në kartela jan të 

shenuara numra treshifror dhe 
rshifror,nxënësit duhet të gjejnë dy ose më 

Kartela me numra 
treshifror dhe 
numra katërshifror
-drejtëz numerike 
me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000

arSimtari:Zekirja latifi 

ndjekja e 
përparimit 

Kartela me numra 
treshifror dhe 
numra katërshifror 
drejtëz numerike 

me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000 

 

▪ përgjigjet 
me gojë 
në pyetjet 
e dhëna 
nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪përgjigjet
/zgjidhjet 
e dhëna 
në fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
 



16 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

shimë kartela ku vlera vendore është të jetë 
shembul 64527 dhe 84 281 ku vlera vendore e 
qindësheve është 4 
Aktiviteteti kryesor 
Puna në grupe 
Në tabelë vendosen kartela,drejtëza  numerike 

 
 
 
aktivitete përfundimtare 
Ngjyros sipas kërkesës 
 
4261 2634 7598 1987 2158 
4287 2891 4671 4329 4758 
2497 9364 4571 2387 7684 
2357 6736 5267 4369 1596 

 
 
 
Nëse shifra 6 është 
në vend të: 

Fusha/ngjyra 

(NJ)Njësheve gjelbërt 
(DH)Dhjetëshëve verdhë 
(Q)Qindësheve kuqe 
(M)Mijëshëvë vjollcë 

Aktiviteti përfundimtar 
nxënësit tregojnë numër katërshifror ku të gjitha 
shifrat jan të njejta, 
Shenohet në tabelë numër dy shifror nxënësit 
tregojnë se numri I shenuar është me vlerë 
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vendore njëshe dhe dhjetëshe,për shka se numri 
ka vetëm dy shufra;vijojnë aktivitete të 
ngjashme. 
 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 
e përditshme? 
Dtyrë shtëpie:Në fletore të detyrave të shtëpisë 
zgjidh detyrat e dhëna 
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Skenari i orës matematikë kl.IV-2                

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standarde
t per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
12.09.2022 

Skenari i orës

Ora e shtatë 
 
• Vlera 
pozicionale e 
shifrave 
(njëshe, 
dhjetëshe, 
qindëshe, 
mijëshe, dhjetë 
mijë, 
numër një 
shifror, numër 
dyshifror, 
numër tre 
shifror, numër 
katër shifror, 
vlera 
pozicionale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
Numëron 
para dhe 
mbrapa 
numrat 
katër 
shifrorë në 
njëshe, 
dhjetëshe, 
qindëshe 
dhe 
mijëshe. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 
ilustrime t
standardet e vler
ndjekin udh

 
Arsimtari tregon nj
numërojn
Nga num
numrat gjat num
 
Aktiviteteti kryesor
 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

2                                                                           Arsimtari

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 

Arsimtari tregon një numër treshifror,kurse nxënësit 
rojnë nga ,10,100 para dhe mbrapa 

Nga numërimi paraprak u tregohet nxënësve se ndryshojnë 
numrat gjat numërimit 

Aktiviteteti kryesor 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifro
r 
-drejtëz 
numerike 
me numra 
të 
rradhitur 
nga numri 
100 d
numri 10 
000

Arsimtari,Zekirja Latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifro
 
drejtëz 

numerike 
me numra 
të 
rradhitur 
nga numri 
100 deri te 
numri 10 
000 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
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https://www
Jepen numra kat
1000 shemb.3450…..5430…..4765
shemb: 2680,........9680, 7367, ..........1367...
Vijojnë aktivitete t
dhënë. 
aktivitete përfundimtare
Nxënësit ballafaqohen dhe konstatojn
ndryshojn
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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https://www.ictgames.com/sharkNumbers/mobile/index.html 
numra katërshifror dhe namërohet para dhe prapa deri 

1000 shemb.3450…..5430…..4765 
: 2680,........9680, 7367, ..........1367... 
aktivitete të numërimit para prapa si në linkun e 

aktivitete përfundimtare 
sit ballafaqohen dhe konstatojnë se gjat numërimit 

ndryshojnë vendet dhe ndryshon shifra 
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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
13.09.2022 

Skenari i orës

Ora e tetë 
• Vlera 
vendore e 
nurave 
katërshifror 
 
 
• Vlera 
pozicionale 
e shifrave 
(njëshe, 
dhjetëshe, 
qindëshe, 
mijëshe, 
dhjetë mijë, 
numër një 
shifror, 
numër 
dyshifror, 
numër tre 
shifror, 
numër katër 
shifror, 
vlera 
pozicionale)
. 
 
 
 
 
 
 

• Numëron 
para dhe 
mbrapa 
numrat 
katër 
shifrorë në 
njëshe, 
dhjetëshe, 
qindëshe 
dhe 
mijëshe. 
 
• E vendos 
numrin tre 
shifror ose 
katër 
shifror në 
drejtëzën 
numerike 
të 
pashënuar 
nga 0 në 1 
000 dhe 
nga 0 në 
10 000. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 
ilustrime t
standardet e vler
ndjekin udh

Gojarisht arsimtari tregon 10 detyra 
shemb.3547+400;5555+200;5931+100…..Nx
përgjigjes shfryt
100. 
 
Aktiviteteti kryesor

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                                arSimtari:Zekirja

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 
Gojarisht arsimtari tregon 10 detyra 
shemb.3547+400;5555+200;5931+100…..Nxënësi gjat 

rgjigjes shfrytëzojnë numërimin para mbrapa nga 1,10dhe 

Aktiviteteti kryesor 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifro
r 
-drejtëz 
numerike 
me numra 
të 
rradhitur 
nga numri 
100 deri te 
numri 10 
000

arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifro

drejtëz 
numerike 
me numra 

rradhitur 
nga numri 
100 deri te 
numri 10 
000 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
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 2597 4569 8524 
+10    
+100    
1000    

 
 

 2597 4569 8524 
-10    
-100    
-1000    

 
Puna në grupe 
Grupi I parë:Të shenohet numri qëështë I përbërë nga 7 M 
(mijëshe) 3 Q(qindëshe) 4DH(dhjetëshe)dhe 5 
NJ(njëshe);shënoni këto numra 

 
 
Grupi i dytë 
Të shenohet numri më I msdh katërshifror dhe të numërohet 
mbrapa  deri te numri 993 
Grupi i tretë 
Nxënësit marrin disa numra katërshifror  dhe detyra e tyre 
është të shenojnë cili numër është për 3000 ,ë i vogël 
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Grupi i katërt;Sa dhjetëshe  duhet të fshihen para ose prapa 
që të arrish te 2560 duke pas parasysh numrin 2520? 
Çdo grup prezenton zgjidhjet eveta,kurse grupet tjera bëjnë 
kujdes në saktësinë e të njejtave 
 

.  
Kujdes! në liber është përvjedh një gabim teknik,te numri 7 
tek pozicioni I dhjetësheve duhet të jetë 70 e jo siç është në 
liber 700 
Aktiviteti përfundimtar 
Nxënësit në fund të orës konstatojnë se numri I cili vetëm 
një shifër vlera vendore e tij është Nj(njëshe),numri I cili ka 
dyshifra vlera vendore(pozicionale)e tij 
ështëDh(dhjetëshe),numri I cili përbëhet nga tri shifra vlera e 
tij vendore është Q(qindëshe) dhe numri I cili përbëhët nga 
katër shifra vlera pozicionale e tij është M(mijëshe) 
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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
14.09.2022 

Skenari i orës

Ora e nëntë 
 
• Rrumbullakon 
numrat tre 
shifror dhe 
katër shifror në 
dhjetëshen ose 
një 
qindëshen më 
të afërt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shenon numra 
treshifror dhe 
katërshifror në 
formën e 
zgjeruar dhe 
anasjelltas 
Rrumbullakon 
numra 
treshifror dhe 
katërshifror 
deri dhjetësha 
më e afërt ose 
qindëshja më 
e afërt 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
Nxën
Numrin e dh
njëshe,dhjet
2000+600+30+5

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet  

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

….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 

:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
ësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 

ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 

nësit përkujtohen në vlerën vendore 
Numrin e dhënë shembull 2635 e ndajnë në 

she,dhjetëshe,qindëshe dhe mijëshe  
2000+600+30+5 

Kartela me numra 
treshifror dhe 
numra katërshifror
-drejtëz numerike 
me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

ndjekja e 
përparimit 

Kartela me numra 
treshifror dhe 
numra katërshifror 
drejtëz numerike 

me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000 

 

▪ përgjigjet 
me gojë 
në pyetjet 
e dhëna 
nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪përgjigjet
/zgjidhjet 
e dhëna 
në fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
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Nxënësit pyeten numri 35 te cili numër 
rrumbullakohet;duhet të ju përsritet rregulla e 
mësuar ngs viti I kaluar se numri 5 
rrumbullakohet te numri më I madh. 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit bëjnë aktivitete me rrumbullakimin e 
numraveNJ, DH, Q, M 
Nxënësit kan tabela me numra gjat aktiviteteve 
Nxënësit ndahen në çifte dhe me kartela në duar 
bëjnë rrumbullakimin e numrave gojarisht. 
Aktiviteti përfundimtar 
Nx.kan mësuar për shenimin e numrave treshifror 
dhe katërshifror në formën e zgjeruar dhe 
anasjelltas 
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 matematikë kl.IV-2                                                                         Arsimtari:Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
15.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 10 
•RRUMBULLAKI
MI NË 
DHJETËSHEN 
MË TË 
AFËRT TË 
NUMRAVE 
TRESHIFRORË 
 
 
 
 
 
 
 
Vlera vendore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Shfrytëzon 
vlerën vendore 
ku është 
shenuar në 
numrin konkret 
 
. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
Arsimtari në tabelë paraqet një bosht numerik 
me numrat e dhënë,nxënësit duhet të 
rrumbullakojnë numrat në dhjetëshen më të afërt 

Kartela me numra 
treshifror dhe 
numra katërshifror 
-drejtëz numerike 
me numra të 
rradhitur nga numri 
100 deri te numri 
10 000 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/
zgjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
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Aktiviteteti kryesor 
https://multiplicationtable.org/tag/free-multiplication-
table-1-to-10000/ 
Puna në çifte-Nxënësit vlerësojnë dhe 
hulumtojnë 
Arsimtari u jep nxënësve disa kartela me numra 
ku aty jan të shenuar disa nunra treshifror 
nxënësit grupojnë numrat sipas vlerës vendore 
dhe të njejtat I rrunbullakojnë në dhjetëshen më 
të afërt pasojnë aktivitetet e rradhës libër faqe 
38 

 
aktivitete përfundimtare 
Arsimtari ju shpërndan fleta pune nxënësve,kurse 
nxënësit rrumbullakojnë numrta në dhjetëshën 
më të afërt.Nxënësve iu rikujtohet rregulla e 
numrit 5 se numri 5 rrumbullakohet tek numri më 
i madh 
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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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
16.09.2022 

Skenari i orë

Ora e 11 
 
•Rrumbullak
on numrat 
tre shifror 
dhe katër 
shifror në 
dhjetëshen 
ose një 
qindëshen 
më të afërt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shenon numra 
treshifror dhe 
katërshifror në 
formën e 
zgjeruar dhe 
anasjelltas 
Rrumbullakon 
numra treshifror 
dhe katërshifror 
deri dhjetësha 
më e afërt ose 
qindëshja më e 
afërt. 
 
Vlerëson 
saktësinë e 
përgjigjeve të 
grupeve të 
nxënësve 
 
 
Bën 
vetëvlerësimin e 
punës në çifte 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për 
orën mësimore
Aktiviteti 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbise
dim
M
materialeve zgjedh materialin gjegj
m
arsimor :audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
ndryshme n
standardet e vler
realizohet.Nx
m

 
Puna në grupe
Nxënësit, të ndarë në grupe të vogla, 
përcaktojnë se cilët numra tre shifrorë/katër 
shifrorë janë të rrumbullakuar 
dhjetëshen/qindëshen më të afërt të një numri 
të caktuar (për shembull, 260/4 800).
Fillimisht arsimtari pareqet një tabelë me 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

Skenari i orëS matematikë kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës mësimore Mjetet  

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

 
 
Puna në grupe 
Nxënësit, të ndarë në grupe të vogla, 
përcaktojnë se cilët numra tre shifrorë/katër 
shifrorë janë të rrumbullakuar në 
dhjetëshen/qindëshen më të afërt të një numri 
të caktuar (për shembull, 260/4 800). 
Fillimisht arsimtari pareqet një tabelë me 

Kartela me numra 
treshifror dhe 
numra 
katërshifror
-drejtëz numerike 
me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000
Fletë pune

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

ndjekja e 
përparimit 

Kartela me numra 
treshifror dhe 

katërshifror 
drejtëz numerike 

me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000 
Fletë pune 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
 



29 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

 

numra katërshifror,u jep detyrë që ti ndajnë në 
dy grupe:grupi  parë ka për detyrë të 
rrumbullakoj qindëshet në numrin më të madh 
katërshifror,kurse grupi I dytë rrumbullakon 
qindëshet në numrin më të vogël 
katërshifror.Nxënësve u tregohet 
rregullaRregulla! 
Për të rrumbullakuar në qindëshen më të afërt, 
shikoje shifrën e dhjetësheve. Nëse shifra e 
dhjetësheve është 4 ose më e vogël se 4, 
atëherë shifra e qindë- sheve nuk ndryshohet 
dhe shkruhet 0 në vend të dhjetësheve dhe 
njësheve. 
Nëse shifra e dhjetësheve është 5 ose më e 
madhe se 5 (6, 7, 8, 9), atëherë 
rrumbullakohet në qindëshen pasardhëse, 
kurse në vend të dhjetësheve dhe njësheve 
shkruhet 0. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fd-
E18EqSVk 
 

M(mijës
he) 

Q(qindësh
e) 

Q(dhjetës
he) 

Nj(njës
he) 

8 7 8 0 
8 6 5 0 
8 8 1 0 
8 6 9 0 
8 2 4 0 
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Aktiviteteti kryesor 
Arsimtari u jep librat dhe I orienton në 
libër faqe 43,që të plotësojnë tabelën,ku 
nxënësit do të rrumbullakojnë numrat në 
qindëshen më të afërt 
 
 

 
Pasojnë aktivitet në mësim interaktiv në 
linkun e mëposhtëm 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rGot5xCGNPA 
 

 
 
 
Aktiviteti përfundimtarë 
Arsimtari I orienton nxënësit në libër faqe 43 
të plotësojnë dhe rrumbullskojnë numrat e 
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dhënë 

 
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 matematikë kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
19.09.2022 
 

Skenari i orës mësimore Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 12 
 
• Përsëritje e 
njësive të 
kaluara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
 
Numëron 
,lexon dhe 
shkruan 
numrat 
deri10000 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
https://trekendeshididaktik.wordpress.com/2020/
11/08/metoda-e-pergatitjes-se-testeve-ne-
microsoft-teams-forms/ 
Mësim interaktiv teste kuize ,fleta pune 

