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Të nderuar arsimtarë, profesorë, realizues të aktiviteteve interkulturore jashtëmësimore 
sipas modelit Nansen për arsim interkulturor,

Krijimi i këtij praktikumi ka një qëllim themelor dhe bartës- ofrimin dhe prezantimin e 
shembujve të sukseshëm dhe inventiv të aktiviteteve jashtëmësimore interkulturore, të 
derivuara nga sekcione të ndryshme dhe të përshtatura për mosha të ndyshme të nxënësve.

Të gjitha përgaditjet ditore për aktivitete jashtëmësimore të prezentuara në këtë Praktikum 
janë vetëm një model apo varijantë e aktivitetit jashtëmësimor dhe në asnjë rast nuk kanë për 
qëllim të bëhen të unifikuara për të gjithë tandemet dhe grupet e mësimdhënësve të cilët në 
perspektivë do ti realizonin të njëjtat. 

Shembujt e ofruar të planifikimeve për aktivitete jashtëmësimore duhet të shërbejnë si një 
mostër, orientim për tandemet e mësimdhënësve gjatë planifikimit të aktivitetit jashtëmësi-
mor me qëllim që të përfshihen veçoritë kryesore të modelit Nansen për arsim interkulturor 
respektivisht: promovimi i bashkëpunimit ekipor dhe tandemik; qasja e individualizuar ndaj 
nxënësve konform mundësive të tyre, potencijaleve, aftësive, interesave; përkrahje e aktivi-
teteve të lojës si një metod bartës i punës; kujdesi ndaj komponentës dygjuhësore; dizajni i 
hapsirës interkulturore shkollore, etj. 

Të gjitha aktivitetet e propozuara jashtëmësimore të cilat janë të ofruara në praktikumin, 
rrjedhin nga sekcionet e ndyshme të inkorporuara në programet vjetore për aktivitete 
jashtëmësimore për mosha dhe klasë të ndyshme.

Gjatë zgjedhjes së shembujve të aktiviteteve jashtëmësimore, u vë kujdes në korelacionin 
dhe lidhjen e ndërsjellë mes temave ditore, me qëllim që të ofrohen qasje të ndryshme gjatë 
planifikimit, organizimit dhe realizimit të temave me përmbajtje të përafërt tematike- kështu 
që do të paraqiten aktivitete përmes të cilave janë përpunuar tema si: lule afër lules, kurorë 
lulesh (për nxënës të shkollave fillore) ose tema si: vetitë e mia, shoqëria, bashkëpunimi etj. 
(për nxënës të shkollave të mesme). 

Shpresojmë se të njëjtat do të shërbejnë si një inspirim dhe shtytës për ju gjatë krijimit, 
planifikimit dhe realizimit të aktiviteteve të shumta origjinale jashtëmësimore, të cilat e 
bartin parashenjën e aktiviteteve të interkulturore sipas modelit Nansen për arsimim të arsim 
interkulturor. 

Shprehim një falënderim të veçantë deri tek tandemet e mësimdhënësve nga shkollat fil-
lore dhe të mesme për materialet e dorëzuara respektivisht përgaditjet ditore të cilat janë 
të plotësuara në bashkëpunim me ekipin për edukim, trajnim dhe zhvillim duke falënderuar 
informatat kthyese të përfituara nga ana e nxënësve gjatë realizimit të tyre të drejtëpërdrejtë 
dhe fillestar. 

Me respekt,

Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup
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sekcionet
6 - 10 Eko sekcioni

12 - 14 Hulumtuesit e vegjël

16  Shprehje dhe krijimtari kreative

18  Sekcioni i artit

20  Sekcioni i trafikut

aktivitetet
 Kopshti me lule 6
 Ylberi  8
 Kavanozat në bodrumin tonë   10
 Si rriten eshtrat? 12
 Vullkani 14
 Kurora me lule  16
 Loja e erës 18

Në udhëkryq        20

4



5

Shembuj të aktiviteteve jashtëmësimore 
interkulturore sipas MNAI

( për nxënës të arsimit fillor )
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Eko sekcioni

Месечна тема  /  Tema mujore Lule afër lules

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Kopshti me lule

Цели и задачи  /  Qëllimi i orës

•	 zhvillimi i ndjenjës së estetikës tek nxënësit;

•	 Stimulimi i memorjes tek nxënësit;

•	 shtytja e nxënësve për përcjelljen e pavarur të 
ndyshimeve në natyrë si dhe ilustrimin e tyre;

•	 zgjërimi i eksperiencës së fëmijëve për dukuritë 
natyrore dhe vërejtja e lidhshmërisë së ndersjellë. 

Наставни форми  /  Format mësimore Frontale, grupore dhe individuale

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, metoda e punës praktike, metoda e 
ilustrimit

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

Ilustrimi i kopshtit me lule, kartolina me lule të 
ndryshme, hamer, aplikacione me lule, fije leshi, 
ngjitës, gërshërë.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведен дел  / Aktiviteti hyrës

Loja: memorje. Nxënësit luajnë lojën e memorjes gjatë së cilës duhet të zbulojnë kartolina në të cilat 
gjenden lloje të ndryshme të luleve.  Në kartolinat me lule gjendet një ilustrim i kopshtit me lule i cili 
duhet zbukuruar në fund. 

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Nxënësit janë të ndarë në katër grupe dhe secili grup  krijon një kopësht me lule (ngjiten lule në hamer  
të gjelbërt).

Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës

Lojë: çka mbajte mend nga fotografia. Nxënësit e shikojnë ilustrimin me kopshtin e luleve dhe tentojnë 
të mbajnë mend se çka ka në të.  Mandej ilustrimi kthehet përmbys dhe nxënësit mundohen të 
përshkruajnë ilustrimin dhe të numrojnë se çka ka në të. 

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Eko sekcioni

Месечна тема  /  Tema mujore Pranvera në vendin tim

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Ylberi

Цели и задачи  /  Qëllimi i orës

•	 përcjellja e kujdeshme dhe qëllimi i emrave të 
caktuar;

•	 zhvillimi i precizitetit dhe ndjenjës së estetikës tek 
nxënësit;

•	 shtytja e origjinalitetit dhe fantazisë tek fëmijët;

•	 njoftimi me arsyet më të shpesha për paraqitjen e 
dukurive më të shpesha natyrore në pranverë , si 
dhe emërtimin e tyre të drejtë;

•	 përkrahja e kuriozitetit fëmijëror për studimin dhe 
hulumtimin e dukurive natyrore. 

