
                                                                                                                                            

 
                           PLANI DITOR 

Fusha mësimore: Gjuhë shqipe dhe komunikim  
Klasa: II 
Kohëzgjatja e orës: 40 min 
Njësia mësimore:  Orë në dispozicion të mësimdhënësit ( Diktim ) 
Rezultatet e të nxënit :  
Në fund të orës mësimore, nxënësit do të jenë në gjendje të :  
* Shkruajnë drejt, qartë  pagabime drejtshkrimore.   
* Vendosin shenjat e pikësimit sipas shqiptimit duke diktuar.                        
* Fitojnë kulturë të shkrimit. 
 
Qëllimi i të nxënit: Të punojmë diktim    
Materialet dhe burmet e nevojshme për mësimdhënie / aktivitete  
Fletorja, lapsi etj . 
Përshtatja me nevojat e nxënësve .  
Aktivitete që mundësojnë përfshirjen e të gjithë nxënësve. 
Procedura e mësimdhënies dhe plani i vlerësimit 
 

Pyetja kryesore për fillim: Çfarë dini për diktimin?     

Nxënësit përgjigjen rreth pyetjes kryesore dhe më pas shënoj në tabelë qëllimin e të nxënit:  

Të punojmë diktim   

Pastaj bashkë me nxënës nxjerrim dhe shënoj në tabelë edhe kriteret e suksesit:  

 * Shkruani pastër pagabime drejtshkrimore .  
 * Lapsin e shtypni aq sa është e nevojshme.   
 * Vendosni shenjat e pikësimit gjatë diktimit. 
 
Mandej nxënësit do t’i udhëzoj të nxjerrin fletoret.  
Do t’u diktoj një diktim me disa fjali që nx. të fitojnë shprehin e shkrimit si dhe dallimin e 
fjalive në bazë të shenjave të pikësimit.  
                  Nëna i dha Jetmirës një vesh rrushi. 
                  Çfarë bëri Jetmira me veshin e rrushit? 
                  Baloja vrau këmbën. 
                  Macja ime Kiti hipi mbi tryezë dhe e rrëzoi vazon me lule.  
                  Po Miri çfarë po bënte?  
                  Një i moshuar tha se të gjitha kafshët janë të mira. 
Pasi të mbarojnë diktimin  nxënësit do të dorzojnë fletoret e diktimit.  
-A ishte diktimi i vështirë ?  
-A keni arritë të shkruani të gjitha fjalitë?  

STRUKTURA E ORËS TEKNIKAT E MËSIMDHËNIES  

EVOKIM E Stuhi  mendimesh 
REALIZIMI I KUPTIMIT R Diktim 

REFLEKTIMI R Pyetje për diktim 

     Reflektimi :  Procedurat e mësimdhënies nxënësve u ndihmojnë që koncepet e reja dhe njohuritë                                            
                           e fituara t’i shfrytëzojnë për diktime tjera.  
                           Gjithashtu u mundëson që të krijojnë shprehi më të mira të shkrimit. 
                           Kritetet e suksesit janë të lidhura me fazën e realizimit – kuptimit të orës mësimore. 
                           Përmes detyrës së shtëpisë nxënësit kanë mundësi të përvetësojnë njohuritë e tyre . 

Vlerësimi në 
fillim të  
mësimit 

Vlerësimi 
gjatë  
mësimit 

Vlerësimi 
pas  mësimit 



                                                                                                                                            

                       
                         PLANI DITOR 

Fusha mësimore: Gjuhë shqipe dhe komunikim  
Klasa: II 
Kohëzgjatja e orës: 40 min 
Njësia mësimore: Shkruajmë për lojërat tona  gj.shq. f. 33 
  
Rezultatet e të nxënit :  
Në fund të orës mësimore, nxënësit do të jenë në gjendje të :  
* Shkruajnë drejt, qartë dhe përdorin shenjat e pikësimit.  
*Shkruajnë mbi bazën e figurave dhe të modelit të dhënë .                       
* Përvetësojnë të shkruarit e tekstit të shkurtër sipas modelit dhe figurave të dhëna .                     
  
