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QËLLIMET E MËSIMIT NË KLASËN E TRETË
Programet mësimore për klasën e tretë kanë për detyrë t’i realizojnë këto qëllime:
- Pjesëmarrje aktive në mjedisin shkollor
- Përforcimi i komunikimit gojor dhe me shkrim në gjuhë amatare dhe përdorimi i tij në jetën e përditshme
- Zhvillimi i kompetencave për komunikim në gjuhë të huaj
- Zhvillimi i potencialeve dhe afiniteteve të çdo fëmije
- Zgjërimi i njohurive nga fusha e shkencave natyrore
- Përforcimi i kreativitetit
- Përforcimi i kureshtjes
- Zhvillimi i mendimit kritik
- Zhvillimi i aftësisë për të nxënë të pavarur
- Përforcim i vetëbesimit
- Aftësim për punë në ekip
- Shoqërizim intensiv dhe nxitja e vetërefleksionit lidhur me të mirën dhe të keqen si kusht për ndërtim të vetvetes dhe zhvillim të
anëtarit të përgjegjshëm të shoqërisë
- Përfitim i shkathtësive matematikore dhe përdorim i tyre në jetën e përditshme
- Njohje me shenjat dhe simbolet e kompjuterit dhe përdorimi i tyre në jetën e përditshme
- Zhvillimi i vetëdijes për ekzistimin e mënyrave të reja në të cilat njerëzit mund ta përdorin teknologjinë në jetën e përditshme
- Aftësim për respektimin e vlerave, besimeve dhe kulturave të njerëzve tjerë me qëllim që të krijohet mjedis në të cilin do të ndjeheni i
mirëseardhur, i pranuar dhe i respektuar
- Zhvillimi i ndjenjës për obligim ndaj grupit dhe qëllimeve të tij
- Aftësim për njohjen e prioriteteve në raportet me të tjerët
- Aftësim për dhënien e mbështetjes të tjerëve
- Ndërtim i aftësive për njohjen e situatave të konfliktit dhe zgjedhjes së tyre
- Njohja e interesave dhe nevojave të tjetrit dhe gjetja e zgjedhjeve në të cilën të dy anët fitojnë
- Njohja e kontekstit më të gjerë të procedurave, veprimeve dhe vendimeve
- Aftësim për identifikimin e të drejtave, nevojave dhe interesave personale dhe deklarimin dhe mbrojtjen e tyre aktive
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LËNDËT MËSIMORE
Gjuhë amtare
Matematikë
Bota rreth nesh
Art
Arsim fizik dhe shëndetësor
Gjuhë angleze
Gjithsej

Plani mësimor dhe fondi i orëve
ORËT MËSIMORE NË JAVË
5
4
3
3
3
2
20

ORËT MËSIMORE NË VIT
180
144
108
108
108
72
720

QËLLIMET E VEÇANTA, PROPOZIM – AKTIVITETET DHE STRATEGJITË/TEKNIKAT E TË NXËNIT DHE MËSIMDHËNIES DHE
REZULTATET E TË NXËNIT
Struktura e çdo fushe/teme/sfere programore është e përbërë nga tre elemente:
− qëllime të veçanta, të cilat duhet të arrihen;
− janë të përmendur propozim aktivitete dhe strategji/teknika të të nxënit (si alternativa të mundshme, kurse nga mësimdhënësit pritet
të përdorin edhe aktivitete, teknika/lojëra të tjera përkatëse në varësi nga qëllimi dhe konteksti). Ato janë të përmendur në mënyrë
taksative për çdo qëllim të veçantë.
− për çdo qëllim të veçantë janë përmendur edhe rezultatet nga të nxënit të cilat nxënësi/nxënësja duhet t’i arrijnë. Rezultatet nga të
nxënit janë deklarata të qarta për atë çka pritet nga nxënësi, gjegjësisht, cilat njohuri do t’i fitojë dhe cilat shkathtësi dhe qëndrime do t’i
zhvillojë. Rezultatet nga të nxënit duhet të jenë të matshme. Nga çdo qëllim i veçantë mund të dalin disa rezultate të të nxënit.
Nëpërmjet rezultateve të të nxënit çdo nxënësi duhet t’i bëhet e qartë çka pritet nga ai.
Vërejtje:
Fushat programore shfaqen në programet mësimore: Gjuhë amtare (gjuhë maqedonase, shqipe, turke dhe serbe), gjuhë angleze dhe
Matematikë
Tema programore shfaqen në programet mësimore: Bota rreth nesh, Arsimi fizik dhe shëndetësor
Sferat programore shfaqen në programin mësimor: Art
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Fushat, temat dhe sferat programore në secilin program mësimore janë të koduar sipas një metodologjie të caktuar:
Simboli i fushës programore

Simboli i klasës

Shkronjat fillestare të emërtimit të
fushës/ temës/ sferës programore

Numri romak për të
shënuar klasën

Komunikim dhe gjuhë
KGJ

Klasa e tretë
III

Numri rendor i qëllimeve
specifike
Shkronjë e madhe e shtypit e
alfabetit cirilik/latin për gjuhën
shqipe dhe turke

А

Numri rendor i rezultateve
Numri rendor i rezultatit dalës
me numër arab

1
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PËRSHKRIMI I LËNDËVE MËSIMORE NË KLASËN E TRETË
GJUHA AMTARE (GJUHA MAQEDONASE/SHQIPE/TURKE/SERBE)
Programi mësimor për gjuhë maqedonase/ shqipe/ turke dhe serbe për kasën e tretë
Programi mësimor për klasën e tretë është plotësisht i orientuar, me çka për çdo qëllim specifik janë dhënë rezultatet e të nxënit, të cilat duhet
t’i përmbush nxënësi/nxënësja. Rezultatet e të nxënit janë të përkufizuar në mënyrë të qartë dhe tregojnë se çka pritet nga nxënësi, gjegjësisht,
cilat njohuri ai do t’i fitojë dhe cilat shkathtësi do t’i zhvillojë. Rezultatet e mësimit duhet t’i referohen matshmërisë.
Në programin mësimor për gjuhë maqedonase/shqipe/turke dhe serbe në kasën e tretë vërehet vazhdimësi (sukcesivitet) të qëllimeve të
përcaktuara, që do të thotë se disa qëllime përsëriten. Kjo lë të kuptohet se ato janë thelluar dhe janë në përputhje me karakteristikat zhvillimore
të nxënësve.
Fondi vjetor i orëve është shpërndarë në 5 orë në javë, gjegjësisht në 180 orë në vit.
Për sa iu përket fushave programore të programit mësimor në klasën e tretë për lëndën e Gjuhë maqedonase/shqipe/turke dhe serbe, vërehet
dallim duke u mbështetur në specifikat e gjuhëve. Në fakt për gjuhën maqedonas edhe atë serbe hasen fushat e njëjta programore, me çka në
fushën programore Leximi dhe shkrimi fillestar përvetësohet alfabeti latin për gjuhën përkatëse, meqenëse gjuha shqipe dhe ajo turke përdorin
alfabetin latin, kjo fushën programore nuk është e dhënë në ato gjuhë. Orët e parapara për këtë fushë programore janë shpërndarë në fushat
tjera, në të cilat janë shtuar qëllimet, rezultatet dalëse dhe aktivitetet me të cilat do të avancohen dituritë e nxënësve në këto fusha programore:
•

•
•

Komunikim dhe gjuhë - në këtë fushë programore përpos qëllimeve, të cilat përsëriten dhe thellohen në lidhje me artikulimin e drejt të
komunikimit verbal dhe jo verbal, duhet të zbatohen edhe rregullat themelore gramatikore. Nxënësit për herë të parë përballen me llojet
e fjalëve dhe aftësohen t’i shfrytëzojnë rregullat themelore të drejtshkrimit.
Letërsia – nxënësit fillojnë të analizojnë krijime letrare dhe aftësohen t’i dallojnë dhe vlerësojnë elementet e tyre estetike. Nga teknikat
e leximit vëmendje të posaçme i kushtohet leximit me kuptim.
Kultura e medieve – nxënësit duhet gradualisht të mësohen të shfrytëzojnë letërsi për fëmijë (lekturat), por edhe për përdorim selektiv
dhe të sigurt të përmbajtjeve të ndryshme të medieve.
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•

Lexim-shkrimi fillestar (vetëm për gjuhë maqedonase dhe shqipe) – në këtë sferë programore nxënësit për herë të parë njoftohen me
alfabetin latin. Në këtë klasë i mësojnë shkronjat e shtypit dhe të shkrimit të alfabetit latin dhe mësojnë të lexojnë dhe shkruajnë në
mënyrë të drejtë me alfabet latin.

GJUHA ANGLEZE
Programi mësimor për klasën e tretë është i orientuar drejt objektivave, me qëllime të përkufizuara qartë dhe me rezultate konkrete, të cilat
duhet t’i përmbush nxënësi/nxënësja. Rezultatet e të nxënit janë të përkufizuara qartë dhe menjëherë tregojnë çka pritet nga nxënësi, gjegjësisht
cilat njohuri do t’i përvetësojë, gjegjësisht cilat shkathtësi dhe qëndrimet do t’i zhvillojë.
Programi mësimor do të realizohet me 2 orë në javë, gjegjësisht me 72 orë në vit.
Janë përfaqësuar 4 fusha programore:
- Njësitë leksikore;
- Kuptimi dhe përdorimi i drejtë i gjuhës;
- Lexim- shkrimi fillestar;
- Shkathtësi; dhe
- Vetëdija kulturore dhe kompetenca
Për secilën fushë programore janë dhënë qëllime specifike, aktivitete të mundshme dhe strategji/teknika të të nxënit dhe mësimdhënies, si dhe
rezultate të nxënit varësisht nga parashtrimi i vetë qëllimeve, por edhe nga vetë konteksti. Propozim aktivitetet dhe strategjitë/teknikat e të
nxënit dhe mësimdhënies janë dhënë vetëm si udhëzim, drejt së cilit duhet të lëviz mësimdhënësi, me qëllim që të arrihet realizim i suksesshëm
i qëllimeve të parashtruara, por edhe njëkohësisht të nxitet kreativiteti dhe mundësia për përshtatje të tyre në pajtim me nevojat dhe aftësitë e
nxënësve. Nuk është dhënë korniza kohore për realizim të fushave programore, për shkak se rezultatet e mësimi në gjuhën angleze arrihen
përmes integrimit të brendshëm të qëllimeve nga një ose me shumë fusha programore.
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Në fushën programore Njësitë leksikore zgjerohet vokabulari i përvetësuar i fushës së dhënë tematike si dhe përvetësohen njësitë leksikore të
fushave të reja tematike. Fushat tematike, propozim njësitë/fjalët leksikore, si dhe përshkrimi i aktiviteteve të mundshme për realizim të
përmbajtjeve të kësaj lënde mësimore do të shënohen dhe përshkruhen në Doracakun, i cili do të jetë pjesë përbërëse e programit mësimor të
lëndës Gjuhë angleze për klasën e tretë. Propozim njësitë/fjalët e dhëna leksikore duhet të përvetësohen domosdoshmërish, kurse njëkohësisht
mësimdhënësit i jepet mundësi t’i zgjerojë ato varësisht nga niveli i njohurive paraprake të nxënësve dhe paraleles në tërësi. Në këtë mënyrë
arrihet harmonizimi mes përvetësimit të fjalëve/njësive leksikore në nivel të Republikës së Maqedonisë. në fushën programore Kuptimi i drejtë
dhe përdorimi i gjuhës janë dhënë qëllimet, të cilat kanë të bëjnë me njoftimin e nxënësve me forma të reja gramatikore ose thellim të njohurive
për përmbajtjet e përvetësuara. Qëllimet e kësaj sferë programore nuk realizohen në mënyrë të pavarur, por në kuadër të qëllimeve të fushave
tjera programore. Fusha programore Lexim- shkrimi fillestar përmban qëllime dhe rezultate, të cilat kanë të bëjnë me aftësimin e nxënësve për
lexim dhe shkrim fillestar. Në doracak do të shënohen dhe përshkruhen qasje të ndryshme të shkrimit dhe leximit të njësive leksikore të
përvetësuara, ndërsa mësimdhënësi do të ketë lirinë e përzgjedhjes së qasjes me adekuate për punë me nxënës. Në fushën programore
Shkathtësi janë dhënë qëllimet, të cilat kanë të bëjnë me dëgjimin adekuat, riprodhimin dhe ndërveprimin fillestar verbal në një nivel themelor.
Fusha e fundit programore Vetëdija kulturore dhe kompetencat ka të bëjë me avancimin e kompetencave ndërkulturore të nxënësve, të
përvetësuara në vitet paraprake.

MATEMATIKA
Programi mësimor i lëndës Matematikë për klasën e tretë është orientuar drejt objektivave, me qëllime të përkufizuara qartë dhe dalje konkrete.
Propozim aktivitet e ofruara për realizim të qëllimeve janë ndihmë për mësimdhënësin gjatë planifikimit të mësimit. Me këtë program parashihet
që fondi javor të orëve të jetë i njëjtë si në klasën e dytë, gjegjësisht të përfaqësohet me 4 orë në javë, ose 144 orë në vit. Vend qendror zënë
qëllimet në fushën programore Numra, ku zë vend qendror aftësimi nxënësve për kryerje të operacioneve aritmetike siç janë mbledhja, zbritja,
shumëzimi dhe pjesëtimi. Në këtë propozim program janë dhënë fushat e njëjta programore sikurse në atë paraprak. Si rezultat i përparimit të
aftësive mendore dhe shkathtësive për mbikëqyrje përmbajtjesore të nxënësve në klasën e tretë, njohja e koncepteve matematikore realizohet
përmes shqyrtimit të cilësive të tyre esenciale. Në fakt, nxënësit i shqyrtojnë cilësitë e formave 2D dhe 3D dhe përpiqen t’i përshkruajnë përmes
veçorive të tyre esenciale. Gjatë përfshirjes së numrave natyrorë, vargu i numrave zgjerohet deri në 100. Në klasën e tretë nxënësit mbledhin
dhe zbritni deri në 100, me çka zbatojnë procedura verbale dhe me shkrim. Nxënësit i shqyrtojnë lidhje ndërmjet rezultateve dhe komponentëve
të operacioneve aritmetike, lidhshmërinë ndërmjet mbledhjes dhe zbritjes, gjegjësisht shumëzimit dhe pjesëtimit. Në bazë të aftësive
paraprakisht të zhvilluara për numërim në hapa të caktuara (me nga 2, 5 etj.) në klasën e tretë nxënësit kalojnë në shumëzim dhe pjesëtim me
9
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numrat 1,2,4,5, dhe 10. Në lidhje me matjen, nxënësit i zgjerojnë njohuritë me njësi të reja standarde të matjes. Në kuadër të të gjitha fushave
janë paraparë qëllime, të cilat kanë të bëjnë me zbatimin e diturive përmes zgjidhjes së situatave problemore.
Në pajtim me nevojat e zhvillimit individual të nxënësve në procesin e mësimit duhet të zbatohen aktivitete praktike, të pavarura dhe njohëse,
të shoqëruara me zbatim të mjeteve didaktike dhe TIK-ut.

BOTA RRETH NESH
Lënda mësimore Bota rreth nesh në klasën e tretë ka fond 3 orë në javë, gjegjësisht 108 orë në vit. Rritja e fondit të orëve buron nga nevoja për
thellim në temat e shkencave natyrore me qëllime të zgjeruara, të cilat për herë të parë hasen ose zgjerohen në mënyrë plotësuese në klasë të
tretë. Si për shembull, zgjerohen qëllimet, të cilat kanë të bëjnë me zgjerimin e njohurive lidhur me lëvizjet dhe forcat, të cilat ndodhin në
mjedisin e drejtpërdrejtë të fëmijës, për herë të parë përfshihen qëllime për njoftim të nxënësve me resurset natyrore të shteti tonë, përfshihen
koncepte dhe nocione të reja gjeografike, zgjerohet kuptimi i hapësirë dhe kohës etj. Njohuritë e nxënësve përmes sistematizimit, plotësimit
dhe ri konstruimit ndërlidhen me njohuritë shkencore. Organizimi i aktiviteteve ndërvepruese me nxënësit iu mundëson atyre që në mënyrë
interesante dhe aktive ta hulumtojnë ndërlikueshmërinë, diversitetin dhe lidhshmërinë e të gjitha dukurive, proceseve, aktiviteteve dhe
marrëdhënieve ndërmjet njerëzve në mjedisin e drejtpërdrejtë. Për këtë arsye, lënda mësimore duhet të mundësojë njoftim të nxënësve me
dukuritë dhe proceset themelore natyrore, me objektet, ngjarjet dhe vlerën e tyre, me shqyrtimin e lidhjeve shkak-pasojë dhe me marrëdhëniet
ndërmjet mjedisit natyror dhe shoqëror përmes theksimit të rolit të rëndësishëm të faktorit njerëzor në ato procese. Që të ruhet ai kontakt i
vazhdueshëm i nxënësit me objektet, dukuritë dhe proceset në mjedis, në plan të parë duhet të jetë organizimi i mbikëqyrjeve të drejtpërdrejta,
zbatimi i procedurave hulumtuese dhe mësim aktiv nga përvoja në mësim. Ky është synimi i aktiviteteve tona të ofruara, të cilat do të duhet të
jenë në ndihmë të mësimdhënësit gjatë operacionalizimit të qëllimeve, për shkak se është shumë e rëndësishme përvoja e dalë nga kontestit
social dhe nga aksionet personale të nxënësit/nxënëses e arritur përmes qasjes së brendshme.

10

Programi i ri mësimor për klasën e tretë

ART
Në klasën e tretë lënda Art përsëri trajtohet si lëndë e integruar, me çka përmbyllet tërësia e një periudhe zhvilluese. Modeli i integruar realizohet
nëpërmjet tri fushave të njëjta që nga klasa e parë – Arte pamore, Muzika dhe lojëra skenike dhe Punëtori kreative dhe është përfaqësuar me
fond të njëjtë të orëve tre (3) orë në javë ose 108 orë në vit.
Në klasën e tretë “stabilizohet” programi duke i përcaktuar objektivat. Disa nga to janë të njëjta në formulimin e tyre, me ato të klasës së dytë,
me çka fitohet një pasqyrë e qartë e programit. Kështu, në klasën e tretë nxënësi/nxënësja tashmë duhet të jetë i/e aftësuar për shprehje dy
dimensionale të mendimeve, ndjenjave dhe vlerave personale, por edhe hulumton me materialet dhe teknikat sipas mundësive të tyre. Për sa i
përket gjuhës së artit, gjithashtu është bërë zgjerim përkatës me elemente dhe parime të reja të artit, por gjithashtu thellohen edhe ato që janë
tashmë të njohura, në pajtim me mundësitë psiko-fizike të nxënësve. Në klasën e tretë tashmë futet gradacioni dhe baraspesha në nivel të
përshtatshëm për atë moshë. Gjegjësisht, nxënësi/nxënësja në këtë nivel duhet të jetë i aftë ta njeh gradacionin në ton dhe formë dhe ta vërejë
baraspeshën tek elementet. Për sa u përket elementeve të artit është futur toni dhe volumi si elemente të reja, derisa elementet e mësuara më
parë thellohen në nivel të vështirësisë, që janë të dukshme në rezultatet e të nxënit.
Në fushën programore Muzika dhe lojëra skenike në klasën e tretë vazhdohet me fushën e njëjtë muzikore – Muzika dhe lojërat skenike, ku
rrumbullakohet një proces i tërësishëm i krijimtarisë me mundësi të pakufishme për kreativitet dhe fantazi të fëmijëve në fushën e muzikës. Në
këtë periudhë, gjithashtu, me temp të shpejtë zhvillohen aftësitë për perceptim të saktë ritmik dhe të lartësisë të tonit, si dhe procese të tjera
psikike (për shembull, vëmendja, vëzhgim, memorie muzikore).
Vazhdohet me objektivin themelor, nxënësi të zhvillojë interes dhe dashuri ndaj muzikës dhe të njoftohet me dimensionet vitale të muzikës
nëpërmjet përvojës personale, që të mundet në tërësi t’i kuptojë dhe t’i përjetojë veprat muzikore. Nëpërmjet këndimit të këngëve dhe
ushtrimeve melodike me katër takte e zgjerojnë fushën e zërit nga c1 deri në c2, gjatë kësaj duke përdorur instrumentet muzikore ritmike për
fëmijë dhe një instrument melodik për fëmijë (metalofon). Nëpërmjet përdorimit të TIK-ut do të njoftohen me muzikën në film me çka do të
kuptojnë sa i rëndësishme është roli i muzikës. Muzika si një segment i rëndësishëm në pjesën e procesit mësimor mundëson që fëmijët me
dhunti/të talentuar të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme muzikore të cilat janë të integruar me lëndët tjera mësimore. Objektivat edhe pse
nuk janë organizuar ose ndarë në mënyrë eksplicite, megjithatë janë në pajtueshmëri të plotë me taksonominë e Blumit dhe mundësojnë zhvillim
të përshtatshëm të sferës njohëse, afektive dhe psiko-motorike.
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ARSIM FIZIK DHE SHËNDETËSOR
Gjatë hartimit të programit mësimor për klasë të tretë janë marrë parasysh të gjitha karakteristikat zhvillimore të fëmijëve të asaj moshe (rritja
dhe zhvillimi anatomik-fiziologjik dhe fizik, pjekuria dhe funksioni zhvillimor i organeve të caktuara dhe sistemeve organike, zhvillimi emocional
dhe njohës i fëmijës, specifikat zhvillimore të lëvizjeve në këtë periudhë të moshës dhe specifikat e aftësive motorike).
Zgjedhja e objektivave përmes aktiviteteve të shumëllojshme dhe sistematike motorike dhe ndërlidhja me fushat tjera edukativo-arsimore për
të kontribuar në zhvillimin integral të personalitetit të nxënësit (domeni njohës, afektiv dhe motorik). Për të kontribuar në përsosjen e
shkathtësive dhe shprehive motorike, si dhe për përvetësim të shprehive adekuate dhe njohurive për sjellje adekuate në kushte të përditshme
dhe specifike të jetës dhe punës. Zgjedhja e qëllimeve, propozimi i aktiviteteve dhe rezultateve të të nxënit është bërë pas analizës së detajuar
të një numri të madh të programeve mësimore (kurrikulave) të lëndës Arsim fizik dhe shëndetësor nga më shumë vende të zhvilluara në botë, e
në veçanti nga vendet për rreth.
Detyrat operative janë të orientuara drejt përmbushjes së nevojave themelore të fëmijëve për lëvizje dhe lojë, zhvillim të koordinimit,
fleksibilitetit, baraspeshës, fuqisë eksplozive, përvetësimit të shkathtësive motorike dhe shprehive për kryerje të drejt të formave natyrore të
lëvizjes në kushte të ndryshme, realizim të drejt të formave të përshtatura natyrore të lëvizjes dhe strukturave të thjeshta motorike të lëvizjes
nga alfabeti i atletikës dhe gjimnastikës dhe lojërat me top, ritmikë dhe vallëzim. Do të ndikohet pozitivisht dhe në mbajtjen drejtë të trupit,
fuqizimin e shëndetit dhe zhvillimin e shprehive të higjienës dhe formimin e kualiteteve morale të personalitetit. Nxënësit do të aftësohen që t’i
përdorin dituritë, shkathtësitë dhe shprehitë e përvetësuara në kushtet e përditshme jetësore dhe në punë, me çka do të përvetësojnë dhe
zhvillojnë vetëdije lidhur me nevojat e shëndetit, ruajtjen e shëndetit dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor. Në klasën e tretë do të vazhdohet me
regjistrimin dhe ndjekjen e zhvillimit motorik me bateritë e standardizuara të testeve.
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DIMENSIONI NDËRKULTUROR NË PROGRAMET E REJA MËSIMORE
Objektivat e programeve mësimore për klasën e tretë mundësojnë që edukimi dhe arsimi ndërkulturor të vazhdojë si proces natyror dhe i
vazhdueshëm i ndërtimit të shkathtësive jetësore, të cilat janë supozim për bashkëjetesë cilësore në bashkësinë tonë shoqërore, madje edhe
më gjerë.
Dimensioni ndërkulturor është gërshetuar nëpër strukturat e ndryshme të qëllimeve, të përkufizuara në të gjitha lëndët e parapara mësimore,
të orientuara drejt mbështetjes së fotografisë pozitive për veten; vlerësimin e identitetit personal, por edhe identitetin dhe përkatësinë e të
tjerëve; njohja dhe respektimi i heterogjenitetit në grup dhe në shkollë (në bazë të gjinisë, moshës, pamjes fizike, përkatësisë etnike, aftësisë,
gjuhës etj.); manifestimi i besimit ndaj të tjerëve; dallimi ngjashmërive ndërmjet individëve me prejardhje të ndryshme; kuptimi dhe kultivimi i
parimeve për zgjidhjen e situatave konfliktesh në grup; dëgjimi aktiv; pranimi i mendimeve të ndryshme etj.
Zhvillimi ndjeshmërisë ndërkulturore mund të zbatohet paralelisht në kuadër të të gjitha fushave/sferave/temave/ programore, me çka ato do
të haseshin për çdo ditë në jetën shkollore të nxënësve. Ndikim të madh në zhvillimin e procesit edukativo-arsimor ndërkulturor dhe stimulues
do të kenë edhe resurse të caktuara didaktike, si dhe dizajn ndërkulturor të hapësirës dhe ambientit shkollor.
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PROGRAME MËSIMORE PËR KLASË TË TRETË
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Програмско подрачје

Годишен фонд на часови: (5 наставни часови наделно)
(ориентациски за секое програмско подрачје)

КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИК (КЈ)

55 часови

ЛИТЕРАТУРА (Л)

55 часови

МЕДИУМСКА КУЛТУРА (МК)

20 часови

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ЛАТИНИЦА (ПЧП)

50 часови

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ОД ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ
Ученикот/ученичката:
• да развие интерес и љубов кон македонскиот јазик;
• да развие комуникациски вештини;
• да се оспособи за активно слушање;
• да се оспособи за правилно артикулирање на вербалниот и невербалниот говор;
• да ги усвои печатните и ракописните латинични букви;
• да се оспособи за правилно читање и пишување со латинични букви;
• да ја развие графомоториката;
• да ги применува основните граматички правила;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

да ги усвои видовите зборови;
да развие навики за правилно седење при читањето и пишувањето;
да се оспособи за читање со разбирање;
да се запознае со народната и уметничката литература;
да се оспособи за елементарно структурирано писмено изразување и творење;
да се оспособи за анализа на творби;
да се оспособи за препознавање и вреднување на естетстските елементи на творбите;
да се оспособи за користење додатна литература;
да го збогати речникот со нови зборови;
да развие медиумска култура;
да користи мултимедијални извори за учење;
да се оспособи за слободно да ги изразува емоциите, доживувањата, ставовите и мислите;
да развие фантазија;
да развие хумано и етичко одговорно однесување;
да прави разлика на говорно изразување на други јазици.

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИК
Поединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
KJ-III/А да се оспособи самостојно да
комуницира

-

Меѓусебни разговори
„Јас сум...јас можам... јас знам...“ (градење
позитивна слика за себе)
Ѕиден пасош (меѓусебно напишани
позитивни пораки)
„Столица за раскажување“ (ученикот што
седи на столчето раскажува настани/шеги)
Игра: Правам интервју

KJ-III/А1 започнува разговор самоиницијативно;
KJ-III/А2 изразува свои потреби, мисли и чувства;
KJ-III/А3 самостојно учествува во разговор почитувајќи
ги правилата на културно однесување;
KJ-III/А4 усно одговара на поставени прашања;
KJ-III/А5 писмено одговара на поставени прашања;
KJ-III/А6 самостојно поставува прашања;
KJ-III/А7 изразува свои чувства при зборување;
KJ-III/А8 препознава чувства на соговорникот.
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KJ-III/Б да се оспособи за активно
слушање

-

Договарање правила на однесување во
паралелката
Договарање знаци за потсетување (кога се
прекршува некое правило)
Разговори за секојдневни теми
Разговори за случки од викендот
Довршување започнати реченици
Договарање за уредување на училницата
Во улога на...
Писмени и усни одговори на поставени
прашања
Игра: Шапката што изразува чувства (погоди
како се чувствува носителот на шапката)
Глумење различни чувства
Љубов е ....
Од што се срамам / не се срамам
(разговори)
Игра: Око за убаво (забележување
позитивни примери на однесување)
Одговори на прашања според слушнат говор
Денес се чувствувам ...
Цртање и боење симболи за чувства
Пантомима
Употребување боја според чувства
Игра: Го цртам тоа што го слушам и
разбирам
Довршување недовршени реченици кои ги
започнува наставникот
Препознавање различни чувства
„Јас сум ти, ти си јас...“
Глумење различни чувства
Игра: Во туѓи чевли (да се разберат туѓите
чувства и постапки)
Зборуваме за емпатија
Игра: Насочена фантазија
Игри за разрешување конфликти

KJ-III/Б1 внимателно слуша и разбира;
KJ-III/Б2 артикулирано го употребува невербалниот и
вербалниот говор;
KJ-III/Б3 препознава невербален говор кај другите;
KJ-III/Б4 препознава различни чувства кај себе;
KJ-III/Б5 препознава различни чувства кај другите;
KJ-III/Б6 покажува емпатија;
KJ-III/Б7 разбира дека некој друг може поинаку да
размислува од него/нејзе.
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KJ-III/В да се оспособи за правилна
говорна артикулација

-

KJ-III/Г да се оспособи за усно изразување

-

-

Вежби за правилно држење на телото при
говорење
Правилно изговарање слушнати гласови,
зборови и реченици
Игра: Се снимаме за да слушнеме како
звучиме
Достапни воспитно-образовни софтвери
Кажување смешни и чудни реченици
Слушање аудио снимки со рецитирање
Изразно рецитирање
Кажување брзозборки
Кажување гатанки и поговорки
Читање броеви од табела сто
Игра: Роденденска линија (подредување
според месецот на раѓање и пребројување)
Прераскажување прочитани содржини
Составување „жива приказна“ според
извлечени предмети од „волшебна
торбичка“
Раскажување по клучни зборови
Раскажување по серија слики
Раскажување доживувања
Игра: Читај за да нацрташ и раскажи што си
нацртал
Авторско столче
Довршување започнати реченици
Групна приказна (заедничко раскажување
започната приказна за одреден лик)
Опишување според непосредно
набљудување и опишување по сеќавање
Кој е тој, што е тоа? (погодување опишан
лик/предмет)
Волшебна торбичка: Го опишувам скриениот
предмет што го допирам во торбичката
Што мислат другите за мене (од
опкружувањето)

KJ-III/В1 правилно го држи телото при говорење;
KJ-III/В2 правилно изговара гласови;
KJ-III/В3 правилно изговара зборови;
KJ-III/В4 точно ги интонира видовите реченици;
KJ-III/В5 изразно рецитира песна (стихотворба);
KJ-III/В6 правилно драматизира текст во дијалошка
форма;
KJ-III/В7 правилно ги изговара броевите до 100;
KJ-III/В8 правилно ги изговара редните броеви до 20.

KJ-III/Г1 усно прераскажува куси содржини;
KJ-III/Г2 усно раскажува по зададени зборови/серија
слики;
KJ-III/Г3 усно раскажува доживеан настан;
KJ-III/Г4
усно
опишува
според
непосредно
набљудување или сеќавање;
KJ-III/Г5 слободно ги изразува своите чувства;
KJ-III/Г6 поставува прашања за прочитан кус текст;
KJ-III/Г7 усно раскажува на дадена тема.
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KJ-III/Д
да
користи
македонски јазик

литературен

-

KJ-III/Ѓ да го збогати речникот

-

-

KJ-III/E да се оспособи да употребува
расказна, прашална, извична, потврдна и
одречна реченица

-

Јас се чувствувам ...
Јас мислам...
Играње улоги
Азбука на чувствата (збор што ќе изразува
чувство според зададена буква)
Слушање и читање примери за воочување
дијалект наспроти литературен јазик
Следење/читање народни приказни
„Јас сум ТВ презентер“
„Јазичен коректор“ (откривање грешки при
зборувањето)
„Зборуваме, се снимаме, се слушаме“
Игра: Освоен медал за литературно
говорење
Т табела (правилно-неправилно)
Правописни вежби
Правоговорни вежби
Одделенска јазична ризница
Објаснување непознати зборови при
секојдневни активности
Одделенски неделен речник (речник на
паралелката со нови зборови)
„Имам збор за објаснување “ (пронаоѓам,
кажувам, барам објаснување)
Разговараме за... иницирање разговор во кој
наставникот намерно употребува нови
зборови
Одделенска јазична ризница
Вокабулар во четири агли (читам,
детектирам, цртам и применувам нов збор)
Игра: Детектив на нови зборови
Самостојно составување расказни, извични,
прашални реченици
Подвлекување потврдни и одречни
реченици

KJ-III/Д1 прави разлика меѓу дијалектот/локалниот
говор и литературниот македонски јазик;
KJ-III/Д2 користи литературен македонски јазик во
усното изразување;
KJ-III/Д3 користи литературен македонски јазик во
писменото изразување.

KJ-III/Ѓ1 учи нови зборови кои означуваат имиња на
предмети, појави, дејства, состојби, лица;
KJ-III/Ѓ2 користи нови зборови/изрази;
KJ-III/Ѓ3 почнува да користи речник за откривање на
значењето на новите зборови;
KJ-III/Ѓ4 разбира за значењето на новите зборови.

KJ-III/E1 разликува расказна, извична и прашална
реченица (во усмен) и писмен говор);
KJ-III/E2 правилно ги употребува расказната, извичната
и прашалната реченица при писменото изразување со
користење на интерпункциските знаци;
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-

-

KJ-III/Ж да ги усвои именките како вид на
зборови

-

KJ-III/З да ги усвои придавките како вид на
зборови

-

Самостојно составување потврдни и
одречни реченици
Игра: Помини го виножитото (претворање
потврдни во одречни реченици и обратно)
Разгледување текстови за да се воочи каде и
зошто е употребен некој интерпункциски
знак
Подредување испревртени реченици
Картички со зборови (составување
реченици)
Воочување правилно и неправилно
интонирани реченици
Правописни вежби
Пронајди го натрпаникот
Достапни воспитно-образовни софтвери
Граматички вежби
Квиз за општи и сопствени именки
Брзи именки (кажување општи и сопствени
именки)
Откривање општи и сопствени именки во
текст
Ребус
„Исклучи го натрапникот“ (прецртување
збор што не е именка)
Смислување именка според даден род и
број
Подредување именки според род и број во
табела
Картички со зборови
Достапни воспитно-образовни софтвери
Тегла со именки (додавање соодветна
придавка според извлечена именка)
Подвлекување придавка во текст
Творечки диктат
Извади го стикерот и погоди ја придавката

KJ-III/E3 разликува потврдна и одречна реченица;
KJ-III/E4 користи потврдни и одречни реченици;
KJ-III/Е5 претвора потврдна во одречна реченица и
обратно;
KJ-III/E6 правилно подредува зборови во реченица при
усно изразување;
KJ-III/E7 правилно подредува зборови во реченица при
писмено изразување.

KJ-III/Ж1 разликува именки како вид на зборови;
KJ-III/Ж2 разликува сопствени од општи именки;
KJ-III/Ж3 пронаоѓа општи и сопствени именки во даден
текст;
KJ-III/Ж4 правилно употребува голема буква при
пишување сопствени имиња, некои географски поими,
институции и празници;
KJ-III/Ж5 препознава род кај именките;
KJ-III/Ж6 препознава број кај именките;
KJ-III/Ж7 правилно употребува род кај именките;
KJ-III/Ж8 правилно употребува број кај именките;
KJ-III/Ж9 класифицира именки според род и број.

KJ-III/З1 препознава придавка како вид на збор и ја
објаснува
KJ-III/З2 додава соодветна придавка до именката;
KJ-III/З3 пронаоѓа придавка во текст;
KJ-III/З4
користи
соодветни
придавки
при
изразувањето (писмено и усно)
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-

KJ-III/Ѕ да ги усвои глаголите како вид на
зборови

-

KJ-III/И да ги усвои броевите како вид на
зборови

-

Усогласи ме (усогласување на придавката со
именката)
Разубави го текстот (додавање придавки)
Игра: Пронајди го натрапникот
Т табела (именка – придавка)
Погоди го предметот од наброените
придавки
Достапни воспитно-образовни софтвери
Ѓердан на глаголи од текстот
Тегла со глаголи (смислување реченици
според извлечен глагол)
Подвлекување глаголи во текст
Дополнување соодветни глаголи во текст
Извади го стикерот за погодениот глагол
Игра: Што можеме? (според соодветен
глагол се пишуваат именки)
Игра: Пронајди го натрапникот
Погоди го предметот од наброените глаголи
Т табела (именка – глагол)
Достапни воспитно-образовни софтвери
Игра: Пронајди го натрпаникот
Петторед (пишување: именка, две придавки,
три глаголи, реченица со четири збора и
синоним за именка)
Ловец на грешки на неправилно употребени
глаголи
Акростих за даден број
Подвлекување броеви во текст
Меморија на броеви
Дополнување соодветни броеви во текст
Бинго од броеви (составување реченица
според извлечен број)
Ловец на грешки на неправилно употребени
броеви
Достапни воспитно-образовни софтвери
Игра: Пронајди го натрпаникот

KJ-III/Ѕ1 препознава глагол како вид на збор;
KJ-III/ Ѕ2 пронаоѓа глагол во текст;
KJ-III/Ѕ3 правилно користи глаголи при изразувањето
(писмено и усно)

KJ-III/И1 препознава броеви како вид на збор;
KJ-III/И2 пронаоѓа броеви во текст;
KJ-III/И3 правилно користи броеви како вид на зборови
при изразувањето (писмено и усно)
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KJ-III/Ј да се оспособи да користи основни
правописни правила

-

-

KJ-III/К да се оспособи за писмено
изразување

-

-

-

Достапни воспитно-образовни софтвери
Една реченица еден жетон (натпревар за
најбрзо составување реченици)
Пронајди го натрапникот
Т-табела (правилно-неправилно)
Групирање зборови според бројот на
слогови
Игра: Превиткај го листот, подели го зборот
(правилно делење зборови на слогови при
пишувањето)
Пронаоѓање и прецртување погрешно
поделени зборови
Пишување соодветни зборови, според
извлечени броеви
Диктати
Правописни вежби
Самостојно пишување реченици
„Смисли реченици за“...
Започнува самостојно да прераскажува
прочитан текст со помош на прашања
Започнува самостојно да прераскажува
прочитан текст според претходно изработен
план за текстот и дадени упатства
Довршување започнат текст
Смислување нов крај на дадена содржина
„Подреди ги испревртените реченици“
Пишување честитки
Пишување покани
Јас сум автор ...
Составување сопствен краток текст според
дадени илустрации, а потоа читање на
текстот од „писателот“
Пишување акростих

KJ-III/J1 правилно употребува голема буква на почеток
на реченицата;
KJ-III/J2 правилно употребува голема буква при
пишување сопствени имиња, некои географски поими,
институции, празници...;
KJ-III/J3 правилно употребува интерпункциски знаци
(точка, прашалник, извичник, две точки, запирка);
KJ-III/J4 правилно пренесува збор во нов ред;
KJ-III/J5 правилно пишува броеви до 100.