Наставни форми  /  Format mësimore Frontale, grupore dhe individuale

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, metoda e demonstrimit, metoda e 
bisedës, metoda e punës praktike, metoda e ilustrimit

Дидактички средства и помагала

Pajisjet dhe mjetet didaktike 

Kartolina nga kartoni me ngjyrat e ylberit, ilustrim 
i ylberit, CD plejer, CD muzikore, ngjyra temper, 
gota, paleta, brusha, hamerë të kaltërt, DVD me film 
vizatimor. 

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА / STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведен дел  /  Aktiviteti hyrës

Nxënësit e luajnë lojën e memorjes duke qëlluar një ngjyrë të caktuar. Nxënësit qëndrojnë në rreth, dhe 
çdo nxënës duhet futur brenda rrethit ku janë të vendosura kartolinat me ngjyrat e ylberit dhe duhet të 
qëllojë çiftet me ngjyrë të njejtë. Në kartolinat me ngjyra gjendet ilustrimi i ylberit i cili duhet të shfaqet 
në fund me përfundimin e lojës dhe zbulimin se çka gjendet në ilustrimin. 

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Nxënësit  janë të ndarë në katër grupe dhe secili grup ka për detyrë të krijojë një ylber. Në secilin grup 
ka nga gjashtë nxënës ku secili me ngjyra temper duhet të ngjyrosë një pjesë të caktuar të ylberit. Në 
prapavijë nxënësit dëgjojnë këngën „Ylberi“.

Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës

Nxënësit  të ulur  në  gjysëmrreth shikojnë filmin e vizatuar „Arushi Rupert“ – epizodi Ylberi.

Констатации и забелешки од одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Eko sekcioni

Месечна тема  /  Tema mujore Lojëra me glinë dhe qelq

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Kavanozat në bodrumin tonë      

Цели и задачи  /  Qëllimi i orës

•	 shtytja dhe përkrahja e të menduarit logjik;
•	 zhvillimi i muskulaturës së imët të duarve gjatë 

punës me pjesë të vogla letre;
•	 përkrahja e shprehisë së punës për mirëmbajtje të 

rregullt të shtëpisë familjare;
•	 zhvillimi i eko ndërgjegjes tek nxënësit për 

ruajtjen dhe reciklimin e kavanozëve nga qelqi;
•	 zhvillimi i shqisave për erë dhe shije.

Наставни форми  /  Format mësimore Frontale, grupore dhe individuale

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, metoda e demonstrimit,metoda e 
bisedës, metoda e opservimit, metoda e hulumtimit

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

kasetofon, CD muzikore, artikuj të ndryshëm, hamer, 
fletë me pemë dhe perime, kolazh, tekstil, lidhëse, 
kavanoza me turshi

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT
Воведен дел  /  Aktiviteti hyrës

Nxënësit ndahen në katër grupe.  Aktiviteti fillon me lojën„Njihe sipas ngjyrës“. Nxënësve ju  jepen  
artikuj  të ndryshëm, pemë dhe perime me ngjyra të ndryshme, dhe të njëjtat duhet  ti grupojnë dhe të 
formojnë bashkësi  të ngjyrave. 

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Nxënësit ndahen në gjashtë grupe dhe secili merr nga një fletë e cila është në formën e ndonjë peme 
apo perimeje.  Pemët respektivisht perimet duhet të ngjiten me copëza të prera letre nga kolazhi me 
ngjyrën përkatëse. Më pas, secili nga perimet apo frutat ngjitet në kavanozin me turshi. Tre nga grupet 
bëjnë turshi nga perimet, ndërsa tre grupet tjera nga pemët.  Në fund kavanozi mbyllet me një copë 
tekstili dhe lidhëse. 

Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës

Luhet loja„Çka fshihet në kavanoz“  gjatë së cilës nxënësit me sy të lidhur duhet të marrin erën ose të 
shijojnë dhe sipas shqisave të qëllojnë se çka përmban kavanozi

Констатации и забелешки од одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Hulumtuesit e vegjël

Месечна тема  /  Tema mujore Në trup të shëndoshë, shpirt i shëndoshë

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Si rriten eshtrat?

Цели и задачи  /  Qëllimi i orës

•	 shtytja e nxënësve të zbulojnë veçoritë e procesit 
të rritjes gjatë periudhave të ndyshme të jetës,

•	 aftësimi i nxënësve për prezentim të panvarur të 
rezultateve nga hulumtimet e realizuara,

•	 vоkаbulаr  pasurimi i fjalorit aktiv tek fëmijët me 
nocione të cilat janë në korelacion me aktivitetin 
ditor, 

•	 përkrahja e nxënësve për vetëorganizim gjatë 
implementimit të detyrave hulumtuese 

Наставни форми  /  Format mësimore Grupore, individuale, frontale 

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, metoda e demonstrimit, metoda e 
sqarimit, metoda e bisedës, metoda e opservimit

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

Pllakat me skelet njerëzor, pllakat me trup njerëzor, 
eshtra të ekstremiteteve, revistë për fëmijë – Rosica, 
fletë pune me konturë të trupit njerëzor, fletë pune 
me hipotezë,fije leshi, kolazh, kashtë

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведен дел  /  Aktiviteti hyrës

Nxënësit qëndrojnë në rreth në pjesën e lirë të klasës. Arsimtarët i udhëzojnë nxënësit  të shqiptojnë  
emrin e tyre sikur  të ishin foshnje, dhe më pas ashtu siç e shqiptojnë tani, dhe në fund si do ta kishin 
shqiptuar kur të jenë të rritur. Më pas tregohen instrukcione për lojën e cila vijon, respektivisht loja “Si 
rritet lulja” (Nxënësit përmes udhëzimeve të arsimtarëve duhet të tregojnë se si rriten nga “fara deri tek 
lulja”). 

Главен дел  /  Pjesa kryesore
Nxënësit, me anë të një metode jo standard- fije leshi, hulumtojnë se cila është gjatësia e eshtrave të 
ekstremiteteve  tek  ato  krahasuar me gjatësinë e eshtrave të cilat ju shërbejnë si mjete dhe më pas 
bëjnë krahasimin me gjatësinë e eshtrave të arsimtarëve dhe në fund shënimet krahasuese  i  shkruajnë 
në një fletë pune. 
Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës

Nxënësit  ulen  në vendet e tyre dhe marrin  fleta  pune me kontura të trupit njerëzor në të cilat me 
ndihmën e fijeve të leshit, kolazh apo kashtë, çdo nxënës duhet të paraqesë  eshtrat. 