 
Qëllimi i të nxënit: Të ushtrojmë si të shkruajmë për lojërat tona .  
Materialet dhe burmet e nevojshme për mësimdhënie / aktivitete  
Libri i gjuha shqipe,  fletorja etj.  
 
Përshtatja me nevojat e nxënësve .  
Aktivitete që mundësojnë përfshirjen e të gjithë nxënësve. 
 
Procedura e mësimdhënies dhe plani i vlerësimit 
 

Pyetja kryesore për fillim: Çfarë dini për lojërat ?    

Nxënësit përgjigjen rreth pyetjes kryesore dhe më pas shënoj në tabelë qëllimin e të nxënit:  
Të mësojmë si të shkruajmë për lojërat tona. 
Pastaj bashkë me nxënës nxjerrim dhe shënoj në tabelë edhe kriteret e suksesit:  
 
 * Shkruani nga një fjali për secilën figurë.  
 * Përdorni fjalë dhe fjali të përshtatshme .     
 * Shkruani pastër dhe pa gabime.  
  
Mandej nxënësit do t’i udhëzoj t’i hapin librat e gjuhës shqipe  f.33 
- Do të lexoj kërkesën e ushtrimit dhe do të shohin me radhë figurat e vendosura poshtë saj. 
Ku është e vendosur tavolina ?  
Ku janë të vendosura fotelet? 
Ku është vendosur televizori? 
Ku është oxhaku? 
Nxënësit sjellin përgjigje për pyetjet . 
- Sa është i kuptuar për ju ushtrimi? ( Nxënësit me ngritjen e ngjyrave të semaforit do të 
tregojnë për kuptimin lidhur me ushtrimet . Varësisht nga përgjigjet që do të marr do të 
vazhdoj tutje. )  
 

STRUKTURA E ORËS TEKNIKAT E MËSIMDHËNIES  

EVOKIM E Stuhi  mendimesh 
REALIZIMI I KUPTIMIT R Teknika e pyetjeve   

REFLEKTIMI R Shqyrtim i përbashkët  

 
               
 
 

Vlerësimi në 
fillim të  
mësimit 

Vlerësimi 
gjatë  
mësimit 



                                                                                                                                            

 
 
                      
             
 
                                    
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                        
 
                                Reflektimi :  
 
                           Procedurat e mësimdhënies nxënësve u ndihmojnë që koncepet e reja dhe njohurit                                            
                           e fituara t’i shfrytëzojnë për komunikim me njeri tjetrin.  
                           Gjithashtu u mundëson që të krijojnë shprehi të mira për të shkruar . 
                           Kritetet e suksesit janë të lidhura me fazën e realizimit – kuptimit të orës mësimore. 
                           Përmes detyrës së shtëpisë nxënësit kanë mundësi të përvetësojnë njohuritë e tyre  
                           rreth ushtrimeve të punuara në klasë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lexohet ushtrimi i tretë. Dhe pas leximit fillojmë diskutimin me nxënës. 
-Si kujdeseni ju për pastërtinë ? 
Tregoni e mandej e shkruani në libër. 
Nxënësit do të sjellin përgjigje të ndryshme . 
 
Lexojmë ushtrimi i katër.   Do t’u bëj disa pyetje nxënësve: 
- Si kujdeseni ju për rrobat tuaja?  
- A keni vend të caktuar? 
- Ku i vendosni ?    
Nxënësit lexojnë tekstin e Mirës e mandej e shenojnë në libër.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detyrë shtëpie -Nxënësit do të punojnë në fletore ushtrimin 4. 
 