KJ-III/К1 самостојно пишува реченици (со ракописни
букви);
KJ-III/К2 започнува писмено да прераскажува куси
содржини;
KJ-III/К3 започнува да твори по даден почеток;
KJ-III/К4 започнува да го менува крајот на расказот;
KJ-III/К5 писмено раскажува на дадена тема (кусо
раскажува);
KJ-III/К6 со поттик твори оригинални творби и ја
развива фантазијата.
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ЛИТЕРАТУРА (Л))
Поединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
Л-III/А да користи литература за деца

-

-

-

Л-III/Б да се оспособи за анализа на
литературни творби

-

Самостојно читање сликовници, бајки,
басни, стихотворби
Самостојно читање лектири
Слушање аудио-записи
Игра: Ај погоди што е... (приказна, басна,
бајка или стихотворба)
Игра: Прво стоп, второ стоп (наставникот
престанува да чита, а учениците
предвидуваат што ќе се случи)
Дискусиони групи
Правење стрип според слушната содржина
Разговори за прочитани творби
Одговарање на прашања од прочитана
содржина
Книга плус – презентирање додатно
прочитана книга преку самостојно избрана
техника
Достапни воспитно-образовни софтвери
Применување техники/стратегии за анализа
на прочитани содржини („Скелет“, „Грозд“,
„Петторед“, „Квадрант“, „Ѕвезда на
приказната“, „Мисловна мапа“...)
Овој автор ми се допаѓа, бидејќи...
Смислување рима според даден збор
Игра: Јазично пикадо
Азбучна песна
Пронајди го натрапникот (пронаоѓање
неправилна рима)

Л-III/А1 разликува литературни творби (приказна,
расказ, басна, бајка, драмски текст, стихотворба);
Л-III/А2 самостојно чита определени содржини
соодветни на возраста;
Л-III/А3 самостојно чита лектири;
Л-III/А4 усно одговара на прашања за прочитана
содржина;
Л-III/А5 писмено одговара на прашања за прочитаната
содржина;
Л-III/А6 самоиницијативно чита додатни содржини;
Л-III/А7 применува техники/стратегии за анализа на
самостојно прочитани содржини.

Л-III/Б1 разликува поезија од проза;
Л-III/Б2 разликува стих и строфа;
Л-III/Б3 пронаоѓа рима во стихотворба;
Л-III/Б4 открива чувства во врска со содржината;
Л-III/Б5 определува редослед на настаните;
Л-III/Б6 определува место и време на настанот;
Л-III/Б7 открива за што се зборува во творбата (тема);
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-

-

Игра: Погодувам рима, одлепувам стикер,
Скелет (откривање тема, порака, ...)
Дискусиони групи
Глумење чувства
Илустрирање дел од прочитана содржина
Разговор: Од каде доаѓа ова име на
приказната?
Лента на приказната (подредување делови
од текст според редоследот на настаните)
Одговарање на прашања според слушната
творба
Селектирање илустрации кои одговараат на
прочитан текст
„Т-табела“ – опишување позитивен и
негативен лик
Заземање став за однесувањето/постапките
на одреден лик (се става во улога на ликот)
Глумење лик од литературна творба
Изработување сцена според прочитан опис
од творба
Разговор: Што ни се допадна, а што не ни се
допадна во творбата?
Аргументирање/објаснување на личен став
Смислување ново име за творбата
Ако јас сум писател, во текстот би
променил,а . . .
Претпоставувам дека... (според насловот или
илустрацијата)
Ѕид на убавите изрази/ зборови ( од
содржината)
3,2,1 (три работи што ги научив од
содржината, две прашања во врска со
содржината и едно применување во
секојдневниот живот)
Размисли, сподели, одговори

Л-III/Б8 аргументира зошто што му/ѝ се допаѓа или не
му/ѝ се допаѓа во содржината;
Л-III/Б9 определува главни и споредни ликови;
Л-III/Б10 опишува ликови;
Л-III/Б11 објаснува за постапките на ликовите;
Л-III/Б12
објаснува
социјално
прифатливо/неприфатливо однесување (добро и
несоодветно однесување);
Л-III/Б13 се идентификува со позитивни ликови;
Л-III/Б14 препознава порака на текстот;
Л-III/Б15 поврзува сопствено доживување со прочитана
содржина;
Л-III/Б16 препознава естетески елементи во творбите.
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-

-

-

Л-III/В да ги развие техниките на читање

-

(на поставеното прашање треба да
размисли, да сподели со парот и да
одговори)
„Тркало на среќата“ – поставување прашања
поврзани со содржината на текстот со
помош на прашални зборови
Раскажување сопствено доживување
поврзано со прочитаното
Смени го завршниот дел од содржината
Подели ги параграфите
Оваа содржина ме потсети...
Јас се збунив кога...
Откако ја прочитав содржината, се
почувствував...
Се загрижив кога...
Делот што го насликав во глава...
Применување техники за прочитани
содржини („Т – табела“, „Венов дијаграм“,
„Скелет“, „Грозд“, „Петторед“, „Квадрант“,
„Ѕвезда на приказната“, „Мисловна мапа“,
„Мрежа на коцка“, „Цитат-коментар“...)
Користење достапни воспитно-образовни
софтвери
Игра: Кажи ми како да читам
Интерактивно читање
Истражувачко читање (читање според
зададени задачи)
Декодирање зборови (изговорање зборови
што претходно ги слушнале, но не ги виделе)
Тивко читање во парови
Гласно читање
Читање по улоги
Ти читаш, јас те следам
Слушање аудио снимки (воочување
изразност)
Игра: Читам како ТВ презентер

Л-III/В1 чита гласно;
Л-III/В2 чита точно и јасно;
Л-III/В3 чита со соодветна брзина;
Л- III/В4 чита во себе;
Л-III/В5 чита по улоги;
Л-III/В6 чита насочено;
Л-III/В7 почнува да чита изразно (со почитување на
интерпункциски знаци, темпо, динамика, артикулација,
дикција).
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Л-III/Г да се оспособи да чита со
разбирање

-

-

-

-

-

-

Објаснување непознати зборови/изрази
Вокабулар во четири агли (читам,
детектирам, цртам и применувам нов збор)
Започнува со помош на наставник/родител
да користи речник (во функција на
откривање на значењето на непознатите
зборови).
Разговор за прочитана содржина
Одговарање на прашања во врска со
содржината на прочитаниот текст
„Ленти на приказната“ (подредување
реченици од текстот )
Интерактивно читање („стоп техника“читање дел по дел и предвивување што ќе
се случи)
Разликување логични од нелогични
содржини
Јас мислам дека... (довршување започнати
реченици во врска со прочитаната
содржина)
Самостојно применување техники за
прочитани содржини („Т – табела“, „Венов
дијаграм“, „Скелет“, „Грозд“, „Петторед“,
„Квадрант“, „Ѕвезда на приказната“,
„Мисловна мапа“, „Мрежа на коцка“,
„Цитат-коментар“...)
Ако сум писател, во текстот би променил,а . .
Резимирање на содржината на текстот –
довршување на речениците „Започнува со . .
. ; Понатаму продолжува . . . ; На крајот
завршува со . . . “
Ѕид на убавите изразни зборови (во
содржината)
3,2,1 (3 работи што ги научив од содржината,
2 прашања во врска со содржината, 1
применување во секојдневниот живот)

Л-III/Г1 прашува за значењето на непознатите зборови
од прочитана содржина;
Л-III/Г2 точно одговара на прашања од прочитана
содржина;
Л-III/Г3 прераскажува за прочитаното;
Л-III/Г4 поставува прашања за прочитана содржина;
Л-III/Г5 дава пример за сопствено искуство поврзано со
прочитана содржина;
Л-III/Г6 следи инструкции поврзани со прочитана
содржина.
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-

-

Споделено истражување (дискусија за
важните прашања од текстот со одредена
група)
Нареди ги лентите според хронолошки
редослед (подредување ленти со текст)
Оваа содржина ме потсети...
Јас се збунив кога...
Откако ја прочитав содржината, се
почуствував...

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: МЕДИУМСКА КУЛТУРА (МК)
Поединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
МК-III/А да следи различни медиумски
содржини, соодветни на возраста

-

-

Следење достапни медиумски содржини
Мислам дека...(впечатоци и ставови за
следена содржина)
Опишување на омилени ликови од детски
медиумски содржини
Цртање симболи за чувства од детските
медиумски содржини
Јас во улога на ликот . . .
Драматизација според следена детска
медиумска содржина
Разговори за детски ТВ-емисии,
цртани/анимирани филмови, аудиозаписи и
дигитални содржини
Прераскажување на гледана/слушната
содржина

МК-III/А1 споделува впечатоци од детски ТВ-емисии;
МК-III/А2 споделува впечатоци од гледан филм за
деца;
МК-III/А3 опишува ликови од следени содржини;
МК-III/А4 изразува чувства во врска гледана/слушана
содржина;
МК-III/А5 дава свое мислење за однесувањето на
ликовите;
МК-III/А6 прераскажува дел од гледана/слушана
содржина;
МК-III/А7 препознава јазик (албански, турски, српски,
ромски, ...) од следената содржина.
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МК-III/Б да користи дигитални
содржини

детски

-

МК-III/В да стекне навика за користење
задолжителна литература за деца

-

-

-

-

Снимање сопствени аудио записи
Следење куси содржини на јазик кој е
различен од мајчиниот
Игра: Го препознавам јазикот на моите
другарчиња
Користење достапни дигитални содржини
Користење содржини од дигитални извори
Формирање позитивни ставови кон
учењето/знаењето (преку користење
различни дигитални содржини)
Разговори за позитивните и негативните
ефекти од користење дигитални содржини
Стрип: „Јас и компјутерот“
Пребарување дигитални содржини
соодветни на возраста
Разгледување на библиотеката во
училиштето (или разговор со помош на
слика/фотографија)
Разговор со библиотекарот (или разговор со
наставник кој глуми библиотекар)
Уредување на одделенското катче (со книги,
сликовници и списанија)
Дневна дружба (секојдневно читање
книга/сликовница од катчето)
Играње улоги: Библиотекари и читатели
Разговори според прочитани содржини
Смислување правила за грижа за книгите
Подарување книги за различни пригоди и
збогатување на одделенското катче
(родендени, натпревари...)
Посета на
одделенската/училишната/градската
библиотека (во зависност од контекстот)
Изработување (индивидуално, во пара, во
група) сликовници со различна форма и
содржини

МК-III/Б1 употребува воспитно-образовни дигитални
детски соджини;
МК-III/Б2 пребарува дигитални содржини соодветни на
возраста (под надзор на наставник/родител/старател).

МК-III/В1 самостојно чита задолжителна литература за
деца (лектира)
МК-III/В2 користи услуги на училишна библиотека
МК-III/В3 се грижи за позајмените книги;
МК-III/В4 знае за правилата на однесување во
библиотека.
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МК-III/Г да стекне навика да чита/користи
различни додатни содржини

-

-

-

МК-III/Д да стекне навика за следење
културно-уметнички содржини/настани

-

Активности во списание (цртање,боење,
дополнување... во списанија за деца)
Читална (дел од работниот ден во кој
учениците читаат самостојно избрана
содржина)
Правење збирка од различни списанија
Разгледување списанија, сликовници и книги
Средување на катчето за читање
Читање сликовници и книги по слободен
избор
Читање творби од списанија за деца по
слободен избор
Разговори за прочитани содржини
Проектни активности според прочитана
содржина
Цртање стрип (наслов, главен,спореден лик,
тема, редослед на настанот...)
Подаруваме книга за најуспешниот во... (
договор на ниво на паралелка)
Активности за самоиницијативно користење
детски списанија, енциклопедии, книги,
сликовници и воспитно-образовни
дигитални содржини (соодветни на возраста
и индивидуалните интереси)
Изработување (индивидуално, во пара, во
група) сликовници со различна форма и
содржини
Посета на театар и кино (во зависност од
контекстот)
Правење маски/кукли
Глумење: Во улога на омилен лик
Креирање катче за драматизација
Разговор за впечатоци од следена
претстава/филм
Цртање според следен настан
Драматизација според познати содржини

МК-III/Г1 самоиницијативно чита додатни содржини;
МК-III/Г2 самоиницијативно избира литература за деца
од одделенската/училишната/градската библиотека;
МК-III/Г3 користи додатни дигитални содржини;
МК-III/Г4 води дневник за прочитана додатна
литература за деца;
МК-III/Г5 пребарува податоци од интернет со помош на
возрасен;
МК-III/Г6
прераскажува
прочитани
содржини/информации.

МК-III/Д1 следи театарска/куклена престава;
МК-III/Д2 опишува сцена;
МК-III/Д3 опишува костими;
МК-III/Д4 дава свое мислење за однесувањето на
ликовите;
МК-III/Д5 прераскажува дел од филм/театарска
претстава;
МК-III/Д6 споделува впечатоци за следени културноуметнички содржини/настани;
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-

МК-III/Ѓ да се оспособи за селективно и
безбедно
користење
медиумски
содржини

-

-

-

Креирање куклено катче
Разговори за однесување при посети на
културно-уменички институции
Посета на културно-уметниички настани
(музеј, изложба... во зависност од
контекстот)
Средба со автор/актери
Разговори за селективно и безбедно
користење дигитални и медиумски
содржини
Достапни воспитно-образовни софтвери
„Безбедно – небезбедно“ (кревање знак за
секој точен исказ за селективно и безбедно
користење дигитални и медиумски
содржини)
„Не разговараме со непознати“

МК-III/Д7 искажува став за следена содржина/настан;
МК-III/Д8 знае за правилата на однесување во
културно-уметничка институција;
МК-III/Д9 почитува правила на однесување во
културно-уметничка институција.

МК-III/Ѓ1 знае за симболите за ограничување на
возраста за следења на одредена ТВ содржина;
МК- III/Ѓ2 следи содржини со естетска вредност;
МК-III/Ѓ3 пребарува дигитални содржини соодветни на
возраста (под надзор на наставник/родител/старател);
МК-III/Ѓ4 употребува различните медиуми како извор
на учење.

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ (ЛАТИНИЦА)
Поединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
ПЧП-III/А да се запознае со латиничните
печатни букви

-

-

-

Препознавање на латиничното писмо во
нашата околина (натписи, реклами . . .
напишани со латинични букви)
Игра: Ивлекување карти со печатни
латинични букви (поврзување глас со
соодветна буква)
Венов дијаграм од печатни букви (кирилица
и латиница)
Препознавање на латиничното писмо во
другите јазици

ПЧП-III/А1 препознава натписи, реклами... од
околината напишани со латинично писмо;
ПЧП-III/А2 препознава печатни латинични букви;
ПЧП-III/А3 поврзува глас со соодветната латинична
буква;
ПЧП-III/А4 прави разлика меѓу кирилични и латинични
букви;
ПЧП-III/А5 знае дека постојат јазици кои се пишуваат на
кирилично и латинично писмо.
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ПЧП-III/Б да се оспособи да пишува со
печатно латинично писмо

-

-

ПЧП-III/В да се оспособи
содржини
напишани
со
латинично писмо

да чита
печатно

-

ПЧП-III/Г да се оспособи да пишува со
ракописно латинично писмо

-

-

-

Споредување печатни кирилични букви и
печатни латинични букви (Венов дијаграм, Ттабела)
Поврзување точки во букви
Пишување во воздух
Пишување на табла
Вежби за пишување на големите и малите
печатни букви во тетратка
Каде се наоѓа буквата...
Препиши...
Диктати за вежбање
Игра: Асистенти што избираат најубав
ракопис
Автодиктати – гатанки, строфи и сл.
Читање збор од слика домино
Спојување слика со напишан збор
Вежби за правилно дишење при читање
Вежби за читање зборови, реченици и куси
текстови
Одговори на прашања за прочитана
содржина со печатно латинично писмо
Активности според инструкции напишани со
печатно латинично писмо
Споредување ракописни кирилични букви и
ракописни латинични букви (Венов
дијаграм, Т-табела)
Споредување печатни и ракописни
латинични букви (Венов дијаграм, Т-табела)
Пишување ракописни букви во воздух
Пишување ракописни букви на табла или на
изложбени паноа
Вежби за правилно пишување и поврзување
на малите и големите ракописни букви во
тетратка
Правилно препишување куси содржини со
ракописни букви

ПЧП-III/Б1 правилно пишува мали и големи печатни
букви од латиничното писмо;
ПЧП-III/Б2 препишува зборови, реченици, кус текст на
латинично печатно писмо;
ПЧП-III/Б3 пишува диктат со латинични печатни букви;
ПЧП-III/Б4 пишува со читлив и уреден ракопис;

ПЧП-III/В1 чита зборови напишани со печатни
латинични букви;
ПЧП-III/В2 чита реченици напишани со печатни
латинични букви;
ПЧП-III/В3 чита (кус) текст напишан со печатни
латинични букви;
ПЧП-III/В4 разбира содржина напишана со латинични
печатни букви.
ПЧП-III/Г1 правилно пишува мали и големи ракописни
букви од латиничното писмо;
ПЧП-III/Г2 правилно ги поврзува ракописните букви
помеѓу себе;
ПЧП-III/Г3 препишува зборови, реченици, кус текст на
ракописно латинично писмо
ПЧП-III/Г4 пишува диктат со латинични ракописни
букви;
ПЧП-III/Г5 пишува со читлив и уреден ракопис;
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ПЧП-III/Д да се оспособи да чита
содржини напишани со ракописно
латинично писмо

ПЧП-III/Ѓ препишува текст од кирилица на
латиница и обратно со печатни и
ракописни букви

-

Диктати за вежбање
- Автодиктати – гатанка, строфа и сл.
Вежби за правилно дишење при чита
Вежби за читање различни содржини
напишани со ракописно латинично писмо

-

Препишување текст од кирилица на
латиница и обратно, со печатни букви
Препишување текст од кирилица на
латиница и обратно, со ракописни букви
Вежби за убаво пишување
Асистенти кои избираат најубав ракопис

-

ПЧП-III/Е да развие навики за правилна
положба на телото при читање и
пишување

-

Смислување знак за правилно седење
Демонстрирање правилно седење
Користење знак за неправилно седење кој
ќе ги потсети правилно да седат
Вежби за правилно држење на телото при
пишување
Вежби за правилно држење на телото при
читање
Разговори за негативните ефекти од
неправилното седење при пишување и
читање

ПЧП-III/Д1 чита зборови напишани со ракописни
латинични букви;
ПЧП-III/Д2 чита реченици напишани со ракописни
латинични букви;
ПЧП-III/Д3 чита содржини со ракописни латинични
букви.
ПЧП-III/Ѓ1 правилно препишува текст со печатни
латинични букви (од кирилица на латиница);
ПЧП-III/Ѓ2 правилно препишува текст со печатни
латинични букви (од латиница на кирилица);
ПЧП-III/Ѓ3 правилно препишува текст со ракописни
латинични букви (од кирилица на латиница);
ПЧП-III/Ѓ4 правилно препишува текст со ракописни
латинични букви (од латиница на кирилица).
ПЧП-III/Е1 има правилна положба на телото при
читање;
ПЧП-III/Е2 има правилна положба на телото при
пишување;
ПЧП-III/Е3 правилно ракува со приборот и материјалите
за пишување.
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GJUHË SHQIPE

Fusha programore:

Fondi vjetor i orëve:
(përafërsisht për çdo fushë programore)

KOMUNIKIM DHE GJUHË

80 orë

LETËRSI

70 orë

KULTURA E MEDIES

30 orë

QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË LËNDËS GJUHË SHQIPE PËR KLASËN E III:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nxënësi/nxënësja:
të zhvillojë interes dhe dashuri ndaj gjuhës shqipe;
të zhvillojë shkathtësi komunikimi;
të aftësohet të dëgjojë në mënyrë aktive;
të aftësohet për artikulim të drejtë të të folurit verbal dhe jo verbal;
ta zhvillojë grafo-motorikën;
t’i zbatojë rregullat themelore gramatikore;
t’i përvetësoj llojet e fjalëve;
të zhvillojë shprehi për t’u ulur në mënyrë të drejtë gjatë të lexuarit dhe të shkruarit;
të aftësohet të lexojë me kuptim;
të dallojë fjalitë dëftore, pyetëse dhe nxitëse
të dallojë fjalitë pohore dhe fjalitë mohore
të dallojë pjesët (gjymtyrët) kryesore të fjalisë
të dallojë emrat e përveçëm dhe të përgjithshëm
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të njihet me letërsinë popullore dhe artistike;
të aftësohet për shprehje dhe krijimtari me shkrim të strukturuar në mënyrë elementare;
të aftësohet për analizë të krijimeve letrare;
të aftësohet për njohjen dhe vlerësimin e elementeve estetike në krijimtarinë letrare;
të aftësohet për përdorimin e letërsisë plotësuese;
ta pasurojë fjalorin me fjalë të reja;
të zhvillojë kulturën e medieve;
të përdor burime multimediale të të nxënit;
të aftësohet t’i shpreh në mënyrë të lirë emocionet, përjetimet, qëndrimet dhe mendimet;
të zhvillojë fantazinë;
të zhvillojë sjellje të përgjegjshme humane dhe etike;
të dallojë shprehje gojore në gjuhë të tjera.

FUSHA PROGRAMORE: KOMUNIKIM DHE GJUHË (KGJ)
Qëllim i veçantë

KGJ-III/А të aftësohet të komunikojë në
mënyrë të pavarur

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit
-

Nxënësi/nxënësja:
Biseda të ndërsjella
“Unë jam... unë mundem... unë di...” (ndërtimi
i fotografisë pozitive për veten)
Pasaporta e murit (porosi të ndërsjella pozitive
të shkruara)
“Karrigia për rrëfim” (nxënësi që ulet në karrige
rrëfen ngjarje/shaka)
Lojë: Bëj intervistë
Vendosja e rregullave të sjelljes në klasë
Caktimi me marrëveshje të shenjave për
rikujtim (kur shkelet ndonjë rregull)

Rezultate e të nxënit

KGJ-III/А1 me vetë iniciativë fillon bisedë;
KGJ-III/А2 i shpreh nevojat, mendimet dhe ndjenjat e veta;
KGJ-III/А3 në mënyrë të pavarur merr pjesë në bisedë duke
i respektuar rregullat e mirësjelljes;
KGJ-III/А4 përgjigjet gojarisht në pyetje të parashtruara;
KGJ-III/А5 përgjigjet me shkrim në pyetje të parashtruara;
KGJ-III/А6 në mënyrë të pavarur parashtron pyetje;
KGJ-III/А7 i shpreh ndjenjat e veta gjatë të shprehurit;
KGJ-III/А8 i identifikon ndjenjat e bashkëbiseduesit.
KGJ-III/А9 në mënyrë të drejtë i shqipton fjalët gjatë të
folurit;
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-

KGJ-III/B të aftësohet të dëgjojë në mënyrë
aktive

-

KGJ-III/C të aftësohet për artikulim të drejtë
të të folurit

-

Bisedë për tema të përditshme
Biseda që kanë ndodhur gjatë vikendit
Mbarimi i fjalisë së filluar
Biseda për rregullimin e klasës
Në rolin e...
Përgjigje me shkrim dhe me gojë në pyetjet e
parashtruar
Lojë: Kapele që shpreh ndjenjat (qëllo si
ndjehet bartësi i kapelës)
Aktrimi i ndjenjave të ndryshme
Dashuria është ....
Nga çka turpërohem / nuk turpërohem (biseda)
Lojë: Sy për të bukurën (vërejtja e shembujve
pozitiv të sjelljes)

Përgjigje në pyetje sipas të folurit të dëgjuar
Sot ndjehem ...
Vizatim dhe ngjyrosje e simboleve të ndjenjave
Pantomimë
Përdorim i ngjyrës sipas ndjenjës
Lojë: E vizatoj atë që e dëgjoj dhe që e kuptoj
Mbarim i fjalive të papërfunduar që i fillon
mësimdhënësi
Njohja e ndjenjave të ndryshme
“Unë jam ti, ti je unë...”
Aktrimi i ndjenjave të ndryshme
Lojë: Në këpucë të huaja (të kuptohen ndjenjat
dhe veprimet e tjetrit)
Flasim për empatinë
Lojë: Fantazia e orientuar
Lojë për zgjedhjen e konflikteve

Ushtrime për mbajtje të drejtë të trupit gjatë të
folurit

KGJ-III/А10 vendos kontakt me sy me bashkëbiseduesit;
KGJ-III/А11 flet rrjedhshëm;
KGJ-III/А12 nuk përdor lëvizje të panevojshme gjatë të
folurit;
KGJ-III/А13 tregon ndjenja pozitive dhe negative duke
përdorur shprehje të fytyrës pa komunikim verbal;
KGJ-III/А14 rrëfen një ngjarje me përdorimin e gjuhës së
trupit;
KGJ-III/А15 bisedon për përmbajtjen e tekstit me
bashkëbisedues;
KGJ-III/А16 i shpreh mendimet e veta për përmbajtjen e
bisedës;
KGJ-III/А17 dëgjon çka flet bashkëbiseduesi;
KGJ-III/А18 nxjerr përfundime nga biseda;
KGJ-III/А19 bisedon për ngjarje, situatë, persona ose të
ngjashme të cilat i pëlqejnë apo nuk i pëlqejnë.
KGJ-III/B1 dëgjon me kujdes dhe kupton;
KGJ-III/B2 në mënyrë të artikuluar e përdor të folurit verbal
dhe jo verbal;
KGJ-III/B3 e njeh të folurit jo verbal te të tjerët;
KGJ-III/B4 njeh ndjenja të ndryshme te vetja;
KGJ-III/B5 njeh ndjenja të ndryshme te të tjerët;
KGJ-III/B6 tregon empati;
KGJ-III/B7 kupton se dikush tjetër mund të mendoj
ndryshe nga ai/ajo;
KGJ-III/B8 dëgjon dhe parashtron pyetje për atë që ka
dëgjuar;
KGJ-III/B9 dëgjon me kujdes sipas interesave dhe
nevojave;
KGJ-III/B10 ndjek me vëmendje kur lexohet një tekst i
shkurtë;
KGJ-III/B11 përdor njohuri paraprake gjatë të dëgjuarit;
KGJ-III/B12 dallon realen nga imagjinarja në tekstin e
shkurtë.
KGJ-III/C1 në mënyrë të drejtë e mban trupin gjatë të
folurit;
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KGJ-III/Ç të aftësohet të shprehet gojarisht

-

Shqiptim i drejtë i tingujve, fjalëve dhe fjalive
të dëgjuar
Lojë: Incizohemi që të dëgjojmë si tingëllojmë
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
Tregojmë fjali qesharake dhe të çuditshme
Dëgjim i audio incizimeve me recitime
Recitim shprehës
Thënie e fjalëshpejtave
Thënie e gjëegjëzave dhe proverbave
Leximi i numrave nga tabela njëqind
Lojë: Linja e ditëlindjes (radhitje sipas muajit të
lindjes dhe numërim)
Tregojmë përmbajtje të lexuara
Përpilimi i ”tregimit të gjallë” sipas sendeve të
tërhequra nga “trasta magjike”
Tregim sipas fjalëve kyçe
Tregim sipas serisë së fotografive
Tregimi i përjetimeve
Lojë: Lexo që të vizatosh dhe trego çka ke
vizatuar
Karrigia e autorit
Mbarimi i fjalive të filluar
Tregimi grupor (tregimi i përbashkëti përrallës
së filluar për ndonjë personazh të caktuar)
Përshkrim sipas vëzhgimit të drejtpërdrejtë dhe
përshkrim sipas kujtimit
Kush është ai, çka është ajo? (gjetja e
personazhit/sendit të përshkruar)
Trasta magjike: E përshkruaj sendin e fshehur
që e prek në trastë
Çka mendojnë të tjerët për mua (nga rrethimi)
Unë ndjehem ...
Unë mendoj...
Aktrimi i roleve

KGJ-III/C2 në mënyrë të drejtë shqipton tinguj;
KGJ-III/C3 në mënyrë të drejtë shqipton fjalë;
KGJ-III/C4 saktë i intonon llojet e fjalive;
KGJ-III/C5 reciton vjershë në mënyrë shprehëse;
KGJ-III/C6 në mënyrë të drejtë dramatizon tekst në formë
dialogu;
KGJ-III/C7 në mënyrë të drejtë i shqipton numrat deri më
100;
KGJ-III/C8 në mënyrë të drejtë i shqipton numrat rendor
(mbiemrat që tregojnë marrëdhënie) deri më 20.

KGJ-III/Ç1 gojarisht tregon përmbajtje të shkurta;
KGJ-III/Ç2 gojarisht tregon sipas fjalëve/serisë së
fotografive që i janë dhënë;
KGJ-III/Ç3 gojarisht tregon ngjarje të përjetuar;
KGJ-III/Ç4 gojarisht përshkruan sipas vëzhgimit të
drejtpërdrejtë ose sipas kujtimit;
KGJ-III/Ç5 në mënyrë të lirë i shpreh ndjenjat e veta;
KGJ-III/Ç6 parashtron pyetje për tekst të shkurt që e ka
lexuar;
KGJ-III/Ç7 gojarisht tregon sipas temës së dhënë.
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KGJ-III/D të përdor gjuhën letrare shqipe

-

KGJ-III/DH ta pasurojë fjalorin

-

KGJ-III/E të përdor fjali dëftore, pyetëse,
nxitëse, pohore dhe mohore

-

Alfabeti i ndjenjave (fjalë që do të shpreh
ndjenjë sipas shkronjës së dhënë)
Dëgjim dhe lexim i shembujve për dallimin e
dialektit nga gjuha letrare
Përcjellja/leximi i përrallave popullore
“Unë jam TV prezantues”
“Korrektor gjuhësor” (zbulimi i gabimeve gjatë
të folurit)
“Flasim, incizohemi, dëgjohemi”
Lojë: Medalje e fituar për të folur në gjuhë
letrare
T tabelë (e drejtë – e gabuar)
Ushtrime drejtshkrimore
Ushtrime të drejtshqiptimit
Thesari gjuhësor i klasës
Sqarim i fjalëve të panjohura gjatë aktiviteteve
të përditshme
Fjalori javor i klasës (fjalor me fjalë të reja i
klasës)
“Kam fjalë për sqarim” (gjej, tregoj, kërkoj
sqarim)
Bisedojmë për ... inicim i bisedës në të cilën
mësimdhënësi me qëllim përdor fjalë të reja
Thesari gjuhësor i klasës
Fjalor në katër kënde (lexoj, detektoj, vizatoj
dhe përdor fjalë të re)
Lojë: Detektiv i fjalëve të reja
Në mënyrë të pavarur përpilon fjali dëftore,
pyetëse dhe nxitëse
Nënvizon fjali pohuese dhe fjali mohuese
Në mënyrë të pavarur përpilon fjali pohuese
dhe fjali mohuese
Lojë: Kaloje ylberin (shndërrimi i fjalive
pohuese në fjali mohuese dhe anasjelltas)
Shqyrtimi i teksteve që të shihet ku dhe pse
është përdorur ndonjë shenjë e pikësimit

KGJ-III/D1 bën dallim mes dialektit/të folurit dhe gjuhës
letrare shqipe;
KGJ-III/D2 gjatë të shprehurit gojor përdor gjuhën letrare
shqipe;
KGJ-III/D3 gjatë të shprehurit me shkrim përdor gjuhën
letrare shqipe.

KGJ-III/DH1 mëson fjalë të reja të cilët emërtojnë emra të
sendeve, dukurive, veprimeve, gjendjeve, personazheve;
KGJ-III/DH2 i përdor fjalët/shprehjet e reja;
KGJ-III/DH3 fillon të përdor fjalor për zbulimin e kuptimit
të fjalëve të reja;
KGJ-III/DH4 e kupton domethënien e fjalëve të reja.

KGJ-III/E1 dallon fjali dëftore, pyetëse dhe nxitëse (në të
shprehurit me shkrim dhe me gojë);
KGJ-III/E2 përdor fjali dëftore, pyetëse dhe nxitëse gjatë të
shprehurit me gojë;
KGJ-III/E3 në mënyrë të drejtë i përdor fjalitë dëftore,
pyetëse dhe nxitëse gjatë të shprehurit me shkrim duke
përdorur shenjat përkatëse të pikësimit;
KGJ-III/E4 dallon fjali pohuese dhe mohuese;
KGJ-III/E5 përdor fjali pohuese dhe mohuese;
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-

KGJ-III/Ë të njeh pjesët më të vogla të fjalisë
(fjalë, rrokje, tingull)

-

KGJ-III/F të përdor pa gabim gjatë të folurit
tingujt e gjuhës shqipe

KGJ-III/G t’i përvetësoj emrat si lloj i fjalëve

-

-

Rregullimi i fjalive të përziera
Kartela me fjalë (përpilimi i fjalive)
Të vërejnë fjali të intonuar në mënyrë të drejtë
dhe në mënyrë të gabuar
Ushtrime të drejtshkrimit
Gjeje atë që nuk takon këtu
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
Numërojmë fjalë në fjali
Numërojmë rrokje në fjalë
Numërojmë tinguj në fjalë
Ushtrime për krijimin e fjalëve me ndihmën e
rrokjeve dhe tingujve të dhënë
Ushtrime për krijimin e fjalive me ndihmën e
fjalëve të dhëna
Nga tingulli deri te fjalia (tërheqin pjesë të
ndryshme dhe ndërtojnë njësi më të mëdha)
Ushtrime për përdorim pa gabime të tingujve
të gjuhës shqipe gjatë të folurit, sidomos të
tingujve që shqiptohen me ndikime dialektore
Shqipto ç (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto dh (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto ë (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto gj (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto l (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto ll (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto nj (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto q (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto rr (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto s (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto sh (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto th (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto y (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Shqipto xh (thënie e fjalëve me këtë tingull)
Ushtrime gramatikore

KGJ-III/Е6 shndërron fjali pohuese në fjali mohuese dhe
anasjelltas;
KGJ-III/E7 në mënyrë të drejtë rendit fjalë në fjali gjatë të
shprehurit gojor;
KGJ-III/E8 në mënyrë të drejt i rendit fjalët gjatë të
shprehurit me shkrim;
KGJ-III/E9 shkruan fjali sipas rregullave gramatikore;
KGJ-III/E10 rëndit fjali sipas kuptimit në një tekst të
shkurtër.
KGJ-III/Ë1 e kupton fjalinë dhe pjesët më të vogla të saj;
KGJ-III/Ë2 njeh lidhjen mes tingullit, rrokjes dhe fjalës si
pjesë të fjalisë;
KGJ-III/Ë3 ndërton fjali duke përdorur pjesë më të vogla.

KGJ-III/F1 e di dhe e shkruan alfabetin e gjuhës shqipe;
KGJ-III/F2 shqipton tingujt ç, dh, ë, gj, l, ll, nj, q, rr, s, sh, th,
y, xh sipas standardit letrar;
KGJ-III/F3 dallon në shqiptim ç nga q;
KGJ-III/F4 dallon në shqiptim gj nga xh;
KGJ-III/F5 dallon në shqiptim l nga ll;
KGJ-III/F6 dallon në shqiptim r nga rr;
KGJ-III/F7 dallon në shqiptim dh nga th;
KGJ-III/F8 dallon në shqiptim sh nga zh;
KGJ-III/F9 shqipton ë;
KGJ-III/F10 shqipton y.

KGJ-III/G1 dallon emrat si lloj i fjalëve;
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-

KGJ-III/GJ t’i përvetësoj mbiemrat si lloj të
fjalëve

-

KGJ-III/H t’i përvetësoj foljet si lloj i fjalëve

-

Kuiz për emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm
Emrat e shpejtë (thënia e emrave të
përgjithshëm dhe të përveçëm)
Zbulimi i emrave të përgjithshëm dhe të
përveçëm në tekst
Rebus
“Përjashto atë që se ka vendin” (fshirja e fjalës
që s’është emër me një vijë)
Sajimi i emrit sipas gjinisë dhe numrit të dhënë
Renditja e emrave sipas gjinisë në tabelë
Renditja e emrave sipas numrit në tabelë
Ushtrim me tekst përkatës për të dalluar
bashkësitë prej një ose më shumë elementesh
(psh. një libër – shumë libra)
Kartele me fjalë
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
Kavanozi me emra (vënia e mbiemrit përkatës
për emrin e tërhequr)
Nënvizimi i mbiemrave në tekst
Diktim krijues
Nxire stikerin dhe qëllo mbiemrin
Përshkruaj veten (kush jam, si dukem) i shokut,
i objekteve etj.
Më përputh (përputhje e mbiemrit me emrin)
Lidhe, shkruajë, plotëso cilësinë e frymorëve
dhe sendeve në bazë të gjinisë dhe numrit (psh.
djalë i vogël)
Zbukuro tekstin (shtimi i mbiemrave)
Lojë: Gjeje atë që nuk takon këtu
Lojë: Gjeji mbiemrat e përdorur gabimisht
Т tabela (emra – mbiemra)
Qëllo sendin nga mbiemrat e përmendur
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
Gjerdan i foljeve nga teksti

KGJ-III/G2 dallon emra të përgjithshëm nga emrat e
përveçëm;
KGJ-III/G3 gjen emra të përgjithshëm dhe të përveçëm në
tekst;
KGJ-III/G4 në mënyrë të drejtë përdor shkronjë të madhe
gjatë shkrimit të emrave të përveçëm, disa nocione
gjeografike, institucione dhe festa;
KGJ-III/G5 njeh gjininë tek emrat;
KGJ-III/G6 në mënyrë të drejtë përdor gjininë tek emrat;
KGJ-III/G7 shkruan drejt emrat e gjinisë femërore që
mbarojnë me ë;
KGJ-III/G8 shkruan drejt emrat e gjinisë mashkullore në
shumës;
KGJ-III/G9 dallon emrat që emërtojnë një send;
KGJ-III/G10 dallon emrat që emërtojnë shumë sende;
KGJ-III/G8 në mënyrë të drejtë përdor numrin tek emrat;
KGJ-III/G9 klasifikon emrat sipas gjinisë dhe numrit.
KGJ-III/GJ1 njeh mbiemra si lloj të fjalëve (i cili qëndron
afër emrit dhe e sqaron);
KGJ-III/GJ2 shton mbiemër përkatës afër emrit;
KGJ-III/GJ3 gjen mbiemra në tekst;
KGJ-III/GJ4 përdor mbiemra përkatës gjatë të shprehurit
(me shkrim dhe me gojë);
KGJ-III/GJ5 dallon gjininë e mbiemrit;
KGJ-III/GJ6 përdor mbiemrin në gjininë përkatëse që ka
emri;
KGJ-III/GJ7 dallon numrin e mbiemrit;
KGJ-III/GJ8 përdor mbiemrin në numrin përkatës që ka
emri.

KGJ-III/H1 e njeh foljen si lloj të fjalëve;
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-

KGJ-III/I t’i përvetësojë numrat si lloj i fjalëve

-

KGJ-III/J të aftësohet të përdor rregullat
themelore të drejtshkrimit

-

Kavanozi me folje (sajimi i fjalive sipas foljes së
tërhequr)
Nënvizimi i foljes në tekst
Plotësimi i tekstit me folje përkatëse
Nxjerre spikerin për foljen e qëlluar
Lojë: Çka mundemi? (sipas foljes përkatëse
shkruhen emra)
Lojë: Gjeje atë që nuk takon këtu
Qëllo sendin nga foljet e numëruara
Т tabela (emra – folje)
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
Pesë radhësh (të shkruarit: emër, dy mbiemra,
tri folje, fjali me katër fjalë dhe sinonim për
emrin)
Gjuetari i gabimeve të foljeve të përdorura në
mënyrë të gabuar
Akro varg sipas numrit të dhënë
Nënvizimi i numrave në tekst
Memorie e numrave
Plotësimi i tekstit me numrat përkatës
bingo e numrave (sajimi i fjalive sipas numrit të
tërhequr)
Gjuetari i gabimeve të numrave të përdorur në
mënyrë të gabuar
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
Lojë: Gjeje atë që nuk takon këtu
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
Një fjali një zheton (garë në përpilimin e
shpejtë të fjalive)
Gjeje atë që nuk takon këtu
Т-tabela (e drejtë – e gabuar)
Grupimi i fjalëve sipas numrit të rrokjeve

KGJ-III/ H2 gjen folje në tekst;
KGJ-III/H3 në mënyrë të drejtë përdor folje gjatë të
shprehurit (me shkrim dhe me gojë);
KGJ-III/H4 e përshtat foljen me emrin gjatë përdorimit në
fjali.