Kartela me numra 
treshifror dhe 
numra 
katërshifror 
-drejtëz numerike 
me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000 
Fletë pune 

▪përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
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Aktiviteteti kryesor
https://trekendeshididaktik.wordpress.com/2021/
04/27/udhezues
 
Nxënësit përgjigjen n
përgaditura nga arsimtari

Kliko këtu 

Kliko këtu

Kliko këtu

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

Aktiviteteti kryesor 
https://trekendeshididaktik.wordpress.com/2021/
04/27/udhezues-i-testit-ne-kahoot/ 

Nxënësit përgjigjen në pyetjet në kuizet të 
përgaditura nga arsimtari 

 
Kliko këtu -KAHOOT 

 

 
Kliko këtu-Mentimeter 

 
Kliko këtu- wordwall 
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https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.asp
x?fromar=1
 
Aktiviteti përfundimtarë
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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https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.asp
x?fromar=1 

Aktiviteti përfundimtarë 
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 matematikë kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
20.09.2022 

Skenari i orës mësimore Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 13 
•  
• Krahason 
çifte të 
numrave tre 
shifror dhe 
katër 
shifror (më e 
madhe se, 
më e vogël 
se, shenjat > 
dhe < 
). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Përdor më i 
madh se ose 
më i vogël se 
për të 
krahasuar dy 
numra tre 
shifrorë dhe 
dy numra 
katër 
shifrorë. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
Punohet në grupe dhe në çifte 
•.Nxënësve ju spjegohet për shenjat(simbolet)”>“(më 

i madh ),<,(mëi vogël) dhe shenja =(barazi) 

kartela me 
numra, 
kartela me 
numra të 
shkruar tre 
shifror dhe 
katër 
shifror, 
kartela me 
fjalë dhe 
terme, 
shirita bosh 
dhe vargje 
letre të 
panumërta, 
shirita 
numrash 
rrëshqitës, 
vargje 
numrash, 
abakus, 
Libri faqe 
45 

▪ mësuesi 
monitoron 
vazhdimisht 
aktivitetet e 
nxënësve 
gjatëmësimdhënies 
dhe të mësuarit 
dhe mbledh 
informacione për 
përparimin e secilit 
nxënës. Për 
pjesëmarrjen në 
aktivitete,  
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Arsimtari jep shembuj konkret me numra 
 
Aktiviteteti kryesor 
Punohet në grupe dhe në çifte.Në fillim të 
aktivitetit nxënësve ju përkujtohet vlera 
pozicionale e numrave, nëse dy nunra treshifror 
mumri I qondësheve është I njejtë, atëerë ai që 
ka numër më të madhnë vendin e dhjtësheve 
është më I madhA. P.sh 125 dhe 135 numri 235 
është më I madh nëse dy numra treshifror,numri I 
qindësheve dhe I dhjetësheve është I 
njejt,atëherë ai numër që ka numër mët të madh 
në vlerën vendore të njësheve ai numër është më 
I madh. 
Shembull 450 dhe 420 numri 450 është më I 
mëadh. 
Me numra rendorë shënoni nga më i vogli te më i 
madhi, sipas shembullit: 
 
Q  DH  NJ Sheno numrat 
5 7  8 324 
3  2  4  
8  6  7  
4 3 6  
9  8  2  

 
Vijojnë aktivitetet me  
Plotëso fjalitë më I madh > më I vogël< 
Numri 275 është _____________ se numri 380 
Numri 458 ëfhtë më I vogël  se numri  
________,………….. 
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Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit konstatojnë se numri I cili ka numër më 
të madh te vlera vendore e qindësheve është më I 
madh.kur dy numra kan numrin e qindësheve të 
njejt,atëherë numri I cili ka numrin e vlerës 
vendore të dhjetësheve më të madh ai numër 
është më I madh 
 
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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
21.09.2022 

Skenari i orës mësimore

Ora 14 
 
• • Krahason 
çifte të 
numrave tre 
shifror dhe 
katër 
shifror (më e 
madhe se, më 
e vogël se, 
shenjat >dhe 
< 
). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Shpjegon 
pse i ka 
shkruar 
shenjat > 
dhe < kur i 
krahason 
çiftet e 
numrave tre 
shifrorë ose 
katër 
shifrorë. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
….. 
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegj
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
lidhje me p
për orën q
udhëzimet e m

 
Nxënësit ndahen n
kartela me numra kat
 
Aktiviteteti kryesor
Krahasimi 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës mësimore Mjetet  

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

simdhënësi nga tableti pas extractimit të 
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 

simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme në 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit 

n që do të realizohet.Nxënësit ndjekin 
zimet e mësimdhënësit. 

 

sit ndahen në dyshe dhe kryejnë aktivitete me 
kartela me numra katërshifror dhe me simbole 

Aktiviteteti kryesor 
Krahasimi i numrave 

kartela me 
numra, 
kartela me 
numra të 
shkruar tre 
shifror dhe 
katër 
shifror, 
kartela me 
fjalë dhe 
terme, 
shirita bosh 
dhe vargje 
letre të 
panumërta, 
shirita 
numrash 
rrëshqitës, 
vargje 
numrash, 
abakus, 
Libri faqe 48

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

ndjekja e 
përparimit 

kartela me 

kartela me 

shkruar tre 
shifror dhe 

kartela me 

shirita bosh 
dhe vargje 

panumërta, 

rrëshqitës, 

Libri faqe 48 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
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aktivitete përfundimtare
Arsimtari ndan fleta pune nx
grupe dhe nx
përkatese

https://academyworksheets.com/comparing
numbers
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aktivitete përfundimtare 
Arsimtari ndan fleta pune nxënësve të ndarë në 
grupe dhe nxënësit plotësojnë rrathër me simbolet 

rkatese 

 
https://academyworksheets.com/comparing-
numbers-4-digits/ 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

 

Skenari i orëS matematikë kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
22.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora 15 
• Krahason 
çifte të 
numrave tre 
shifror dhe 
katër 
shifror (më e 
madhe se, më e 
vogël se, 
shenjat >dhe 
< 
). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Rendit 
numrat tre 
shifrorë dhe 
katër shifrorë 
sipas 
madhësisë dhe 
duke përdorur 
shenjat > dhe 
<. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për 
orën mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbise
dim ….. 
Mësimdhënësi nga tableti paraqet materiale 
nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime të ndryshme në lidhje me 
përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit për 
orën që do të realizohet.Nxënësit ndjekin 
udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
 
Nxënësit luajnë lojra të ndryshme për gjetjen e 
numrit më të madh më të vogël 
Aktiviteteti kryesor 
Arsimtari në një bosht numeric rrëshqitës ku k 
ate shenuar numra treshifror dhe katërshifror 
nxënësve ju jep për detyrë të xhvillojnë 
aktivitete ,krahasimi I numrave 
 

kartela me 
numra, kartela 
me numra të 
shkruar tre 
shifror dhe katër 
shifror, kartela 
me fjalë dhe 
terme, shirita 
bosh dhe vargje 
letre të 
panumërta, 
shirita numrash 
rrëshqitës, 
vargje numrash, 
abakus, 

 
 
Libri faqe 51 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/zgj
idhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore etj. 
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 Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit tregojnë se si I kan gjet numrat më 
të mëdhej numrat e barabartë dhe numrat më 
të vegjël 
 
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 matematikë kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
23.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e16 
•  Krahason 
çifte të 
numrave tre 
shifror dhe 
katër 
shifror (më e 
madhe se, më e 
vogël se, 
shenjat >dhe 
< 
). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Rendit 
numrat tre 
shifrorë dhe 
katër shifrorë 
sipas 
madhësisë dhe 
duke përdorur 
shenjat > dhe 
<. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për 
orën mësimore 
Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbise
dim ….. 
Mësimdhënësi nga tableti paraqet materiale 
nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime të ndryshme në lidhje me 
përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit për 
orën që do të realizohet.Nxënësit ndjekin 
udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
 
Nxënësit luajnë lojën me numra treshifror dhe 
katërshifror,gjetja e numrit parardhës dhe 
pasardhës 
 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit ndahen në geupe dhe krahasojnë 
njeshet dhjetëshet ,qindëshet dhe mijëshet 

kartela me 
numra, kartela 
me numra të 
shkruar tre 
shifror dhe katër 
shifror, kartela 
me fjalë dhe 
terme, shirita 
bosh dhe vargje 
letre të 
panumërta, 
shirita numrash 
rrëshqitës, 
vargje numrash, 
abakus, 
 
 
Libër faqe 54 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/zgj
idhjet e dhëna 
në fletat e 
punës, fletët 
mësimore etj. 
 



44 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor

 

 
 
 
 
 
 

 dhe dhjet
pune sin 
nxën
fletën e punes

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

 

 

 

 

 

 

 
Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

dhe dhjetëmijëshet.Arsimtari përgadit fleta 
pune sin ë shembullin e mëposhtëm dhe 

nësit kryejnë detyrat sipas kërkesës në 
n e punes 

 

ktivitete përfundimtare 
Analizë 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? 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
26.09.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 17 
• Krahason 
çifte të 
numrave tre 
shifror dhe 
katër 
shifror (më e 
madhe se, më 
e vogël se, 
shenjat >dhe 
< 
). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rendit 
numrat tre 
shifrorë dhe 
katër shifrorë 
sipas 
madhësisë 
dhe duke 
përdorur 
shenjat >dhe 
<.. 
Renditja e 
numrave deri 
10000 sipas 
madhësisë 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim ….. 
Mësimdhënësi nga tableti paraqet materiale nga 
softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të 
ndryshme në lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 
vlerësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit ndjekin 
udhëzimet e mësimdhënësit. 

 
 
Arsimtari ju shpërndan laptopat nxënësve dhe ju jep 
për detyrë të luajnë në Toolkid lojën me abakuse.Në 
fillim ju jep lojën me tre pirgje,në aktivitein e dytë ju 
jep nxënësve detyrë që të rradhisin abakuset me katër 
pirgje dhe në fund ju jep detyrë të luajnë lojen në 
abakuse me pesë pirgje,që dotë thotë së nxënësit 
rradhisin numra pesëshifror. 
Aktiviteteti kryesor 
• Nxënësi tërheq kartela me numra katër shifrorë (për 

kartela me 
numra, kartela 
me numra të 
shkruar tre 
shifror dhe 
katër shifror, 
kartela me 
fjalë dhe 
terme, shirita 
bosh dhe 
vargje letre të 
panumërta, 
shirita 
numrash 
rrëshqitës, 
vargje 
numrash, 
abakus, 
 
Libri faqe 56 

▪ 
përgjigjet 
me gojë 
në pyetjet 
e dhëna 
nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪përgjigje
t/zgjidhjet 
e dhëna 
në fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
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shembull, 2 120, 1 899, 1 900), i rendit ato sipas 
madhësisë dhe shkruan shenjën përkatëse> ose < mes 
tyre. 
Arsimtari në boshtin numeric shenon numra katërshifror 
dhe nxënësit bëjnë krahasimin e numrave 
Vazhdojnë aktivitetet me kartela duke përdorur kartela 
me numra katërshifror dhe pesëshifror 

 

 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit konstatojnë se kan mësuar mënyeën e 
rradhutjes së numrave katërshifror dhe pesëshifror 
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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
27.09.2022 

Skenari i orës

Ora e 18 
•  
Krahason çifte 
të numrave tre 
shifror, katër 
dhe r 
shifror (më e 
madhe se, më 
e vogël se, 
shenjat >dhe 
< 
). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rendit 
numrat tre 
shifrorë dhe 
katër shifrorë 
sipas 
madhësisë 
dhe duke 
përdorur 
shenjat > dhe 
<.. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
….. 
Mësimdh
softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 
ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx
mësimdh

 
Aktiviteteti kryesor
Nxënë
shembullin e dh
 
 
 
 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet  

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

simdhënësi nga tableti paraqet materiale nga 
softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 
ilustrime të ndryshme në lidhje me përmbajtjen dhe 
standardet e vlerësimit për orën që do të 
realizohet.Nxënësit ndjekin udhëzimet e 

simdhënësit. 

 

Aktiviteteti kryesor 
ësit gjejnë paraardhësit dhe pasardhësit sin ë 

shembullin e dhënë 

kartela me 
numra, kartela 
me numra të 
shkruar tre shifror 
dhe katër shifror, 
kartela me fjalë 
dhe terme, shirita 
bosh dhe vargje 
letre të 
panumërta, shirita 
numrash 
rrëshqitës, vargje 
numrash, abakus,

Libri faqe 60

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

ndjekja e 
përparimit 

kartela me 
numra, kartela 

numra të 
shkruar tre shifror 
dhe katër shifror, 
kartela me fjalë 
dhe terme, shirita 
bosh dhe vargje 

panumërta, shirita 

rrëshqitës, vargje 
numrash, abakus, 

 
Libri faqe 60 

▪ 
përgjigjet 
me gojë 
në pyetjet 
e dhëna 
nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪përgjigje
t/zgjidhjet 
e dhëna 
në fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
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 25

87 
  12

58 
  14

75 
 

 44
23 

  25
97 

    

Aktiviteti 2  
Nxënësit duhet të gjejnë numrat ndërmjet numrave 
të dhënë shembull 
6058_______________________6061 
4012______________________4015……..vazhdojnë 
aktivitete të nghjashme 
 
Aktivitete përfundimtare 
Arsimtari jep detyrë në një bosht numeric të gjejnë 
numrat ndërmjet 
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 matematikë kl.iV

Përmbajtj
et 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
28.09.2022 

Skenari i orës

Ora e 19 
 
• 
Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 
000 
(mbledhës
, shuma,) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Shkruan 
çifte prej 
mijëshe 
shuma e të 
cilave është 
10 000. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdhën
arsimor :audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
ndryshme n
vlerësimit p
udhëzimet e m

 
Analizë,hulumtim,rikujtim,p
Aktiviteteti kryesor
 
 
 
Mësimdhën
dyshifrorë 
qindëshe të
• Nxënësit mendojnë se si mund të llogarisin shumën 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
 

Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim ….. 

nësi nga tableti paraqet materiale nga softveri 
arsimor :audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të 
ndryshme në lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 

simit për orën që do të realizohet.Nxënësit ndjekin 
zimet e mësimdhënësit. 

 

,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim…. 
Aktiviteteti kryesor 

nësi spjegon për mbledhjen e numrave 
 dhe treshifrorë që janëdhjetëshe dhe 
ë plota 

• Nxënësit mendojnë se si mund të llogarisin shumën 

Kartela me numra 
treshifror dhe 
numra katërshifror
-drejtëz numerike 
me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000
Libri i ri f.163

Libri f.65 

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

ndjekja e 
përparimit 

Kartela me numra 
treshifror dhe 
numra katërshifror 
drejtëz numerike 

me numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri te 
numri 10 000 

f.163 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/
zgjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
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prej 247 + 98. I diskutojnë strategjitë për mbledhje (për 
shembull, duke përdorur dhjetëshe ose qindëshe të 
plota, duke i paraqitur ato në një varg numrash të 
zbrazët, etj.) dhe thonë se 247 dhe 98 janë mbledhës, 
dhe numri që ata do të fitojnë është shumë. 
 