 
 

Vlerësimi 
pas  mësimit 



                                                                                                                                            

     
                                        PLANI DITOR 

Fusha mësimore: Matematikë  
Klasa: II 
Kohëzgjatja e orës: 40 min 
Njësia mësimore: Zbritja e numrave duke veçuar numrin 10  f. 20 F.P  
 
Rezultatet e të nxënit :  
Në fund të orës mësimore, nxënësit do të jenë në gjendje të :  
*  Kryejnë zbritjen e numrave deri në 30 duke veçuar dhjetëshen në rreshtë.                     
*Krahasojnë numrat deri në 30.                                      
 *Llogarisin saktë ndryshesen e numrave deri në 30 duke bërë veçimin e dhjetës. 
 
Qëllimi i të nxënit: Të ushtrojmë për zbritjen e numrave duke veçuar numrin 10  
 
Materialet dhe burmet e nevojshme për mësimdhënie / aktivitete  
Libri i matematikës fletore pune, fletorja, shpuza, shkumësi etj . 
Përshtatja me nevojat e nxënësve .  
Aktivitete që mundësojnë përfshirjen e të gjithë nxënësve. 
 
Procedura e mësimdhënies dhe plani i vlerësimit 
 

Pyetja kryesore për fillim: Kur dy numra i zbresim çka fitojmë? 
Nxënësit sjellin përgjigje. 
Dhe më pas shënoj në tabelë qëllimin e të nxënit:  
Të ushtrojmë për zbritjen e numrave duke veçuar numrin 10  
 
Pastaj bashkë me nxënës nxjerrim dhe shënoj në tabelë edhe kriteret e suksesit:  
* Në drejtëzën numerike shkruaj numrat duke u nisur nga ana djathtë e numri 27. 
* Llogaritni saktë ndryshesën e numrave deri në 30. 
* Krahasoni numrat deri në 30.  
Nxënësit do t’i hapin librat . 
Mandej nxënësit do t’u parashtroj disa pyetje për diskutim.  
- Cilët numra duhet të zbriten? ( 27   9)                     ( Parashtrimi i pyetjeve ) 
- Cilin numër duhet ndarë në dy numra?  ( 9 )   
- Si u nda numri 9? ( 7 dhe 2)   
-Pse u nda numri 9 ?  ( që të veçohet dhjetëshja). 
Me këto pyetje vazhdohet edhe me shembuj tjerë të detyrës 1 
 
- Sa janë të kuptuara për ju ushtrimet? ( Nxënësit me ngritjen e ngjyrave të semaforit do 
të tregojnë për kuptimin lidhur me ushtrimet. ) Vetëvlersimi – Ngjyrat e semaforit  
Detyra 2. Nxënësit e plotësojnë individualisht dhe lexojnë barazimet.  
 
 
 
 

STRUKTURA E ORËS TEKNIKAT E MËSIMDHËNIES  

EVOKIM E Stuhi  mendimesh 
REALIZIMI I KUPTIMIT R Teknika e pyetjeve   

REFLEKTIMI R Shqyrtim i përbashkët  

 
               

Vlerësimi 
gjatë  
mësimit 

Vlerësimi në 
fillim të 
mësimit 



                                                                                                                                            

 
 
 
 
                      
                 
 
                                    
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Reflektimi :  
                           Procedurat e mësimdhënies nxënësve u ndihmojnë që koncepet e reja dhe njohuritë                                            
                           e fituara t’i shfrytëzojnë për detyrat në lidhje me zbritjen e numrave .  
                           Kritetet e suksesit janë të lidhura me fazën e realizimit – kuptimit të orës mësimore. 
                           Përmes detyrës së shtëpisë nxënësit kanë mundësi të përvetësojnë njohuritë e tyre  
                           rreth ushtrimeve të punuara në klasë. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detyra 3. Nxënësit e plotësojnë individualisht dhe lexojnë barazimet.  
- Sa është i kuptuara për ju ushtrimi? ( Nxënësit me ngritjen e ngjyrave të semaforit do të 
tregojnë për kuptimin lidhur me ushtrimin.)  
 