KGJ-III/I1 njohja e numrave si lloj i fjalëve;
KGJ-III/I2 gjen numra në tekst;
KGJ-III/I3 në mënyrë të drejtë i përdor numrat si lloj i
fjalëve gjatë të shprehurit (me shkrim dhe me gojë);

KGJ-III/J1 në mënyrë të drejtë e përdor shkronjën e madhe
në fillim të fjalisë;
KGJ-III/J2 në mënyrë të drejtë përdor shkronjë të madhe
gjatë shkrimit të emrave të përveçëm, disa nocioneve
gjeografike, institucioneve dhe festave;
KGJ-III/J3 në mënyrë të drejtë i përdor shenjat e pikësimit
(pikë, pikëpyetje, pikë çuditëse, dy pika, presje);
KGJ-III/J4 në mënyrë të drejtë e bart fjalën në rreshtin e ri;
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-

KGJ-III/K të aftësohet për t’u shprehur me
shkrim

-

-

-

Lojë: Lako fletën, ndaje fjalën (ndarja e drejtë e
fjalëve në rrokje gjatë të shkruarit)
Gjetja dhe fshirja me vijë e fjalëve që janë
ndarë gabimisht
Shkrimi i fjalëve përkatëse, sipas numrave të
tërhequr
Diktime
Ushtrime drejtshkrimore
Në mënyrë të pavarur shkruajmë fjali
“Sajo fjali për...”
Fillon në mënyrë t pavarur të tregojë tekst me
ndihmën e pyetjeve
Fillon në mënyrë të pavarur të ritregojë tekst të
lexuar sipas planit të përpiluar paraprakisht për
tekstin si dhe udhëzimeve të dhëna
Mbarimi i tekstit të filluar
Sajimi i përfundimit të ri të përmbajtjes së
dhënë
“Rregullo fjalitë e përziera”
Të shkruarit e urimeve
Të shkruarit e ftesave
Unë jam autor ...
Përpilimi i një teksti të shkurt sipas ilustrimeve
të dhëna, e pastaj leximi i tekstit nga
“shkrimtari”
TË shkruarit e akro vargut

KGJ-III/J5 nuk i përsërit fjalët gjatë të shkruarit;
KGJ-III/J5 në mënyrë të drejtë i shkruan numrat deri në
100.

KGJ-III/K1 saktë dhe qartë kopjon një tekst të shkurt,
përrallëz, përrallë
KGJ-III/K2 në mënyrë të pavarur shkruan fjali (me shkronja
të shkrimit);
KGJ-III/K3 fillon me shkrim të ritregojë përmbajtje të
shkurta;
KGJ-III/K4 fillon të krijojë sipas fillimit të dhënë;
KGJ-III/K5 fillon ta ndryshojë fundin e tregimit;
KGJ-III/K6 me shkrim rrëfen në temë të dhënë (rrëfim i
shkurtë);
KGJ-III/K7 komunikon me shkrim;
KGJ-III/K8 shkruan letër, urim, ftesë, lajmërim;
KGJ-III/K9 me nxitje përpilon krijime origjinale dhe e
zhvillon fantazinë.

FUSHA PROGRAMORE: LETËRSI (L)
Qëllim i veçantë

L-III/А të përdor letërsi për fëmijë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit
-

Nxënësi/nxënësja:
Në mënyrë të pavarur lexon libra të ilustruar,
përralla, fabula, vjersha
Në mënyrë të pavarur lexon lektura

Rezultate e të nxënit

L-III/А1 dallon krijimet letrare (tregim, përrallë, fabul, tekst
dramatik, vjershë);
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-

-

-

L-III/B të njohë proverbat dhe gjëegjëzat si
urti popullore

-

L-III/C të aftësohet për analizë të krijimeve
letrare

-

Dëgjimi i audio - incizimeve
Lojë: Hajde qëllo çka është... (përrallë, fabul,
tregim ose vjershë)
Lojë: E para stop, e dyta stop (mësimdhënësi e
ndërpret leximin, kurse nxënësit parashikojnë
çka do të ndodh)
Grupe të diskutimit
krijimi i stripit sipas përmbajtjes së dëgjuar
Biseda për krijime letrare të lexuara
Përgjigjja e pyetjeve nga përmbajtja e lexuar
Libër plus – prezantimi i një libri të lexuar në
mënyrë shtesë nëpërmjet një teknike të
zgjedhur nga vet nxënësi
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
Përdorimi i teknikave/strategjive për analizën e
përmbajtjes së lexuar (“Skeleti”, “Kalaveshi i
rrushit”, “Pesë radhësh”, “Katrori”, “Ylli i
tregimit”, “Harta e mendimeve”...)
Ushtrime për t’i mësuar dhe për t’i përdorur
gjëegjëzat dhe fjalët e urta duke kuptuar
përmbajtjen e tyre

Ky autorë më pëlqen, sepse...
Mendimi i rimës sipas fjalës së dhënë
Lojë: Pikadoja e gjuhës
Këngë për alfabetin
Gjeje atë që nuk takon këtu (gjetja e rimës jo të
drejtë)
Lojë: Qëlloj rimë, ç’kep stiker, Skelet (zbulimi i
temës, porosisë...)
Diskutimi në grup
Aktrimi i ndjenjave
Ilustrimi i një pjese të përmbajtjes

L-III/А2 në mënyrë të pavarur lexon përmbajtje të
përshtatshme për moshën;
L-III/А3 në mënyrë të pavarur lexon lektura;
L-III/А4 gojarisht përgjigjet në pyetje për përmbajtjen e
lexuar;
L-III/А5 përgjigjet me shkrim për përmbajtjen e lexuar;
L-III/А6 me vetiniciativë lexon përmbajtje plotësuese;
L-III/А7 përdor teknika/strategji për analizë të veprës të
lexuar në mënyrë të pavarur.

L-III/B1 dallon gjëegjëzat si urti popullore;
L-III/B2 kupton përmbajtjen e gjëegjëzave;
L-III/B3 dallon proverbat si urti popullore;
L-III/B3 kupton përmbajtjen e proverbave;
L-III/B4 përdor gjëegjëzat dhe fjalët e urta gjatë analizës së
teksteve (gjatë përcaktimit të porosisë së tekstit).
L-III/C1 dallon poezi nga proza;
L-III/C2 dallon varg dhe strofë;
L-III/C3 gjen rimë në vjershë;
L-III/C4 i zbulon ndjenjat në lidhje me përmbajtjen;
L-III/C5 e përcakton rrjedhën e ngjarjeve;
L-III/C6 e përcakton vendin dhe kohën e ngjarjes;
L-III/C7 zbulon për çka bëhet fjalë (temën);
L-III/C8 argumenton pse i pëlqen ose nuk i pëlqen në
përmbajtjen;
L-III/C9 përcakton personazhe kryesore dhe të dytë;
L-III/C10 përshkruan personazhe;
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-

-

-

-

Bisedë: Nga vjen ky emër i përrallës?
Shiriti i tregimit (rregullimi i pjesëve të teksti
sipas rrjedhës së ngjarjeve
Përgjigje në pyetje sipas krijimit letrar të
dëgjuar
Përzgjedhja e ilustrimeve të cilat i përgjigjen
tekstit të ilustruar
“T-tabela – përshkrimi i një personazhi
pozitiv/negativ
Marrja e qëndrimit për sjelljen/veprimit e një
personazhi të caktuar (vihet në rolin e
personazhit)
Aktrimi i personazhit nga krijimi letrar
Krijimi i skenës sipas përshkrimit të lexuar nga
krijimi letrar
Bisedë: Çka na pëlqeu, e çka nuk na pëlqeu në
krijimin letrar?
Argumentimi/sqarimi i i qëndrimit personal
Sajimi i emrit të ri për krijimin letrar
Nëse unë jam shkrimtar, në tekst do të
ndryshoja, kurse....
Supozoj se... (sipas titullit ose ilustrimit)
Muri i shprehjeve/fjalëve të bukura (nga
përmbajtja)
3,2,1 (tri gjëra që i mësova nga përmbajtja, dy
pyetje në lidhje me përmbajtjen dhe një zbatim
në jetën e përditshme)
Mendo, shkëmbe, përgjigju
(në pyetjen e parashtruar duhet të mendohet,
të shkëmbehet me çiftin dhe të përgjigjet)
“Rrota e fatit” – parashtrimi i pyetjeve në lidhje
me përmbajtjen e tekstit me ndihmën e fjalëve
pyetëse
Rrëfimi i një përjetimi personal që ka të bëj me
atë që është lexuar
Ndrysho pjesën përfundimtare të përmbajtjes

L-III/C11 i sqaron veprimet e personazheve;
L-III/C12 sqaron sjellje të pranueshme/jo të pranueshme
shoqërore (sjellje të mirë dhe të papërshtatshme);
L-III/C13 identifikohet me personazhet pozitive;
L-III/C14 e njeh porosinë e tekstit;
L-III/C15 lidh përjetim personal me përmbajtjen e lexuar;
L-III/C16 njeh elemente estetike në krijimet letrare.
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-

L-III/Ç t’i zhvillojë teknikat e leximit

-

-

L-III/D të aftësohet të lexojë me kuptim

-

Ndaji paragrafët
Kjo përmbajtje më kujtoi...
Unë u hutova kur...
Kur e lexova përmbajtjen, u ndjeva...
U brengosa kur...
Pjesa që e pikturova në kokë...
Përdorimi i teknikave për përmbajtjet e lexuara
(“T-tabela”, “Diagrami i Venit”, “Skeleti”,
“Kalaveshi i rrushit”, “Pesë radhësh”, “Katrori”,
“Ylli i tregimit”, “Harta e mendimeve”, “Rrjeti i
katrorit”, “Citim-koment”...)
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
Lojë: Më trego si lexoj
Të lexuarit e ndërveprues
Të lexuar hulumtues (të lexuar sipas detyrave
të dhëna)
Dekodimi i fjalëve (shqiptimi i fjalëve që
paraprakisht i kanë dëgjuar, por nuk i kanë
parë)
Lexim pa zë në çifte
Lexim me zë
Lexim me shpejtësi
Lexim me vizatimin e Z së madhe
Lexim pa lëvizjen e kokës dhe trupit, pa ndjekje
me gisht ose laps
Lexim sipas roleve
Ti lexon, unë të ndjek
Dëgjimi i audio incizimeve (vërejtja e të
shprehurit)
Lojë: Lexoj si TV prezantues
Sqarim i fjalëve/shprehjeve të panjohura
Fjalor në katër kënde (lexoj, detektoj, vizatoj
dhe përdor fjalë të re)

L-III/Ç1 lexon me zë;
L-III/Ç2 lexon saktë dhe qartë;
L-III/Ç3 lexon me shpejtësi përkatëse;
L-III/Ç4 lexon në vete;
L-III/Ç5 lexon sipas roleve;
L-III/Ç6 lexon me drejtim;
L-III/Ç7 fillon të lexojë në mënyrë shprehëse (me
respektimin e shenjave të pikësimit, tempit, dinamikës,
artikulimit dhe diksionit);
L-III/Ç8 e përshtat zërin që të dëgjohet gjatë të lexuarit;
L-III/Ç9 pa e ndërprerë leximin e kthen fletën e librit;
L-III/Ç10 nuk bën pauza të cilët e prishin rrjedhën e leximit;
L-III/Ç11 merr pjesë në detyra grupore për leximin e
librave;
L-III/Ç12 e mban trupin në mënyrë të drejtë gjatë leximit.

L-III/D1 pyet për domethënien e fjalëve të panjohura nga
përmbajtja e lexuar;
L-III/D2 përgjigjet saktë në pyetje nga përmbajtja e lexuar;
L-III/D3 e ritregon atë që ka lexuar;
L-III/D4 parashtron pyetje për përmbajtjen e lexuar;
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-

-

-

-

-

-

Me ndihmën e mësimdhënësit/prindit fillon të
përdor fjalor (në funksion të zbulimit të
domethënies së fjalëve të panjohura)
Bisedë për përmbajtjen e lexuar
Përgjigjja e pyetjeve që janë në lidhje me
përmbajtjen e tekstit të lexuar
“Shiriti i tregimit” (rregullimi i fjalive nga teksti)
Leximi ndërveprues (“stop teknika” – leximi
pjesë pas pjese dhe parashikimi çka do të
ndodh)
Dallimi i përmbajtjeve logjike nga ato jologjike
Unë mendoj se... (plotësimi i fjalive të filluara
në lidhje me përmbajtjen e lexuar)
Përdorimi i teknikave për përmbajtjet e lexuara
(“T-tabela”, “Diagrami i Venit”, “Skeleti”,
“Kalaveshi i rrushit”, “Pesë radhësh”, “Katrori”,
“Ylli i tregimit”, “Harta e mendimeve”, “Rrjeti i
katrorit”, “Citim-koment”...)
Nëse do të isha shkrimtar, në tekst do të
ndërroja...
Përmbledhja e përmbajtjeve të tekstit (rezyme)
– mbarimi i fjalisë “Fillon me...; Më tej vazhdon
...; Në fund mbaron me...”
Muri i shprehjeve/fjalëve të bukura (nga
përmbajtja)
3,2,1 (tri gjëra që i mësova nga përmbajtja, dy
pyetje në lidhje me përmbajtjen dhe një zbatim
në jetën e përditshme)
Hulumtimi i përbashkët (diskutim për çështje të
rëndësishme nga teksti me një grup të caktuar)
Renditi shiritat sipas radhës kronologjike
(renditja e shiritave me tekst)
Kjo përmbajtje më kujtoi...
Unë u hutova kur...
Pasi që e lexova përmbajtjen, u ndjeva...

L-III/D5 jep shembull për përvojë personale lidhur me
përmbajtjen e lexuar;
L-III/D6 ndjek instruksione lidhur me përmbajtjen e lexuar.
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FUSHA PROGRAMORE: KULTURA E MEDIES (KM)
Qëllim i veçantë

KM-III/А të përcjell përmbajtje të ndryshme
të medieve që janë të përshtatshme për
moshën

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit
-

-

KM-III/B të përdor përmbajtje digjitale për
fëmijë

-

-

Nxënësi/nxënësja:
Përcjellja e përmbajtjeve të medieve që janë në
dispozicion
Mendoj se... (përshtypje dhe qëndrime për
përmbajtjen e përcjellë)
Përshkrim i personazheve të preferuar nga
përmbajtjet për fëmijë në medie
Vizatimi i simboleve për ndjenjat nga
përmbajtjet për fëmijë në medie
Unë në rolin e personazhit . . .
Dramatizim sipas përmbajtjes së ndjekur për
fëmijë në medie
Biseda për TV emisione për fëmijë, filma të
vizatuar/të animuar, audio incizime dhe
përmbajtje digjitale
Ritregimi i përmbajtjes së shikuar/të dëgjuar
Incizimi i audio shënimeve personale
Përcjellja e përmbajtjeve të shkurta në gjuhë që
është e ndryshme nga gjuha amtare
Lojë: E njoh gjuhën e shokëve të mi
Përdorim i përmbajtjeve të digjitalizuar që janë
në dispozicion
Përdorim i përmbajtjeve nga burime digjitale
Formimi i qëndrimeve pozitive ndaj të
nxënit/njohurisë (nëpërmjet përdorimit të
përmbajtjeve të ndryshme digjitale)
Biseda për efekte pozitive dhe negative nga
përdorimi i përmbajtjeve të digjitalizuar
Strip: “Unë dhe kompjuteri”

Rezultate e të nxënit

KM-III/А1 ndan përshtypjet nga TV – emisionet për fëmijë;
KM-III/А2 ndan përshtypje nga film i shikuar për fëmijë;
KM-III/А3 përshkruan personazhe nga përmbajtjet e
ndjekura;
KM-III/А4 shpreh ndjenja në lidhje me përmbajtjen e
shikuar/e dëgjuar;
KM-III/А5 jep mendim personal për sjelljen e
personazheve;
KM-III/А6 ritregon pjesë të përmbajtjeve të shikuara/të
dëgjuara;
KM-III/А7 e njeh gjuhën (maqedonase, turke, serbe,
rome...) nga përmbajtjet e ndjekura.

KM-III/B1 përdor përmbajtje digjitale edukativo-arsimore
për fëmijë;
KM-III/B2 Kërkon nëpër përmbajtje digjitale të
përshtatshme për moshën (nën mbikëqyrjen e
mësimdhënësit/prindit/kujdestarit).
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KM-III/C të fitojë shprehi për përdorimin e
literaturës së obligueshme për fëmijë

-

KM-III/Ç të fitojë shprehi të lexojë/përdorë
përmbajtje të ndryshme shtuese

-

-

Kërkimi nëpër përmbajtje të digjitalizuar të
përshtatshme me moshën
Vizitë bibliotekës së shkollës (ose bisedë me
ndihmën e fotografive/pikturave)
Bisedë me bibliotekistin (ose bisedë me
mësimdhënësin i cili aktron bibliotekist)
Rregullimi i këndit të klasës (me libra, libra të
ilustruar dhe revista)
Shoqërim ditor (lexim i përditshëm i librit/librit
të ilustruar nga këndi i leximit)
Luajtja e roleve: Bibliotekistë dhe lexues
Biseda sipas përmbajtjeve të lexuar
Përpilimi i rregullave për kujdesin ndaj librave
Dhurimi i librave me raste të ndryshme dh
pasurimi i këndit të klasës (ditëlindje, gara...)
Vizitë bibliotekës së klasës/shkollës/qytetit (në
varësi nga konteksti)
Sajimi (në mënyrë individuale, në çift, në grup) i
librave të ilustruar me forma dhe përmbajtje të
ndryshme
Aktivitete në revista (vizatim, ngjyrosje,
plotësim... në revista për fëmijë)
Sallë leximi (pjesë e ditës së punës në të cilën
nxënësit lexojnë në mënyrë të pavarur
përmbajtje të zgjedhur)
Krijimi i përmbledhjes nga revista të ndryshme
Shfletimi i revistave, librave të ilustruar d e
librave
Rregullimi i këndit të leximit
Leximi i librave të ilustruar dhe librave sipas
zgjedhjes së lirë
Leximi i krijimeve letrare nga revistat për fëmijë
sipas zgjedhjes së lirë
Biseda për përmbajtjet e lexuara
Aktivitet projektues sipas përmbajtjes së lexuar

KM-III/C1 i përdor shërbimet e bibliotekës së shkollës
KM-III/C2 kujdeset për librat e huazuar;
KM-III/C3 i di rregullat për sjellje në bibliotekë.

KM-III/Ç1 me vetiniciativë lexon përmbajtje shtuese;
KM-III/Ç2 me vetiniciativë zgjedh vepra letrare për fëmijë
nga biblioteka e klasës/shkollës/qytetit;
KM-III/Ç3 përdor përmbajtje shtuese digjitale;
KM-III/Ç4 mban ditar për veprat letrare shtuese që i ka
lexuar;
KM-III/Ç5 kërkon të dhëna nga interneti me ndihmën e të
rriturve;
KM-III/Ç6 shkëmben përmbajtje/informata të lexuara.
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-

-

KM-III/D të fitojë shprehi të përcjell
përmbajtje/ngjarje kulturore-artistike

-

KM-III/DH të aftësohet të përdor në mënyrë
të përzgjedhur dhe të sigurt të përmbajtje të
medieve

-

-

Vizatimi i stripit (titull, personazhe kryesore dhe
të tjera, tema, renditja e ngjarjes...)
Dhurojmë libër për më të suksesshmin në...
(marrëveshje në nivel të paraleles)
Aktivitete për përdorim me vetiniciativë të
revistave për fëmijë, enciklopedi, libra, libra të
ilustruar dhe përmbajtje edukativo-arsimore
digjitale (të përshtatshme për moshën dhe
interesave individuale)
Përpilimi (në mënyrë individuale, në çift, në
grup) i librave të ilustruar me forma dhe
përmbajtje të ndryshme
Vizitë teatrit dhe kinemasë (në varësi nga
konteksti)
Bërja e maskave/kukullave
Aktrim: Në rolin e personazhit të preferuar
Krijimi i këndit për dramatizim
Bisedë për përshtypjet nga shfaqja/filmi i
ndjekur
Pikturim sipas ngjarjes së ndjekur
Dramatizimi sipas përmbajtjeve të njohura
Krijimi i këndit të kukullave
Biseda për sjelljen gjatë vizitave të
institucioneve kulturore-artistike
Vizita e ngjarjeve kulturore-artistike (muze,
ekspozitë... në varësi të kontekstit)
Takim me autorë/aktorë
Biseda për përdorim në mënyrë të përzgjedhur
dhe të sigurt të përmbajtjeve të medieve
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
“E sigurt – e pasigurt” (ngritja e shenjës për çdo
pohim të vërtetë për mënyrë të përzgjedhur dhe
të sigurt të përdorimit të përmbajtjeve të
medieve)
“Nuk bisedojmë me të panjohur”

KM-III/D1 ndjek shfaqe teatrore/shfaqe të kukullave;
KM-III/D2 e përshkruan skenën;
KM-III/D3 i përshkruan kostumet;
KM-III/D4 jep mendimin e tij për sjelljen e personazheve;
KM-III/D5 ritregon pjesë të filmit/shfaqjes teatrore;
KM-III/D6 shkëmben përshtypje për përmbajtje/ngjarje
kulturore-artistike;
KM-III/D7
shpreh
qëndrim
për
ndjekjen
e
përmbajtjes/ngjarjes;
KM-III/D8 i di rregullat e sjelljes në institucione kulturoreartistike;
KM-III/D9 i rregullat e sjelljes në institucione kulturoreartistike.

KM-III/DH1 i di simbolet për kufizime në moshë për
ndjekjen e një TV përmbajtje;
KM-III/DH2 ndjekja e përmbajtjeve me vlerë estetike;
KM-III/DH3 kërkon përmbajtje digjitale të përshtatshme
për
moshën
(nën
mbikëqyrjen
e
mësimdhënësit/prindit/kujdestarit;
KM-III/DH4 përdor medie të ndryshme si burim i të nxënit.
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TÜRKÇE DERSİ

ÖĞRENME ALANLARI:

Yıllık ders saati:
(öğrenme alanlarına göre ders saatinin dağılımı)

İLETİŞİM VE DİL (İD)

80 ders saati

EDEBİYAT (E)

70 ders saati

MEDYA KÜLTÜRÜ (MK)

30 ders saati

IIII SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİM DERSİNİN GENEL AMAÇLARI
Öğrenci:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Türkçe dersine yönelik ilgiyi artırabilme ve sevgiyi geliştirebilme;
Yeni ilişkilerin gelişimi ve birbiri ile anlaşmayı geliştirebilmek için iletişim becerilerini geliştirebilme;
Etkin dinlemeyi geliştirebilme ve etkin dinleme alışkanlığını kazandırabilme;
Sözlü ve sözsüz iletişimi ve konuşmayı geliştirebilme ve doğru kullanmayı teşvik edebilme;
Temel konuşma becerilerini (elementlerini) kazanabilme (ses, kelime ve cümle);
Temel ve el yazısı harflerinin yazma alışkanlığını kazanabilme;
Doğru okuma ve yazma becerisini geliştirebilme;
Okumada ve yazıda temel dilbilgisi ve imlâ kurallarını kullanabilme becerilerni kazanabilme;
Dilbilgisiden bazı temel kavramları tanıyabilme;
Bildirme, soru ve ünlem cümlelerini ayırt edebilme ve doğru kullanabilme;
Olumlu ve olumsuz cümleleri ayırt edbilme;
Cümle ve cümle bölümlerini kavrayabilmeli (kelime, kelime-hece, hece-harf);
Varlık adlarını ayırt edebilme, özel ve ortak adları kavrayabilme ve ayırabilme becerisini kazanabilme;
Varlıkların sayılarına göre adları ayırt edebilme, tekil-çoğul oluşumunu kavrayabilme ve yerine göre doğru kullanabilme;
Soyut ve somut adları (maddi ve manevi ) kavrayabilme ve anlamına göre anlamlandırabilme;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adların cümle içindeki durumlarını kavrayabilme ve doğru kullanabilme;
Eylem olan kelimeleri (iş, hareket, oluş bildiren kelimeleri/sözleri) tanıyabilme;
Motor (parmak, el ve kol) kaslarını geliştirebilme;
Anlayarak okumayı geliştirebilme;
Okurken ve yazarken doğru oturma alışkanlıkları kazanabilme;
Kendi ve diğerler kültürlerde bulunan halk ve sanat edebî eserleri tanıyabilmesi için yönlendirebilme;
Sözlü ifadeyi doğru şekilde kullanabilme;
Yazılı ifadeyi ve yaratıcılığı doğru şekilde kullanabilme;
Kelime dağarcığını zenginleştirebilme;
Metinlerin incelenmesi yapabilme;
Medya kültürünü geliştirebilme;
Öğrenmede çoklu medya kaynaklarını kullanabilme;
İnsani ve etik davranışlar sergileyebilme;
Kendi yaşantılarını, tutumlarını, duygu ve düşüncelerini tanıyabilme ve söyleyebilme;
Konuşma anlatımı yardımıyla hayal dünyasını geliştirebilme;
Konuşma ve ifadede diğer diller arasından ayırabilme ve fark yapabilme.

49

Programi i ri mësimor për klasën e tretë

ÖĞRENME ALANI: İLETİŞİM VE DİL (İD)
Özel amaçlar

İD-IIII/А Kendi başına ve açık iletişim kurabilme
için beceri kazanabilme;

Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik,
strateji/yöntemler
-

-

-

Öğrenci:
Konuşma
“ben..., ben yapabilirim, ben bilirim...” (kendi
hakkında pozitif düşünce geliştirme)
Pasaport Duvarı (birbirine olumlu mesajlar yazma)
Yazar koltuğu (koltuğa oturan öğrenci sorular
sorar, olay/fıkra anlatmaya çalışma)
Oyun: Görüşme gerçekleştirme
Sınıf içindeki davarnış kurallarını belirleme için
anlaşma yapma
Hatırtlatma kartları hakkında anlaşma yapma
(kurallara karşı gelindiğinde hatırlatmaya yönelik
kart hazırlama)
Her gün yaşanan olaylar hakkında konuşma
yürütme
Hafta sonu yaşananan olaylar hakkında konuşma
Cümleyi tamamlama etkinliği
Sınıfı düzenleme hakkında konuşma yürütme
..... rolünde
Sorulan sorulara sözlü ve yazılı cevap verme
Oyun: Duyguları ifade eden şapka (şapkayı taşıyan
arkadaşının hangi duygularda olduğunu tahmin
etme)
Farklı duyguları gösterme
Sevgi....
Utandığım/utanmadığım (konuşma)
Oyun: Güzel bakma (davranışlar esnasında olumlu
yönleri fark edebilme)
Konuşmaları dikkat etme
Söyleme, anlatma ve betimleme yapma
Kendine güvenerek konuşma

Öğrenme kazanımları

İD-III/А1 Kendi başına konuşmalara başlar;
İD-III/А2 Duygu, düşünce, ihtiyaçlarını, isteklerini konuşarak
serbest bir şekilde ifade etmeye çalışır;
İD-III/А3 Davranış ve güzel konuşma kurallarını uygulayarak
konuşmalara katılım sağlar.
İD-III/А4 Yöneltilen sorulara sözlü olarak cevap verir;
İD-III/А5 Yöneltilen sorulara yazılı olarak cevap vermeye
çalışır;
İD-III/А6 Bağımısz olarak tek başına sorular sorar;
İD-III/А7 Duyguların, iletişimdeki rölünün büyük olduğunu
bilir ve konuşmalara yansıdığını kavrar;
İD-III/А8 Konuşanın göstermiş olduğu duyguları tanır;
İD-III/А9 Konuşmalarında kelimeleri doğru telaffuz eder;
İD-III/А10 Dinleyicilerle göz teması kurar;
İD-III/А11 Akıcı konuşur;
İD-III/А12 Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden
kaçınır;
İD-III/А13 Sessiz sinema oyunu oynatılabilir;
İD-III/А14 Sözsüz iletişimi kullanarak, uygun yüz ifadeleriyle
olumlu ve olumsuz duygularını gösterir;
İD-III/А15 Belirlenen bir konuyu kavrama veya olayı yalnızca
beden dilini kullanarak anlatması istenir;
İD-III/А16 Okunulan metinlerdeki olaylar hakkında karşılıklı
konuşması istenir;
İD-III/А17 Konuşmacının anlattıklarını dinler;
İD-III/А18 Konuşmalarında oluş sırasına göre anlatması
istenir;
İD-III/А19 Karşısındakinin konuşmasını dikkat eder ve
konuşmalardan özet çıkarması istenir;
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İD-IIII/B Etkin dinlemeyi geliştirme için için
beceri kazanabilme;

-

Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade
etme

-

Dinlediği konulara göre cevap verme
Bugün neler hissediyorum...
Pantomim (mim sanatı)
Duygularımıza göre boyama yapma
Oyun: Duyduğumu ve anladığımı çiziyorum
Öğretmenin
başlatmış
olduğu
cümleyi
tamamlama
Farklı duyguları tanıma
Katılımlı dinleme
Seçici dinleme
Sorgulayarak dinleme
Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinleme
“Neden? Çünkü…” etkinliği yaptırma
“Ben senim, sen bensin...”
Farklı duygulara bürünme-rol yapma
Oyun: Başka kılıfta (farklı duyguları anlama ve
duyguları kavrama)
Empati hakkında konuşma
Oyun: Yönlendirilmiş hayaller
Çatışmaları önleme ve özüm üretme oyunları

İD-IIII/C
Doğru
artikulasyon/boğumlama
kazanabilme;

konuşma
için

ve
beceri

-

Konuşma esnasında vücut duruşunu kontrol etme
etkinlikleri
Duyduğu ses-sedayı, kelime ve cümleleri doğru
şekilde telaffuz etme
Oyun: Sesimizi kaydediyoruz
Ulaşılabilir eğitim yazılımları kullanma
Farklı ve eğlenceli cümleler söyleme
Ses kayıt ile şIIIr/hikaye dinleme
Tekerleme söyleme
Bilmece va atasözü söyleme

İD-III/А20 Konuşma içeriği hakkında ki düşüncelerini
anlatarak belirtir;
İD-III/А21 Konuşmasında ana fikrini vurgulaması istenir;
İD-III/А22 Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi ve buna
benzer hakkında konuşur.
İD-III/B1 Konuşanı dikkatli bir şekilde dinler ve anlar;
İD-III/B2 Artikulasyon(boğumlama)-Sözlü ve sözsüz iletişimi
doğru şekilde kullanır;
İD-III/B3 Diğerlerinin kullandığı sözsüz iletişimi tanır;
İD-III/B4 Kendinde farklı duyguları tanır;
İD-III/B5 Konuşanın ifade ettiği farklı duyguları tanır;
İD-III/B6 Empati yapar;
İD-III/B7 Dinlediği konuların farklı duygular geliştirdiğini ve
farklı düşüncelere sahip olduğunu bilir;
İD-III/B8 Dinlerken sürece katılır, soru sorar ve açıklamalar
yapar;
İD-III/B9 İlgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinler;
İD-III/B10 Metni takip ederek dinler;
İD-III/B11 Dinleme amacını belirleme;
İD-III/B12 Dinleme amacına uygun yöntem belirleme;
İD-III/B13 Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini
kullanma;
İD-III/B14 Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan
görsellerden yaralanma;
İD-III/B15 Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı
ayırt etme.
İD-III/C1 Konuşma esnasında vücut duruşuna dikkat eder;
İD-III/C2 Sesleri doğru şekilde telaffuz eder;
İD-III/C3 Kelimeleri doğru telaffuz eder;
İD-III/C4 Cümleleri çeşitlerini doğru şekilde vurgular;
İD-III/C5 ŞIIIri doğru şekilde okur (şIIIr);
İD-III/C6 Diyaloglar kurarak metni doğru şekilde dramatize
eder;
İD-III/C7 100 e kadar sayıları doğru telaffuz eder;
İD-III/C8 20’e kadar sıra sayılarını doğru şekilde telaffuz
eder.
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İD-IIII/Ç Sözlü ifadeyi kullanma için beceri
kazanabilme;

-

İD-IIII/D Türkçe
sağlayabilme;

edebil

dilin

kullanımını

-

100 sayı tablosundan sayıları okuma
Oyun: Doğum günü cetveli (aylarına göre doğum
günü cetveli hazırlama ve sayma işlemi yapma)
Kısa metinler anlatma
“sihirli torba”dan çekilen nesnelere göre “Gerçek
hikaye” oluşturma ve anlatma
Anahtar kelimeler kullanarak konu anlatma
Dizi resimleri bir araya getirerek olay anlatma
Yaşanılmış olayı anlatma
Oyun: resim yapmak için oku ve çizdiğin resimi
anlatmaya çalışma
Yazar koltuğu
Cümle tamamlama
Öğrencilerin seçmiş oldukları konuya göre
konuşma yürütme
Gördüğümüzü anlatmaya çalışma
Hep birlikte hikaye anlatma
Anılar ve yakın çevrede gözlemlediği olayları
betimleme
Kim o? - O nedir? (varlık veya nesneyi tahmin
etme)
Sihrli kutu: kutu içerisinde saklı olan nesneyi
betimlemeye/anlatmaya çalışma
Arkadaşlarım benim hakkımda neler düşünüyor
Neler hissediyorum
Rol oynama
Duygularımızıın alfabesi (verilen harfe göre
duygumuzu ifade eden kelimeyi bulma)
Yöre dili/şive/ağız ve edebi dil arasındaki farkı
kavrama için örnekler dinleme
Halk masalları dinleme/izleme
“TV sunucusuyum”
“Dilimizi düzeltelim” (konuşma esnasında yanlış
kelimeleri anlama
“Konuşuyoruz, kayda alıyoruz, birbirimizi
dinliyoruz”

İD-III/Ç1 Kısa metinleri sözlü anlatmaya çalışır;
İD-III/Ç2 Verilen kelimeler veya dizi resimleri bir araya
getirerek olayı sözlü anlatmaya çalışır;
İD-III/Ç3 Yaşanmış olayları sözlü anlatım kullanarak anlatır;
İD-III/Ç4 Gözlemlediği olayları sözlü anlatmaya çalışır;
İD-III/Ç5 Kendi tutum ve duygularını rahatça gösterir ve
sözlü ifade eder.
İD-III/Ç6 Okuduğu kısa metinlere uygun sorular sorar;
İD-III/Ç7 Verilen konuya uygun sözlü anlatım tekniğini
kullanır.

İD-III/D1 Konuşmada yöre dili lehçe, şive/ ağız arasındaki
farkı ayırt etmeye başlar;
İD-III/D2 Konuşma ve kendini sözlü ifade etmede Türkçe
edebi dili kullanmaya başlar;
İD-III/D3 Yazılı ifade etmede Türkçe edebi dili kullanmaya
başlar.
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İD- IIII/E Kelime dağarcığını geliştirebilme;

-

-

İD-IIII/F Bildirme cümlesi, anlam (olumluolumsuz) cümlesi, soru cümlesi, ünlem
cümlelesi arasındaki farkı tanıyabilme ve yazım
ve noktalama işaretlerini doğru kullanabilme;

-

-

Oyun: Edebi konuşma için madalya kazanma
T-tablo (doğru konuşma-yanlış konuşma)
Güzel yazı yazma etkinlikleri
Güzel konuşma etkinlikleri
Sınıf dilini kurma
Etkniliklerinde karşılaştığı bilinmeyen kelimeleri
açıklama
Haftalık sınıf sözlüğü
“Açıklama için kelimem var” (buldum, söyledim,
açıklama istedim)
..... konu hakkında konuşma, öğretmenin özellikle
yeni
bilinmeyen
kelimeler
kullanarak,
öğrencilerden açıklama isteme
Yeni kelimeleri toplama kutusu hazırlama
Dört açıdan oluşan sözlük (okuyorum, buluyorum,
çiziyorum ve yeni kelimeyi kullanıyorum)
Oyun: Yeni kelime avcısı-Dedektif
Oyun: Bildiriyorum, anlatıyorum, soru soruyorum
(cümle yazma ve söyleme)
Bildirme, soru ve ünlem bildiren cümleleri tahmin
etme ve tekrarlanan cümleleri söyleme
Bildirme cümlesini tanıma
Soru cümlesini tanıma
Ünlem cümlesini tanıma
Sorulara uygun cevap verme
Cevaplara uygun soru hazırlama
Cümlelerin sonuna nokta, soru işareti, ünlem
işretlerinden uygun olanını koyunuz, etkinliği
yapma
Metinleri okuyarak noktalama işaretleri neden ve
nerede kullanıldığını bakma
Karma verilen cümleyi, doğru şekilde kullanma
Anlamlarına göre cümleleri tanıma
Olumlu cümle, Olumsuz cümle (-me, -ma ekleri,
değil-yok sözcükleri)

İD-III/E1 Varlıkların, kavramların, olayların, duyguların,
kişilerin isimlerini (adlarını) ifade eden yeni kelimeleri
öğrenmeye çalışır;
İD-III/E2 Yeni kelimeleri/ifadeleri anlamlarını kavrar ve
kullanır;
İD-III/E3 Yeni kelimelerin anlamlarını bulabilmek için sözlük
kullanmaya başlar;
İD-III/E4 Yeni kelimelerin anlamlarını anlar.

İD-III/F1 Bildirme, soru ve ünlem cümlesi arasındaki farkı
bilir (sözlü ve yazılı ifadede);
İD-III/F2 Yazılı anlatım esnasında anlamlı, soru ve ünlem
cümlesinde noktalama işaretlerine dikkat ederek doğru bir
şekilde uygular;
İD-III/F3 Anlamlarına göre cümleleri tanır;
İD-III/F4 Olumlu ve olumusuz cümle arasındaki farkı bilir;
İD-III/F5 Olumsuz cümle (-me, -ma ekleri, değil-yok
sözcükleri) nasıl yapıldığını bilir;
İD-III/F6 Olumlu cümleleri olumsuz, olumsuz cümleleri
olumlu hale dönüştürür;
İD-III/F7 Kullanacağı cümle içindeki kelimelerin sıralamasını
doğru/düzgün şekilde yapar ve ifade eder;
İD-III/F8 Kendini yazılı ifade etmeden önce kullanacağı
cümle içindeki kelimelerin sıralamasını doğru/düzgün
şekilde yapar ve ifade eder;
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-

-

İD-IIII/G Cümle ve cümle birimlerini
kavrayabilme (kelime, kelime-hece, hece-harf)

-

İD-IIII/Ğ Alfabemizdeki harflerin çeşitlerini (sesli
ve sessiz harfler) ayırt etme becerisi
kazandırabilme;

-

İD-IIII/H
Kelime
kavrayabilme;

olarak

isimleri

(ad)

-

Oyun: Gökküşağının altından geçelim (olumlu
cümleleri olumsuz, olumsuz cümleleri olumlu hale
dönüştürünüz, etkinliği yapma)
Metinlere dikkat ederek noktalama işaretlerinin
neden kullanıldığını öğrenme
Ters cümle etkinliği
Farklı duyguları yansıtan kelimeleri olumlu ve
olumsuz olarak gruplandırmaları istenilir
Doğru ve yanlış telaffuz edilen cümleleri anlama
Güzel yazı yazma etkinlikleri yapma
Nokta, ünlem işareti veya soru işaretinin kullanımı
için doğru yazma etkinliklerini yapma
Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma
Cümleyi kavrama
Cümle birimlerini kavrama-kelime, hece, harf
oyununu oynama
Cümlede kelime sayısını, kelimede hece ve harf
sayısını belirtme ve yazma
Seslerden-harflerden
heceler,
hecelerden
kelimeler, kelimelerden cümle oluşturma etkinliği
yaptırılır
Alfabetik sırayı söyleme ve yazma.
Sesli harfler
Sessiz harfler
Kelimeleri alfabetik sıraya göre yazma etkinliği
yapma
Karışık olarak verilen kelimeleri, sözlükteki
sıralamaya göre dizme oyunu oynama
Dilbilgisi etkinlikleri
Özel ve ortak adlar yarışması
Topluluk adlarını kullanma
Hızlı isimler/adlar söyleme (kişi, nesne, bitki,
hayvan adlarını sayma ve söyleme)
Verilen kısa metinde özel ve ortak isimleri
belirleme

İD-IIII/G1 Cümle ve cümle birimlerini kavrar;
İD-IIII/G2 Cümle birimlerinden, kelime, hece ve harf ilişkisini
bilir;
İD-IIII/G3 Ses-harf, harf-hece, hece- kelime ve kelime-cümle
ilişkisini bilir ve kullanır.

İD-IIII/Ğ1 Alfabeyi sıraya göre söyler ve yazar;
İD-IIII/Ğ2 Sesli harfleri bilir;
İD-IIII/Ğ3 Sessiz harfler bilir;
İD-IIII/Ğ4 Sözlüğü doğru şekilde kullanır.