Констатации и забелешки од одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura



13



14

Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Hulumtuesit e vegjël

Месечна тема  /  Tema mujore Dukuritë e pazakonshme natyrore

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Vullkani

Цели и задачи  /  Qëllimi i orës

•	 Njoftimi i nxënësve me dukuritë e rralla natyrore si 
dhe me shkaqet e krijimit të tyre,

•	 Aftësimi i nxënësve për bashkëpunim të 
suksesshëm ekipor gjatë ndarjes së detyrave dhe 
obligimeve,

•	 Shtytja e kurreshtjes tek nxënësit përmes procesit 
hulumtues

Наставни форми  /  Format mësimore Grupore, në çifte, frontale

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, metoda e demonstrimit, metoda e 
sqarimit, metoda e bisedës

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

kompjutor, plastelin shtëpie, rërë, gurë, thartirë 
limoni, ngjyrë, sodë bikarboni.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведен дел  /  Aktiviteti hyrës

Loja vullkan.  Nxënësit rradhiten në dy rrathë koncentrik. Çdo fëmijë nga rrethi i jashtëm qëndron 
pas një fëmije nga rrethi i brendshëm, ndërsa një fëmijë qëndron në mes.  Vullkani fillon të eruptojë 
kur fëmija në mes fillon të duartrokasë dhe më pas fëmijët nga rrethi i brendshëm menjëherë 
fillojnë të duartrokasin.  Atëherë, fëmijët nga rrethi i jashtëm fillojnë të lëvizin në rreth. Kur fëmija 
në mes do ta ndërpresë duartrokitjen, do të ndërpritet dhe në rrethin e brendshëm, atëherë fëmija 
në mes dhe të gjithë fëmijët nga rrethi i jashtëm duhet të gjejnë vend pas ndonjë fëmije nga rrethi 
i brendshëm pas së cilit mund të fshehet. Fëmija i cili nuk do të arrijë të fshihet pas një fëmije nga 
rrethi i brendshëm, do të hyjë në mes dhe përsëri do të fillojë eruptimin e vullkanit. 

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Nxënësit shikojnë një film të shkurtër dokumentar për erupcionin e vullkanit.

Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës

Nxënësit në çifte modelojnë vullkan nga brumi. Pas modelimit të vullkaneve vijon eruptimi i tyre. 
Arsimtarët  së pari vendosin në shishe të vogla thartirë limoni, ujë dhe ngjyrë të kuqe e më pas shtohet 
soda e bikarbonit, në atë mënyrë vullkanet eruptojnë. 

Констатации и забелешки од одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Shprehje dhe krijimtari kreative

Месечна тема  /  Tema mujore Mirë se erdhe pranverë

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Kurora me lule

Цели и задачи  /  Qëllimi i orës

•	 shtytja  e memorjes vizuale të ngjyrave dhe 
formave nga rrethina 

•	 kultivimi i ndjenjës së estetikës dhe harmonisë 
gjatë komponimit të ngjyrave dhe formave 

•	 përkrahja e potencialit kreativ dhe krijues tek 
fëmijët 

•	 aftësimi për komponimin e formave të thjeshta 
gjeometrike si dhe formave të tjera 

•	 zhvillimi i motorikës së imët të dorës përmes lakimit 
të dorëzave të luleve rreth kurorës

Наставни форми  /  Format mësimore Grupore, individuale, frontale 

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, metoda e demonstrimit, metoda e 
vëzhgimit, metoda e punës praktike

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

Bari artificial, lule nga krep letra, bexha nga hameri, 
vazo nga hameri, rrethore nga krep traka

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведен дел  /  Aktiviteti hyrës

Aktiviteti  fillon me lojën motorike muzikore: kopështi me lule, qëllimi i së cilës është mbledhja e luleve 
nga kopështi sipas bexhit të nxënësve. 

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Aktiviteti vazhdon me lojën motorike: Përtej pengesave deri tek vazot, gjatë së cilës nxënësit kanë për 
detyrë ti tejkalojnë pengesat gjatë rrugës. Pas tejkalimit të pengesave duhet të vendoset lulja në vazo, 
duke e respektuar kriterin për ngjajshmëri të ngjyrave.

Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës

Përpunimi i kurorave nga lulet, në tre grupe (sipas ngjyrës së bexhit). Aktiviteti përmbyllet me koreografi 
të këngës „Ejani, ejani fëmijë“

Констатации и забелешки од одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Bilinmeyen kelimeler
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Sekcioni i artit

Месечна тема  /  Tema mujore Ngjyrat e ditëve të vjeshtës

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Loja e erës

Цели и задачи  /  Qëllimi i orës

•	 Aftësimi i fëmijëve për lëvizje të drejtë dhe të 
kordinuar të pjesëve të tyre të trupit;

•	 Përdorimi i drejtë i materialit për ngjyrosje;

•	 Shtytja e të shprehurit përmes vizatimit të 
dukurive natyrore të vëzhguara

•	 Përkrahje e marrëdhënieve konstruktive dhe 
bashkëpunuese mes fëmijeve gjatë procesit 
krijues.

Наставни форми  /  Format mësimore Frontale, grupore dhe individuale

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, metoda e demonstrimit, metoda e 
bisedës

Дидактички средства и помагала 
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

Libra, hamer, fletë të bardha, ngjitës, gërshërë, gjethe 
të thata

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведен дел  /  Aktiviteti hyrës

Aktiviteti fillon me lojën motorike muzikore: „Era’’, gjatë së cilës fëmijët mbajnë në duar shiritë të gjatë 
shumëngjyrësh. Në prapavijë në audio xhirim e dëgjojnë zhurmën e erës. Sipas tingujve të erës fëmijët 
duhet ti lëvizin duart e tyre. 

