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QËLLIMET E MËSIMIT NË KLASË TË DYTË 

 
- Intergim i suksesshëm në mjedisin e klasës 

- Mësimi i shkrim leximit dhe komunikimi në gjuhë amtare 

- Zhvillimi i kompetencave për komunikim në gjuhë të huaj 

- Zhvillimi i potencialeve dhe afiniteteve të çdo fëmije 

- Fitimi i niveleve fillestare të diturive nga fusha e shkencave natyrore 

- Zhvillimi i interesit dhe dashurisë për art 

- Zhvillimi i kreativitetit 

- Përforcimi i kureshtjes 

- Zhvillimi i të menduarit kritik 

- Zhvillimi i kompetencave për të mësuar se si të nxëhet 

- Përforcimi i vetëbesimit  

- Aftësimi për punë në ekip 

- Shoqërizim intensiv dhe nxitje e vetë reflektimit dhe reflektimit për të mirën dhe të keqen si kusht për vetë ndërtim  dhe ndërtimin e një anëtari të 

përgjegjshëm të bashkësisë 

- Përfitimi i shkathtësive matematikore dhe lidhja e tyre me jetën e përditshme 

- Njoftimi me shenjat dhe simbolet e kompjuterit dhe lidhja e tyre me jetën e përditshme 

- Përfitimi i njohurive të para për teknologjinë dhe lidhja e tyre me jetën e përditshme 

- Njoftimi me dhe respektimi i vlerave, bindjeve dhe kulturave të njerëzve tjerë 

- Zhvillimi i ndjenjës për obligim ndaj grupit dhe qëllimeve të saj 

- Aftësim për njohjen e prioriteteve personale 

- Aftësimi për dhënien e mbështetjes të tjerëve 

- Njohja e situatave të konfliktit dhe mënyrave se si zgjidhen ato 
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Plani mësimor dhe fondi i orëve 

LËNDËT MËSIMORE ORËT MËSIMORE NË JAVË ORËT MËSIMORE NË VIT 

Gjuhë amtare 5 180 

Matematikë 4 144 

Bota rreth nesh 2 72 

Art 3 108 

Arsim fizik dhe shëndetësor 3 108 

Gjuhë angleze 2 72 

Gjithsej 19 684 

 

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. 

 

Vërejtje:  
Fushat programore shfaqen në programet mësimore:gjuhë amtare (maqedonisht, shqip, turqisht, serbisht), anglisht, matematikë 
Temat programore shfaqen në programet mësimore: bota rreth nesh, arsim fizik dhe shëndetësor. 
Sferat programore shfaqen në programin mësimor: art 
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Fushat / temat / sferat programore në çdo program mësimor janë koduar sipas një metodologjie specifike: 
 

 

Simboli fushës programore Simboli i klasës Numri rendor i qëllimit të 
veçantë 

Numri rendor i rezultatit  dalës 

Shkronjat fillestare të emërtimit të 
fushës/ temës/ sferës programore 

 

Numër romak për të 
shënuar klasën 

Shkronjë e madhe e shtypit e 
alfabetit cirilik/latin për gjuhën 

shqipe dhe turke 
 

Numri rendor i rezultatit dalës 
me numër arab 

 

Komunikim dhe gjuhë 
KGJ 

klasa e dytë 
II 

 
А 

 
1 
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PËRSHKRIMI I LËNDËVE MËSIMORE NË KLASËN E DYTË  

GJUHË AMTARE (GJUHË MAQEDONASE/SHQIPE/TURKE/SRBE) 

 
 

Programi mësimor i gjuhës maqedonase/shqipe/turke/serbe për klasën e dytë 

Programi mësimor për klasën e dytë është i orientuar drejt qëllimit dhe për çdo qëllim të veçantë janë dhënë edhe rezultatet e të nxënit të cilat 

nxënësi duhet t’i arrijë. 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/serbe në klasën e dytë mund të vërehet vazhdimësi e 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. 

Në programin mësimor gjithashtu respektohen specifikat dhe karakteristikat e gjuhëve të veçanta në të cilat zhvillohet mësimdhënia në 

republikën e Maqedonisë dhe ato janë qartë të shprehura në qëllimet, rezultatet dalëse dhe aktivitetet e vendosura. 

Janë të përfaqësuara të njëjtat fusha programore: 

- Komunikimi dhe gjuha; 

- Letërsi; 

- Kultura e medies dhe 

- Shkrim leximi fillestar 

Fondi i orëve shtohet nga katër në pesë orë në javë, për arsye se në klasën e dytë fillon procesi i mësimit të shkrim-leximit. Pikërisht për këtë 

arsye, shumica e orëve janë shpërndarë në fushën programore Shkrim leximi fillestar. 

Në fushën programore Komunikim dhe gjuhë i kushtohet rëndësi të veçantë zhvillimit të shkathtësive të komunikimit gojor dhe shkrimor, me 

qëllim të pasurimit të fjalorit dhe njëkohësisht përdorimit të rregullave elementare drejtshkrimore. 
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Në fushën programore të Letërsi nxënësit fillojnë të përdorin letërsinë për fëmijë, dhe përveç të dhënave elementare për autorin e veprës 

letrare, theksi vihet në zhvillimin e teknikave të leximit. 

Në fushën programore të Kulturës së medies, nxënësit, përveç ndjekjes së përmbajtjeve të ndryshme të medieve të përshtatshme për moshën, 

duhet ta zhvillojnë shprehinë e leximit dhe përdorimit të përmbajtjeve shtesë, por edhe të mësojnë për llojet e ndryshme të përmbajtjeve dhe 

ngjarjeve kulturore-artistike. 

 
 

GJUHË ANGLEZE 

 
Programi mësimor për klasën e dytë është orientuar drejt objektivave, me qëllime qartë të përkufizuara dhe rezultate konkrete të cilat 

nxënësi/nxënësja duhet t’i arrijnë. Rezultate e të nxënit janë qartë të përkufizuara dhe menjëherë tregojnë atë çka pritet nga nxënësi, gjegjësisht 

cilat njohuri do t’i përfitojë dhe cilat shkathtësi dhe qëndrime do t’i zhvillojë.  

 

Janë të përfaqësuar 4 fusha programore: 

- Njësi leksikore 

- Kuptim dhe përdorim i drejtë i gjuhës 

- Shkathtësi dhe 

- Vetëdija kulturore dhe kompetenca 

Për çdo fushë programore janë dhënë qëllime të veçanta, aktivitete dhe strategji/teknika të mundshme të të nxënit dhe mësimdhënies si edhe 
rezultatet e të nxënit në varësi nga vendosja e vetë qëllimeve, por edhe nga vetë konteksti. Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mundshme të të nxënit dhe mësimdhënies janë dhënë vetëm si orientim në të cilin duhet të lëviz mësimdhënësi për realizim të suksesshëm të 
qëllimeve të parashtruara, kurse njëkohësisht e nxisin kreativitetin dhe mundësinë për përshtatje të të njëjtave, në pajtim me nevojat dhe 
aftësitë e nxënësve. Nuk është dhënë kornizë kohore për realizimin e fushave programore për shkak se rezultatet e të nxënit në mësimdhënien 
e gjuhës angleze arrihen nëpërmjet integrimit të brendshëm të qëllimeve nga një ose më shumë fusha programore.  
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Në fushën programore Njësi leksikore zgjerohet fjalori tashmë i fituar nga fusha tematike e dhënë dhe përvetësohen njësitë leksikore 
nga fusha tematike të reja. Fushat tematike, propozim njësitë leksikore/fjalët, si dhe përshkrimi i aktiviteteve të mundshme për realizimin e 
përmbajtjeve të kësaj lënde mësimore do të përmenden dhe do të përshkruhen në Doracak i cili do të jetë pjesë përbërëse i programit mësimor 
të lëndës Gjuhë angleze për klasën e dytë. Propozim fjalët/njësitë leksikore të dhëna duhet detyrimisht të përvetësohen, kurse njëkohësisht 
mësimdhënësit i jepet mundësi që në varësi nga niveli i para njohurive dhe njohurive të nxënësve dhe klasës në tërësi, të njëjtat t’i zgjerojë. Në 
këtë mënyrë fitohet harmonizim i përvetësimit të fjalëve/njësive leksikore në nivel të R. së Maqedonisë. Në fushën programore Kuptim dhe 
përdorim i drejtë i gjuhës janë dhënë qëllime të cilat kanë të bëjnë me njohjen e nxënësve me format gramatikore, të njëjtat nuk realizohen në 
mënyrë të pavarur, por në korrelacion me qëllimet e fushave tjera programore. Në fushën programore Shkathtësi janë dhënë qëllime që kanë 
të bëjnë me dëgjimin e drejtë, riprodhimin dhe ndërveprimin fillestar në të folur në nivel themelor. Si plotësim i programit paraprak mësimor 
është pjesa e cila ka të bëjë me qëllimet dhe rezultatet e të nxënit të lidhur me njohjen vizuale të fjalëve dhe të lexuarit global, të njëjtat paraqesin 
përgatitje e nxënësit për shkrim lexim fillestar. Fusha e fundit programore Vetëdije kulturore dhe kompetenca ka të bëjë me zhvillimin e 
kompetencave ndërkulturore te nxënësit të cilat në një mënyrë janë bazë e mësimit të gjuhës së huaj – zhvillim i vetëdijes për shumëllojshmërinë 
kulturore dhe respektim i së njëjtës. 

 

MATEMATIKË 

 
Programi mësimor i lëndës Matematikë për klasën e dytë, si dhe programi i klasës së parë, janë krejtësisht të orientuar drejt qëllimit. Kjo flet për 
qëllime të përkufizuara mirë dhe rezultate konkrete të cilat duhet të realizohen brenda një periudhe të caktuar, por që afatet nuk janë të 
përcaktuara në mënyrë rigoroze, por kushtëzohen nga mundësitë individuale të nxënësve. Aktivitetet e propozuara për realizimin e qëllimeve 
janë ndihmë për mësuesin gjatë planifikimit të mësimdhënies. Ky program ofron 4 orë në javë ose 144 orë në vit. Ky propozim-program përfshin 
të njëjtat fusha programore si në klasën e parë. Proceset e formimit të koncepteve gjeometrike, sipas zhvillimit, kanë për qëllim emërtimin dhe 
njohjen e formave 2D dhe 3D në jetën e përditshme. Formimi i numrave natyrorë fillon me aktivitete bashkësish, duke mundësuar konkretizimin 
e nocionit abstrakt të numrit natyror. Përvoja shqisore është bazë gjatë aftësimit të nxënësve për të bërë mbledhjen dhe zbritjen e numrave 
natyrorë. Në klasën e dytë nxënësit fillojnë me shkrimin e shifrave dhe  simboleve matematikore, si dhe zgjidhjen e detyrave numerike me 
mbledhje dhe zbritje deri në 20. Në qëllimet e përcaktuara në programin për klasën e dytë parashihet aftësimi i nxënësve për zgjidhje të detyrave 
të thjeshta tekstuale që dalin nga situata problematike nga jeta e përditshme. Në aspektin e matjes, theksi vihet në hyrjen në masat standarde 
të njësive matëse. Të gjitha fushat programore parashohin objektiva në lidhje me zbatimin e njohurive përmes zgjidhjes së situatave 
problematike. 
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Zgjedhja e metodave dhe veprimeve duhet të jetë në përputhje me nevojat e nxënësve, të zbatojnë aktivitete praktike, të pavarura dhe njohëse, 
të shoqëruara me mjete didaktike dhe TIK. Natyrisht, nuk duhet të anashkalohet edhe loja, si një metodë mësimi, e cila ofron mundësi për ndikim 
pozitiv në zhvillimin e nxënësve. 
 
 
 

BOTA RRETH NESH 

 
Sipas konceptit të propozuar, lënda mësimore Bota rreth nesh edhe në klasën e dytë përfaqësohet me një fond prej 2 orësh në javë ose 72 orësh 

në vit. Temat programore janë identike me ato të klasës së parë, por karakteri i tyre zhvillimor është i dukshëm, domethënë temat gradualisht 

thellohen nëpërmjet synimeve të përcaktuara konkretisht dhe rezultateve rrjedhëse të përcaktuara saktësisht. Nga formulimi i rezultateve, është 

e dukshme mundësia e realizimit të tyre. Në përgjithësi, programi mësimor për këtë lëndë synon të pasurojë përvojat shqisore të nxënësve dhe 

të japë njohuri dhe aftësi të integruara që rrjedhin nga mjedisi i afërt. Qasja integrale në zhvillimin e temave programore mundëson zhvillimin e 

njohurive të nxënësve në kuptimin më të gjerë. Nxënësit përmes përvojës arrijnë ta njohin mjedisin natyror dhe shoqëror. Që nga mosha më e 

hershme ata zhvillojnë kureshtje dhe interes spontan për botën rreth tyre. 

Ata fillojnë me studimin e mjedisit të afërt që gradualisht zgjerohet në forma të ndryshme të jetës së përbashkët. Njohuritë e nxënësve nga 

përvoja të përfituara në klasën e parë përmirësohen, kontrollohen dhe zbatohen. Në temën e parë dhe të dytë programore në përgjithësi 

dominojnë qëllimet afektive që kanë për qëllim inkurajimin e nxënësve që ta njohin veten, ta shprehin individualitetin e tyre, duke respektuar 

diversitetin dhe të drejtat e të tjerëve. Aplikimi i diturive të mësuara mbështet zhvillimin e tyre të mëtejshëm dhe ndihmon në krijimin e një 

qëndrimi të përgjegjshëm ndaj vetes dhe botës rreth tyre. Tema e tretë dhe e katërt janë nga fusha e shkencave natyrore. 

Qëllimet e përcaktuara brenda kornizave të tyre synojnë formimin e një pikëpamje shkencore të botës dhe kontribuojnë në zhvillimin e 

kompetencave njohëse të nxënësve me të cilat përmirësohen aktivitetet edukative dhe arsimore në fushën e shkencave natyrore. Mësimdhënia 

në shkencat natyrore gjithashtu kultivon dhe zhvillon kureshtjen e nxënësve për botën natyrore që i rrethon, dhe rrit besimin e tyre në 

parashtrimin e pyetjeve dhe në kryerjen e aktiviteteve hulumtuese. 
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ART 

 
Në klasën e dytë, lënda Art, ngel me fondin prej tri (3) orëve në javë ose 108 orë në vit dhe është e ndarë në të tri fushat programore të njëjta – 
Arte pamore (40 orë), Muzikë dhe lojëra skenike (40 orë) dhe Punëtori kreative (28 orë).  
Për sa i përket vetë strukturës së programit për klasën e dytë, vërehet se siç shkojmë drejt klasave më të larta, e njëjta “pastrohet”. Ashtu, disa 
nga elementet që tashmë nuk nevojiten, në klasën e dytë bien ose riformulohen. Më saktë, disa nga qëllimet ose rezultatet e të nxënit në klasën 
e dytë nuk hasen derisa disa të reja futen ose dukshëm ndryshohen.  
Gjithashtu, vërehet se edhe në klasën e dytë janë ruajtur disa parime të rëndësishme didaktike, si spiralja ose sukceviteti. Kjo do të thotë se në 
vetë qëllimet dhe rezultatet do të vëreni si të njëjtat “rriten”, zhvillohen, ndryshohen, por edhe përsëriten dhe thellohen. 
Kështu në klasën e parë është prezantuar vetëm ritmi, në klasën e dytë tashmë është shtuar edhe kontrasti. Por edhe vetë niveli i qëllimeve të 
njëjta, gjegjësisht përmbajtjeve thellohet në rezultate dhe aktivitete, siç shkohet lartë në klasa. 
Arti, e me këtë edhe vetë lënda e propozuar Art është shumë e volitshme për qasje integruese me gati të gjithë lëndët që janë në mësimin klasor.  
Zbulimi dhe zhvillimi i muzikalitetit te fëmijët është segment i rëndësishëm në edukimin dhe arsimimin e çdo fëmije dhe prandaj është e 
nevojshme mësimdhënësi ta zbulojë talentin te fëmijët që nga mosha e hershme.  
Edhe në klasën e dytë vazhdohet me qëllimin themelor, që nxënësi të zhvillojë interes dhe dashuri ndaj muzikës nëpërmjet zbatimit të qëndrimit 
të drejtë gjatë këndimit (qëndrim i drejtë i trupit gjatë këndimit), të këndojë me forcë përkatëse, shpejtësi të ndryshme, të ekzekutojë në ritëm 
të caktuar, të dëgjojë në mënyrë aktive, demonstron shpejtësi të ndryshme dhe forca të ndryshme në vepër të dëgjuar, të ketë aftësi të 
ekzekutojë në instrumente muzikore ritmike për fëmijë: zile, dajre, çapare dhe daulle dhe t’i krijojë ato nga materiale natyrore. Në pjesën 
Punëtori kreative nxënësit nxiten për shprehje të lirë të mendimeve, emocioneve dhe përjetimeve të tyre nëpërmjet të këndimit, dëgjimit, 
ekzekutimit, vallëzimit, dramatizimit etj., e krejt kjo do ta nxit në mënyrë të lirë ta shprehin dhe zhvillojnë fantazinë dhe të njihen me përdorimin 
e TIK-ut për qëllime të artit. 
Qëllimet edhe pse nuk janë të organizuar ose të ndarë në mënyrë eksplicite në atë mënyrë, megjithatë në tërësi janë në pajtim me taksonominë 
e Blumit dhe mundësojnë zhvillim të sferës njohëse, afektive dhe psikomotorike përkatëse. 
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EDUKATË FIZIKE DHE SHËNDETSORE 

 
 

Gjatë punimit të propozim programit mësimor për klasën e dytë janë marrë parasysh të gjithë karakteristikat zhvillimore të fëmijëve në atë 
moshë (anatomiko-fiziologjike, rritja fizike dhe zhvillimi, pjekja dhe funksioni zhvillues të organeve të veçanta dhe sisteme organike, zhvillimi 
emocional dhe njohës i fëmijës, specifikat zhvilluese të lëvizjes në këtë periudhë të moshës dhe specifikat e aftësive motorike).  

Zgjedhja e qëllimeve është nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme dhe sistematike motorike të lidhura me fushat tjera edukativo-arsimore të 
kontribuohet për zhvillim integral të personalitetit të nxënësit (domeni njohës, afektiv dhe motorik). Të ndikohet në zhvillimin e aftësive motorike 
(fitnesi shëndetësor), në fitimin dhe përsosjen e shkathtësive dhe shprehive si dhe përfitimi i shprehive dhe njohurive për sjellje në kushte të 
përditshme dhe kushte specifike të jetës dhe punës. Zgjedhja e qëllimeve, propozim aktiviteteve dhe rezultatet e të nxënit është bërë pas analizës 
të hollësishme të numrit të madh të kurrikulave të lëndës Arsim fizik dhe shëndetësor nga më shumë vende të zhvilluara të botës, e veçanërisht 
nga vendet përreth.  

Detyrat operative janë të orientuara drejt kënaqjes së nevojave themelore të fëmijëve për lojë, zhvillim të koordinimit, fleksibilitetit, 
baraspeshës, forcës pëlcitëse, fitimi i shkathtësive motorike për dallimin dhe kryerjen e formave natyrore të lëvizjeve në kushte të ndryshme, si 
edhe dallimin dhe kryerjen e formave natyrore të përshtatura të lëvizjes dhe strukturat e thjeshta lëvizëse motorike të alfabetit të atletikës dhe 
gjimnastikës dhe lojërave me top dhe ritmikës, ritmit dhe vallëzimit. Do të ndikohet edhe mbi qëndrimin e drejtë të trupit, forcimin e shëndetit 
dhe zhvillimin e shprehive higjienike, si dhe mbi krijimin e kushteve për përshtatje sociale të nxënësit në jetën kolektive dhe në punë. Në klasën 
e dytë do të vazhdohet me regjistrimin dhe ndjekjen e zhvillimit motorik të fëmijëve me bateri të standardizuar të testeve. 

 
Ndjekja e nxënësve në klasën e dytë do të kryhet në mënyrë sukcesive gjatë tërë viti shkollor, në bazë të metodologjisë së thjeshtë e cila 
parashikon ndjekje të fushave vijuese: gjendja e aftësive motorike (nëpërmjet bateri të standardizuar të testeve), gjendjes shëndetësore dhe 
shprehive higjienike, nivelin e arritur në përvetësimin e njohurive, shkathtësive dhe shprehive motorike dhe raporti ndaj punës. Ndjekja dhe 
vlerësimi i aftësive motorike në klasën e dytë do të bëhet në bazë të përmbajtjeve programore të përvetësuara me të cilat nxitet zhvillimi i atyre 
aftësive motorike për të cilat kjo moshë është periudhë e ndjeshme, gjegjësisht më së lehti ndikohet në të njëjtat nëpërmjet aktivitetit fizik 
(koordinimit, fleksibilitetit, baraspeshës dhe forcës pëlcitëse). Gjendja e shprehive shëndetësore higjienike do të ndiqet në bazë të nivelit të 
përcaktuar të mbajtjes së drejtë të trupit dhe mbajtjes së higjienës personale dhe kolektive. Shkalla e përvetësimit të njohurive, shkathtësive 
motorike do të zbatohet në bazë të kërkesave programore minimale të përcaktuara me standardet. Raporti ndaj punës do të vlerësohet në bazë 
të aktivitetit të rregullt dhe  pjesëmarrjes aktive në procesin mësimor, garave dhe aktiviteteve jashtë mësimore. 
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DIMENSIONI NDËRKULTUROR NË PROGRAMET E REJA MËSIMORE 

 

Programet e reja mësimore për klasën e dytë në mënyrë sistematike dhe me finesë e vazhdojnë vazhdimësinë e zhvillimit të shkathtësive 
ndërkulturore te nxënësit, duke u nisur para së gjithash, nga posedimi i fotografisë pozitive për veten, për identitetin personal, shprehjes së lirë 
të mendimeve personale, zhvillimin e respektit dhe empatisë ndaj të ndryshmëve nga vetja, vendosjes së komunikimit të hapur, gatishmërisë 
për të ndihmuar, shkëmbyer, ndarë, bashkëpunuar.  

Qëllimet e të gjithë lëndëve mësimore mundësojnë kultivimin e elementeve ndërkulturore, në drejtim të promovimit të çdo lloje të dallimeve 
gjegjësisht kulturore, gjuhësore, gjinore, sociale, etnike, fetare, që do të ndikojnë pozitivisht në ngritjen e ndjeshmërisë te nxënësit për njohjen 
e dallimeve si pjesë e jetës së përditshme, por gjatë kësaj duke e theksuar rëndësinë e vërejtjes së ngjashmërive mes anëtarëve me prejardhje 
të ndryshme.  

Komponentë e rëndësishme dhe supozim për realizim të suksesshëm të aktiviteteve të karakterit ndërkulturor është zgjedhja e drejtë dhe 

përkatëse e metodave, teknikave mësimore si dhe format e punës me nxënësit. Qasja ndërkulturore do të duhej ta mundësonin ndërveprimin, 

komunikimin e drejtpërdrejtë të shumanshëm, ta nxit mendimin kritik dhe fleksibil, ta ushqejnë kureshtjen, empatinë,, të kontribuojnë për 

avancimin e bashkëpunimit. 
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PROGRAMET MËSIMORE PËR KLASËN E DYTË 

 

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) 40 часови 

МЕДИУМСКА КУЛТУРА (МК) 20 часови 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ (ПЧП) 65 часови 

 

 

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ОД ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ  

 

Ученикот/ученичката:  

 да развие интерес и љубов кон македонскиот јазик; 

 да развие комуникациски вештини; 

 да се оспособи активно да слуша;  

 да се оспособи за правилно артикулирање на вербалниот и невербалниот говор; 

 да се запознае со основните говорни елементи (реченица, збор и глас); 

 да ги усвои печатните и ракописните кирилски букви; 

 да се оспособи за правилно читање и пишување; 
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 да се оспособи за примена на основните граматички правила; 

 да ја развие графомоториката; 

 да развие навики за правилно седење при читањето и пишувањето; 

 да се запознае со народната и уметничката литература; 

 да се оспособиза елементарно структурирано писмено изразување и творење; 

 да го збогати речникот со нови зборови; 

 да се оспособиза анализа на творби; 

 да развиемедиумска култура;  

 да користи мултимедијални извори за учење; 

 да се оспособи слободнода ги изразува емоциите, доживувањата, ставовите и мислите; 

 да развие хумано и етичко одговорно однесување; 

 да развие фантазија; 

 да прави разликаза говорно изразување на други јазици. 
 
 
 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИК  (КЈ)  

Педеинечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

KJ-II/А да се оспособи слободно да 
комуницира 

- Меѓусебни разговори 
- „Јас сум...јас можам... јас знам...“(градење 

позитивна слика за себе) 
- „Ти си посебен“… (позитивен концепт за себе и 

другите) 
- „Авторска столица“ (ученикот што седи на 

столчето опишува, смислува прашања, 
раскажува настани/шеги) 

- Игри за претставување  

KJ-II/А1 слободно учествува во разговор изразувајќи ги 
своите потреби, мисли и чувства; 

KJ-II/А2 слободно учествува во разговор почитувајќи ги 
правилата на културно однесување; 

KJ-II/А3 самостојно поставува прашања; 

KJ-II/А4 усно одговара на поставени прашања; 

KJ-II/А5 писмено одговара на поставени прашања; 
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- Договарање правила на однесување во 
паралелката 

- Договарање знаци за потсетување (кога се 
прекршува некое правило) 

- Разговориза секојдневни теми 
- Симулирање телефонски разговор 
- Разговори за случки на дадена тема 
- Кога би бил/а........(довршување започнати 

реченици) 
- Разговори за уредување на училницата 
- Писмени и усни одговори на поставени прашања 
- „Погоди како се чувствува тој што зборува/чита“ 

(слушање аудиозапис, или содржина која ја чита 
наставникот) 

KJ-II/А6 препознава дека чувствата влијаат врз начинот 
на кој се зборува. 

KJ-II/Б да се оспособи активно да слуша 
− Одговори на прашања според слушнат говор  
− Постапуваме според слушнати инструкции 
− Игра: Расипан телефон 
− Игра: Повтори што кажав и додај свој збор 

(составување заедничка групна реченица) 
− Довршување недовршени реченици кои ги 

започнува наставникот 
− Денес се чувствувам... 
− Цртаме симболи за чувства 
− Пантомима 
− Поврзување чувство со нацртан лик 
− Употребување боја според чувства 
− Игра: Го цртам тоа што го слушам и разбирам 
− Препознавање различни чувства во слушната 

содржина  
− Глумење различни чувства според слушната 

содржина 

KJ-II/Б1 внимателно го слуша соговорникот; 

KJ-II/Б2 го разбира соговорникот; 

KJ-II/Б3 артикулирано го употребува невербалниот и 
вербалниот говор; 

KJ-II/Б4 препознава различни чувства кај 
соговорникот; 

KJ-I/Б5 разбира дека слушнатите содржини 
предизвикуваат различни чувства. 