İD-III/H1 Kelimelerin İsim (ad) olduğunu fark eder ve yazıda
kullanır;
İD-III/H2 Özel isim ve ortak isimler arasındaki farkı bilir ve
kullanır;
İD-III/H3 Verilmiş metinin içinde özel ve ortak isimleri bulur
ve onları ayırt eder;

54

Programi i ri mësimor për klasën e tretë

-

-

İD-IIII/J Varlıkların özelliklerini belirten
sözcüklerin
adlardan
önce
yazıldığını
kavrayabilme;

-

“Yanlış kelimeyi bul” (isim/ad ifade etmeyen
kelimeyi belirleme
Verilen harfe göre ad /isim bulma
Tabloda adlar dizisini yapma
Tabloda istenen adları boşluklara yazınız (insan,
gün, hayvan, mevsim, akraba)
İsim kartları yapma
Verilen tekil anlamdaki kelimeleri çoğul
anlamlarını –ler, -lar eklerinden uygun olanını
getirerek çoğul haline dönüştürme etkinliği
yapma
Doğal ve sıra sayıları ile ilgili örnek verme
Soyut ve somut adlarla etkinlik yapılır ve oyun
oynama
Yüz ifadeleri (sevinç, üzüntü, acı) yapma ve
kullanma
Beden dilini kullanmayı öğrenme
Verilen adların hangi durumu ifade ettiğini
işaretleme, etkinliği yapma
Yalın halde verilen adları i, e, de, den durumlarına
göre yazmalarını isteme
Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma
Ön adlar kolyesi
Metin içinde görülen ön adları işaretleme
Verilmiş metinde uygun ön adları /sıfatları
yerleştirme etkinliğini yapma
Doğru sıfata uygun kağıdı bulma
Oyun: Neler yapabiliriz? (ön adlara uygun isimler
yazma etkiniğini yapma)
Söylenen ön adlara uygun varlık/nesneyı bulma
T-tablo (isim-sıfat)
Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma
kullanma
Beş sıra tekniği (isim, iki ön ad, üç eyle/fiil, dört
kelimeden oluşan cümle ve isme uygun ifade
yazma etkinliğini yapma)

İD-III/H4 Özel ve ortak isimleri yazma veya coğrafi bölgeler,
kurum, bayramlar veya kendi adlarını yazma esnasında
büyük harfi doğru şekilde kullanır;
İD-III/H5 Topluluk adlarıı kullanır;
İD-III/H6 Varlıkların sayılarına göre adları ayırt eder;
İD-III/H7 Tekil-çoğul oluşumunu kavrar ve yerine göre doğru
kullanır;
İD-III/H8 Doğal ve sıra sayılarını ayırt eder;
İD-III/H9 Teklik çokluk ilişkisini kavrar ve “–ler, -lar” ekini
doğru şekilde kullanır;
İD-III/H10 Tekil ve çoğul arasındaki farkı kavrar;
İD-III/H11 Doğal ve sıra sayılarını tanır;
İD-III/H12 Soyut ve somut adları (maddi ve manevi ) kavrar
ve anlamına göre anlamlandırır;
İD-III/H13 Adların cümle içindeki durumlarını kavrar ve
doğru kullanır;
İD-III/H14 Adın sonuna gelen ekleri (i, e, de, den) kavrar;
İD-III/H15 Adın sonuna gelen ekleri doğru şekilde kullanır.

İD-IIII/J1 Varlıkların özelliklerini belirten sözcüklerin
isimlerden/adlardan önce yazıldığını kavrar;
İD-IIII/J2 Kelime olarak ön adları (sıfat) kavrar;
İD-IIII/J3 İsmin önüne uygun ön adı/sıfatı kullanır;
İD-IIII/J4 Kısa metin içinde verilmiş olan ön adları bulur;
İD-IIII/J5 Sözlü ve yazılı ifade esnasında ön adları doğru
şekilde kullanır.
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İD-IIII/K Eylem/fiil olan kelimelere anlam
kazandırabilme ve iş, hareket, oluş bildiren
sözleri tanıyabilme;

-

İD-IIII/L Sayıları kelime olarak kavrayabilme;

-

Yanlış kullanılan ön adları bulma
Cümlede bulunan ön adlar, adların hangi özelliğini
belirttiğini yazma etkinliğini yapma
Verilen isimlere uygun ön adlar/sıfatlar
yazmalarını isteme
Özellik anlamını kavrama (renk, biçim, sayı,
durum)
İsimler kavanozu (seçilen isme uygun eylem
bulma etkinliğini yapma)
Metin içinde görülen eylemleri işaretleme
Verilmiş metinde uygun eylem/fiileri yerleştirme
etkinliğini yapma
Dikte yapma
Verilen metini güzelleştirme (metine uygun
eylemleri ekleme)
T-tablo (isim-eylem)
Sayılan eylemlerden nesneleri bulma
Eşleştirme (isimleri eylemler ile eşleştirme)
Eylem olan kelimeleri tanıma
Kelime türlerini işlemine uygun kullanma
Not: eylemde zaman konusuna anlam yönüyle
değinilmeli; ancak, zaman ekleri verilmemelidir
Örneklerden yola çıkarak tanıtılmaya çalışma
Örneğin:
Koştum-biten bir eylem
Koşuyor-devam eden bir eylem
Koşacak-gelecekte yapılacak bir eylem
“Boşlukları doldur” etkinliği yaptırma
“Boşlukları tamamla” etkinliği yaptırma
“Kelime türlerini bul” verilen kelimeleri bir
paragrafta boş bırakılan yerlere işlevine uygun
olarak konulmasını isteme
Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma
Sayıya uygun akrostiş yazma
Metin içinde bulunan sayıları işaretleme
Sayılar hafızası

İD-IIII/K1 Eylem/fiil olan kelimelere anlam kazandırır;
İD-IIII/K2 İş, hareket, oluş bildiren sözleri tanır ve cümle
kurar;
İD-IIII/K3 Varlıkların özelliklerini belirten sözcüklerin
İD-IIII/K4 Kelime olarak eylemi kavrar;
İD-IIII/K5 İsme uygun eylem/fiil kullanır;
İD-IIII/K6 Kısa metin içinde verilmiş olan eylemleri/fiilleri
bulur;
İD-IIII/K7 Sözlü ve yazılı ifade esnasında eylemleri doğru
şekilde kullanır.

İD-IIII/L1 Sayıları kelime olarak kavrar ve kullanmaya çalışır;
İD-IIII/L2 Metinin içinde sayıları bulur;
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-

İD-IIII/M Temel yazım kurallarını doğru şekilde
kullanabilme ve beceri kazanabilme;

-

-

-

Metinde boş bırakılan yerleri sayılar ile
tamamlama
Tombola sayısı (sayıya uygun cümle oluşturma)
Yanlış yazılan sayıları bulma ve doğru şekilde
yazma/söyleme
Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma
Oyun: Yanlışları bulma
Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma
Bir cümle bir jeton (en hızlı cümle oluşturma
yarışması)
T-tablo (yanlış-doğru)
Hece sayılarına göre kelime grupları oluşturma
Cümlede büyük ve küçük harfleri ayırt etme
çalışmaları yapma
Cümlenin başında ve özel adları yazarken büyük
harfle başlama çalışmaları yapma
Kelime ve cümleyi doğru şekilde bakarak yazma
Yazmak için hazırlık yapar, Not: bu çalışmada
temel harflere çok benzeyen el yazısı harflerinden
temel harflere az benzeyen el yazısı harflerine
doğru bir sıra takip etme
Satır çizgisine dikkat etme (satırlara aynı hizadan
başlar, sayfa kenarlarında uygun boşluklar bırakır)
Cümleye büyük harfle başlama
Kişi, ülke, ulus, yer, bayram adlarının ilk harflerini
büyük yazma
Şiir mısralarının ilk harflerini büyük yazma
Anlamlı ve kurallı cümleler kurma
Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve
kurallı cümleler kurma etkinliğini yapma
Kelimeleri hecelere (sözlü ve yazılı olarak) ayırma
Satır çizgisine dikkat ederek yazma, satırlara aynı
hizadan başlama, sayfa kenarlarına uygun boşluk
bırakma, başlıkla metin arasında uygun boşluk
bırakma, etkinliğini yapma

İD-IIII/L3 Sözlü ve yazılı ifade esnasında sayıları kelime
olarak doğru şekilde kullanır.

İD-III/M1 Cümle başında büyük harfi doğru şekilde kullanır;
İD-III/M2 Özel isimlerde, coğrafi kavramlarda, kurum ve
bayram isimlerini yazmada büyük harfi doğru şekilde
kullanır;
İD-III/M3 Anlamlı, soru ve ünlem cümleleri yazmada
nokatalama işaretlerini doğru bir şekilde yazar;
İD-III/M4 Anlamlı ve kurallı cümleler kurar;
İD-III/M5 Soru edatını (mi) doğru yazar ve yerinde kullanır;
İD-III/M6 -yor ekini doğru kullanır;
İD-III/M7 Yazılarında imlâ kurallarını uygular;
İD-III/M8 Noktalama işaretlerini (nokta, virgül, kısa çizgi,
kesme işareti, eğik çizgi) doğru yazar ve kullanır;
İD-III/M9 Yazılarında kelime tekrarlarından kaçınır;
İD-III/M10 Kelimeyi yeni sıraya doğru şekilde taşır/yazar;
İD-III/M11 Satır sonuna sığmayan kelimeleri doğru ayırma
uygulaması yapılır;
İD-III/M12 100’e kadar sayıları doğru/düzgün yazar.
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-

-

-

İD-IIII/N Yazılı ifadeyi kullanma için beceri
kazanabilme;

-

-

Oyun: Kağıdı katlama ve kelimeyi ayırmaya çalış
(yazma esnasında kelimeleri hecelere doğru
şekilde ayırma)
Yanlış ayrılmış kelimeleri bulma ve altını çizme
etkinliğini yapma
Çekilen sayılara göre belirli kelimeler yazma
Öğretmenin okuduğu kelimeleri, cümleleri aynen
yazabilme f, s, t, k, ç, ş, p, h, sessiz harfleri
kelimede, cümlede doğru yazabilme yoklamaları
yapma
“Ğ” ve “H” harflerini doğru kullanma
Soru edatı (–mı, -mi) doğru kullanma
-yor ekini doğru kullanma, sözlü ve yazılı
anlatımda “-yor” ekini doğru yazma etkinliği
yaptırma
Dikte yapma
Dikte etme çalışmalarına katılma
Doğru ve güzel yazı yazma çalışmaları
Kendi başına cümle kurma ve yazma
“... konusu hakkında cümle oluştur”
Okuduğu metine bağlı kalarak soru sorma tekniği
ile anlatmaya çalışma
Kendi başına okuduğu metini anlatmaya başlar ve
verilen yönergelere dikkat ederek anlatma
Başlatılmış cümleleri tamamlama...
Verilen hikayeye yeni bir son bulma
Resime ve nesneye göre kelimeler yazma
Harfler kümesinden kelimeler oluşturma
Gizli ve ters kelimeleri bulma ve yazma
Tebrik kartı yazma
Davetiye yazma
Ben yazarım...
Resimlere bağlı kalarak kendi başına kısa metin
yazma ve yazılan metini arkadaşlar ile paylaşma
etkinliğini yapma
Kişisel eserler yaratma

İD-III/N1 Eğik harfleri kullanarak kendi başına cümle yazar;
İD-III/N2 Kısa metinlere bağlı kalarak yazılı şekilde metini
anlatmaya çalışır;
İD-III/N3 Verilen başlangıca gore yaratıcılığını kullanarak
devamını getirir;
İD-III/N4 Masalın sonunu değiştirmeye başlar;
İD-III/N5 Verilen konuya bağlı kalarak sözlü anlatım kullanır
(kısa anlatıma başlar);
İD-III/N6 Destek sunarak orjinal eserler yaratmaya çalışır ve
kendi hayal dünyasını geliştirir.
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-

Akrostiş yazma

ÖĞRENME ALANI: EDEBIYAT (E)
Özel amaçlar

Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik,
strateji/yöntemler

Öğrenme Kazanımları

Öğrenci
E-III/А Çocuk edebiyatını kullanabilme

-

-

E-III/B Edebiyat: çocuk edebî türlerini kavrama
ve tanıyabilme (nazım ve nesir)
Nazım türleri:
1. Şiirler, maniler, sayışmacalar ve tekerlemeleri
tanıyabilme

-

-

Resimli kitapları,masalları ve şiirleri bağımsız bir
şekilde okuma
Lektürleri bağımsız okuma
Ses kayıtları dinleme
Oyun: Tahmin et! (masal, fabl, öykü/hikaye veya
şIIIr)
Oyun: Dur ve tahmin et! (öğretmen okumayı
durdurur ve öğrencilerden devamını tahmin
etmelerini ister)
Tartışma grupları oluşturma
İçeriği dinleyerek çizgi roman yapma
Okunan eserler hakkında tartışma yürütme
Okunan eser içeriğinden soruları yanıtlama
Artı bir kitap – İsteğe bağlı okunan kitabı
arkadaşlara sunma
Erişebilir eğitim yazılımlarını kullanma
Uygulama teknikleri/okuma içeriğini analiz etmek
için stratejiler (“İskelet”, “salkım”, “Beş sıra”,
“Küp”, “Hikaye yıldızı”, “Hikaye haritası”...)
Masal, hikâye, fıkra, şarkı tekerleme tiyatro vb.
edebi örneklerine aynı oranda ilgi duymalarına
özen gösterme
Edebî eserdeki sebep-sonuç ilişkisini kurma

E-III/А1 Edebi eserleri ayırt eder (hikaye, masal, şiir, fabl...);
E-III/А2 Bağımsız olarak yaşa uygun içeriği okur;
E-III/А3 Bağımsız olarak lektürleri okur;
E-III/А4 Okunan içerik hakkında yöneltilen sorulara doğru
cevap verir;
E-III/А5 Okunan içerikle ilgili sorulara yazılı olarak yanıt
verir;
E-III/А6 Ek olarak değişik edebi eserleri okur;
E-III/А7 Kendi bağımısz olarak okuyabilir içeriği analiz
etmek için teknikler/stratejiler uygular.

E-III/B1 Edebî eserin ana konusunu, ana duygusunu ve ana
fikrini belirler;
E-III/B2 Karşılaştırmalar yapılırken “benzer olarak, gibi,
farklı olarak, aynısı vb.” ifadelerinin kullanır;
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2. Dize, beyit, dörtlük ve şiiri ayırabilme
Nesir türleri:
Masal, fabl, hikâye, dram, atasözleri ve
bilmeceleri tanıyabilme ve ayırabilme

-

-

-

-

-

Edebî eserdeki olayların oluşmasına sebep olan
nedenleri açıklama
Edebî eserin ana konusunu belirleme
Edebî eserin ana duygusunu belirleme
Edebî eserin ana fikrini belirleme
Metindeki yardımcı fikirleri ve destekleyici
ayrıntıları belirleme
Edebî eserdeki önemli ifadeleri belirleme
Neden? Çünkü…” etkinliği yaptırma
Sebep-sonuç ilişkileri kurdurulurken, “çünkü,
bunun nedeni, bu nedenle, bunun sonucunda, bu
yüzden vb.” ifadelerinden yararlanılması isteme
“Duyguyu tahmin et!”: Bir cümle farklı ses
tonlarında kaydedilerek öğrencilerden hangi
duyguyu yansıttığını bulmalarını isteme
“Mümkün mü?” okudukları metinde geçen
olayların mümkün olup olmadığı sorma etkinliğini
yaptırma
Okuduğu eser konusunda drama, piyes veya
canlandırma yaptırma
Okuduklarının ana fikri dikkate alarak kendi
kelimeleriyle özetlemesini isteme
Öğrencilere yazarın kısa biyografisi ve diğer
eserleri hakkında bilgi edinmeleri için araştırma
ödevi verme
Metindeki diyaloglar öğrenciler arasında
paylaştırılarak okumalarını sağlama
“Şiir yaz” etkinliği yaptırma
“Türkülerin dili”: Öğrencilere bir türkü dinletilerek
türküyle ilgili bir hikâye oluşturmalarını isteme
Şiirde dize, dörtlük, hece vezin, kafiye
Şiirde kafiyenin oluşmasını sağlayan eş sesli
kelimeleri ayırt etme
Hikâye ve masalı kavrama ve ayırt etme
Masalı masal yapan özelliklerini bilme (olağanüstü
ve mutlu son)

E-III/B3 Edebî eserde gecen mizahi öğeleri (cümleleri)
tanır;
E-III/B4 Dinlediklerinde geçen nesne, kişi, olay, yer vb.
arasında çoklu karşılaştırmaları yapar;
E-III/B5 Masal, hikâye ve fıkra tekniğine uygun
anlatımlarda bulunur;
E-III/B6Hikâyede gecen iki farklı nesnenin, kişinin, olayın,
yer vb. birbirleriyle olan benzer ve farklı yönlerini
karsılaştırır;
E-III/B7 Okuduğu metindeki olayları oluş sırasına göre
anlatır;
E-III/B8 Eserde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır;
E-III/B9 Okuduklarını özetler;
E-III/B10 Olayları sıralarken “ilk önce, önce, daha sonra,
ondan sonra, sonunda, sonuçta, vb.” İfadelerini kullanır;
E-III/B11 Başlıktan hareketle eserin içeriğini tahmin eder;
E-III/B12 Bir metnin giriş, gelişme ve sonuç kısımlarına ait
karışık olarak verilen paragrafları sıraya koyar;
E-III/B13 Başlık ve içerik ilişkisini sorgular;
E-III/B14 Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir;
E-III/B15 Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler;
E-III/B16 Kafiye ile ilgili şiirin sonlarındaki eş sesli kelimeleri
ayırt eder;
E-III/B17 Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacıları
ezberler, aynılarını kullanır.
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-

E-III/C Edebi eserleri analiz edebilmek için
beceri kazanabilme

-

-

Masalda giriş, gelişme ve sonuç (döşeme)
bölümlerini ayırt etme
Hikâyeyi hikâye yapan özellikleri belirleme
(gerçek ve yaşanılan olayları konu etme)
“Hikâye unsurları”nı belirleme (Hikâye unsurları:
ana ve yardımcı karakterler, yer, olay, zaman)
Kahramanların dili var etkinliğini yapma
Metindeki diyalogları okuma
Atasözleri ve bilmeceler öğrenme ve söyleme
Bu yazarı beğendim çünkü...
Verilen bir kelimeye göre kafiye yapma
Oyun: Ok (dart) Dil
Alfabe şarkısını söyleme
Davetsiz misafiri bul (düzensiz kafiyeyi bulma)
Oyun:
Kafiyeyi
buluyorum,
çıkartmayı
düzenliyorum
İskelet (saklı konuyu ve mesajı bulma...)
Tartışma grupları
Duyguları taklit etme
Okunan içeriğin bir bölümünü resim ile ifade
etme/gösterme
Konuşma: Bu hikayenin adı nereden geliyor?
Hikaye bantı (Metnin bölümlerini olay sırasına
göre dizme/sıralama)
Okunan hikayede ki sorulara cevap verme
Okunan metine uygun resimleri seçme
“Т-tablo” – Olumlu ve olumsuz karakterleri
tanımlama
Belli karakterin davranışları/attığı adımlar
hakkında tutum sergilme, kendini karkterin yerine
koyma. Edebi eserlerden bir karakterin rolüne
geçme
Okunan edebi esere uygun sahne ayarlama
Konuşma:
Eserde
beğendiğimiz
ve
beğenmediğmiz bölümler neler?
Kişisel fikri savunarak/açıklama

E-III/C1 Şiirleri, düz yazıdan ayırt eder;
E-III/C2 Mısra ve kıtayı ayırt eder;
E-III/C3 Şiirde kafiyeyi ayırt eder;
E-III/C4 Konu/içerikle ilgili duygularını ortaya koyar;
E-III/C5 Olayların sıralamasını belirler;
E-III/C6 Olayların yerini ve zamanını belirler;
E-III/C7 Eserin konusu hakkında bilgi edinir;
E-III/C8 İçerikte hoşlandığı ve hoşlanmadığı bölümler
hakkında yorumlar yapar;
E-III/C9 Baş kahramanları ve yardımcı karakterleri ayırt
eder;
E-III/C10 Karakterleri açıklar/betimler;
E-III/C11 Karakterlerin eylemlerini açıklar;
E-III/C12 Sosyal olarak kabul edilebilir/kabul edilemez
davranışları (iyi ve uygunsuz davranış) açıklar;
E-III/C13 Olumlu karakterler ile kendini karşılaştırır ve
tanımlar;
E-III/C14 Metinde verilmek istenen mesajı kavrar;
E-III/C15 Kendi deneyiminizi okuma içeriği ile bağlama;
E-III/C16 Eserdeki estetik unsurları tanır.
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-

E-III/Ç Okuma tekniklerini geliştirebilme ve
okuma kurallarını uygulayabilme

-

Esere yeni isim bulma
Eğer ben yazar olsaydım, eserde değiştireceğim
bölümler ....... . .
Başlığa ve resimlere ve çizimlere göre tahmin
yürütme...
Güzel ifadelerin duvarı/kelimeler(içeriğe bağlı
kalarak)
3,2,1 (konudan öğrendiğim üç şey, konu hakkında
iki soru ve günlük hayattan bir uygulama anlatma)
Düşün, payşal ve cevap ver (Yöneltilen soruyu
düşünme cevaplama ve arkadaşıyla paylaşma
“Şans çarkı-Çarkıfelek” – Soru metnin yardımıyla
metnin içeriği ile ilgili sorular sorma
Okuma ile ilgili kendi deneyimlerini anlatma
İçeriğin sonucunu değiştirme
Paragrafları ayırma
Bu konunun/içeriğin bana anlattığı.....
Şaşırdığım zaman...
İçeriği okuduktan sonra hissetim ki.....
Endişelendiğim zaman....
Hayalimde canlandırdığım resim
Okuma tekniklerini uygulama (“Т–tablo”, “Küme”,
“İskelet”, “Salkım”, “Beş sıra”, “Hikayenin Yıldızı”,
“Hikaye haritası”, “Küp ağı”, “Yorumlar”...)
Erişebilir eğitim-öğretim yazılımı kullanma
Oyun: Bana nasıl okumam gerektiğini söyle
İnteraktif okuma
Araştırarak okuma (verilen görevlere göre okuma)
Kelimeleri çözme (görmediği fakat daha önce
duydukları sözleri telaffuz etme)
Çiftler halinde sessiz okuma
Sesli okuma
Sessiz okuma
Hızlı okuma
Vurgulu okuma

E-III/Ç1 Sesli okur;
E-III/Ç2 Sesli ve akışlı okur;
E-III/Ç3 Uygun hızda okur;
E-III/Ç4 Kendi kendine okur;
E-III/Ç5 Rollere göre okur;
E-III/Ç6 Bölümlere göre okur;
E-III/Ç7 Anlamlı olarak okumaya başlar (noktalama
işaretleri, tempo, dinamizm, artikülasyon, diksiyon);
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-

-

Gözü sayfa üzerinde gezdirerek büyük z’ler çizerek
okuma
Parmakla, kalemle izlemeden, hecelemeden, baş
ve gövdeyi sallamadan okuma
Rollere göre okuma
Sen okuyorsun, ben senı takip ediyorum
Ses kayıtlarının dinlenmesi (ifade belirleme)
Oyun: Tv sunucusu gibi okuma
Okumada duruş ve oturuş belirleme
Okuma alışkanlığı oluşturma
Okuma duygusunu geliştirme
Kitap okumanın önemini vurgulama
Kitap okumanın nedenlerini söyleme
Kitap okuma becerisini geliştirme (sesli, sessiz ve
hızlı okuma becerisini geliştirme)
Okumakla ilgili etkinliklerden zevk alıp
almadığının nedenlerini açıklama etkinlikleri
yaptırma
Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşma etkinliği
yaptırma

E-III/Ç8 Okuma türlerini bilir;
E-III/Ç9 Okuma hızını konuya göre ayarlar;
E-III/Ç10 Sesli okumada tonlama ve vurguya dikkat eder;
E-III/Ç11 Konuşma hızıyla ve konuşma sesiyle okur;
E-III/Ç12 Okumada noktalama işaretlerine uygun
duraklama yapar;
E-III/Ç13 Sesin duyabileceği biçimde ayarlanır.
yüksekliğini dinleyicilerin
E-III/Ç14 Okuma sırasında vücudu her zaman uygun
duruma getirerek okur (okuma, duruş, oturuş);
E-III/Ç15 Okumayı kesmeden sayfayı sağ elle çevirir;
E-III/Ç16 Okuma akışını bozacak duraklamalar yapmaz;
E-III/Ç17 Metindeki tamlamaları, ikilemeleri bölmeden
okur;
E-III/Ç18 Okumadan zevk alır ve okuma etkinliklerine istekli
katılır;
E-III/Ç19 Okur ve okumaya saygı duyar;
E-III/Ç20 Boş zamanlarında kitap okumayla ilgili grup
çalışmalarına katılır.

E-III/D Anlama ile okuyabilme

-

-

-

Bilinmeyen kelimeleri/ifadeleri açıklama
Dört köşede kelime bilgisi (yeni bir kelimeyi
bulurum, okurum, tespit eder çizerim ve
kullanırım)
Öğretmen ve veli yardımıyla sözlük kullanmaya
başlama (bilinmeyen kelimelerin anlamlını
algılama işlevi)
Okunan eser hakkında konuşma
Okunan metnin içeriği ile ilgili soruları yanıtlama
Okuduğunu anlama
Okuduğunu yorumlama
Okuduklarını başka alılanlarda kullanma

E-III/D1 Okunan içerikten, bilinmeyen kelimelerin
anlamlarını sorar;
E-III/D2 Okunan içeriğin sorularını doğru şekilde cevaplar;
E-III/D3 Okuduğunu açıklayarak anlatır;
E-III/D4 Okuduğu konu/içerik hakkında sorular sorar; EIII/D5 Okuduğu konu ile ilgili kendi deneyim veya
yaşantılarından örnekler verir;
E-III/D6 Sunulan tekniklere dikkat ederek konuyu okur;
E-III/D7 Okuduğunu bir tümceyle yazar / söyler;
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-

-

-

Okuduğunu analiz etme
Okunan metnin türünu öğrenme
Metnin ana düşüncesini belirleme
Metinde gecen kişileri ve önem sırasına göre
sıralama
Okunan konunun güncelliği ve tutarlı konusunda
yapılan sohbetlere katılıp kendi görüşlerini
aktarma etkinliği yaptırma
Kişilerin fiziksel ve psikolojik özelliklerini kavrama
Okunan metinde kullanılan dil ve dilin akıcılığını
hissetme
Okunan konunun güncelliği ve tutarlığının farkına
varma
Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine
ayırma
“Hikâye haritası” etkinliği yaptırma
“Hikaye şeriti”(Metinden cümleleri sıralama)
İnteraktif okuma (“dur/tahmin et tekniği”-olayları
tahmin etme)
Mantıklı ve mantıksız cümleleri fark etme
Mantıklı ve mantıksız kısa metinleri fark etme
Düşünüyorum ki... (okunan konuya bağlı kalarak
cümle tamamlama oyunu oynama)
Oyun: Bende soru sormak istiyorum (konu
hakkında soru sorma)
Okuma içeriği için teknikleri uygulama (“Т-tablo”,
“Ven diyagramı”, “İskelet”, “Salkım”, “Beş sıra”,
“Küp”, “Hikaye yıldızı”, “Hikaye haritası”, “Küp
ağı”, “Yorumlama”...)
Eğer
ben
yazar
olsaydım
eserde
değiştireceklerim...
Metnin içeriğini özetleme
Cümlelerin tamamlanması “Başlıyor...; devam
ediyor...; sonunda...”
Güzel kelime duvarı oluşturma (içeriğe uygun)

E-III/D8 Okuduğu metnin ana fikrini söyler;
E-III/D9 Metinde geçen diğer yardımcı düşünceleri tanır;
E-III/D10 Kişilerin fiziksel ve ruhsal halleri hakkında
görüşlerini söyler;
E-III/D11 Metinde kullanılan dil konusunda tahminlerde
bulunur.
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-

3, 2, 1 (İçerikten öğrendiğim üç şey, içerikle ilgili 2
soru, günlük hayatta yaşadığım 1 uygulama)
Paylaşılan araştırma (belirli bir grupla bir
metinden önemli soruların tartışılması)
Bantları, kronolojik zaman bilimine göre
sıralama...
Bu içeriğin bana anlattığı....
Şaşırdığım da...
Eseri okuduktan sonra hissetiklerim...

ÖĞRENME ALANI: MEDYA KÜLTÜRÜ (MK)
Özel amaçlar

МК- III/А Yaşa uygun farklı medya içeriği
kullanabilme için beceri kazanabilme;

Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik,
strateji/yöntemler
-

-

Öğrenci:
Ulaşılabilir eğitim ve öğretim yazılımı kullanma
Kullanabilir medya içeriğini takip etme
Düşünüyorum ki... (izlediği konu hakkında
düşünce ve tutumlarını ifade etme)
Çocuk medya içeriğinden favori karakterlerini
çizme
Çocuk medya içeriğine göre dramatizasyonda
bulunma
Çocuk Tv-programları hakkında konuşma dijital
medya içeriğinde animasyon, filmler ve ses
kayıtları dinleme/izleme
TV de çocuk programlarını izlemelerini ve
izlediklerini sınıfta anlatmaları isteme
Ses kayıtları dinleme
Ana dilinden farklı dillerdeki kısa konuları takip
etme
Oyun:arkadaşlarımın dillerini tanıma

Öğrenme kazanımları

МК-III/А1 TV-çocuk programlarını takip eder ve
izlenimlerini sınıfta açıklar;
МК-III/А2 İzlediği çocuk filimlerindeki düşünceleri hakkında
konuşma yürütür;
МК-III/А3 İzlediği konulardaki kahramanları ve kişilikleri
hakkında konuşur ve betimleme yapar;
МК-III/А4 İzlediği/dinlediği konunun içeriği ile ilgili
duygularını rahatça ifade eder;
МК-III/А5 Kahramanların hareketleri hakkında kendi
düşüncelerini ifade eder;
МК-III/А6 İzlediği/dinlediği konunun bir bölümünü anlamya
çalışır;
МК-III/А7 İzlediği/dinlediği konun dilini tahmin eder
(Makedonca, Arnavutça, Sırpça, Romanca,...)
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МК-III/B Yaşına uygun dijital çocuk konularını
kullanabilme;

-

МК-III/C Zorunlu çocuk edebiyatı içerikli
kitapları kullanma için alışkanlık kazanabilme;

-

-

МК-III/Ç Ek kaynak kitap kullanarak okumaya
karşı ilgiyi geliştirebilme ve okumaya karşı
alışkanlık kazanabilme;

-

Ulaşılabilir dijital konuları kullanma
Dijital kaynaklardan yararlanarak konular
belirleme
Okuma/öğrenme için pozitif tutumlar geliştirme
(farklı dijital konular kullanarak)
Dijtal içeriğin kullanılmının olumlu ve olumsuz
etkileri hakkında tartışma
Mevcut olan dijital içerikli yazılımları kullanma
İllüstrasyon: “Ben ve Bilgisayar”
Yaşa uygun dijital içerikli aramalar yapma
Okul kütüphanesini inceleme (fotoğraf ya da
sohbet yoluyla inceleme)
Kütüphaneci ile konuşma (veya kütüphaneci
rolünde olan öğretmen ile sohbet etme)
Sınıfın içindeki bölümü (kitap ,dergi ve resimli
kitaplar ile düzenleme)
Günlük okuma (öğrencinin tercihine göre okuma
köşesinden kitap veya resimli kitap alma ve
okuma)
Rol yapma/oynama: Kütüphaneciler ve okurlar
Okunan kitap içeriği hakkında tartışma yürütme
Farklı etkinlikler (doğum günleri, yarışmalar,...)
için kitap hediye etme ve sınıf okuma köşesini yeni
kitaplar ile donatma
Sınıf/okul/şehir kütüphanesine ziyaret (konunun
içeriğine bağlı kalarak)
Kütüphaneyi tanıma ve yararlanma etkinliği
yaptırma
Farklı şekillerde ve konuları içeren resimli kitap
hazırlama etkinliklerini yapma
Dergilerden faydalanma (çocuk dergilerinden
yararlanarak boyama ve resim yapma etkinlikleri)
Okuma zamanı (öğrencilerin kendi tercihine dayalı
seçmiş oldukları kiatparı okuma)
Farklı dergilerden koleksiyon yapma

МК-III/B1 Eğitim-öğretim içerikli dijital çocuk konularını
kullanır;
МК-III/B2 Yaşına uygun dijital konular hakkkında
araştırma/inceleme
yapar
(ebeveyn/veli/öğretmen
gözetimi altında);
МК-III/B3 Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla
bilişim teknolojisinden yararlanır.

МК-III/C1 Okul kütüphanesinin sunmuş olduğu hizmetten
yararlanır;
МК-III/C2 Ödünç alınan kitap/dergilere karşı dikkat ve ilgi
gösterir;
МК-III/C3 Kütüphanede davranış kurallarını bilir ve uygular;
МК-III/C4 Kitap alma ve çevirme alışkanlığı yaratır.

МК-III/Ç1 Kendi isteği doğrultusunda ek kaynak kitaplar
okur;
МК-III/Ç2 Kendi isteği doğrultusunda ek kaynak kitap
okuması için sınıf/okul/şehir kütüphanesinden kitap seçer;
МК-III/Ç3 Eğitici dijital yazılım konularını kullanır;
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-

-

МК-III/D Farklı kültürel-sanatsal konular olaylar
hakkında bilgi kazanabilme

-

Dergi ve resimli kitapların gözden geçirime
etkinliği yaptırılır
Okuma köşesini düzenleme
Öğrencinin tercihine bağlı eserler okuma
Okunan eserlerin içeriği hakkında tartışma
yürütme
Okunan konuya bağlı kalarak proje çalışmaları
yapma
Çizgi romanı çizme (Başlık, baş kahraman,
yardımcı karakter, konu, olay, olayın sırası)
.... başarısından dolayı kitap hediye ediyoruz (sınıf
içinde anlaşma yapılarak etkinliği yapma)
Çocuk dergilerinin, ansiklopedilerin, kitapların,
resimli kitapların ve eğitimsel dijital içeriğin
kullanımı için etkinlikler düzenleme (yaş
seviyelerine uygun ve bireysel ilgilerine göre kitap
seçimi yapma)
Farklı şekil ve konulara bağlı kalarak resimli kitap
hazırlama (bireysel, çift veya grup çalışması ile
etkinliği düzenleme)
Tiyatro ve sinema ziyareti (içeriğe bağlı olarak)
Maske yapma etkinliği
Kukla hazırlama
Rol yapma: En sevdiği favori karakterin rolü
Dramatizasyon için köşe hazırlama
İzlenilen film ya da oyun hakkında tartışma
yürütme
Bir sonraki olaya göre resim çizme veya
tamamlma
Belirli içeriğie göe dramatizasyon yapma
Kukla gösterisi için tiyatro bölümü hazırlama
Tiyatroda davranış kuralları hakkında konuşma
yürütme
Külrüel-sanatsal olayları takip etme ve
ziyaretlerde bulunma (müze, sergi, içeriğe bağlı
kalarak etkinlik düzenlemek)

МК-III/Ç4 Okuduğu ek konular hakkında günlük tutmaya
çalışır;
МК-III/Ç5 Yetişkinlerin desteği ile internet üzerinden
verilere ulaşmaya çalışır;
МК-III/Ç6
Okuduğu
konu/bilgiyi
arkadaşlarına
paylaşır/aktarır;
МК-III/Ç7 Çocuk dergilerinden yararlanır;
МК-III/Ç8 Bilgi edinmek için kütüphaneden yararlanır;
МК-III/Ç9 Kitaba karşı sevgi uyandırır.

МК-III/D1 Tiyatro/kukla gösterisini izler;
МК-III/D2 Tiyatroda izlenen tiyatro ve kukla oyunlarındaki
izlenimleri hakkında konuşma yürütür;
МК-III/D3 Beden dilini kullanmaya çalışır;
МК-III/D4 Sahne, kostüm, perde tanımları hakkında
konuşma yürütür;
МК-III/D5 Duygu ve düşünce izlenimlerini drama, tiyatro,
müzikli oyun, kukla ve buna benzer yolarla sunar;
МК-III/D6 Sahneyi betimler;
МК-III/D7 Kostümleri açıklamaya çalışır;
МК-III/D8 Oyuncuların sergilediği oyun hakkında kendi
düşüncelerini ifade eder;
МК-III/D9 Tiyatro temsili veya filmin bir bölümünü
anlatmaya çalışır;
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МК-III/E Medya konularını güvenli ve seçici bir
şekilde kullanabilmesi için beceri kazanabilme;

-

Yazar/artist ile görüşme gerçekleştirme

-

Güvenli ya da güvenli olmayan dijitaleştirilmiş
medya içerik hakkında konuşma
Eğitim ve öğretim yazılımlarını kullanma
Güvenli ya da güvenli olmayan dijitaleştirilmiş
medya içeriğinin seçici ve güvenli kullanımı için
her doğru ifadeye işaret yapma
“Yabancılar ile konuşmuyoruz”

-

-

МК-III/D10 İzlediği kültürel-sanatsal konuyu arkadaşları ile
paylaşır/izlenimlerini anlatır (konuya ve ziyarete bağlı
kalarak: tiaytroya, sinemaya, sergiye ziyaret);
МК-III/D11 İzlediği konu hakkında kendi tutumunu ifade
eder;
МК-III/D12
Kültürel-sanatsal
kurumlarda
nasıl
davranacağını bilir;
МК-III/D13 Kültürel-sanatsal kurumlarda
davranış
kurallarına karşı saygı gösterir.
МК-III/E1 İzlediği TV konularında yaşına uygun olanları bilir
ve olumsuz/yasak olan konular için verilen akıllı
işaretleri/sembolleri bilir;
МК-III/E2 Filmin öğretim ve eğitimde araç ve içerilik olarak
kullanımını bilir;
МК-III/E3 İzlediği bir çocuk filmin içeriliğini, kişileri ve mesajı
hakkında yorum yapar;
МК-III/E4 Estetik değeri olan müzikleri dinler;
МК-III/E5 Yaşına uygun dijital konular hakkkında
araştırma/inceleme
yapar
(ebeveyn/veli/öğretmen
gözetimi altında);
МК-III/E6 Öğrenmenin kaynağı olarak farklı medya
araçlarını kullanır.
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СРПСКИ ЈЕЗИК

Програмско подручје

Годишњи фонд часова: (5 наставних часова недељно)
(оријентационо за свако програмско подручје)

КОМУНИКАЦИЈА И ЈЕЗИК (КЈ)

55 часова

ЛИТЕРАТУРА (Л)

55 часова

МЕДИЈСКА КУЛТУРА (МК)

20 часова

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ ЛАТИНИЦЕ (ПЧП)

50 часова

ОПШТИ ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Ученик/ученица:
• да развије интерес и љубав према српском језику;
• да развије комуникационе вештине;
• да се оспособи за активно слушање;
• да се оспособи за правилно артикулисање вербалног и невербалног говора;
• да усвоји штампана и писана латинична слова;
• да се оспособи за правилно читање и писање латиничним словима;
• да развије графомоторику;
• да примењује основна граматичка правила;
• да усвоји врсте речи;
• да развије навике правилног седења приликом читања и писања;
• да се оспособи за читање са разумевањем;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

да се упозна са народном и уметничком литературом;
да се оспособи за елементарно структурисано писмено изражавање и стварање;
да се оспособи за анализу дела;
да се оспособи за препознавање и вредновање естетских елемената дела;
да се оспособи за коришћење додатне литературе;
да обогати речник новим речима;
да развије медијску културу;
да користи мултимедијалне изворе учења;
да се оспособи за слободно изражавање емоција, доживљаја, ставова и мисли;
да развије машту;
да развије хумано и етичко одговорно понашање;
да разликује говорно изражавање на другим језицима.