Aktiviteti 1 
Mësimdhënësi udhëxon nxënësit si  ti zgjidhin detyrat 
1,2,3,4 libër faqe 163 
Aktiviteti 2 
Mësimdhënësi jep udhëzimet e nevojshme në zgjidhjen 
e detyrës që nx. spari të plotësojnë dhjetëshet dhe në 
hapin e rredhës të plotësojnë me qindëshe.detyra 5 
libër faqe 164 
Aktiviteti 2 shembulli 2 
Mësimdhënësi jep udhëzimet e nevojshme në zgjidhjen 
e detyrës që nx. spari të plotësojnë dhjetëshet dhe në 
hapin e rredhës të plotësojnë me qindëshe.detyra 5 
libër faqe 164 
Aktiviteti 3 
 Mësimdhënësi jep udhëzimet e nevojshme në zgjidhjen 
e detyrës që nx.  të plotësojnë kullën me numra.detyra 
6 libër faqe 163 
 
 
Kliko këtu-kulla me numra 
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Mësimdhënësi parashtron pyetje:Si e fituat përgjigjen 
tuaj? Si do të mund ta kontrolloni përgjigjen tuaj? 
 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit shpjegojnë se si kanë ardhur deri te përgjigjet. 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
 
Detyra shtëpie:Zgjidh detyrën 7 libri faqe 164 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standard
et per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
29.09.2022 

Skenari i orës

Ora e 20 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 
000 
(mbledhës, 
shuma, ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
Shkruan 
çifte prej 
mijëshe 
shuma e 
të cilave 
është 10 
000. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdhën
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 
ilustrime të
standardet e vler
ndjekin udh

 
Analizë,hulumtim,rikujtim,p
• Nxënësit, të ndarë në dyshe, zgjidhin detyra të shkruara 
me mbledhje që është 1 000 (për shembull, 250 + 
000) dhe me mbledhje që
 
Aktiviteteti kryesor
Aktiviteti 1

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

nësi nga tableti pas extractimit të materialeve 
zgjedh materialin gjegjës për orën mësimore,paraqet 
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 

ë ndryshme në lidhje me përmbajtjen dhe 
standardet e vlerësimit për orën që do të realizohet.Nxënësit 
ndjekin udhëzimet e mësimdhënësit. 

 

,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim 
• Nxënësit, të ndarë në dyshe, zgjidhin detyra të shkruara 
me mbledhje që është 1 000 (për shembull, 250 +  = 1 
000) dhe me mbledhje që 

Aktiviteteti kryesor 
Aktiviteti 1 

Kartela me 
numra 
treshifror dhe 
numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000
Libri i ri f.163

Libri f.

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror dhe 
numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.163 

 
Libri f.67 

▪ 
përgjigjet 
me gojë 
në pyetjet 
e dhëna 
nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪përgjigjet
/zgjidhjet 
e dhëna 
në fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
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Mësimdhënësi përgadit kartela me mijëshe të plota,nxënësit 
zhvillojnë aktivitet në dyshe,me qëllim që të plotësojnë dhe 
arrijnë në cakun e numrit 10000 

 
Aktiviteti 2 
• Nxënësit zgjidhin detyra tekstuale, për shembull, Dy shkolla 
kanë 1,458 dhe 1,027 nxënës, secila individualisht. Sa 
nxënës kanë së bashku? 
Nxënësit shpjegojnë se si kanë ardhur deri te përgjigjet. 
 
Nxënësit përpilojnë detyrë tekstuale me shmbullin 2 në libër 
faqe 165 si p.sh Urata në ditën e ditëlindjes kishte 1000 
den,nga anëtarët e familjes fitoi edhe 2000 den,Nga shokët 
dhe shoqet e klasës mori edhe 5000 den.Sa denarë tuboi 
Urata për ditëlindje?Për ta kuptuar më lehtë përdor boshtin 
numerik në det.2 libri f.165 
Aktiviteti 3  
Mësimdhënësi jep udhëzimet e nevojshme në zgjidhjen e 
detyrës.3-4 libër faqe 165 
 
 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit shpjegojnë se si kanë ardhur deri te përgjigjet. 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
Detyra shtëpie 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
30.09.2022 

Skenari i orës

Ora e 21 
 
• Mbledhja dhe 
zbritja deri në 
10 000 
(mbledhës, 
shuma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Shkruan çifte 
prej mijëshe 
shuma e të 
cilave është 10 
000. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
….. 
Mësimdh
softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe ilustrime 
të ndryshme n
standardet e vler
realizohet.Nx
mësimdh

 
Analiz
 
 
Aktiviteteti kryesor
• Nxënësit, të ndarë në dyshe, zgjidhin detyra të 
shkruara me mbledhje që është 1 000 (për shembull, 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

 
simdhënësi nga tableti paraqet materiale nga 

softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe ilustrime 
ndryshme në lidhje me përmbajtjen dhe 

standardet e vlerësimit për orën që do të 
realizohet.Nxënësit ndjekin udhëzimet e 

simdhënësit. 

 

Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim 

Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit, të ndarë në dyshe, zgjidhin detyra të 

shkruara me mbledhje që është 1 000 (për shembull, 

 
Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike 
me numra 
të rradhitur 
nga numri 
100 deri te 
numri 10 
000 
Libri i ri 

Libri f.68

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike 
me numra 
të rradhitur 
nga numri 
100 deri te 
numri 10 

Libri i ri f.166 

 
68 

▪ 
përgjigjet 
me gojë 
në pyetjet 
e dhëna 
nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪përgjigjet
/zgjidhjet 
e dhëna 
në fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
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Vazhdojnë orët tjera me rradhë për muajin Tetor 

250 +  = 1 000) dhe me mbledhje që është 10 
000 (për shembull,  + 7 500 = 10 000). Diskutojnë 
rreth pyetjeve: Si e fituat përgjigjen tuaj? Si do të 
mund ta kontrolloni përgjigjen tuaj? 
https://www.youtube.com/watch?v=cdCzSuexR5w 
 
 
Aktiviteti 1 
Mësimdhënësi jep udhëzimet e nevojshme 
nëzgjidhjen e detyrës.1dhe2 libër faqe 166 
 
Aktiviteti 2 
Mësimdhënësi udhëzon nx.në zgjidhjen e detyrës 
tekstuale detyra 3 libër faqe 166 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit shpjegojnë se si kanë ardhur deri te 
përgjigjet. 
Aktiviteti përfundimtar 
Nxënësit konstatojnë se e kundërta e mbledhjes 
është zbritja dhe anasjellatas 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
Detyra shtëpie:aktivitete me numra tëçifteve 
tëmijësheve 
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1 8.09.2021 Pavarësia e R.Maqedonisë E MËRKURÊ 
2 11.10.2022 11 Tetori E HËNË 
3 23.10.2022 Dita revolucionare E DIEL 
4 22.11.2022 Dita e alfabetit E MARTË 
5 8.12.2022 Klimenti i Ohrit E MËRKURË 
6 16.04.2023 Pashkët E DIEL 
7 1.05.2023 1Maji E HËNË 
8 21.04.2023 Festa e F. bajramit E PREMTE 
9 24.05.2023 Kirili dhe Metodi E PREMTE 
 Ditë jo pune gjat vitit shkollor 2022/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor

 

Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet per 
vleresim 

Ora data e 
realizimit 
3.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 22 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 
000 
(mbledhës, 
shuma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mbledh 
numër katër 
shifror me 
dhjetëshe, 
qindëshe ose 
mijëshe të 
plotë. 

1 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 
ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

 
Aktiviteteti kryesor
Mësimdh
shkurt
dhe mbrapsht nga numri 1000
Aktiviteti 1
numrat e mij
numrave,si p
shto nga 100 me q
është

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                                      arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 

Aktiviteteti kryesor 
simdhënësi bisedon për numrat katërshifror,aktivitet I 

shkurtër me numrat e plotë qindëshe duke numëruar para 
dhe mbrapsht nga numri 1000-1oo dhe anasjellatas 
Aktiviteti 1 Mësimdhënësi në bosht numerik paraqet 
numrat e mijëshëvë të plota dhe udhëzon që ndërmjet 
numrave,si për shembull ndërmjet numrave 6000 dhe 7000 
shto nga 100 me qëllim që të arrij në cakun e cajktuar siç 

ë numri 7000 në rastin konkret.Vazhdojnë aktivitete të 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000
Libri i ri 

Libri 

arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.166 

 
Libri f.69 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/zgji
dhjet e dhëna 
në fletat e 
punës, fletët 
mësimore etj. 
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ngjashme

Aktivitete përfundimtare
Nxënësit shpjegojnë se si kanë ardhur deri te përgjigjet.
Reflektim
1. Çka bëmë sot?
2. Si ndjeheshit?
3. Çka mësuat?
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme?

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

ngjashme. 

 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit shpjegojnë se si kanë ardhur deri te përgjigjet. 
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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
4.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 23 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
(mbledhës, 
shuma, ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mbledh 
numër katër 
shifror me 
dhjetëshe, 
qindëshe 
ose mijëshe 
të plotë. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 
ilustrime t
standardet e vler
ndjekin udh

 
Analiz
• Nxënësit tregojnë shpejt çifte të numrave mbledhja e të 
cilave është 10, 20, 100 ose 1 000, për shembull, 7 + 
10, 
 
Aktiviteteti kryesor
Aktiviteti 1
Mësimdh
numrat kat

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës 

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

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

 

Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim 
• Nxënësit tregojnë shpejt çifte të numrave mbledhja e të 
cilave është 10, 20, 100 ose 1 000, për shembull, 7 +  = 
 + 80 = 100, 400 +   

Aktiviteteti kryesor 
Aktiviteti 1 

simdhënësi paraqet boshtin numerik dhe spjegon për 
numrat katërshifror 

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

 
Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
-drejtëz 
numerike 
me numra 
të rradhitur 
nga numri 
100 deri te 
numri 10 
000 
Libri i ri f.168 

 
Libri f.70 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/zgji
dhjet e dhëna 
në fletat e 
punës, fletët 
mësimore etj. 
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Aktiviteti 2 
• Një nxënës tërheq tre kartela dhe shpejt e llogarit shumën 
e tyre. Nxënësi tjetër e mat kohën kur shoku i tij i klasës e 
tregon rezultatin. 
Shkruhet koha që do të matet me kronometër për secilin 
nxënës. Fituesi është nxënësi që ka llogaritur shumën e 
saktë në kohën më të 
shkurtër 
 
Aktiviteti zhvillohet në çift 
Mësimdhënësi përgadit kartela me numra të ndryshëm 
katërshifrorë dhe zhvillon aktivitete me numra,duke u shtuar 
numrave të ndryshëm numra nga 10,20,…… e kësht me 
rradhë. 
Nxënësit i zgjidhin detyrat me shokun e klasës nga çifti, dhe 
më pas bëhet një vlerësim nga shokët e klasës. 
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Aktiviteti 3 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit të zgjidhin detyrën 2 dhe 
3,libri faqe 168 
 
 
Aktivitete përfundimtare 
Detyra 4 libri faqe 168 
Detyra shtëpie:Aktivitete me numra katërshifrorë 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
5.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 24 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
(mbledhës, 
shuma, ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mbledh 
numër katër 
shifror me 
dhjetëshe, 
qindëshe 
ose mijëshe 
të plotë. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
materialin gjegj
softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
ndryshme n
vlerësimit p
udhëzimet e m

 
 
 
Aktiviteteti kryesor
Mësimdh
kaluar,paraqet boshtin numerk dhe aktivitet I ngjash

Aktiviteti 1
Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                                arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës 

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

simdhënësi nga tableti pas extractimit të materialeve zgjedh 
materialin gjegjës për orën mësimore,paraqet materiale nga 
softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të 
ndryshme në lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 

simit për orën që do të realizohet.Nxënësit ndjekin 
zimet e mësimdhënësit. 

 

Aktiviteteti kryesor 
simdhënësi përsërit dhe rikujton nx.nga ora e 

kaluar,paraqet boshtin numerk dhe aktivitet I ngjashëm. 

 
Aktiviteti 1 

arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

tableti pas extractimit të materialeve zgjedh 

 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.169 

 
 
 
Librif.71 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/
zgjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
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Nx.zgjidhin detyrën tekstuale det.2 lib.faqe 169 
Aktiviteti 2 
Nxënësit zgjidhin det.1 dhe 2 lib.faqe 170 
Aktiviteti 3 Kliko këtu-sfera me numra 
Mësimdhënësi çfaq në tabelë elektronike sfera me numra të 
ndryshëm dhe ju jep për detyrë të kombinojnë numrat 
katërshifror që të fitojnë numra të ndryshëm nga topthat e 
kombinuar 

 

 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit shpjegojnë strategjitë më të përshtatshme 
 se si kanë ardhur deri te përgjigjet. 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
Detyra shtëpie:Nxënësit hulumtojnë numrat katërshifror me 
qindëshe të plota 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
6.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 25 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
(mbledhës, 
shuma, ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mbledh 
numër katër 
shifror me 
dhjetëshe, 
qindëshe 
ose mijëshe 
të plotë. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
materialin gjegj
softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
ndryshme n
vlerësimit p
udhëzimet e m

 
Analiz
Mësimdh

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                     arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës 

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

simdhënësi nga tableti pas extractimit të materialeve zgjedh 
materialin gjegjës për orën mësimore,paraqet materiale nga 
softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të 
ndryshme në lidhje me përmbajtjen dhe standardet e 

simit për orën që do të realizohet.Nxënësit ndjekin 
zimet e mësimdhënësit. 

 

Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim 
simdhënësi me nxënësit bashkëbisedojnë për mbledhjen 

arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

tableti pas extractimit të materialeve zgjedh 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.171 

 
 
Librif.73 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪përgjigjet/
zgjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
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dhe zbritjen me mij
Aktivitet i shkurt
plota.
Mësimdh
të mgjashme nga ora e kaluar

Aktiviteteti kryesor
Aktiviteti 1
• Një nxënës tërheq tre kartela dhe shpejt e llogarit shumën e 
tyre. Nxënësi tjetër e mat kohën kur shoku i tij i klasës e 
tregon rezultatin.
Shkruhet koha që do të matet me kronometër për seci
nxënës. Fituesi është nxënësi që ka llogaritu
në kohën më të 
Mësimdh
katërshifror 

 

Dhe kartel
aktivitet kartelat q
kartel
madh.
 