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Në vazhdim në mes të rrethit vendosim gjëra të ndyshme dhe fëmijët duhet të supozojnë se çka do të 
ndodhë me gjërat nëse i fryn era. Për të konfirmuar supozimet e nxënësve, me ndihmën e tharëses për 
flokë fryejmë në artikujt e ndryshëm. Më pas, nxënësit ndahen në katër grupe dhe secili grup duhet 
të vizatojë në hamer erën e paramenduar në vazhdimësi të mjegullës, pikave të shiut dhe ombrellave 
paraprakisht të vizatuara.  

Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës

Secili grup e prezanton produktin përfundimtar. 

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri
Дата  /  Data
Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Sekcioni i trafikut

Месечна тема  /  Tema mujore Trafiku tokësor

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Në udhëkryq...

Цели и задачи  /  Qëllimi i orës

•	 të zgjërojnë njohuritë e tyre për trafikun dhe të 
shtytet interesi i tyre për këtë lloj kumunikacioni;

•	 të aftësohen nxënësit për klasifikimin e mjeteve 
transportuese të cilat bëjnë pjesë në trafikun 
tokësor;

•	 shtytja e potencialit kreativ tek nxënësit;
•	 shtytja e origjinalitetit dhe shpikjeve të reja tek 

nxënësit;
•	 shtytja e nxënësve për dekorim estetik;
•	 përkrahja e punës në grup dhe bashkëpunimit mes 

nxënësve.

Наставни форми  /  Format mësimore Frontale, grupore dhe individuale

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, metoda e bisedës, metoda folëse, 
metoda e punës praktike, metoda e ilustrimit

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

Kartolina me mjete transportuese, kuti nga kartoni, 
ngjitës, kolazh, shkopinj druri, fllomasterë

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT
Воведен дел  /  Aktiviteti hyrës
Në pjesën hyrëse nxënësit e luajnë lojën„Secili në garazhën e vet“.  Secili nxënës merr një  kartolinë në të 
cilën gjendet një mjet transportues i trafikut tokësor (autobus, veturë, kamion, motor, biçikletë, traktor, 
mjet transportues me karrocë), me ngjyra të ndryshme (e kuqe, e verdhë, e kaltërt, e gjelbërt). Nxënësit 
në shenjën e dhënë fillojnë të lëvizin, duke i imituar mjetet  përkatëse të transportit, ndërsa në shenjën 
e parkimit, secili duhet  të ndalojë në vendin e tij të parkimit, në garazhën përkatëse të cilën e kanë te 
kartelën e tyre. 

Главен дел  /  Pjesa kryesore
Në pjesën kryesore, nxënësit janë të ndarë në shtatë grupe sipas kartelës të cilën e kanë tërhequr në të 
cilën gjendet një mjet transportues tokësor. Secili grup duhet të përpunojë një mjet transportues me 
materialet e dhëna në bazë të udhëzimeve të arsimtarit. 
Grupi i parë– konstrukton një autobus me materialet të recikluara 
Grupi i dytë – konstrukton një veturë me materialet të recikluara
Grupi i tretë– konstrukton një kamion me materialet të recikluara
Grupi i katërt– konstrukton një motor me materialet të recikluara
Grupi i pestë– konstrukton një biçikletë me materialet të recikluara
Grupi i gjashtë – konstrukton një traktor me materialet të recikluara
Grupi i shtatë – konstrukton një mjet transportues me karrocë, me materijale të recikluara
Derisa nxënësit punojnë, në prapavijë dëgjohen këngët„Dua veturë të bukur“ dhe„Autobusi me kat“.

Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës
Në pjesën përmbyllëse nxënësit e luajnë lojën „Gjeje kush është ndryshe“, ku janë të vendosura kartela të 
ndryshme me mjete transporti, nxënësit duhet të zbulojnë cili mjet transportues nuk e ka vendin në atë 
grup mjetesh. 

Констатации и забелешки од одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura



21



22

sekcionet
24 - 32 Unë dhe të tjerët

34  Etno sekcioni

36  Sekcioni muzikor

38  Programi për arsimim për   
                 paqe dhe tolerancë

aktivitetet
 Vetitë  e mija të mira 24
 Shoqëria ime  26
 Bashkëpunimi në shkollë  28
 Gëzim / pikëllim 30
 Dhuna në shkollë 32
 Nëpër qytetet e R.M.  34
 Koncerti më i suksesshëm 36

Në Austri        38
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Shembuj të aktiviteteve jashtëmësimore 
interkulturore sipas MNAI

( për nxënës të arsimit të mesëm )
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri  

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Unë dhe të tjerët

Месечна тема  /  Tema mujore Shoqëria

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Vetitë  e mia të mira

Цели и задачи  /  Qëllimi i orës

•	 përforcimi i imazhit pozitiv për vetëveten në 
grup,

•	 kultivimi i qëndrimit pozitiv tek nxënësit ndaj 
vlerave morale universale,

•	 thellimi i raporteve interpersonale mes nxënësve 
në grup. 

Наставни форми  /  Format mësimore Frontale, grupore, tandemike

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, demonstrimit, punës praktike dhe 
bisedës

Дидактички средства и помагала 
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

LCD projektor, fllomasterë, fleta, markerë, etj.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

 Nxënësit ndahen në çifte me përzgjedhje të rastësishme, me ç’rast të gjithë punojnë së bashku.  Një 
nxënës e prezanton vetveten brenda 20 sekondave dhe më pas ndërrohen.  Mandej luhet dhe rrethi i 
dytë dhe njëkohësisht prezantohen gjërat të cilat janë të rëndësishme për çdo anëtar të tandemit (Për 
mua është me rëndësi…), dhe më pas në rrethin e ardhëshëm prezantohet e njejta në konotacionin 
(Është me rëndësi për ty..), ndërsa loja përmbyllet me thëniet: Eshtë me rëndësi për ne…

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Çdo fëmijë merr një fletë në të cilën janë të shënuara tre kolona,  me atë që në kolonën UNË duhet ti 
shënojnë vetitë e mira personale.  Më pas, në kolonën PRINDËRIT duhet të shënojnë se si e shikojnë 
këtë veti prindërit e nxënësit, ndërsa në kolonën e tretë MOSHATARËT se si e perceptojnë atë veti (p.sh. 
nëse ndonjë nxënës shkruan se është pedant dhe i rregullt, prindërit ndoshta janë të kënaqur, derisa 
moshatarët mund të medonjë se ajo është gjë e mërzitshme, joinventive, etj.)