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: КОМУНИКАЦИЈА И ЈЕЗИК
Појединачни циљ

Могуће активности и

Резултати учења

стратегије/технике учења и поучавања
Ученик/ученица:
KJ-III/А да се оспособи за самосталну
комуникацију

-

Међусобни разговори
„Ја сам... ја могу... ја знам...“ (грађење
позитивне слике о себи)
Зидни
пасош
(међусобно
написане
позитивне поруке)
„Столица за приповедање“ (ученик који седи
на столици прича догађаје/шале)
Игра: Правим интервју
Договарање правила понашања у разреду
Договарање знакова за подсећање (кад се
крши неко правило)

KJ-III/А1 самоиницијативно започиње разговор;
KJ-III/А2 изражава своје потребе, мисли и осећања;
KJ-III/А3 самостално учествује у разговору поштујуħи
правила културног понашања;
KJ-III/А4 усмено одговара на постављена питања;
KJ-III/А5 писмено одговара на постављена питања;
KJ-III/А6 самостално поставља питања;
KJ-III/А7 изражава своје осећаје током говора;
KJ-III/А8 препознаје осећаје саговорника.
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KJ-III/Б да се оспособи за активно
слушање

-

KJ-III/В да се оспособи за правилну
говорну артикулацију

-

Разговори о свакодневним темама
Разговори о догађајима током викенда
Довршавање започетих реченица
Договарање о уређењу учионице
У улози...
Писмени и усмени одговори на постављена
питања
Игра: Капа која изражава осећаје (погоди
како се осећа онај који носи капу)
Глумљење разних осећања
Љубав је...
Чега се срамим / не срамим (разговори)
Игра: Око за лепо (примећивање позитивних
примера понашања)
Одговори на питања на основу ислушаног
говора
Данас се осећам...
Цртање и бојање симбола за осећаје
Пантомима
Употребљавање боје према осећајима
Игра: Цртам оно што слушам и разумем
Довршавање недовршених реченица које
започиње наставник
Препознавање различитих осећаја
„Ја сам ти, ти си ја...“
Глумљење различитих осећаја
Игра: У туђим ципелама (да би се разумели
туђи осећаји и поступци)
Причамо о емпатији
Игра: Усмерена машта
Игре за решавање конфликата
Вежбе за правилно држање тела при говору
Правилно изговарање ислушаних гласова,
речи и реченица
Игра: Снимамо се да бисмо чули како
звучимо

KJ-III/Б1 пажљиво слуша и разуме;
KJ-III/Б2 артикулисано употребљава невербални и
вербални говор;
KJ-III/Б3 препознаје невербални говор код других;
KJ-III/Б4 препознаје различите осећаје код себе;
KJ-III/Б5 препознаје различите осећаје код других;
KJ-III/Б6 показује емпатију;
KJ-III/Б7 разуме да неко други може да размишља
другачије од њега/ње.

KJ-III/В1 правилно држи тело при говору;
KJ-III/В2 правилно изговара гласове;
KJ-III/В3 правилно изговара речи;
KJ-III/В4 тачно интонира врсте реченица;
KJ-III/В5 изражајно рецитује песму (рецитацију);
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KJ-III/Г да се
изражавање

оспособи

за

усмено

-

KJ-III/Д да користи српски књижевни језик

-

Доступни васпитно-образовни софтвери
Изговарање смешних и чудних реченица
Слушање аудио-снимака са рецитовањем
Изражајно рецитовање
Изговарање брзалица
Изговарање загонетки и пословица
Читање бројева са табеле сто
Игра: Рођенданска линија (слагање по
месецу рођења и пребројавање)
Препричавање прочитаних садржаја
Састављање „живе приче“ на основу
предмета извучених из „чаробне торбице“
Приповедање по кључним речима
Приповедање по серији слика
Приповедање доживљаја
Игра: Читај да би нацртао и испричај шта си
нацртао
Ауторска столица
Довршавање започетих реченица
Групна прича (заједничко приповедање
започете приче о одређеном лику)
Описивање по непосредном посматрању и
описивање по сећању
Ко је он, шта је то? (погађање описаног
лика/предмета)
Чаробна торбица: Описујем скривени
предмет који додирујем у торбици
Шта други мисле о мени (из окружења)
Ја се осећам...
Ја мислим...
Играње улога
Азбука осећаја (реч која ће изразити осећај
према задатом слову)
Слушање и читање примера за уочавање
дијалекта насупрот књижевном језику
Праћење/читање народних прича

KJ-III/В6 правилно драматизује текст у дијалошкој
форми;
KJ-III/В7 правилно изговара бројеве до 100;
KJ-III/В8 правилно изговара редне бројеве до 20.

KJ-III/Г1 усмено препричава кратке садржаје;
KJ-III/Г2 усмено приповеда по задатим речима/серији
слика;
KJ-III/Г3 усмено препричава доживљени догађај;
KJ-III/Г4 усмено описује по непосредном посматрању
или сећању;
KJ-III/Г5 слободно изражава своје осећаје;
KJ-III/Г6 поставља питања о прочитаном кратком тексту;
KJ-III/Г7 усмено приповеда на дату тему.

KJ-III/Д1 прави разлики између дијалекта/локалног
говора и српског књижевног језика;
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-

KJ-III/Ђ да обогаћује речник

-

-

KJ-III/E да употребљава обавештајну,
упитну, узвичну, потврдну и одричну
реченицу

-

-

„Ја сам ТВ-презентер“
„Језички коректор“ (откривање грешака у
говору)
„Причамо, снимамо се, слушамо се“
Игра: Освојена медаља за књижевни говор
Т- табела (правилно-неправилно)
Правописне вежбе
Правоговорне вежбе
Одељенска језична ризница
Објашњавање
непознатих
речи
у
свакодневним активностима
Одељењски недељни речник (разредни
речник са новим речима)
„Имам реч за објашњавање“ (проналазим,
кажем, тражим објашњење)
Разговарамо о... иницирање разговора у
којем наставник намерно употребљава нове
речи
Одељенска језична ризница
Вокабулар у четири угла (читам, детектујем,
цртам и примењујем нову реч)
Игра: Детектив нових речи
Самостално
састављање
обавештајних,
узвичних и упитних реченица
Подвлачење потврдних и одричних реченица
Самостално састављање потврдних и
одричних реченица
Игра: Прођи испод дуге (претварање
потврдних у одричне реченице и обратно)
Разгледање текстова да би се уочило где и
зашто је употребљен неки интерпункцијски
знак
Слагање наопаких реченица
Картице са речима (састављање реченица)
Уочавање
правилно
и
неправилно
интонираних реченица

KJ-III/Д2 користи српски књижевни језик у усменом
изражавању;
KJ-III/Д3 користи српски књижевни језик у писменом
изражавању.

KJ-III/Ђ1 учи нове речи које означавају имена предмета,
појава, дејстава, стања, особа;
KJ-III/Ђ2 користи нове речи/изразе;
KJ-III/Ђ3 почиње да користи речник за откривање
значења нових речи;
KJ-III/Ђ4 разуме значење нових речи.

KJ-III/E1 разликује обавештајну, узвичну и упитну
реченицу (у усменом и писменом говору);
KJ-III/E2 правилно употребљава обавештајну, узвичну и
упитну реченицу у усменом изражавању, користећи
интерпункцијске знакове;
KJ-III/E3 разликује потврдну и одричну реченицу;
KJ-III/E4 користи потврдне и одричне реченице;
KJ-III/Е5 претвара потврдну у одричну реченицу и
обратно;
KJ-III/E6 правилно слаже речи у реченици током
усменог изражавања;
KJ-III/E7 правилно слаже речи у реченици током
писменог изражавања.
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KJ-III/Ж да усвоји именице као врсту речи

-

KJ-III/З да усвоји придеве као врсту речи

-

-

KJ-III/И да усвоји глаголе као врсту речи

-

Правописне вежбе
Пронађи уљеза
Доступни васпитно-образовни софтвери
Граматичке вежбе
Квиз о заједничким и властитим именицама
Брзе именице (изговарање заједничких и
властитих именица)
Откривање заједничких и властитих именица
у тексту
Ребус
„Искључи уљеза“ (прецртавање речи која
није именица)
Смишљање именице по датом роду и броју
Слагање именица по роду и броју у табелу
Картице са речима
Доступни васпитно-образовни софтвери
Тегла
са
именицама
(додавање
одговарајућег придева на основу извучене
именице)
Подвлачење придева у тексту
Стваралачки диктат
Извуци стикер и погоди придев
Усагласи ме (усаглашавање придева са
именицом)
Улепшај текст (додавање придева)
Игра: Пронађи уљеза
Т-табела (именица – придев)
Погоди предмет из набројаних придева
Доступни васпитно-образовни софтвери
Ђердан глагола из текста
Тегла са глаголима (смишљање реченица на
основу извученог глагола)
Подвлачење глагола у тексту
Допуњавање одговарајућих глагола у тексту
Извуци стикер за погођени глагол

KJ-III/Ж1 разликује именице као врсту речи;
KJ-III/Ж2 разликује властите од заједничких именица;
KJ-III/Ж3 проналази властите и заједничке именице у
датом тексту;
KJ-III/Ж4 правилно употребљава велико слово при
писању властитих имена, неких географских појмова,
институција и празника;
KJ-III/Ж5 препознаје род код именица;
KJ-III/Ж6 препознаје број код именица;
KJ-III/Ж7 правилно употребљава род код именица;
KJ-III/Ж8 правилно употребљава број код именица;
KJ-III/Ж9 класификује именице по роду и броју.
KJ-III/З1 препознаје придев као врсту речи (која стоји уз
именицу и објашњава је);
KJ-III/З2 додаје одговарајући придев уз именицу;
KJ-III/З3 проналази придев у тексту;
KJ-III/З4 користи одговарајуће придеве у изражавању
(писменом и усменом).

KJ-III/И1 препознаје глагол као врсту речи;
KJ-III/И2 проналази глагол у тексту;
KJ-III/И3 правилно користи глаголе у изражавању
(писменом и усменом).
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-

KJ-III/Ј да усвоји бројеве као врсту речи

-

KJ-III/К да се оспособи за коришћење
основних правописних правила

-

Игра: Шта можемо? (пишу се именице према
одговарајућем глаголу)
Игра: Пронађи уљеза
Погоди предмет из набројаних глагола
Т-табела (именица – глагол)
Доступни васпитно-образовни софтвери
Игра: Пронађи уљеза
Петоред (писање: именица, два придева, три
глагола, реченица са четири речи и синоним
за именицу)
Ловац на грешке неправилно употребљених
глагола
Акростих за дати број
Подвлачење бројева у тексту
Меморија бројева
Допуњавање одговарајућих бројева у тексту
Бинго од бројева (састављање реченице на
основу извученог броја)
Ловац на грешке неправилно употребљених
бројева
Доступни васпитно-образовни софтвери
Игра: Пронађи уљеза
Доступни васпитно-образовни софтвери
Једна реченица, један жетон (такмичење у
најбржем састављању реченица)
Пронађи уљеза
Т-табела (правилно-неправилно)
Групирање речи по броју слогова
Игра: Пресавиј лист, подели реч (правилно
дељење речи на слогове приликом писања)
Проналажење и прецртавање погрешно
подељених речи
Писање
одговарајућих
речи,
према
извученим бројевима
Диктати
Правописне вежбе

KJ-III/Ј1 препознаје бројеве као врсту речи;
KJ-III/Ј2 проналази бројеве у тексту;
KJ-III/Ј3 правилно користи бројеве као врсту речи у
изражавању (писменом и усменом).

KJ-III/К1 правилно употребљава велико слово на
почетку реченице;
KJ-III/К2 правилно употребљава велико слово при
писању властитих имена, неких географских појмова,
институција и празника;
KJ-III/К3 правилно употребљава интерпункцијске
знакове (тачку, упитник, узвичник, две тачке, зарез);
KJ-III/К4 правилно преноси реч у нови ред;
KJ-III/К5 правилно пише бројеве до 100.
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KJ-III/Л да се оспособи за писмено
изражавање

-

-

-

Самостално писање реченица
„Смисли реченице о...“
Почиње
самостално
да
препричава
прочитани текст помоћу питања
Почиње
самостално
да
препричава
прочитани текст по претходно израђеном
плану за текст и датим упутствима
Довршавање започетог текста
Смишљање новог краја датог садржаја
„Сложи наопаке реченице“
Писање честитки
Писање позивница
Ја сам аутор...
Састављање властитог кратког текста по
датим илустрацијама, па читање „пишчевог“
текста
Писање акростиха

KJ-III/Л1 самостално пише реченице (писаним
словима);
KJ-III/Л2 почиње писмено да препричава кратке
садржаје;
KJ-III/Л3 почиње да ствара након датог почетка;
KJ-III/Л4 почиње да мења крај приче;
KJ-III/Л5 писмено приповеда на задату тему (кратко
прича);
KJ-III/Л6 ствара оригинална дела уз подстицај и развија
машту.

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ЛИТЕРАТУРА (Л)
Појединачни циљ

Могуће активности и

Резултати учења

стратегије/технике учења и поучавања
Ученик/ученица:
Л-III/А да користи литературу за децу

-

Самостално читање сликовница, бајки,
басни, песама
Самостално читање лектира
Слушање аудио-записа
Игра: Ај' погоди шта је... (прича, басна, бајка
или песма)
Игра: Први стоп, други стоп (наставник
престаје да чита, а ученици предвиђају шта
ће се догодити)

Л-III/А1 разликује књижевна дела (приповетку, причу,
басну, бајку, драмски текст, песму);
Л-III/А2 самостално чита одређене садржаје
одговарајуће узрасту;
Л-III/А3 самостално чита лектире;
Л-III/А4 усмено одговара на питања о прочитаном
садржају;
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-

-

Л-III/Б да се оспособи
књижевних дела

за

анализу

-

Дискусионе групе
Прављење стрипа на основу ислушаног
садржаја
Разговори о прочитаним делима
Одговарање на питања из прочитаног
садржаја
Књига плус –
презентација додатно
прочитане књига кроз самостално одабрану
технику
Доступни васпитно-образовни софтвери
Примењивање техника/стратегија за анализу
прочитаних садржаја („Скелет“, „Грозд“,
„Петоред“, „Квадрант“, „Звезда приче“,
„Мисаона мапа“...)
Овај аутор ми се допада, будући да...
Смишљање риме по задатој речи
Игра: Језични пикадо
Азбучна песма
Пронађи уљеза (проналажење неправилне
риме)
Игра: Погађам риму, одлепљујем стикер,
Скелет (откривање теме, поруке,...)
Дискусионе групе
Глумљење осећаја
Илустровање дела прочитаног садржаја
Разговор: Одакле долази ово име приче?
Трака приче (слагање делова текста по
редоследу догађаја)
Одговарање на питања на основу ислушаног
дела
Селектовање илустрација које одговарају
прочитаном тексту
„Т-табела“ – описивање позитивног и
негативног лика
Заузимање става о понашању/поступцима
одређеног лика (ставља се у улогу лика)

Л-III/А5 писмено одговара на питања о прочитаном
садржају;
Л-III/А6 самоиницијативно чита додатне садржаје;
Л-III/А7 примењује технике/стратегије за анализу
самостално прочитаних садржаја.

Л-III/Б1 разликује поезију од прозе;
Л-III/Б2 разликује стих и строфу;
Л-III/Б3 проналази риму у песми;
Л-III/Б4 открива осећаје у вези са садржајем;
Л-III/Б5 одређује редослед догађаја;
Л-III/Б6 одређује место и време догађаја;
Л-III/Б7 открива о чему се говори у делу (теми);
Л-III/Б8 аргументује шта му/јој се допада или не
допада у садржају;
Л-III/Б9 опредељује главне и споредне ликове;
Л-III/Б10 описује ликове;
Л-III/Б11 објашњава поступке ликова;
Л-III/Б12 објашњава социјално
прихватљиво/неприхватљиво понашање (добро и
неодговарајуће понашање);
Л-III/Б13 идентификује се са позитивним ликовима;
Л-III/Б14 препознаје поруку текста;
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-

-

-

-

Глумљење лика из књижевног дела
Израда сцене према прочитаном опису из
дела
Разговор: Шта нам се допало у делу, а шта не?
Аргументација/објашњавање личног става
Смишљање новог имена делу
Да сам ја писац, у тексту бих променио/лa...
Претпостављам да... (по наслову или
илустрацији)
Зид лепих израза/речи (из садржаја)
3,2,1 (три ствари које сам научио/ла из
садржаја, два питања у вези садржаја и једна
примена у свакодневном животу)
Размисли, подели, одговори
(на постављено питање треба да размисли,
да подели са паром и одговори)
„Коло среће“ – постављање питања
повезаних са садржајем текста помоћу
упитних речи
Приповедање
властитог
доживљаја
повезаног са прочитаним садржајем
Промени завршни део садржаја
Подели параграфе
Овај садржај ме подсетио...
Збунио/ла сам се кад...
Кад сам прочитао/ла садржај, осетио/ла сам
се...
Забринуо/ла сам се кад...
Део који сам насликао/ла у глави...
Примене техника за прочитане садржаје („Т–
табела“, „Венов дијаграм“, „Скелет“, „Грозд“,
„Петоред“, „Квадрант“, „Звезда приче“,
„Мисаона мапа“, „Мрежа коцке“, „Цитаткоментар“...)
Коришћење доступних васпитно-образовних
софтвера

Л-III/Б15 повезује властити доживљај са прочитаним
садржајем;
Л-III/Б16 препознаје естетске елементе у делима.
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Л-III/В да развије технике читања

-

Л-III/Г да се оспособи за читање са
разумевањем

-

-

-

-

Игра: Кажи ми како да читам
Интерактивно читање
Истраживачко читање (читање по задатим
задацима)
Декодирање речи (изговорање речи које су
претходно чули, али нису видели)
Тихо читање у паровима
Гласно читање
Читање по улогама
Ти читаш, ја те пратим
Слушање
аудио-снимака
(уочавање
изражајности)
Игра: Читам као ТВ-презентер
Објашњавање непознатих речи/израза
Вокабулар у четири угла (читам, детектујем,
цртам и примењујем нову реч)
Почиње да користи речник уз помоћ
наставника/родитеља (у функцији откривања
значења непознатих речи)
Разговор о прочитаном садржају
Одговарање на питања у вези са садржајем
прочитаног текста
„Траке приче“ (слагање реченица из текста)
Интерактивно читање („стоп техника“читање део по део и предвиђање шта ће се
догодити)
Разликовање логичних од нелогичних
садржаја
Ја мислим да... (довршавање започетих
реченица у вези са прочитаним садржајем)
Самостална примена техника за прочитане
садржаје („Т – табела“, „Венов дијаграм“,
„Скелет“, „Грозд“, „Петоред“, „Квадрант“,
„Звезда приче“, „Мисаона мапа“, „Мрежа
коцке“, „Цитат-коментар“...)
Да сам ја писац, у тексту бих променио/лa...

Л-III/В1 чита гласно;
Л-III/В2 чита тачно и јасно;
Л-III/В3 чита одговарајућом брзином;
Л-III/В4 чита у себи;
Л-III/В5 чита по улогама;
Л-III/В6 чита усмерено;
Л-III/В7 почиње да чита изражајно (поштујући
интерпункцијске знакове, темпо, динамику,
артикулацију, дикцију).
Л-III/Г1 пита о значењу непознатих речи у прочитаном
содржају;
Л-III/Г2 тачно одговара на питања из прочитаног
садржаја;
Л-III/Г3 препричава прочитано;
Л-III/Г4 поставља питања о прочитаном садржају;
Л-III/Г5 даје пример о властитом искуству у вези са
прочитаним садржајем;
Л-III/Г6 прати инструкције повезане са прочитаним
садржајем.
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-

-

-

Резимирање садржаја текста – довршавање
реченица „Почиње са...; Надаље наставља...;
На крају завршава са...“
Зид лепих изражајних речи (у садржају)
3,2,1 (3 ствари које сам научио/ла из
садржаја, 2 питања у вези са садржајем, 1
примена у свакојдневном животу)
Подељено истраживање (дискусија о важним
питањима из текста са одређеном групом)
Сложи траке по хронолошком редоследу
(слагање трака са текстом)
Овај садржај ме подсетио...
Збунио/ла сам се кад...
Кад сам прочитао/ла садржај, осетио/ла сам
се...

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: МЕДИЈСКА КУЛТУРА (МК)
Појединачни циљ

Могуће активности и

Резултати учења

стратегије/технике учења и поучавања
Ученик/ученица:
МК-III/А да прати различите медијске
садржаје, одговарајуħе узрасту

-

Праћење доступних медијских садржаја
Мислим да... (утисци и ставови о одгледаном
садржају)
Описивање омиљених ликова из дечјих
медијских садржаја
Цртање симбола за осећаје изазване дечјим
медијским садржајима
Ја у улози лика...
Драматизација на основу дечјег медијског
садржаја

МК-III/А1 дели утиске након дечјих ТВ-емисија;
МК-III/А2 дели утиске након одгледаног филма за
децу;
МК-III/А3 описује ликове из одгледаних садржаја;
МК-III/А4
изражава
осећања
у
вези
са
одгледаним/ислушаним садржајем;
МК-III/А5 даје своје мишљење о понашању ликова;
МК-III/А6 препричава део одгледаног/ислушаног
садржаја;
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-

-

МК-III/Б да користи дигиталне дечје
садржаје

-

МК-III/В да стекне навику коришћења
обавезне литературе за децу

-

-

Разговор
о
дечјим
ТВ-емисијама,
цртаним/анимираним филмовима, аудиозаписима и дигиталним садржајима
Препричавање
одгледаног/ислушаног
садржаја
Снимање властитих аудио-записа
Праћење кратких садржаја на језику који се
разликује од матерњег
Игра: Препознајем језик мојих другара
Коришћење доступних дигиталних садржаја
Коришћење садржаја из дигиталних извора
Формирање позитивних ставова према
учењу/знању (коришћењем различитих
дигиталних садржаја)
Разговори о позитивним и негативним
ефектима коришћења дигиталних садржаја
Стрип: „Ја и компјутер“
Претраживање
дигиталних
садржаја
одговарајућих узрасту
Разгледање библиотеке у школи (или
разговор помоћу слике/фотографије)
Разговор са библиотекаром (или разговор са
наставником који глуми библиотекара)
Уређивање одељењског кутка (са књигама,
сликовницама и часописима)
Дневно дружење (свакодневно читање
књиге/сликовнице из кутка)
Играње улога: Библиотекари и читаоци
Разговор на основу прочитаног садржаја
Смишљање правила за бригу о књигама
Поклањање књига за разне прилике и
обогаћивање одељенског кутка (рођендани,
такмичења...)
Посета
одељенској/школској/градској
библиотеци (у зависности од контекста)

МК-III/А7 препознаје језик (албански, турски, српски,
ромски,...) из садржаја.

МК-III/Б1 употребљава васпитно-образовне дигиталне
дечје садржаје;
МК-III/Б2 претражује дигиталне садржаје одговарајуће
узрасту (уз надзор наставника/родитеља/старатеља).

МК-III/В1 користи услуге школске библиотеке;
МК-III/В2 брине о позајмљеним књигама;
МК-III/В3 зна правила понашања у библиотеци.
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МК-III/Г
да
стекне
навику
читања/коришћења различитих додатних
садржаја

-

МК-III/Д да стекне навику праћења
културно-уметничких садржаја/догађаја

-

Израда (индивидуално, у пару, у групи)
сликовница различитог облика и садржаја
Активности у часопису (цртање, бојење,
допуњавање... у часописима за децу)
Читаоница (део радног дана у којем ученици
читају самостално изабрани садржај)
Прављење збирке из разних часописа
Разгледање часописа, сликовница и књига
Сређивање кутка за читање
Читање сликовница и књига по слободном
избору
Читање дела из часописа за децу по
слободном избору
Разговори о прочитаним садржајима
Пројектне активности на основу прочитаног
садржаја
Цртање стрипа (наслов, главни и споредни
лик, тема, редослед догађаја...)
Поклањамо књигу најуспешнијем у...
(договор на нивоу разреда)
Активности за самоиницијативно коришћење
дечјих часописа, енциклопедија, књига,
сликовница
и
васпитно-образовних
дигиталних садржаја (одговарајућих узрасту
и индивидуалним интересима)
Израда (индивидуално, у пару, у групи)
сликовница различитог облика и садржаја
Посета позоришту и биоскопу (у зависности
од контекста)
Прављење маски/лутака
Глумљење: У улози омиљеног лика
Креирање кутка за драматизацију
Разговори
о
утисцима
након
представе/филма
Цртање на основу одгледаног/ислушаног
догађају

МК-III/Г1 самоиницијативно чита додатне садржаје;
МК-III/Г2 самоиницијативно бира литературу за децу из
одељенске/школске/градске библиотеке;
МК-III/Г3 користи додатне дигиталне садржаје;
МК-III/Г4 води дневник о прочитаној додатној
литератури за децу;
МК-III/Г5 претражује податке са интернета уз помоћ
одрасле особе;
МК-III/Г6 преноси прочитане садржаје/информације.

МК-III/Д1 прати позоришну/луткарску представу;
МК-III/Д2 описује сцену;
МК-III/Д3 описује костиме;
МК-III/Д4 даје своје мишљење о понашању ликова;
МК-III/Д5
препричава
део
филма/позоришне
предтставе;
МК-III/Д6 дели утиске о одгледаним културноуметничким садржајима/догађајима;
МК-III/Д7 изражава став о садржају/догађају;
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-

МК-III/Ђ да се оспособи за селективно и
безбедно коришћење дигиталних и
медијских садржаја

-

-

Драматизација према познатим садржајима
Креирање луткарског кутка
Разговори о понашању током посета
културно-уменичким институцијама
Посета културно-уметничких догађаја (музеј,
изложба... у зависности од контекста)
Сусрет са аутором/глумцима
Разговори о селективном и безбедном
коришћењу дигиталних и медијских садржаја
Доступни васпитно-образовни софтвери
„Безбедно – небезбедно“ (подизање знака за
сваки тачан исказ о селективном и
безбедном коришћењу дигиталних и
медијских садржаја)
„Не разговарамо са непознатима“

МК-III/Д8 зна правила понашања у културноуметничкој институцији;
МК-III/Д9 поштује правила понашања у културноуметничкој институцији.

МК-III/Ђ1 зна симболе за ограничење узраста за
праћење одређеног ТВ-садржаја;
МК- III/Ђ2 прати садржаје са естетском вредношћу;
МК-III/Ђ3 претражује дигиталне садржаје одговарајуће
узрасту (уз надзор наставника/родитеља/старатеља);
МК-III/Ђ4 употребљава разне медијуме као извор
учења.

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ ЛАТИНИЦЕ
Појединачни циљ

Могуће активности и

Резултати учења

стратегије/технике учења и поучавања
Ученик/ученица:
ПЧП-III/А да се упозна са латиничним
штампаним словима

-

-

-

Препознавање латиничног писма у нашој
околини (натписи, рекламе... написани
латиничним словима)
Игра: Извлачење карата са штампаним
латиничним словима (повезивање гласа са
одговарајућим словом)
Венов дијаграм од штампаних слова
(ћирилица и латиница)
Препознавање латиничног писма у другим
језицима

ПЧП-III/А1 препознаје натписе, рекламе... из околине
који су написани латиничним писмом;
ПЧП-III/А2 препознаје штампана латинична слова;
ПЧП-III/А3 повезује глас са одговарајућим латиничним
словом;
ПЧП-III/А4 прави разлику између ћириличних и
латиничних слова;
ПЧП-III/А5 зна да постоје језици који се пишу
ћириличним и латиничним писмом.
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ПЧП-III/Б да се оспособи да пише
штампаним латиничним писмом

-

-

ПЧП-III/В да се оспособи да чита садржаје
написане
штампаним
латиничним
писмом

-

ПЧП-III/Г да се оспособи да пише писаним
латиничним писмом

-

-

Успоређивање штампаних ћириличних слова
и штампаних латиничних слова (Венов
дијаграм, Т-табела)
Повезивање тачака у слова
Писање по ваздуху
Писање по табли
Вежбе за писање великих и малих штампаних
слова у свеску
Где се налази слово...
Препиши...
Диктати за вежбање
Игра: Асистенти који бирају најлепши
рукопис
Аутодиктати – загонетке, строфе и сл.
Читање речи са слике домине
Спајање слике са написаном речи
Вежбе правилног дисања при читању
Вежбе за читање речи, реченица и кратких
текстова
Одговори на питања о прочитаном садржају
са штампаним латиничним писмом
Активности према инструкцијама написаним
штампаним латиничним писмом
Успоређивање писаних ћириличних слова и
писаних латиничних слова (Венов дијаграм,
Т-табела)
Успоређивање штампаних и писаних
латиничних слова (Венов дијаграм, Т-табела)
Писање писаних слова по ваздуху
Писање писаних слова по табли или
изложбеним паноима
Вежбе за правилно писање и повезивање
малих и великих писаних слова у свеску
Правилно преписивање кратких садржаја
писаним словима
Диктати за вежбање

ПЧП-III/Б1 правилно пише мала и велика штампана
слова латиничног писма;
ПЧП-III/Б2 преписује речи, реченице, кратак текст
латиничним штампаним писмом;
ПЧП-III/Б3 самостално пише диктат латиничним
штампаним словима;
ПЧП-III/Б4 пише читким и уредним рукописом;

ПЧП-III/В1 чита речи написане штампаним латиничним
словима;
ПЧП-III/В2 чита реченице написане штампаним
латиничним словима;
ПЧП-III/В3 чита (кратак) текст написан штампаним
латиничним словима;
ПЧП-III/В4 разуме садржај написан латиничним
штампаним словима.
ПЧП-III/Г1 правилно пише мала и велика писана слова
латиничног писма;
ПЧП-III/Г2 правилно повезује писана слова међусобно;
ПЧП-III/Г3 преписује речи, реченице, кратак текст
латиничним штампаним писмом;
ПЧП-III/Г4 самостално пише диктат латиничним
писаним словима;
ПЧП-III/Г5 пише читким и уредним рукописом;
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ПЧП-III/Д да се оспособи да чита садржаје
написане писаним латиничним писмом

ПЧП-III/Ђ преписује текст са ћирилице на
латиницу и обратно, штампаним и
писаним словима

-

Аутодиктати – загонетка, строфа и сл.
Вежбе за правилно дисање при читању
Вежбе за читање различитих садржаја
написаних писаним латиничним писмом

-

Преписивање текста са ћирилице на
латиницу и обратно, штампаним словима
Преписивање текста са ћирилице на
латиницу и обратно, писаним словима
Вежбе за лепо писање
Асистенти који бирају најлепши рукопис

-

ПЧП-III/Е да развија навике за правилан
положај тела при читању и писању

-

Смишљање знака за правилно седење
Демонстрација правилног седења
Коришћење знака за неправилно седење
који ће их подсетити да седну правилно
Вежбе за правилно држање тела при писању
Вежбе за правилно држање тела при читању
Разговори
о
негативним
ефектима
неправилног седења при писању и читању

ПЧП-III/Д1 чита речи написане писаним латиничним
словима;
ПЧП-III/Д2 чита реченице написане писаним
латиничним словима;
ПЧП-III/Д3 чита садржаје са писаним латиничним
словима.
ПЧП-III/Ђ1 правилно преписује текст штампаним
латиничним словима (са ћирилице на латиницу);
ПЧП-III/Ђ2 правилно преписује текст штампаним
латиничним словима (са латинице на ћирилицу);
ПЧП-III/Ђ3 правилно преписује текст писаним
латиничним словима (са ћирилице на латиницу);
ПЧП-III/Ђ4
правилно преписује текст писаним
латиничним словима (са латинице на ћирилицу).
ПЧП-III/Е1 има правилан положај тела при читању;
ПЧП-III/Е2 има правилан положај тела при писању;
ПЧП-III/Е3 правилно рукује прибором и материјалима
за писање.
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GJUHË ANGLEZE
QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË GJUHËS ANGLEZE PËR KLASËN E TRETË
Nxënësi/nxënësja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

të zhvillojë motiv për ta mësuar gjuhën angleze;
të zhvillojë interes dhe dashuri për gjuhën angleze
të zhvillojë aftësi dhe shkathtësi për dëgjim aktiv dhe kuptim të pohimeve gjuhësore dhe teksteve të shkurtra;
të aftësohet për njohje dhe kuptim të fjalëve, fjalive dhe teksteve të shkurtra;
të zhvillojë aftësi dhe shkathtësi për shprehje verbale:
të aftësohet për përdorim të vokabularit të thjeshtë në pohime të shkurtra gjuhësore;
të aftësohet për ta njohur përshkrimin e pohime gjuhësore paraprakisht të përvetësuara;
të aftësohet për lexim të pohimeve të thjeshta dhe teksteve të shkurtra;
të aftësohet për përdorim të burimeve multimediale për mësim;
të nxitet të mendojë se çka është mënyrë e mirë e sjelljes, gjegjësisht çka është mënyrë e keqe e sjelljes;
të futet në kulturën e vendeve, në të cilat flitet gjuha angleze.

Fushat programore:

Fondi vjetor i orëve:

(orientues për çdo fushë programore)
NJËSITË LEKSIKORE (NJL)
KUPTIMI DHE PËRDORIMI I DREJTË I GJUHËS (KPGJ)
LEXIM DHE SHKRIMI FILLESTAR (LSHF)

Dimensioni kohor për realizim të fushave nuk mund të
jepet i diferencuar. Rezultatet e mësimit të gjuhës
angleze arrihen përmes integrimit të brendshëm të
qëllimeve nga një ose më shumë fusha programore.

SHKATHTËSI (SH)
VETËDIJA KULTURORE DHE KOMPETENCAT (VKK)
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FUSHA PROGRAMORE: NJËSITË LEKSIKORE (NJL)
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
NJL- III/А të aftësohet të dallojë, riprodhojë
dhe përdorë fjalë/njësi leksikore;

My family Dice
This is my family (цртање дланка)
Go and find…
Go and point…
All about me
Musical chair activities
My dream home
Rooms picture difference
Rooms picture similarities
Furniture card game
Jigsaws
Scissors, Paper, Stone
Shape my house (craft activity)
Chain actions
Story/picture books
Word box
My house boardgame
Duck, duck, goose
Mirror image
What am I doing?
Pass the ball
Hide and seek (Криенка)
Row your boat
Drawing dictation
Bingo
Red light, green light
Telephone – Tongue twisters
Memory games
Who stole the cookie from the cookie jar?
Hot potato

NJL- III/А1 dallon fjalë të temës së dhënë;
NJL- III/А2 riprodhon fjalë të temës së dhënë;
NJL- III/А3 përdor fjalë të temës së dhënë;
NJL- III/А4 njeh numrat nga 1 deri në 100;
NJL- III/А5 riprodhon numrat nga 1 deri në 100;
NJL- III/А6 përdor numrat nga 1 deri në 100.
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Guess who
Keep the ball up
Treasure hunt
Hokey Pokey
Hot and cold
I see
Stand up, sit down (day/night)
Fruit salad
Cross the odd one
Flashcards
Shout it out
Fetch it
Feel in the box
Gestures activities
What’s missing from the line up?
Pictionary
Rotten apples
Fruit salad
Apple pass
Blindfold guess
Give me game
What’s in the bag activity
Food songs
My favorite food
Go fish (days of the week)
Put the days in order
Put the months in order
Put the seasons in order
Put the numbers in order
Wall touch
Days of the week caterpillar
Creating picture books (revising vocabulary)
Counting games
Drawback
Games with songs and chants
Remember and say it
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Remembering the order
Snap
Standing up activities
Yes/no
Can I have… please?
Pass the soft toy
Hot, cold!
Word snake

FUSHA PROGRAMORE: KUPTIMI DHE PËRDORIMI I DREJTË I GJUHËS (KPGJ)
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
KPGJ-III/А të aftësohet t’i njohë, dallojë
dhe përdorë format gramatikore;

Jeopardy
Who stole the cookie from the cookie jar?
Guess who
Telephone – Tongue twisters
Keep the ball up
Gestures activities
Shout it out
Cross the odd one
Flashcards
TRP activities
Simon says
Memory games

KPGJ- III/А1 njeh domethënien dhe i dallon format e foljes
to be në vetën e parë dhe të dytë shumës;
KPGJ- III/А2 përdor format e foljes to be në vetën e parë
dhe të dytë shumës;
KPGJ- III/А3 dallon domethënien e foljes to have/have got;
KPGJ- III/А4 përdor formën e foljes to have/have got;
KPGJ- III/А5 njeh domethënien dhe e dallon nyjën e
pashquar a/an dhe nyjën e shquar the;
KPGJ- III/А6 përdor nyjën e pashquar a/an dhe nyjën e
shquar the;
KPGJ- III/А7 njeh domethënien dhe dallon foljen ndihmëse
can (hulumtim të veprimeve);
KPGJ- III/А8 përdor foljen ndihmëse can (hulumtim të
veprimeve);
KPGJ- III/А9 njeh dhe dallon mbiemrat dhe përemrat
pronor për vetën e parë dhe të dytë shumës;
KPGJ- III/А10 përdor mbiemrat dhe përemrat pronor për
vetën e parë dhe të dytë shumës;
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KPGJ- III/А11 njeh dhe dallon parafjalët dhe ndajfoljet e
vendit (in, on, under, next to, behind, opposite, in front of);
KPGJ- III/А12 përdor parafjalët dhe ndajfoljet e vendit (in,
on, under, next to, behind, opposite, in front of);
KPGJ- III/А13 njeh domethënien dhe dallon mbiemrat
përshkrues si pjesë të sendit;
KPGJ- III/А14 përdor mbiemrat përshkrues si pjesë të
sendit;
KPGJ- III/А15 njeh dhe dallon shumësin e rregullt të
emrave;
KPGJ- III/А16 përdor shumësin e rregullt të emrave;
KPGJ- III/А17 njeh dhe dallon formën papërcaktuar për
njëjës dhe shumës të emrave;
KPGJ- III/А18 përdor formën papërcaktuar për njëjës dhe
shumës të emrave;
KPGJ- III/А19 njeh dhe dallon formën për Present
Continuous Tense, për shprehje të veprimit, që ngjan në
momentin e të folurit, p.sh. I’m playing tennis now.);
KPGJ- III/А20 përdor formën për Present Continuous Tense,
për shprehje të veprimit, që ngjan në momentin e të folurit.
KPGJ- III/А21 njeh dhe dallon formën për Present Simple
Tense, në vetën e tretë njëjës, p.sh. I like apples. He likes
apples.);
KPGJ- III/А22 përdor formën për Present Simple Tense,
vetën e tretë njëjës, p.sh. I like apples. He likes apples.);
KPGJ- III/А23 njeh dhe dallon formën për Present Simple
Tense, në formë pyetëse në vetën e 3 njëjës, p.sh. Do you
like milk? Does he like bananas?);
KPGJ- III/А24 përdor formën për Present Simple Tense, në
formë pyetëse për vetën e tretë njëjës, p.sh. Do you like
milk? Does he like bananas?);
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FUSHA PROGRAMORE: LEXIM DHE SHKRIMI FILLESTAR (LSHF)
Qëllim i veçantë

LSHF-III/А të njoftohet me specifikat e
alfabetit të gjuhës angleze dhe ta përdorë
atë në mënyrë të drejtë në nivel të njësive
leksikore të izoluara;

LSHF-III/B ta njehë, të kuptojë dhe të lexojë
formë e shkruar të fjalëve, shprehjeve të
thjeshta gjuhësore dhe teksteve të shkurtra;

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit
Nxënësi/nxënësja:
Hangman
Memory game
Branch out – create an Alphabet tree
Name writing
Letter hunt (Letter search and find)
Alphabet maze
Sensory bag (find the letters)
Musical alphabet
Making letters
Letter fishing
Letter rainbowing
Sensory alphabet activities
Alphabet book
Memory games
Read it, build it, write it

Rezultate e të nxënit

LSHF- III/А1 njeh tingujt e alfabetit të gjuhës angleze;
LSHF- III/А2 përvetëson në grupe shkronjat e alfabetit të
gjuhës angleze;

LSHF-III/B1 bën dallim ndërmjet tingullit, shkronjës dhe
fjalës;

Letter hunt

LSHF-III/B2 mban mend fotografinë grafike të fjalëve dhe
shprehjeve gjuhësore në bazë të modeleve verbale të
përvetësuara paraprakisht;

Rhyming words

LSHF-III/B3 ndërlidh tingullin me tekstin e shkruar;

Sight words list

LSHF-III/B4 njeh dhe kupton fjalë, pohime the thjeshta
gjuhësore dhe fjali të shkurtra, të cilat paraprakisht janë
përvetësuar gojarisht;

Read and match activities

Sight word swat
Phonics posters
Read and colour activities

LSHF-III/B5 lexon me zë (në grup ose individualisht) fjalë
të njohura, shprehje të thjeshta gjuhësore dhe fjali të
shkurtra;
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LSHF -III/C të shënojë fjalë të njohura dhe
shprehje të thjeshta gjuhësore;

All about me
Hangman
Make a paper bag book
Writing worksheets
Read it, build it, write it

LSHF-III/C1 shkruan fjalë të njohura dhe shprehje të
thjeshta gjuhësore sipas shembullit të dhënë;
LSHF-III/C2 shkruan tektse të shkurtra, të cilat
paraprakisht janë përpunuar gojarisht;
LSHF-III/C3 plotëson fjalë me shkronja përkatëse, të cilat
mungojnë (në çfarëdo pozite në fjalë);
LSHF-III/C4 plotëson fjali me fjalë përkatëse, të cilat
paraprakisht janë përvetësuar gojarisht sipas shembullit
të dhënë;
LSHF-III/C5 shkruan fjalë të njohura sipas drejtshqiptimit
(spelling);
LSHF-III/C6 shkruan fjalë në kuadër të diktimit, të cilat
paraprakisht janë përvetësuar gojarisht;
LSHF-III/C7 shkruan shprehje të shkurtra gjuhësore në
kuadër të diktimit, të cilat paraprakisht janë përvetësuar
gojarisht;
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FUSHA PROGRAMORE: SHKATHTËSI (SH)
Qëllimi i veçantë

SH-III/А të aftësohet të dëgjojë dhe të
kuptojë njësi leksikore, shprehje verbale,
fjali dhe tekte të shkrutra;

SH-III/B të aftësohet për përdorim të
drejtë të njësive leksike dhe të prodhojë
pohime, fjali dhe tekste të shkurtra;

Aktivitete të mundshme dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit
Nxënësi/nxënësja:
Simon says
Telephone – Tongue twisters
Guess who
Gestures activities
Find the odd one
Circle the correct word

Telephone – Tongue twisters
Guess who
Gestures activities
Hot potato
Memory games
Blindfolded conversation
Rhyme and shout
Whispering messages
Sounds like…?