КJ-II/В да се оспособи за правилна 
говорна артикулација 

− Вежби за правилно држење на телото при 
говорење 

− Правилно изговарање слушнати гласови, 
зборови и реченици 

− Вокабулар -играње игри со зборови  

KJ-II/В1 правилно го држи телото при говорење; 

KJ-II/В2 правилно изговара зборови;  

KJ-II/В3 правилно изговара гласови; 
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− Смени го првиот глас (кит- мит- сит...) 
− Игра: Се снимаме за да слушнеме како звучиме 
− Смени глас/буква, добиј нов збор 
− Достапни воспитно-образовни  софтвери 
− Кажување смешни и чудни реченици 
− Слушање аудиоснимки со рецитирање 
− Рецитирање 
− Кажување брзозборки 
− Кажување гатанки и поговорки 
− Читање броеви од табела стотка 

KJ-II/В4 точно ги интонира видовите реченици; 

KJ-II/В5 правилно рецитира; 

KJ-II/В6 правилно кажува гатанка, брзозборка, 
поговорка; 

KJ-II/В7правилно ги изговара броевите до 100. 

KJ-II/Г да се оспособи за усно изразување 
- Прераскажување куси содржини со помош на 

прашања 
- Раскажување по дадени зборови  
- Раскажување по серија слики 
- Раскажување доживувања  
- Разговори на теми по избор на учениците 
- Раскажување по фотографија од лично 

доживување 
- Довршување започнати реченици (Јас сум... 

Многу сакам... Понекогаш мислам...) 
- Групна  приказна (заедничко раскажување 

започната приказна за одреден лик) 
- Го опишуваме тоа што го гледаме 
- Кој е тој – што е тоа? (погодување опишан 

лик/предмет) 
- Волшебна торбичка: Го опишувам скриениот 

предмет што го допирам во торбичката  
- Јас се чувствувам... 
- Јас мислам... 
- Играње улоги 

KJ-II/Г1 усно прераскажува куси содржини со помош 
на прашања; 

KJ-II/Г2 усно раскажува позададени зборови/серија 
слики; 

KJ-II/Г3 усно раскажува доживеан настан; 

KJ-II/Г4 усно опишува според непосредно 
набљудување; 

KJ-II/Г5 слободно ги изразува своите чувства и ставови. 

KJ-II/Д да се воведе во литературниот 
македонски јазик 

- Слушање примери за воочување дијалект 
наспроти литературен јазик 

- Следење/читање народни приказни 
- „Јас сум ТВ презентер“   
- Говорам на литературен македонски јазик 

KJ-II/Д1 воочува дијалект/локален говор; 

KJ-II/Д2 воочува литературен македонски јазик; 

KJ-II/Д3 се обидува во говорот да користи литературен 
македонски јазик. 
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- Откривам грешки при зборувањето на 
македонски литературен јазик 

- „Зборуваме, се снимаме, се слушаме“ 
- Интервјуирање лица кои говорат на дијалект 

KJ-II/Ѓ да го збогати речникот 
- Објаснување непознати зборови при 

секојдневни активности 
- Одделенски неделен речник (речник на 

паралелката со нови зборови) 
- Непознат збор (пронаоѓам, кажувам, барам 

објаснување) 
- Разговараме за... иницирање разговор во кој 

наставникот намерно употребува нови зборови 
- Креирање ѕид со нови зборови во училницата 
- Истакнување/подредување на новите зборови 

според азбучен ред 
- Вокабулар во четири агли (читам, детектирам, 

цртам и применувам нов збор) 
- Нов збор (составување нов збор од измешани 

букви и објаснување на значењето) 

KJ-II/Ѓ1 учи нови зборови кои означуваат имиња на 
предмети, појави, состојби, лица 

KJ-II/Ѓ2 го разбира значењето на новите зборови. 

KJ-II/Ѓ3 користи нови зборови кои означуваат имиња 
на предмети, појави, дејства, состојби, лица; 

 

KJ-II/Е да употреби расказна, прашална и 
извична реченица  

- Игра: Извикувам, раскажувам, прашувам 
(кажување и пишување реченици) 

- Разликувам расказна,прашална и извична 
реченица во устен и писмен говор 

- Разгледување текстови за дасе воочи каде и 
зошто е употребен некој интерпункциски знак 

- Подредување испревртени реченици 
- Воочување правилно и неправилно интонирање 

реченици 
- Правописна вежба за ставање точка, извичник 

или прашалник на крајот на реченицата 

KJ-II/Е1 разликува расказна, извична и прашална 
реченица (во устен и писмен говор); 

KJ-II/Е2 правилно ги употребува расказната, извичната 
и прашалната реченица при усното изразување; 

KJ-II/Е3 правилно подредува зборови во реченица при 
усно изразување; 

KJ-II/Е4 правилно подредува зборови во реченица при 
писмено изразување.  

KJ-II/Ж да препознае општи и сопствени 
именки 

- Пронајди ја именката (препознава именки во 
дадена реченица соодветна на возраста на 
учениците) 

- Квиз за општи и сопствени именки 
- Именка на буква, на буква... 

KJ-II/Ж1 препознава именки како вид на зборови; 

KJ-II/Ж2 разликува сопствени од општи именки; 

KJ-II/Ж3 дава примери за општи и за сопствени 
именки; 
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- Брзи именки (кажување имиња на лица, 
предмети, растенија, животни)  

- Откривање општи и сопствени именки во текст 
- Ребус 
- „Исклучи го  натрапникот“ (прецртување збор 

што не е именка) 

KJ-II/Ж4 пронаоѓа општи и сопствени именки во даден 
текст. 

 

KJ-II/З да се оспособи да користи основни 
правописни правила 

- Заокружување голема буква 
- Поврзување знак со реченица  
- Поправање грешки во текст кој е напишан со 

мали букви 
- Поправање грешки во текст во кој зботовите се 

запишани и со големи и со мали букви 
- Правилно препишување збор/реченица 
- Правописни вежби за употреба на голема буква 

и интерпункциски знак 
- Поврзување слогови во зборови 
- „Скокни за секој слог“ 
- „Плесни со дланки за секој слог“ 
- Слоговно домино (редење домино со слогови и 

формирање зборови) 
- Броење колку слогови имаат зборовите 
- 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 

KJ-II/З1 правилно употребува голема буква на почеток 
на реченицата; 

KJ-II/З2 правилно употребува голема буква кај 
сопствени именки; 

KJ-II/З3 правилно употребува интерпункциски знаци 
при пишување  расказна, извична и прашална 
реченица; 

KJ-II/З4 почнува правилно да го пренесува зборот во 
нов ред; 

KJ-II/З5 правилно ги пишува броевите до 20. 

KJ-II/Ѕ да се оспособи за писмено 
изразување 

- Пишување зборови според слики и предмети 
- Смислување збор од множество букви 
- Пронаоѓање  и пишување скриени зборови 

(Јассакамсладолед) 

KJ-II/Ѕ1 пишува зборови по дадени слики, предмети и 
сл. со печатни букви; 

KJ-II/Ѕ2 пишува куси реченици по дадени слики, 
предмети и сл. со печатни букви; 
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- Писмени одговари со целосни реченици: Како се 
викаш? Во кое училиште учиш?.. 

- Самостојно смислување и пишување реченици 
- „Смисли реченици за“... 
- „Подреди ги испревртените реченици“ 
- Пишување честитки 
- Пишување покани 
- Пишување неколку реченици по фотографија од 

лично доживување 
- Довршуавње започнати реченици (Јас сум... 

Многу сакам... Понекогаш мислам...) 
- Групна  приказна (заедничко пишување  

започната приказна) 

KJ-II/Ѕ3 пишува неколку поврзани реченици со печатни 
букви; 

KJ-II/Ѕ4 пишува зборови по дадени слики, предмети и 
сл. со ракописни букви; 

KJ-II/Ѕ5 пишува куси реченици по дадени слики, 
предмети и сл. со ракописни букви; 

KJ-II/Ѕ6 пишува неколку поврзани реченици со 
ракописни букви. 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ЛИТЕРАТУРА (Л)  

Педеинечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

Л-II/А да користи литература за деца 
− Достапни воспитно-образовни  софтвери  
− Наставникот чита сликовници, бајки, басни, 

стихотворби 
− Игра: Ај погоди што е... (приказна, басна, бајка 

или стихотворба) 
− Техника:СТОП (наставникот престанува да чита, а 

учениците предвидуваат што ќе се случи)  
− Илустрирање според слушната содржина  
− Разговор за содржината на творбата 
− Препознавање познати творби според слушнати 

делови од содржината 
− Одговарање на прашања од слушната содржина 

Л-II/А1 внимателно слуша додека се чита; 

Л-II/А2 препознава различни литературни творби 
(бајка, басна, драмски текст, стихотворба); 

Л-II/А3 започнува да чита определени содржини од 
списанија за деца; 

Л-II/А4 почнува да чита лектира; 

Л-II/А5 усно одговара на прашања за прочитана 
содржина. 
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− Изработка на книга на одделението според 
прочитана лектира (лепење слики, цртање, 
пишување реченици поврзани со лектирата што 
се обарботува). 

Л-II/Б да ги изрази своите мисли, чувства 
и ставови за литературните творби 

− Користење достапни воспитно-образовни  
софтвери 

− Разгледување литературни творби (разликување 
текст и илустрација, воочување име на автор) 

− Правилно подредувањеизмешани илустрации од 
слушнат текст   

− Глумење чувства 
− Разговор: Од каде доаѓа ова име на приказната? 
− Одговарање на прашања според слушната 

творба 
− Подредување измешани илустрации од 

прочитан текст 
− Селектирање илустрации кои одговараат на 

прочитан текст 
− Илустрирање дел од прочитана содржина  
− Би сакал/а да бидам како...(разговор и цртање 

лик од творбата)  
− „Т-табела“ – цртање позитивен и негативен лик 
− Глумење лик од литературна творба 
− Изработување сцена според прочитан опис од 

творба 
− Изработување маски 
− Разговор: Што ни се допадна, а што не ни се 

допадна во творбата? 
− Препознавање познати приказни според 

апликации или слушнати делови од приказните 
− Применување техники за прочитани содржини 

(„грозд“, „Т – табела“, „Венов дијаграм“,  
− Подвлекување рима 
− Смислување рима според даден збор 

Л- II/Б1 знае што е автор на литературна творба; 

Л-II/Б2 изразува чувства во врска со содржината; 

Л- II/Б3 објаснува што му/ѝ се допаѓа или не му/ѝ се 
допаѓа во содржината; 

Л-II/Б4 открива место на настаните во текстот; 

Л- II/Б5 воочува редослед на настаните во текстот; 

Л- II/Б6 препознава порака на текстот;  

Л-II/Б7 разликува главни и споредни ликови; 

Л-II/Б8 кусо опишува ликови; 

Л-II/Б9 се идентификува со позитивни ликови; 

Л-II/Б10 објаснува социјално 
прифатливо/неприфатливо однесување (добро од 
лошо однесување); 

Л-II/Б11 воочува рима во стихотворба. 

Л-II/В да ги развие техниките за читање 
- Игра: Кажи ми како да читам (гласно, тивко....) 
- Интерактивно читање 

Л-II/В1 чита гласно; 
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- Декодирање зборови (изговорање  зборови што  
претходно ги слушнале, но не ги виделе/преку 
слика) 

- Тивко читање во парови  
- Гласно читање 
- Ти читаш, јас те следам 
- Слушање аудиоснимки (воочување изразност) 
- Игра: Читам како ТВ презентер 
- Читање, следење, слушање дигитални 

сликовници 

Л-II/В2 чита тивко; 

Л-II/В3 чита точно и јасно; 

Л-II/В4 чита со соодветна брзина; 

Л-II/В5 чита со соодветна јачина на гласот; 

Л-II/В6 почнува изразно да чита (со почитување на 
интерпункциски знаци). 

Л-II/Г да се оспособи да чита со 
разбирање 

- Објаснување непознати зборови/изрази 
- Вокабулар во четири агли (читам, детектирам, 

цртам и применувам нов збор) 
- Разговор за прочитана содржина 
- „Нареди ги лентите правилно“ или„Ленти на 

приказната“( подредување ленти со сечен текст) 
- Интерактивно читање („стоп техника“- читање 

дел, по дел) 
- Предвивување што ќе се случи... 
- Разликување логични од нелогични реченици 
- Разликување логичен од нелогичен текст 
- Јас мислам дека... (довршување започнати 

реченици во врска со прочитаната содржина) 
- Игра: И јас сакам да прашам (поставување 

прашања за содржината)  
- „Ѕвезда на приказната“ (во секој крак на ѕвездата 

се одговара/илустрира на одредено барање 
поврзано со содржината на текстот) 

- „Тркало на среќата“ (составување прашања 
според прашален збор) 

Л-II/Г1 прашува за значењето на непознатите зборови 
во прочитана содржина; 

Л-II/Г2 одговара на прашања од прочитана содржина; 

Л-II/Г3 разговара за содржината на прочитаниот кус 
текст; 

Л-II/Г4 поставува прашања за прочитана содржина. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  МЕДИУМСКА КУЛТУРА (МК)  

Педеинечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

МК-II/А да следи различни медиумски 
содржини, соодветни на возраста 

− Достапни воспитно-образовни  софтвери  
− Следење достапни медиумски содржини 
− Цртање омилени ликовиод детски медиумски 

содржини 
− Драматизирање според детска медиумска 

содржина 
− Разговарање за детски ТВ-емисии, 

цртани/анимирани филмови, аудиозаписи и 
дигитални содржини 

− Играње улоги 

МК-II/А1 следи детски ТВ-емисии; 

МК-II/А2 споделува впечатоци од детски ТВ-емисии; 

МК-II/А3 следи цртан/анимиран филм; 

МК-II/А4 опишува ликови од гледан цртан/анимиран 
филм; 

МК-II/А5 слуша аудио записи; 

МК-II/А6 одговара на прашања за содржината од 
аудио записите; 

МК-II/А7 изразува чувства од гледаната/слушнатата 
содржина; 

МК-II/А8 следи куси содржини на јазици од други 
националности. 

МК-II/Б да користи дигитални детски 
содржини 

− Разговори за позитивните и негативните ефекти 
од користење дигитални содржини 

− Користење достапни дигитални содржини 
− Правилно држење на телото при работа на 

компјутер 
−  Пребарување дигитални содржини соодветни 

на возраста 

МК-II/Б1 употребува соодветни дигитални детски 
содржини; 

МК-II/Б2 пребарува дигитални содржини соодветни на 
возраста (под надзор на наставник/родител/старател). 

МК-II/В да стекне навика за користење 
литература за деца од одделенското 
катче/училишната библиотека 

− Разгледување на библиотеката во училиштето 
(или разговор со помош на слика/фотографија) 

− Разговор со библиотекарот 
− Уредување на одделенското катче (со книги, 

сликовници и списанија) 

МК-II/В1 позајмува книги/списанија од одделенското 
катче за читање; 

МК-II/В2 чита книги/списанија од одделенското катче 
за читање; 

МК-II/В3 позајмува книги/списанија од училишна 
библиотека; 
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− „Читална“ (секојдневно читање 
книга/сликовница од катчето, по избор на 
ученик) 

− Играње улоги: Библиотекари и читатели 
− Разговор според прочитана содржина 
− Смислување правила за грижа за книгите 

МК-II/В4 чита книги/списанија од училишната 
библиотека; 

МК-II/В5 го збогатува одделенското катче за читање; 

МК-II/В6 се грижи за позајмените книги и списанија. 

МК-II/Г да развие навика за 
читање/користење додатни содржини 

 

− Цртање и боење во списанија 
− Време за читање (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 детски списанија по слободен 

избор 
− Разговори за прочитани содржини 
− Цртање според прочитани содржини 
− Цртање стрип (наслов, главен, спореден 

лик,тема, редослед на настанот) 
− Изработува книга на одделението на дадена 

тема 
− Изработување сликовници 
− Активности за самоиницијативно користење 

детски списанија, енциклопедии, книги, 
сликовници и воспитно-образовни  дигитални 
содржини 

МК-II/Г1 чита списанија за деца; 

МК-II/Г2 користи додатна литература за деца; 

МК-II/Г3 споделува впечатоци од прочитаната 
содржина; 

МК-II/Г4 користи додатни воспитно-образовни  
дигитални содржини. 

МК-II/Д  да осознае различни видови 
културно-уметнички содржини/настани  

- Посета на театар и кино (во зависност од 
контекстот) 

- Правење маски 
- Изработување кукли 
- Глумење:  Во улога на омилен лик 
- Креирање катче за драматизација 
- Разговори за впечатоци од следена 

претстава/филм 
- Цртање според следен настан 
- Драматизирање според познати содржини 

МК-II/Д1 знае што е театарска претстава; 

МК-II/Д2 знае што е куклена претстава; 

МК-II/Д3 разликува театарска од куклена претстава; 

МК-II/Д4 споделува впечатоци од следена културно-
уметничка содржина/настан (во зависност од 
контекстуалните фактори: посета на театар,  кино, 
изложба); 
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- Креирање  куклено/театарско катче  
- Разговори за однесување при посета на 

театарили кино 

МК-II/Д5 изразува чувства за културно-уметнички 
содржини/настани; 

МК-II/Д6 ги знае правилата на однесување во 
културно-уметничка институција. 

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

- Достапни воспитно-образовни софтвери 
- Разговори  
- Слушање музика 
- „Безбедно – небезбедно“ (кревање знак за секој 

точен исказ за селективно и безбедно користење 
дигитални и медиумски содржини) 

МК-II/Ѓ1  знае кои се симболите за ограничување на 
возраста за следења на одредена ТВ содржина; 

МК- II/Ѓ2 слуша музика со естетска вредност; 

МК-II/Ѓ3 пребарува дигитални содржини соодветни на 
возраста (под надзор на наставник/родител/старател); 

МК-II/Ѓ4 употребува различните медиуми како извор 
на учење. 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ (ПЧП)  

Педеинечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

ПЧП-II/А да ги усвои поимите за 
реченица, збор,  реченица, глас и буква 

- Именување предмети и суштества 
- Игра: Правилно повтори збор и реченица 
- Составување реченици според слики 
- Броење зборови во реченица и гласови во збор 
- Игра: Крени ја картата (поврзување глас со буква) 
- Игра: Со кој глас/буква започнува и завршува 

твоето име 
- Дополнување буква која недостасува во збор 
- Дополнување збор кој недостасува во реченица 
- Цртање збор што недостасува во  реченица 

ПЧП-II/А1 именува предмети и суштества; 
ПЧП-II/А2 правилно изговара реченици; 
ПЧП-II/А3 правилно изговара зборови; 

ПЧП- II/А4 прави разлика помеѓу збор и реченица; 

ПЧП-II/А5 знае што е реченица; 

ПЧП-II/А6 знае што е збор; 

ПЧП-II/А7 прави разлика меѓу глас и буква;  

ПЧП-II/А8 знае што е буква; 

ПЧП- II/А9 поврзува глас и буква (поим за буква); 
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- Вежби за воочување гласови во говорот (почеток, 
средина, крај) 

- Сложувалки од букви и зборови 
- Нов збор (составување нов збор од измешани 

букви) 
- Откривање карти со зборови во кои буквата е во 

различна положба  
- Покриени букви во збор (погодување покриена 

буква во збор) 
- Ребус на зборови 
- Игра: Одбери пар што се римува...прв-црв,лав-

страв, баба-жаба... 
- Пееме песни за буквите 

ПЧП-II/А10 разликува глас/буква на почетокот на 
зборот; 

ПЧП-II/А11 разликува глас/буква восредината на 
зборот; 

ПЧП-II/А12 разликува глас/буква на крајот од зборот; 

ПЧП-II/А13ј а кажува азбуката по редослед. 

ПЧП-II/Бда се оспособиправилно да ги 
пишуваелементите на буквите од 
македонското кирилско писмо 

 

 

- Вежби за усвојување на елементите на големите 
и малите печатни  букви 

- Вежби за усвојување на елементите на големите 
и малите ракописни   букви 

- Азбучно бинго со изучени букви 
- Достапни воспитно-образовни  софтвери 

 

ПЧП-II/Б1 разбира правила при пишувањето на 
македонски јазик - правци во пишување (од лево кон 
десно и од горе кон долу); 

ПЧП-II/Б2 правилно се ориентира во просторот за 
пишување; 

ПЧП-II/Б3 графички ги претставува елементите на 
буквите во ограничен простор. 

ПЧП-II/Вда се оспособиправилно да ги 
пишуваголемите и малите печатни букви 
од македонското кирилско писмо 

 

- Поврзување точки во букви 
- Пишување на грб на другарче со прст 
- Пишување на табла 
- Вежби за пишување на големите и малите 

печатни букви во тетратка 
- Каде се наоѓа буквата... 
- Најди и напиши во табела зборови со 2,3,4,5 

букви 
- Препиши... 
- Диктати за вежбање 
- Автодиктат – гатанка 

ПЧП-II/В1 правилно ги пишува печатните букви од 
кирилското писмо; 

ПЧП-II/В2 правилно препишува зборови со печатни 
букви; 

ПЧП-II/В3 правилно пишува зборови со печатни букви; 

ПЧП-II/В4 правилно препишува куси реченици со 
печатни букви; 

ПЧП-II/В5 препишува кус текст со печатни букви; 

ПЧП-II/В6 пишува кус диктат со печатни букви; 

ПЧП-II/В7 остава простор при пишување помеѓу 
зборовите; 

ПЧП-II/В8 пишува со читлив и уреден ракопис. 
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ПЧП-II/Г да чита зборови, реченици и кус 
текст со печатни кирилски букви 

- Спојување слика со напишан збор  
- Вежби за правилно дишење при читање зборови  
- Читаме и пееме на забавен начин со рима, 

менувајќи една буква (фиу-циу, тик-так) 
- Вежби за читање зборови, реченици и куси 

текстови 

ПЧП-II/Г1 чита зборови напишани со печатни букви; 

ПЧП-II/Г2 чита реченици напишани со печатни букви; 

ПЧП-II/Г3 чита кус текст напишан со печатни букви. 

 

ПЧП-II/Дда се оспособи правилно да ги 
пишува и да ги поврзува големите и 
малите  ракописни букви од 
македонското кирилско писмо 

- Споредување печатни и ракописни букви 

- Пишување ракописни букви во воздух 

- Пишување на грб на другарче со прст 

- Пишување ракописни букви на табла 

- Вежби за правилно пишување и поврзување на 

малите и големите ракописни букви во тетратка 

- Правилно читање и препишување куси содржини 

со ракописни букви 

- Диктати за вежбање 

- Автодиктат – гатанка 
 

ПЧП-II/Д1 правилно ги пишува ракописните букви од 
кирилското писмо; 

ПЧП-II/Д2 правилно препишува зборови со ракописни 
букви; 

ПЧП-II/Д3 правилно пишува зборови со ракописни 
букви; 

ПЧП-II/Д4 правилно препишува куси реченици со 
ракописни букви; 

ПЧП-II/Д5 препишува кус текст со ракописни букви; 

ПЧП-II/Д6 пишува кус диктат со ракописни букви; 

ПЧП-II/Д7 остава простор при пишување помеѓу 
зборовите; 

ПЧП-II/Д8 пишува со читлив и уреден ракопис. 

ПЧП-II/Ѓ да чита зборови, реченици и кус 
текст со ракописни кирилски букви 

- Вежби за правилно дишење при читање зборови 
- Вежби за читање 
- Достапни воспитно-образовни  софтвери 

 

ПЧП-II/Ѓ1 чита зборови напишани со ракописни букви; 

ПЧП-II/Ѓ2 чита реченици напишани со ракописни букви; 

ПЧП-II/Ѓ3 чита кус текст напишан со ракописни букви. 

ПЧП-II/Еда развие навики за правилна 
положба на телото при читање и 
пишување 

- Смислување знак/звук/користење предмет... за 
правилно седење 

- Демонстрирање правилно седење 
- Користење знак за неправилно седење кој ќе ги 

потсети правилно да седнат 

 

ПЧП- II/Е1 има правилна положба на телото при 
читање; 

ПЧП-II/Е2 има правилна положба на телото при 
пишување; 

ПЧП-II/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 55 orë 

LETËRSI 40 orë 

KULTURA E MEDIES 20 orë 

PËRGATITJE PËR LEXIM-SHKRIM FILLESTAR 65 orë 

 

 

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

Nxënësi/nxënësja: 

 të zhvillojë interes dhe dashuri ndaj gjuhës shqipe; 

 të zhvillojë shkathtësi komunikuese; 

 të aftësohet të dëgjojë në mënyrë aktive;  

 të aftësohet për artikulim të drejtë të të folurit verbal dhe jo verbal; 

 të njihet me elementet themelore të të folurit (fjali, fjalë dhe zë); 

 t’i përvetësojë shkronjat e shtypit dhe shkronjat e dorës të gjuhës shqipe; 

 të aftësohet për lexim dhe shkrim të drejtë; 

 të aftësohet për zbatimin e rregullave themelore gramatikore; 

 ta zhvillojë grafo-motoriken; 

 të zhvillojë shprehi për pozitë të drejtë të trupit gjatë të lexuarit dhe gjatë të shkruarit; 

 të njihet me letërsinë popullore dhe atë artistike; 
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 të aftësohet për shprehje dhe krijimtari me shkrim të strukturuar në mënyrë elementare; 

 të pasurohet fjalori me fjalë të reja; 

 të aftësohet për analizë të krijimeve letrare; 

 të zhvillojë kulturë të medies;  

 të përdor burime multimediale të të nxënit; 

 të aftësohet t’i shpreh në mënyrë të lirë emocionet, përjetimet, qëndrimet dhe mendimet; 

 të zhvillojë sjellje të përgjegjshme humane dhe etike; 

 të zhvillojë fantazinë; 

 të bëjë dallim  për shprehje gojore në gjuhë të tjera. 