Завршна активност  / Aktiviteti përmbyllës

Aktivititeti përmbyllet me teknikën Lulja ime, përmes së cilës prezentohet emri personal, dy veti të 
mira, dy persona që kanë patur ndikim mbi zhvillimin, si dhe aftësitë personale të cilat i konsideron si 
përparsi dhe çka dëshiron të arrijë si individ. Përmes kësaj teknike, çdo nxënës jep kontributin e tij për 
përmbylljen e temës ditore. 

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri  

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Unë dhe të tjerët

Месечна тема  /  Tema mujore Shoqëria

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Shoqëria ime

Цели и задачи   /  Qëllimi i orës

•	kultivimi dhe përforcimi i shoqërisë së ndërsjellë 
tek nxënësit ,

•	promovimi i vlerave dhe vetive pozitive shoqërore,
•	përkrahja e klimës dhe atmosferës pozitive në 

klasë.

Наставни форми  /  Format mësimore Frontale, grupore, tandemike

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, demonstrimit, punës praktike dhe 
bisedës

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

LCD projektor, trakë ngjitëse nga letra

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Secili nxënës duhet  të ngjesë një cope trakë ngjitëse në krahun e djathtë. Ngjitësi duhet ngjitur në 
formë rrethi me qëllim që të ketë dy anë ngjitëse. Nxënësit shëtisin nëpër klasë, dhe në shenjën e dhënë 
duhet të gjejnë partner me të cilin do të ngjiten. Ngjiten me krahun e djathtë të njërit i cili ka ngjitës, 
ndërsa me krahun e majtë në tjetrin që nuk ka ngjitës. Më pas vazhdojnë të shëtisin së bashku dhe në 
shenjën e ardhshme duhet të gjejnë një çift tjetër me të cilin do të bashkohen (ngjiten në mënyrë të 
njejtë). Mandej shëtisin të katërt së bashku të ngjitur, dhe në shenjën e ardhsme ngjiten me një katërshe 
tjetër derisa nuk bashkohen të gjithë anëtarët e grupit.

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Tandemet e nxënësve formohen me zgjedhje të rastësishme (p.sh. numri në ditar),  me ç’rast secili 
tandem duhet të komunikojë në mënyrë joverbale se si do të prezantohen si shokë, dhe më pas se si do 
t’i prezantojnë vetitë personale pozitive të shokut të tyre, anëtar të tandemit. 

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës

Çdo grup (i formuar nga dy tandemë nga loja e mëparshme) krijon një poster inspirues me nocionin: 
Shoqëri, duke përdorur shkronjat e para të flajës si bazë për krijimin fjalëve tjera të cilat janë në 
lidhëshmëri të ngushtë me temën e ditës (p.sh.  SH- shembullore, etj.). Secili grup e prezanton produktin 
e tij final dhe e ekspozon në pano. 

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Unë dhe të tjerët

Месечна тема  /  Tema mujore Bashkëpunimi

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Bashkëpunimi në shkollë

Цели и задачи   /  Qëllimi i orës

•	 Përforcimi i bashkëpunimit ekipor dhe tandemik 
brenda grupit,

•	 Mbështetje të formave të ndryshme të 
bashkëpunimit në shkollë mes nxënësve, 
nxënësve dhe profesorëve si dhe mes 
profesorëve,

•	 Sensibilizimi i nxënësve për rolin dhe rëndësinë e 
bashkëpunimit të ndërsjellë. 

Наставни форми  /  Format mësimore Frontale, grupore, tandemike

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, demonstrimit, punës praktike dhe 
bisedës

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

LCD projektor, gotë, ujë, shami, markerë, letra me 
ngjyrë, fllomasterë, etj.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Loja fillestare: Nxënësit ndahen në grupe në bazë të kritereve të rastësisë (p.sh. sipas lartësisë, ngjyrën e 
çorapeve, shkronjën e parë të emrit, etj.). Një nxënësi nga grupi (sipas marrëveshjes me nxënësit e tjerë 
të grupit) i lidhen sytë, dhe ka për detyrë të bartë gotën me ujë në një vend të caktuar. Nxënësit   tjerë 
nga grupi mund t’i ndihmojnë, por nuk guxojnë ta prekin dhe duhet të thuan vetëm një fjalë si kahëzim 
deri tek destinacioni.  Nxënësit e grupeve tjera bëjnë zhurmë për ta vështërsuar arritjen deri tek vendi 
i caktuar. Grup më i mirë shpallet ai i cili për kohë më të shkurtër e mbaron detyrën duke falënderuar 
bashkëpunimin dhe organizimin e mirë.

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Nocionin ‘’bashkëpunim’’ secili grup e përpunon me ndihmën e teknikës Kalaveshi i rrushit, pas së cilës 
grupet e prezantojnë ate. Më pas grupet vazhdojnë duke përdorur teknikën Diagrami i Venit, me qëllim 
që të zbulojnë lidhëshmërinë gjatë bashkëpunimit mes: nxënësve, profesorëve, duke vënë theksin në 
format e bashkëpunimit të tyre të ndërsjellë në shkollë.

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës

Çdo grup cakton një simbol për bashkëpunim në temat vijuese: bashkëpunim nxënës- nxënës; 
bashkëpunimin nxënës- profesor; bashkëpunimin profesor- profesor. Simbolet e caktuara ekspozohen 
në panonë mujore të sekcionit dhe për të njëjtat secili grup ofron sqarim dhe interpretim origjinal. 

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Unë dhe të tjerët

Месечна тема  /  Tema mujore Ndjenjat e mia

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Gëzim / pikëllim

Цели и задачи   /  Qëllimi i orës

•	 Përkrahja e nxënësve gjatë shprehjes së llojeve të 
ndyshme të ndjenjave;

•	 Emërimi i drejtë i ndjenjave dhe gjendjeve 
emocionale;

•	 Shtytja e komunikimit joverbal dhe interpretimin e 
tij të drejtë në jetën e përditshme.

Наставни форми  /  Format mësimore Frontale, grupore, tandemike

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, demonstrimit, punës praktike dhe 
bisedës

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

LCD projektor, material përgaditor

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Nxënësit rradhiten në rreth në mes të hapsirës. Secili duhet të bëjë një gjest të gëzimit dhe më pas 
vazhdon i ardhëshmi. Kur rrethi mbaron, të gjithë duhet të bëjnë një gjest pikëllimi.  Përmes  teknikës së 
kubit përpunohen nocionet gëzim dhe pikëllim në grupe (në katër grupe nxënësit ndahen në bazë të 
kritereve vijuese:  nga gjashtë  kartela me fytyrë të buzëqeshur me ngjyrë të verdhë dhe rozë, dhe nga 
gjashtë  kartela me fytyrë të pikëlluar me ngjyrë të kaftë dhe ngjyrë gri).