Aktiviteti 2
Nxënë

zbresin numrin

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

dhe zbritjen me mijëshe të plota. 
Aktivitet i shkurtë;NUmërimi para mbrapsht me mijëshe të 
plota. 

simdhënësi përsërit aktivitetin ne boshtin numerik aktivitete 
mgjashme nga ora e kaluar 

 
Aktiviteteti kryesor 
Aktiviteti 1 
• Një nxënës tërheq tre kartela dhe shpejt e llogarit shumën e 
tyre. Nxënësi tjetër e mat kohën kur shoku i tij i klasës e 
tregon rezultatin. 
Shkruhet koha që do të matet me kronometër për secilin 
nxënës. Fituesi është nxënësi që ka llogaritur shumën e saktë 
në kohën më të shkurtër. 

simdhënësi përgadit kartela me numra të ndryshëm 
rshifror  

 

Dhe kartelë me numrin Nxënësit zhvillojnë 
aktivitet kartelat qëi kan në duar nxënësit u shtojnë edhe 
kartelën me numrin 1000 dhe fitojnë numrin për 1000 më të 
madh. 

Aktiviteti 2 
ësit njejt si në aktivitetin e parë numrave ngakartelat u 

zbresin numrin dhe aty konstatojnë se me 

rit aktivitetin ne boshtin numerik aktivitete 
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zbritjen e numrit për 1000 nga kartela,numri zvoglohet për 
1000. 
Aktiviteti 3 
Numrave nga kartela iu shtohet dhe iu zbritet për 
3000,1000,2000,5000,nxënësit vërejnë se numri po rritet ose 
zvoglohet për aq sa I shtojmë ose zbresim. 

 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit konstatojnë se një numri nëse I shtojmë një mijëshe 
të plotë per aq më shumë rritet ose zvoglohet 
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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
7.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 26 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
( i zbritshmi, 
zbritësi, 
ndryshimi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zbret 
numra katër 
shifror të 
cilët janë 
shumëfishi i 
1 000, 100, 
10 (mijëshe, 
e plotë, 
qindëshe e 
plotë, 
dhjetëshe). 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 
ilustrime t
standardet e vler
ndjekin udh

 
Aktiviteteti kryesor
Aktiviteti 1
Mësimdh
kalim.
Mësimdh
zbritshmi,cili num
ndryshimi

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                                             Zekirja latifi

Skenari i orës 

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

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

 

Aktiviteteti kryesor 
Aktiviteti 1 

simdhënësi rikujton dhe spjegon për zbritjen e numrave pa 
kalim. 

simdhënësi bashkëbisedojnë për ndryshimin,kush është I 
zbritshmi,cili numër është zbritësi dhe cili numër është 
ndryshimi. 

Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

r zbritjen e numrave pa 

Kartela me 
numra 
treshifror dhe 
numra 
katërshifror 
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.171 

 
 
Librif.76 

▪ 
përgjigjet 
me gojë 
në pyetjet 
e dhëna 
nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
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Mësimdhënësi orienton nxënësit në zgjidhjen e detyrës 1 dhe 
2 libri faqe 174 
Aktiviteti 2 
Mësimdhënësi orienton nxënësit në zgjidhjen e detyrës 2 libri 
faqe 174 
Aktivitete interactive 
http://www.childrenspuzzles.net/playtower.php?id=1 
 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit shpjegojnë strategjitë më të përshtatshme 
 se si kanë ardhur deri te përgjigjet 
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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
10.10.2022 
E Hënë 

Skenari i

Ora e 27 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
( i zbritshmi, 
zbritësi, 
ndryshimi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zbret 
numra katër 
shifror të 
cilët janë 
shumëfishi i 
1 000, 100, 
10 (mijëshe, 
e plotë, 
qindëshe e 
plotë, 
dhjetëshe). 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 
ilustrime t
standardet e vler
ndjekin udh

Aktiviteteti kryesor
Aktiviteti 1
Mësimdh
kalim.
Mësimdh
zbritshmi,cili num
ndryshimi
Mësimdh
2 libri faqe 174

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                              Zekirja latifi 

Skenari i orës 

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

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

 
Aktiviteteti kryesor 
Aktiviteti 1 

simdhënësi rikujton dhe spjegon për zbritjen e numrave pa 
kalim. 

simdhënësi bashkëbisedojnë për ndryshimin,kush është I 
zbritshmi,cili numër është zbritësi dhe cili numër është 
ndryshimi. 

simdhënësi orienton nxënësit në zgjidhjen e detyrës 1 dhe 
2 libri faqe 174 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

r zbritjen e numrave pa 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.175 

 
Librif.77 

 
 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
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Aktiviteti 1 
Mësimdhënësi i orienton nxënësit në zgjidhjen e detyrës 3 dhe 
4 libër faqe 175 
Aktiviteti 2 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit se si ta zgjidhin drtyrën 5 
faqe 175 
 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit shpjegojnë strategjitë më të përshtatshme 
 se si kanë ardhur deri te përgjigjet 
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:Zgjidhja e detyrës 6 
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Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
11.10.2022 
 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Festa 11 Tetori 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
12.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 28 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
(mbledhës, 
shuma, ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mbledh 
numër katër 
shifror me 
numër 
dyshifror, 
tre shifror 
dhe katër 
shifror, 
duke 
zgjedhur 
strategji të 
përshtatshm
e. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 
ilustrime t
standardet e vler
ndjekin udh

 
Aktiviteteti kryesor
Mësimdh
detyrave;mbledhja
https://www.youtube.com/watch
 
https://www.you

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës 

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

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

 

Aktiviteteti kryesor 
simdhënësi në monitor çfaq aktivitete interactive të 

detyrave;mbledhja deri 10000 me kalim 
https://www.youtube.com/watch?v=0Zxl34h2RxE 

https://www.youtube.com/watch?v=oKZ8XXMX_Ks 

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.176 

 
 
Librif.78 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës 
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Aktiviteti 1 
Mësimdhënësi spjegon klasifikimin  njesheve dhe 
dhjetësheve,në tabelë elektronike tregon shembuj konkret për 
zgjidhjen e detyrave. 
Aktiviteti 2 
Mësimdhënësi orienton nx,se si duhet të zgjidhen detrat 3,4,5 
libër f.177 
Aktiviteti 3 
Aktivitete interactive-kulla me numra 
http://www.childrenspuzzles.net/playtower.php?id=44 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit shpjegojnë strategjitë më të përshtatshme 
 se si kanë ardhur deri te përgjigjet 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor

 

 

Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
13.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 29 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
(mbledhës, 
shuma, ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mbledh 
numër katër 
shifror me 
numër 
dyshifror, 
tre shifror 
dhe katër 
shifror, 
duke 
zgjedhur 
strategji të 
përshtatshm
e. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 
ilustrime t
standardet e vler
ndjekin udh

kryesor
Aktiviteti 1
Nx.zgjidhin detyr
Aktiviteti 2
Mësimdh
kërkes
numrave kat

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës 

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

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

Aktiviteteti 
kryesor 
Aktiviteti 1 
Nx.zgjidhin detyrën 8 a),b),c),d) libri faqe 178 
Aktiviteti 2 

simdhënësi I udhëzon nx.të zgjidhin detyrën 9 sipas 
rkesës,nxënësit lexojnë detyrën dhe formojnë dy çifte të 

numrave katërshifror.si p.sh me numrin 6 dhe 7,si dhe me 

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.178 
 

 
 
Librif.80 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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numrin 2 dhe 3  p.sh  
 
 

 +               =    
 
Aktiviteti 3 
Mësimdhënësi I udhëzon nxënësit në zgjidhjen e detyrës 
tekstuale det. 10 libër faqe 178 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit kan kuptuar se si fitohet numri 10000 
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:Përsëritje e aktiviteteve në klasë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7677 2323 10000 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
14.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 30 
 
• Zbret numra 
katër shifror 
të cilët janë 
shumëfishi i 1 
000, 100, 10 
(mijëshe, e 
plotë, 
qindëshe e 
plotë, 
dhjetëshe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zbret 
numra katër 
shifror të 
cilët janë 
shumëfishi i 
1 000, 100, 
10 (mijëshe, 
e plotë, 
qindëshe e 
plotë, 
dhjetëshe). 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 dhe 
ilustrime t
standardet e vler
ndjekin udh

 
Mësimdh
detyrave t
Aktiviteteti kryesor
Mësimdh
e kund
anasjelltas.Rezultatin dhe kontrollimin e detyr

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës 

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

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

 

simdhënësi rikujton nxënësit për mënyrën dhe ecurinë e 
detyrave të zbritjes së numrave treshifrorë dhe katërshirorë 
Aktiviteteti kryesor 

simdhënësi spjegon korelacionin mbledhje zbritje,tregon se 
e kundërta e mbledhjes është zbritja dhe 
anasjelltas.Rezultatin dhe kontrollimin e detyrës mund ta 

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

si spjegon korelacionin mbledhje zbritje,tregon se 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.179 

 
 
Librif.81 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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bëjmë me mbledhjen e ndryshimit dhe  zbritësit. 
Aktiviteti 1 
Mësimdhënësi orienton nx.të në zgjidhjen e detyrës 1 dhe 2 
libër faqe 180 
Aktiviteti 2 
Mësimdhënësi orienton nx.të në zgjidhjen e detyrës 3 dhe 4 
libër faqe 180 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit konstatojnë se e kundërta e mbledhjes është zbritja 
dhe anasjellatas. 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
Detyrë shtëpie:Zgjidh detyrën 5 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
17.10.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 31 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
( i zbritshmi, 
zbritësi, 
ndryshimi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zbret 
numra katër 
shifror të 
cilët janë 
shumëfishi i 
1 000, 100, 
10 (mijëshe, 
e plotë, 
qindëshe e 
plotë, 
dhjetëshe). 

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

 
 
Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi flet për mbledhjen dhe zbritjen e numrave afër 
dhjetëshes dhe qindëshes së plotë 
Aktiviteti 1 mësimdhënësi udhëzon nx,nëplotësimin e 
detyrave në tbelën 1 dhe 2,duke pasur kujdes që dhjetëshene 
afert ta përdorë për lehtësim për zgjidhje. 
Aktiviteti 2 
Mësimdhënësi I udhëzon nxënësit të zgjidhin detyrën 3 libër 
faqe 182 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.181 
 
 

 
 
Librif.83 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 



79 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor

 

Aktivitet

Mësimdh
duke p
Aktivitete 
 
Reflektim
1. Çka bëmë sot?
2. Si ndjeheshit?
3. Çka mësuat?
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme?
Detyr
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

Aktiviteti 3 

simdhënësi I udhëzon nxënësit të zgjidhin detyrën 4,5,6 
duke përdorur boshtin numeric. 
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:zgjidh detyrën 7 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
18.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 32 
 
 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
(mbledhës, 
shuma) 
 
 
 
 
 
 
 

• Mbledh 
numër katër 
shifror me 
numër 
dyshifror, 
tre shifror 
dhe katër 
shifror, 
duke 
zgjedhur 
strategji të 
përshtatshm
e. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
 
 
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx
 
Mësimdh
ndryshme  t

Aktiviteteti kryesor
Mesimdh
numrave me mbledhje.M
pune me kombinatorika t

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 

Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim ….. 

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

simdhënësi bashkëbisedon me nxënësit për mënyra të 
ndryshme  të mbledhjes 

 
Aktiviteteti kryesor 
Mesimdhënësi spjegon për disa kombinatorika të 
numrave me mbledhje.Mësimdhënësi përgadit fletë 
pune me kombinatorika të ndryshme të numrave 

 
,ilustrime të 
ndryshme
Fletë pune
Kompjuter.tablet
,laptop,internet,s
oftëer arsimor 
etj. 
Tabelë e 
bardhë,markera 
me 
ngjyra,tablet.lapt
op 
Libri i ri f.181

 
Librif.

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimi
t 

,ilustrime të 
ndryshme 
Fletë pune 
Kompjuter.tablet
,laptop,internet,s
oftëer arsimor 

 
Tabelë e 
bardhë,markera 
me 
ngjyra,tablet.lapt

Libri i ri f.181 

 

f.85 

▪ 
përgjigjet 
me gojë 
në 
pyetjet e 
dhëna 
nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet
/zgjidhjet 
e dhëna 
në fletat 
e punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat 
e 
shtëpisë 
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Kombinim i parë 9+8+7 
Kombinim i dytë 15+5+4 
Kombinim i tretë 18+2+4 

Aktiviteti 1 
Mësimdhënësi udhëzon nx.si ta zgjidhin det.1 faqe 
183.Nxënësit spjegojnë në sa mënyra ka bërë 
mbledhjen 
3  6 9 15 
16 7 13 2 
11 4 18 5 

 
Aktiviteti 2 
Aktivitet interaktiv 
Mësimdhënësi paraqet në tabelë elektronike,në 
projector lcd ose në ndonjë paisje tjetër 
elektronike(mvarsisht çfarë kushte ofron situate) 
https://www.youtube.com/watch?v=B9J4p6qsQKA 
Aktiviteti 3 
Nxënësit përdorin metodën e të njehsuarit 
përmendësh,duke pas parasysh metodën më të lehtë të 
njehsimit ata/ato,përdorin rrumbullakimin e numrave të 
dhjetësheve ose qindësheve më të afërt. 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit konstatojnë se ekzistojnë disa mënyra të 
mbledhjes dhe se mund të përdorin metoda më të 
lehta,më tësakta dhe më të shpejta për mbledhjen e 
numrave. 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
Detyrë shtëpie:Zgjidh detyrën 4 lib.f.184 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
19.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 33 
 
 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
(mbledhës, 
shuma,) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mbledh 
numër katër 
shifror me 
numër 
dyshifror, 
tre shifror 
dhe katër 
shifror, 
duke 
zgjedhur 
strategji të 
përshtatshm
e. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
 
 
Aktiviteti hyrës
Analiz
 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegj
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
lidhje me p
orën q
mësimdh
 
Mësimdh
mbledhjes s

Aktiviteteti kryesor
Mësimdh

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                     arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 

Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim 

Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim ….. 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 

:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme në 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit për 

n që do të realizohet.Nxënësit ndjekin udhëzimet e 
simdhënësit. 

simdhënësi flet për strategjitë e përshtatshme të 
mbledhjes së numrave 

 
Aktiviteteti kryesor 

simdhënësi bashkë me nxënësit bashkëbisedon për 

Kartela me 
numra 
treshifror dhe 
numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri 
te numri 10 
000 
Libri i ri f.185

 
Librif.87

arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror dhe 
numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri 
te numri 10 

 
Libri i ri f.185 

 

87 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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mënyrat e mbledhjes së numrave,flet bisedojnë për 
rrumbullakimin e numrave si metodë lehtësuese në 
mbledhjen e numrave. 
Mësimdhënësi jeo shembuj konkret për menyrat dhe 
ecurinë e detyrave për mbledhjen e numrave. 
Aktiviteti 1 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit si ta zgjidhin detyrën 
5 dhe 6 libri faqe 185 
Aktivitete përfundimtare 
Mësimdhënësi spjegon për mënyrën e zgjidhjes 
Sëdetyrës 7 
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: Mësimdhënësi spjegon për det.7 
(mënyrën e zgjidhjes Së detyrës tekstuale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor

 

Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
20.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 34 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
( i zbritshmi, 
zbritësi, 
ndryshimi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zbret 
numra 
katërshifror, 
duke 
zgjehdur 
strategjinë e 
përshtatshm
e. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
 