 

FUSHA PROGRAMORE: KOMUNIKIM DHE GJUHË (KGJ) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

KGJ-II/А të aftësohet që të komunikojë në 
mënyrë të lirë 

- Biseda të ndërsjella 
- “Unë jam..., unë mundem..., unë di...” (ndërtimi i 

fotografisë pozitive për veten) 
- “Ti je i veçantë...” (koncept pozitiv për veten dhe të 

tjerët) 
- “Karrigia e autorit” (nxënësi që është i ulur në 

karrigen përshkruan, mendon pyetje, rrëfen 
ngjarje/shaka) 

- Lojëra për prezantim  
- Vendosja e rregullave të sjelljes në klasë 
- Caktimi me marrëveshje të shenjave për rikujtim 

(kur shkelet ndonjë rregull)  
- Bisedë për tema të përditshme 
- Simulim i bisedës telefonike  
- Biseda që kanë ndodhur gjatë vikendit 
- Nëse do të isha... (mbarim i fjalive të filluara) 
- Biseda për rregullimin e klasës 

KGJ-II/А1 merr pjesë në mënyrë të lirë në bisedë duke i 
shprehur nevojat, mendimet dhe ndjenjat e tij; 
KGJ-II/А2 merr pjesë në mënyrë të lirë në bisedë duke i 
respektuar rregullat e sjelljes kulturore; 
KGJ-II/А3 parashtron pyetje në mënyrë të pavarur; 
KGJ-II/А4 përgjigjet gojarisht në pyetjet e parashtruara; 
KGJ-II/А5 përgjigjet me shkrim në pyetjet e parashtruara; 
KGJ-II/А6 njeh se ndjenjat ndikojnë në mënyrën në të cilën 
flitet. 
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- Në rolin e... 
- Përgjigje me shkrim dhe me gojë në pyetjet e 

parashtruar 
- “Qëllo si ndjehet ai që flet/lexon” (të dëgjuar e 

audio xhirimeve ose përmbajtje të cilën e lexon 
mësimdhënësi)  

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

- Përgjigjet në pyetje sipas të folurit të dëgjuar  
- Lojë: Veprojmë sipas instruksioneve të dëgjuara 
- Lojë: Telefon i prishur 
- Lojë: Përsërit çka thash dhe shto fjalë tënde 

(përpilimi i fjalisë së përbashkët në grup) 
- Mbarimi i fjalive të pa përfunduara të cilët i fillon 

mësimdhënësi 
- Sot ndjehem... 
- Vizatojmë simbole të ndjenjave 
- Pantomima 
- Lidhja e ndjenjës me personazh të vizatuar 
- Përdorim të ngjyrës sipas ndjenjave 
- Lojë: E vizatoj atë që e dëgjoj dhe që e kuptoj 
- Njohja e ndjenjave të ndryshme në përmbajtje të 

dëgjuar  
- - Aktrimi i ndjenjave të ndryshme sipas përmbajtjes 

së dëgjuar 

KGJ-II/B1 me vëmendje e dëgjon bashkëbiseduesi; 
KGJ-II/B2 kupton bashkëbiseduesin; 
KGJ-II/B3 në mënyrë të artikuluar e përdor të folurin verbal 
dhe jo verbal; 
KGJ-II/B4 njeh ndjenja të ndryshme te bashkëbiseduesi; 
KGJ-II/B5 kupton se përmbajtjet e dëgjuara shkaktojnë 
ndjenja të ndryshme. 

КGJ-II/C të aftësohet për artikulim të drejtë 
të tingujve 

- Ushtrime për mbajtje të drejtë të trupit gjatë të 
folurit 

- Në mënyrë të drejtë shqipton tinguj, fjalë dhe fjali 
- Fjalor – luajtje e lojërave me fjalë  
- Ndrysho tingullin e parë (mal-dal-kalë...) 
- Lojë: Incizohemi që të dëgjohemi si tingëllojmë 
- Ndrysho tingull/shkronjë, fito fjalë të re 
- Softuer edukativo-arsimor që janë në dispozicion 
- Tregojmë fjali qesharake dhe të çuditshme 
- Dëgjojmë audio incizime me recitime 
- Recitime 
- Thënie të fjalëshpejtave 
- Thënie të proverbave dhe gjëegjëzave 

КGJ-II/C1 mban drejt trupin gjatë të folurit; 
КGJ-II/C2 në mënyrë të drejtë i shqipton fjalët;  
КGJ-II/C3 në mënyrë të drejtë shqipton tinguj; 
КGJ-II/C4 në mënyrë të saktë i intonon llojet e fjalive; 
КGJ-II/C5 në mënyrë të drejtë reciton; 
КGJ-II/C6 në mënyrë të drejtë tregon proverb, fjalëshpejta, 
gjëegjëzë; 
КGJ-II/C7 në mënyrë të drejtë i shqipton numrat deri në 
100. 
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- - Lexim i numrave nga tabela njëqind 

KGJ-II/Ç të aftësohet për të shprehur me 
gojë  

- Ritregon përmbajtje të shkurta me ndihmën e 
pyetjeve 

- Tregim sipas fjalëve kyçe  
- Tregim sipas seri të fotografive 
- Tregim i përjetimeve  
- Biseda në tema sipas zgjedhjes së nxënësve 
- Tregim sipas fotografisë nga një përjetim personal 
- Mbarim i fjalive të filluara (Unë jam... Shumë dua... 

Ndonjëherë mendoj...) 
- Tregim grupor (tregim i përbashkët i tregimit të 

filluar për një personazh të caktuar) 
- Lojë: E përshkruajmë atë që e shohim 
- Kush është ai – çka është ajo? (të qëlluarit e 

personazhit/sendit të përshkruar) 
- Trastë magjike: E përshkruaj sendin e fshehur që e 

prek në trastë  
- Unë ndjehem... 
- Unë mendoj... 
- Luajtje e roleve 
- Alfabeti i ndjenjave (fjalë që do të shpreh ndjenjë 

sipas shkronjës së dhënë 

KGJ-II/Ç1 gojarisht ritregon përmbajtje të shkurta me anë 
të pyetjeve; 
KGJ-II/Ç2 gojarisht tregon sipas fjalëve/serisë së 
fotografive të dhëna; 
KGJ-II/Ç3 gojarisht tregon ngjarje të përjetuar; 
KGJ-II/Ç4 gojarisht përshkruan sipas vëzhgimit të 
drejtpërdrejtë; 
KGJ-II/Ç5 në mënyrë të lirë i shpreh ndjenjat dhe 
qëndrimet. 

KGJ-II/D të futet në gjuhën letrare shqipe  
- Dëgjimi i shembujve që të vërehet dialekti 

përkundër gjuhës letrare  
- Ndjekja/leximi i përrallave popullore 
- “Unë jam TV prezantues”  
- “Korrektori gjuhësor” (zbulimi i gabimeve gjatë të 

folurit) 
- “Flasim, incizohemi, dëgjohemi” 
- Lojë: Medalje e fituar për të folur në gjuhë letrare 
- “Të folurit e gjyshes/gjyshit tim” 
- Intervistë me persona të cilët flasin në dialekt 

KGJ-II/D1 vëren dialekt/të folur lokal; 

KGJ-II/D2 vëren gjuhën letrare shqipe; 

KGJ-II/D3 përpiqet në të folur të përdor gjuhën letrare 
shqipe. 

KGJ-II/DH ta pasurojë fjalorin 
- Sqarim i fjalëve të panjohura gjatë aktiviteteve të 

përditshme 
- Fjalori javor i klasës (fjalor i klasës me fjalë të reja) 
- “Kam fjalë për sqarim” (gjej, tregoj, kërkoj sqarim) 

KGJ-II/DH1 mëson fjalë të reja të cilat emërtojnë emra të 
sendeve, dukurive, gjendjeve, personave; 

KGJ-II/DH2  kupton domethënien e fjalëve të reja; 
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- Bisedojmë për… nisje e bisedës në të cilën 
mësimdhënësi me qëllim përdor fjalë të reja 

- Krijimi i kutive për rruajtjen e kartelave me fjalë të  
reja  

- Fjalor në katër kënde (lexoj, detektoj, vizatoj dhe 
përdor fjalë të re) 

- Fjalë e re (krijimi i fjalës së re nga shkronja të 
përziera dhe shpjegim i domethënies) 

KGJ-II/DH3 përdor fjalë të reja të cilat emërtojnë emra të 
sendeve, dukurive, veprimeve, gjendjeve, personave. 

KGJ-II/Е të përdorë fjali dëftore, pyetëse dhe 
nxitëse 

- Lojë: tregoj, rrëfej, pyes (të treguarit dhe të 
shkruarit e fjalive) 

- Njohja dhe përsëritja e fjalive të dëgjuara dëftore, 
nxitëse dhe pyetëse 

- Kontrollimi i teksteve që të vërehet ku dhe pse 
është përdorur ndonjë shenjë e pikësimit 

- Rregullimi i fjalive në të cilat është ndryshuar rendi i 
fjalëve 

- Vërejmë fjali të intonuar në mënyrë të drejtë dhe  
në mënyrë jo të drejtë  

- Ushtrim drejtshkrimi për vendosjen e pikës, 
pikëçuditjes ose pikëpyetjes në fund të fjalisë 

KGJ-II/Е1 dallon fjali dëftore, nxitëse dhe pyetëse (në të 
shprehurit me shkrim dhe me gojë); 

KGJ-II/Е2 në mënyrë të drejtë e përdor fjalinë dëftore, 
fjalinë nxitëse dhe fjalinë pyetëse gjatë të shprehurit me 
gojë; 

KGJ-II/Е3 në mënyrë të drejtë riradhit fjalët fjali gjatë të 
shprehuri gojor; 

KGJ-II/Е4 në mënyrë të drejtë i radhit fjalët në fjali gjatë të 
shprehurit me shkrim.  

KGJ-II/Ë të njeh emra të përgjithshëm dhe të 
përveçëm 

- “Zotëri Emri” (ngjitja e emrave të gjetur në kukull) 
- Kuiz për emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm 
- Emër në shkronjën, në shkronjën... 
- Emra të shpejtë (tregimi i emrave të personave, 

sendeve, bimëve, kafshëve) 
- Zbulimi i emrave të përgjithshëm dhe të përveçëm 

në tekst 
- Rebus 
- “Përjashto atë që se ka vendin” (fshije fjalën që nuk 

është emër) 

KGJ-II/Ë1 njohja e emrit si lloj i fjalëve; 

KGJ-II/Ë2 dallon emra të përveçëm nga emrat e 
përgjithshëm; 

KGJ-II/Ë3 jep shembuj për emra të përveçëm dhe emra të 
përgjithshëm; 

KGJ-II/Ë4 gjen emra të përgjithshëm dhe emra të 
përveçëm në tekst të dhënë. 

KGJ-II/F të aftësohet të përdor rregullat 
themelore të drejtshkrimit 

- Rrethim i shkronjës së madhe 
- Lidhja e shenjës së pikësimit me fjali 
- Përmirësimi i gabimeve në tekst i cili është shkruar 

me shkronja të vogla 

KGJ-II/F1 në mënyrë të drejtë përdor shkronjë të madhe në 
fillim të fjalisë; 

KGJ-II/F2 në mënyrë të drejtë përdor shkronjë të madhe te 
emrat e përveçëm; 
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- Rregullimi i gabimeve në tekst në të cilin fjalët janë 
të shkruar edhe me shkronja të mëdha edhe me 
shkronja të vogla 

- Përshkrim i drejtë i fjalës/fjalisë 
- Ushtrime të drejtshkrimit për përdorimin e 

shkronjës së madhe dhe shenjës së pikësimit 
- Lidhja e rrokjeve në fjalë 
- “Kërce për çdo rrokje” 
- “Trokit me duar për çdo rrokje” 
- Domino e rrokjeve (radhitja e dominove me rrokje 

dhe formimi i fjalëve) 
- Numërim sa rrokje kanë fjalët 
- Grupim i fjalëve sipas numrit të rrokjeve 
- Lojë: Thyeje fletën, ndaje fjalës (ndarje e drejtë e 

rrokjeve gjatë të shkruarit) 
- Gjetja dhe fshirja e fjalëve të ndara në mënyrë të 

gabuar 
- Të shkruarit fjalë përkatëse, sipas numrave të 

tërhequr 
- Diktate 
- Ushtrime të drejtshkrimit 

KGJ-II/F3 në mënyrë të drejtë përdor shenjat e pikësimit 
gjatë të shkruarit të fjalisë dëftore, nxitëse dhe pyetëse; 

KGJ-II/F4 fillon në mënyrë të drejtë ta bart fjalën në 
rreshtin e ri; 

KGJ-II/F5 në mënyrë të drejtë i shkruan numrat deri në 20. 

KGJ-II/G të aftësohet për t’u shprehur me 
shkrim 

- Të shkruarit e fjalëve sipas fotografive dhe sendeve 
- Krijimi i fjalës nga bashkësia e shkronjave 
- Zbulimi dhe shkrimi i fjalëve të fshehura 

(Unëduaakullore)  
- Përgjigje me shkrim me fjali të tërësishme: Si 

quhesh?...  Në cilën shkollë mëson? ...  
- Përpilimi dhe shkrimi në mënyrë të pavarur të 

fjalive 
- “Mendo fjali për”... 
- “Rregullimi i fjalive në të cilat është ndryshuar rendi 

i fjalëve” 
- Të shkruarit e urimeve 
- Të shkruarit e ftesave 
- Të shkruarit e disa fjalive sipas fotografisë nga një 

përjetim personal 

KGJ-II/G1 shkruan fjalë me shkronja të shtypit sipas 
fotografive, sendeve e të ngjashme që janë të dhënë; 

KGJ-II/G2 shkruan fjali të shkurta me shkronja të shtypit 
sipas fotografive, sendeve e të ngjashme që janë të dhënë; 

KGJ-II/G3 shkruan disa fjali të lidhura me shkronja shtypi; 

KGJ-II/G4 shkruan fjalë me shkronja të dorës sipas 
fotografive, sendeve e të ngjashme që janë të dhënë ; 

KGJ-II/G5 shkruan fjali të shkurta me shkronja të dorës 
sipas fotografive, sendeve e të ngjashme që janë të dhënë; 

KGJ-II/G6 shkruan disa fjali të lidhura me shkronja të dorës. 
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- Mbarim i fjalive të filluara (Unë jam... Shumë dua... 
Ndonjëherë mendoj...) 

- Tregimi grupor (të shkruarit e përbashkët të 
tregimit të filluar 

- Theksimi i krijimeve personale 

 

FUSHA PROGRAMORE:LETËRSI (L) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

L-II/А të përdor letërsi për fëmijë - Softuer edukativo-arsimor që janë në dispozicion 
- Mësimdhënësi lexon libra të ilustruar, përralla, 

fabula, vjersha 
- Dëgjimi i audio shënimeve 
- Lojë: Hajde qëllo çka është... (tregim, fabul, përrallë 

ose vjershë) 
- Lojë: E para stop, e dyta stop (mësimdhënësi e 

ndërpret leximin, kurse nxënësit parashikojnë çka 
do të ndodh) 

- Ilustrim sipas përmbajtjes së dëgjuar 
- Bisedë për përmbajtjen e krijimit letrar 
- Identifikimi i krijimeve letrare të njohura sipas 

pjesëve të dëgjuara të përmbajtjes  
- Të përgjigjuri në pyetjet nga përmbajtja e dëgjuar 
- Krijimi i kutisë së lekturave shkollore (ngjitja e 

fotografive, vizatimi, të shkruarit e fjalive që janë të 
lidhura me lekturën shkollore që përpunohet). 

L-II/А1 me vëmendje dëgjon derisa lexohet; 
L-II/А2 njohja e krijimeve të ndryshme letrare (përrallë, 
fabul, tekst dramatik, vjershë); 
L-II/А3 fillon të lexojë përmbajtje të caktuara nga revistat 
për fëmijë; 
L-II/А4 fillon të lexojë lektura shkollore; 
L-II/А5 gojarisht përgjigjet në pyetje nga përmbajtja e 
lexuar. 

L-II/B t’i shpreh mendimet, ndjenjat dhe 
qëndrimet e tij për krijimet letrare 

- Përdorimi i softuerit edukativo-arsimor që janë në 
dispozicion 

- Shikimi i krijimeve letrare ( të dalluarit e tekstit dhe 
ilustrimit, vërejtja e emrit të autorit)  

- Rregullim i drejtë i ilustrimeve të përziera nga teksti 
i dëgjuar 

L-II/B1 di çka është autor i krijimit letrar; 
L-II/B2 shpreh ndjenjë në lidhje me përmbajtjen; 
L-II/B3 sqaron çka i pëlqen ose nuk i pëlqen në 
përmbajtjen; 
L-II/B4 zbulon vendin e ngjarjes në tekst; 
L-II/B5 vëren rrjedhën e ngjarjeve në tekst; 
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- Aktrimi i ndjenjave 
- Bisedë: Nga vjen ky emër i përrallës? 
- Të përgjigjuri e pyetjeve nga krijimi letrar i dëgjuar 
- Rregullimi i ilustrimeve të përziera nga teksti i 

lexuar 
- Përzgjedhja e ilustrimeve të cilat i përgjigjen tekstit 

të lexuar 
- Ilustrimi i një pjese nga përmbajtja e lexuar 
- Do të doja të jem si... (bisedë dhe vizatim i 

personazhit nga krijimi letrar) 
- “T-tabela” – vizatimi i personazhit pozitiv dhe 

negativ 
- Aktrimi i një personazhi nga krijimi letrar 
- Krijimi i skenës sipas përshkrimit të lexuar nga 

krijimi letrar 
- Punimi i maskave 
- Bisedë: Çka na pëlqeu,e çka nuk na pëlqeu në 

krijimin letrar? 
- Sajimi i një emri të ri për krijimin letrar 
- Identifikimi i tregimeve të njohura sipas aplikimeve 

ose pjesëve të dëgjuara të tregimeve 
- Zbatimi i teknikave për përmbajtjet e lexuara 

(“kalaveshi i rrushit”, “T-tabela”, “Diagrami i Venit”, 
“3, 2, 1...”) 

- Nënvizimi i rimës 
- Sajimi i rimës sipas fjalës së dhënë 

L-II/B6 identifikon porosinë e tekstit;  
L-II/B7 dallon personazhe kryesore dhe personazhe të 
tjera; 
L-II/B8 shkurt përshkruan personazhe; 
L-II/B9 identifikohet me personazhet pozitive; 
L-II/B10 sqaron sjellje sociale të pranueshme/të 
papranueshme (sjellje të mirë nga ajo e keqja); 
L-II/B11 vëren rimën në vjershë. 

L-II/C t’i zhvillojë teknikat e leximit - Lojë: Më trego si të lexojë (me zë, pa zë...) 
- Të lexuar ndërveprues  
- Dekodimi i fjalëve (shqiptimi i fjalëve që 

paraprakisht i kanë lexuar, por nuk i kanë parë 
nëpërmjet fotografisë)  

- Lexim pa zë në çifte 
- Të lexuar me zë 
- Lojë: Ti lexon, unë të ndjek 
- Dëgjimi i audio shënimeve (vërejtja e leximit 

shprehës) 

L-II/C1 lexon me zë; 
L-II/C2 lexon pa zë; 
L-II/C3 lexon saktë dhe qartë; 
L-II/C4 lexon me shpejtësi përkatëse; 
L-II/C5 lexon me forcë përkatëse të zërit; 
L-II/C6 fillon të lexojë në mënyrë shprehëse (me 
respektimin e shenjave të pikësimit). 
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- Lojë: Lexoj si TV prezantues 
- Leximi, ndjekja, dëgjimi i librave të ilustruar digjital  
- “Semafor” (vetëvlerësim dhe vlerësim i ndërsjellë i 

leximit të drejtë) 

L-II/Ç të aftësohet të lexojë me kuptim - Sqarim i fjalëve/shprehjeve të panjohura 
- Fjalori në katër kënde (lexoj, detektoj, vizatoj dhe 

përdor fjalë të re) 
- Bisedë për përmbajtjen e lexuar 
- “Radhiti drejt shiritat” (radhitja e shiritave me tekst 

të prerë) 
- Leximi ndërveprues (“teknika stop” – leximi pjesë 

për pjesë)  
- Parashikimi çka do të ndodh... 
- Dallimi i fjalive logjike nga ato jo logjike 
- Dallimi i tekstit logjik nga ai jo logjik 
- Unë mendoj se... (mbarimi i fjalisë së filluar që kanë 

të bëjnë me përmbajtjen e lexuar) 
- Lojë: Edhe unë dua të pyes (parashtrimi i pyetjeve 

për përmbajtjen) 
- “Ylli i tregimit” (në çdo anë të yllit jepet 

përgjigje/ilustrohet për një kërkesë që është e 
lidhur me përmbajtjen e tekstit) 

- “Rrota e fatit” (përpilimi i pyetjeve sipas fjalës 
pyetëse)  

L-II/Ç1 pyet për domethënien e fjalëve të panjohura në 
përmbajtjen e lexuar; 
L-II/Ç2 përgjigjet në pyetjet nga përmbajtja e lexuar; 
L-II/Ç3 bisedon për përmbajtjen e tekstit të shkurt të 
lexuar; 
L-II/Ç4 parashtron pyetje për përmbajtjen e lexuar. 

 

 

 

FUSHA PROGRAMORE: KULTURA E MEDIES (KM) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

KM-II/А të ndjek përmbajtje të ndryshme të 
medieve, përkatëse për moshën 

- Softuer edukativo-arsimor që janë në dispozicion 
- Përcjellje e përmbajtjeve të medieve që janë në 

dispozicion  

KM-II/А1 përcjell TV emisione për fëmijë; 
KM-II/А2 shkëmben përshtypje nga TV emisionet për 
fëmijë; 
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- Vizatimi i personazheve të preferuar nga 
përmbajtjet të medieve të dedikuar për fëmijë 

- Dramatizimi sipas përmbajtjes së medieve të 
dedikuar për fëmijë 

- Bisedë për TV emisione për fëmijë, filma të 
vizatuar/të animuar, audio regjistrimeve dhe 
përmbajtjeve të digjitalizuar  

- Aktrimi i roleve 

KM-II/А3 përcjell film të vizatuar/të animuar; 
KM-II/А4 përshkruan personazhe nga filmi i vizatuar/i 
animuar që e ka parë; 
KM-II/А5 dëgjon audio regjistrime; 
KM-II/А6 përgjigjet në pyetje nga përmbajtja e audio 
regjistrimeve; 
KM-II/А7 shpreh ndjenja nga përmbajtja e shikuar/e 
dëgjuar; 
KM-II/А8 përcjell përmbajtje të shkurta në gjuhët e 
nacionaliteteve tjera. 

KM-II/B të përdor përmbajtje të digjitalizuar 
për fëmijë 

- Biseda për efektet pozitive dhe negative nga 
përdorimi i përmbajtjeve të digjitalizuar 

- Përdorimi i përmbajtjeve të digjitalizuar që janë në 
dispozicion 

- Ilustrim: “Unë dhe kompjuteri” 
- Kërkimi i përmbajtjeve të digjitalizuar të 

përshtatshme për moshën 

KM-II/B1 përdor përmbajtje të digjitalizuar të 
përshtatshme për fëmijë; 
KM-II/B2 kërkon përmbajtje të digjitalizuar të 
përshtatshme për moshën (nën mbikëqyrjen e 
mësimdhënësit/prindit/kujdestarit). 

KM-II/C të përfitojë shprehi për përdorimin 
e letërsisë për fëmijë nga këndi në 
klasë/biblioteka shkollore 

- Vizita e bibliotekës së shkollës (ose bisedë me 
ndihmën e pikturës/fotografisë) 

- Bisedë me bibliotekistin (ose bisedë me 
mësimdhënësin i cili luan rolin e bibliotekistit)  

- Rregullimi i këndit të klasës (me libra, libra të 
ilustruar dhe revista) 

- “Salla e leximit” (lexim çdo ditë i librit/librit të 
ilustruar nga këndi, sipas zgjedhjes së nxënësit) 

- Luajtja e rolit: Bibliotekistë dhe lexues 
- Bisedë sipas përmbajtjes së lexuar 
- Sajimi i rregullave për përkujdesjen për librat 

KM-II/C1 huazon libra/revista nga këndi i leximit në klasë; 
KM-II/C2 lexon libër/revistë nga këndi i leximit në klasë; 
KM-II/C3 huazon libra/revista nga biblioteka e shkollës; 
KM-II/C4 lexon libra/revista nga biblioteka e shkollës; 
KM-II/C5 e pasuron këndin e leximit në klasë; 
KM-II/C6 kujdeset për librat dhe revistat e huazuar. 

KM-II/Ç të zhvillojë shprehi për 
leximin/përdorimin e përmbajtjeve shtesë 
 

- Vizatimi dhe ngjyrosja e revistave 
- Kohë për të lexuar (pjesë nga dita e punës në të 

cilën nxënësit lexojnë në mënyrë të pavarur 
përmbajtje të zgjedhur) 

- Krijimi i përmbledhjes së revistave të ndryshme 
- Shfletimi i revistave, librave të ilustruar dhe librave 
- Rregullimi i këndit të leximit 

KM-II/Ç1 lexon revista për fëmijë; 
KM-II/Ç2 përdor letërsi plotësuese për fëmijë; 
KM-II/Ç3 shkëmben përshtypje nga përmbajtja e lexuar; 
KM-II/Ç4 përdor përmbajtje plotësuese edukativo-
arsimore digjitale. 
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- Leximi i librave të ilustruar dje librave sipas 
zgjedhjes së lirë 

- Leximi i krijimeve letrare nga revistat për fëmijë 
sipas zgjedhjes së lirë 

- Biseda për përmbajtje të lexuara 
- Vizatim sipas përmbajtjeve të lexuara 
- Vizatimi i strupit (titull, personazh kryesor, 

personazh tjetër, tema, radhitja e ngjarjes) 
- Libra në formë... (e cila përputhet me temë të 

caktuar: D-dru, F-flutur, M-mollë) 
- Sajojmë libra të ilustruar 
- Aktivitete për përdorim me vetë iniciativë i 

revistave për fëmijë, enciklopedi, libra, libra të 
ilustruar dhe përmbajtje edukativo-arsimore 
digjitale 

KM-II/D të kuptojë lloje të ndryshme të 
përmbajtjeve/ngjarjeve kulturore-artistike  

- Vizita e teatrit dhe kinemasë (në varësi nga 
konteksti) 

- Krijimi i maskave 
- Punimi i kukullave 
- Aktrim: Në rolin e personazhit të preferuar 
- Krijimi i këndit për dramatizim 
- Bisedë për përshtypjet nga shfaqja/filmi i ndjekur - 

vizatim sipas ngjarjes së ndjekur 
- Dramatizim sipas përmbajtjeve të njohura 
- Krijimi i këndit të kukullave/teatror  
- Biseda për sjelljen gjatë vizitës së teatrit ose 

kinemasë 

KM-II/D1 di çka është shfaqja teatrore; 
KM-II/D2 di çka është shfaqje me kukulla; 
KM-II/D3 dallon shfaqjen teatrore nga shfaqja me kukulla; 
KM-II/D4 shkëmben përshtypje nga përmbajtja/ngjarja 
kulturore-artistike e përcjellë (në varësi nga faktorët e 
kontekstit: vizitë teatrit, kinemasë, ekspozitës); 
KM-II/D5 shpreh ndjenja për përmbajtjet/ngjarjet 
kulturore-artistike; 
KM-II/D6  di rregullat e sjelljes në institucion kulturor-
artistik. 