SH-III/А1 njeh fjalë dhe pohime të shkurtra, të cilat
përmbajnë njësi të njohura leksikore;
SH- III/А2 kupton fjali të shkurtra dëftore dhe pyetëse;
SH- III/А3 kupton udhëzime dhe praktikon udhëzime dhe
urdhëra të shkurtra dhe të thjeshta (Open your notebook.
Stand up./Sit down. Raise your hand. Be quiet! etj.); Përdor
shprehje të mirësjelljes, si p.sh. Please dhe Thank you;
SH-III/А4 kupton tekte të shkurtra me vokabularin veç më
të përvetësuar;
SH-III/А5 dallon shqiptimin specifik dhe intonacionin e
personit që e ka anglishten gjuhë amtare (audio xhirim);
SH-III/А6 vëren dallimin e shqiptimit të disa tingujve të
gjuhës angleze në krahasim me gjuhën amtare (propozim
për prezantim të simboleve të alfabetit fonetik).
SH-III/B1 i shqipton drejt njësitë e njohura leksike (shih
NJL- III/А);
SH-III/B2 e prezanton veten, familjen e vetë dhe
shokët/shoqet e veta, shpreh moshën dhe aftësitë;
SH-III/B3 përshkruan personazhet sipas fotografisë së
dhënë (të njohur dhe/ose të panjohur);

Simon says

Chants

Rezultatet e të nxënit

SH-III/B4 parashtron pyetje të thjeshta dhe jep përgjigje
adekuate;
SH-III/B5 merr pjesë në dialogë të shkurtra (luan role) dhe
bën dramatizime;
SH-III/B6 reagon në mënyrë adekuate ndaj udhëzimeve
dhe pohimeve të shkurtra imperative;
SH-III/B7 prodhon pohime për shprehje të shijes dhe
qëndrimit ndaj gjërave, si p.sh. I like milk. I don’t like pasta.;
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Robot game

SH-III/B8 prodhon pohime për të shprehur urdhra;
SH-III/B9 prodhon pohime për të shprehur kohën (orët,
ditët, muajt dhe stinët);
SH-III/B10 prodhon pohime për të shprehur sasinë, si p.sh.
There are ten apples in the basket. There is a boy in front of
the school.
SH-III/B11 prodhon pohime për komunikim në temën
“Festa” (festa shtetërore, tradita, zakone dhe ditëlindje);
SH-III/B12 prodhon pohime për të shprehur veprime, të
cilat ndodhin në momentin e të folurit, si p.sh. She is
playing tennis now. Angela is reading a book at the
moment.
SH-III/B13 Riprodhon dialog të shkurtër me vokabularin e
përvetësuar;
SH-III/B14 merr pjesë në dramatizim të shkurtër dhe në
luajtje të roleve;

SH-III/C të aftësohet për ndërveprim
verbal me ndihmën e bashkëbiseduesit;

Get-to-know you activities: Catch the ball, Blanket game,
Identity cards, Who am I?
Hot potato
Telephone – Tongue twisters
Guess who
Gestures activities

SH-III/C1 krijon kontakt themelor social me përdorim të
formave formale të përshëndetjes, prezantimit dhe
përshkrimit, p.sh. “This is my best friend!”, “She is 9!”,
“Nice to meet you!”,etj.;
SH-III/C2 parashtron pyetje të thjeshta të përditshme dhe
dhënai e përgjigjeve përkatëse, që kanë të bëjnë me
shprehjen e kohës, si p.sh.. “What time is it?“, „What day
is it today?“, What month is it?“, „What season is it?“ etj.;
SH-III/C3 krijon kontakt themelor social përmes
parashtrimit të pyetjeve themelore të mirësjelljes, si p.sh.
“Would you like an apple?”;
SH-III/C4 kupton dhe riprodhon fjali dëftore të thjeshta
në komunikimin verbal;
SH-III/C5 parashtron dhe përgjigjet në pyetje të thjeshta,
të cilat përmbajnë njësi të njohura leksikore;
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SH-III/C6 emërton dhe përshkruan sporte, frute, perime,
ushqimet bazë dhe përbërjen e tyre, anëtarët e familjes,
dhomat dhe gjësendet në shtëpi;
SH-III/C7 riprodhon këngë për fëmijë me numërim,
vjersha, këngë dhe dramatizime;

FUSHA PROGRAMORE: VETËDIJA KULTURORE DHE KOMPETENCAT (VKK)
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
VKK-III/А të sensibilizohet për dallim dhe
respektim të dallimeve kulturore

Hello, friend!
Blue eyes, brown eyes!

VKK-III/А1 shfaq respekt ndaj traditave dhe kulturave të
huaja;

Picture board

VKK-III/B të zhvillohet interes dhe
kureshtje për kulturat e vendeve flitet
gjuha angleze

Musical chair activities
Jeopardy

VKK-III/B1 shfaq interes dhe kureshtje ndaj traditave dhe
kulturave të vendeve, në të cilat flitet gjuha angleze;

Guess who
Gestures activities

Vërejtje: rezultatet e mësimit të gjuhës angleze arrihen përmes integrimit të brendshëm të qëllimeve të një ose më shumë fushave
programore.
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MATEMATIKA
Fusha programore

Fondi vjetor i orëve:
(orientues për çdo fushë programore)

MATEMATIKA RRETH NESH (MRRN)

rreth 40

NUMRAT (N)

rreth 110

MATJA DHE PUNA ME TË DHËNA (MPDH)

rreth 30

QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË MATEMATIKËS PËR KLASËN E TRETË

Nxënësi/nxënësja:
• të zhvillojë pavarësi, iniciativë,saktësi, kureshtje, durim dhe këmbëngulësi në lidhje me aktivitetet e filluara;
• të aftësohet për zbatimin e nocioneve themelore matematikore në jetën e përditshme;
• të zhvillojë mendim logjik dhe kreativ;
• të aftësohet të përdorë TIK-un në matematikë;
• të aftësohet për zgjedhje të detyrave të thjeshta problemore;
• të aftësohet zbulim të linjës themelore të simetrisë;
• të aftësohet për lexim dhe shkrim të numrave deri në 100;
• të aftësohet për mbledhje dhe zbritje të numrave deri në 100;
• të aftësohet për shumëzim dhe pjesëtim me numrat 1, 2,4,5 dhe 10;
• të aftësohet për krahasim dhe matje të kohës, gjatësisë, masës dhe lëngjeve përmes zbatimit të masave standarde;
• të aftësohet për përdorim të monetare dhe bankënotave në jetën e përditshme (deri në 100 denarë);
• t’i përvetësojë nocionet, vija, pika, segmenti
• të aftësohet për emërtim të 2D dhe 3D formave dhe elementeve të tyre/pjesëve përbërëse;
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•
•
•

të aftësohet për zgjidhje të detyrave të thjeshta tekstuale;
të aftësohet për mbledhje, organizim dhe interpretim të të dhënave;
të zhvillojë sjellje të përgjegjshme humane dhe etike.

FUSHA PROGRAMORE: MATEMATIKA RRETH NESH
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
MRRN -III/А të zbulojë rregullën në
radhitjen e vargut e dhënë numerik

-

MRRN -III/B të vërejë dhe zbulojë linja të
simetrisë në hapësirë

-

MRRN -III/C të përvetësojmë nocione për
vijën e drejtë, për pikën dhe për segmentin

-

Vargje të shpejta numerike (luajmë në çifte)
Zbulojmë sesi është formuar vargu, në të cilën
kombinohen lojërat, format e të ngjashme dhe
vazhdojmë vargun
Luajmë në çifte – me kartonë të vegjël dhe
kapëse plotësojmë numrat e lëshuar në vargun
numerik të dhënë
Zgjedhim/krijojmë vargje numerike përmes
softuerëve edukativo-arsimor në dispozicion
dhe lojërave digjitale
Formojmë varg të kërmijve, shkronjave,
shifrave, ndërsa shoku e vazhdon atë në
mënyrë adekuate
Shikojmë fotografi të natyrës dhe ndërtimeve
Vizatojmë/modelojmë flutur
Krijojmë fotografi simetrike me fletë të palosur
dhe me pika të ngjyrës
Palosim aplikacione 2D për të zbuluar linjat e
simetrisë
Bëjmë vija të drejta nga peri ose nga fijet e
leshit

MRRN -III/А1 zbulon rregullin sipas të cilit është filluar
vargu
i
kombinuar
(lënda/forma/ngjyra/numra/shkronja...);
MRRN -III/А2 vazhdon vargu me respektimin e rregullit
sipas së cilit është filluar vargu;
MRRN -III/А3 plotëson një anëtar të lënë jashtë vargut;
MRRN -III/А4 vëren sesi rriten ose bien vargjet;
MRRN -III/A5 krijon varg të thjeshtë sipas rregullit
personal.

MRRN -III/B1 zbulon shembuj të simetrisë në mjedis;
MRRN-III/B2 demonstron shembuj të simetrisë përmes
manipulimit me material konkret;
MRRN-III/B4 fillon të përcaktojë vija të simetrisë së
formave themelore 2D.
MRRN-III/C1 emërton dhe vizaton vija të drejta;
MRRN-III/C2 dallon dhe emërton pika të vijës së drejtë;
MRRN-III/C3 emërton dhe vizaton segment;
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-

MRRN -III/Ç të aftësohet për njohje dhe
emërtim të anëve dhe krahëve të formave
2D

-

MRRN -III/D të aftësohet të emërtojë
forma 3D dhe t’i dallojë format 2D, prej të
cilave janë përbërë

-

Vizatojmë vija të drejta dhe segmente, me
vizore i shënjojmë pikat
Bëjmë segmente me palosje të letrës
Përpunojmë forma 2D nga gypat
Vizaton drejtkëndëshin dhe rrjetën katrore në
Bashkojmë pikat dhe vizatojmë trekëndëshin
Në modele paraprakisht të përgatitura në
forma 2D nga materiali i ndryshëm i veçon
elementet
Analizojmë fotografi të ndërlikuara, në të cilat
janë kombinuar format 2D dhe i emërtojmë ato
Në kuti të posaçme grupojmë forma 3D dhe
2D
Shtypim me sipërfaqet e formave 3D, që t’i
zbulojmë format 2D, prej të cilave është
përbërë (kubi, katrori, piramida)
Gara në çifte – bën kub nga rrjeti/pjesët
përkatëse

MRRN-III/C4 dallon segmentin nga vija e drejtë;
MRRN-III/C5 krahason gjatësinë e segmenteve.
MRRN-III/Ç1 dallon dhe emërton anët e trekëndëshit,
katrorit dhe drejtkëndëshit;
MRRN-III/Ç2 dallon dhe emërton krahët e trekëndëshit,
katrorit dhe drejtkëndëshit;
MRRN -III/Ç3 krahason gjatësinë e trekëndëshit, katrorit
dhe drejtkëndëshit.

MRRN-III/D1 bën dallim mes formave 3D dhe 2D;
MRRN-III/D2 i dallon dhe i emërton format 3D (kub,
katror, top, kon, piramidë, cilindër) në pozita të
ndryshme;
MRRN-III/D3 dallon dhe emërton pjesë (forma 2D), prej
të cilave është përbërë një formë 3D;
MRRN-III/D4 përshkruan forma 3D përmes emërtimit të
formave 2D, prej të cilave është përbërë;
MRRN-III/D5 zgjedh rrjet përkatës për të formësuar
kubin.
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FUSHA PROGRAMORE: NUMRAT
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
N-III/А të aftësohet për t’i dalluar,
emërtuar, shkruar dhe krahasuar numrat
deri në 100

-

-

-

Grumbullojmë gurë në mjedisin e afërm, ndërsa
pastaj përmes numërimit deri në 100 i
grupojmë në enë të ndryshme.
Numërojmë kokrra groshe dhe ngjyrosim
numra në Tabelën 100
Në çift, i plotësojmë numrat me radhe në
tabelën 100, sipas hapave të përcaktuara të
numërimit
Përpilojmë kartela për të luajtur lojëra përmes
radhitjes së numrave në varg
Numra me kërcim të boshtit numerik
Luajmë në çifte/grupe: E qëllojmë numrin e një
grupi më të madh të gjësendeve, e shënojmë
numrin e paraparë e pastaj numërojmë, për ta
kontrolluar vlerësimin
Tërhiq një kartelë me numër dhe vazhdo të
numërosh para/prapa
Zgjedhin vargje përmes softuerëve edukativoarsimor në dispozicion dhe lojërave digjitale
Hartojmë kartela deri në 100, me numër të
posaçëm për secilën dhjetëshe
Prodhojmë panel muri të dhjetësheve

N-III/А1 numëron nga 1 prej 0 deri në 100 dhe e shënon
vargun e numrave;
N-III/А2 emërton dhe shënon numrin pasardhës dhe
vijues të një numri të caktuar;
N-III/А3 vazhdon të numërojë me nga 1 deri në 100 nga
ndonjë numër dyshifror / p.sh. nga 25 deri në 53...;
N-III/А4 numëron mbrapa nga 100 deri në 0 dhe e shënon
vargun numerik;
N-III/А5 numëron me nga 2 deri në 100 dhe e shënon
vargun numerik;
N-III/А6 vazhdon të numërojë me nga 2 deri në 100 nga
ndonjë numër dyshifror / p.sh. nga 42 deri në 84...;
N-III/А7 numëron me nga 5 deri në 100 dhe e shënon
vargun numerik;
N-III/А8 vazhdon të numërojë me nga 5 nga ndonjë numër
dyshifror;
N-III/А9 numëron me nga 10 para deri në 100 dhe e dhe e
shënon vargun numerik;
N-III/А10 numëron mbrapa nga 100 me nga 10 dhe e dhe
e shënon vargun numerik;
N-III/А11 vëren sesi rriten ose zvogëlohen vargjet
numerike;
N-III/А12 plotëson anëtar të vargut, i cili rritet ose
zvogëlohet;
NIII/А13 përcakton numër dyshifror të vargut numerik me
dhjetëshe të plota;
N-III/А14 i emërton drejt dhe i shënon numrat e
dhjetëshes së dhënë;
N-III/А15 krahason dy numra deri në 100 dhe i shënon në
mënyrë të rregullt.
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N-III/B t’i njeh numrat çift dhe tek deri në
100

-

Numërojmë hap pas hapi me nga 2 në Tabelën
100 ose në boshtin numerik
Klasifikojmë numrat çift dhe tek në kuti të
posaçme
Bëjmë varg të numrave çift dhe tek me katrorë
ose material tjetër të dukshëm
Përgatisim shirita me numra çift dhe tek nga
dhjetëshja e emërtuar

N-III/C të aftësohet t’i shpreh dhe t’i zbatojë
numrat rendor, së paku deri në dhjetë

-

Gara- Kush i pari do të arrijë te caku?Cili jam me
radhë?

N-III/Ç të aftësohet për t’i zbërthyer numrat
dyshifror në dhjetëshe dhe njëshe

-

Përmes lojës me zhetonë në dy ngjyra
paraqesim zbërthimin
Lojëra me ndërrimin e vendit të kartonëve me
shifra me paraqitje te ndryshimit të vlerave
vendore

-

N-III/D mbledh dhe zbrit dhjetshe të plota
deri në 100

-

B-III/DH mbledh dhe zbrit pa mos kaluar
numrin 100 (gojarisht dhe me shkrim)

-

Matematika e shpejtë me mbudhej të
dhjetësheve
Vendose dhjetëshen në vendin e vërtete
Gjeji çiftet e dhjetësheve dhe bëje një
qindëshen (me kartela me numra ose me
material tjetër ndihmës)
Gjeje furacakun
Loja – Gjeje çiftin dhe bën dhjetëshe të plotë
Luajmë “Gur gur bëhet mur” (pjese pjesë bëhet
e plotë)
Mbledhin më mënyrë të ndryshme (në tabelë
ose përmendësh)
Luajmë në çifte “Riradhitja e dy kartelave për
mbledhje të njëjtë”

B-III/B1 përdor grupime ose ndarje te gjësendeve në dy
pjesë të barabarta, që të tregojë se numri është çift ose
tek;
B-III/B2 e di se numrat, që përfundojnë në 0, 2, 4, 6, 8 janë
numra çift;
B-III/B3 e di se numrat, që përfundojnë në 1, 3, 5, 7, 9 janë
numra tek;
B-III/B4 emërton numrat çift dhe tek nga cilado dhjetëshe
dhe i radhit në varg, i cili rritet ose zvogëlohet.
N-III/C1 emërton dhe shënon numra rendor (së paku deri
në dhjetë);
N-III/C2 kupton dhe jep udhëzime për radhitjen e
objekteve/personave me numër rendor, së paku deri në
dhjetë.
N-III/Ç1 zbërthen numra dyshifror në dhjetëshe dhe
njëshe (p.sh. 35=3D dhe 5E);
N-III/Ç2 e shpjegon vlerën vendore dhe shifrat në numër;
N-III/Ç3 shpjegon dhe paraqet ndryshim të vlerës vendore
të shifrave gjatë shënimit të mbrapsht të të dy shifrave të
numrit të njëjtë dyshifror (74=70+4 47=40+7).
N-III/D1 mbledh dhjetëshe të plota deri në 100
(60+40=100);
N-III/D2 zbrit dhjetëshe të plota deri në 100 (100-40=60);
N-III/D3 zbrit dhjetëshe të plota zbrit dhjetëshe të plota
dhe e kontrollon përgjigjen me mbledhje (70-20=50;
50+20=70);
N-III/D4 llogarit në mend vlerën e dyfishtë të numrave:
10,20,30,40,50 (40+40=80).
N-III/DH1 mbledh dhjetëshe të plota me numër një shifror
(70+3=73);
N-III/DH2 zbret numër një shifror nga numri dyshifror deri
në dhjetëshe të plotë (73-3=70);
N-III/DH3 mbledh numra dyshifror (63+ 21= 84) dhe
shpjegon sesi ka bërë llogaritjen;
N-III/DH4 zbret numra dyshifror (67-43=24) dhe shpjegon
sesi ka bërë llogaritjen;
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-

N-III/E mbledh dhe zbrit me kalim deri në
100 (gojarisht dhe me shkrim)

-

-

N-III/Ë të gjejë numër të panjohur gjatë
mbledhjes dhe zbritjes së numrave deri në
100

-

Luajmë me kartela, në të cilat janë shënuar
numra, bëjmë mbledhje dhe zbritje
Luajmë shitore

Zbritje me strategji të ndryshme: numërimi nga
prapa, numërimi deri në fund, huazimi, me
ndihmë të numërimit, Tabela 100, organizator:
Pjesë – pjesë bëhet e plotë, vargu numerik
Loja “Makina numerike”
Luajmë loja përmes softuerëve edukativoarsimor që janë në dispozicion
Eksperimentojmë grupime gjatë mbledhjes dhe
zbritjes së më shumë numrave
Mbledhim dhe zbresim me strategji
“Kompensimi” p.sh.: 35 + 19 me mbledhje të 35
dhe 20 dhe zbritje të 1, dhe mbledhje të 30 + 10
dhe 5 + 9

Qëllon se cili numër është fshehur nën fotografi
Numëron njëshet dhe dhjetëshet, si para po
ashtu edhe mbrapa.

N-III/DH5 me anë të mbledhjes e kontrollon rezultatin e
zbritjes;
N-III/DH6 e di se gjatë ndryshimit të mbledhësve shuma
nge e njëjtë (vetia komutative);
N-III/DH7 mbledh tre numra më të vegjël me grupim të
ndryshëm dhe dallon se shuma ngel e njëjtë (veçoria
asociative);
N-III/DH8 zgjidh detyra tekstuale me mbledhje dhe zbritja
deri në 100.
N-III/Е1 mbledhja e numrit dyshifror me numër një shifror,
kur shuma e njësheve është e barabartë me 10 (p.sh.
72+8=80);
N-III/Е2 zbret numër një shifror nga dhjetëshi i plotë (p.sh.
70-3=67);
N-III/Е3 mbledh numër dyshifror me numër një shifror
(p.sh. 84+7=91);
N-III/Е4 zbret numër një shifror nga numri dyshifror (p.sh.
65-9= 56);
N-III/Е5 mbledh numra dyshifror (p.sh. 54+27=81);
N-III/Е6 zbret numra dyshifror (пр. 85-39=46);
N-III/Е7 mbledh numrin me veten dhe emërton vlerën e
dyfishtë të numrave: 11, 12,13,14, 21, 22, 24..31, 32,34;
N-III/Е8 e shpjegon mënyrën sesi ka bërë mbledhjen dhe
zbritjen;
N-III/Е9 e respekton radhitjen e operacioneve gjatë
mbledhjes dhe zbritjes të më shumë numrave;
N-III/Е10 e di se gjatë ndërrimit të mbledhësve shuma ngel
e njëjtë (veti komutative);
N-III/Е11 mbledh tre numra më të vegjël me grupim të
ndryshëm dhe dallon se shuma ngel e njëjtë (veti
asociative);
N-III/Е12 zgjedh detyra tekstuale me tema të jetës së
përditshme përmes mbledhjes dhe zbritjes deri në 100.
N-III/Ë1 gjatë mbledhjes së numrave deri në 100 dallon
numrin e panjohur, të zëvendësuar me simbol
(p.sh.: 78 +⃝ = 95; ⃝+ 36=100);
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N -III/F të aftësohet të shumëzojë dhe
pjesëtojë me numrat 1, 2 ,4, 5 dhe 10 dhe ta
kuptojë lidhjen ndërmjet shumëzimit dhje
pjesëtimit

-

-

-

+N-III/G ta përvetësojë konceptin e thyesës

-

-

Ilustrojmë shumëzimin me grupe të gjësendeve
Hartojmë pano kreative, në të cilën është
dhënë shumëzimi përmes mbledhësve të
thjeshtë, si pjesëtimi përmes ndarjes në grupe
të barabarta
Shënojmë kartela në varg prodhimesh të
numrave 2,4 dhe 5
20 objekte i ndajmë në dy kuti, 4..
Shumëzojmë me 4, 5 dhe 10 përmes numërimit
sipas hapit të dhënë, përmes mbledhjes së
numrave të barabartë
Numërojmë prapa ose para për ta gjetur
prodhimin e panjohur të vargut

e marrim një pjesë të një forme/pice të ndarë
dhe e emërtojmë si një gjysmë
i bashkojmë të dy gjysmat e “picës” për ta
paraqitur të tërën. Në të njëjtën mënyrë e
paraqesim edhe një të katërtën dhe kthimin e
serishëm në tërësi, duke i bashkuar pjesët.
E paraqesim një të tërë përmes bashkimit të
2/4 pjesëve të “picës” dhe paraqesim në
2
4
mënyrë
adekuate
(
= 1 e tërë , =
2
4
1 e tërë …..)

N-III/Ë2 gjatë mbledhjes së numrave deri në 100 gjen
numrin e panjohur, të zëvendësuar me simbol
(p.sh.: 100 - ⃝ = 67; ⃝ - 35 = 18).
N-III/F1 e kupton shumëzimin si mbledhje të numrave të
barabartë;
N-III/F2 e dallon, e përdor shenjën “ ●” dhe i radhit
komponentët e shumëzimit;
N-III/F3 e shpjegon pjesëtimin si ndarje të një numri të
caktuar në pjesë të barabarta;
N-III/F4 e dallon, e përdor shenjën “:”dhe i radhit
komponentët e pjesëtimit;
N-III/F5 shumëzon në mënyrë tabelore me numrat 2, 4, 5
dhe 10;
N-III/F6 shumëzon me numrin 1 (5●1=5);
N-III/F7 e kupton dhe e zbaton vetinë komutative
•
të shumëzimit (3●2=2●3);
N-III/F8 pjesëton në mënyrë tabelore me 2 ,4, 5, 10;
N-III/F9 pjesëton numrin me veten dhe me 1 (3:3=1,
3:1=3);
N-III/F10 shumëzon dhe pjesëton me numrin zero(0●5=0,
5:0=0);
N-III/F11 e vë në pah dallimin ndërmjet shumëzimit dhe
pjesëtimit dhe e paraqet atë me shembuj;
N-III/F12 e zbaton shumëzimin dhe pjesëtimin me numrat
1, 2,4, 5, 10 gjatë zgjidhjes së detyrave tekstuale.
N-III/G1 e kutin se gjysma është pjesë e tërësisë së ndarë
në dy pjesë;
1
N-III/G2 e shënon thyesën ;
2
N-III/G3 kupton se dy gjysma përbëjnë një tërësi;
N-III/G4 kupton se një e katërta është pjesë e tërësisë së
ndarë në 4 pjesë të barabarta;
1
N-III/G5 e shënon thyesën ;
N-III/G7 kupton se

4
4

4

e përbëjnë një të tërë.

102

Programi i ri mësimor për klasën e tretë

FUSHA PROGRAMORE: MATJA DHE PUNA ME TË DHËNA (MPDH)
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
MPDH-III/А të njoftohet me orën dhe
minutën

-

MPDH -III/B të aftësohet ta masë gjatësinë,
masën dhe vëllimin përmes njësive
standarde të matjes

-

-

E matim kohën me kronometër (kohëmatës)
me 1 minutë për të testuar aktivitete të
caktuara
Supozojmë dhe kontrollojmë se çka mund të
zgjasë rreth 1 orë
E matim kohën në orë digjitale dhe analoge
E shënojmë kohën e saktë
Numërojmë nga 5 minuta
Hulumtojmë kohëzgjatjen e aktiviteteve dhe e
shënojmë kohën
Radhisim ndodhitë sipas kohëzgjatjes së tyre

MPDH-III/А1 e di sa zgjat 1 orë, gjegjësisht minutë;
MPDH-III/А2 e di se 1 orë zgjat 60 minuta;
MPDH-III/А3 përdor numërim me nga 5 që të fillojë ta
njeh orën e saktë në orën analoge (5, 10,15...minuta);
MPDH-II/А4 shënon kohën e saktë në orë dhe minuta;
MPDH-II/А6 zgjidh situata të thjeshta problemore përmes
zbatimit të orëve dhe minutave.

Zbulojmë shembuj të jetës së përditshme (e
rëndë 1 kg,2 kg.. më e lehtë se 1kg, më e rëndë
se 1kg)
Matim në peshore me nga 1kg, 2kg, 5 kg dhe 10
kg, 1dkg,2dkg dhe 5dkg
Zbulojmë se çka mund të matet me litra dhe
decilitra (shishe, lëng, ujë, vaj ose uthull prej 1l)
Demonstrojmë sasinë e lëngut prej 1l me
plotësim prej 1dl dhe 2 dl
Ujin prej 1l e ndajmë në gota të shënuara me
1dl dhe 2 dl
Zbulojmë shembuj, të cilët mund t’i matim me
metra, decimetra dhe centimetra
Vizatojmë segmente me gjatësi të dhënë dhe i
krahasojmë për nga gjatësia
Vizatojmë forma 2D me gjatësi të dhënë të
anëve

MPDH -III/B1 mat, emërton dhe shënon masën me
kilogram dhe me dekagram (kg, dkg);
MPD -III/B2 bën vlerësimin e masës së shprehur në
kilogramë (kilogramë të plotë) dhe e kontrollon vlerësimin
e vetë me anën të matjes;
MPDH-III/B3 emërton njësi më të vogël të matjes dkg për
masë më të vogël se 1kg;
MPDH-III/B3 e di se 1kg ka 10dkg;
MPDH-III/B4 zgjidh situata problemore përmes zbatimit
të kilogramëve dhe dekagramëve;
MPDH-III/B5 mat, emërton dhe shënon sasinë e lëngut me
litra dhe decilitra (l dhe dl);
MPDH-III/B6 vlerëson sasinë e lëngut prej 1 litri dhe e
kontrollon vlerësimin e vetë me anën të matjes;
MPDH-III/B7 emërton njësi më të vogël të matjes dl për
sasi të lëngut më të vogël se 1l;
MPDH-III/B8 e di se 1l ka 10 dl;
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MPDH-III/C të përdor monetar
bankënota në jetën e përditshme

dhe

-

Llogarisim gjatësinë e perit të vënë rreth librit
ose fletores përmes mbledhjes së gjatësisë në
secilën anë

-

Simulojmë situata. Llogarisim sikurse paguajmë
shumën e prodhimeve të përzgjedhura
Blejmë.....(në treg, në shitore)
Loja:Sa monetar për një bankënotë, ose për një
bankënotë sa monedha

-

MPDH-III/Ç të aftësohet të
prezantojë dhe lexojë të dhëna

mbledh,

-

Hulumtojmë (Ushqimi i dëshiruar, hobi..)
Fut të dhëna në Tabelë (Hulumton temën për të
cilën ka interes)
Përgatit diagramin në formë të shtyllës me
katrorë për të prezantuar rezultate të
hulumtimit lidhur me mendimin rreth temës së
përzgjedhur

MPDH-III/B9 mat, emërton dhe shënon gjatësinë me
metra, decimetra dhe centimetra (m, dm dhe cm);
MPDH-III/B10 e di se 1 m = 10 dm;
MPDH-III/B11 e di se 1 m = 100 cm.
MPDH -III/B12 zgjidh situata problemore përmes zbatimit
metrit, decimetrit dhe centimetrit
MPDH-III/C1 llogarit kombinime të ndryshme të
monedhave dhe bankënotave për të paguar një shumë të
caktuar (deri në 100 denarë);
MPDH-III/C2 shkëmben monedha dhe bankënota për
vlerë të barabartë (deri në 100 denarë);
MPDH-III/C4 zgjidh situata problemore monedha dhe
bankënota deri në 100 denarë.
MPDH -III/Ç1 grumbullon të dhëna sipas kërkesës së
përcaktuar;
MPDH -III/Ç2 prezanton të dhëna në tabela;
MPDH -III/Ç2 përgatit diagramin shtyllor për të dhënat e
fituara;
MPDH -III/Ç3 modelon paraqitje grafike të të dhënave me
materiale konkrete;
MPDH -III/Ç4 i interpreton të dhënat e shënuara.
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BOTA RRETH NESH
Tema programore

Fondi vjetor i orëve:
(orientues për secilën sferë programore)

UNË DHE TË TJERËT (UT)

26-28

KUJDESEM PËR VETEN DHE MJEDISIN (KVM)

20-22

E HULUMTOJ NATYRËN DHE MJEDISIN (HNM)

34-36

ORIENTOHEM NË HAPËSIRË DHE NË KOHË (OHK)

20-22

QËLLIMET E PËRGJITSHME TË BOTA RRETH NESH PËR KLASË TË TRETË

Nxënësi/nxënësja:
• të zhvillojë vetëbesim dhe fotografi pozitive për veten;
• të zhvillojë vetëdije për të drejtat personale dhe të merr përgjegjësi;
• të zhvillojë sjellje kulturore dhe morale;
• të shoqërizohet dhe të zhvillojë shkathtësi emocionale;
• ta njeh botën që e rrethon si mjedis natyror dhe shoqëror;
•
• të zhvillojë kureshtje për zbulim të botës, që e rrethon;
• të zhvillojë ndjenjën e përkatësisë ndaj familjes, paraleles, shkollës, vendbanimit, atdheut;
• të zhvillojë vetëdije për respektim të rregullave për jetë të përbashkët;
• t’i kuptojë lidhjet shkak-pasojë ndërmjet natyrës së gjallë dhe të vdekur;
• t’i zgjerojë njohuritë për lëvizjet dhe fuqitë;
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•
•
•
•
•
•

të njoftohet me format themelore të energjisë;
të zhvillojë aftësi për orientim në kohë dhe hapësirë;
të përvetësojë kulturë themelore të trafikut;
të zhvillojë vetëdije ekologjike dhe të njoftohet me resurset natyrore në vendin e vetë;
të aftësohet, që të kujdeset për shëndetin personal dhe trupin;
të aftësohet për mbikëqyrje, përshkrim, aktivitete elementare hulumtuese dhe për përdorim të teknologjisë IK.

TEMA PROGRAMORE: UNË DHE TË TJERËT
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
UT- III/А të zhvillojë vetëbesim

-

-

-

-

Janë për mua(gjëra të dëshiruara: ushqim,
sport, kafshë, ngjyrë, pushim, lodër, shoku më i
mirë...)
Afishja ime
5 minutat e mia
Shprehi të mira ( përbërje e shkurtër)
Orë me ndjenja (aktivitet individual: secili
nxënës të punojë një orë me ndjenjat
themelore, ndërsa akrepat të tregojnë sesi
ndjehen në një periudhë të ditës)
Në gjurmët e mundësive të mia
Kam mendimin tim dhe e shpreh publikisht atë
(organizimi i debateve për tema të ndryshme
aktuale nga jeta e përditshme e përshtatur me
moshën)
Lista kohore për mua (e kaluara, e tashmja, e
ardhmja)
Kur të rritem, dua të bëhem....
Zinxhiri i të folurit: Veti të mira të karakterit

UT-III/А1 zbulon dhe shpreh nevojat, dëshirat, interesat,
emocionet dhe aftësitë e veta;
UT-III/А2 shfaq interes për progresin e vetes;
UT-III/А3 lirisht komunikon dhe jep ide dhe propozime të
veta në situata të ndryshme.
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-

UT- III/B t’i dijë të drejtat e veta themelore
dhe përgjegjësitë në kontekste të ndryshme
(familje, shkollë, mjedis)

-

UT-III/C
të zhvillojë shkathtësi socioemocionale dhe morale në ndërveprim me
të tjerët

-

-

-

-

Ndjehem mrekullueshëm, për shkak se...(në
listën arsimore të theksojnë disa punë të mira,
që i kanë bërë)
Teknika kalaveshi: Të drejtat e mia në shtëpi,
shkollë, mjedis
Bëhuni detektiv (leximi i ndodhive të shkurtra
detektive, zbulimi i rreziqeve dhe diskutimi sesi
të veprohet në situatë të caktuar rreziku)
Përdorimi i videove lojërave dhe softuerëve
edukativo-arsimorë që janë në dispozicion
Aktiviteti projektues: Institucione për mbrojtje
të të drejtave të fëmijëve.
Ndërvarësia e të drejtave të fëmijëve dhe
përgjegjësive
Fleta mësimore: Si të jem shok/shoqe i/e mirë
(t’i përshkruajë hapat sesi të jetë shok/shoqe i/e
mirë, përpos shprehjes me gojë mund të përdor
edhe vizatime)
Gjej shok/shoqe (sipas udhëzimeve të dhëna të
gjejë shok/shoqe në paralele p.sh. gjejë
shok/shoqe, që dëshiron të vizatojë, notojë, të
hajë brokoli....)
Krijojmë faqe: Gjithçka për shokun/shoqen
tim/time më të mirë
Aktiviteti projektues: Përpilojmë një listë të
shkathtësive sociale (p.sh. i respektojmë
dallimet, komunikojmë me zë të ulët, dëgjojmë
me vëmendje, pyesim kur kemi nevojë për
ndihmë, iu japim kompliment të tjerëve.....)
Bisedojmë për ndjenjat
Cilësitë e miqësisë së mirë (krijim të listës së
fjalëve)
Paraqitja krahasimtare: shoku/shoqja i/e mirë
shoku/shoqja i/e keq/keqe
Alfabeti i karakterit të mirë
Pyetësori: A je ti shoku/shoqja i/e mirë (le të

UT-III/B1
di të drejtat themelore për fëmijë (shtëpi,
shkollë, mjedis);
UT-III/B2 shpjegon përgjegjësitë e veta në familje, në
shkollë dhe në mjedis;
UT-III/B3 dallon disa forma të keqpërdorimit (verbal, fizik,
emocional, seksual...);
UT-III/B4 di se kujt duhet t’i drejtohet në rast të
abuzimit...;
UT-III/B5 di se çka është dhe për çka shërben linja
telefonike SOS;
UT-III/B6 di rolin e ambasadës për fëmijë.
UT-III/C1 shfaq sjellje miqësore me bashkëmoshatarët;
UT-III/C2 bashkëpunon me të tjerët;
UT-III/C3 integrohet në lojë;
UT-III/C4 merr pjesë në zgjidhjen e problemeve, të cilat
paraqiten gjatë lojës;
UT-III/C5 shfaq empati në raport me të tjerët;
UT-III/C6 zbatimi i rregullave të sjelljes morale në raportet
me të tjerët (tolerancë, respektim, drejtësi, tejkalimi i
stereotipave);
UT-III/C7 merr pjesë në zgjidhjen e konflikteve me
bashkëmoshatarët.
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UT-III/Ç të aftësohet t’i respektojë dallimet
te të tjerët

-

UD-III/D të zhvillojë kulturë shkollore të
sjelljes

-

UD-III/DH të zhvillojë ndjenjën e përkatësisë
si anëtar i rëndësishëm i familjes

-

përgjigjet në disa pyetje me po ose jo, si p.sh. A
e ruan sekretin e besuar e shokut/shoqes
tënde? A e di ditëlindjen e tij/saj...
Teknika kalaveshi: Çka bëjnë shokët/shoqet e
mirë/mira?
Krijojmë loja të përbashkëta dhe luajmë sipas
rregullave (p.sh. Mos u hidhëro njeri).
Afishe: Le të respektohemi mes vete (aktiviteti i
përbashkët)
Çka do të bësh? (zgjedhja e situatave të
ndryshme problemore)
Korrekt-gabim (përgjigja e pyetjeve të caktuara
me tregim të fletës së kuqe dhe të verdhë).
E kremtojmë festën e patronit të shkollës sonë
(përpunimi i skenarit: si do të prezantohet
paralelja jonë në kremtimin e shkollës),
Gjëra që dëshiroj për shkollën time/gjëra që nuk
i dua për shkollën time
Përbërja e shkurtër: Unë e dua shkollën time,
për shkak se....
Unë shkoj në shkollë për shkak se....
Bisedë: Le të flasim për qëllimet dhe pritjet tuaja
nga shkolla
Afishe: Rregulla në paralele
Planifikime ditore dhe javore të aktiviteteve
Harta mendore: Udhëzim për mësim (mënyra
sesi do të mësojmë më lehtë)
Aktivitete në këndin e bibliotekës: I radhisim
burimet e dijes sipas temave
Ese i shkurtër: Familja ime
Dizajnoj simbol për ta shprehur dashurinë ndaj
familjes sime
Bisedë për fotografi: familjet në botë
(krahasojmë familje të ndryshme)
Afishja: Rregulla të jetës së përbashkët në
familje

UT-III/Ç1 kupton se çdo person është i ndryshëm;
UT-III/Ç2 respekton ata që dallojnë nga vetja;
UT-III/Ç3 respekton mendim ndryshe;
UT-III/Ç4 kërkon kompromis, nëse ka mendim ndryshe.