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
….. 
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin 
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
lidhje me p
orën që
e mësimdh
Mësimdh
nxënësit p

Aktiviteteti kryesor
Mësimdh
zbritshmin ose zbrit
dhjetëshen ose qind

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet  

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 

Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim 

simdhënësi nga tableti pas extractimit të 
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 

simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme në 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit për 

ë do të realizohet.Nxënësit ndjekin udhëzimet 
simdhënësit. 

simdhënësi flet,rikujton dhe bashkëbisedon me 
sit për mënyren e zbritjes së numrave deri 10000 

 
Aktiviteteti kryesor 

simdhënësi spjegon për operacopnet ezbritjes,të 
zbritshmin ose zbritësin mund ta rrumbullakojmë në 

shen ose qindëshen më të afërt,njejt si tek 

Kartela me 
numra 
treshifror dhe 
numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri 
te numri 10 
000 
Libri i ri f.186

Librif.88 

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 

treshifror dhe 

katërshifror 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri 
te numri 10 

Libri i ri f.186 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/zgj
idhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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mbledhja. 
AKtiviteti 1 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit të zgjidhin detyrën 1faqe 
186,me rrumbullakim 
AKtiviteti 2 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit të zgjidhin detyrën 2 faqe 
186,me rrumbullakim,duke përdorur kllapat 
AKtiviteti 3 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit të zgjidhin detyrën 3 libër 
faqe 187 
AKtiviteti 4 
Mësimdhënësi bashkarisht me nxënësit diskutojnë për 
strategjitë e zbritjes së numrave 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit të zgjidhin detyrën 3 libër 
faqe 187 
AKtiviteti 5 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit si ta zgjidhin detyrën  
problemore detyra 4 faqe 187 
Aktiviteteti përfundimtarë 
Nxënësit konstatojnë se operacopnet ezbritjes,të 
zbritshmin ose zbritësin mund ta rrumbullakojmë në 
dhjetëshen ose qindëshen më të afërt,njejt si tek 
mbledhja. 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
Detyrë shtëpie:Zgjidh detyrën 5 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
21.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 35 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
(mbledhës, 
shuma, vetaia 
komutative, 
vetia 
asociative, i 
zbritshmi, 
zbritësi, 
ndryshimi) 
 
 
 
 
 
 

.• Zbret 
numra 
katërshifror, 
duke 
zgjehdur 
strategjinë e 
përshtatshm
e. 

1 orë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për 
orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analiz
Përsë
 
Aktiviteteti kryesor
Mëësimdh
microsoft forms dhe bashakrisht me nxen
zhvillojn
Udhë
https://www.youtube.com/watch
U 

Tutorial)Udh
Microsoft forms)

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  
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Skenari i orës Mjetet  

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

ëritje, ushtrime,kuiz 

Aktiviteteti kryesor 
simdhënësi përgadit test në kahoot ose 

microsoft forms dhe bashakrisht me nxenësit 
zhvillojnë aktivitete interactive. 

ëzues për përgaditjen e testit në kahoot 
https://www.youtube.com/watch?v=zLKhON6EEb

Tutorial)Udhëzues për përgaditjen e testit në 
Microsoft forms) 

 
Kartela me 
numra treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 deri 
te numri 10 000
Libri i ri 
f.184,185,186

f.184,89,90, 

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra treshifror 
dhe numra 
katërshifror 

numerike me 

rradhitur nga 
numri 100 deri 
te numri 10 000 

f.184,185,186 

 

▪ përgjigjet me 
gojë në pyetjet 
e dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/zgjidh
jet e dhëna në 
fletat e punës, 
fletët mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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https://trekendeshididaktik.wordpress.com/2020/
11/26/udhezim
microsoft
Aktivitete interak
http://www.childrenspuzzles.net/playtower.php?id
=44 
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https://trekendeshididaktik.wordpress.com/2020/
11/26/udhezim-per-qasjen-e-nxenesve-ne-testin-
microsoft-forms/ 
Aktivitete interaktive 
http://www.childrenspuzzles.net/playtower.php?id

 

 



88 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor

 

Kliko këtu

Kliko këtu
mbledhja dhe zbritja me numra
Vazhdim i
nxën
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 shtë
http://www.childrenspuzzles.net/playtower.php?id
=44 

 

 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

 
Kliko këtu-Mentimeter 

 
Kliko këtu-wordwall 
mbledhja dhe zbritja me numra-kulla me numra 
Vazhdim i aktiviteteve mësimdhënësi udhëzon 

nësit në zgjidhjen e detyrave faqe 188 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën 

përditshme? 
Detyrë shtëpie;AKTIVITETE INTERAKTIVE 
http://www.childrenspuzzles.net/playtower.php?id
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Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
24.10.2022 
 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Festa e ditës së 
luftës 
revolucionare 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
25.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 36 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
(mbledhës, 
shuma, vetaia 
komutative, 
vetia 
asociative, i 
zbritshmi, 
zbritësi, 
ndryshimi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zbret 
numra 
katërshifror, 
duke 
zgjehdur 
strategjinë e 
përshtatshm
e. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegj
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
lidhje me p
orën q
mësimdh

 
Aktiviteti hyrës
Analiz

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

simdhënësi nga tableti pas extractimit të 
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 

simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme në 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit për 

n që do të realizohet.Nxënësit ndjekin udhëzimet e 
simdhënësit. 

 

Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000
Libri i ri f.189
 

Librif.91

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.189 

 
91 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/zgj
idhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësi flet për mbledhjen dhe zbritjen dhe 
konceptin mbledhje zbritje 
https://www.youtube.com/watch?v=LegNWQ61mOQ 
Vetia komutative 
https://www.youtube.com/watch?v=k7UR90CbYcY&t=
218s 
Mësimdhënësi tregon se nëse mbledhësve ju 
ndryshohet vendi shuma nuk ndryshon,kjo është vetia 
komutative e mbledhjes A+B=B+A 
Mësimdhënësi spjegon për vetinë associative:Te 
operacioni I mbledhjes,nëse mbledhësit grupohen në 
mënyra të ndryshme,shuma nuk ndryshon.Dhe shenon  
formulën në tabelë(A+B)+C=A+(B+C) 
Aktiviteti 1  
Mësimdhënësi udhëzon nx. Si të zgjidhin detyrën 1 dhe 
2 lib.f,189 
Aktiviteti 2 
Mësimdhënësi udhëzon nx.të mbledhin numrat në 
detyrën 3 faqe 190 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit ta zgjidhin det.4 dhe 5 
faqe 190 
Aktiviteteti përfundimtar 
Nxënësit kan kuptuar se tek mbledhja vlen vetia 
komutative dhe vetia associative(shoqëruese) 
Detyrë shtëpie:Nxënësit zgjidhin detyrën 6 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
26.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 37 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 
000(mbledhës
, shuma, vetia 
komutative, 
vetia 
asociative, ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Me 
përdorimin 
e vetive 
komutative 
ose 
asociative 
mbledhë 
numra, 
duke i 
grupuar 
çiftet shuma 
e të cilave 
është 
dhjetëshe, 
qindëshe 
ose mijëshe 
e plotë. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bash
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegj
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
lidhje me p
orën q
mësimdh

Aktiviteteti kryesor
Mësimdh
ndryshme nga nj
Aktivitete interactive
https://www.youtube.com/watch
Aktivitete interactive
https://www.youtube.com/watch?v=DoW9_eJmDa8

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

simdhënësi nga tableti pas extractimit të 
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 

simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme në 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit për 

n që do të realizohet.Nxënësit ndjekin udhëzimet e 
simdhënësit. 

 
Aktiviteteti kryesor 

simdhënësi përgdit fletë pune me detyra të 
ndryshme nga njësitë e kaluara 
Aktivitete interactive-vetia komutative 
https://www.youtube.com/watch?v=8uUsDUYfr4M 
Aktivitete interactive-vetia associative 
https://www.youtube.com/watch?v=DoW9_eJmDa8 

Kartela me 
numra 
treshifror dhe 
numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000
Libri i ri 
f.189,190

 
Libri f.91

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror dhe 
numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
ibri i ri 

f.189,190 

 

91-92 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit kan rezonuar vetinë komutative dhe 
asociative 
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 interactive-vetia associative 
dhe vetia komutative 
https://www.youtube.com/watch?v=k7UR90CbYcY&t=492s 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
27.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 38 
 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 
000 ( vetia 
komutative, 
vetia 
asociative)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Me 
përdorimin 
e vetive 
komutative 
ose 
asociative 
mbledhë 
numra, 
duke i 
grupuar 
çiftet shuma 
e të cilave 
është 
dhjetëshe, 
qindëshe 
ose mijëshe 
e plotë. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
….. 
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegj
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
lidhje me p
orën q
mësimdh

 
Mësimdh
dhe associative t
Aktiviteteti kryesor
Aktiviteti 1
Mësimdh
projector lcd

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 

:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme në 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit për 

n që do të realizohet.Nxënësit ndjekin udhëzimet e 
simdhënësit. 

 

simdhënësi flet për zbatimin e vetisë komutative 
dhe associative të mbledhjes 
Aktiviteteti kryesor 
Aktiviteti 1 

simdhënësi paraqet në tabelë elektronike,në 
projector lcd ose në ndonjë paisje tjrtër elektronike 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike 
me numra 
të rradhitur 
nga numri 
100 deri te 
numri 10 
000 
Libri i ri f.191
 

Libri f .93

 

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike 
me numra 
të rradhitur 
nga numri 
100 deri te 
numri 10 

Libri i ri f.191 

93 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/zgji
dhjet e dhëna 
në fletat e 
punës, fletët 
mësimore etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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detyrën 1 dhe bashkarisht me nxënsit zgjidhin detyrat 
e dhëna duke përdorë vetinë associative të mbledhjes 
Aktiviteti 2 
MËsimdhënësi udhëzon në zgjidhjen tekstuale të 
detyrës 2 f.191 
Aktiviteti 3 
Mësimdhënësi i udhëzon nxënësit të zgjidhin detyrën 3 
duke shenuar pasardhësit 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit rezynojnë zbatimin e vetisë komutative dhe 
associative gjat mbledjes 
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:Nxënësit plotësojnë katrorët e 
zbrazur në det.4 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
28.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 39 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
(mbledhës, 
shuma, i 
zbritshmi, 
zbritësi, 
ndryshimi)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Përcakton 
nëse numri 
është çift 
ose tek, 
shuma dhe 
ndryshimi i 
numrave 
çift dhe 
tek. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Arsimtari përgadit nxënësit 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
….. 

Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegj
mësimore,
:audio 
lidhje me p
orën q
e më
Aktiviteteti kryesor
Mësimdh
mbledh
Mësimdh
se sa shifra ka nj
numë
Aktiviteti 1
Mësimdh

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

 

 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 

:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme në 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit për 

n që do të realizohet.Nxënësit ndjekin udhëzimet 
ësimdhënësit. 

Aktiviteteti kryesor 
simdhënësi flet për varshmërinë e shumës nga 

mbledhësat çift dhe tek. 
simdhënësi rikujton nxënësit se pa marr parasysh 

se sa shifra ka një numër,numri I fundit tregon se ai 
ër është çift apo tek. 

Aktiviteti 1 
simdhënësi paraqet në tabelë një shembull,nga 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000
Libri i ri f.1

 
Libri f.94 

 
 

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.192 

 

 

përgjigjet/zgji
dhjet e dhëna 
në fletat e 
punës, fletët 
mësimore etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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shembulli nxënësit zhvillojnë aktivitet me kartela dhe 
nga kartelat nxënësit bëjnë kombinimin sipas 
dëshirës dhe në fund vërejnë se numri është çift apo 
tek 
• Mësuesi vendos kartela me detyra në vende të 
ndryshme në klasë, më shumë se dy kartela në një 
vend. Nxënësit lëvizin nëpër klasë, i gjejnë kartelat 
dhe i llogaritin ato duke përdorur strategjitë më të 
përshtatshme (për shembull, 39 + 99, 247 + 99, 645 
+ 153, 628 + 226). 

 
Aktiviteti 2 
Nxënësit zhvillojnë aktivitetin e ngjashëm sin ë 
aktivitein e parë,por me numra kartela dhe numra 
tjerë. 

 
Vazhdon aktiviteti me kartela deri sa nxënësit të 
fitojnë shumën e numrave tek ose çift 
Aktiviteteti përfundimtar 
Nxënësit nga aktivitetet kryesore kan kuptuar se pa 
marrë parasysh se sa shifra ka një numër,shifra e 
fundit tregon se numri a është numër çift apo tek 
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 me mbledfhjen,numrat çift dhe 
tek 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
31.10.2022 

Skenari i orës

Ora e 40 
 
• Mbledhja 
dhe zbritja 
deri në 10 000 
(mbledhës, 
shuma, i 
zbritshmi, 
zbritësi, 
ndryshimi)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Përcakton 
nëse numri 
është çift 
ose tek, 
shuma dhe 
ndryshimi i 
numrave çift 
dhe tek. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
….. 
Mësimdh
materialeve zgjedh materialin gjegj
mësimore,
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
lidhje me p
orën q
e më

 
Analiz
m 
Aktiviteteti kryesor
Mësimdh
mbledh
Mësimdh

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                                  Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

 
simdhënësi nga tableti pas extractimit të 

materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 
simore,paraqet materiale nga softveri arsimor 

:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme në 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit për 

n që do të realizohet.Nxënësit ndjekin udhëzimet 
ësimdhënësit. 

 

Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim,rezyni

Aktiviteteti kryesor 
simdhënësi flet për varshmërinë e shumës nga 

mbledhësat çift dhe tek. 
simdhënësi rikujton nxënësit se pa marr parasysh 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000
Libri i ri f.193
 

 
Librif.95 

 
 

latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.193 

 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/zgji
dhjet e dhëna 
në fletat e 
punës, fletët 
mësimore etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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se sa shifra ka një numër,numri I fundit tregon se ai 
numër është çift apo tek. 
Aktiviteti 1 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit që të zgjidhin 
detyrën 1 f.193 pa njehsuar,duke pasur parasysh se 
mbledhja e dy shifrave të fundit japin numër tek apo 
çift dhe nga rezynimi I ketyre mbledhësave nx,në 
mënyrë automatike konstatojnë se numri është 
numër tek apo çift. 
Aktiviteti 2 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit si ta zgjidhin detyrën 
tekstuala,jep udhëzimet e duhura. 
Aktiviteti 3 
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit si ta zgjidhin detyrën 
3 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit rezynojnë aktivitetet hyrëse dhe kryesore gjat 
ores mësimore. 
 
 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
Detyrë shtëpie;Zgjidh detyrën 4 libër faqe 95. 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
1.11.2022 

Skenari

Ora e 41 
 
• Mbledhja dhe 
zbritja deri në 10 
000 (mbledhës, 
shuma, i zbritshmi, 
zbritësi, ndryshimi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Përcakton 
nëse numri 
është çift ose 
tek, shuma 
dhe ndryshimi 
i numrave çift 
dhe tek. 