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Grupet e shpërndara punojnë në të shprehurit e gëzimit dhe pikëllimit përmes  teknikave dhe 
materialeve të ndryshme, p.sh.: përpunimin e maskës për  fytyrë nga  glina, tullumbacë me ngjyrë 
të cilat asocojnë në ndonjë ndjenjë, shprehjen e ndonjë gjendjeje të gëzimit apo pikëllimit me anë 
të vizatimit, shprehja apstrakte e gëzimit dhe pikëllimit, paraqitja e lëvizjeve- skulpturave të cilat e 
simbolizojnë gëzimin apo pikëllimin.
(Në prapavijë lëshohet muzikë instrumentale–muzikë gëzimi dhe pikëllimi)

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës

Prezantim i punimeve: Si mund të korrigjojmë pikëllimin në gëzim.  Mendime- mençuri të cilat do të 
rrjedhin nga nxënësit në temën gëzim dhe pikëllim. Shembull: Fëmijët janë gëzimi i prindërve. Gëzimi 
është më i madh kur ndahet me të tjerët.

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Unë dhe të tjerët

Месечна тема  /  Tema mujore Konfliktet

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Dhuna në shkollë

Цели и задачи   /  Qëllimi i orës

•	 Kultivimi i sjelljes së padhunshme mes nxënësve 
në klasë dhe brenda objektit shkollor,

•	 Aftësimi i nxënësve për parandalimin e sjelljes së 
dhunshme dhe zgjidhja e sukseshme e situatave 
konfliktuoze, 

•	 Promovimi i vlerave shkollore si rreth pozitiv 
emocional

Наставни форми  /  Format mësimore Frontale, grupore, tandemike

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, demonstrimit, punës praktike dhe 
bisedës

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

LCD projektor, hamera, markera, copë tekstili, pej, 
shkoptha druri, etj.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Loja hyrëse: Nxënësit pozicionohen në rreth. Nxënësi i parë duhet të bëjë një lëvizje apo gjest me të cilin 
do të demonstrojë sjellje të dhunshme ndaj nxënësit i cili qëndron afër tij. Më pas ai një nxënësi  tjetër 
dhe ashtu me rradhë derisa të përmbyllet rrethi.  Loja përsëritet, por me demonstrimin e një lëvizje apo 
gjesti i cili demonstron shoqëri. 

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Nxënësit ndahen në grupe, me zgjedhje të rastësishme. Profesorët  japin shembull  të një ndodhie të 
dhunshme në shkollë, si p.sh: Rrahje mes nxënësve me ç’rast sqarojnë se si ka filluar, kush ka marrë pjesë 
dhe kush është i involvuar. Nxënësit në grupe kanë për detyrë së bashku të arrijnë marrëveshje se cila 
është mënyra më e mirë për zgjidhjen dhe tejkalimin e konfliktit. Kur  të gjitha grupet do të përfundojnë 
vijon dramatizimi i zgjidhjes së ofruar. 
Në fund, profesorët sqarojnë se si me të vërtetë ka mbaruar rasti. 

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës

Aktiviteti përmbyllet me përpunimin e flamurit për çdo klasë e cila e përkrah akcionin global për sjellje 
të pa dhunshme mes të rinjëve. 

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /   Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Etno sekcioni

Месечна тема  /  Tema mujore Qytete dhe fshatra

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Nëpër qytetet e R.M.

Цели и задачи  /  Qëllimi i orës

•	 Kultivimi i sjelljes tolerante ndaj diferencave në 
R.M.;

•	 Zbulimi i veçorive të regjioneve të ndryshme në 
R.M.;

•	 Kultivimi i dashurisë dhe ndjenjave pozitive ndaj 
vendlindjes ;

•	 Përkrahja e marrëveshjes së pavarur dhe 
konstruktive gjatë procesit të realizimit të 
aktiviteteve të projektit në nivel  të çdo grupi

Наставни форми  /  Format mesimor Frontale, grupore, tandemike, individuale

Наставни методи  /  Metodat mesimor Metoda e lojës, metoda e punës praktike, 
demonstrimit, ilustrimit, bisedës

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike

Kartolina, hamera, ngjitës, fllomasterë, fotografi, CD

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Aktiviteti fillon me ndarjen në grupe me zgjedhje të rastësishme (p.sh. në bazë të numrit të ngjitur në 
çdo karrige), me çka formohen pesë  grupe- secili grup merr disa emra të qyteteve të Maqedonisë, si dhe 
disa simbole (tipike për to, si p.sh. Koçani- oriz, Ohri- perla, Gejvgjelia- shegë, Berova- djath, Krusheva- 
llokum etj.) Qëllimi është që emri i çdo qyteti sa më shpejt të lidhet me simbolin adekuat. Aktiviteti 
plotësohet me lidhjen e emrit të vjetër të qytetit me të tanishmin, si dhe me zbulimin e kartolinës 
përkatëse të çdo qyteti.

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Zbulimi i legjendave për origjinën e emrave të pesë  qyteteve nga rajonet e ndryshme gjeografike në 
R.M., me ç’rast çdo grup e dramatizon ngjarjen para nxënësve tjerë. 

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës

Krijimi i një makete të qytetit amë,  me ndarje në grupe, p.sh. një grup mund të krijojë monumente, 
grupi  tjetër  objekte më të rëndësishme, grupi i tretë veçoritë natyrore të qytetit, etj..