UT-III/D1 merr pjesë në përgatitjen e kremtimit të
shkollës;
UT-III/D2 vepron sipas rregullave të sjelljes bashkërisht të
përvetësuara në paralele;
UT-III/D3 kryen detyrat e veta në bashkësinë e klasës;
UT-III/D4 sillet në mënyrë të përgjegjshme bashkësinë e
shkollës;
UT-III/D5 bashkëpunon në grupin e punës dhe punën në
çifte;
UT-III/D6 përdor burime të ndryshme të diturisë në
shkollë;
UT-III/D7 dëshiron t’i prezantojë aktivitetet e veta të
kryera para të tjerëve (punime personale).

UT-III/DH1 dallon dhe respekton lloje të ndryshme të jetës
familjare;
UT-III/DH2 di rëndësinë e jetës së përbashkët në familje;
UT-III/DH3 njeh detyrimet dhe përgjegjësitë e anëtarëve
të familjes;
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-

Intervistë: Prindërit tuaj janë me profesion....
Njoh profesione të ndryshme
Trungu familjar
Lista detyrave të anëtarëve të familjes
Dita ime është e mbushur me aktivitete të
ndryshme
Loja kompjuterike
Biseda në rreth: Unë jetoj në shtëpi/banese
(përparësi/dobësi)
Hulumtojmë: Shtëpi të ndryshme në botë
Dizajnues të rinj: Nga revista për mobilie presim
dhe krijojmë dhoma sipas zgjedhjes sonë
SI dëshiroj ta kaloj kohën time të lirë
Festojmë....

UT-III/DH4 kupton se të gjithë anëtarët e familjes duhet të
marrin pjesë në mënyrë të pavarur në kryerjen e detyrave
familjare (nuk ka punë të burrave dhe punë të grave);
UT-III/DH5 njeh detyrimet e veta në shtëpi;
UT-III/DH6 kupton nevojën e punës si kusht për ekzistim
të familjes;
UT-III/DH7 respekton profesione të ndryshme (tejkalim të
stereotipave);
UT-III/DH8 dallon familjen më të ngushtë dhe më të gjerë;
UT-III/DH9 emërton dhe përshkruan lidhje familjare;
UT-III/DH10 dallon farefisin, miqtë, fqinjët e familjes;
UT-III/DH11
praktikon mënyra të ndryshme për
përmbushje të kohës së lirë.

TEMA PROGRAMORE: KUJDESEM PËR VETEN DHE MJEDISIN (KVM)
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
KVM-III/А të zhvillojë vetëdije për trupin e
vetë

-

-

Tabela me lartësitë dhe peshat tona
(krahasohemi mes vete)- integrimi me
matematikë
Rebusi: Trupi im
Aktiviteti projektues: Si punon zemra jonë
Fjalëkryqi: Sporte
Demonstrimi i gjendjes së trupit, kur përdor
energji potenciale;
Demonstrimi i lëvizjeve te trupit (energjia
kinetike);
Softuerë edukativo-arsimor dhe lojëra
përshkruan me shembuj personal sesi energjia
potenciale shndërrohet në atë kinetike;

KVM-III/А1 di se trupi ndryshon gjatë rritjes dhe zhvillimit;
KVM-III/А2 di lartësinë dhe peshën e vetë;
KVM-III/А3 di se zemra është muskul, që pompon gjak në
gjithë trupin;
KVM-III/А4 praktikon aktivitete sportive (fizike);
KVM-III/А5 praktikon qëndrim në natyrë
KVM-III/А6 di se funksion të drejt trupit i nevojitet energji
e nevojshme;
KVM-III/А7 di se kur trupi është në pushim (gjumë, ulje,
qëndrim...) përdor energji potenciale;
KVM-III/А8 di se kur trupi është në lëvizje (kërcim, vrapim,
sport...) ai përdor energji kinetike;
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-

KVM-III/B
të zhvillohen shprehi për
mbrojtjen e turpit dhe organeve shqisore

-

KVM -III/C ta njeh rëndësinë dhe nevojën e
kujdesit për shëndetin personal

-

-

-

-

Përshtypjet e shëtitjes sonë në natyrë-plotësimi
i tabelës: unë pash, unë ndjeva, dëgjova, shijova,
ndjeva erën...
Fleta kontrolluese: Çka zbuloj me shqisat e mia
Kush e shkakton zërin e këndshëm dhe atë jo të
këndshëm?
E zbuloj shijen me sy të mbyllur
Dalloj sipas erës (aromës)
Torba sekrete ( e zbuloj gjësendin përmes
prekjes).
Diskutimi: Si dhe prej çka i mbroj organet e mia
shqisore
Fletë mësimore: Si të mbrohem nga Dielli në
verë?
Si mbrohem nga të ftohtit në dimër?
Ide të urta: Si t’i mbrojmë sytë nga përdorimi i
tepërt i teknologjisë digjitale (telefona, tableta,
kompjuterë, televizorë...).
Tabela: Kujdesem për veten (sa shpesh dhe kur
i laj duart, dhëmbët, lahem, pres thonjtë....
Zgjedh veshje adekuate për rrethanat kohore
Aktiviteti projektues: Dhëmbët e mi të
qumështit dhe dhëmbët e përhershëm....
Biseda në rreth: Cili ushqim mund t’i dëmtojë
dhëmbët?
Aktivitete hulumtuese:
E hulumtojmë përbërjen e ushqimit (cili ushqim
përmban karbohidrate, proteina, yndyra,
vitamina dhe minerale)
Zbulojmë se pse janë të rëndësishëm
karbohidratet, proteinat, yndyrat, vitaminat dhe
mineralet?
Hulumtoj: Deri ku mund të shpie shqimi jo i
rregullta dhe përdorimi i tepër i lëngjeve të
gazuara?
Hulumtoj: Cili ushqim na jep më shumë energji?

KVM-III/А9 praktikon t’i përdor shqisat në zbulimin e
botës rreth vetes.+9

KVM-III/B1 praktikon mbrojtje të trupit dhe organeve
shqisore të ndikimeve të ndryshme të jashtme

KVM-III/C1 mirëmbajtje e pavarur dhe e rregullt e
higjienës personale;
KVM-III/C2 di se ka dy lloje të dhëmbëve: të qumështit
dhe të përhershëm;
KVM-III/C3 kuptohet se duhet të kujdeset për dhëmbët e
përhershëm;
KVM-III/C4 di se trupi fiton energji me ushqim;
KVM-III/C5 di se ka katër grupe të ushqimit (karbohidrate,
proteina, yndyra, vitamina dhe minerale);
KVM-III/C6 numëron produktet, të cilat përmbajnë
karbohidrate, proteina, yndyra, vitamina dhe minerale;
KVM-III/C7 praktikon ushqim të shëndetshëm, të matur
dhe të llojllojshëm;
KVM-III/C8 di se trupit i nevojitet pushim
KVM-III/C9 njeh mënyra sesi të mbrohet nga sëmundjet
ngjitëse;
KVM-III/C10 di se nuk guxon vetë të manipulojë me
substancat e rrezikshme;
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KVM-III/Ç të zhvillojë kulturë ekologjike

-

KVM-III/D të njoftohet me resurset natyrore
(uji, ajri dhe toka)

-

Përpilojmë meny të ushqimit të shëndetshëm
Mbaj evidencë: Sa shpesh dhe sa sasi të ujit pijë?
Aktiviteti projektues: SI të mbrohem nga
sëmundjet ngjitëse?
Lojë të roleve: Vizita e ambulancës
Fjalëkryqi: Ushqimi i llojllojshëm
Lojë me njohje: Kujdes rrezikut!
Përcaktojmë rregulla për veprim në rast të
tërmetit, zjarrit, përmbytjes
Loja: Thirrja emergjente telefonike

KVM-III/C11 di se vetë nuk guxon të merr barëra;
KVM-III/C12 njeh rrezikun e përdorimit të materialeve
piroteknike;
KVM-III/C13 dallon fatkeqësitë elementare: tërmet, zjarr,
përmbytje;
KVM-III/C14 njeh mënyra të veprimit në rast të tërmetit,
zjarrit, përmbytjes;
KVM-III/C15 di numrat e telefonit të shërbimit zjarrfikës,
ndihmës së shpejtë, policisë.

Diskutim: Miq të natyrës
Bingo zgjedhje: Le ta shpëtojmë Tokën
-Ide të urta: Çfarë gjëje të mirë mund të bësh sot
për mjedisin tonë
Fletë mësimore: Bëjmë përzgjedhjen e
mbeturinave
Prezantimi: për procesin e riciklimit;
Përpilojmë materiale, të cilat mund të riciklohen
Riciklojmë ambalazhe të përdorë (përpunojmë
gjësende të ndryshme: kuti për vendosje të
lapsave, ngjyra, hamerë, fletë për zbukurim,
lodra...)
Gjeni fjalët në fjalëkryqin e përzier
(uji, ajri dhe toka)
Fletë mësimore: I njohim resurset natyrore
Diskutim: në cilat vende gjendet uji (vëzhgimi i
globit)
Pyetje problemore: Pse ujin në oqeane dhe dete
është i njelmët?
Eksperimente të thjeshta për zbulimin e vetive
të ujit (noton – zhytet, uji si tretës, avullimi i ujit)
Zgjidhja e situatave problemore: Si krijohen
retë? Pse bie shi? Si krijohet bora?
Vizatojmë ylberin
Lista kontrolluese: Pse na shërben uji?

KVM-III/Ç1 di se ekzistojnë materiale, të cilat mund të
riciklohen;
KVM-III/Ç2 përshkruan procesin e riciklimit;
KVM-III/Ç3 përpiqet të riciklojë ambalazhe të përdorë;
KVM-III/Ç4 kujdeset për higjienën në hapësirën e shkollës;
KVM-III/Ç5 ka qasje të drejtë ndaj objekteve të ndryshme
në natyrë dhe ndaj bukurive natyrore.

KVM-III/D1 di se uji, ajri dhe toka janë resurse natyrore;
KVM-III/D2 di ku ka ujë në vendin tonë dhe në çfarë forme
paraqitet ai;
KVM-III/D3 fillon ta kuptojë qarkullimin e ujit në natyrë
KVM-III/D4 identifikon vetitë e ujit;
KVM-III/D5 gjen më shumë mënyra për përdorim të ujit;
KVM-III/D6
kupton domethënien e ujit si resurs i
rëndësishëm natyror;
KVM-III/D7 dallon rëndësinë e kursimit të ujit;
KVM-III/D8 di se ajri është gaz, të cilin e thithim;
KVM-III/D9 identifikon cilësitë e ajrit;
KVM-III/D10 di se era është rrymë e ajrit;
KVM-III/D11 identifikon mënyra të ndotjes së ajrit;
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-

-

-

Aktiviteti projektues: Pa ujë nuk ka jetë
Eksperimentojmë me ajër dhe i zbulojmë vetitë
e tij (pse shuhet qiriri, nëse mbulohet me
kavanoz, a ka ajri peshë, ngjyrë, aromë)
E matim temperaturën e ajrit me termometër
Situata problemore: SI krijohet era?
E dëgjojmë zërin e erës
Bëjmë fluturake dhe zbulojmë se çka na
nevojitet për të fluturuar
Ide të urta: Si deri në ajër pastër?
Zgjidhja e situatave problemore: Çka nëse nuk
mungon uji, çka do të ndodh me Tokën?
Hulumtojmë lloje të tokës dhe zbulojmë se cila
tokë është më e përshtatshme për mbjellje të
bimëve
Aktiviteti projektues: Toka

KVM-III/D12 di se çka është tokë;
KVM-III/D13 dallon lloje të ndryshme të tokës;
KVM-III/D14 di se cila tokë është më e përshtatshme për
mbjellje të bimëve.

TEMA PROGRAMORE: E HULUMTOJ NATYRËN DHE MJEDISIN (HNM)
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
HNM-III/А
ta kuptojë ndërvarësinë e
natyrës së gjallë dhe të vdekur

-

Lista kontrolluese e natyrës
Observimet e mia në natyrë
Vizato pjesët e bimëve
Funksioni i rrënjës dhe druri
Grumbullojmë fletë të ndryshme
Aktivitete hulumtuese: Sa ujë, dritë dhe
ngrohtësi iu nevojitet bimëve për të mbijetuar?
Zgjedhim situata problemore:
Çka hanë bimët?
Për çka iu shërbejnë fletët bimëve?

HNM -III/А1 kupton se të gjitha qeniet e gjalla kanë cikël
jetësor (lindje, rritje, zhvillim, riprodhim);
HNM -III/А2 kupton se mbijetesa e natyrës së gjallë varet
nga natyra jo e gjallë;
HNM -III/А3 di se ekzistojnë mjedise të ndryshme
jetësore, ku jetojnë bimë dhe kafshë të ndryshme;
HNM -III/А4 di se në secilin mjedis jetësor ka kushte të
ndryshme jetësore, të cilat ndikojnë në mbijetesën e
bimëve dhe shtazëve;
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HNM -III/B t’i njeh vetitë e materialeve të
mjedisit të drejtpërdrejtë

-

-

Kush i ujit bimët në malet tona?
Çka nëse nuk bie shi për një kohë më të gjatë?
Si mbijetojnë bimët në shkretëtirë?
Si marrin frymë bimët?
Diskutim: Pse janë të rëndësishme bimët për
njeriun?
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
Mësojmë për farat dhe shumimin e llojeve të
ndryshme të luleve të bimëve përmes farave
Hulumtimi: Si është rritur bima jote (përshkruaj
dhe ilustro hapat, që ke ndërmarrë)
Cikli jetësor i luleve
Gruponi bimët në mënyra të ndryshme
( p.sh. sipas madhësisë, ngjyrës, llojit të fletëve
etj...)
Bimët e drithërave – për çka na shërbejnë?
Hulumtoj mjedisit të ndryshme jetësore
Fletë mësimore: Kush, ku jeton?
Me çka ushqehen shtazët në mjedise të
ndryshme jetësore?
Zbuloji kafshët e rrezikuara në vendin tonë
Ide të urta: Si t’i mbrojmë kafshët e rrezikuara
në vendin tonë?
Hulumtoj prej cilave materiale janë bërë
gjësendet nga mjedisi i drejtpërdrejtë;
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
Testoni cilësitë e materialeve rreth jush (p.sh. a
janë të rënda ose të lehta, a janë elastike, a
mbështillen, a janë të ngrohta ose të ftohta, të
thyeshme, të forta etj...);
Unë mund të përshkruaj....
Hulumto prej cilave materiale është ndërtuar
shtëpia ose ndërtesa jote
Lista e materialeve të forta

HNM -III/А5 dallon dhe emërton bimë dhe shtazë të
ndryshme dhe i ndërlidh me mjediset e tyre jetësore;
HNM -III/А6 numëron lloje të rrezikuara të shtazëve në
vendin tonë.

HNM -III/B1 zbulon dhe përshkruan veti të ndryshme të
një lloji të njëjtë të materialit;
HNM -III/B2 di se materiali i njëjtë mund të bëhet në forma
të ndryshme;
HNM -III/B3 zbulon se materialet mund ta ndryshojnë
formën nën ndikimin e proceseve (ngrohje, ftohje,
mbështjellje...);
HNM -III/B4
di se cilësitë e materialeve janë të
rëndësishme gjatë përcaktimit se për çka janë të dedikuar;
HNM -III/B5 di se materialet e njëjta mund të shërbejnë
gjëra të ndryshme;
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-

HNM-III/C t’i kuptojë lëvizjet dhe forcat, të
cilat ngjajnë rreth nesh

-

-

-

HNM-III/Ç të njoftohet
themelore të energjisë

me

format

-

Materialet elastike
Çka do të ndodhë nëse ngrohet plastika?
Çka ndodh me akulloren, nëse e ftohim ose e
ngrohim?
bën forma të ndryshme të një kapëse më të
madhe
E hulumtoj letrën
Aktivitete grupore projektuese: 1. Mësojmë për
materialet natyrore
2. Mësojmë për materialet artificiale
Zbulojmë gjësende, të cilat janë përgatitur nga
ekzistojnë materiale natyrore ose
Hulumtoj sesi i ndryshojmë disa materiale
natyrore dhe artificiale, që të mund t’i përdorim
në jetën e përditshme.
Demonstrojmë lëvizje të ndryshme
Lojë didaktike: më shpejtë-më ngadalë-stop
Numëro disa gjësende, të cilat i parashikon në
jetën e përditshme dhe zbulo se çfarë forca
përdor;
Përcakto se çfarë force na nevojitet për lëvizje
të objekteve më të lehta, kurse çfarë force na
nevojitet për lëvizje të objekteve më të rënda;
Pyetje për të nxitur mendim: Çfarë force përdor,
kur e vozit biçikletën? A mund të përcaktosh me
forcë drejtimin e lëvizjes? Me çfarë force mund
ta ndalosh biçikletën?
Magjia e magneteve
Aktivitete nga jeta e përditshme, të cilat kryen
përmes zbatimit të forcës
Format e energjisë – katrori ndërveprues
natyror-shkencor
Dielli na jep ngrohtësi dhe dritë – paraqitja: si na
ndihmon drita / si na ndihmon ngrohtësia
Aktivitete projektuese: Energjia e dritës/
energjia termike

HNM -III/B6
di se materialet e ndryshme mund të
shërbejnë gjëra të njëjta;
HNM -III/B7 di se ekzistojnë materiale natyrore dhe
artificiale.

HNM-III/C1 kupton se forcat mund të bëjnë që gjësendet
të lëvizin, ta ndalin lëvizjen, ose ta përshpejtojnë ose
ngadalësojnë lëvizjen;
HNM-III/C2 përshkruan aktivitete, të cilat i kryen në jetën
e përditshme përmes zbatimit të forcës;
HNM-III/C3 kupton lidhjen ndërmjet forcës dhe lëvizjes së
objekteve;
HNM-III/C4 zbulon lidhje shkak-pasojë ndërmjet forcës
dhe lëvizjes së objekteve
NM-III/C5 di se kur vepron forca, harxhohet energjia.

HNM-III/Ç1 di se drita, ngrohtësia dhe zëri janë forma
themelore të energjisë;
HNM-III/Ç2 di se drita vjen nga burime të ndryshme;
HNM-III/Ç3 di se Dielli është burimi më i madh natyror i
dritës dhe ngrohtësisë;
HNM-III/Ç4 kupton se kur ka dritë shihen gjësendet;
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-

HNM-III/D të zhvillojë ndjenjën e përkatësisë
ndaj vendit të banimit dhe ndaj atdheut të
vetë

-

-

-

-

Hulumtoj: si shohim kur është errët;
Identifikojmë burimet natyrore dhe artificiale të
dritës
Aktivitete hulumtuese: Si ta shoh zërin
përcaktoj kur është zëri më i fuqishëm, e kur
është më i dobët?
Dalloj zëra të ndryshëm(nga ajo që dëgjoj)

Teknika kalaveshi: Vendi im
Shprehje e lirë me shkrim: Vendbanimi im
Ide të urta: SI dua të duhet vendbanimi im
Tabela krahasuese: Qyteti/fshati
Fletë kontrolluese: Objekte në vendbanimin tim
Vizaton simbole të objekteve më karakteristike
sipas së cilëve dallon (postën, spitalin,
barnatoren, bankën, stacionin hekurudhor,
stacionin e autobusëve, aeroportin...)
Fletë mësimore: Njëherë dhe tani (me ngjyra të
ndryshme, le t’i ngjyrosë gjësendet, të cilat i ka
përdor në të kaluarën dhe tani)
Diagrami i Venit: Vendi im njëherë dhe tani
Afishe: Trashëgimia kulturore e vendit tim (le të
paraqiten me fotografi: gjësende të vjetra, stoli,
monedha...)
Fletë mësimore: Njoh profesione karakteristike
për vendbanimin tim
Fletë mësimore: Kush për çka ka nevojë? (të
ndërlidhen gjërat për punë, të nevojshme për
profesion të caktuar)

HNM-III/Ç5 kupton se errësira është mungesë e dritës;
HNM-III/Ç6 kupton se shfrytëzojmë dritë artificiale në
mungesë të asaj natyrore;
HNM-III/Ç7 di se disa materiale nuk e lëshojnë depërtimin
e dritës dhe krijojnë hije;
HNM-III/Ç8 di se zërin e dëgjojmë përmes organeve të
dëgjimit;
HNM-III/Ç9 di se secili zë e ka burimin e vetë;
HNM-III/Ç10 identifikon zëra të ndryshëm;
HNM-III/Ç11 kupton domethënien e ngrohtësisë për jetën
në Tokë;
HNM-III/Ç12 di rëndësinë e energjisë në jetën e
përditshme.
HNM-III/D1 bën dallim mes qytetit, fshatit, komunës,
vendbanimit;
HNM-III/D2 njeh funksionin e objekteve në vendbanimin
e tij;
HNM-III/D3 dallon disa profesione karakteristike për
vendbanimin e tij;
HNM-III/D4 njeh ndërtime të vjetra dhe të reja;
HNM-III/D5 njeh trashëgimi kulturore (veshje popullore,
gjësende të vjetra, monedha te vjetra...);
HNM-III/D6
respekton diversitetin kulturor në
vendbanimin e tij/saj
HNM-III/D7 respekton simbole shtetërore të atdheut të
tij;
HNM-III/D8 njeh domethënien e festës 8 Shtatori;
HNM-III/D9 dallon dhe përshkruan bukuri natyrore të
Maqedonisë;
HNM-III/D10 di se kush është kryeqyteti i R. Maqedonisë;
HNM-III/D11 di se cili lum rrjedh nëpër kryeqytetin e R.
Maqedonisë;
HNM-III/D12 numëron dhe emërton format natyrore të
vendit të banimit;
HNM-III/D13
dallon
rrafshinën,
luginën,
rrafshnaltën,kodrën dhe malin;
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HNM-III/DH të zhvillojë kulturë trafiku

-

-

-

Aktiviteti projektues: Atdheu im R. E
Maqedonisë (simbole, domethënia e 8 Shtatorit
si festë, bukuri natyrore)
Fletë mësimore: Unë në hartë (vendi im,
komuna ime, vendbanimi im, rruga ime...)
Fletë mësimore: Format natyrore në atdheun
time (dallo dhe emërto nën fotografi)
Gjejë fjalë, të cilat shënojnë forma natyrore në
fjalëkryq
Fletë mësimore: mali, kodra, lugina (rretho dhe
shënoje përgjigjen)
Vizatojmë dhe modelojmë forma natyrore
Vizatoji sipas lartësisë: rrafshnaltë, kodër, mal
(nga më i ulti te më i larti)
Projekti hulumtues: Format ujore, të cilat
gjenden në atdheun tim (pyetjet, të cilat i kam
në lidhje me temën; çka kam zbuluar gjatë
hulumtimit; burimet e hulumtimit)
Lojëra kompjuterike
Situata problemore: Cilat ujëra lëvizin?
Afishe: Forma natyrore (aktivitet i përbashkët).
Numëroni rregullat lidhur me lëvizjen nëpër
rrugë
Vlerësoj situata të trafikut
Përpunojmë shenjat e komunikacionit
Dramatizojmë situata të trafikut
Fletë mësimore: Çka i nevojitet policit të
trafikut?
Analizojmë udhëkryqin- përcaktojmë veprimin e
duhur dhe të gabuar të vozitësve dhe
këmbësorëve
Bëni tabelë të mjeteve të komunikacionit, duke
i radhitur nga më të shpejtët te më të
ngadalshmit
Cili mjet i komunikacionit lëviz në cilin drejtim?

HNM-III/D14 dallon burimin, përroskën, lumin, liqenin
(ujërat që rrjedhin dhe që nuk rrjedhin).

HNM-III/DH1 di se ku duhet drejt dhe sigurt të lëviz në
trafik në cilësinë e këmbësorit;
HNM-III/DH2 kupton rolet e shenjave të trafikut në
komunikacion;
HNM-III/DH3 di dhe respekton shenjat themelore të
trafikut në situatë reale;
HNM-III/DH4 vlerëson situatën e sigurt dhe jo të sigurt të
trafikut;
HNM-III/DH5 di rolin e policit të trafikut;
HNM-III/DH6 di si të sillet para udhëkryqit;
HNM-III/DH7 dallon llojet e trafikut;
HNM-III/DH8 praktikon sjellje kulturore në mjetet e
trafikut.
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-

-

Aktivitet
hulumtues:
çfarë
mjete
të
komunikacionin kanë familjet e nxënësve të
paraleles tënde (automobil, motor, biçikletë...)
Cilat janë më të shumta?
Loja kompjuteri
Aktivitet grupor: Përcaktojmë rregulla të sjelljes
në mjetet e komunikacionit

TEMA PROGRAMORE: ORIENTOHEM NË HAPËSIRË DHE NË KOHË (OHK)
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
OHK- III/А të aftësohet për orientim në
hapësirë

-

-

Lojëra në vend të hapur: i përcaktojmë anët e
botës në bazë të pozitës së diellit
Përcaktojmë se ku është Dielli në periudha të
ndryshme të ditës
Lexojmë harta dhe përcaktojmë objekte sipas
anëve të botës
Aktiviteti projektues: Si krijohet hija
Loja në vend të hapur dhe në kasë: bëjmë forma
të ndryshme të hijes
Aktiviteti hulumtues: pse ndërrojnë hijet? ( kanë
gjatësi të ndryshme gjatë ditës)
-Zbulojmë fakte për Diellin tonë
Bëjmë teatër me hije
Vendi im: Përcaktojmë se në cilin drejtim
shtrihen objektet gjeografike (mali, lumi,
liqeni...)
çelësi i humbur (ndiqi udhëzimet për ta gjetur
çelësin)
Loja kompjuterike
Rruga drejt kopshtit zoologjik

OHK-III/А1 emërton anët kryesore të botës;
OHK- III/А2 përcakton anët kryesore të botës në bazë të
Diellit;
OHK- III/А3 kupton si dhe pse ndryshon pozita e Diellit
gjatë ditës;
OHK- III/А4 zbulon sesi ndryshohen hijet;
OHK- III/А5 mbikëqyrë mjedisin dhe i identifikon objektet
dhe nocionet gjeografike sipas anëve të botës;
OHK- III/А6 orientohet në mjedisin për rreth.

117

Programi i ri mësimor për klasën e tretë

OHK-III/B të orientohet në kohë

-

-

-

-

i njoh dhe përshkruaj stinët e vitit
Teknika kalaveshi ose pesë rreshti (pranvera,
vera, vjeshta dhe dimri)
Kalendari javor i kohës përmes vizatimit të
simboleve rreth ndryshimeve kohore: mot me
diell, i vrenjtur, me shi, me erë..
përgatisim kalendarin mujor të motit në formë
të ortës dhe i shënjojmë me akrepa ndryshimet
e motit
Çka ndikon motit?
Parashikimi i motit
Bimët, shtazët dhe ndryshimet natyrore
Përcaktoj kalendarin: Kur fillojnë dhe sa zgjasin
stinët e vitit...
Ushtrime i kalendarit (radhitja e muajve, sa ditë
ka secili muaj, cilat muaj bien në cilën stinë....
Aktiviteti grupor: Krijojmë orë të ndryshme
E përcaktojmë kohën e orës (shënjoje kohën me
akrepa sipas udhëzimeve të dhëna; shënoje
kohën)- e integruar me matematikën;
Dita ime (e paraqitur në orë)
I planifikoj aktivitetet për ditën e ardhshme
Planifikimi javor
Aktiviteti projektues: Si e kanë matur njerëzit
kohën para përdorimit të orës?

OHK- III/B1 dallon dhe përshkruan ndryshime në natyrë
sipas stinëve të ndryshme të vitit;
OHK- III/B2 shpjegon karakteristikat kryesore të muajve
sipas stinëve të vitit;
OHK- III/B3 di të orientohet në kalendar;
OHK- III/B4 e di se ora është masë për kohën;
OHK- III/B5 e di se një orë është 60 minuta;
OHK- III/B6 orientohet në kohë
.
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ART

Fusha programore

Fondi vjetor i orëve:
(orientues për secilën fushë programore)

ARTET VIZUALE (AV)

40 orë

LOJA MUZIKORE DHE SKENIKE (LMS)

40 orë

PUNËTORI KREATIVE (PK)

28 orë

QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË ARTIT NË KLASËN E TRETË

Nxënësi/nxënësja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

të dijë në mënyrë të pavarur të realizojë punime artistike nga ideja deri në realizim;
të bëjë dallim të veprave të fushave të ndryshme të artit (vizatim, fotografi, skulpturë, arkitekturë...);
t’i praktikojë shprehitë higjieno-teknike dhe shprehitë e punës gjatë procesit krijues
ta njoftohet me trashëgiminë kulturore bashkësive të ndryshme kulturore dhe etnike etnike;
t’i njeh mediat dhe mjetet vizuale dhe funksion e tyre;
të aftësohet për shprehje të lirë të mendimeve, emocioneve, përjetimeve dhe fantazive të veta;
ta respektojë krijimtarinë e vetë dhe të tjerëve;
të futet në elementet e alfabetit të notave;
të aftësohet të taktizojë një të katërtën dhe gjysmën e vlerës së notave;
të këndojë ushtrime melodike prej katër takteve me tone, sol, mi, fa;
të aftësohet të bëjë dallim ndërmjet muzikës vokale, instrumentale dhe vokale-instrumentale;
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•
•

të bëjë muzikë në metalofon;
zbaton TIK-un për qëllime muzikore
FUSHA PROGRAMORE: ARTET VIZUALE (AV)
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
AV-III/А të aftësohet për përdorim të pavarur të
sipërfaqeve dhe materialeve për vizatim,
ngjyrosje, modelim, printim

-

Vizatoj
Pikturoj
Modeloj
Shtyp me shtypësin e kartonit
Krijoj krijim artistik me larje, gërryerje,
spërkatje etj..
Zgjedh materiale artistike dhe procedura
për të krijuar punimin artistik

AV-III/B të demonstrojë siguri më të madhe në
mbajtjen
e
dorës
gjatë
vizatimit/pikturimit/modelimit/shtypjes...

-

Vizatoj
Pikturoj
Shtyp
Modeloj
Ndërtoj

AV-III/C të njoftohet me parimet e artit figurativ
(ritmi, kontrasti, gradacioni dhe baraspesha)

-

Pikturimi në shtresë të errët me ngjyra të
ndritshme
Format simetrike
Format asimetrike
Prezantoj kontrast të vijës, ngjyrës, formës
dhe madhësisë

-

AV-III/А1 vizaton me laps, tush, pendë, dru, brushë;
AV -III/А2 vizaton me akuarel dhe temperë (ngjyra
minerale);
AV-III/А3 vizaton pikturë njëngjyrëshe me brushë të hollë
(tush);
AV-III/А4 modelon forma të lira dhe gjeometrike;
AV-III/А5 shtyp me materiale, të cilat i gjen vetë;
AV-III/А6 shtyp me shtypësin e kartonit;
AV-III/А7 zbaton shprehi të përvetësuara të punës dhe
higjiene-teknike gjatë manipulimit me materialet;
AV-III/А8 zbulon procedura dhe teknika të reja (larje,
gërryerje, spërkatje etj.) me ndihmën e arsimtarit
AV-III/А9 kërkon materiale përkatëse figurative (artistike)
dhe procedura për krijim të punimit artistik
AV-III/B1 zbaton teknika të përvetësuara të punës;
AV-III/B2 manipulon me shkathtësi me materialet e punës;
AV-III/B3 i lëviz duart në mënyrë të kontrolluar me
precizitet të rritur, ashtu që kryerja përputhet me
paraqitjen e detajeve
AV-III/C1 prezanton përmes mbikëqyrjes dhe fantazisë,
dallime të rëndësishme në vijë, madhësi, formë, ngjyrë
(kontrast);
AV-III/C2 prezanton përmes mbikëqyrjes dhe fantazisë,
hapësirës dhe përsëritjes së njëpasnjëshme (ritmi);
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AV-III/Ç të njoftohet me elementet figurative
(pika, vija, ngjyra, tekstura, kahja, forma
sipërfaqja, vëllim dhe toni)

-

Vizatoj/pikturoj sipas fantazisë
Vizatoj/pikturoj sipas mbikëqyrjes
Përdor lara me përsëritje të punimit
figurativ

AV-III/C3 me ndihmën e mësimdhënësit prezanton tonin
dhe formën (gradacionin)
AV-III/C4 me ndihmën e mësimdhënësit dallon radhitjen e
elementeve në një tërësi (baraspeshë).

-

Krijojmë vizatim me ngjyra primare dhe
sekondare
-Përdorim ngjyra të ftohta dhe të ngrohta
Përdorim
ngjyra
kromatike
dhe
akromatike në krijimet figurative
Modelojmë forma të thjeshta dhe të
ndërlikuara (formë të theksuar dhe të
thelluar, formë të rrumbullakët dhe me
kënde, plastelinë, argjilë, argjilë për
modelim)
Vizatojmë me lloje të ndryshme të vijave
Krijojmë teksturë të lëmuar/ashpër
(përmes rrudhjes, prerjes, grisjes, shpimit)

AV-III/Ç1 kombinon lloje të ndryshme të formave në
tërësinë figurative;
AV-III/Ç2 me ndihmën e mësimdhënësit bisedon për
ndjenjën e simbolikës së vijës (horizontale, vertikale,
diagonale, të valëzuar, spirale);
AV-III/Ç3 vizaton me pika (të ngjeshura/të shpërndara më
rralla, errët/ndritshëm);
AV-III/Ç4 prezanton forma të thjeshta dhe të ndërlikuara;
AV-III/Ç5 modelon vëllim të rëndomtë (frute, perime, trupa
gjeometrikë...);
AV -III/Ç6 me ndihmën e mësimdhënësit modelon gjësende
me vëllim të ndërlikuara (shportë, kafshë...);
AV-III/Ç7 me ndihmën e mësimdhënësit fiton tone
akromatike (bardhë e zi);
AV-III/Ç8 me ndihmën e mësimdhënësit ndryshon tonin
(errëson dhe zbardh) me shtimin e ngjyrës së bardhë dhe të
zezë
AV-III/Ç9 zbulon dallimin ndërmjet ngjyrave të ftohta dhe
të ngrohta;
AV-III/Ç10 dallon ngjyrat primare dhe sekondare;
AV-III/Ç11 kupton se ngjyra mundëson prezantim të
hapësirës;
AV-III/Ç12 realizon teksturën në mënyrë të pavarur (të
lëmuar/të ashpër)
AV-III/D1 interpreton shenja/simbole vizuale në hapësirën
për rreth (reklama, shenja të trafikut, flamurë..)
AV-III/D2 përdor elemente figurative të patjetërsueshme
dhe adekuate, si dhe parime figurative për ta shprehur dhe
prezantuar idenë personale përmes vizatimit/pikturës...;

-

-

AV-III/D të aftësohet për shprehje figurative dy
dimensionale (vizatim, pikturim, grafikë, kolazh...)

-

Me të njëjtën vulë vëmë shenja të njëjta
dhe të ndryshme – shenja të ndryshme);
Kombinojmë vija, forma dhe ngjyra për të
krijuar punimin figurativ
Shpreh ndjenja
Përdor kolazh në punimin figurativ
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-

AV-III/DH të aftësohet për shprehje figurative
tredimensionale

-

Pikturë monokrome
Realizon punim me tone – gradacionkromatik dhe tone akromatike
Softuerë të disponueshëm edukativoarsimor për vizatim dhe dizajn

Modelojmë
Ndërton hapësirë
Kombinoj materiale të ndryshme gjatë
ndërtimit
Ndërtojmë së bashku
Skulptura ime artistike

AV-III/D3 bisedon për idetë dhe ndjenjat e veta, të
shprehura përmes shprehjes figurative dy dimensionale;
AV-III/D4 me ndihmën e mësimdhënësit realizon vizatim
tonik (të ndritur-të hijezuar)
AV-III/D5 përdor vija adekuate me trashësi, kahe, intensitet
të ndryshëm, të krijuar me lapsa të ndryshëm (HB, B1-B12);
AV-III/D6 vëren dallim në gjurmët, që i lënë llojet e
ndryshme të lapsave dhe mundësitë e tyre për shprehje;
AV-III/D7 me ndihmën e mësimdhënësit piktoron vizatim
njëngjyrësh:
AV-III/D8 pikturon me brusha të ndryshme (të hollë-të
trashë, të fortë, të butë), varësisht nga nevojat e pikturës;
AV-III/D9 zgjedh shtresa varësisht nga nevojat;
AV-III/D10 përdor teknologji informatike për shprehje
figurative dy dimensionale;
AV-III/D11 vizaton/pikturon/modelon sipas ndonjë kujtese
të përjetuar ose sipas fantazisë;
AV-III/D12 hulumton dhe zbulon mjete jostandarde dhe
shtresa (sipërfaqe jostandarde);
AV-III/D13 krijon punim përmes shtypjes, duke i kombinuar
mostrat dhe qasjet e ndryshme;
AV-III/D14 zbukuron objekte ekzistuese nga mjedisi, duke
kombinuar teknika të ndryshme (shtypje, pikturim,
vizatim...);
AV-III/D15 përpunon kolazh, duke kombinuar materiale
(letër, letër kartoni, tekstil, fletë);
AV-III/DH1 përdor materiale për modelim, formësim,
ndërtim dhe rregullim (argjilë, argjilë për modelim, letër,
plastikë, ambalazhe dhe materiale tjera didaktike) në formë
3D;
AV-III/DH2 di pozitën e objekteve në hapësirë dhe i
prezanton dhe ndërton ato në 3D hapësirë;
AV-III/DH3 kombinon në mënyrë të pavarur materiale të
ndryshme standarde dhe jostandarde gjatë ndërtimit,
(letër, letër kartoni, plastike, për ta shprehur idenë
personale;
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AV-III/DH4 zgjedh në mënyrë të pavarur materiale dhe
qasje të caktuara adekuate, për ta organizuar hapësirën në
përputhje me idenë personale;
AV-III/DH5 interpreton sipas këndvështrimeve dhe
përjetimeve personale të një hapësire urbane, duke e
ndërlidhur organizimin e vetë hapësinor me atë për çka
është dedikuar;
AV-III/DH6 përdor materiale për ndërtim dhe konstruksion
në përputhje me vetitë dhe funksionet e tyre;
AV-III/DH7 organizon një çift/ekip për ndërtim dhe
konstruksion

FUSHA PROGRAMORE: LOJA MUZIKORE DHE SKENIKE (LMS)
Qëllim i veçantë
Nxënësi/nxënësja:
LMS-III/А të demonstrojë qëndrim të drejt gjatë
këndimit të këngëve në fushën c1 - c2 (do1 – do2)

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

-

Përpunimi i këngëve për fëmijë, këngëve
artistike, këngëve popullore sipas dëgjimit
dhe sipas shijes së arsimtarit në fushën c1
- c2 (do1 – do2)

LMS-III/А1 këndon me qëndrim të drejtë të trupit;
LMS-III/А2 interpreton këngë në fushë c1 - c2 (do1 – do2)

LMS- III/B të aftësohet të taktizojë çerekun dhe
gjysmën e vlerës së notave

-

Përpunimi i ushtrimeve ritmike prej 4
takteve me zbatimin e vlerës së çerekut
dhe gjysmës së notës

LMS-III/B1 realizon ushtrime ritmike nga katër takte me
zbatimin e vlerës së çerekut dhe gjysmës së notës

LMS-III/C të aftësohet të këndojë ushtrime
melodike prej 4 takteve me tonet sol, mi, fa

-

LMS -III/C1 këndon ushtrime melodike prej katër take me
tone sol, mi, fa, me zbatimin e instrumenteve ritmike
muzikore për fëmijë

LMS-III/Ç të bëj dallim mes muzikës vokale,
instrumentale dhe vokale-instrumentale

-

Përpunimi i ushtrimeve melodike prej 4
takteve me tonet sol, mi, fa me zbatimin e
instrumenteve ritmike muzikore për
fëmijë
Dëgjon muzika vokale, instrumentale dhe
vokale-instrumentale
“V’lltava”kompozitor Bedzhih Smetana
(muzikë instrumentale)

-

LMS-III/Ç1 dallon muzikën vokale;
LMS-III/Ç2 dallon muzikën instrumentale;
LMS-III/Ç3 dallon muzika vokale-instrumentale;
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-

Këngë nga festivali për fëmijë (vepër
vokale-instrumentale)
(secili arsimtar mund vetë të përzgjedh
kompozicion adekuat sipas zgjedhjes së
lirë)
Ushtrime ritmike prej 4 takteve me
çerekun dhe gjysmën e vlerës së notës

LMS-III/D të aftësohet të dallojë dhe zbatojë
çerekun dhe gjysmën e vlerës së notës

-

LMS-III/DH të njoftohet me çelësin muzikor

-

çelësi muzikor

LMS-III/Е të aftësohet për zbatimin e toneve sol,
mi, fa

-

Ushtrime melodike prej 4 takteve me
zbatimin e toneve sol, mi, fa

LMS-III/Ë të aftësohet të luajë në metalofon (tone:
sol, mi, fa)

-

Ushtrime melodike prej 4 takteve;
Ushtrime melodike prej 4 takteve me
zbatimin e toneve sol, mi, fa;

LMS-III/F të zhvillojë interes dhe dashuri ndaj artit
dramatik-skenik

-

Ndjekja e shfaqjeve në institucionet
kulturore
Bisedë me artistë (artistë muzikore dhe të
baletit, aktorë, punëtorë skenik...)