1 
 

 

• Arsimtari 
mësimore
 
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

Analiz
Aktiviteteti kryesor
Mësimdh
tek,nx
a)7345
b)5644

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore 

Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim ….. 

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

 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim 
Aktiviteteti kryesor 

simdhënësi përgadit fletë pune me numra çift dhe 
tek,nxënësit njehsojnë detyrat nga fleta e punës 
a)7345-2243-1241 
b)5644-3230-1000 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000
Libri
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2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Librif.195 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi 
ose nga 
shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, 
fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 



102 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

 

c)7135-5021-3251 

 
https://www.splashlearn.com/s/math-
worksheets/subtract-2-digit-numbers-from-4-digit-
numbers-with-regrouping-missing-digits 
Aktivitete interactive 
Aktivitete përfundimtare 
https://www.youtube.com/watch?v=JBgA5Ws3OBA 
 
Nx.kuptojnë zbritjen e tre numrave tek,zbritjen e tre 
numrave çift  
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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
2.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 42 
• Mbledhja dhe 
zbritja deri në 
10 000 
(mbledhës, 
shuma, vetaia 
komutative, 
vetia asociative, 
i zbritshmi, 
zbritësi, 
ndryshimi)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• E 
përcakton 
numrin i cili 
duhet të 
jetë në 
shenjën 
gjatë 
mbledhjes 
dhe zbritjes. 

1 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

 
 
 
Mësimdh
zbritë
Aktiviteteti kryesor
Mësimdh

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 

simdhënësi flet për numrin e panjohur,respektivisht për 
ësin dhe mbledhësin e panjohur. 

Aktiviteteti kryesor 
simdhënësi tregon relacionin qe ka mbledhja me 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000
Libri i ri f.196

Faqe 

 
 

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.196 

 
Faqe 98 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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zbritjen,gjat zgjidhjes së detyrave mësimdhënësi spjegon 
strategjinë e zgjidhjes së detyrave duke potencuar se e 
kundërta e mbledhjes është zbritja 
https://www.pinterest.com/pin/460422761916432840/ 
Mësimdhënësi përgait fletë pune me mbledhje dhe 
zbritje me nga tre numra 
Si do të veprojmë nëse e kemi një të panjohur prej 
mbledhësve 
 
             +3000 =4000 
 
 
            =3000-1000 
 
Aktivitete përfundimtare 

5 1 2 8 
1 2 4 3 
6  7 1 

 
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; 

 

 

 

 

 

 

1000 

4000 

+ 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
3.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 43 
 
 
• Mbledhja dhe 
zbritja deri në 
10 000 
(mbledhës, 
shuma, vetaia 
komutative, 
vetia asociative, 
i zbritshmi, 
zbritësi, 
ndryshimi)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• E 
përcakton 
numrin i cili 
duhet të 
jetë në 
shenjën 
gjatë 
mbledhjes 
dhe zbritjes. 

1 • Arsimtari përgadit 
 
 
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

 
Mësimdh
zbritë
 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore 

Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim ….. 

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

 

simdhënësi flet për numrin e panjohur,respektivisht për 
ësin dhe mbledhësin e panjohur. 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000
Libri i ri f.198

 
 
100 

 
 

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.198 

 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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Aktiviteteti kryesor 
Mësimdhënësiflet për gjetjen e mbledhësit të panjohur. 
Mësimdhënësi përgadit fletë pune me mbledhësa të 
ndryshëm,mbledhësin e parë dhe të tretë,mbledhësin e 
dytë dhe të tretë dhe kombimime të ndryshme.p.sh  
1  5 6 
 2 4 5 
4 1 6  

Mësimdhënësi udhëzon nx.të zgjidhin detyrat 6,7,8 duke 
pasur parasysh mbledhësit e panjohur 
https://www.youtube.com/watch?v=RVjk6HCbHoI 
 
Aktivitete përfundimtare 
Ushtrime nga pjesa e aktiviteteve kryesore 
 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
Detyrë shtëpie;Zgjidh detyrta e dhëna 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
4.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 44 
 
• Mbledhja dhe 
zbritja deri në 
10 000 
(mbledhës, 
shuma, vetaia 
komutative, 
vetia asociative, 
i zbritshmi, 
zbritësi, 
ndryshimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zgjidhën 
situata 
problematik
e të cilat 
përfshijnë 
operacione 
të 
mbledhjes 
dhe zbritjes. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
 
 
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

Aktiviteteti kryesor
Mësimdh
e detyrave problemore
Aktivitete 
Aktiviteti 1
Mësimdh

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore 

Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim ….. 

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

 
Aktiviteteti kryesor 

simdhënësi flet për situate problemore dhe zgjidhjen 
e detyrave problemore 
Aktivitete përfundimtare 
Aktiviteti 1 

simdhënësi bashkëbisedon me nx.për ndonjë situatë  

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000
 

101
 

2  PërGaDiti ;arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 

 
101 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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problemore nga përditshmëria. 
 
Aktiviteti 2 
Mësimdhënësi udhëzon nx.në zgjidhjen e detyrës 1 dhe 
2 libri faqe 101 
 
Aktiviteti 3 mësimdhënësi udhëzon nx.në zgjidhjen e 
detyrës 3 dhe 4 
 
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;Nxënësit zgjidhin detyrat problemore me 
shembujt e zgjidhura në klasë 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
7.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 45 
 
• Mbledhja dhe 
zbritja deri në 
10 000 
(mbledhës, 
shuma, vetaia 
komutative, 
vetia asociative, 
i zbritshmi, 
zbritësi, 
ndryshimi)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zgjidhën 
situata 
problematik
e të cilat 
përfshijnë 
operacione 
të 
mbledhjes 
dhe zbritjes. 

 • Arsimtari përgadit
 
 
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx
. 

 
Mësimdh
e detyrave problemore
 
Aktiviteteti kryesor
• Nxënësit zgjidhin detyra tekstuale, për shembull, 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                                 Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore 

Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim ….. 

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

 

simdhënësi flet për situate problemore dhe zgjidhjen 
e detyrave problemore 

Aktiviteteti kryesor 
• Nxënësit zgjidhin detyra tekstuale, për shembull, Dy 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror
-drejtëz 
numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000
Libri i ri f.200

 
102 

 
 

Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartela me 
numra 
treshifror 
dhe numra 
katërshifror 
drejtëz 

numerike me 
numra të 
rradhitur nga 
numri 100 
deri te numri 
10 000 
Libri i ri f.200 

 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, 
▪ 
përgjigjet/z
gjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë 
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shkolla kanë 1,458 dhe 1,027 nxënës, secila 
individualisht. Sa nxënës kanë së bashku? 
Aktiviteti 1 
Mësimdhhënësi udhëzon nxënësit në zgjidhjen e detyrës 
5 dhe 6. 
Strategjia e zgjidhjes diskutohet në nivel të klasës. 
Mësuesi nxit një diskutim rreth pyetjeve 
 
• Nxënësit shkruajnë probleme tekstuale që përfshijnë 
zbritjen dhe mbledhjen në situate problemore. Ata 
gjithashtu duhet ta gjejnë zgjidhjen. 
 
 
 
 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit konstatojnë se gjat zgjidhjes së detyrave 
problemore duhet të karahasojnë edhe situate nga 
përditshmëria 
Reflektim 
1. Çka bëmë sot? 
2. Si ndjeheshit? 
3. Çka mësuat? 
4. Si mund ta përdorim atë që e mësuam në jetën e 
përditshme? 
Detyrë shtëpie;Zgjidh detyrën 7 libri faqe 102 
(Mundësisht kjo detyrë duhet të zgjidhet në klasë,në kohën e 
mbetur të qëndrimit të obligueshëm në shkollë në pjesën e 
orës aktivitete tjera.) 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
8.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 46 
 
Gjeometri 
 
• 
Gjysmëdrejtëza 
dhe këndi 
(gjysmëdrejtëza
, kënd ingushtë, 
kënd i gjerë). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Njeh dhe 
shënon 
gjysmëdrejt
ëzën dhe 
këndin. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
 
 
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizoh

 
 
Aktiviteteti kryesor
Mësimdh

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                      arSimtari:Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

• Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore 

Aktiviteti hyrës 
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim ….. 

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

 

Aktiviteteti kryesor 
simdhënësi spjegon për drejtëzën,pikën dhe 

Kartonë me 
2D-
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndës
h, 
shtatëkëndës
h, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndësh
, 
dhjetëkëndës
h, 
dymbëdhjetëk
ëndësh), 3D
forma (kub, 
katror, 
cilindër, kon, 
prizëm, 
piramid
Libri i ri f.105

arSimtari:Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartonë me 
-forma të 

vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndës

shtatëkëndës

tetëkëndësh, 
nëntëkëndësh

dhjetëkëndës

dymbëdhjetëk
ëndësh), 3D-
forma (kub, 
katror, 
cilindër, kon, 
prizëm, 
piramidë).  
Libri i ri f.105 

 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, ▪ 
realizimi 
praktik (për 
shembull, 
grupimi i 
formave 3D 
sipas 
karakteristika
ve të 
ndryshme, 
zgjidhja e 
detyrave 
matematikor
e, loja 
digjitale), ▪ 
punime 
(modele). ▪ 
përgjigjet/zgj
idhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. ▪ detyrat 
e shtëpisë. 



112 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor

 

segmentin.
Drejtëz 
në të dyja 
https://www.youtube.com/watch

 
Pikë 
objekti.
Segmenti
pika. Ai i përmban 
pikave të skajshme.

 
Aktivitete përfundimtare

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

segmentin. 
Drejtëz quhet një vijë e gjatë pafundësisht, që vazhdon 
në të dyja anët e që nuk ka as fillim, as mbarim. 
https://www.youtube.com/watch?v=E1zmqAhjitA 

 

Pikë quhet një pozicion i saktë osevendndodhja e një 
objekti. 
Segmenti është pjesë e drejtëzës e kufizuar nga dy 
pika. Ai i përmban të gjitha pikat e drejtëzës midis dy 
pikave të skajshme. 

 

Aktivitete përfundimtare 
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Nxënësit anlizojne dhe bisedojnë në nivel të klasës për 
ilustrimin dhe tregojnë llojet e drejtëzave 
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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
9.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 47 
 
• 
Gjysmëdrejtëza 
dhe këndi 
(gjysmëdrejtëza
, kënd i 
ngushtë, kënd i 
gjerë). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

Njeh dhe 
shënon 
këndin 

 • Arsimtari përgadit 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx
 

Aktiviteteti kryesor
 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                                Zekirja latifi 

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 
Aktiviteteti kryesor 

 

Kartonë me 
2D-
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndësh
, 
shtatëkëndësh, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndësh, 
dhjetëkëndësh, 
dymbëdhjetëkë
ndësh), 3D
forma (kub, 
katror, cilindër, 
kon, prizëm, 
piramidë). 
Libri i ri f.10

 
libri faqe 10

 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartonë me 
-forma të 

vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndësh

shtatëkëndësh, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndësh, 
dhjetëkëndësh, 
dymbëdhjetëkë
ndësh), 3D-
forma (kub, 
katror, cilindër, 
kon, prizëm, 
piramidë).  
Libri i ri f.106 

 

libri faqe 105 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, ▪ 
realizimi 
praktik (për 
shembull, 
grupimi i 
formave 3D 
sipas 
karakteristik
ave të 
ndryshme, 
zgjidhja e 
detyrave 
matematiko
re, loja 
digjitale), ▪ 
punime 
(modele). ▪ 
përgjigjet/zg
jidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj. ▪ detyrat 
e shtëpisë. 
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https://www.youtube.com/watch
Mësimdh
gjysm
Dy gjysm
formojn

 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E1zmqAhjitA 
simdhënësi spjegon konceptin e drejtëzave dhe 

gjysmëdrejtëzave. 
Dy gjysmëdrejtëza që kanë pikë fillestare të përbashkët 
formojnë kënd. 
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Kliko këtu
Mësimdh
Drejtëz 
në të dyja 

. 
 
Pikë 
objekti.
Segmenti
pika. Ai i përmban 
pikave të skajshme.

 
Aktivitete përfundimtare
Nxën
gjysm

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

 
Kliko këtu-këndet dhe drejtëzat 

simdhënësi spjegon për drejtëzat. 
Drejtëz quhet një vijë e gjatë pafundësisht, që vazhdon 
në të dyja anët e që nuk ka as fillim, as mbarim. 

Pikë quhet një pozicion i saktë ose vendndodhja e një 
objekti. 
Segmenti është pjesë e drejtëzës e kufizuar nga dy 
pika. Ai i përmban të gjitha pikat e drejtëzës midis dy 
pikave të skajshme. 

 

Aktivitete përfundimtare 
nësit dhe mësimdhënësi bashkëbisedojnë për 

gjysmëdrejtëzat dhe këndet. 
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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 matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
10.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 48 
• 
Gjysmëdrejtëza 
dhe këndi 
(gjysmëdrejtëza
, kënd i 
ngushtë, kënd i 
gjerë). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.• Njeh dhe 
shënon  
këndin. 
• E di që një 
kënd i drejtë 
ka 90°. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
…..
Më
materialeve zgjedh materialin gjegj
më
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
lidhje me p
për or
udh

 
 
Aktiviteteti kryesor
Më
këndin e drejt
matjen e drejt
Më

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                                    Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

simdhënësi nga tableti pas extractimit të 
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 

ësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme në 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit 

r orën që do të realizohet.Nxënësit ndjekin 
udhëzimet e mësimdhënësit. 

 

Aktiviteteti kryesor 
simdhënësi flet për gjysmëdrejtëzat,këndet dhe 
ndin e drejtë.Mësimdhënësi tregon se mjet për 

matjen e drejtëzave është këndëmatësi 
simdhënësi realizon aktivitete me matjen e 

Kartonë me 2D
forma të 
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndësh, 
shtatëkëndësh, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndësh, 
dhjetëkëndësh, 
dymbëdhjetëkë
ndësh), 3D
forma (kub, 
katror, cilindër, 
kon, prizëm, 
piramidë). 
Libri I ri 107

 
 
f.106 

Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartonë me 2D-
forma të 
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndësh, 
shtatëkëndësh, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndësh, 
dhjetëkëndësh, 
dymbëdhjetëkë
ndësh), 3D-
forma (kub, 
katror, cilindër, 
kon, prizëm, 
piramidë).  

ri 107 

 

▪ përgjigjet me 
gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, ▪ 
realizimi 
praktik (për 
shembull, 
grupimi i 
formave 3D 
sipas 
karakteristikav
e të 
ndryshme, 
zgjidhja e 
detyrave 
matematikore
, loja digjitale), 
▪ punime 
(modele). ▪ 
përgjigjet/zgji
dhjet e dhëna 
në fletat e 
punës, fletët 
mësimore etj. 
▪ detyrat e 
shtëpisë. 
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këndeve 

 
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;Aktivitete me këndëmatës 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
11.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 49 
 
•Gjysmëdrejtëza 
dhe këndi 
(gjysmëdrejtëza
, kënd i 
ngushtë, kënd i 
gjerë). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• I krahason 
këndet sipas 
madhësisë 
në raport me 
këndin e 
drejtë dhe i 
emëron kënd 
i ngushtë 
dhe kënd i 
gjerë. 