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Sekcioni muzikor

Месечна тема  /  Tema mujore Në ritmin e shekullit 21

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Koncerti më i suksesshëm

Цели и задачи   /  Qëllimi i orës

•	Sensibilizimi i nxënësve për njohjen e 
komponentës estetike dhe vlerave artistike në lloje 
të ndryshme  të instrumenteve  muzikore

•	Zhvillimi i pikëpamjeve tolerante dhe kosmopolite 
ndaj instrumenteve  të ndryshme muzikore 

•	Ballafaqimi me rëndësinë dhe përgjegjësinë rreth 
përgaditjes dhe realizimit të një  instrumenti 
muzikor 

Наставни форми  /  Format mësimore Frontale, grupore, tandemike, individuale

Наставни методи  /  Metodat mësimore
Metoda e lojës, metoda e punës praktike, metoda 
e opservimit, metoda e bisedës, metoda e 
demonstrimit

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

LCD projektor, instrumente muzikore, CD, markerë, 
hamerë, fllomasterë, ngjitës

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës
Njohja e koncerteve nga zhanret e ndryshme të muzikës përmes LCD projektorit, p.sh: koncert i muzikës 
popullore nga Mile Kuzamovski, Shkurte Fejza, etj., koncerte të muzikës zbavitëse nga Tuna, Adrian 
Gaxha, Toshe, Karolina, si dhe të muzikës së huaj zbavitëse: Eminem, Bijonse, Metalika, të muzikës klasike 
siç është orkestra sinfonike e Vienës, etj. 
Главен дел  /  Pjesa kryesore

Përgatitje e nxënësve për koncert.
Në grupe me anë të një kriteri paraprakishtë të vendosur, nxënësit punojnë në detyra të domosdoshme 
për organizimin e koncertit. Për shembull:

•	 Bileta
•	 Pllakat
•	 Skenografia (skena, mikrofoni,zërimi, prapavija skenike)
•	 Vokalet përcjellëse
•	 Tandemi i udhëheqësve
•	 Fotografimi dhe xhirimi
•	 Publiku, organizimi i hapsirës

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës

Përcjellja e koncertit të nxënësve e plotësuar me më shumë pika të shkurta muzikore.

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Programi për arsimim për paqe dhe tolerancë

Месечна тема  /  Tema mujore Nëpër shtetet e Unionit Evropian

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Në Austri

Цели и задачи  /  Qëllimi i orës

•	 Njohja me veçoritë kulturore dhe historike dhe 
me pasuritë natyrore të Austrisë,

•	 Kultivimi i sjelljes tolerante tek nxënësit ndaj 
kulturave, popujve, traditave dhe zakoneve të 
ndyshme, 

•	 Shtytja e të menduarit  logjik dhe fleksibil tek 
nxënësit,

•	 Përforcimi i interaksionit mes nxënësve nga dy 
bashkësitë e ndyshme etnike,

•	 Zgjërimi i fjalorit aktiv të nxënësve me nocione 
nga të dy gjuhët

Наставни форми  /  Format mësimore Frontale, grupore, metodë individuale e punës

Наставни методи  /  Metodat mësimore Metoda e lojës, bisedës, demonstrimit, punës 
praktike

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike

Materiale propaganduese, flamuj, CD muzikore, 
shtrudlla, çokollata, letra ngjitëse, hamerë, 
fllomasterë, etj.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Aktiviteti  fillon me ASOCIACION në të cilin janë të kyçur të gjithë nxënësit, dhe i cili realizohet në mënyrë 
dygjuhësore. Përmes katër nocioneve kyçe (Viena, Mocart, skijim dhe Danubi) nxënësit duhet të zbulojnë 
temën e ditës (Аustria).

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Një pjesë e nxënësve e marrin rolin e prezentuesve në katër pultet të cilat ofrojnë përmbajtje të ndryshme  
si p.sh pulti 1- sportet dimërore në Austri, pulti 2- muzika në Austri, pulti 3-koncerti Vienez, pulti 4- 
specialitete tradicionale nga kuzhina, ndërsa nxnësit tjerë kanë për detyrë që të mbledhin sa më shumë 
informata  për Austrinë gjatë vizitës së pulteve. 

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës
Secili nxënës individualisht në letër ngjitëse i shkruan të gjitha gjërat të cilat përmes këtij aktiviteti i ka 
mësuar për herë të parë për Austrinë, dhe më pas letrat ngjiten në një hamer në cilin paraprakisht  janë 
vizatuar konturat gjeografike të shtetit të Austrisë. 

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /   Fjalë të panjohura
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Data :
Mësuses klasor/ 
realizues:

Situata programore: Festimi i ditëlindjes së .................

Qëllimet dhe detyrat 
edukativo-arsimore:

•	 Shtytja e disponimit pozitiv në grup, si dhe përforcimi i interaksionit mes 
fëmijëve;

•	 Zbulimi i rëndësisë dhe domethënies së ditëlindjes në jetën e çdo fëmiut, si dhe 
të çdo familjes;

•	 Avancimi i bashkëpunimit me familjen e fëmijës që feston ditëlindjen ;
•	 Përkrahja e shprehive kulturo-higjienike gjatë qerasjes së përbashkët;
•	 Përkrahja e nxënësve gjatë aplikimit të frazave kulturo-shoqërore në dy gjuhët 

gjatë urimit të ditëlindjes;
•	 Përsëritja e këngëve të mësuara ditëlindore në të dyja gjuhët;
•	 Shtytja e nxënësve për aplikimin vetëinicijativ të rregullave të pranuara për 

lojëra grupore;
•	 Pasurimi i fjalorit aktiv tek nxënësit me nocione të reja nga dy gjuhët, siç janë: 

ditëlindje, festues, torte, dhuratë, dëshira e ditëlindjes, festim, etj.;
•	 Përforcimi i ndjenjës së pjesëmarrjes në grup.

Format e punës: Frontale, grupore, individuale

Metodat e punës: Metoda e lojës, metoda e bisedës, metoda e demonstrimit, metoda e ilustrimit

Pajisjet dhe mjetet 
didaktike:

CD me këngë fëmijësh, fotoaparat, mbishkrim dekorativ, dhuratë, enë për qerasje 
(pjata, lugë, peceta), tullumbacë, letra, fllomasterë, karrige ditëlindjesh.

Rrjedhoja e  r 
ealizimit   të   
aktivitetit:

Nxënësit  së  bashku  me  arsimtaret  ulen në rreth dhe inkurajohen që të shprehin 
sa më  shumë  supozime se pse është  e  dekoruar  klasa, kush vallë është nxënësi që 
feston, sa  vjeç  bëhet, çka ju tregon se fëmiu i bën pikërishtë 7 vjet (p.sh. cila është 
gjatësia, pesha e nxënësit), etj. 