KM-II/DH të aftësohet për përdorim të 
përzgjedhur dhe të sigurt të përmbajtjeve 
digjitale dhe të medieve 

- Softuer edukativo-arsimor në dispozicion 
- Biseda 
- Dëgjim i muzikës 
- “E sigurt-e pa sigurt” (ngritja e shenjës për pohim të 

saktë për përdorim të përzgjedhur dhe të sigurt të 
përmbajtjeve digjitale dhe të medieve) 

KM-II/DH1 di cilat janë simbolet për kufizim të moshës për 
përcjelljen e një përmbajtje të caktuar televizive; 
KM-II/DH2 dëgjon muzikë me vlera estetike; 
KM-II/DH3 kërkon përmbajtje digjitale të përshtatshme 
për moshën (nën mbikëqyrjen e 
mësimdhënësit/prindit/kujdestarit); 
KM-II/DH4 përdor medie të ndryshme si burime për të 
nxënë. 
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 FUSHA PROGRAMORE: PËRGATITJA PËR SHKRIM LEXIM FILLESTAR (SHLF) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

SHLF-II/А të përvetësojë kuptimin për, fjalë, 
fjali, tingull dhe shkronjë 

- Emërtimi i sendeve dhe kafshëve 
- Lojë: Në mënyrë të drejtë përsërit fjalë dhe fjali 
- Përpilimi i fjalive sipas fotografive  
- Numërimi i fjalëve në fjali dhe tingujve në fjalë 
- Lojë: Ngrini letrën (lidhja e tingullit me shkronjën) 
- Shkrimi i shkronjës me gisht në shpinën e shokut 
- Lojë: Me cilin tingull/shkronjë fillon dhe mbaron 

emri yt 
- Plotësimi i fjalës me shkronjë e cila mungon 
- Plotësimi i fjalisë me fjalë e cila mungon 
- Vizatimi i fjalës që mungon në fjali 
- Shkronja mike – për çdo shkronjë kukulla të 

ndryshme nga qesja, kartoni, çorapi... (A – ariu Andi, 
B – bebja Bulza, C – ciceroni Ceni...)  

- Ushtrime për vërejtjen e tingujve gjatë të folurit (në 
fillim, në mes, në fund) 

- Radhitëse nga shkronjat dhe fjalët  
- Fjalë e re (përpilimi i fjalës së re nga shkronjat e 

përziera) 
- Zbulimi i letrave me fjalë në të cilat shkronja është 

në pozita të ndryshme 
- Shkronja të mbuluara në fjalë (qëllimi i shkronjës së 

mbuluar në fjalë) 
- Rebus i fjalëve 
- Loja: Zgjidhe çiftin që ka rimë... i pari-bajraktari, 

luan-sulltan, bretkosa-karroca... 
- E këndojmë këngën e alfabetit 

SHLF-II/А1 emërton sende dhe kafshë; 
SHLF-II/А2 në mënyrë të drejtë shqipton fjali; 
SHLF-II/А3 në mënyrë të drejtë shqipton fjalë; 
SHLF-II/А4 bën dallim mes fjalës dhe fjalisë; 
SHLF-II/А5 di çka është fjalia; 
SHLF-II/А6 di çka është fjalë; 
SHLF-II/А7 bën dallimi mes tingullit dhe shkronjës;   
SHLF-II/А8 e di çka është shkronja; 
SHLF-II/А9 lidh tingullin dhe shkronjën (kuptimi për 
shkronjën); 
SHLF-II/А10 dallon tingull/shkronjë në fillim të fjalës; 
SHLF-II/А11 dallon tingullin/shkronjën në mes të fjalës; 
SHLF-II/А12 dallon tingullin/shkronjën në fund të fjalës; 
SHLF-II/А13 e thotë alfabetin pa pengesë. 

SHLF-II/B të aftësohet në mënyrë të drejtë t’i 
shkruajë elementet e shkronjave të alfabetit 
të gjuhës shqipe 

- Ushtrime për përvetësimin e elementeve të 
shkronjave të mëdha dhe të vogla të shtypit 

SHLF-II/B1  kupton rregullat gjatë të shkruarit në gjuhë 
shqipe – drejtimet e të shkruarit (nga e majta kah e djathta 
dhe nga lartë – poshtë); 
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- Ushtrime për përvetësimin e elementeve të 
shkronjave të mëdha dhe të vogla të dorës 

- Bingoja e alfabetit me shkronjat e mësuara 
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në dispozicion  

SHLF-II/B2 në mënyrë të drejtë orientohen në hapësirën ku 
shkruajnë; 
SHLF-II/B3  në mënyrë grafike i paraqet elementet e 
shkronjave në hapësirë të kufizuar. 

SHLF-II/C të aftësohet në mënyrë të drejtë t’i 
shkruan shkronjat e mëdha dhe të vogla të 
shtypit të gjuhës shqipe 
 

- Lidhja e pikave në shkronja 
- Shkruan në ajër 
- Shkruan në shpinën e shokut me gisht 
- Shkruan në tabelë 
- Ushtrime për shkrimin e shkronjave të mëdha dhe të 

vogla të shtypit në fletore 
- Ku gjendet shkronja... 
- Gjej dhe shkruaj në tabelë fjalë me 2, 3, 4, 5 shkronja 
- Përshkruaj... 
- Diktime për ushtrim 
- Auto-diktim - gjëegjëzë 

SHLF-II/C1 në mënyrë të drejtë i shkruan shkronjat e 
shtypit të alfabetit të gjuhës shqipe; 
SHLF-II/C2 në mënyrë të drejtë përshkruan fjalë me 
shkronja të shtypit; 
SHLF-II/C3 në mënyrë të drejtë shkruan fjalë me shkronja 
të shtypit; 
SHLF-II/C4 në mënyrë të drejtë përshkruan fjali të shkurta 
me shkronja të shtypit; 
SHLF-II/C5 përshkruan tekst të shkurtë me shkronja të 
shtypit; 
SHLF-II/C6 shkruan diktat të shkurtë me shkronja të 
shtypit; 
SHLF-II/C7 gjatë të shkruarit lë hapësirë mes fjalëve; 
SHLF-II/C8 shkruan me shkrim të bukur dhe të lexueshëm. 

SHLF-II/Ç të lexojë fjalë, fjali dhe tekst të 
shkurtë me shkronja latine të shtypit 

- Leximi i fjalës nga fotografia domino 
- Bashkimi i fotografisë me fjalën e shkruar 
- Ushtrime për frymëmarrje të drejtë gjatë leximit të 

fjalëve 
- Lexojmë dhe këndojmë në mënyrë argëtuese me 

përdorim të rimës, duke ndryshuar një shkronjë (fiu-
ciu, tik-tak) 

- Ushtrime për leximin e fjalëve, fjalive dhe teksteve 
të shkurta 

SHLF-II/Ç1 lexon fjalë të shkruara me shkronja të shtypit; 
SHLF-II/Ç2 lexon fjali të shkruara me shkronja të shtypit; 
SHLF-II/Ç3 lexon tekst të shkurt të shkruara me shkronja të 
shtypit. 

SHLF-II/D të aftësohet në mënyrë të drejtë t’i 
shkruan dhe t’i lidh shkronjat e mëdha dhe 
të vogla të dorës të gjuhës shqipe 

- Krahason shkronjat e shtypit me shkronjat e dorës 
- Shkruan shkronja të dorës në ajër 
- Shkruan në shpinën e shokut me gisht 
- Shkruan shkronja të shkrimit në tabelë 
- Ushtrime për shkrim të drejtë dhe lidhje të 

shkronjave të mëdha dhe të vogla të shkrimit në 
fletore 

- Lexim dhe përshkrim i drejtë i përmbajtjeve të 
shkurta me shkronja të shkrimit 

SHLF-II/D1 në mënyrë të drejtë i shkruan shkronjat e dorës 
së gjuhës shqipe; 
SHLF-II/D2 në mënyrë të drejtë përshkruan fjalë me 
shkronja të dorës; 
SHLF-II/D3 në mënyrë të drejtë shkruan fjalë me shkronja 
të dorës; 
SHLF-II/D4 në mënyrë të drejtë përshkruan fjali të shkurta 
me shkronja të dorës; 
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- Diktime për ushtrim 
- Auto-diktim – gjëegjëzë 
- “Asistent/e” e mësimdhënësit gjatë të shkruarit 

SHLF-II/D5 përshkruan tekst të shkurtë me shkronja të 
dorës; 
SHLF-II/D6 shkruan diktim të shkurtë me shkronja të 
shkrimit; 
SHLF-II/D7 gjatë të shkruarit lë hapësirë mes fjalëve; 
SHLF-II/D8 shkruan me shkrim të bukur dhe të lexueshëm. 

SHLF-II/DH të lexojë fjalë, fjali dhe tekst të 
shkurtë me shkronja të dorës 

- Ushtrime për frymëmarrje të rregullt gjatë leximit të 
fjalëve 

- Ushtrime për lexim 
- Softuer edukativo-arsimor që janë në dispozicion 
 

SHLF-II/DH1 lexon fjalë të shkruara me shkronja të dorës; 
SHLF-II/DH2 lexon fjali të shkruara me shkronja të dorës; 
SHLF-II/DH3 lexon tekst të shkurtë të shkruar me shkronja 
të dorës. 

SHLF-II/E të zhvillojë shprehi për mbajtje të 
drejtë të trupit gjatë leximit dhe gjatë 
shkrimit 

- Sajimi i shenjës/zërit/përdorimit të sendit... për ulje 
të drejtë 

- Demonstrim i uljes së drejtë 
- Përdorimi i shenjës për të ulur jo të drejtë që to t’i 

rikujtojë nxënësit që të ulen në mënyrë të drejtë 
 

SHLF-II/Е1 ka pozitë të drejtë të trupit gjatë leximit; 
SHLF-II/Е2 ka pozitë të drejtë të trupit gjatë të shkruarit; 
SHLF-II/Е3 e përdor drejtë takëmin dhe materialet për 
shkrim. 
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TÜRKÇE DERSİ 

 

ÖĞRENME ALANLARI: Yıllık ders saati: 

(öğrenme alanlarına göre ders saatinin dağılımı) 

İLETİŞİM VE DİL (İD) 55 ders saati 

EDEBİYAT (E) 40 ders saati 

MEDYA KÜLTÜRÜ (MK) 20 ders saati 

OKUMA VE YAZMAYA HAZIRLIK (OYH) 65 ders saati 
 

II 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; 

 Motor (parmak, el ve kol) kaslarını 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;  
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 Kelime dağarcığını zenginleştirebilme; 

 Metinlerin incelenmesi ile ilgili ilk temel denemeler yapabilme; 

 Medya kültürünü geliştirebilme; 

 Öğrenmede çoklu medya kaynaklarını kullanabilme;  

 Kendi yaşantılarını, tutumlarını, duygu ve düşüncelerini söylemeyi teşvik edebilme; 

 İnsani ve etik davranışlar sergileyebilme; 

 Konuşma anlatımı yardımıyla hayal dünyasını geliştirebilme; 

 Konuşma ve ifadede diğer diller arasından ayırabilme ve fark yapabilme. 

 

ÖĞRENME ALANI: İLETİŞİM VE DİL (İD)  

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik, 
strateji/yöntemler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

İD-II/А Serbest ve açık iletişim kurabilme için 
beceri kazanabilme 

− Konuşma  
− “ben..., ben yapabilirim, ben bilirim...” (kendi 

hakkında pozitif düşünce geliştirme) 
− “Sen özelsin”... (kendi ve diğerlerine karşı olumlu 

tutum geliştirme) 
− Yazar koltuğu (koltuğa oturan öğrenci sorular sorar, 

olay/fıkra anlatmaya çalışma) 
− Kendini tanıtma oyununu oynama 
− 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 
− Telefon konuşmasını canlandırma 
− Hafta sonu yaşananan olaylar hakkında konuşma 
− Olduğumda... (cümleyi tamamlama etkinliğini 

yapma) 

İD-II/А1 Duygu, düşünce, ihtiyaçlarını, isteklerini konuşarak 
serbest bir şekilde ifade etmeye çalışır; 

İD-II/А2 İfadeli vegüzel konuşma kurallarını uygulayarak 
konuşmalara katılım sağlar. 

İD-II/А3 Bağımısz olarak tek başına sorular sorar;  

İD-II/А4 Yöneltilen sorulara sözlü olarak cevap verir;  

İD-II/А5 Yöneltilen sorulara yazılı olarak cevap vermeye 
çalışır;  

İD-II/А6 Duyguların, iletişimdeki rölünün büyük olduğunu 
bilir ve konuşmalara yansıdığını kavrar. 
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− Sınıfı düzenleme hakkında konuşma yürütme 
− ..... rolünde 
− “Konuşan/okuyan neler hissetiğini tahmin et!” (ses 

kayıtı veya öğretmenin okuduğu konuyu dinleme)  

İD-II/B Etkin dinlemeyi  geliştirme için için 
beceri kazanabilme 

− Dinlediği konulara göre cevap verme 
− Oyun: Dinlediğimize göre hareket ediyoruz 
− Oyun: Telefon konuşması 
− Oyun: Söylediğim kelimeyi tekrarla ve yeni kelime 

ekle (grup içerisinde cümle oluşturma etkinliği) 
− Öğretmenin başlatmış olduğu cümleyi tamamlama 
− Bugün neler hissediyorum... 
− Duygu ifade sembollerini çizelim etkinliğini yapma 
− Pantomim (mim sanatı)-Dudağımı Oku 
− Belirlenmiş yüz ifadesi ve duyguları eşleştirme 
− Duygularımıza göre boyama yapma 
− Oyun: Duyduğumu ve anladığımı çiziyorum 
− Dinlediği konu esnasında farklı duyguları tanımlama 
− Dinlediği konulara göre farklı duyguları canlandırma  
− Katılımlı dinleme 
− Sorgulayarak dinleme 
− Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinleme 
− Görünen yaşanan bir olayın hakkında düzeye uygun 

sorular sorar, sorulara cevap veriri ve alıştırmalar 
yaparak oyun oynama 

İD-II/B1 Konuşanı dikkatli bir şekilde dinler; 

İD-II/B2 Konuşanın söylediklerini anlar; 

İD-II/B3 Sözlü ve sözsüz iletişimi doğru şekilde kullanır;  

İD-II/B4 Konuşanın ifade ettiği farklı duyguları tanır;  

İD-II/B5 Dinlediği konuların farklı duygular geliştirdiğini 
bilir.  

 

 

 

 

İD-II/C Doğru konuşma 
artikulasyon/boğumlama için beceri 
kazanabilme 

 

− Konuşma esnasında vücut duruşunu kontrol etme 
etkinlikleri 

− Duyduğu ses-sedayı doğru şekilde telaffuz etme 
− Kelime dağarcığı – kelimeler ile oyun oynama 
− Verilen kelimede ilk harfi değiştir etkinliği yapma 
− Oyun: Sesimizi kaydediyoruz 
− Ses/harf değiştirme ve yeni kelime elde etme 

− Seslerin farkını gözetme (f, s, t, k, ç, ş, h,  p) 
− Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 
− Farklı ve eğlenceli cümleler söyleme 
− Ses kayıt ile şiir/hikaye dinleme 
− Tekerleme söyleme 

İD-II/C1 Konuşma esnasında vücut duruşuna dikkat eder; 

İD-II/C2 Kelimeleri doğru şekilde telaffuz eder;   

İD-II/C3 Sesleri doğru şekilde telaffuz eder; 

İD-II/C4 Cümleleri çeşitlerini doğru şekilde vurgular; 

İD-II/C5 Şiiri doğru şekilde okur (şiir); 

İD-II/C6 Bilmece, tekerleme ve atasözünü doğru şekilde 
söyler; 

İD-II/C7 100 e kadar sayıları doğru telaffuz eder. 
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− Bilmece va atasözü söyleme 
− 100 sayı tablosundan sayıları okuma 
− Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî, 

kültürel, ahlâkî, sosyal vb.) uygun konuşma 
− Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun 

konuşma       
− Topluluk önünde konuşma 
− Üstlendiği role uygun konuşma 

İD-II/Ç Sözlü ifadeyi kullanma için beceri 
kazanabilme 

− Sorular yardımıyla kısa metinler anlatma 
− Anahtar kelimeler kullanarak konu anlatma 
− Dizi resimleri bir araya getirerek olay anlatma 
− Yaşanılmış olayı anlatma 
− Öğrencilerin seçmiş oldukları konuya göre konuşma 

yürütme 
− Fotoğraflar yardımı ile kendi olaylarını anlatma 
− Başlatılan cümleleri tamamlama (Ben..., Çok 

severim..., Bazen düşünüyorum ki...) 
− Oyun: Gördüğümüzü anlatmaya çalışma 
− Kim o - o nedir? (varlık veya nesneyi yahmin etme) 
− Sihrli kutu (kutu içerisinde saklı olan nesneyi 

anlatmaya çalışma 
− Neler hissediyorum oyununu pynama 
− Rol oynama 
− Duygularımızıın alfabesi (verilen harfe göre 

duygumuzu ifade eden kelimeyi bulma) 

İD-II/Ç1 Soru sorarak kısa metinleri sözlü anlatır; 

İD-II/Ç2 Verilen kelimeler veya dizi resimleri bir araya 
getirerek olayı sözlü anlatmaya çalışır;    

İD-II/Ç3 Yaşanmış olayları sözlü anlatım kullanarak anlatır;  

İD-II/Ç4 Gözlemlediği olayları sözlü anlatmaya çalışır;  

İD-II/Ç5 Kendi tutum ve duygularını rahatça gösterir ve 
sözlü ifade eder.  

İD-II/D Türkçe edebil dilin kullanımını 
sağlayabilme 

− Yöre dili/şive/ağız ve edebi dil arasındaki farkı 
kavrama için örnekler dinleme 

− Halk masalları dinleme/izleme 
− “TV sunucusuyum” rol yapma 
− “Dilimizi düzeltelim” (konuşma esnasında yanlış 

kelimeleri anlama 
− “Konuşuyoruz, kayda alıyoruz, birbirimizi dinliyoruz” 
− Oyun: Edebi konuşma için madalya kazanma 
− “Ninnemin ve dedemin konuşması” 
− Yöre dili kullanan kişiler ile röportaj/görüşme yapma  

İD-II/D1 Konuşmada yöre dili lehçe, şive/ ağız arasındaki 
farkı ayırt etmeye başlar; 

İD-II/D2 Türkçe edebi dili ayırt etmeye başlar; 

İD-II/D3 Konuşma ve kendini sözlü ifade etmede Türkçe 
edebi dili kullanmaya başlar. 
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İD- II/E Kelime dağarcığını geliştirebilme 
− Etkniliklerinde karşılaştığı bilinmeyen kelimeleri 

açıklama 
− Haftalık sınıf sözlüğü hazırlama 
− “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) 
− Yeni kelime (karışık harflerden kelime oluşturma ve 

daha sonra anlamını açıklama) 

İD-II/E1 Varlıkların, kavramların, olayların, duyguların, 
kişilerin isimlerini (adlarını) ifade eden yeni kelimeleri 
öğrenmeye çalışır;  

İD-II/E2 Yeni kelimelerin anlamlarını kavrar; 

İD-II/E3 Varlıkların, kavramların, olayların, duyguların, 
kişilerin isimlerini (adlarını) ifade eden yeni kelimeleri 
kullanır. 

İD-II/F Bildirme cümlesi, soru cümlesi, ünlem 
cümlelesi arasındaki farkı tanıyabilme ve yazım 
ve noktalama işaretlerini doğru kullanabilme 

− 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 
− Metinleri okuyarak noktalama işaretleri neden ve 

nerede kullanıldığını bakma 
− Karma verilen cümleyi, doğru şekilde kullanma 
− Doğru ve yanlış telaffuz edilen cümleleri anlama 
− Nokta, ünlem işareti veya soru işaretinin kullanımı 

için doğru yazma etkinliklerini yapma 

İD-II/F1 Bildirme, soru ve ünlem cümlesi arasındaki farkı 
bilir (sözlü ve yazılı ifadede); 

İD-II/F2 Yazılı anlatım esnasında anlamlı, soru ve ünlem 
cümlesinde noktalama işaretlerine dikkat ederek doğru bir 
şekilde uygular; 

İD-II/F3 Kullanacağı cümle içindeki kelimelerin sıralamasını 
doğru/düzgün şekilde yapar ve ifade eder; 

İD-II/F4 Kendini yazılı ifade etmeden önce kullanacağı 
cümle içindeki kelimelerin sıralamasını doğru/düzgün 
şekilde yapar ve ifade eder. 

İD-II/G Özel ve cins isimleri (ad) birbirinden 
ayırt etme ve kullanma için beceri kazanabilme 

− İsim/ad verme (oyuncak bebeklere ad bulma oyunu) 
− Özel ve ortak adlar yarışması 
− Verilen harfe göre ad /isim bulma 
− Hızlı isimler/adlar söyleme (kişi, nesne, bitki, hayvan 

adlarını sayma ve söyleme) 
− Verilen kısa metinde özel ve ortak isimleri belirleme 
− “Yanlış kelimeyi bul” (isim/ad ifade etmeyen 

kelimeyi belirleme 

İD-II/G1 Hangi kelimelerin “İsim” (ad) olduğunu fark eder ve 
yazıda kullanır;  

İD-II/G2 Özel isim ve ortak isimler arasındaki farkı bilir ve 
kullanır;  

İD-II/G3 Özel ve ortak isimleri kullanarak örnek verir;  

İD-II/G4 Verilmiş metinin içinde özel ve ortak isimleri bulur 
ve onları ayırt eder. 
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İD-II/Ğ Temel yazım kurallarını doğru şekilde 
kullanabilme için beceri kazanabilme 

− Büyük harfi işaretleme 
− İşaret ile cümleyi bağlama 
− Küçük harf ile yazılan metinde yanlışlıkları düzeltme 
− Büyük ve küçük harfler ile yazılan bir metinde 

bulunan yanlışlıkları düzeltme 
− 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 yapma, Not: bu çalışmada temel 

harflere çok benzeyen el yazısı harflerinden temel 
harflere az benzeyen el yazısı harflerine doğru bir 
sıra takip edilir. Satır çizgisine dikkat eder (satırlara 
aynı hizadan başlar, sayfa kenarlarında uygun 
boşluklar bırakır). 