 • Arsimtari 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Më
materialeve zgjedh materialin gjegj
më
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime t
lidhje me p
orë
më

 
 
 
Aktiviteteti kryesor
Mësimdh

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                                       Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

simdhënësi nga tableti pas extractimit të 
materialeve zgjedh materialin gjegjës për orën 

ësimore,paraqet materiale nga softveri arsimor 
:audio mp3,video mp4 dhe ilustrime të ndryshme në 
lidhje me përmbajtjen dhe standardet e vlerësimit për 

ën që do të realizohet.Nxënësit ndjekin udhëzimet e 
ësimdhënësit. 

 

Aktiviteteti kryesor 
simdhënësi përgadit fletë pune me llojet e këndeve 

 
Kartonë me 
2D-
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndës
h, 
shtatëkëndës
h, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndësh
, 
dhjetëkëndës
h, 
dymbëdhjetëk
ëndësh), 3D
forma (kub, 
katror, 
cilindër, kon, 
prizëm, 
piramidë). 
Libri i ri
 

F.109

Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartonë me 
-forma të 

vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndës

shtatëkëndës

tetëkëndësh, 
nëntëkëndësh

dhjetëkëndës

dymbëdhjetëk
ëndësh), 3D-
forma (kub, 
katror, 
cilindër, kon, 
prizëm, 
piramidë).  
Libri i ri f.110 

 
F.109 

▪ përgjigjet 
me gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës, ▪ 
realizimi 
praktik (për 
shembull, 
grupimi i 
formave 3D 
sipas 
karakteristika
ve të 
ndryshme, 
zgjidhja e 
detyrave 
matematikor
e, loja 
digjitale), ▪ 
punime 
(modele). ▪ 
etj. ▪ detyrat 
e shtëpisë. 
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https://pt.slideshare.net/gentigermizi/projekt-kendet-
71347349 
 
 

 
 
Kliko këtu-llojet e këndeve 
Mësimdhënësi flet për llojet e këndeve,flet për jetën e 
përditshme, në rrethin ku jetojmë ku mund ti hasim në 
përditshmëri llojet e këndeve 
Aktivitete përfundimtare 
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https://www.youtube.com/watch?v=Vf6T7N4LYQE 
 
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,këndet 
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Skenari i orëS matematikë kl.iV

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
14.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 50 
 
•Gjysmëdrejtëza 
dhe këndi 
(gjysmëdrejtëza
, kënd i 
ngushtë, kënd i 
gjerë). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Njeh dhe 
shënon  
këndin. 
• I krahason 
këndet sipas 
madhësisë në 
raport me 
këndin e 
drejtë dhe i 
emëron kënd i 
ngushtë dhe 
kënd i gjerë. 

 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegj
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

 
 
Aktiviteteti kryesor
Ësimdh
krahasimin e numrave dhe situatave 
këndin e ngusht
Mësimdh

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

kl.iV-2                                 Zekirja latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 

Aktiviteteti kryesor 
simdhënësi flet dhe bshkëbisedon me nxënësit në lidhje me 

krahasimin e numrave dhe situatave problemore,flet për 
ndin e ngushtë,të drejtë dhe këndin e gjërë. 
simdhënësi përgadit fletë pune me krahasimin e këndeve 

 
 
Kartonë me 
2D-
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndësh
, 
shtatëkëndësh, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndësh, 
dhjetëkëndësh, 
dymbëdhjetëkë
ndësh), 3D
forma (kub, 
katror, cilindër, 
kon, prizëm, 
piramidë). 
Libri i ri
 

Libri faqe 111

Zekirja latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartonë me 
-forma të 

vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndësh

shtatëkëndësh, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndësh, 
dhjetëkëndësh, 
dymbëdhjetëkë
ndësh), 3D-
forma (kub, 
katror, cilindër, 
kon, prizëm, 
piramidë).  
Libri i ri f.112 

 
Libri faqe 111 

▪ përgjigjet me 
gojë në pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose nga 
shokët klasës, ▪ 
realizimi praktik 
(për shembull, 
grupimi i formave 
3D sipas 
karakteristikave 
të ndryshme, 
zgjidhja e 
detyrave 
matematikore, 
loja digjitale), ▪ 
punime (modele). 
▪ 
përgjigjet/zgjidhj
et e dhëna në 
fletat e punës, 
fletët mësimore 
etj. ▪ detyrat e 
shtëpisë. 
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Kliko këtu
 

https://www
angles
 
Aktivitete përfundimtare
Nxën
ku mund ti hasin n
Reflektim
1. Çka bëmë sot?
2. Si ndjeheshit?
3. Çka mësuat?
4. Si mund ta përdorim atë që e
përditshme?
Detyrë shtëpie

 

 

 

 

Vazhdim i skenareve për muajin nëntor  ora 51
Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

Kliko këtu-krahasimi i këndeve 

 
https://www.teachthis.com.au/products/comparing-
angles 

Aktivitete përfundimtare 
nësit kan kuptuar llojllojshmërinë e këndeve,dhe se 

ku mund ti hasin në jetën e përditshme. 
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; 

Vazhdim i skenareve për muajin nëntor  ora 51 
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Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
15.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 51 
 
Orë 
konsoliduese 
 
Kontrollim i 
njohurive 
tematike: 
Tema:Numrat 
dhe numërimi 
Tremujorshi  i 
parë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numrat dhe 
numërimi 
Tremujorshi 
i parë  

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

 
Aktiviteteti kryesor 
Paraprakisht mësimdhënësi,kuizin e përgaditur në 
kahoot,i udhëzon nxënësit mënyrën e zgjidhjes së 
testit,tregon për kohëzgjatjen e çdo pyetje dhe për 
numrin e poenave.Mësimdhënësi jep shenjë për fillimin e 
testit.Të gjithë nxënësit tregojnë se teknikisht jan të 
përgaditur dhe se me tabletat dhe interneti është 
gjithçka në  rregull. nxënësit shenojnë pinin e krijuar nga 
programi Kahoot. 

Tablet 
Kahoot 
Tabelë 
elektronike 
 

 
 

Nxënësit 
përgjigjen 
në kuize 
për 
përsëritjen 
e numrave 
në internet 
(për 
shembull, 
Quizzis, 
Kahoot).  
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Kliko këtu

Kliko këtu

Kliko këtu

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

Kliko këtu-Kuizi kahoot 

 

 

 
Kliko këtu-mentimeter 

 
Kliko këtu-wordwall 
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Nxënësit përgjigjen në kuize për përsëritjen e numrave 
në internet (për shembull, Quizzis, Kahoot). 
 
Aktivitete përfundimtare
Nxënësit bashkarisht me mësimdhënësin 
bashkëbisedojnë për rrjedhën e orës
realizuar në kahoot.
 
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

 

 

 

 

 

 

 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

 
Nxënësit përgjigjen në kuize për përsëritjen e numrave 
në internet (për shembull, Quizzis, Kahoot).  

Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit bashkarisht me mësimdhënësin analizojnë dhe 
bashkëbisedojnë për rrjedhën e orës dhe kuizit të 
realizuar në kahoot. 

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 Matematikë kl.IV                                                                                                     Arsimtari ,Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
16.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 52 
 
Orë 
konsoliduese 
 
Kontrollim i 
njohurive 
tematike: 
Tema:Operacio
net me numra 
Tremujorshi  i 
parë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Operacione
t me numra 
 
 
Tremujorshi 
i parë 

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

 
Aktiviteteti kryesor 
Paraprakisht mësimdhënësi,kuizin e përgaditur në kahoot,i 
udhëzon nxënësit mënyrën e zgjidhjes së testit,tregon për 
kohëzgjatjen e çdo pyetje dhe për numrin e 
poenave.Mësimdhënësi jep shenjë për fillimin e testit.Të gjithë 
nxënësit tregojnë se teknikisht jan të përgaditur dhe se me 
tabletat dhe interneti është gjithçka në  rregull. nxënësit 
shenojnë pinin e krijuar nga programi Kahoot. 
Kliko këtu -kuizi kahoot 
 

Tablet 
Kahoot 
Tabelë 
elektronike 

 
 

Nxënësit 
përgjigjen 
në kuize 
për 
përsëritjen 
e numrave 
në internet 
(për 
shembull, 
Quizzis, 
Kahoot).  
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Nxënësit përgjigjen në kuize për përsëritjen e numrave 
në internet (për shembull, Quizzis, Kahoot).  
 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit bashkarisht me mësimdhënësin analizojnë dhe 
bashkëbisedojnë për rrjedhën e orës dhe kuizit të 
realizuar në kahoot. 
 
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 Matematikë kl.IV        Arsimtari ,Zekirja Latifi

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
17.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 53 
 
Orë 
konsoliduese 
 
Kontrollim i 
njohurive 
tematike: 
Tema:Gjeometri
a 
Tremujorshi  i 
parë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
Gjeometria 
 
Tremujorshi  
i parë 
 

1 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën 
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegjës për orën mësimore,
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

Aktiviteteti kryesor
Paraprakisht mësimdhënësi,kuizin e përgaditur në kahoot,i 
udhëzon nxënësit mënyrën e zgjidhjes së testit,tregon për 
kohëzgjatjen e çdo pyetje dhe për numrin e 
poenave.Mësimdhënësi jep shenjë për fillimin e testit.Të gjithë 
nxënësit tregojnë se teknikisht j
tabletat dhe interneti është gjithçka në  rregull. nxënësit 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

Skenari i orës Matematikë kl.IV        Arsimtari ,Zekirja Latifi 

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 
Aktiviteteti kryesor 
Paraprakisht mësimdhënësi,kuizin e përgaditur në kahoot,i 
udhëzon nxënësit mënyrën e zgjidhjes së testit,tregon për 
kohëzgjatjen e çdo pyetje dhe për numrin e 
poenave.Mësimdhënësi jep shenjë për fillimin e testit.Të gjithë 
nxënësit tregojnë se teknikisht jan të përgaditur dhe se me 
tabletat dhe interneti është gjithçka në  rregull. nxënësit 

Tablet
Kahoot
Tabelë 
elektronike
 
 

 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Tablet 
Kahoot 
Tabelë 
elektronike 

 

 

Nxënësit 
përgjigjen 
në kuize 
për 
përsëritjen 
e numrave 
në internet 
(për 
shembull, 
Quizzis, 
Kahoot).  
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shenojnë pinin e krijuar  
Kliko këtu- kuizi kahoot 
 nga programi Kahoot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nxënësit përgjigjen në kuize për përsëritjen e numrave 
në internet (për shembull, Quizzis, Kahoot).  
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit bashkarisht me mësimdhënësin analizojnë dhe 
bashkëbisedojnë për rrjedhën e orës dhe kuizit të 
realizuar në kahoot. 
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; 



133 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

 

 
Skenari i orës Matematikë kl.IV      Arsimtari,Zekirja Latifi 

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
18.11.2022 

Skenari i orës Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Ora e 54 
Orë 
konsoliduese 
Analizë e 
përgjithshme: 
Kontrollim i 
njohurive 
tematike: 
Tema:Numrat 
dhe 
numërimi&oper
acionet me 
numra&gjeomet
ria 
Tremujorshi  i 
parë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Numrat 
dhe 
numërimi 
-operacionet 
me numra 
gjeometria  

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

 
Aktiviteteti kryesor 
Paraprakisht mësimdhënësi,kuizin e përgaditur në 
kahoot,i udhëzon nxënësit mënyrën e zgjidhjes së 
testit,tregon për kohëzgjatjen e çdo pyetje dhe për 
numrin e poenave.Mësimdhënësi jep shenjë për fillimin e 
testit.Të gjithë nxënësit tregojnë se teknikisht jan të 
përgaditur dhe se me tabletat dhe interneti është 
gjithçka në  rregull. nxënësit shenojnë pinin e krijuar nga 

Tablet 
Kahoot 
Tabelë 
elektronike 
 
 

 

Nxënësit 
përgjigjen 
në kuize 
për 
përsëritjen 
e numrave 
në internet 
(për 
shembull, 
Quizzis, 
Kahoot).  
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 programi Kahoot. 

 
Nxënësit përgjigjen në kuize për përsëritjen e numrave 
në internet (për shembull, Quizzis, Kahoot).  
 
Aktivitete përfundimtare 
Nxënësit bashkarisht me mësimdhënësin analizojnë dhe 
bashkëbisedojnë për rrjedhën e orës dhe kuizit të 
realizuar në kahoot. 
 
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; 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



135 Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor

 

Skenari i orës Matematikë kl.IV                                                                                                               

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
21.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 55 
• 
Gjysmëdrejtëza 
dhe këndi 
(gjysmëdrejtëza
, kënd ingushtë, 
kënd i gjerë). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Njeh dhe 
shënon  
këndin. 
• I krahason 
këndet 
sipas 
madhësisë 
në raport 
me këndin e 
drejtë dhe i 
emëronkënd 
i ngushtë 
dhe kënd i 
gjerë. 

1 • Arsimtari 
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegjës për orën mësimore,
materiale nga softveri 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

Aktiviteteti kryesor
Nxënësit, të ndarë në grupe të vogla, në një gjeotab
formojnë lloje të ndryshme katërkëndëshe me ndihmën e 
shiritave të gomës, i vizatojnë me dorën e tyre të lirë, 
pastaj i njohin në kartelat me forma të vizatuara 2D dhe 
thonë se në çfarë janë të ngjashme dhe në çfarë të 
ndryshme. 
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                                                                                                            Arsimtari Zekirja Latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit, të ndarë në grupe të vogla, në një gjeotabelë 
formojnë lloje të ndryshme katërkëndëshe me ndihmën e 
shiritave të gomës, i vizatojnë me dorën e tyre të lirë, 
pastaj i njohin në kartelat me forma të vizatuara 2D dhe 
thonë se në çfarë janë të ngjashme dhe në çfarë të 
ndryshme.  

Kartonë me 
2D-
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës
h, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndës
h, 
dhjetëkëndës
h, 
dymbëdhjetë
këndësh), 
 
Kartonë me 
2D-
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës
h, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndës
h, 
dhjetëkëndës
h, 
dymbëdhjetë
këndësh), 

 

Arsimtari Zekirja Latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartonë me 
-forma të 

vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës

tetëkëndësh, 
nëntëkëndës

dhjetëkëndës

dymbëdhjetë
këndësh),  

Kartonë me 
-forma të 

vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës

tetëkëndësh, 
nëntëkëndës

dhjetëkëndës

dymbëdhjetë
këndësh),  

 

Përgjigjet me 
gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës,  
realizimi 
praktik (për 
shembull, 
zgjidhja e 
detyrave 
matematikor
e, loja 
digjitale),  
punime 
(modele).  
përgjigje
t/zgjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj.  
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Aktivitete përfundimtare 
Bashkëbisedim në lidhje me: Gjysmëdrejtëza dhe këndi 
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; 

f.112 
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Festa 22 Nëntori – dita e alfabetit 
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Skenari i orës Matematikë kl.IV      

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
23.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 56 
 
 
• Forma 2D 
(gjysmërrethi, 
shumëkëndëshi,
shtatëkëndëshi, 
tetëkëndëshi, 
nëntëkëndëshi,d
hjetëkëndëshi, 
dymbëdhjetëkë
ndëshi, 
tëbarabartë, të 
parregullta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Emërton 
forma 2D. 