Së bashku me të gjithë nxënësit këndohen disa këngë ditëlindjesh, në disa gjuhë, 
dhe më pas vazhdohet me lojën NXEHTË- FTOHTË, respektivisht fëmiu që feston 
del jashtë së bashku me një mësuese derisa ndërkohë fëmijët tjerë së bashku me 
mësuesen tjetër e fshehin dhuratën. 

Pasi që e ftojnë të hyjë brenda, fëmiu që feston duhet të gjejë dhuratën, ndërsa 
fëmijët i ndihmojnë, duke e udhëzuar nëpër hapsirën me fjalët nxehtë-ftohtë (nëse 
është larg dhuratës së fshehur=ftohtë, nëse është afër dhuratës=nxehtë). Këto thënie 
përdoren paralelisht në të dyja gjuhët derisa nuk zbulohet dhurata. 

Vazhdohet me lojën POZË QESHARAKE ku fëmijët vallëzojnë sipas dëshirës në 
melodi muzikore me tempo të ndryshme, duke i përshtatur lëvizjet me shpejtësinë e 
muzikës, ndërsa pas ndalimit të muzikës ata duhet të bëjnë një pozë qesharake dhe 
të pazakontë. Arsimtaret fotografojnë disa nga pozat e bëra. 

Loja e ardhëshme mund të jetë JASTËKU MUZIKOR. Jastëkët rradhiten në rreth dhe 
duhet të jenë një më pak se sa numri i fëmijëve. Në pikë muzikore fëmijët lëvizin rreth 
jastëkut, kur muzika ndalon duhet sa më shpejtë të ulen në jastëkun më të afërt. 
Fëmija i cili mbetet pa jastëk, inkurajohet të gjejë një shok/shoqe i cili do ta merr në 
prehër. Në rrethin e ardhëshëm largohet edhe një jastëk, dhe ashtu me rradhë.

SHTESË
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Rrjedhoja  e  
relizimit  të  
aktivitetit :

Qellimi i lojës është fëmijët të cilët nuk do të ulen në jastëk të gjejnë dike që do i lejon 
të ulen afër tyre dhe njëkohësisht fëmijët tjerë që kanë jastëk t’ju lëshojnë vend.

Duhet të inkurajohen të gjithë fëmijët të cilët do të rradhiten si tren (njëri pas tjetrit) 
rreth vetëm një jastëku. Kur do të mbetet vetëm një jastëk, fëmijët duhet përkrahur 
të organizohen si grup së bashku rreth të njëjtit.  

Një nga lojërat e mundshme është SHËNDROHU NË…Festuesi fiton një shkop magjik 
dhe merr të drejtën të bëjë magji me anë të cilës mund ti shëndrojë fëmijët tjerë në 
ndonjë gjë të caktuar, shtazë, person, etj. Zgjidhet një fëmijë i cili më së miri e paraqet 
apo e aktron gjëjën e caktuar dhe me atë merr të drejtën që të mbajë shkopin magjik 
dhe të ofrojë kahje të re për ndonjë magji të re. Loja përsëritet në disa rrathë.

Fëmijët më pas ulen në rreth dhe i vizatojnë fëmiut që feston të gjitha dëshirat dhe 
uratat (si një lloj i kartolinave për urim), ndërsa në ndërkohë arsimtaret së bashku me 
fëmijën që feston i rregullojnë tavolinat për qerasje ku do duhet të fryjë qirinjtë me 
ç’rast i këndohen këngët e njohura të ditëlindjeve. 

Në fund të festimit, festuesit i dhurohen të gjitha urimet e vizatuara si një kujtim për 
ahengun shkollor.

VËREJTJE:Nëse janë në mundësi,prindërit e festuesit munden gjithashtu të marrin 
pjesë aktive në realizimin dhe planifikimin e aktiviteteve. 

Vërejtje:propozimin për programin për festim  të ditëlindjeve e ofrojmë me qëllim që 
secili nga tandemet e arsimtarëve të bëj përzgjedhjen, selektimin dhe mbindertimin e 
të njejtave në përputhje me moshën e nxënësve, intereset e tyre, kushteve hapsinore si 
dhe mundësitë për organizim hapsinor. 

REKOMANDIME DHE SYGJERIME:

Lojërat e ofruara janë vetëm propozime për lojërat e mundëshme të ditëlindjeve. Realizuesit e drejtëpër-
drejtë (arsimtarët) kanë të drejtën apsolute që në mënyrë të pavarur të bëjnë zgjedhjen, ndryshimin dhe 
plotësimin e tyre.

Fleksibil  po ashtu janë rradhitja, orari si dhe numri i lojërave të cilat do ti ofrohen nxënësve.  Me rëndësi 
është të përkrahen fëmijët në pranimin aktiv të rregullave të lojërave, si dhe të shtyten në respektimin e 
tyre (për atë shkak, para çdo loje duhet pyetur fëmijët se cilat janë rregullat, duhet të përseriten bashkë 
me ta, dhe të caktohen pasojat dhe sanksionet e mundëshme për ata anëtarë të grupit të cilët nuk do ti 
respektojnë, p.sh të largohen nga loja për 2-3 rrathë, të largohet deri në fund të lojës, të mos marrë pjesë në 
dy loja të ardhëshme, etj.)

Më mire është që vetë fëmijët të ofrojnë sanksionet potenciale për mosrespektimin e rregullave të caktuara, 
respektivisht të mos ju imponohen si propozime të gatshme. 

Në fillim do të vëreni se nxënësit kanë vështërsi për të propozuar “dënime” (mund të ndodhë të jenë të 
rreptë, të ashpër ose mos  të  ofrojnë asnjë propozim konstruktiv), për atë shkak mund të propozohen dy tre 
opsione (p.sh kush shtyhet derisa luan muzika, do të përjashtohet 2-3 rrathët e ardhshëm ose mos të  merr 
pjesë në lojën e ardhshme), dhe më pas nxënësit të votojnë për propozimet Tuaja. Ai propozim që do të merr 
më shumë vota e fiton statusin e rregullës së re, prandaj përmbahuni denjësisht rregullave të votuara ndaj 
gjithë fëmijëve, gjë që do të shërbejë si një model i mirë i sjelljes së tërë grupit. 
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Qendra për Dialog Nansen Shkup

Adresa : Rr. Bahar Mois Nr. 4
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Tel. :  +389 (0) 2 3209 905
Faks :  +389 (0) 2 3209 906

www.ndc.org.mk
ndcskopje@ndc.net.mk
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