− Yazma çalışmalarında, büyük-küçük, bitişik-dik/eğik 
yazı harflerinin yönleri, boyutları ve yazılışı üzerinde 
önemle durma 

− Bitişik-dik yazı harfleriyle grafik (tek tek) kelimeler, 
cümleler yazmaya çalışma  

− Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında boşluklar 
bırakma etkinlikleri yapma 

− Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat etme 
− Büyük harf ve noktalama işaretlerin doğru şekilde 

kullanımı için etkinlikler yapma 
− Kelimeler içinde heceleri bağlama 
− “Her hece için atlama” 
− “Her hece için alkışlayalım” 
− Kelimeleri hecelere (sözlü ve yazılı olarak) ayırma 

− Satır sonuna sığmayan kelimelerin doğru 
bölünmesiyle ile ilgili etkinlikler yapma 

− Heceler dominosu (hecelerden oluşan dominoları 
dizme ve kelime elde etme) 

− Kelimelerdeki heceleri sayma 
− Hece sayılarına göre kelime grupları oluşturma 

İD-II/Ğ1Cümle başında büyük harfi doğru şekilde kullanır; 

İD-II/Ğ2 Özel isimlerde büyük harfi doğru şekilde kullanır; 

İD-II/Ğ3 Anlamlı, soru ve ünlem cümleleri yazmada 
nokatalama işaretlerini doğru bir şekilde yazar;  

İD-II/Ğ4 Kelimeyi yeni sıraya doğru şekilde taşır/yazar; 

İD-II/Ğ5 20’e kadar sayıları doğru/düzgün yazar. 
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− Oyun: Kağıdı katlama ve kelimeyi ayırmaya çalış 
(yazma esnasında kelimeleri hecelere doğru şekilde 
ayırma) 

− Yanlış ayrılmış kelimeleri bulma ve altını çizme 
etkinliği yapma 

− Çekilen sayılara göre belirli kelimeler yazma 
− Dikte yapma 
− Dikte etme çalışmalarına katılma  
− Öğretmenin okuduğu kelimeleri, cümleleri aynen 

yazabilme f, s, t, k, ç, ş, p, h,  sessiz harfleri kelimede, 
cümlede doğru yazabilme yoklamaları yapma 

− Resimli bulmaca çözme 
− Doğru ve güzel yazı yazma çalışmaları yapma 

İD-II/H Yazılı ifadeyi doğru kullanabilmek için 
beceri kazanabilme 

− Resime ve nesneye göre kelimeler yazma 
− Harfler kümesinden kelimeler oluşturma 
− Gizli kelimeleri bulma ve yazma 

(Bendondurmayemekistiyorum) 
− Yazılı cevap verme: Adın ne? Hangi okulda 

okuyorsun? 
− Kendi başına cümle kurma ve yazma 
− “... konusu hakkında cümle oluştur” 
− Tebrik kartı yazma 
− Davetiye yazma 
− Fotoğraflar kullanarak bir kaç cümle oluşturma 
− Başlatılmış cümleleri tamamlama... 
− Grup halinde hikaye yazma (birlikte başlatılan 

hikayeyi tamamlama) 
− Kişisel eserler yaratma 

İD-II/H1 Verien resimleri, nesneleri vb. dik temel harfleri 
kullanarak kelimeler yazar; 

İD-II/H2 Verien resimleri, nesneleri vb. dik temel harfleri 
kullanarak kısa cümleler yazar; 

İD-II/H3 Dik temel harfleri kullanarak, birbirine bağlı bir kaç 
cümle yazar;  

İD-II/H4 Verien resimleri, nesneleri eğik harfleri kullanarak 
kelimeler yazar; 

İD-II/H5  Verien resimleri, nesneleri eğik harfleri kullanarak 
kısa cümleler yazar; 

İD-II/H6 Eğik harfleri kullanarak, birbirine bağlı bir kaç 
cümle yazar. 
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ÖĞRENME ALANI: EDEBİYAT (E) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik, 
strateji/yöntemler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

E-II/А Çocuk edebiyatını kullanabilme 
− Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 
− Öğretmen, şiir, masal, hikaye, fabl okur 
− Ses kayıtları dinleme 
− Oyun: Tahmin et! (masal, fabl, öykü/hikaye veya şiir) 
− Oyun: Dur ve tahmin et! (öğretmen okumayı 

durdurur ve öğrencilerden devamını tahmin 
etmelerini ister) 

− Konuya göre canlandırma yapma 
− Eserin konusuna yönelik konuşma yürütme 
− Konunun belirli bölümlerine göre dünyaca ünlü 

eserleri tahmin etme 
− Dinlediği konuya bağlı kalarak sorulara cevap verme 
− Lektür kutusu oluşturma (işlenen lektür kitabına 

göre resim yapıştırma, resim yapma, cümle yazma 
vb. etkinlikler yaptırılır) 

− Masal, hikaye, fıkra, metin, çizgi film ve filmin 
içeriliğine uygun anlatma 

− Önemli olanı belirtirken “başlıca, özellikle, en iyisi, 
en kötüsü” ifadelerini kullanma 

− Resim ve fotoğrafları yorumlama 
− Kelimeleri yorumlama 
− Canlı ve cansız varlıkları betimleme (hayvan, bitki, 

nesne) 
− Olayları oluş sırasına göre anlatma 
− Anlatmalarında sebep sonuç ilişkisi kurma 
− Özgün şiir, şarkı ve buna benzer söyleme 
− Sunularında hayali ve gerçek nesneleri kullanma 

E-II/A1 Okunan konuları dikkatli dinler;  

E-II/A2 Farklı edebi eserleri (masal, fabl, şiir, tiyatro metini) 
tanır; 

E-II/A3  Çocuk dergilerinden belirli içeriği bağımsız bir 
şekilde  okur (okumaya başlar); 

E-II/A4 Lektür okumaya başlar; 

E-II/A5 Okunan konu hakkında sorulan sorulara sözlü 
olarak cevap verir. 
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E-II/B Okuduğu edebi eserler hakkında 
izlenimlerini, düşüncelerini, tutumlarını ve 
duygularını anlatabilme 

− Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 
− Edebi eserleri karşılaştırma (metin ve çizim 

arasındaki farkı kavrama, yazar adı ile karşılaşma, 
anlamını anlama) 

− Dinlediği konuya göre, resimleri/çizimleri sıralama 
− Duyguları ifade ediyoruz oyununu oynama  
− Konuşma: Masalın adı nereden kaynaklanır, anlatma  
− Dinlediği eserden yararlanarak, sorulara cevap 

verme 
− Okunan metne bağlı kalarak doğru resimleri bulma 
− Okunan metine bağlı kalarak resim yapma 
− ... gibi olmak istiyorum (eserde geçen kahramanın 

resmini yapma ve hakkında konuşma yürütme) 
− “T-tablo” pozitif ve negatif kişi karakterini çizme 
− Eserde geçen kahramanı canlandırma 
− Eserdeki konuya bağlı kalarak senaryo yapma 
− Maske hazırlama 
− Konuşma: dinlediğimiz veya okuduğumuz eserin 

beğendiğimiz ve beğenmediğimiz yönleri 
− Esere yeni ad bulma 
− Belirli bölümlere bağlı kalarak eser hakkında bilgi 

edinme ve eseri tahmin etme 
− Okunan konular hakkında belirli teknikler kullanma 

(“salkım”, “T-tablo”, “ven diyagramı”, “3, 2, 1...” 
− Kafiyenin altını çizme 
− Verilen kelimeye uygun kafiye oluşturma 

E- II/B1 Okunan edebi eserde yazar kavramın ne olduğunu 
bilir;   

E-II/B2 Okuduğu veya duyduğu konu/içerik hakkında 
duygularını ifade eder; 

E- II/B3 Okuduğu konudabeğendiği ve beğenmediği 
bölümleri söyler;  

E-II/B4 Metinde geçen olayların yerini fark eder. 

E-II/B5 Metindeki olay serisini kavrar ve açıklamalarda 
bulunur;  

E-II/B6 Metinde verilmiş  mesajı (konuyu) anlar;  

E-II/B7 Baş kahramanı ve yardımcı kahramanları ayırt eder; 

E- II/B8 Kişiler/karakterlerin özelliklerini açıklar; 

E- II/B9 Olumlu/pozitif iyi karakterleri kullanarak kendinde 
tanımaya çalışır; 

E- II/B10 Sosyal açıdan kabul edilebilir/kabul edilemez 
davranışları ayırt eder (iyi ve kötü davranışlar) ve 
açıklamalarda bulunur; 

E- II/B11 Şiirlerde kafiyeyi tanımaya çalışır. 

E-II/C Okuma için farklı teknikler kullanabilme 
ve kendini geliştirebilme 

− Oyun: Nasıl okuyalım (sesli, sessiz,...) 
− Etkileşimli okuma 
− Kelimeleri kavrama (duyduğu kelimeleri, ancak resim 

olarak görmedikleri kelimeleri söyleme, tekrar etme) 
− İkikli okuma 
− Sesli okuma 
− Oyun: Sen okuyorsun, ben seni takip ediyorum 
− Ses kayıtlarını dinleme 
− Oyun: TV sunucusu olarak okuma 
− Dijital resimli kitapları okuma, takip etme, dinleme 

E-II/C1 Sesli okur (noktalama işaretlerine, diksiyon, tempo, 
dinamikliğe, artikulasyona dikkat eder);  

E-II/C2 Sessiz okur; 

E-II/C3 Doğru ve anlaşılı şekilde okur; 

E-II/C4 Belirli hıza göre okur; 

E-II/C5 Ses hızını kontrol ederek okumaya çalışır;  

E-II/C6 Anlamlı okumaya çalışır (noktalama işaretlerine, 
diksiyon, tempo, dinamikliğe, artikulasyona dikkat eder). 
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− “Semafor” (anlamlı ve doğru okuma hakkında öz 
değerlendirme yapma) 

− Öğretmen ve öğrenci tarafından yapılan örnek 
okumaları soldan-sağa yön becerisini pekiştirmek 
amacıyla izleme 

− Harfi harfine, hecesi hecesine ve kelime kelimesine 
gore okuma yazma 

− Temel büyük ve küçük harflerin okuma ve yazmını 
öğrenme 

− Yazıdaki harfleri karşılayan sesleri tam çıkaklarında 
oluşturma 

− Her sesin oluşumu için ses yolu ve organlarının 
gereğince kullanarak sesleri doğru boğumlandırma 

− Parmakla, kalemle izlemeden, hecelemeden, baş ve 
gövdeyi sallamadan okur 

− Okumada tam soluk alır, alınan soluğu zamanında ve 
yerinde kullanır 

− Okuma sırasında vücudu her zaman uygun duruma 
getirerek okur 

− İşitebilir bir ses tonuyla okur 
− Sesin kalınlık ve inceliğini hoşa gidecek biçimde 

ayarlamaya çalışma 
− Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat etme 
− Akıcı okumaya çalışma 
− Okuduklarını canlandırma 
− Rollere göre okuma (dram-tiyatro metinleri) 

E- II/Ç  Kısa edebi eserleri anlayarak 
okuyabilme için beceri kazanabilme 

− Bilinmeyen kelimeleri anlamaya çalışma 
− Dört açıdan oluşan sözlük (okuyorum, buluyorum, 

çiziyorum ve yeni kelimeyi kullanıyorum) 
− Okunan metin hakkında konuşma yürütme 
− “şeritleri yapıştırma” (şeritler halinde kesilen metni, 

doğru şekilde sıralama) 
− Etkileşimli okuma (“Dur/stop-tahmin et tekniği”, 

bölüm bölüm okuma...) 
− Olayları tahmin etme 
− Mantıklı ve mantıksız cümleleri fark etme 

E-II/Ç1 Metinde karşılaştığı bilinmeyen (yabancı) 
kelimelerin anlamını sorar.  

E-II/Ç2 Okunan kısa metin hakkında yöneltilen sorulara 
cevap verir;  

E-II/Ç3 Okuduğu kısa metin hakkında konuşma yürütür;  

E-II/Ç4 Okunan metin hakkında sorular sormaya çalışır. 
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− Mantıklı ve mantıksız kısa metinleri fark etme 
− Düşünüyorum ki... (okunan konuya bağlı kalarak 

cümle tamamlma oyunu oynama) 
− Oyun: Bende soru sormak istiyorum (konu hakkında 

soru sorma) 
− “Hikayenin yıldızı” (yıldızın her köşesinde konuyla 

ilgili sorulan soruya cevap vermeye çalışma) 
− “Çarkıfelek” (soru kelimesine göre, soru cümlesi 

oluşturma) 

 

ÖĞRENME ALANI: MEDYA  KÜLTÜRÜ (MK) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik, 
strateji/yöntemler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

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

 

 

− Ulaşılabilir eğitim ve öğretim yazılımı kullanma  
− Kullanabilir medya içeriğini takip 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 

− Görsel araçların etkilerini bilme  
− Olumlu ve olumsuz yönlerini bildirme  
− TV de çocuk programlarını izlemelerini ve izlediklerini 

sınıfta anlatmaları isteme  
− Basit eserlerde yaratıcılık ve düzenleme ile ilgili 

yaratıcılık kabiliyetlerini geliştirir ve uygular (anlatım 
ve yaratıcılıkla korelasyon) 

− Rol oynama 

МК-II/А1 TV-çocuk programlarını takip etmeye çalışır;  

МК-II/А2 TV-çocuk programları hakkında konuşma 
yürütür;  

МК-II/А3 Çizgi filmleri izler;  

МК-II/А4 Çizgi film kahramanları ve kişiliği hakkında 
konuşur ve betimleme yapar;  

МК-II/А5 Ses kayıtları dinler;  

МК-II/А6 Ses kayıtlarının içeriği hakkında sorulan sorulara 
cevap vermeye çalışır; 

МК-II/А7 İzlediği/dinlediği konunun içeriği ile ilgili 
duygularını rahatça ifade eder; 

МК-II/А8 Diğer milletlerin dillerinde kısa konuları takip 
etmeye çalışır.  

МК-II/B Yaşına uygun dijital çocuk konularını 
kullanabilme 

− Dijtal içeriğin kullanılmının olumlu ve olumsuz etkileri 
hakkında tartışma yürütme 

МК-II/B1 Yaşına uygun dijital çocuk konularını kullanır;  
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− Mevcut olan dijital içerikli yazılımları kullanma 
− İllüstrasyon/resimlerle bezeme: “Ben ve Bilgisayar” 
− Yaşa uygun dijital içerikli aramalar yapma  

МК-II/B2 Yaşına uygun dijital konular hakkkında 
araştırma/inceleme yapar (ebeveyn/veli/öğretmen 
gözetimi altında); 

МК-II/C Sınıf içinde bulunan okuma köşesi ve 
okul kütüphanesinden kitapları kullanma için 
alışkanlık kazanabilme 

− Okul kütüphanesini inceleme (fotoğraf ya da sohbet 
yoluyla inceleme)  

− Kütüphaneci ile konuşma (veya kütüphaneci rolünde 
olan öğretmen ile sohbet etme) 

− Sınıfın içindeki okuma köşesini hazırlama (kitap, dergi 
ve resimli kitaplar ile düzenleme) 

− “Okuma köşesi”(Öğrencinin tercihine göre okuma 
köşesinden kitap veya resimli kitap alma ve okuma) 

− Rol yapma/oynama: Kütüphaneciler ve okurlar 
− Okunan kitap içeriği hakkında tartışma yürütme 
− Kiatap bakımı için düşünce geliştirme 

МК-II/C1 Sınıf içinde bulunan okuma köşesinden 
kitapları/dergileri alır, kullanır ve teslim eder;   

МК-II/C2 Sınıf içinde bulunan okuma köşesinden 
kitapları/dergileri alır ve okur;  

МК-II/C3 Okul kütüphanesinden kitap/dergiler alır, kullanır 
ve teslim eder; 

МК-II/C4 Okul kütüphanesinde bulunan çocuk kitaplarını 
ve dergilerini okur; 

МК-II/C5 Sınıf içinde bulunun okuma köşesini yeni 
kitaplarla zenginleştirir; 

МК-II/C6 Ödünçalınan kitap/dergilere karşı dikkat ve ilgi 
gösterir. 

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

− Dergilerden faydalanarak boyama ve resim yapma 
− Okuma zamanı (öğrencilerin kendi tercihine dayalı 

seçmiş oldukları kiatparı okuma) 
− Farklı dergilerden koleksiyon yapma 
− Derginin içeriliği ve köşelerini tanıtma etkinliği yapma  

− Dergileri bilgi edinmek için kullanma  
− Dergi ve resimli kitapların gözden geçirime etkinliği 

yapma  
− Okuma köşesini düzenleme 
− Öğrencinin tercihine bağlı kitap okuma  
− Okunan kitapların içerği hakkında tartışma yürütme 
− Okunan kitaba göre resim yapma etkinliği yapma 
− Çizgi romanı çizme (Başlık, baş kahraman, yardımcı 

karakter, konu, olay, olayın sırası) 
− Kitap hazırlama-harfe bağlı kalarak (E-elma, A-ağaç, K-

kelebek ) etkinlik hazırlama 
− Resimli kitap hazırlama  

МК-II/Ç1 Çocuk dergileri okur; 

МК-II/Ç2 Çocuk edebiyatı ile ilgili ek kaynak kitaplar 
kullanır;  

МК-II/Ç3 Okuduğu konular hakkında görüşlerini paylaşır; 

МК-II/Ç4 Eğitici dijital yazılım konularını kullanır. 
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− Çocuk dergilerinin, ansiklopedilerin, kitapların, resimli 
kitapların ve eğitimsel dijital içeriğin kullanımı için 
etkinlikler düzenleme 

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

- Tiyatro ve sinema ziyaret etme (içeriğe bağlı olarak) 
- Maske yapma etkinliği düzenleme 
- 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 göre dramatizasyon yapma 
- Kukla gösterisi için tiyatro bölümü hazırlama 
- Tiyatroda izlenen tiyatro ve kukla oyunlarındaki 

izlenimleri hakkında konuşma yürütme  
- Beden dilini kullanarak sözlü iletişim kullanma  
- El kuklası, eldiven kuklası, gölge kuklalarından 

yararlanarak diyalog yapma ya da hikaye anlatma  
- Tiyatro ya da sinema ziyareti hakkında konuşma 

yürütme 

МК-II/D1Tiyatro gösterisinin ne olduğunu bilir; 

МК-II/D3 Kukla gösterisinin ne olduğunu bilir; 

МК-II/D3 Tiyatro temsilini, kukla gösterisinden ayırt eder 
ve aralarındaki farkı bilir;  

МК-II/D4 İzlediği kültürel-sanatsal konuyu arkadaşları ile 
paylaşır/izlenimlerini anlatır (konuya ve ziyarete bağlı 
kalarak: tiaytroya, sinemaya, sergiye ziyaret); 

МК-II/D5 İzlenilen temsilin konusu/içeriliği ile ilgili 
duygularını rahat bir şekilde ifade eder; 

МК-II/D6 Tiyatroda temsil izlendiğinde nasıl davranacağını 
(davranış kuralları) kurallarını bilir. 

МК-II/E Dijital ve medya konularını güvenli ve 
seçici bir şekilde kullanabilmesi için beceri 
kazanabilme 

- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma  
- Konuşma yürütme  
- Müzik dinleme  
- Güvenli ya da güvenli olmayan dijitaleştirilmiş medya 

içeriğinin seçici ve güvenli kullanımı için  her doğru 
ifadeye işaret yapma  

МК-II/E1 İzlediği TV konularında yaşına uygun olanları bilir 
ve olumsuz/yasak olan konular için verilen akıllı 
işaretleri/sembolleri bilir;  

МК-II/E2 Estetik değeri olan müzikleri dinler;  

МК-II/E3 Yaşına uygun dijital konular hakkkında 
araştırma/inceleme yapar (ebeveyn/veli/öğretmen 
gözetimi altında); 

МК-II/E4 Öğrenmenin kaynağı olarak farklı medya 
araçlarını kullanır.  
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ÖĞRENME ALANI: OKUMA  VE YAZMAYA HAZIRLIK (OYH) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik, 
strateji/yöntemler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

OYH-II/A Ses-harf, kelime-cümle ilişkisini 
kurabilme ve kavramların anlamını 
öğrenebilme 

 

− Nesneleri ve canlıları adlandırma 
− Oyun: Kelimeyi ve cümleyi  doğru bir şekilde tekrar 

etme 
− Görsellere göre cümle oluşturma 
− Cümle içinde kelimeleri ve kelime içindeki harfleri 

sayma  
− Oyun: Kartını kaldır (Sesi-harfilişkisi)  
− Arkadaşının sırtına parmakla dilediği harfi yazma. 
− Oyun: İsmin hangi harf  ile başlayıp bitiğini söyleme  
− Kelimede eksik olan harfi tamamlama 
− Cümlede eksik olan kelimeyi tamamlama 
− Cümlede eksik kelimeyi çizme 
− Harf arkadaşım:Her harf için farklı malzeme K-

Kelebek, Kübra, U-Uğurböceği, Uğur, S-Sincap, Sibel. 
Konuşmadaki sesleri algılama alıştırmaları yapma 

− Harf ve kelimelerin birleşimi  
− Yeni kelime  (karışık harflerden farklı kelimeler 

türetme) 
− Harfleri farklı pozısyonda olan kartlarda kelimeleri 

keşfetme 
− Kelimedeki kapalı harfler (kelime içindeki kapalı harfi 

tahmin etme) 
−  Kelimeler ile resimli alfabe (rebus ilkesi) 
− Oyun: Kafiyeli olan çiftleri seçin... yazardı... 

çözerdi...gezerdi... 
− Şarkı söylüyoruz: ‘’Karışık Alfabe “ 
− Cümledeki kelimleri anlamlarına uygun ilişkilendirme  
− Kelime ve cümleler yazma 
− Resimleri anlamlandırma 
− Ses ve seda arasındaki farkı gözetme 

OYH-II/A1 Nesne ve varlıkların isimlerini adlandırır;  

OYH-II/A2 Kelimeleri doğru şekilde telaffüz eder; 

OYH-II/A3 Cümleleri doğru şekilde telaffüz eder;  

OYH-II/A4 Kelime ve cümle ilişkisi kurar; 

OYH-II/A5 Cümle nedir bilir; 

OYH-II/A6 Kelime nedir bilir; 

OYH-II/A7 Ses ve harf ilişkisi kurar ve bağlar (harf 
kavramını tanır); 

OYH-II/A8 Harf nedir bilir; 

OYH-II/A9 Dilin temel özelliklerini adlandırmaya 
başlar: ses, kelime ve cümle ilişkisini kurar; 
OYH-II/A10 Kelimenin başındaki harfi tanır ve farkı 
bilir; 
OYH-II/A11 Kelimenin ortasındaki harfi tanır ve farkı 
bilir; 
OYH-II/A12 Kelimenin sonundaki harfi tanır ve farkı 
bilir; 
OYH-II/A13 Alfabedeki harflerin sırasını bilir. 
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− Kelimenin seslerden oluştuğunu kavrama 
− Cümlede söz dizimini kavrama 
− Sözcükleri doğru ve anlaşılır şekilde söylme 
− Verilen nesnelerin hangi kelimelerle adlandırıldığını 

söylemesi isteme 
− Verilen kelimeleri cümlede kullanma 
− Karışık olarak verilen kelimeleri anlamlarına göre 

dizerek cümle kurmalarını isteme 

OYH-II/B Türk alfabesindeki harfleri doğru ve 
güzel yazı ile yazabilme 

− Büyük ve küçük harfli yazı elemanlarını benimsemek 
için alıştırma yapma 

− Büyük ve küçük harfli el yazısı elemanlarını 
benimsemek için alıştırma yapma  

− Çalışılmış harfler ile alfabetik tombala oynama 
− Eğitim ve öğretim yazılımlarını kullanma 

OYH-II/B1 Türk dilinde güzel yazı yazma kurallarını bilir, 
yazı yazma yönleri (soldan sağa doğru, yukarıdan aşağıya 
doğru);  

OYH-II/B2 Yazı yazma alanında doğru şekilde bulunur ve 
alanı doğru şekilde kullanır; 

OYH-II/B3 Belirlenmiş alanda harf elementlerini grafiksel 
şekilde tanıtır. 

OYH-II/C Türk alfabesindeki dik temel büyük ve 
küçük harfleri doğru şekilde güzel yazı ile 
yazabilme 

− Harflerdeki noktaları bağlama 
− Havada yazı yazma etkinliğini yapma  
− Arkadaşının sırtında parmak yardımıyla yazı yazma 

oyununu oynama 
− Tahtada yazı yazma  
− Dik temel yazısı ile büyük ve küçük harfleri deftere 

yazma 
− Harf nerede bulunuyor... oyununu oynama 
− 2, 3, 4, 5 harf  içeren kelimeleri tahtaya yazma 

etkinliğini yapma  
− Yazı yazma 
− Alıştırma amaçlı dikte uygulama  
− Otodikte-bilmece çözme 
− Cümlede büyük ve küçük harfleri ayırt etme 

çalışmalarını yapma 
 

OYH-II/C1 Türk dilindeki dik temel harfleri doğru şekilde 
yazar; 

OYH-II/C2 Bakarak/kopyalayarak dik temel harfler ile 
kelimeler yazar; 

OYH-II/C3 Dik temel harfler ile doğru şekilde kelimeler 
yazar;  

OYH-II/C4 Bakarak/kopyalayarak dik temel harfler ile 
cümleler yazar; 

OYH-II/C5 Bakarak/kopyalayarak dik temel harfler ile kısa 
metinler yazar; 

OYH-II/C6 Dik temel harfler ile kısa dikte yazar;  

OYH-II/C7 Harfler arasını doğru şekilde kullanır ve 
kelimelerde harfler arası boşluklar bırakmamaya çalışır; 

OYH-II/C8 Okunaklı ve güzel yazı yazma alışkanlığını 
kazanır.   



57 

Programi i ri mësimor për klasën e dytë 

OYH-II/Ç Dik temel harflerden oluşan 
kelimeleri, cümleleri ve kısa metinleri 
okuyabilme 

− Resimli dominodan kelime okuma 
− Yazılmış kelimeyi resim ile birleştirme 
− Kelimeleri okurken doğru nefes alma alıştırmaları 

yapma 
− Bir harfi değiştirerek eğlenceli bir şekilde okuyup, 

şarkı söyleme  
− Kelimeleri, cümleleri ve kısa metinleri okumak için 

pratik yapma  

OYH-II/Ç1 Dik temel harfler ile yazılmış kelimeleri okur; 

OYH-II/Ç2 Dik temel harfler ile yazılmış cümleleri okur; 

OYH-II/Ç3 Dik temel harfler ile yazılmış kısa metinleri okur. 

OYH-II/D Türk alfabesindeki eğik (el yazısı) 
büyük ve küçük harfleri doğru şekilde yazı 
yazabilme 

− Dik temel yazısı ve eğik (el yazısı) harflerin 
karşılaştırılması 

− Havada el yazısı harflerini yazma 
− Arkadaşının sırtında parmak yardımı ile harf yazma 
− Tahtada el yazısı harflerini yazma etkinliğini yapma 
− Defterde küçük ve büyük eğik (el yazısı) harflerin 

doğru yazımı ve bağlanması için örnekler çözme  
− Eğik (el yazısı) harfleriyle ilgili kısa öyküleri okuma ve 

kopyalama 
− Alıştırma amaçlı dikte uygulama 
− Otodikte, bilmece çözme 
− Yazı yazabilmek için öğretmenin “yardımcıları” 

etkinliğini yapma  

OYH-II/D1 Türk dilindeki eğik (el yazısı) harfleri doğru 
şekilde yazar; 

OYH-II/D2 Bakarak/kopyalayarak eğik (el yazısı) harfler ile 
kelimeler yazar; 

OYH-II/D3 eğik (el yazısı) harfler ile doğru şekilde kelimeler 
yazar;  

OYH-II/D4 Bakarak/kopyalayarak eğik (el yazısı) harfler ile 
cümleler yazar; 

OYH-II/D5 Bakarak/kopyalayarak eğik (el yazısı) harfler ile 
kısa metinler yazar; 

OYH-II/D6 Eğik (el yazısı) harfler ile kısa dikte yazar;  

OYH-II/D7 Harfler arasını doğru şekilde kullanır ve 
kelimelerde harfler arası boşlıklar bırakmamaya çalışır; 
OYH-II/D8 Okunanklı ve güzel yazı yazma alışkanlığını 
kazanır.   

OYH-II/E Eğik (el yazısı) harflerden oluşan 
kelimeleri, cümleleri ve kısa metinleri 
okuyabilme 

− Kelimeleri okurken doğru nefes alma uygulamalarını 
yapma 

− Okuma alıştırmaları düzenleme 
− Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 

OYH-II/E1 Eğik (el yazısı) harfler ile yazılmış kelimeleri okur; 
OYH-II/E2 Eğik (el yazısı) harfler ile yazılmış cümleleri okur; 
OYH-II/E3 Eğik (el yazısı) harfler ile yazılmış kısa metinleri 
okur. 