1 • Arsimtari përgadit nxënësit 
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegjës për orën mësimore,
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,vi
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

Aktiviteteti kryesor
Nga kartelat me shumëkëndësha të vizatuar, nxënësit, të 
ndarë në çifte, i veçojnë shumëkëndëshat e barabartë 
(ku të gjitha këndet janë të njëjta dhe të gjitha anët 
kanë të njëjtën gjatësi, për shembull, trekëndësh 
barabrinjës, katror, pesëkëndësh i barabar
gjashtëkëndësh i barabartë, shtatëkëndësh i barabartë, 
tetëkëndësh i barabartë, dhjetëkëndësh i barabartë). 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 
Aktiviteteti kryesor 
Nga kartelat me shumëkëndësha të vizatuar, nxënësit, të 
ndarë në çifte, i veçojnë shumëkëndëshat e barabartë 
(ku të gjitha këndet janë të njëjta dhe të gjitha anët 
kanë të njëjtën gjatësi, për shembull, trekëndësh 
barabrinjës, katror, pesëkëndësh i barabartë, 
gjashtëkëndësh i barabartë, shtatëkëndësh i barabartë, 
tetëkëndësh i barabartë, dhjetëkëndësh i barabartë).  

Kartonë me 
2D-
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës
h, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndës
h, 
dhjetëkëndës
h, 
dymbëdhjetë
këndësh), 

 
f.114

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartonë me 
-forma të 

vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës

tetëkëndësh, 
nëntëkëndës

dhjetëkëndës

dymbëdhjetë
këndësh),  

 

114 

Përgjigjet me 
gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës,  
realizimi 
praktik (për 
shembull, 
zgjidhja e 
detyrave 
matematikor
e, loja 
digjitale),  
punime 
(modele).  
përgjigje
t/zgjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj.  
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https://www.youtube.com/watch?v=b-mSEVupKEY 
 
Aktivitete përfundimtare 
Bashkëbisedim në lidhje me Gjysmëdrejtëza dhe këndi 
 
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; https://www.youtube.com/watch?v=b-
mSEVupKEY 
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Skenari i orës Matematikë kl.IV      

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
24.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 57 
 
• Forma 2D 
(gjysmërrethi, 
shumëkëndëshi,
shtatëkëndëshi, 
tetëkëndëshi, 
nëntëkëndëshi,d
hjetëkëndëshi, 
dymbëdhjetëkë
ndëshi, 
tëbarabartë, të 
parregullta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Emërton 
forma 2D. 

1 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh 
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

Aktiviteteti kryesor
 
Mësuesi vendos situata problematike të cilat nxënësit 
duhet t’i zgjidhin, për shembull, 
vizatoni me 4 segmente me të njëjtën gjatësi
2D mund të vizatohet me 2 segmente me gjatësi 3 cm 
secila dhe 2 se
formë 2D do të vizatoni me 6 segmente me të njëjtën 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 
Aktiviteteti kryesor 

Mësuesi vendos situata problematike të cilat nxënësit 
duhet t’i zgjidhin, për shembull, Cilën formë 2D mund ta 
vizatoni me 4 segmente me të njëjtën gjatësi? Cila formë 
2D mund të vizatohet me 2 segmente me gjatësi 3 cm 
secila dhe 2 segmente me gjatësi 5 cm secila? Cilën 
formë 2D do të vizatoni me 6 segmente me të njëjtën 

Kartonë me 
2D-
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës
h, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndës
h, 
dhjetëkëndës
h, 
dymbëdhjetë
këndësh), 

 
.117

 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartonë me 
-forma të 

vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës

tetëkëndësh, 
nëntëkëndës

dhjetëkëndës

dymbëdhjetë
këndësh),  

 

.117-118 

Përgjigjet me 
gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës,  
realizimi 
praktik (për 
shembull, 
zgjidhja e 
detyrave 
matematikor
e, loja 
digjitale),  
punime 
(modele).  
përgjigje
t/zgjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj.  
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gjatësi? etj.  
 
Aktivitete përfundimtare 
Bashkëbisedim në lidhje me:Forma 2D (gjysmërrethi, 
shumëkëndëshi,shtatëkëndëshi, tetëkëndëshi, 
nëntëkëndëshi,dhjetëkëndëshi, dymbëdhjetëkëndëshi, 
tëbarabartë, të parregullta). 
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 Matematikë kl.IV      

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
25.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 58 
 
• Forma 2D 
(gjysmërrethi, 
shumëkëndëshi, 
shtatëkëndëshi, 
tetëkëndëshi, 
nëntëkëndëshi, 
dhjetëkëndëshi, 
dymbëdhjetëkë
ndëshi, të 
barabartë, të 
parregullta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Vizaton 
dhe shënon 
një katror 
dhe një 
drejtkëndës
h me një 
gjatësi të 
caktuar 
tëbrinjës/bri
njësh.. 

1 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegjës për orën mësimore,
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

Aktiviteteti kryesor
Mësuesi vendos situata problematike të cilat nxënësit 
duhet t’i zgjidhin, për shembull, 
vizatoni me
2D mund të vizatohet me 2 segmente me gjatësi 3 cm 
secila dhe 2 segmente me gjatësi 5 cm secila? Cilën 
formë 2D do të vizatoni me 6 segmente me të njëjtën 
gjatësi? 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 
Aktiviteteti kryesor 
Mësuesi vendos situata problematike të cilat nxënësit 
duhet t’i zgjidhin, për shembull, Cilën formë 2D mund ta 
vizatoni me 4 segmente me të njëjtën gjatësi? Cila formë 
2D mund të vizatohet me 2 segmente me gjatësi 3 cm 
secila dhe 2 segmente me gjatësi 5 cm secila? Cilën 
formë 2D do të vizatoni me 6 segmente me të njëjtën 
gjatësi? etj.  

Kartonë me 
2D-
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës
h, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndës
h, 
dhjetëkëndës
h, 
dymbëdhjetë
këndësh), 

 
 
f.119

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartonë me 
-forma të 

vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës

tetëkëndësh, 
nëntëkëndës

dhjetëkëndës

dymbëdhjetë
këndësh),  

 

119 

Përgjigjet me 
gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës,  
realizimi 
praktik (për 
shembull, 
zgjidhja e 
detyrave 
matematikor
e, loja 
digjitale),  
punime 
(modele).  
përgjigje
t/zgjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj.  
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Aktivitete përfundimtare 
Bashkëbisedim në lidhje me:Forma 2D (gjysmërrethi, 
shumëkëndëshi,shtatëkëndëshi, tetëkëndëshi, 
nëntëkëndëshi,dhjetëkëndëshi, dymbëdhjetëkëndëshi, 
tëbarabartë, të parregullta). 
Kliko këtu-format 2D 
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 Matematikë kl.IV      

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
28.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 59 
 
• Forma 2D 
(gjysmërrethi, 
shumëkëndëshi,
shtatëkëndëshi, 
tetëkëndëshi, 
nëntëkëndëshi,d
hjetëkëndëshi, 
dymbëdhjetëkë
ndëshi, 
tëbarabartë, të 
parregullta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Vizaton 
dhe shënon 
një katror 
dhe një 
drejtkëndës
h me një 
gjatësi të 
caktuar 
tëbrinjës/bri
njësh. 

1 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegjës për orën mësimore,
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

Aktiviteteti kryesor
Mësuesi i pyet nxënësit me cilin shumëkëndësh do të 
vizatojnë një aeroplan (dragoin), nxënësit vizatojnë dhe 
thonë se është një katërkëndësh. Më vonë në klasën e 
artit ata e bëjnë aeroplanin. 
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Skenari i orës Mjetet 

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

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

 
Aktiviteteti kryesor 
Mësuesi i pyet nxënësit me cilin shumëkëndësh do të 
vizatojnë një aeroplan (dragoin), nxënësit vizatojnë dhe 
thonë se është një katërkëndësh. Më vonë në klasën e 
artit ata e bëjnë aeroplanin.  

Kartonë me 
2D-
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës
h, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndës
h, 
dhjetëkëndës
h, 
dymbëdhjetë
këndësh), 

 
 
f.121

 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartonë me 
-forma të 

vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës

tetëkëndësh, 
nëntëkëndës

dhjetëkëndës

dymbëdhjetë
këndësh),  

 

f.121 

Përgjigjet me 
gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës,  
realizimi 
praktik (për 
shembull, 
zgjidhja e 
detyrave 
matematikor
e, loja 
digjitale),  
punime 
(modele).  
përgjigje
t/zgjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj.  
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Aktivitete përfundimtare 
Bashkëbisedim në lidhje me:Forma 2D (gjysmërrethi, 
shumëkëndëshi,shtatëkëndëshi, tetëkëndëshi, 
nëntëkëndëshi,dhjetëkëndëshi, dymbëdhjetëkëndëshi, 
tëbarabartë, të parregullta). 
 
 
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 Matematikë kl.IV                                                                             

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
29.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 60 
 
 
• Forma 2D 
(gjysmërrethi, 
shumëkëndëshi,
shtatëkëndëshi, 
tetëkëndëshi, 
nëntëkëndëshi,d
hjetëkëndëshi, 
dymbëdhjetëkë
ndëshi, 
tëbarabartë, të 
parregullta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • I grupon 
shumëkënd
ëshat sipas 
numrit të 
kulmeve, 
brinjëve dhe 
këndeve. 

1 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegjës për orën mësimore,
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

Aktiviteteti kryesor
Mësuesi i pyet nxënësit me cilin shumëkëndësh do të 
vizatojnë një aeroplan (dragoin), nxënësit vizatojnë dhe 
thonë se është një katërkëndësh. Më vonë në klasën e 
artit ata e bëjnë aeroplanin. 
Aktivitete përfundimtare
Bashkëbisedim në lidhje me:
shumëkëndëshi,shtatëkëndëshi, tetëkëndëshi, 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

                                                                            Arsimtari,Zekirja Latifi

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 
Aktiviteteti kryesor 
Mësuesi i pyet nxënësit me cilin shumëkëndësh do të 
vizatojnë një aeroplan (dragoin), nxënësit vizatojnë dhe 
thonë se është një katërkëndësh. Më vonë në klasën e 
artit ata e bëjnë aeroplanin.  
Aktivitete përfundimtare 
Bashkëbisedim në lidhje me: • Forma 2D (gjysmërrethi, 
shumëkëndëshi,shtatëkëndëshi, tetëkëndëshi, 

Kartonë me 
2D-
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës
h, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndës
h, 
dhjetëkëndës
h, 
dymbëdhjetë
këndësh), 

 
f.122

Arsimtari,Zekirja Latifi 

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartonë me 
-forma të 

vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës

tetëkëndësh, 
nëntëkëndës

dhjetëkëndës

dymbëdhjetë
këndësh),  

 

22 

Përgjigjet me 
gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës,  
realizimi 
praktik (për 
shembull, 
zgjidhja e 
detyrave 
matematikor
e, loja 
digjitale),  
punime 
(modele).  
përgjigje
t/zgjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj.  
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nëntëkëndëshi,dhjetëkëndëshi, dymbëdhjetëkëndëshi, 
https://www.youtube.com/watch?v=6IlFcGgW6VI 
 
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 Matematikë kl.IV      

Përmbajtjet 
konceptet) 

Standardet 
per vleresim 

Ora data e 
realizimit 
30.11.2022 

Skenari i orës

Ora e 61 
 
 
• Forma 2D 
(gjysmërrethi, 
shumëkëndëshi,
shtatëkëndëshi, 
tetëkëndëshi, 
nëntëkëndëshi,d
hjetëkëndëshi, 
dymbëdhjetëkë
ndëshi, 
tëbarabartë, të 
parregullta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Njeh 
shumëkënd
ëshat e 
rregullt dhe 
të 
parregullt. 
 

1 • Arsimtari përgadit nxënësit emocionalisht për orën mësimore
Aktiviteti hyrës
Analizë,hulumtim,rikujtim,përsëritje,bashkëbisedim
Mësimdh
zgjedh materialin gjegjës për orën mësimore,
materiale nga softveri arsimor :audio mp3,video mp4 
dhe ilustrime t
standardet e vler
realizohet.Nx

Aktiviteteti kryesor
Nxënësit punojnë në dyshe. Çdo dyshe merr forma të 
rregullta dhe të parregullta të prera nga letra, duke 
përfshirë trekënd
përvetësuar tashmë dhe duhet të palosen për të krijuar 
një vijë simetrie.
Aktivitete përfundimtare
Bashkëbisedim në lidhje me: Bashkëbisedim në lidhje 

Skenar i orës , matematikë kl.IV,muaji shtator ,tetor,nëntor  

Skenari i orës Mjetet 

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

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

 
Aktiviteteti kryesor 
Nxënësit punojnë në dyshe. Çdo dyshe merr forma të 
rregullta dhe të parregullta të prera nga letra, duke 
përfshirë trekëndëshat dhe katërkëndëshat që janë 
përvetësuar tashmë dhe duhet të palosen për të krijuar 
një vijë simetrie. 
Aktivitete përfundimtare 
Bashkëbisedim në lidhje me: Bashkëbisedim në lidhje 

Kartonë me 
2D-
vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëk
sh, 
shtatëkëndës
h, 
tetëkëndësh, 
nëntëkëndës
h, 
dhjetëkëndës
h, 
dymbëdhjetë
këndësh), 

 
f.123

Mjetet  ndjekja e 
përparimit 

Kartonë me 
-forma të 

vizatuara 
(gjysmërreth, 
shumëkëndë
sh, 
shtatëkëndës

tetëkëndësh, 
nëntëkëndës

dhjetëkëndës

dymbëdhjetë
këndësh),  

 

123 

pergjigjet me 
gojë në 
pyetjet e 
dhëna nga 
mësuesi ose 
nga shokët 
klasës,  
realizimi 
praktik (për 
shembull, 
zgjidhja e 
detyrave 
matematikor
e, loja 
digjitale),  
punime 
(modele).  
përgjigje
t/zgjidhjet e 
dhëna në 
fletat e 
punës, fletët 
mësimore 
etj.  
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me: • Forma 2D (gjysmërrethi, 
shumëkëndëshi,shtatëkëndëshi, tetëkëndëshi, 
nëntëkëndëshi,dhjetëkëndëshi, dymbëdhjetëkëndëshi, 
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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