Detyra 4.  Nxënësit e kryejnë duke krahasuar mumrat deri në 30.  
 Strategjia vlersimi i ndërsjellë -Teknika kontollimi para fluturimit 
Detyra 5. Nxënësit plotësojnë tabelën duke bërë zbritjen e numrave të ngjyrosur me të verdhë 
me numrin 3. 
 - Sa është i kuptuara për ju ushtrimi? ( Nxënësit me ngritjen e ngjyrave të semaforit do të 
tregojnë për kuptimin lidhur me ushtrimin.)  
 
 
Në fund fund nxënësve të përgjigjen në disa pyetje  
-Kur dy numra zbresim çka fitojmë? ( ndryshimin )   ( Parashtrimi i pyetjeve ) 
-Si quhet numri i parë te zbritja? ( I zbritshmi )  
- Si quhet numri i dytë te zbritja ? ( Zbritësi ) 
- A mund të ndrrohet vendi numrave te zbritja? ( jo )  
- Pse? ( Sepse nga numri i vogël nuk mund të zbresim numrin me të madh. ) 
 
Detyrë shtëpie- Nxënësit do të punojnë në fletore  detyrën 6. 
 
 
 
 
 
 
 

Vlerësimi 
pas  mësimit 



                                                                                                                                            

 
                                        PLANI DITOR 

Fusha mësimore: Arte   
Klasa: II 
Kohëzgjatja e orës: 40 min 
Njësia mësimore: Gjumi f. 27 
Rezultatet e të nxënit :  
Në fund të orës mësimore, nxënësit do të jenë në gjendje të :  
*Mësojnë tekstin e këngës : Gjumi .                      
* Këndojnë këngën : Gjumi .                                                            
 *Vlerësojnë vlerën gjumit. 
 
Qëllimi i të nxënit: Të mësojmë këngën gjumi. 
 Materialet dhe burmet e nevojshme për mësimdhënie / aktivitete  
Libri i muzikës etj . 
Përshtatja me nevojat e nxënësve .  
Aktivitete që mundësojnë përfshirjen e të gjithë nxënësve. 
 
Procedura e mësimdhënies dhe plani i vlerësimit 
 

Pyetja kryesore për fillim: Çfarë dini për gjumin? 
Nxënësit përgjigjen rreth pyetjes kryesore dhe më pas shënoj në tabelë qëllimin e të nxënit:  
Të mësojmë këngën gjumi. 
Pastaj bashkë me nxënës nxjerrim dhe shënoj në tabelë edhe kriteret e suksesit:  
* Mësoni tekstin e këngës :Gjumi .  
* Këndoni me melodi këngën : Gjumi  
Nxënësit do t’i hapin librat e muzikës. 
Lexojnë secili tekstin e këngës gjumi mandej do të diskutohet për gjumin e mandej do të 
mësojnë tekstin dhe  do të këndojnë këngën. 
Në fund fund nxënësve të përgjigjen në disa pyetje  
-Për çfarë bëhet fjalë te teksti i këngës gjumi?     ( Parashtrimi i pyetjeve ) 
- A ju vendos edhe juve mami në shtrat për gjumë?  
-A keni ndonjeherë problem me  gjumë? 

STRUKTURA E ORËS TEKNIKAT E MËSIMDHËNIES  

EVOKIM E Stuhi  mendimesh 
REALIZIMI I KUPTIMIT R Këndet 

REFLEKTIMI R Shqyrtim i përbashkët  

 
                                Reflektimi :  
                           Procedurat e mësimdhënies nxënësve u ndihmojnë që koncepet e reja dhe njohuritë                                            
                           e fituara t’i shfrytëzojnë për këngët tjera .  
                           Kritetet e suksesit janë të lidhura me fazën e realizimit – kuptimit të orës mësimore. 
                            
 
 
 
 
 
 

Vlerësimi 
pas  mësimit 

Vlerësimi në 
fillim të 
mësimit 

Vlerësimi 
gjatë 
mësimit 