OYH-I/G Okuma-yazma esnasında oturuş 
şekline ve vücudun duruşuna dikkat etmesi için 
alışkanlık geliştirebilme 

 

− Doğru duruş için sembol, işaret, ses çıkartarak duruşu 
düzeltme etkinliklerini uygulama  

− Doğru oturma alıştırmalarını yapma  
− Doğru ve düzgün oturmadıklarını hatırlatan işaretler 

belirleme 

OYH-II/G1 Okuma esnasında vücut duruşuna dikkat eder 
ve doğru oturur;  
OYH-II/G2 Yazı yazma esnasında vücut duruşuna dikkat 
eder ve doğru oturur; 
OYH-II/G3 Yazı yazma araç-gereçleri ve materyalleri doğru 
şekilde kullanır. 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Програмско подручје Годишњи фонд часова: (5 наставних часова недељно) 

(оријентационо за свако програмско подручје) 

КОМУНИКАЦИЈА И ЈEЗИК (КЈ) 55 часова 

ЛИТЕРАТУРА (Л) 40 часова 

МЕДИJСКА КУЛТУРА (МК) 20 часова 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ (ПЧП) 65 часова 

 

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ СРПСКОГ  ЈЕЗИКА ЗА ДРУГИ 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 се упознаса основним говорним елементима (реченица, реч и глас); 

 да усвоји штампана и писана ћирилична слова; 

 да се оспособи за правилно читање и писање; 

 да се оспособи за примену основних граматичких правила; 

 да развије графомоторику; 

 да развије навике правилног седења приликом читања и писања; 

 да се упозна са народном и уметничком литературом; 
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 да се оспособиза елементарно структурисано писмено изражавање и стварање; 

 да обогати речникновим речима; 

 да се оспособиза анализу дела; 

 да развијемедијску културу; 

 да користи мултимедијалне изворе учења; 

 да се оспособи за слободноизражавање емоција, доживљаја, ставова и мисли; 

 да развије хумано и етичко одговорно понашање; 

 да развије машту; 

 да разликује говорно изражавање на другим језицима. 
 
 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ:  КОМУНИКАЦИЈА И ЈЕЗИК  (КЈ)  

Појединачни циљ Предлог активности и 

стратегије/технике учења и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

KJ-II/А да се оспособи за слободну 
комуникацију 

− Међусобни разговори 
− „Ја сам... ја могу... ја знам...“(грађење позитивне 

слике о себи) 
− „Ти си посебан...“ (позитиван концепт о себи и 

другима) 
− „Ауторска столица“ (ученик који седи на столици 

описује, смишља питања, прича догађаје/шале) 
− Игре представљања 
− Договарање правила понашања у разреду 
− Договарање знакова за подсећање (кад се крши 

неко правило) 
− Разговорио свакодневним темама 
− Симулација телефонског разговора 
− Разговори о догађајима током викенда 
− Кад бих био/била... (довршавање започетих 

реченица) 

KJ-II/А1 слободно учествује у разговору изражавајуħи 
своје потребе, мисли и осеħања; 

KJ-II/А2 слободно учествује у разговору поштујуħи 
правила културног понашања; 

KJ-II/А3 самостално поставља питања; 

KJ-II/А4 усмено одговара на постављена питања; 

KJ-II/А5 писмено одговара на постављена питања; 

KJ-II/А6 препознаје да осећаји утичу на начин на кој се 
говори. 
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− Разговори о уређењу учионице 
− У улози... 
− Писмени и усмени одговори на постављена 

питања 
− „Погоди како се осећа онај који говори/чита“ 

(слушање аудио-записа или садржаја који чита 
наставник) 

KJ-II/Б да се оспособи за активно 
слушање 

− Одговори на питања на основу ислушаног говора  
− Игра: Поступамо према ислушаним 

инструкцијама 
− Игра: Покварени телефон 
− Игра: Понови шта сам рекао и додај своју реч 

(састављање заједничке групне реченице) 
− Довршавање недовршених реченица које 

започиње наставник 
− Данас се осећам... 
− Цртамо симболе за осећаје 
− Пантомима 
− Повезивање осећаја са нацртаним ликом 
− Употреба боје према осећањима 
− Игра: Цртам оно што слушам и разумем 
− Препознавање различитих осећаја у ислушаном 

садржају 
− Глумљење различитих осећаја на основу 

ислушаног садржаја 

KJ-II/Б1 пажљиво слуша саговорника; 

KJ-II/Б2 разуме саговорника; 

KJ-II/Б3 артикулисано употребљава невербални и 
вербални говор; 

KJ-II/Б4 препознаје различите осећаје код 
саговорника; 

KJ-I/Б5 разуме да ислушани садржаји изазивају 
различите осећаје. 

КJ-II/В да се оспособи за правилну 
говорну артикулацију 

- Вежбе за правилно држање тела при говору 
- Правилно изговарање ислушаних гласова, речи и 

реченица 
- Вокабулар -играње игара речима 
- Промени први глас (кит- мит- сит...) 
- Игра: Снимамо се да бисмо чули како звучимо 
- Промени глас/слово, добиј нову реч 
- Доступни васпитно-образовни софтвери 
- Изговарање смешних и чудних реченица 
- Слушање аудио-снимака са рецитовањем 
- Рецитовање 

KJ-II/В1 правилно држи тело при говору; 

KJ-II/В2 правилно изговара речи; 

KJ-II/В3 правилно изговара гласове; 

KJ-II/В4 тачно интонира врсте реченица; 

KJ-II/В5 правилно рецитује; 

KJ-II/В6 правилно изговаразагонетку, брзалицу, 
пословицу; 

KJ-II/В7 правилно изговара бројеве до 100. 



61 

Programi i ri mësimor për klasën e dytë 

- Изговарање брзалица 
- Изговарање загонетки и пословица 
- Читање бројева са табеле стотка 

KJ-II/Г да се оспособи за усмено 
изражавање 

- Препричавање кратких садржаја помоћу питања 
- Приповедање по кључним речима 
- Приповедање по серији слика 
- Приповедање доживљаја 
- Разговори на теме по избору ученика 
- Приповедање по фотографији из личног 

доживљаја 
- Довршавање започетих реченица (Ја сам... 

Веома желим... Понекад мислим...) 
- Групна прича (заједничко приповедање започете 

приче о одређеном лику) 
- Игра: Описујемо оно што гледамо 
- Ко је он – шта је то? (погађање описаног 

лика/предмета) 
- Чаробна торбица: Описујем скривени предмет 

који додирујем у торбици 
- Ја се осећам... 
- Ја мислим... 
- Играње улога 
- Азбука осећаја (реч која ће изразити осећај 

према задатом слову) 

KJ-II/Г1 усмено препричава кратке садржаје помоћу 
питања; 

KJ-II/Г2 усмено приповеда позадатим речима/серији 
слика; 

KJ-II/Г3 усмено приповеда доживљени догађај; 

KJ-II/Г4 усмено описује на основу непосредног 
посматрања; 

KJ-II/Г5 слободно изражава своје осећаје и ставове. 

KJ-II/Дда се уведе у српски књижевни 
језик 

− Слушање примера за уочавање дијалекта 
насупрот књижевном језику 

− Праћење/читање народних прича 
− „Ја сам ТВ-презентер“ 
− „Језички коректор“ (откривање грешака у говору) 
− „Причамо, снимамо се, слушамо се“ 
− Игра: Освојена медаља за књижевни говор 
− „Говор моје баке/мог деде“ 
− Интервјуисање особа које говоре дијалектом 

KJ-II/Д1 уочава дијалект/локални говор; 

KJ-II/Д2 уочава српски књижевни језик; 

KJ-II/Д3 покушава да користи српски књижевни језик у 
говору. 

KJ-II/Ђда обогаћујеречник 
− Објашњавање непознатих речи при 

свакодневним активностима 
KJ-II/Ђ1 учи нове речи које означавају имена 
предмета, појава, стања, особа; 



62 

Programi i ri mësimor për klasën e dytë 

− 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 

− Израда кутија за чување картица са новим 
речима 

− Вокабулар у четири угла (читам, детектујем, 
цртам и примењујем нову реч) 

- Нова реч (састављање нове речи од измешаних 
слова и објашњавање значења) 

KJ-II/Ђ2 разуме значење нових речи; 

KJ-II/Ђ3 користи нове речи које означавају имена 
предмета, појава, дејстава, стања, особа. 

 

KJ-II/Е да употребљава обавештајну, 
упитну и узвичну реченицу 

-      Игра: Узвикујем, обавештавам, питам 
(изговарање и писање реченица) 
-      Препознавање и понављање ислушаних 
обавештајних, узвичних и упитних реченица 
− Разгледање текстова да бисе уочило где и зашто 

је употребљен неки интерпункцијски знак 
− Слагање наопаких реченица 
− Уочавање правилно и неправилно интонираних 

реченица 
− Правописна вежба за стављање тачке, извичника 

или упитника на крају реченице 

KJ-II/Е1 разликује обавештајну, узвичну и упитну 
реченицу (у усменом и писменом говору); 

KJ-II/Е2 правилно употребљава обавештајну, узвичну и 
упитну реченицу при усменом изражавању; 

KJ-II/Е3 правилно слаже речи у реченици при усменом 
изражавању; 

KJ-II/Е4 правилно слаже речи у реченици при 
писменом изражавању. 

KJ-II/Ж да препознаје заједничке и 
властите именице 

- „Госпођа Именица“ (качење пронађених именица 
на лутку) 

- Квиз о заједничким и властитим именицама 
- Именица на слово, на слово... 
- Брзе именице (изговарање имена особа, 

предмета, биљака, животиња) 
- Откривање заједничких и властитих именица у 

тексту 
- Ребус 
- „Искључи уљеза“ (прецртавање речи која није 

именица) 

KJ-II/Ж1 препознаје именице као врсту речи; 

KJ-II/Ж2 разликује властите од заједничких именица; 

KJ-II/Ж3 даје примере заједничких и властитих 
именица; 

KJ-II/Ж4 проналази заједничке и властите именице у 
датом тексту. 

 

KJ-II/З да се оспособи за коришћење 
основних правописних правила 

- Заокруживање великог слова 
- Повезивање знака са реченицом 

KJ-II/З1 правилно употребљава велико слово на 
почетку реченице; 
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- Поправљање грешака у тексту написаном малим 
словима 

- Поправљање грешака у тексту у којем су речи 
написане и великим и малим словима 

- Правилно преписивање речи/реченице 
- Правописне вежбе за употребу великог слова и 

интерпункцијског знака 
- Повезивање слогова у речи 
- „Скочи за сваки слог“ 
- „Удари длановима за сваки слог“ 
- Слоговне домине (слагање домина са слоговима 

и обликовање речи) 
- Бројање колико слогова имају речи 
- Групирање речи према 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-II/З2 правилно употребљава велико слово код 
властитих именица; 

KJ-II/З3 правилно употребљава интерпункцијске 
знакове при писању обавештајне, узвичне и и упитне 
реченице; 

KJ-II/З4 почиње правилно да преноси реч у нови ред; 

KJ-II/З5 правилно пише бројеве до 20. 

KJ-II/И да се оспособи за писмено 
изражавање 

- Писање речи према сликама и предметима 
- Смишљање речи из групе слова 
- Проналажење и писање скривених речи 

(Јахоћусладолед) 
- Писмени одговори са потпуним реченицама: 

Како се зовеш? У коју школу идеш?... 
- Самостално смишљање и писање реченица 
- „Смисли реченице о...“ 
- „Сложи наопаке реченице“ 
- Писање честитки 
- Писање позивница 
- Писање неколико реченица по фотографији из 

личног доживљаја 

KJ-II/И1 штампаним словима пише речи према датим 
сликама, предметима и сл.; 

KJ-II/И2 штампаним словима пише кратке реченице 
према датим сликама, предметима и сл.; 

KJ-II/И3 штампаним словима пише неколико 
повезаних реченица; 

KJ-II/И4 писаним словима пише речи према датим 
сликама, предметима и сл.; 

KJ-II/И5 писаним словима пише кратке реченице 
према датим сликама, предметима и сл.; 

KJ-II/И6 писаним словима пише неколико повезаних 
реченица. 
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- Довршавање започетих реченица (Ја сам... Веома 
желим... Понекад мислим...) 

- Групна  прича (заједничко писање започете 
приче) 

- Истицање личних радова 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ:  ЛИТЕРАТУРА (Л)  

Појединачни циљ Предлог активности и 

стратегије/технике учења и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

Л-II/А да користи литературу за децу 
− Доступни васпитно-образовни софтвери 
− Наставник чита сликовнице, бајке, басне, песме 
− 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) 

− Илустровање на основу ислушаног садржаја 
− Разговор о садржају дела 
− Препознавање познатих дела на основу 

ислушаних делова садржаја 
− Одговарање на питања из ислушаног садржаја 
− Израда Лектирне кутије (лепљење слика, 

цртање, писање реченица повезаних са 
лектиром која се обрађује). 

Л-II/А1 пажљиво слуша док се чита; 

Л-II/А2 препознаје различита књижевна дела (бајку, 
басну, драмски текст, песму); 

Л-II/А3 почиње да чита одређене садржаје из часописа 
за децу; 

Л-II/А4 почиње да чита лектиру; 

Л-II/А5 усмено одговара на питања о прочитаном 
садржају. 

Л-II/Б да изражава своје мисли, осећања 
и ставове о књижевним делима 

− Коришћење доступних едукативних софтвера 
− Разгледање књижевних дела (разликовање 

текста и илустрације, уочавање имена аутора) 
− Правилно слагањеизмешаних илустрација из 

ислушаног текста 

Л-II/Б1 зна шта је аутор књижевног дела; 

Л-II/Б2 изражава осећаје у вези са садржајем; 

Л-II/Б3 објашњава шта му/јој се допада или му/јој се 
не допада у садржају; 
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− Глумљење осећаја 
− Разговор: Одакле долази ово име приче? 
− Одговарање на питања на основу ислушаног 

дела 
− Слагање измешаних илустрација из прочитаног 

текста 
− Селектовање илустрација које одговарају 

прочитаном тексту 
− Илустровање дела прочитаног садржаја 
− Хтео/хтела бих да будем као... (разговор и 

цртање лика из дела) 
− „Т-табела“ – цртање позитивног и негативног 

лика 
− Глумљење лика из књижевног дела 
− Израда сцене према прочитаном опису из дела 
− Израда маски 
− Разговор: Шта нам се допало у делу, а шта не? 
− Смишљање новог имена делу 
− Препознавање познатих прича према 

апликацијама или ислушаним деловима прича 
− Примена техника за прочитане садржаје 

(„грозд“, „Т – табела“, „Венов дијаграм“, 
„3,2,1...“) 

− Подвлачење риме 
− Смишљање риме по датој речи 

Л-II/Б4 открива место догађаја у тексту; 

Л-II/Б5 уочава редослед догађаја у тексту; 

Л-II/Б6 препознаје поруку текста; 

Л-II/Б7 разликује главне и споредне ликове; 

Л-II/Б8 кратко описује ликове; 

Л-II/Б9 идентификује се са позитивним ликовима; 

Л-II/Б10 објашњава социјално 
прихватљиво/неприхватљиво понашање (добро и 
лоше понашање); 

Л-II/Б11 уочава риму у песми. 

Л-II/В да развије технике читања 
- Игра: Кажи ми како да читам (гласно, тихо...) 
- Интерактивно читање 
- Декодирање речи (изговарање речи које су 

претходно чули, али нису видели/преко слике) 
- Тихо читање у паровима 
- Гласно читање 
- Игра: Ти читаш, ја те пратим 
- Слушање аудио-снимака (уочавање 

изражајности) 
- Игра: Читам као ТВ-презентер 

Л-II/В1 чита гласно; 

Л-II/В2 чита тихо; 

Л-II/В3 чита тачно и јасно; 

Л-II/В4 чита одговарајућом брзином; 

Л-II/В5 чита одговарајућом јачином гласа; 

Л-II/В6 почиње да чита изражајно (поштујући 
интерпункцијске знакове). 
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- Читање, праћење, слушање дигиталних 
сликовница 

- „Семафор“ (самопроцена и међусобна процена 
за правилно читање) 

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

- Објашњавање непознатих речи/израза 
- Вокабулар у четири угла (читам, детектујем, 

цртам и примењујем нову реч) 
- Разговор о прочитаном садржају 
- „Сложи правилно траке“ (слагање трака са 

сеченим текстом) 
- Интерактивно читање („стоп техника“- читање 

део по део) 
- Предвиђање шта ће се догодити... 
- Разликовање логичних од нелогичних реченица 
- Разликовање логичног од нелогичног текста 
- Ја мислим да... (довршавање започетих реченица 

у вези са прочитаним садржајем) 
- Игра: И ја хоћу да питам (постављање питања о 

садржају) 
- „Звезда приче“ (у сваком краку звезде одговара 

се/илуструје на одређени захтев повезан са 
садржајем текста) 

- „Коло среће“ (састављање питања по упитној 
речи) 

Л-II/Г1 пита о значењу непознатих речи у прочитаном 
садржају; 

Л-II/Г2 одговара на питања из прочитаног садржаја; 

Л-II/Г3 разговара о садржају прочитаног кратког текста; 

Л-II/Г4 поставља питања о прочитаном садржају. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ:  МЕДИЈСКА КУЛТУРА (МК) 

Појединачни циљ Предлог активности и 

стратегије/технике учења и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

МК-II/Ада прати различите медијске 
садржаје, одговарајуħе узрасту 

− Доступни васпитно-образовни софтвери 
− Праћење доступних медијских садржаја 
− Цртање омиљених ликова из дечјих медијских 

садржаја 
− Драматизација на основу дечјег медијског 

садржаја 
− Разговор одечјим ТВ-емисијама, 

цртаним/анимираним филмовима, аудио-
записима и дигиталним садржајима 

− Играње улога 

МК-II/А1 прати дечје ТВ-емисије; 

МК-II/А2 дели утиске из дечјих ТВ-емисија; 

МК-II/А3 прати цртани/анимирани филм; 

МК-II/А4 описује ликове из одгледаног 
цртаног/анимираног филма; 

МК-II/А5 слуша аудио-записе; 

МК-II/А6 одговара на питања о садржају аудио-записа; 

МК-II/А7 изражава осећања из одгледаног/ислушаног 
садржаја; 

МК-II/А8 прати кратке садржаје на језицима других 
националности. 

МК-II/Б да користи дигиталне дечје 
садржаје 

− Разговори о позитивним и негативним ефектима 
коришћења дигиталних садржаја 

− Коришћење доступних дигиталних садржаја 
− Илустровање: „Ја и компјутер“ 
− Претраживање дигиталних садржаја 

одговарајућих узрасту 

МК-II/Б1 употребљава одговарајуће дигиталне дечје 
садржаје; 

МК-II/Б2 претражује дигиталне садржаје одговарајуће 
узрасту (уз надзор наставника/родитеља/старатеља). 

МК-II/В да стекне навику коришћења 
литературе за децу из одељењског 
кутка/школске библиотеке 

− 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) 

− „Читаоница“ (свакодневно читање 
књиге/сликовнице из кутка, по избору ученика) 

− Играње улога: Библиотекари и читаоци 

МК-II/В1 позајмљује књиге/часописе  из  одељењског 
кутка за читање; 

МК-II/В2 чита  књиге/часописе из  одељењског кутка 
за читање; 

МК-II/В3 позајмљује књиге/часописе из  школске 
библиотеке; 
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− Разговор на основу прочитаног садржаја 
− Смишљање правила за бригу о књигама 

МК-II/В4 чита  књиге/часописе из  школске 
библиотеке; 

МК-II/В5 обогаћује одељењски кутак за читање; 

МК-II/В6 брине о позајмљеним књигама и 
часописима. 

МК-II/Г да развије навику 
читања/коришћења додатних садржаја 

 

− Цртање и бојење у часописима 
− Време за читање (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 дечјих часописа по слободном 

избору 
− Разговори о прочитаним садржајима 
− Цртање  на основу прочитаних садржаја 
− Цртање стрипа (наслов, главни и споредни лик, 

тема, редослед догађаја) 
− Књиге у облику... (који се слаже са одређеном 

темом: Д-дрво, Л-лептир, Ј-јабуке) 
− Израда сликовница 
− Активности за самоиницијативно коришћење 

дечјих часописа, енциклопедија, књига, 
сликовница и васпитно-образовних дигиталних 
садржаја   

МК-II/Г1 чита часописе за децу; 

МК-II/Г2 користи додатну литературу за децу; 

МК-II/Г3 дели утиске из прочитаног садржаја; 

МК-II/Г4 користи додатне васпитно-образовне  
дигиталне садржаје. 

МК-II/Д да спозна разне врсте културно-
уметничких садржаја/догађаја 

- Посета позоришту и биоскопу (у зависности од 
контекста) 

- Прављење маски 
- Израда лутака 
- Глумљење: У улози омиљеног лика 
- Креирање кутка за драматизацију 
- Разговори о утисцима након представе/филма 
- Цртање на основу одгледаног/ислушаног 

догађаја 

МК-II/Д1 зна шта је позоришна представа; 

МК-II/Д2 зна шта је луткарска представа; 

МК-II/Д3 разликује позоришну од луткарске 
представе; 

МК-II/Д4 дели утиске из културно-уметничког 
садржаја/догађаја (у зависности од контекстуалних 
фактора: посета позоришту, биоскопу, изложби); 
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- Драматизација према познатим садржајима 
- Креирање луткарског/позоришног кутка 
- Разговори о понашању током посете позоришту 

или биоскопу 

МК-II/Д5 изражава осећања о културно-уметничким 
садржајима/догађајима; 

МК-II/Д6 зна правила понашања у културно-
уметничкој институцији. 

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

- Доступни васпитно-образовни софтвери 
- Разговори 
- Слушање музике 
- „Безбедно – небезбедно“ (подизање знака за 

сваки тачан исказ о селективном и безбедном 
коришћењу дигиталних и медијских садржаја) 

МК-II/Ђ1 зна симболе за ограничење узраста за 
праћење одређеног ТВ-садржаја; 

МК-II/Ђ2 слуша музику са естетском вредношћу; 

МК-II/Ђ3 претражује дигиталне садржаје одговарајуће 
узрасту (уз надзор наставника/родитеља/старатеља); 

МК-II/Ђ4 употребљава разне медијуме као извор 
учења. 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ:  ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ (ПЧП)  

Појединачни циљ Предлог активности и 

стратегије/технике учења и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

ПЧП-II/А да усвоји појмове о реченици, 
речи, гласу и слову 

- Именовање предмета и бића 
- Игра: Правилно понови реч и реченицу 
- Састављање реченица по сликама 
- Бројање речи у реченици и гласова у речи 
- Игра: Дигни карту (повезивање гласа са словом) 
- Писање речи прстом по леђима другара 
- Игра: Којим гласом/словом почиње и завршава 

твоје име 
- Допуњавање слова које недостаје у речи 
- Допуњавање речи која недостаје у реченици 
- Цртање речи која недостаје у реченици 

ПЧП-II/А1 именује предмете и бића; 
ПЧП-II/А2 правилно изговара реченице; 
ПЧП-II/А3 правилно изговара речи; 

ПЧП-II/А4 прави разлику између речи и реченице; 

ПЧП-II/А5 зна шта је реченица; 

ПЧП-II/А6 зна шта је реч; 

ПЧП-II/А7 прави разлику између гласа и слова; 

ПЧП-II/А8 зна шта је слово; 

ПЧП-II/А9 повезује глас и слово (појам о слову); 
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- Слово пријатељ - за свако слово, различите лутке 
од кесе, картона, чарапе... (А-ајкула Ана, Б- 
бубамара Бети, В-веверица Весна...) 

- Вежбе за уочавање гласова у говору (почетак, 
средина, крај) 

- Слагалица од слова и речи 
- Нова реч (састављање нове речи од измешаних 

слова) 
- Откривање карата са речима у којима је слово у 

различитом положају 
- Покривена слова у речи (погађање покривеног 

слова у речи) 
- Ребус речи 
- Игра: Одабери пар који се римује... први-црви, 

лав-плав, баба-жаба... 
- Певамо „Разбарушену азбуку“ 

ПЧП-II/А10 разликује глас/слово на почетку речи; 

ПЧП-II/А11 разликује глас/слово на средини речи; 

ПЧП-II/А12 разликује глас/слово на крају речи; 

ПЧП-II/А13 изговара азбуку по реду. 

ПЧП-II/Б правилно пишеелементе слова 
српског ћириличног писма 

 

 

- Вежбе за усвајање елемената великих и малих 
штампаних слова 

- Вежбе за усвајање елемената великих и малих 
писаних слова 

- Азбучни бинго са наученим словима 
- Доступни васпитно-образовни софтвери 

 

ПЧП-II/Б1 разуме правила писања на српском језику -  
правци у писању(слева на десно и одозго ка доле); 

ПЧП-II/Б2 правилно се оријентише у простору за 
писање; 

ПЧП-II/Б3 графички представља елементе слова у 
ограниченом простору. 

ПЧП-II/Вда се оспособиправилно да пише 
велика и мала штампана слова српског 
ћириличног писма 

 

- Повезивање тачака у слова 
- Писање по ваздуху 
- Писање по леђима другара прстом 
- Писање по табли 
- Вежбе за писање великих и малих штампаних 

слова у свеску 
- Где се налази слово... 
- Нађи и напиши у табелу речи од 2,3,4,5 слова 
- Препиши... 
- Диктати за вежбање 
- Аутодиктат – загонетка 

ПЧП-II/В1 правилно пише штампана слова ћириличног 
писма; 

ПЧП-II/В2 правилно преписује речи штампаним 
словима; 

ПЧП-II/В3 правилно пише речи штампаним словима; 

ПЧП-II/В4 правилно преписује кратке реченице 
штампаним словима; 

ПЧП-II/В5 преписује кратак текст штампаним словима; 

ПЧП-II/В6 пише кратак диктатштампаним словима; 

ПЧП-II/В7оставља простор између речи при писању; 
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ПЧП-II/В8 пише читким и уредним рукописом. 

ПЧП-II/Г да чита речи, реченице и кратак 
текст са штампаним ћириличним словима 

- Читање речи са слике домине 
- Спајање слике са написаном речи 
- Вежбе правилног дисања при читању речи 
- Читамо и певамо на забаван начин са римом, 

мењајући једно слово (фију-цију, тик-так) 
- Вежбе за читање речи, реченица и кратких 

текстова 

ПЧП-II/Г1 чита речи написане штампаним словима; 
ПЧП-II/Г2 чита реченице написане штампаним 
словима; 
ПЧП-II/Г3 чита кратак текст написан штампаним 
словима. 