-

LMS-III/Ç4 dallon lloje të interpretimit: vokal, instrumental
dhe vokal-instrumental.

LMS-III/D1 dallon çerekun dhe gjysmën e vlerës së notës;
LMS-III/D2 zbaton çerekun dhe gjysmën e vlerës së notës
në ushtrime ritmike prej 4 takteve
LMS-III/DH1 njeh çelësin muzikor;
LMS-III/DH2 shpjegon rëndësinë e çelësit muzikor;
LMS-III/DH3 shkruan çelësin muzikor
LMS-III/Е1 njeh tonet: sol, mi, fa;
LMS-III/Е2 dallon tonet: sol, mi, fa;
LMS-III/Е3 shënon tonet: sol, mi, fa
LMS-III/Е4 zbaton tone: sol, mi, fa në ushtrim melodik prej
4 takteve
LMS-III/Ë1 fillon të luajë në metalofon me zbatimin e
toneve sol, mi, fa;
LMS- III/Ë2 zbaton kohëzgjatje të njëjta dhe të ndryshme
të toneve sol, mi, fa;
LMS- III/Ë2 luan në tonet metalofon sol, mi, fa me zbatimin
e çerekun dhe gjysmën e vlerës së notës
LMS-III/F1 sillet në përputhje me rregullat e teatrit/shfaqjes
për fëmijë/operë/balet;
LMS-III/F2 ndjek veprime dhe dialogë të skenës, me kujdes
dhe verbalist i shpreh përshtypjet e asaj që është parë;
LMS-III/F3 është i aftë për t’i shprehur përshtypjet e
shfaqjes së formave artistike;
LMS-III/F4 bën dallim ndërmjet formave të ndryshme
muzikore-skenike (teatër, operë, balet)
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FUSHA PROGRAMORE: PUNËTORI KREATIVE (PK)
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
PK-III/А të njoftohet me disa zeje dhe shkathtësi

-

PK-III/А1 numëron disa lloje të prodhimeve zejtare;
PK-III/А2 njeh disa vegla zejtare për punë;
PK-III/А3 prodhon punime personale përmes skalitjes
(gdhendjes), prerjes sipas shabllonit etj.

-

Vizita të punëtorive të zejtarëve, atelie e
dizajnuesve, studio arkitektonike;
Bisedojmë për veglat e zejeve dhe
materialet e punës
Poçarë të vegjël
Qepim sipas shabllonëve

PK-III/B të shprehet në mënyrë kreative përmes
krijimit të punimeve të dorës nga objektet për
rreth
PK-III/C të zhvillojë interes dhe shkathtësi për
dekorim dhe dizajnim

-

Krijojmë punime dekorative
Përdorimi i sërishëm i gjësendeve

-

E zbukurojmë hapësirën
Shfaqje e modës
Softuerë edukativo-arsimor që janë në
dispozicion

PK-III/Ç t’i vlerësojë mundësitë e tregjeve për
punimet/punimet e dizajnuesve

-

Aktivitete për përpunim të suvenireve
Panairi i klasës
Panairi i shkollës
Fotografojmë-shesim

PK-III/D të këndojë dhe shoqërojë me instrumente
ritmike muzikore për fëmijë

-

Këndoj dhe luaj me instrumente muzikore
për fëmijë

PK-III/B1 krijon punime me gjësende nga rrethina;
PK-III/B2 sajon mënyra për përdorim të serishëm të
gjësendeve të përdora (riciklim);
PK-III/C1 përdor pajisje dhe materiale për dekorim dhe
dizajnim;
PK-III/C2 dekoron sipas vlerësimit të vetë të gjësendeve;
PK-III/C3 merr pjesë në dekorimin e hapësirë së shkollës;
PK-III/В4 përdor softuerë edukativo-arsimor për dekodim
dhe dizajn (p.sh. vizaton në Paint, e shtypin dhe ngjisin në
material/objekt adekuat)
PK-III/Ç1 respekton mundësinë e përvetësimit të vlerës për
prodhimin e përpunuar;
PK-III/Ç2 mendon për mënyrën e përdorimit të tregut për
prodhimet e përpunuara;
PK-III/Ç3 merr pjesë dhe promovon në përpunimet dhe
mënyrat tradicionale (tregu, tezga, panairi);
PK-III/Ç4 propozon dhe posedon mënyra të mundshme të
përdorimit të mjeteve të përvetësuara nga shitja e
prodhimeve
PK-III/D1 këndon dhe luan në grupe më të vogla me
instrumente ritmike muzikore për fëmijë

-
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-

Luan: Shoqërim muzikor nëpër Maqedoni
(këngë dhe valle nga bashkësi të ndryshme
etnike të Maqedonisë dhe botës)

PK-III/DH të aftësohet të vallëzojë muzikën e
dëgjuar

-

PK-III/Е të aftësohet të luajë valle popullore
КР-III/Ë të zhvillojë shkathtësi të komunikimit
përmes dramës dhe lojërave skenike

-

Vallëzojmë...
-Sajojmë koreografi për punime të
caktuara muzikore
Loja: Vazhdojë vallen me hapin e duhur
Bisedon pa fjalë - pantomimë
Dramatizime të thjeshta
Analiza e situatave, procedura të
personazheve të njohura (nga përrallat,
ilustrimet...)
Loja e roleve (Teatri në tavolinë)
Ndihmoj...(Ndihma e personazhit në një
situatë të dhënë problemore)
Shfaqje kukullash
Loja dramatike-skenike: luajmë balet, valle
tradicionale, valle moderne

PK-III/F të zhvillojë vlera socio-emocionale

PK-III/G t’i shqyrtojë mundësitë e mjeteve skenike
për shprehje artistike

PK-III/DH1 di të vallëzojë në ritmin adekuat të muzikë së
dëgjuar
PK-III/Е1 luan valle popullore
PK-III/Ë1 verbal/joverbal dhe simbolikisht shprehet në
skenë;
PK-III/Ë2 kupton sinjalet verbale dhe joverbale të tjetrit;
PK-III/Ë3 përcakton rregulla për dialog dhe komunikim në
loja skenike

PK-III/F1 dallon në shfaqe personazhin e mirë nga ai i keq
PK-III/F2 bisedon për karakteristikat e personazhit të
shfaqjes;
PK-III/F3 manifestimi i sjelljes emfatike në pajtim me
personazhet e shfaqjes;
PK-III/F4 e përjeton drejtësinë/padrejtësinë/të mirën-të
keqen në shfaqjen dramatike/tekst
PK-III/G1 marr pjesë në shfaqjen e kukullave dhe
interpreton elemente të dramatizimit (e mban kukullën dhe
shqipton replika);
PK-III/G2 merr pjesë në loja dramatike-skenike me replika
më të gjera dhe luajtje të roleve;
PK-III/G3 e përdor zërin, trupin, lëvizjen dhe mimikën për ta
shprehur gjatë paraqitjeve skenike;
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PK-III/G4 ndihmon në përpunimin e kukullave, kostumeve
dhe materiale tjera skenike dhe rekuizite, sikurse edhe në
rregullimin dhe organizimin e skenës;
PK-III/G5 merr pjesë në përpunimin e disa elementeve për
skenografi dhe kostumografi
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ARSIMI FIZIK DHE SHËNDETËSOR

Fushë programore

Fondi vjetor i orëve:
(përafërsisht për çdo fushë programore)

Format natyrore të lëvizjeve

24

ALFABETI i Atletikës

16

ALFABETI i Gjimnastikës

16

Ritmi dhe Vallëzimi

16

Lojëra

24

Përmbajtje lëvizëse në mjedis alternativ

12

QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË ARSIMIT FIZIK DHE SHËNDETËSOR NË KLASË TË TRETË

Nxënësi/nxënësja:
• të mësojë t’i kryejë drejt shkathtësitë bazë të lëvizjes (format lëvizëse natyrore – lokomotorike, manipulutive dhe jolokomotorikë);
• të mësojë t’i dallojë dhe kryejë format elementare të aftësive lëvizëse nga kategori të ndryshme;
• të përvetësojë njohuri për konceptet për kryerje të drejtë aftësive lëvizëse të mësuara;
• të aftësohet për sjellje sociale përmes pjesëmarrjes në aktivitet fizik;
• të zhvillojë aftësi personale përmes pjesëmarrjes në aktivitet fizik;
• të njihet me rëndësinë e zhvillimit trupor;
• të zhvillojë aftësi motorike të rëndësishme për qëndrueshmërinë kardio-respiratore, forcën e muskujve, fleksibilitetin, shpejtësinë,
qëndrueshmërinë e muskujve etj.)
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•
•
•

ta kuptojë domethënien e parimeve dhe koncepteve për mënyrën aktive të shëndetshme të jetës përmes pjesëmarrjes në
aktivitetet fizike;
të zhvillojë shprehi për lëvizje të sigurt në hapësirë gjatë kryerjes së aktiviteteve fizike;
të zhvillojë shprehi të shëndetshme.
FUSHA PROGRAMORE: FORMAT NATYRORE TË LËVIZJEVE (FNL)
Qëllim i veçantë

FNL–III/А t’i kryejë drejt format themelore
të rreshtimit dhe rirreshtimit në hapësirë

FNL–III/B А t’i kryejë drejt format themelore
për t’i kryer ushtrimet themelore për
formësim

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit
Nxënësi/nxënësja:
përkryerja e vendosjes së kolonës, radhës,
rrethit
përkryerja e formave natyrore të lëvizjes: lloje të
ndryshme të ecjes, vrapimit, hedhjes, kërcimit,
ngjitjes, rrokullisjes, varjes, zvarritjes, tërheqjes,
shtypjes, bartjes dhe tërheqjes,
përkryerja e formave të ndryshme të ecjes dhe
vrapimit me qëndrim të drejtë të trupit (me

Rezultate e të nxënit

FNL – III/А1 di të vendoset në rresht me nga 4;
FNL–III/А2 di të vendoset dhe të lëvizë në kolonë/kolona;
FNL– III/А3 di të vendoset në rreth;
FNL– III/А4 në bazë urdhrit të dhënë kthehet majtas dhe
djathtas.
FNL–III/B1 në mënyrë të drejtë kryen shtrirje të krahëve
para1, prapa, mbi kokë, anash, dhe rreth trupit nëpërmjet
imitimi

Shtrirja e krahëve para: ngritja e dorës/duarve para e/të shtrirë horizontalisht deri në lartësinë e supeve
Shtrirja e krahëve prapa: ngritja e dorës/duarve pjerrët e/të shtrirë kah prapa
Shtrirja e krahëve anash: ngritja e dorës/duarve anash e shtrirë horizontalisht deri në lartësinë e supeve
Ulja e duarve: afrim i dorës/duarve e shtrirë/dhe afër trupit
Ngritja e duarve lartë: ngritja e dorës/duarve të shtrirë/dhe vertikalisht mbi kokë
Përkulje para: lakim i trupit përpara
Përkulje anash: lakim i trupit anash
Përkulje prapa: shtrirja e trupit prapa
Rrotullim: rrotullim i trupit anash
Shtrirja e këmbës para: ngritja e këmbës e shtrirë përpara
Shtrirja e këmbës anash: ngritja e këmbës e shtrirë prapa
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-

FNL – III/C t’i kryejë drejt format themelore
format themelore natyrore të lëvizjeve në
mjedise dhe pozicione të ndryshme, duke
përdorë pajisje, objekte dhe rekuizite të
ndryshme

-

-

shpejtësi të ndryshme, ndryshim të kahes,
shpejtësisë dhe ritmit)
përkryerja e hedhjes, kapjes, dhënies së
gjësendeve të ndryshme dhe rekuizitave në
drejtime të ndryshme
përkryerja e kërcimeve në vend dhe lëvizjeve:
përpara, prapa, anash, me dy këmbë dhe një
këmbë, kapërcim të objekteve dhe sendeve të
vendosura në shtresë (shkopinj, litarë, linja të
tërhequra etj.), galop përpara dhe anash, kërcim
mbi litarë, lojë me llastik.
përkryerja e ngjitjes në mënyra të ndryshme dhe
me pozicione të ndryshme të trupit (në shkallë,
shpatullore (ripstol), sipërfaqeve të pjerrëta dhe
pajisjeve të ulëta, banka suedeze, stoli etj.)
përkryerja e rrotullimit në drejtime të ndryshme
në shtresa të ndryshme
përkryerja e ngritjes dhe bartjes së gjësendeve
të madhësisë, peshës dhe formës së ndryshme,
në mënyrë të pavarur dhe në grupe.
përkryerja e tërheqjes, shtyrjes dhe shtypjes në
forma dhe pozita të ndryshme.
përkryerja e varjes në pajisje dhe gjësende të
ndryshme (shpatullore, bosht i ulët...)
përkryerja e kalimit nëpër pajisje, rekuizite dhe
gjësende të ndryshme
përkryerja e zvarritjes në mënyra, sipërfaqe dhe
drejtime të ndryshme

FNL– III/B2 në mënyrë të drejtë përmes imtimit e kërrus
(përkul) trupin para, e kërrus trupin anash, e shtrin trupin
prapa dhe e shtrin e trupin anash;
FNL– III/B3 në mënyrë të drejtë ngrit këmbën të shtrirë
para, ngrit këmbën të shtrirë prapa, ngrit këmbën të shtrirë
anash, afron këmbën e shtrirë pranë këmbës me të cilën
qëndron.
FNL– III/C1 ec drejt dhe vrapon me shpejtësi të ndryshme
dhe ndryshim të drejtimit;
FNL– III/C2 hedh drejt, kap, jep objekte dhe rekuizite të
ndryshme në drejtime të ndryshme;
FNL–III/C3 kërcen dhe lëviz drejt në vend: para, prapa,
anash, me dy këmbë dhe një këmbë;
FNL –III/C4 ngjitet drejt në shkallë, shpatullore, në
sipërfaqe të pjerrtë dhe në pajisje të ulëta;
FNL–III/C5 rrotullohet drejt në drejtime të ndryshme në
shtresa të ndryshme;
FNL–III/C6 ngrit dhe bart drejt objekte me madhësi, peshë
dhe formë të ndryshme;
FNL–III/C7 kryen drejt tërheqjen dhe shtypjen në forma
dhe pozita të ndryshme;
FNL–III/C8 kryen drejt varje në pajisje të ndryshme;
FNL–III/C9 kryen drejt kalimin nëpër pajisje dhe rekuizite
të ndryshme;
FNL–III/C10 kryen drejt zvarritje në mënyra, sipërfaqe dhe
drejtime të ndryshme;
FNL–III/C11 kryen drejt lloje të ndryshme të lojërave
motorike.

Shtrirja e këmbës anash: ngritja e këmbës e shtrirë anash
Afrim i këmbëve: afrim i këmbës së shtrirë afër këmbës në të cilën mbështetemi
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FNL –III/Ç të zhvillojë aftësi motorike gjatë
kryerjes së formave natyrore të lëvizjes

-

-

-

FNL – III/D të zhvillojë veçori psikologjike
gjatë kryerjes së formave natyrore të lëvizjes

FNL– III/DH të aftësohet për sjellje adekuate
sociale gjatë kryerjes së formave natyrore të
lëvizjes
FNL – III/Е
të zhvillojë shprehi të
shëndetshme dhe shprehi për lëvizje të
sigurt gjatë kryerjes së formave natyrore të
lëvizjes

2Bateria

përkryerja e realizimit të ushtrimeve për formim
të trupit në pozita të ndryshme, në mënyrë të
pavarur, në çifte, me dhe pa pajisje dhe rekuizite
përkryerja e llojeve të ndryshme të lojërave
motorike me zbatim të formave natyrore të
lëvizjeve (ecje, vrapim, hedhje, varjes, zvarritje,
kërcim, shtypje, bartje dhe kalim) në mjedise të
ndryshme, duke përdorë pajisje dhe rekuizite.
aktivitete të orientuara drejt përvetësimit të
shprehive të shëndetshme (higjienë, ushqim,
kulturë sportive, shoqërizim...)

FNL–III/Ç1 tregon ndryshim në hapësirën e lëvizjes2;
FNL–III/Ç2 tregon ndryshim në qëndrueshmëri 2 gjatë
lëvizjes;
FNL–III/Ç3 tregon ndryshim në koordinim2 të gjithë trupit
gjatë lëvizjes;
FNL–III/Ç4 mban baraspeshën 2 në pozita dhe lëvizje të
ndryshme;
FNL–III/Ç5 tregon ndryshim të fuqisë2 së pjesëve të
caktuara të trupit dhe gjithë trupit;
FNL–III/Ç6 shfaq ndryshim në fleksibilitet2 të pjesëve të
caktuara të trupit;
FNL–III/D1 shpreh emocione pozitive në lojë;
FNL–III/D2 shfaq vetëbesim gjatë kryerjes së formave
natyrore të lëvizjes;
FNL–III/D3 është këmbëngulës/e gjatë kryerjes së formave
natyrore të lëvizjes (loja).
FNL–III/DH1 sillet miqësisht dhe bashkëpunon në grup
gjatë kryerjes së formave natyrore të lëvizjes;
FNL–III/DH2 i respekton rregullat dhe korrektësinë në lojë.
FNL–III/Е1 e di çka është ushqimi i ushqimit të
shëndetshëm;
FNL–III/Е2 ushtron rregullisht;
FNL–III/Е3 ka shprehi ta mbajë trupin drejt;
FNL–III/Е4 i respekton rregullat për sjellje të sigurt gjatë
aktivitetit fizik;
FNL–III/Е5 e ruan mjedisin, në të cilin lëviz dhe ushtron.

e standardizuar e testeve për vlerësim të aftësive motorike dhe masave për vlerësim të karakteristikave antropometrike (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM)
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FUSHA PROGRAMORE: ALFABETI I ATLETIKËS
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
АА–III/А t’i kryejë drejt format elementare
të lëvizjes sipas alfabetit të atletikës

-

АА –III/B t’i zhvillojë aftësitë motorike gjatë
kryerjes së formave të lëvizjes sipas alfabetit
të atletikës

-

-

-

АА –III/C të zhvillojë cilësi psikologjike gjatë
kryerjes së formave të lëvizjes sipas alfabetit
të atletikës

3Bateria

-

përkryerja e ecjes dhe vrapimit atletik me
ndryshim të kahes dhe shpejtësisë
përkryerja e ecjes dhe vrapimit atletik me
kryerje e detyrave të ndryshme.
përkryerja e ecjes dhe vrapimit atletik me
bartjen e ngarkesës në hapësirë të kufizuar, deri
në një qëllim të caktuar.
përkryerja e ecjes dhe vrapimit atletik me
kryerje e detyrave të ndryshme.
Loja për reagim të shpejtë.
përkryerja e kërcimit në mënyra të ndryshme
nga vendi dhe me hov me kërcim një hapësh dhe
me kërcim dy hapësh.
përkryerja e kërcimit me pengesa të ndryshme.
përkryerja e kërcimit në largësi të caktuara nga
vendi dhe me hov me kërcim një hapësh dhe dy
hapësh dhe kryerje të kërcimit.
përkryerja e hedhjes së objekteve të ndryshme
(topave me formë të ndryshme, madhësi dhe
vëllim, frizbi, unazë...) në qëllime të ndryshme
(caku, goli, koshi, sipërfaqja e shënuar, shporta,
kutia...), në mënyra dhe pozita të ndryshme , në
largësi.
Loja stafetash dhe lojëra elementare me ecje,
vrapim, kërcim dhe hedhje.

АА –III/А1 hapa të rregullta atletike me ndryshim të
drejtimit, ritmit dhe shpejtësisë;
АА –III/А2 vrapon drejt me ndryshim të kahes, ritmit dhe
shpejtësisë;
АА–II/А3 kërcen me shtytje këmbë bashkuar nga vendi
dhe me vrull;
АА–II/А4 kërcen me shtytje me një këmbë nga vendi dhe
me vrulli;АА – III/А5 kryen drejt hedhjen e gjësendeve të
ndryshme në qëllim të përcaktuar me një dhe dy duar;
АА–III/B1 paraqet ndryshim të shpejtësisë3 së lëvizjes;
АА–III/B2 shfaq ndryshim të në qëndrueshmëri 4 gjatë
lëvizjes;
АА–III/B3 shfaq ndryshim të koordinimit4 të gjithë trupit
gjatë lëvizjes;
АА–III/B4 mban baraspeshën4 në pozita dhe lëvizje të
ndryshme;
АА–III/B5 e përmirëson fuqinë4; shfaq ndryshim të fuqisë
së pjesëve të caktuara të trupit dhe gjithë trupit;
АА–III/B6 e përmirëson fleksibilitetin 4.
shfaq ndryshim të fleksibilitetit në pjesë të caktuara të
trupit;
AA–III/C1 është i vendosur dhe këmbëngulës në kryerjen e
lëvizjeve themelore të alfabetit të atletikës;
АА–III/C2 shfaq vetëbesim në kryerjen e lëvizjeve
themelore të alfabetit të atletikës;
АА–III/C3 është i disiplinuar në kryerjen e lëvizjeve
themelore të alfabetit të atletikës.

e standardizuar e testeve për vlerësim të aftësive motorike dhe masave për vlerësim të karakteristikave antropometrike (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM)
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АА –III/Ç të aftësohet për sjellje adekuate
sociale gjatë kryerjes së formave të lëvizjes
sipas alfabetit të atletikës

АА – III/Ç1 respekton rregulla të sjelljes gjatë kryerjes së
lëvizjeve themelore të alfabetit të atletikës.

АА –III/D të zhvillojë shprehi të shëndosha
dhe shprehi për lëvizje të sigurt në hapësirë
gjatë kryerjes së formave të lëvizjes sipas
alfabetit të atletikës

AA–III/D1 e di çka është ushqimi i ushqimit të
shëndetshëm;
AA–III/D2 ushtron rregullisht;
AA–III/D3 e mban trupin drejt;
AA–III/D4 i respekton rregullat për sjellje të sigurt gjatë
aktivitetit fizik.

FUSHA PROGRAMORE: ALFABETI I GJIMNASTIKËS 4
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
AGJ-III/А t’i kryejë drejt format themelore të
lëvizjes sipas alfabetit të gjimnastikës

4Nocione

-

Përkryerja e ecjes gjimnastike
Përkryerja e ushtrime për formësim dhe
parandalim të deformimeve pa ose me pajisje
(shkopinj, shirita, litar, unaza,kone, topa, etj.)
me dhe pa shoqërimin e muzikës.

AGJ-III/А1 ec drejt sipas parimeve të gjimnastikës;
AGJ-III/А2 kryen drejt ushtrime formësimi me ose pa
pajisje, me ose pa shoqërim muzikor;
AGJ-III/А3 kryen drejt ushtrime formësimi me ose pa
pajisje, me ose pa shoqërim muzikor;
AGJ-III/А4 kryen rrotullim para;

nga alfabeti i gjimnastikës: Varje: pozitat kur nxënësi ndodhet nën pikën e kontaktit me pajisjen/rekuizitën

Mbështetjet: pozicionet ku nxënësi ndodhet mbi pikën e kontaktit me pajisjen/rekuizitën, dhe varësisht nga fakti nëse kontakti me pajisjen bëhet me duar, kemi të bëjmë me mbështetje të
thjeshta ose nëse kontakti bëhet me duart dhe me një pjesë tjetër të trupit (këmbët) atëherë kemi të bëjmë me mbështetje të.
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-

AGJ –III/B t’i zhvillojë aftësitë motorike gjatë
kryerjes së formave të lëvizjes sipas alfabetit
të gjimnastikës

-

AGJ –III/C të zhvillojë cilësi psikologjike gjatë
kryerjes së formave të lëvizjes sipas alfabetit
të gjimnastikës

AGJ –III/ Ç të aftësohet për sjellje adekuate
sociale gjatë kryerjes së formave të lëvizjes
sipas alfabetit të gjimnastikës
AGJ –III/D të zhvillojë shprehi të shëndosha
dhe shprehi për lëvizje të sigurt në hapësirë
gjatë kryerjes së formave të lëvizjes sipas
alfabetit të gjimnastikës

5Bateria

Lojëra gjimnastike me imitim të kafshëve,
dukurive dhe objekteve
Përkryerja e ushtrimeve në dysheme (parter),
rrotullimi, luhatja ulur, rrotullim para në
hapësirë të pjerrtë,
Përkryerja e varjeve dhe shtresave (të thjeshta
dhe të përziera)
Përkryerja e ushtrime për baraspeshë: ecja në
vijë, para, anash dhe prapa.
Përkryerja e në bankën suedeze (para, anash
dhe prapa)
Përkryerja e kaheve të bankës suedeze me
kërcim një këmbësh dhe dykëmbësh
Poligone për kapërcimin e pengesave.

AGJ -III/А5 kryen rrotullim prapa;
AGJ -III/А6 kryen drejt varje;
AGJ-III/А7 kryen drejt mbështetje;
AGJ-III/А8 kryen drejt ecje në trapin e gjimnastikës;
AGJ-III/А9 kërcen drejt në bankën suedeze me kërcim një
këmbësh, dykëmbësh dhe lëshim dykëmbësh.
AGJ–III/B1 shfaq ndryshim të shpejtësisë5 së lëvizjes;
AGJ–III/B2 shfaq ndryshim të qëndrueshmërisë5 gjatë
lëvizjes;
AGJ–III/B3 shfaq ndryshim të koordinimit5 të gjithë trupit
gjatë lëvizjes;
AGJ–III/B4 mban baraspeshën5 në pozita dhe lëvizje të
ndryshme;
AGJ–III/B5 shfaq ndryshim të fuqisë5 së pjesëve të
caktuara të trupit dhe gjithë trupit;
AGJ–III/B6 shfaq ndryshim të fleksibilitetit5 në pjesë të
caktuara të trupit.
AGJ–III/C1 është i vendosur dhe këmbëngulës në kryerjen
e lëvizjeve themelore të ushtrimeve të gjimnastikës;
AGJ–III/C2 shfaq vetëbesim në kryerjen e lëvizjeve
themelore të alfabetit të gjimnastikës;
AGJ–III/C3 është i disiplinuar në kryerjen e lëvizjeve
themelore të alfabetit të gjimnastikës.
AGJ-III/Ç1 respekton rregullat për sjellje të sigurt gjatë
kryerjes së formave të lëvizjes sipas alfabetit të
gjimnastikës.
AGJ-III/D1 posedon shprehi të higjienës personale;
AGJ-III/D2 kujdeset drejt për higjienën e pajisjeve
sportive;
AGJ-III/D2 reagon me kohë gjatë lëvizjes së situatave të
ndryshme;
AGJ-III/D3 sigurt lëvizë në hapësirë.

e standardizuar e testeve për vlerësim të aftësive motorike dhe masave për vlerësim të karakteristikave antropometrike (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM)
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FUSHA PROGRAMORE: RITMI DHE VALLËZIMI 6
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
RV–III/А t’i kryejë drejt format themelore të
lëvizjes për vallëzim dhe valle popullore të
bëra me ritëm

-

RV–III/B të zhvillojë aftësi motorike gjatë
kryerjes së lëvizjeve të thjeshta të vallëzimit
dhe valleve popullore

-

Përkryerja e mënyrave të ndryshme të ecjes dhe
vrapimit me një ritëm të caktuar dhe me
shoqërim muzikor
Imitim i kafshëve, dukurive dhe objekteve, me
shoqërim muzikor dhe ritmik
Përkryerja e lëvizjeve në vend dhe në hapësirë
(luhatje, vallëzim, rrotullim, rënie)
Përkryerja e lëvizjeve të caktuara në ritëm duke
përdorur pajisje dhe rekuizite
Lëvizje me pjesë të veçanta të trupit dhe të
gjithë trupit
Realizim i valleve për fëmijë
Realizim i vallëzimeve , kërcimeve dhe valleve

RV–III/C të zhvillojë veti psikologjike gjatë
kryerjes së lëvizjeve të thjeshta të vallëzimit
dhe valleve popullore

6Vallëzimi:

RV–III/А1 kryen drejt lëvizje motorike të shoqëruara nga
ritmi dhe muzika;
RV–III/А2 kryen drejt vallëzimin për fëmijë;
RV–III/А3 kryen drejt loja vallëzimin;
RV–III/А4 luan valle në mënyrë të duhur.
RV–II/B1 shfaq ndryshimin e shpejtësisë së lëvizjes;
RV–II/B2 shfaq ndryshimin e qëndrueshmërisë gjatë
lëvizjes;
RV–II/B3 shfaq ndryshimin e koordinimit të gjithë trupit
gjatë lëvizjes;
RV–II/B4 mban baraspeshën në pozita dhe lëvizje të
ndryshme;
RV–II/B5 shfaq ndryshim të fuqisë së pjesëve të caktuara
të trupit dhe të gjithë trupit;
RV–II/B6 shfaq ndryshim të fleksibilitetit në pjesë të
caktuara të trupit.
RV-III/C1 shpreh emocione pozitive gjatë vallëzimeve dhe
kërcimeve;
RV– III/C2 është i vendosur dhe këmbëngulës gjatë
kryerjes së vallëzimeve për fëmijë, lojërave me vallëzim
dhe valleve popullore;
RV–III/C3 shfaq vetëbesim gjatë kryerjes së lëvizjeve
ritmike;

lëvizje ritmike e trupit më së shpeshti në harmoni me tingujt e muzikës.

Tempi: shpejtësia me të cilën realizohet kompozicioni ose disa pjesë tw tij.
Ritmi: rrjedha e tingujve dhe toneve me kohëzgjatje të ndryshme.
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RV–III/C4 dallon lëvizjet estetike.
RV–III/Ç1 respekton rregullat për sjellje të sigurt gjatë
kryerjes vallëzimeve, kërcimeve dhe valleve të thjeshta;
RV–III/Ç2 sillet miqësisht dhe bashkëpunon në grup gjatë
kryerjes vallëzimeve, kërcimeve dhe valleve të thjeshta.

RV–III/Ç të aftësohet për sjellje të
përshtatshme sociale gjatë kryerjes së
lëvizjeve të thjeshta të vallëzimeve dhe
valleve popullore
RV–III/D të zhvillojë shprehi dhe zakone të
shëndetshme për lëvizje të sigurt në
hapësirë gjatë kryerjes së lëvizjeve të
thjeshta të vallëzimeve dhe valleve
popullore

RV-III/D1 ushtron rregullisht;
RV–III/D2 posedon shprehi të higjienës personale.

FUSHA PROGRAMORE: LOJËRA
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
L-III/А i kryen drejt format natyrore të
lëvizjes përmes pjesëmarrjes në lojëra të
ndryshme elementare dhe lojëra të stafetës

-

-

-

Lojëra të ndryshme elementare dhe lojëra të
stafetës dhe pa rekuizite
Lojëra më komplekse me tullumbace dhe topa
me përmasë, formë, peshë, vëllim të ndryshëm
dhe me pjesë të ndryshme të trupit
Përkryerja e ndërrimit të drejtimit, pasimit,
udhëheqjes dhe rrotullimit të topave të
ndryshme ën mënyra të ndryshme
Drejtimin e topit drejtë dhe me ndryshim të
drejtimit.

L-III/А1 dallon dhe kryen lojëra të thjeshta motorike me
ecje dhe vrapim;
L-III/А2 di të kryejë lojëra të thjeshta motorike me kërcime;
L-III/А3 di të luajë lojëra të thjeshta motorike me gjuajtje
dhe kapje (me aksesorë dhe rekuizita me formë dhe
madhësi të ndryshme);
L-III/А4 di të kryejë drejt lojëra të thjeshta motorike për
zhvillim të baraspeshës dhe precizitetit;
L-III/А5 di të luajë lojëra drejt lojëra të thjeshta
elementare;
L-III/А6 di të luajë lojëra drejt lojëra të thjeshta stafete.
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L –III/B të zhvillojë shkathtësi motorike gjatë
kryerjes së lojërave

-

Rrotullimi, hedhja, pasimi dhe kapje me dy duar
të llojeve të ndryshëm topave të, duke qëndruar
në vend dhe duke lëvizur.
Lojëra të ndryshme tradicionale dhe kreative me
top
Lojëra reale dhe elementare me top ...
Lloje të ndryshme në poligone me dhe pa
rekuizita

L-III/B1 shfaq ndryshim në shpejtësinë7 e lëvizjes;
L–III/B2 shfaq ndryshim në qëndrueshmëri8 gjatë lëvizjes;
L–III/B3 shfaq ndryshimin e koordinimit8 të gjithë trupit
gjatë lëvizjes;
L–III/B4 mban baraspeshën8 në pozita dhe lëvizje të
ndryshme;
L–III/B5 shfaq ndryshim të fuqisë8 së pjesëve të caktuara të
trupit dhe të gjithë trupit;
L–III/B5 shfaq ndryshim të fleksibilitetit8 në pjesë të
caktuara të trupit.

L –III/C të zhvillojë veti psikologjike gjatë
realizimit të lojërave

7Bateria

L-III/C1 shpreh emocione pozitive gjatë lojës me nxënësit
tjerë (përmbahet, di të gëzohet në fitore, pranon disfatën).

e standardizuar e testeve për vlerësim të aftësive motorike dhe masave për vlerësim të karakteristikave antropometrike (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM)
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L-III/Ç1 respekton rregullat e sjelljes në lojëra;

L–III/Ç të aftësohet për sjellje të duhur
shoqërore gjatë realizimit të lojërave

L-III/Ç2 sillet miqësisht dhe bashkëpunon me të tjerët në
lojë;
L-III/Ç3 shpreh mbështetje për ekipin e tij (gojarisht dhe
gjatë lojës);
L-III/Ç4 shpreh emocione pozitive gjatë lojërave.

L –III/D të zhvillojë shprehi të shëndetshme
dhe shprehi për lëvizje të sigurt në hapësirë
gjatë kryerjes së lojërave

L-III/D1 ushtron rregullisht;
L–III/D2 posedon shprehi të higjienës personale;
L–III/D3 kujdeset drejt për higjienën e pajisjeve sportive;
L-III/D4 herë pas herë reagon gjatë lëvizjes në situata të
ndryshme;
L-III/D5 lëviz sigurt në hapësirë.

FUSHA PROGRAMORE: PËRBAJTJE TË LËVIZJES NGA MJEDISI ALTENATIV 8
Qëllim i veçantë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit

Rezultate e të nxënit

Nxënësi/nxënësja:
PLMA-III/А i kryen drejt format themelore të
lëvizjes në mjedise të ndryshme

8Aktivitetet

-

Not: aktivitete në ujë me detyra të dhëna në
formë të lojës, ushtrime për rregullimin e
rezistencës së ujit, zhytja me kokë në ujë, shikim
nën ujë, nxjerrje e frymës nën ujë, qëndrim mbi
ujë, hedhje me këmbë në ujë, ndërlidhja e
ushtrimeve për përshtatje në ujë përmes

PLMA-III/А1 kryen drejt dhe në mënyrë të kontrolluar
aktivitete në mjedis të ujit;
PLMA-III/А2 rrëshqet drejt (me rrëshqitëse, sajë, ski, në
kushte të ndryshme);
PLMA-III/А3 drejton si duhet trotinetin, biçikletën dhe
patinazhin me rrota.

dhe rezultatet do të realizohen varësisht nga kushtet, të cilat i posedon shkolla dhe rrethi ku ajo ndodhet (infrastrukturore, natyrore).
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PLMA-III/B të zhvillojë shkathtësi motorike
gjatë kryerjes së përmbajtjeve të lëvizjeve
nga mjedisi alternativ

-

-

lojërave të ndryshme elementare në ujë të
cekët.
Aktivitete dimërore: lojëra në borë, rrëshqitje
me sajë, rrëshqitje mbi akull, ski (ushtrime për
përshtatje mbi ski, hipje mbi ski, kthim në vend
me ski në sipërfaqe të sheshtë, lëshim përpara,
lëshim me frenim, figura elementare).
Vozitje: trotinet, biçikletë (me 2 dhe 3 rrota)
dhe patinazh me rrota
Ecje në këmbë, lëvizje orientuese dhe ngjitje në
shkëmb artificial.

PLMA-III/B1 shfaq ndryshim të shpejtësisë9 gjatë lëvizjes;
PLMA-III/B2 shfaq ndryshim në qëndrueshmëri10 gjatë
lëvizjes;
PLMA-III/B3 shfaq ndryshimin e koordinimit10 të gjithë
trupit gjatë lëvizjes;
PLMA-III/B4 mban baraspeshën10 në pozita dhe lëvizje të
ndryshme;
PLMA-III/B5 shfaq ndryshim të fuqisë10 së pjesëve të
caktuara të trupit dhe të gjithë trupit;
PLMA -III/B6 shfaq ndryshim të fleksibilitetit10 në pjesë të
caktuara të trupit.

PLMA-III/C të zhvillojë veti psikologjike gjatë
kryerjes së përmbajtjeve të lëvizjeve nga
mjedisi alternativ

PLMA -III/C1 shpreh emocione pozitive gjatë pjesëmarrjes
në aktivitete në ambientin ujor;
PLMA -III/C2 shpreh emocione pozitive gjatë pjesëmarrjes
në aktivitete dimërore;
PLMA -III/C3 shpreh emocione pozitive gjatë vozitjes me
patine me rrota, trotinet dhe biçikletë;
PLMA-III/C4 shpreh emocione pozitive gjatë ecjes në
këmbë në natyrë;
PLMA-III/C5 shpreh emocione pozitive gjatë lëvizjeve
orientuese;
PLMA-III/C6 shpreh emocione pozitive gjatë ngjitjes në
shkëmb artificial;

PLMA - III/Ç të aftësohet për sjellje të duhur
shoqërore gjatë kryerjes së përmbajtjeve të
lëvizjeve nga mjedisi alternativ

PLMA-III/C7 respekton rregullat e sjelljes gjatë lëvizjeve në
mjedise të ndryshme;
PLMA-III/Ç1 respekton rregullat e sjelljes në situatë
adekuate;
PLMA-III/Ç2 kontribuon në realizimin e detyrave.

9
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PLMA-III/D të zhvillojë shprehi të
shëndetshme dhe shprehi për lëvizje të
sigurt në hapësirën e kryerjes së
përmbajtjeve të lëvizjeve nga mjedisi
alternativ

PLMA -III/D1 kujdeset për mjedisin që e rrethon;
PLMA-III/D2 kujdeset drejt për higjienën e pajisjeve
sportive;
PLMA-III/D3 reagon në kohën e duhur, kur lëviz në situata
të ndryshme;
PLMA -III/D4 lëviz sigurt në mjedis.
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