 

ПЧП-II/Д да се оспособи правилно да 
пише и повезује велика и мала писана 
слова српског ћириличног писма 

- Успоређивање штампаних и писаних слова 
- Писање писаних слова по ваздуху 
- Писање по леђима другара прстом 
- Писање писаних слова по табли 
- Вежбе за правилно писање и повезивање малих 

и великих писаних слова у свеску 
- Правилно читање и преписивање кратких 

садржаја писаним словима 
- Диктати за вежбање 
- Аутодиктат –  загонетка 
- Наставникови „асистент/и“за писање 

 
 

ПЧП-II/Д1 правилно пише писана слова ћириличног 
писма; 

ПЧП-II/Д2правилно преписује речи писаним словима; 

ПЧП-II/Д3правилно пише речи писаним словима; 

ПЧП-II/Д4правилно преписује кратке реченице 
писаним словима; 

ПЧП-II/Д5преписује кратак текст писаним словима; 

ПЧП-II/Д6пише кратак диктат писаним словима; 

ПЧП-II/Д7 оставља простор између речи при писању; 

ПЧП-II/Д8 пише читким и уредним рукописом. 

ПЧП-II/Ђ да чита речи, реченице и кратак 
текст са писаним ћириличним словима 

- Вежбе за правилно дисање при читању речи 
- Вежбе за читање 
- Доступни васпитно-образовни софтвери 

 

ПЧП-II/Ђ1 чита речи написане писаним словима; 

ПЧП-II/Ђ2 чита реченице написане писаним словима; 

ПЧП-II/Ђ3 чита кратак текст написан писаним словима. 

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

- Смишљање знака/звука/коришћење предмета... 
за правилно седење 

- Демонстрација правилног седења 
- Коришћење знака за неправилно седење који ће 

их подсетити да седну правилно 

 

ПЧП-II/Е1 има правилан положај тела при читању; 

ПЧП-II/Е2 има правилан положај тела при писању; 

ПЧП-II/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 DYTË  

Nxënësi/nxënësja:  

 Të zhvillojë motivim për mësimin  e gjuhës angleze; 

 Të zhvillojë interesim dhe dashuri ndaj gjuhës angleze; 

 Të zhvillojë aftësi dhe shkathtësi për të dëgjuar dhe për të kuptuar shprehje të thjeshta gjuhësore; 

 Të aftësohet të njohë fjalë dhe fjali të shkurtra dhe të thjeshta; 

 Të zhvillojë aftësi dhe shkathtësi për të shprehurit me gojë; 

 Të aftësohet të përdor fjalor të thjeshtë në shprehje të thjeshta gjuhësore; 

 Të aftësohet për lexim global; 

 Të aftësohet të përdor burime multimediale për të mësuar; 

 Të stimulohet të mendoj çka është mënyrë e mire e sjelljes, e çka nuk është mënyrë e mire e sjelljes; 

 Të futet në kulturën e vendeve që flasin në gjuhë angleze. 
 
 

Fusha programore: Fondi vjetor i orëve 

 (përafërsisht për çdo fushë programore) 

NJËSITË LEKSIKE (NJL) Nuk mund të jepet dimension kohor për realizimin e 
fushave në mënyrë të diferencuar. Rezultatet e mësimit 

nga gjuha angleze arrihen përmes integrimit të 
brendshëm të objektivave nga një ose më shumë fusha 

programore. 

KUPTIMI DHE PËRDORIMI I DREJTË I GJUHËS (KPGJ) 

SHKATHTËSI (SH) 

VETËDIJA KULTURORE DHE KOMPETENCA (VKK) 
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FUSHA PROGRAMORE: NJËSITË LEKSIKE (NJL) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

NJL-II/А të aftësohet të njohë, të riprodhojë 
dhe të përdorë fjalë dhe njësi leksike;  

My family Dice  
This is my family (vizatimi i dorës) 
Go and find… 
Go and point… 
All about me  
Musical chair activities  
Clothes search  
Clothes picture difference 
Clothes picture similarities  
Guess from the clothes 
Guess who is it?  
Jigsaws 
Craft activities for clothes  
Scissors, Paper, Stone  
Fashion show  
Let’s get dressed  
Песничка „Head, shoulders, knees and toes“  
Crazy body mimes 
Drawing monsters/making masks  
Chain actions  
Whole body run and touch 
That many fingers (to show a particular number of body 
parts by working together) 
Action songs (eg. If you’re happy and you know it, Here 
we go loopty -loo)  
Guess the monster  
Story/picture books  
Decorating a funny face 
My body boardgame  

NJL- II/А1 njeh fjalë nga tema e caktuar; 
NJL-II/A2 riprodhon fjalë nga tema e caktuar; 
NJL-II/A3 përdor fjalë nga tema e caktuar; 
NJL-II/A4 njeh numrat nga 1 deri 20; 
NJL- II/А5 riprodhon numrat nga 1 deri 20; 
NJL II/А6 përdorë numrat nga 1 deri 20 
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Mr and Mrs Potato Head craft  
Duck, duck, goose  
Hide and seek  
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  
Guess who  
Keep the ball up  
Treasure hunt  
Hokey Pokey  
Hot and cold 
I see  
Stand up, sit down (day/night)  
Trees and squirrels 
Fruit salad 
Pumpkin says (Halloween) 
Trick or treat (Halloween)  
Freeze dance (Hallween)  
Draw a pumpkin face game (Halloween)  
Find the pumpkin (Halloween) 
Find the easter eggs (Easter) 
Easter egg Treasure Hunt (Easter)  
Santa says (Christmas)  
Cross the odd one  
Touch something (red, green…) 
Flashcards  
Shout it out  
Fetch it 
Feel in the box  
Gestures activities  
What’s missing from the line up?  
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Pictionary  
Creating picture books (revising vocabulary) 
Counting game (21)  
Drawback 

FUSHA PROGRAMORE:  KUPTIMIDHE 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-II/А të aftësohet të njohë, të dallojë dhe 
të përdorë forma gramatikore;  
 

Whose shirt is this?  
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 
Flash card games 
Pupter shows and puppet games 
Whats is I my mouth? Challenge. (tasting food, 
intensifyind experiences with different senses) 
Different foods from difefrnt parts of the word- realia, 
flash cards 
 

KPGJ- II/А1  njeh domethënien dhe i dallon format e foljes “to be” 
në veten e 1,2,3 njëjës dhe veten e 3 shumës; 
KPGJ- II/А2 përdorë format e foljes “to be” në veten e 1,2,3 njëjës 
dhe veten e 3 shumës; 
KPGJ- II/А3 mund të riprodhojë pyetje me foljen “to be”, p.sh.  „Is 
this your mother?“ dhe jep përgjigje të shkurtra yes/no; 
KPGJ- II/А4 njeh kuptimin e foljes “to have/have got”; 
KPGJ- II/А5 përdorë formën e foljes “to have/have got” në formën 
pohore dhe mohore; 
KPGJ-II/А6 përpilon pyetje me foljen “to have/have got” për veten 
e 2 dhe 3 njëjës  p.sh.  „Have you got a big nose?“ dhe jep përgjigje 
të shkurtëra yes/no; 
KPGJ- II/А7 njeh dhe dallon nyjën e pashquar a/an; 
KPGJ- II/А8 përdor  nyjën e pashquar a/an a/an; 
KPGJ- II/А9 njeh dhe dallon foljen ndihmëse “can” (kërkesë me 
mirësjellje dhe kërkim leje); 
KPGJ-II/А10 përdorë  foljen ndihmëse “can” (kërkesë me 
mirësjellje dhe kërkim leje); 
KPGJ- II/А11 njeh dhe dallon format e përemrave pronor në veten 
e 1, 2, 3 njëjës dhe veten e 3 shumës; 
KPGJ- II/А12 përdor përemrat pronor në veten e 1, 2, 3 njëjës dhe 
veten e 3 shumës; 
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KPGJ- II/А13 njeh dhe dallon fjalët pyetëse; 
KPGJ- II/А14  përdor fjalët pyetëse dhe jep përgjigje adekuate; 
KPGJ- II/А15  njeh dhe dallon mbiemrat përshkrues; 
(big, small, happy, sad, good, bad, tall, short) 
KPGJ- II/А16  përdor mbiemrat përshkrues.  

FUSHA PROGRAMORE: SHKATHTËSI(SH) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

SH-II/А të aftësohet të dëgjojë dhe kuptojë 
njësi leksikore dhe tregime të thjeshta gojore;  
 

Simon says  
Telephone – Tongue twisters   
Guess who 
Gestures activities 
 

SH-II/A1 njeh fjalë dhe tregime të thjeshta që përmbajnë njësi të 
njohura leksikore (shih NJL- II/A).  
SH-II/A2 kupton fjali të thjeshta dëftore;   
SH-II/A3 kupton fjali urdhërore (të shoqëruara me të treguar apo 
me gjeste) (p.sh.  Open/close the door/window/book! Stand up! 
Sit down! Raise your hand! Bring me the book! Give me the 
pencil!). 

SH-II/B të aftësohet t’i përdorë drejtë njësitë 
leksikore dhe të prodhojë shprehje dhe fjali të 
thjeshta; 

Who stole the cookie from the cookie jar? 
Telephone – Tongue twisters   
Guess who 
Gestures activities 
Hot potato  
Simon says 
Memory games  
Rhyme and shout  
Whispering messages  
Chants  
Sounds like…? 

SH-II/B1 shqipton drejtë njësitë e njohura leksikore (shihNJL- II/A); 
SH-II/B2 prezanton veten, familjen dhe shokët/shoqet e veta, 
përshëndet në mënyrë formale dhe joformale; 
SH-II/B3 jep të dhëna elementare personale (shih NJL- II/А); 
SH-II/B4 merr pjesë në dialogë të shkurtra (loje rolesh) dhe 
dramatizime; 
SH-II/B5 reagon në mënyrë përkatëse ndaj urdhrave të dhëna 
(shih C- II/А3) 
SH-II/B6 përpilon shprehje të thjeshta përmes të cilave fton në 
aktivitet dhe lojë; 
SH-II/B7 përpilon shprehje të thjeshta për kërkesa me mirësjellje; 
SH-II/B8 përpilon shprehje të thjeshta për të shfaqur 
pëlqim/mospëlqim; 
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SH-II/C të aftësohet për të folur interaktiv në 
mënyrë të thjeshtë dhe ngadalë me ndihmën 
e bashkëbiseduesit; 
 

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

SH-II/C1 krijon kontakt elementar shoqëror duke përdorur forma 
formale të përshëndetjeve, p.sh. “Good morning/afternoon!”, 
“Good bye!”, “See you soon!”, dhe përdorë forma të uratave për 
Vit të ri, Krishtlindje, Pashkë, Bajram, ditëlindje, etj.; 
SH-II/C2   krijon   kontakt elementar shoqëror përmes parashtrimit 
të pyetjeve të thjeshta dhe dhënies së përgjigjeve përkatëse, 
p.sh.“What’s your name?“, „Who is this?“, „How old are you?“, 
„How are you today?“, „What’s your favourite colour?“. ; 
SH-II/C3  krijon kontakt elementar shoqëror përmes parashtrimit 
të kërkesave elementare me mirësjellje, si p.sh. „Can I have your 
book, please?“; 
SH-II/C4 kupton dhe riprodhon fjali shprehëse të thjeshta në 
komunikim gojor; 
SH-II/C5 parashtron dhe përgjigjet në pyetje të thjeshta që 

përmbajnë njësi të njohura leksikore (shih NJL- II/А); 
SH-II/C6 emërton dhe përshkruan pajisje elementare shkollore, 
kafshë, dhe pjesë të trupit; 
SH- II/C7 riprodhon numra, vjersha, këngë dhe dramatizime të 
shkurtra;  

SH-II/Ç të aftësohet t’i njohë numrat në 
mënyrë vizuale dhe të lexojë në mënyrë 
globale;  
 

Memory game  
Matching pistures and words  

SH-II/Ç1 njeh ilustrime dhe fjalë të përvetësuara; 
SH-II/Ç2 lidh fjalën e përvetësuar me ilustrimin (tregon fjalën, 
tregon ilustrimin); 
SH-II/Ç3 bën dallim mes gjësendit, fotografisë, dhe fjalës;  
SH-II/Ç4 në përgjithësi lexon (përmes lidhjes vizuale të ilustrimit 
me fjalën e përvetësuar); 



78 

Programi i ri mësimor për klasën e dytë 

Vërejtje: Rezultatet e mësimit nga gjuha angleze arrihen përmes integrimit të brendshëm të objektivave nga një ose më 

shumë fusha programore. 

 

 

 

 

 

 

FUSHA PROGRAMORE: KULTURA VETËDIJA DHE KOMPETENCAT (KVK) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

KVK-II/А të sensibilizohet për të perceptuar dhe 
respektuar dallimet kulturore; 

Hello, friend! 
Blue eyes, brown eyes! 
Picture board 

KVK-II/А1 shfaq respekt ndaj traditave dhe kulturave të huaja;  

KVK-II/B të zhvillojë interesim dhe kureshtje për 
kulturat e vendeve  të rajonit gjuhësor anglez. 

Musical chair activities 
Jeopardy 
Guess who 
Gestures activities 
Guess where 
Draw a map 
Make  story board / simple animation/ picure book 
Songs and rhymes 

KVK-II/B1 shfaq interesim dhe kureshtje për kulturat e vendeve  
të rajonit gjuhësor anglez. 
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MATEMATIKA 

 

Fusha programore Fondi vjetor i orëve: 

(përafërsisht për çdo fushë programore) 

MATEMATIKA RRETH NESH rreth 20 orë 

NUMËRA rreth 94orë 

MATJE DHE PUNË ME TË DHËNA  rreth 30 orë 

 

QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË MATEMATIKËS PËR KLASËN E DYTË 

Nxënësi/nxënësja:  

 

 Të zhvillojë pavarësi, iniciativë, saktësi, kureshtje, durim dhe qëndrueshmëri në aktivitetet e nisura; 

 Të aftësohet në aplikimin e nocioneve themelore të matematikës në jetën e përditshme;  

 Të zhvillojë të menduarin logjik dhe kreativ; 

 Të aftësohet të përdorë TIK-un në matematikë; 

 Të aftësohet të zgjidhë situata të thjeshta problemore në jetën e përditshme; 

 Të aftësohet të krahasojë, mbledh dhe zbres numrat deri në 20; 

 Të aftësohet të vlerësojë sasinë dhe ta kontrollojë supozimin e vet përmes numërimit;  

 T’i kuptojë numrat si një cilësi sasiore e gjësendeve; 

 Të aftësohet të lexojë kohën në orë; 

 Të aftësohet të masë dhe të përdorë mjete standarde për matje; 

 Të aftësohet të mbledhë, të organizojë dhe të interpretojë të dhëna; 

 Të zhvillojë sjellje humane, etike, dhe të përgjegjshme. 
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FUSHA PROGRAMORE: MATEMATIKA RRETH NESH (MRRN) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

MRRN-II/А të aftësohet të zgjidhë detyra të 
thjeshta problemore përmes emërtimit dhe 
kombinimit të formave bazë 2D 

- Zbulojmë dhe emërtojmë format 2D dhe numrin e 
formave "të fshehura" në imazhe komplekse 

- Vizatojmë një figurë me një shabllon 
- Përgatisim Trangram 
- Përdorim softuerë edukativë në dispozicion dhe 

lojëra kompjuterike 

- Bashkojmë copa të formave 2D të prera në pjesë 
 

MRRN-II/А1 njeh dhe emërton forma 2D të paraqitura në 
pozicione të ndryshme (katror, rreth, drejtkëndësh, 
trekëndësh); 
 MRRN-II/А2  vizaton forma elementare 2D në pozicione 
të ndryshme me ndihmën e shabllonit; 
MRRN-II/А3 njeh dhe emërton forma elementare 2D të 
kombinuara në imazhe komplekse; 
MRRN-II/А4 kombinon forma 2D për të krijuar imazhe 
komplekse; 
MRRN-II/А5 formon forma përkatëse 2D nga pjesë të 
dhëna. 

MRRN-II/Btë aftësohet të zgjidhë detyra të 
thjeshta problemore duke zbuluar rendin e 
formave 2D 
 

- Zbulojmë se si formohet vargu(shpërndarja e 
formave përsëritet në mënyrë identike/rritet numri 
i ndonjë forme në çdo përsëritje të radhës/ 
ndryshon ngjyra e një prej formave ...) 

- Vazhdon vargun 

- Krijon varg nga aplikacione nga letra me forma, 
sipas rregullave tona 

 

MRRN-II/B1 zbulon rregull sipas të cilit është filluar një 
varg i përbërë nga format 2D; 
MRRN-II/B2 shton një anëtar të panjohur në një varg të 
formave 2D; 
MRRN-II/B3 vazhdon vargun duke respektuar rregullin 
sipas të cilit fillohet vargu i formave të caktuara 2D; 
MRRN-II/B4 krijon vargje të formave 2 D, sipas rregullit te 
vet. 

MRRN-II/Ctë njohë dhe emërtojë forma 3D 
në rrethin e afërt 
 

- Zbulojmë sende dhe konstruksione në formën e 
konit, piramidës, cilindrit 

- Modelojmë forma 3D 
- - Hulumtojmë forma 3D përmes realitetit të 

zmadhuar 

MRRN-II/C1 njeh dhe emërton sende në formën e kubit, 
katrorit, topit; 
MRRN-II/C2 njeh dhe emërton piramidë në rrethin e afërt; 
MRRN-II/C3 dallon dhe emërton cilindër në rrethin a 
afërt; 
MRRN-II/C4 njeh dhe emërton konin në rrethin e afërt; 

MRRN-II/Çtë aftësohet për orientim në 
hapësirë sipas udhëzimeve të dhëna 

- Luajmë role, lëvizim në hapësirë prej një vendi deri 
në cak 

- Vendosim sende sipas udhëzimeve verbalë për 
pozicion 

MRRN-II/Ç1 ndjek kahje të lëvizjes së vet në hapësirë 
(majtas, djathtas, para, prapa, brenda-jashtë-në); 
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- Programojmë lëvizje të imazhit sipas një lojë të 
njohur interneti në dispozicion 

- Vizatojmë sipas udhëzimeve verbale 
- Send i fshehur 

MRRN-II/Ç2 jep udhëzime për lëvizje në hapësirë (majtas, 
djathtas, para, prapa, pranë, mbi-ndër, përpara-prapa-
ndërmjet, brenda-jashtë-në..); 
MRRN-II/Ç3 ndjek udhëzime për vendosjen e sendeve në 
hapësirë (majtas, djathtas, para, prapa, pranë, mbi-ndër, 
përpara-prapa-ndërmjet, brenda-jashtë-në, preket..); 
MRRN-II/Ç4 jep udhëzime për vendosjen e sendeve në 
hapësirë (majtas, djathtas, para, prapa, pranë, mbi-ndër, 
përpara-prapa-ndërmjet, brenda-jashtë-në, preket..); 

 

 

 

FUSHA PROGRAMORE: NUMRAT 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi /nxënësja: 

B-II/А të aftësohet t’i shkruaj drejtë 
numrat nga dhjetësha e parë dhe t’i lidhë 
me sasi përkatësenumri 
 

- Ushtrim për shkrim dhe shqiptim të drejtë të 
numrave 

- Përpunimi i kartelave me numra të shkruar 
- Vizaton sasi përkatëse të sendeve për të treguar 

vlerë numerike 

B-II/А1 shkruan drejtë numrat nga 0 deri 9; 
B-II/А2 përdor numrat nga 0 deri 9 për t’i shkruar numrat e 
dhjetëshes së parë; 
B-II/А3 lidh numrat nga 0 deri 10 me vlerë përkatëse sasiore. 

B-II/B të aftësohett’i krahasojë numrat nga 
dhjetësha e parë 

- Shënon shenjën e barazimit gjatës krahasimit të 
numrit dhe grupit me numër të barabartë të 
sendeve 

- Përdorim softuerë edukativo-arsimorë dhe lojëra 
kompjuterike në dispozicion 

B-II/B1 shkruan drejtë shenjat  “>”, “<”, “=”  për krahasim; 
B-II/B2 krahason dy numra të dhjetëshes së parë duke 
përdorur shenjat e krahasimit; 
B-II/B3 përcakton paraardhës dhe pasardhës për një numër të 
caktuar. 

B-II/C të aftësohet të emërtojë dhe 
përdorë numra rendor deri në 10 
 

- Rreshtohemi për realizimin e aktiviteteve 
- Bëjmë gara (të integruara me edukatë fizike) 

- Rendit sende sipas udhëzimeve verbale 

B-II/C1 në mënyrë të drejtë i emërton numrat rendor deri në 
10; 
BII/C2 përdorë numra rendor në jetën e përditshme. 

B-II/Ç të aftësohet të zgjidhë detyra të 
thjeshta me mbledhje dhe zbritje me 
numra të dhjetëshes së parë 

- Krijojmë kartela me çifte të shkruara 
- Zbatojmë: pjesë-tërësi, Tabela 20, numri i boshtit, 

korniza 10 

B-II/Ç1 njeh shenjën „+“  dhe i përcakton komponentët e 
mbledhjes (mbledhësi i parë, i dytë, dhe shuma); 
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- Përdorim softuerë edukativo-arsimorë dhe lojëra 
kompjuterike në dispozicion 

- Krijojmë me gojë tregime matematikore të thjeshta 
- Krijojmë panel muri me strategji të ilustruara të 

mbledhjes dhe zbritjes  
- Nxënësit zbulojnë cila fjalë që lexon mësuesi në 

fjali tregon mbledhësin/zbritësin  
- Tregon një ndodhi reale nga jeta përmes mbledhjes 

ose zbritjes  

B-II/Ç2 zgjidhë detyra me mbledhje numrash nga dhjetësha e 
parë (deri10); 
B-II/Ç3  shkruan numrat çift të cilët formojnë shumën 10; 
B-II/Ç4 përllogarit dhe shkruan kombinime të mundshme të 
disa mbledhësve (3 ose 4 si grup) shuma e të cilëve është në 
kuadër të dhjetëshes së parë; 
B-II/Ç5 njeh shenjën „-“  i përcakton komponentët në zbritje 
(zbritësi, i zbritshmi, dhe ndryshimi) ; 
B-II/Ç6 di se numri më i vogël zbritet nga numri më i madh; 
B-II/Ç7 zgjidhë detyra me zbritje nga dhjetësha e parë; 
B-II/Ç8 sqaron zeron si rezultat i zbritjes së një numri me 
vetveten; 
B-II/Ç9 shpjegon se në çfarë mënyre mblidhet ose zbritet; 
B-IIÇ10 përdorë mbledhje dhe zbritje gjatë zgjidhjes së 
detyrave të thjeshta tekstuale që lidhen me tema të jetës së 
përditshme. 

B-II/D të aftësohet të gjejë numër të 
panjohur gjatë mbledhjes dhe zbritjes (deri 
në 10) 

- Zbulon një numër të panjohur gjatë lojërave me 
plotësim të vargjeve në të cilat disa numra të 
caktuar zëvendësohen me një simbol/formë/katror 

- Zgjedh mënyrë për ta gjetur numrin e panjohur 
(me numrin para/prapa/ numërim deri ne fund, 
Pjesë pjesë-bëhet tërësi/Korniza 10 

B-II/D1 shënon numrin e panjohur në simbolin përkatës 
(rreth, katror..)(p.sh. 2+ ⃝ = 5); 
B-II/D2 gjen numër të panjohur në shprehje numerike dhe 
shpjegon se në çfarë mënyre ka përllogaritur. 
 

B-II/E të aftësohet të krahasojë dy shprehje 
numerike në dhjetëshen e parë 
 

- Shënon shenjë përkatëse për të treguar se cila nga 
dy shprehjet e krahasuara numerike është më e 
madhe/vogël  

- Krahasojmë ... 

B-II/E1 krahason dy shprehje numerike tek të cilat aplikohet 
mbledhje dhe/ose zbritje deri në 10; 
B-II/E2 në mënyrë adekuate i shkruan shenjat“>”, “<”, “=” 
gjatë krahasimit të dy shprehjeve numerike. 

B-II/Е të numërojë me 1,2 ,3, 4, 5 dhe 10 
më së shumti deri në 100 

- Vlerësojmë numrin e sendeve dhe kontrollojmë me 
numërim  

- Numërojmë duke ngjyrosur fusha në Tabelën 100 
- Vazhdojmë numërimin drejtë dhe mbrapsht nga 

cilido numër i emëruar nga 1 deri 20 
- Numëro nga  2, nga 3, 4, 5 dhe 10 me: 
- Manipulues 
- Ngjyrosje të fushave në Tabelën 100 
- Kërcime të vargut numerik... 

B-II/Е1 mund të numërojë numër më të madh të sendeve nga 
1 më së paku deri në 50 (më shumë deri në 100); 
B-II/Е2 numëron mbrapsht me 1, nga 20 deri 0; 
B-II/Е3 numëron me nga 2 për të numëruar grup me së paku 
20 sende; 
B-II/Е4 numëron me nga 3 për të numëruar grup me së paku 
30 sende; 
B-II/Е5 numëron me nga 4 për të numëruar grup me së paku 
40 sende; 
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- Përdorim softuerë edukativo-arsimorë dhe lojëra 
kompjuterike në dispozicion 

 

B-II/Е6 numëron me nga 5 për të numëruar grup me së paku 
50 sende; 
B-II/Е7 numëron me nga 10 për të numëruar grup me së paku 
100 sende; 

B-II/Ë t’i lexojë dhe shkruajë numrat e 
dhjetëshes së dytëdhe të ndërlidhë sasi me 
numër të caktuar 

- Ushtron shkrimin dhe emërimin e drejtë të 
numrave deri në 20 

- Grupon sende në bazë të cilësisë së dhënë (deri 20) 
- Përpunon kartela dhe zheton për lojëra  
- Radhit numra të përzier në varg 
- Vazhdon një varg sipas  numrit të tërhequr 
- Lojë me kavanoz dhe zhetonë me ngjyra për 

ndarjen/zgjidhjen e dhjetësheve dhe njësheve 

B-II/Ë1 shkruan drejtë numrat e dhjetëshes së dytë; 
B-II/Ë2 lexon drejtë numrat e dhjetëshes së dytë; 
B-II/Ë3 lidh sasi me numër përkatës; 
B-II/Ë4 dallon numra një shifror dhe dyshifror; 
B-II/Ë5 di vlerën mesatare të çdo shifre në numrin dyshifror 
(njëshe dhe dhjetëshe deri 20); 
B-II/Ë6 ndanë numër dyshifror (deri 20) në njëshe dhe 
dhjetëshe. 

B-II/F t’i krahasojë numra deri 20 duke 
shfrytëzuar simbolet“>”, “<”, “=” 

- Përdorim softuerë edukativo-arsimorë dhe lojëra 
kompjuterike në dispozicion 

 

B-II/F1 krahason dy numra deri në 20; 
B-II/F1 shënon simbolet në mënyrë përkatëse  “>”, “<”, “=” 
gjatë krahasimit të dy numrave deri 20. 

B-II/G të kuptojë nocionin numër çift dhe 
numër tek (deri20)  

- Numëron dhe ngjyros fusha në Tabelën 20 
- Përpunon kartela me numra tek dhe çift 
- I zbulon numrat çift përmes vendosjes së sendeve 

në dy grupe të barabarta 
- I zbulon numrat tek përmes përpjekjeve për 

përgjysmim të grupeve me sende tek 
- Përdorim varg, bosht, kartela me numra, lojëra 

kompjuterike... 

B-II/G1 numëron nga  2  deri 20 (2,4,6,8…); 
B-II/G2 shënon vargun e numrave çift që ka zbuluar përmes 
numërimit nga 2 deri 20; 
B-II/G3 numëron nga 2 prej 1 deri 19 (1, 3, 5, 7...); 
B-II/G4 shënon vargun e numrave tek që ka zbuluar përmes 
numërimit nga 2 prej 1 deri 19; 
B-II/G5  njeh dhe emërton numrat çift dhe tek deri në 20. 
 

B-II/GJ të aftësohet të zgjidhë detyra me 
mbledhje dhe zbritje të numrave deri 20  
 

- Zbulon numër dhjetë herë më të madh se cilido 
numër nga dhjetësha e parë me ndihmën e Tabelës 
20; kërcime në boshtin numerik.. 

- Gjen çifte të numrave dyshifror dhe një shifror për 
të formuar shumën 20 

- Tabela Pjesë - pjesë bëhet tërësi  
- Shkruan kartela me numra çift që formojnë 

shumën 20  
- Rendit disa numra në mënyra të ndryshme për të 

provuar se gjatë mbledhjes së tyre shuma mbetet e 
njëjtë 

B-II/GJ1  mbledh numrin 10 me numër një shifror (10+1=11,  
10+2=12..); 
B-II/GJ2 mbledh numër dyshifror me një shifror për ta 
formuar numrin 20 (13+7=20  16+4=20); 
B-II/GJ3 zbret numër një shifror nga numri dyshifror për të 
fituar rezultatin 10 (18-8=10   16-6=10); 
B-II/GJ4 zbret numrin 10 nga numrat e dhjetëshes së dytë (18-
10=8, 17-10=7); 
B-II/GJ5 mbledh dy numra të njëjtë nga dhjetësha e 
parë/dyfishon ( 6+6, 7+7, 8+8, 9+9,10+10); 
B-II/GJ6 shënon të gjithë çiftet e numrave shuma e të cilëve 
është 20; 
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- Hulumtojmë strategjitë e llogaritjes për t'u 
mundësuar nxënësve të zgjedhin strategjinë më të 
përshtatshme: 

- Me numërim para/prapa/me rinumërim 
- Mbledh/zbret me më shumë numra me grupim në 

kllapa.  
- Mbledh dhjetëshet me njëshet/me kalim gradual; 

Zbret me imtësim 
- E njeh zbritjen në situata konkrete (probleme të 

thjeshta tekstuale që i dëgjon) dhe përpiqet të japë 
shembull sipas krahasimit  

- Përdorim softuerë edukativo-arsimorë dhe lojëra 
kompjuterike në dispozicion 

 

B-II/GJ7 tregon me shembuj se ndryshimi i radhitjes së 
mbledhësve nuk e ndryshon shumën; 
B-II/GJ8 kupton se shuma (deri 20) nuk ndryshon nëse më 
shumë mbledhës (3 ose 4) grupohen në mënyrë të ndryshme;  
B-II/GJ9 mbledh tre ose katër numra dhe shpjegon mënyrën e 
zgjidhjes (5+4+1+2=?); 
B-II/GJ10 zbret tre ose katër numra dhe shpjegon mënyrën e 
zgjidhjes (17-2-5=?); 
B-II/GJ11 mbledh numra një shifror me kalim, duke 
shfrytëzuar strategji të zgjedhur dhe sqaron mënyrën e 
llogaritjes; 
B-II/GJ12 zbret numër një shifror nga numri dyshifror me 
kalim, duke shfrytëzuar strategji të zgjedhur dhe sqaron 
mënyrën e llogaritjes; 
B-II/GJ13 di kur të zbatojë mbledhjen ose zbritjen për 
zgjidhjen e detyrave të thjeshta tekstuale deri në 20. 

B-II/H të aftësohet të zbulojë një numër të 
panjohur kur mbledh dhe zbret (deri në 20) 
 

- Zbulon një numër të panjohur gjatë lojërave për 
plotësim të vargjeve në të cilat numra të caktuar 
zëvendësohen me një simbol / formë / katror 

- Zgjedh strategjinë e vet për të gjetur numrin e 
panjohur (duke numëruar para/prapa/me 
përfundim)  

 

B-II/H1 e shkruan në simbol përkatës (rreth, katror..) p.sh. 2+ ⃝
⃝ = 5), numrin e panjohur gjatë mbledhjes dhe zbritjes deri 
në 20,.; 
B-II/H2 gjen numër të panjohur në shprehje numerike dhe 
shpjegon mënyrën e llogaritjes. 
 

B-II/I të krahasojë dy shprehje numerike 
deri në 20 

- Shënon një shenjë përkatëse për të treguar se cila 
prej dy shprehjeve numerike është më e 
madhe/më e vogël 

- Përdorim softuerë edukativo-arsimorë në 
dispozicion dhe lojëra kompjuterike  

 

B-II/I1 krahason dy shprehje numerike në të cilat mblidhet 
numri një shifror me dyshifrorin, duke përdorur shenjat 
përkatëse“>”, “<”, “=”; 
B-II/I2 krahason dy shprehje numerike në të cilat zbritet numri 
një shifror me dyshifrorin, duke përdorur shenjat 
përkatëse“>”, “<”, “=”. 

B-II/J të njohë, të emërtojë dhe të përdorë 
gjysmën dhe një të katërtën e të plotës në 
situata të përditshme 

- Ndanë formën 2D të plotë në pjesë (2,4 pjesë) 
- Formon të plotën nga 2 ose 4 pjesë të barabarta 
- Plotëson vizatimin e gjysmës për të treguar të 

plotën 
- Palos forma në 2 ose 4 pjesë të barabarta 

B-II/J1 përcakton gjysmën nga e plota (tëra); 
B-II/J2 kupton se dy gjysma përbëjnë një të plotë; 
B-II/J3 tregon se si dy gjysma bëjnë një të plotë (tërë); 
B-II/J4 përcakton një të katërtën e një të plote; 
B-II/J5 njeh se katër të katërta përbëjnë një të plotë (tërësi); 
B-II/J6 tregon sesi katër të katërta përbëjnë një të plotë (tërë) 



85 

Programi i ri mësimor për klasën e dytë 

- - Shton pjesë pas pjese për të treguar formimin e të 
plotës nga pjesët 

 

 

 

FUSHA PROGRAMORE: MATJE DHE PUNË ME TË DHËNA 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

MPDH-II/А  të aftësohet për orientim në 
kohë dhe të kuptojë njësinë matëse orë 

- Rendisim numrat / orët në një model të orës 
- Mësojmë rolin e shigjetës së madhe dhe të vogël 
- Mësojmë orën përmes tregimeve rreth aktiviteteve 

që ne kryejmë gjatë ditës 

- Përdorim softuerë edukativë në dispozicion, lojëra 
kompjuterike, libra digjitale me ilustrime 

 

MPDH-II/А1 njeh dhe lexon saktë kohën në orë analoge 
(në orë me paraqitje 12 orëshe të kohës); 
MPDH-II/А2 përshkruan aktivitete të cilat mund të 
realizohen me kohëzgjatje prej 1 ore; 
MPDH-II/А3 zgjidhë detyra të thjeshta problemore duke 
matur distanca kohore ndërmjet orëve të plota (p.sh. Nga 
ora 3 deri në 5 kanë kaluar 2 orë). 

MPDH-II/B të futet në vlerësim, krahasim, 
dhe matje duke përdorur masa standarde 
 

- Matim me metro pëlhure/letre të gjatë 1 metër 
- Shënojmë/vizatojmë shtigjet në oborr 10 metra të 

gjatë 
- Matim peshën tonë 
- Lojëra me peshore dhe peshë prej 1kg 
- Hulumton produkte të cilët mund të maten me 

kilogramë 
- Zgjidhim dhe krijojmë detyra tekstuale që lidhën 

me jetën e përditshme (treg, bukëpjekës)  
- Hulumtojmë me ujë, lëng, enë, gota dhe lugë (sa 

lugë çaji nevojiten për të mbushur një gotë të vogël 
/sa gota mund të mbushin një enë 1l .. 

- - Hulumton sasi të njëjtë uji të mbushur në enë të 
ngushta dhe të gjëra por të gjata  

MPDH-II/B1 vlerëson, mat dhe krahason dimensione me 
përdorimin e shprehjeve: rreth 1 metër, më shumë ose më 
pak se një metër; 
MPDH-II/B2 mat gjatësi, lartësi, gjerësi (deri në 20m); 
MPDH-II/B3 zgjidhë detyra tekstuale me mbledhje dhe 
zbritje deri në 20 m; 
MPDH-II/B4 vlerëson dhe pastaj mat peshën / peshë deri 
në 1 kg (më e lehtë se 1kg, më e rëndë se 1 kg); 
MPDH-II/B5 zgjidhë detyra tekstuale me mbledhje dhe 
zbritje deri në 20 kg (kilogramë të plotë); 

MPDH-II/B6 vlerëson dhe mat sasi lëngu duke 
përdorur masa jostandarde (lugë, gota, pipeta..); 
MPDH-II/B7 vlerëson dhe mat sasi lëngu me 1 litër (më 
pak ose më shumë se 1 litër); 
MPDH-II/B8 zgjidhë detyra tekstuale me mbledhje dhe 
zbritje deri në 20 litra. 
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MPDH-II/C  të bëjë dallim midis 
kartëmonedhave dhe monedhave dhe të 
zgjidhë detyra të thjeshta problematike që 
lidhen me llogaritjen e shumave deri në të 
paktën 20 denarë 

- Shpreh vlerën e sendeve që i has shpesh –shprehur 
në denarë 

- Bën kombinime të ndryshme të monedhave dhe 
kartëmonedhave për të paguar të njëjtën shumë 

- Llogarit se si të paguajmë shumën për prodhimet e 
zgjedhura–këmbej para të imëta/të mëdha, 
numëroj nga 1, numëroj nga 2, 5... 

- Krijojmë detyra tekstuale nga jeta e përditshme 

MPDH-II/C1 dallon monedhat dhe kartëmonedhat 
(1,2,5,10, 50,100 denarë); 
MPDH-II/ C2 këmben monedha dhe kartëmonedha për 
vlerë të njëjtë (deri në 50 denarë më së paku); 
MPDH-II/ C3 bën kombinime të ndryshme të monedhave 
dhe kartëmonedhave për të paguar një shumë të caktuar 
(të paktën deri në 20 denarë); 
MPDH-II/ C4 zgjedh strategji për llogaritjen e shumës së 
produkteve dhe shpjegon mënyrën e llogaritjes; 
MPDH-II/ C5 zgjidhë detyra tekstuale  me shuma deri në 
20 denarë. 

 MPDH-II/Ç të aftësohet të mbledhë, 
organizojë dhe interpretojë të dhëna 

- Përpiqemi të sjellim konkluzione sipas të dhënave 
të paraqitura në tabelë 

- Hulumtojmë ngjyrën/ushqimin/sportin e preferuar 

- Zgjedhim simbolet tona për të paraqitur të dhëna  
 

MPDH-II/Ç1 lexon të dhëna të gatshme të renditura në 
paraqitje ilustrative (tabela, grafe, piktograme..); 
MPDH-II/Ç2 mbledh dhe shkruan të dhëna në piktograme, 
lista, tabela; 
MPDH-II/Ç3 interpreton (përshkruan) të dhënat e 
regjistruara. 
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BOTA RRETH NESH 

 

Tema programore Fondi vjetor i orëve: 

(përafërsisht për çdo fushë programore) 

UNË DHE TË TJERËT 16-20 

KUJDESEM PER VETEN DHE MJEDISIN 10-12 

E HULUMTOJ NATYRËN DHE MJEDISIN 24-26 

ORIENTOHEM NË HAPËSIRË DHE KOHË  12-14 

 

QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË LËNDËS BOTA RRETH NESH NË KLASËN E DYTË 

 

Nxënësi/nxënësja:  

 Të ndërtojë një qëndrim pozitiv ndaj vetes; 

 Të pasurojë jetën e tij emocionale (të zhvillojë një vetëdije për ndjenjat e veta, të sensibilizohet për ndjenjat e të tjerëve dhe t’i shpreh 
emocionet e tij në mënyrë të përshtatshme; 

 Të zhvillojë sjellje humane, morale, dhe të përgjegjshme; 

 T’i njohë të drejtat themelore të fëmijëve dhe përgjegjësitë përkatëse; 

 Të aftësohet të merr pjesë në zgjidhjen e situatave të thjeshta problemore të jetës; 

 Të pasurojë jetën e tij shoqërore; 

 Të aftësohet të marrë pjesë aktive në miratimin dhe respektimin e rregullave të sjelljes në klasë; 

 Të zhvillojë shprehi shëndetësore-higjienike, kulturore dhe të punës; 

 Të jetë në gjendje të kujdeset për veten, të tjerët dhe mjedisin 

 Të zhvillojë kuriozitet për njohje dhe zbulim; 

 Të jetë në gjendje të përdorë vëzhgimin dhe aktivitetet e thjeshta kërkimore si një mjet për njohje dhe nxënie; 
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 Të zhvillojë të menduarit logjik; 

 T’i zbulojë marrëdhëniet shkak-pasojë në natyrë dhe mjedis; 

 Të zbulojë ndërlidhjen e natyrës së gjallë dhe jo të gjallë; 

 Të fitojë njohuri thelbësore të lëvizjeve dhe forcave; 

 Të ndërtojë një qëndrimi pozitiv ndaj vendbanimit dhe atdheut; 

 T’i respektojë rregullat e trafikut dhe të zhvillojnë një kulturë elementare të trafikut; 

 Të jetë në gjendje të orientohet dhe gjendet në hapësirë dhe kohë; 

 Të jetë në gjendje të përdorë teknologjinë informatike. 
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TEMA PROGRAMORE: UNË DHE TË TJERËT (UT) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

UT-II/А të shpreh individualitetin e vet - Intervistë  
- Lojëra para pasqyre 
- Vizatohu me ngjyra të ndryshme 
- Lojë didaktike: hidh një kub 
- Lodra e preferuar 
- Dëshirat e mia 
- Bisedë: Çfarë nuk mund të bëj dhe a do të mund ta 

bëj kur të rritem 
- Bëj një kompliment 
- Rritemi dhe ndryshojmë 
- Krahasohemi mes veti (sipas gjatësisë, i krahasojmë 

vijat e shputave të dorës) 
- Krijo në gur (shprehim ndjenjat e çastit) 
- softuerë edukativo-arsimorë në dispozicion 
- Pantomima: Ndjenjat e mia 
- Tregon çfarë e bën atë të lumtur, të trishtuar, çfarë 

frikëson atë, çfarë mund ta zemërojë atë ....  
- Vizatojmë në mënyrë qesharake atë që na frikëson 

UT-II /A1 tregon të dhëna elementare për veten; 
UT-II /А2 mund ta përshkruajë pamjen e tij të jashtme; 
UT-II/А3 identifikon karakteristikat që e pasqyrojnë atë si 
një individ; 
UT-II/А4 shpreh ndjenjat dhe emocionet e veta në situata 
të ndryshme; 
UT-II/А5 njeh emocione negative;  
UT-II/А6  fillon të kontrollojë emocionet negative; 
UT-II/А7  praktikon mënyra të pranueshme konstruktive të 
sjelljes në situata të përditshme (sillet moralshëm - tregon: 
sinqeritet, mirësi, njerëzi, ...); 
UT-II/А8 shpreh aftësi personale. 

UT-II/B të zhvillojë vetëbesim  - Unë mund të ... 
- 5 gjëra që më pëlqejnë te vetja ime 
- Një person i veçantë 
- Afishe: pasqyra, pasqyrë moj pasqyrë kush është 

më i/e bukur në botë 
- Fjalët që më përshkruajnë 
- Mikrofoni  
 

UT-II/B1 tregon atë që mund të bëjë (aftësitë e veta); 
UT-II/ B2 është i kënaqur me arritjet e veta; 
UT-II/ B3 përpiqet të arrijë më shumë;   
UT-II/ B4  shpreh lirisht mendimin e vet; 
UT-II/ B5  tregon aftësi për paraqitje publike. 

UT-II/C të njihet me të drejtat dhe 
përgjegjësitë themelore të fëmijëve 

- Bëjmë parulla me të drejtat themelore të fëmijëve 
- Lojë: Gjykata e të Drejtave të Fëmijëve 
- Lidh të drejtat me përgjegjësitë 

UT-II/C1 numëron disa të drejta themelore të fëmijëve (e 
drejta për një emër, e drejta për arsim, e drejta për të 
luajtur, e drejta për miqësi); 
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UT-II/C2 numëron përgjegjësitë që rrjedhin nga të drejtat; 
UT-II/C3 dallon të drejtat nga përgjegjësitë. 

UT-II/Ç të përvetësojë mënyra të sjelljes 
miqësore 

- Lojëra sociale në grupe më të vogla ose më të 
mëdha 

- Kush vendos ... 
- Ajo që më bën një shok të mirë 
- Intervistë 
- Gjeje se kush është 
- Emra 
- Të gjithë fëmijët në botë - zbulojmë ngjashmëri dhe 

dallime 
- Softuerë arsimorë dhe edukativë në dispozicion 
- Sillem në mënyrë të kulturuar... (simulim i situatave 

të ndryshme të jetës) 
- Biseda telefonike 
 

UT-II/Ç1 shfaq interes për shoqërim; 
UT -II/ Ç2 shpreh mendimin e vet në situatë të caktuar; 
UT -II/ Ç3 respekton mendimin e tjerëve; 
UT -II/ Ç4 njeh ngjashmëri dhe dallime mes vetes dhe 
tjerëve;  
UT -II/ Ç5  respekton dallimet te moshatarët; 
UT -II/ Ç6 sillet kulturën mënyrë kulturore me të tjerët. 

UT-II/D të zhvillojë vlera socio-emocionale 
dhe morale 
 

- Afishe: Rregullat në grup (aktivitet i përbashkët) 
- Bëjmë maska dhe aktrojmë emocione të ndryshme 
- Dalloji emocionet 
- Lista e kontrollit: si të veproj kur jam i/e zemëruar 
- Udhëtim në fantazi: Dëshirat tona që i ëndërrojmë? 
- Festë ditëlindjeje 
- Ndjek tregime, shikon foto dhe filma dhe dallon 

shembuj pozitivë të sjelljes 
- Si nuk duhet të ... 
- E drejtë-padrejtë; 
- Si mund të ndihmoj? 
- Zgjidhim situata konflikti 
- Flasim për veprime korrekte dhe jokorrekte 
 

UT-II/D1  respekton rregullat në bashkëveprim me të 
tjerët; 
UT-II/D2  dallon ndryshimet emocionale tek të tjerët; 
UT-II/D3  bashkëndjen me të tjerët (duke treguar 
ndjeshmëri); 
UT-II/D4  njeh veprimet korrekte dhe jokorrekte;  
UT-II/D5  ndihmon ata që kanë nevojë për ndihmë; 
UT-II/D6  kërkon ndihmë kur i duhet; 
UT-II/D7 dallon situata konflikti; 
UT-II/D8 merr pjesë në zgjidhjen e situatave konfliktuoze. 

UT-II/DH të ndërtojë një qëndrim pozitiv 
ndaj mjedisit shkollor 

- Krijojmë një kolazh: shkolla ime 
- Vizitë në bibliotekën e shkollës 
- Mësuesi/ja im/e 
- Zbulojmë: Kush punon në shkollën tonë? 
- Debat për ose kundër: Njerëzit kanë nevojë për 

rregulla 

UT-II/DH1 tregon ndjenjat e përkatësisë ndaj shkollës; 
UT-II/ DH2 njeh dhe respekton rregullat e shkollës; 
UT-II/ DH3  është në gjendje të përballojë situatat e 
përditshme në shkollë; 
UT-II/ DH4  sillet me kulturë ndaj punonjësve të shkollës 
dhe i respekton ato; 
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- Rregulla shtëpiake në shkollë 
- Së bashku ne përcaktojmë rregullat në klasë 
- Zbuloj të drejtat dhe përgjegjësitë e mia si nxënës 
- Lista e detyrave 
- Simulimi i situatave të ndryshme në mjedisin 

shkollor 
- Qëllimet e mia në klasën e dytë. 
- E imja apo e jona? 
- Ne zbukurojmë kavanoza për ruajtjen e aksesorëve 

të përbashkët 
- Çfarë ju nevojitet në klasë për t'u ndjerë më mirë 
- Ne punojmë së bashku dhe bëjmë dekorata për 

klasën tonë sipas ideve tona 
- Përgatisim një skenar për përfaqësimin e klasës 

tonë në shfaqjen e shkollës  

UT-II/DH5 kupton domethënien e bashkësisë në klasë; 
UT-II/ DH6 përfshihet në aktivitete në klasë; 
UT-II/ DH7 merr pjesë në vendosjen e rregullave në klasë; 
UT-II/ DH8  dallon pronën personale dhe atë të 
përbashkët; 
UT-II/ DH9  kujdeset për pronën e përbashkët në shkollë 
dhe klasë; 
UT-II/ DH10  shfaq interes në pjesëmarrje në aktivitete 
shkollore. 
 

UT-II/Е ta njohë jetën e përbashkët në 
familje 

- Të ulur në një rreth (prezantojmëfamiljet tona) 
- Vizatoj familjen time 
- Fjalë që përdoren në familjen time 
- Lidhjet familjare 
- Bisedë: rregullat dhe zakonet në familje 
- Vizatojmë gjëra që janë të domosdoshme për jetë 

familjare 
- Lojra me role 
- Si ndihmoj në shtëpi? 
- Shtëpiza ime 
- Kush ku përket 
- Pajisjet elektrike në shtëpinë time 
- Koha ime e lirë 
- Urata për ditëlindje 
- Dëshira e Vitit të Ri 
- Festa familjare 
- Ide të mençura: Pse është e rëndësishme të 

kursehet? 

UT-II/E1 di se ka familje të ndryshme; 
UT-II/E2  respekton dallimet;  
UT-II/E3 njeh lidhjet familjare në familjen e ngushtë/më të 
gjerë; 
UT-II/E4 rendit përgjegjësitë e anëtarëve të familjes dhe 
më gjerë; 
UT-II/E5 njeh profesionet e anëtarëve të familjes / 
prindërve / kujdestarëve; 
UT-II/E6 numëron aktivitetet që kryen në mënyrë të 
pavarur në shtëpi; 
UT-II/Е7 emëron dhe përshkruan dhomat në shtëpi dhe e 
njeh funksionin e tyre; 
UT-II/E8 njeh qëllimin e mobilieve dhe pajisjeve elektrike; 
UT -II/E9 njeh mënyra për të përdorur kohën e vet të lirë. 
UT-II/E10 kupton se është e rëndësishme të kursehet. 
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TEMA PROGRAMORE: KUJDESËM 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-II/А të zhvillojë vetëdije për trupin e 
vet dhe  të pasurojë përvojat shqisore 
 

- Hartë: Trupi im 
- Fjalëkryq: Pjesët e trupit 
- Krijojmë një trup njeriu me materiale të ndryshme 

(plastelinë, baltë ...) 
- Gjithçka që mund të bëjë trupi im? 
- Le të numërojmë (hyrje në matematikë) 
- Lojë vizatimi: gishtat e mi mund të bëjnë gjithçka 

(integrimi në arti) 
- Ushtrime për mbajtje të drejtë të trupit 
- Pesë shqisat e mia fantastike 
- Lojë: Memoria (lidh organet shqisore me shqisat e 

përkatëse) 
- Me shqisat tona zbulojmë botën 
- Lojëra Sensomotorike 
- Softuerë edukativo- arsimorë në dispozicion 
- Aktivitetet kërkimore: nga vjen zëri; kur dëgjoj më 

mirë; njoh tinguj të ndryshëm 
- Njoh erën 
- Bota e shijeve 
- Zbuloj me prekja 
- Kuti misterioze 
- Telefon i prishur 

KVM -II/А1 numëron pjesët e jashtme të trupit; 
KVM -II/А2 shpjegon funksionin e pjesëve të jashtme të 
trupit të vet; 
KVM-II/А3 njeh rreziqet e dëmtimit / lëndimit të trupit të 
vet;  
KVM-II/A4 di se si duhet ta mbajë drejtë trupin e vet (kur 
rri ulur, lexon, shkruan, këndon....); 
KVM-II /A5 njeh funksionin e organeve shqisore;  
KVM-II /A6  lidh organet shqisore me shqisat përkatëse; 
KVM-II/A7 kujdeset për organet shqisore; 
KVM-II/A8 përdor shqisat në situata kërkimore. 

KVM-II/B të zhvillojë aftësi për ruajtjen e 
higjienës personale 

- Shokë të lumtur me të cilët mbaj higjienën 
personale 

- Demonstroj larje të duhur të duarve 
- I mbaj dhëmbët në kushte të shkëlqyera (gjithçka 

për dhëmbët e mi) 
- Dramatizim: Në kontroll tek dentisti  

KVM-II/B1 ruan në mënyrë të pavarur higjienën personale 
(lan duart, pastron dhëmbët, lahet siç duhet ...). 



93 

Programi i ri mësimor për klasën e dytë 

KVM-II/C të kuptojë rëndësinë dhe nevojën 
e kujdesit për shëndetin personal 
 

- Miq të lumtur me të cilët mbaj higjienën personale 
- I mbaj dhëmbët në kushte të shkëlqyera (gjithçka 

për dhëmbët e mi) 
- Dramatizim: Në kontroll te dentisti 
- Ne dallojmë dhe flasim për lloje të ndryshme të 

frutave, llojet e perimeve, llojet e produkteve të 
qumështit ... llojet e produkteve të mishit ... 
produktet e drithërave ...; 

- Trupi im ka nevojë për ujë  
- Kam nevojë për një trup të shëndetshëm 
- Çfarë ka për mëngjes? 
- Bëj zgjedhje të shëndetshme 
- Çfarë ka në pjatën time 
- Ushqim frutash 
- Perimet që duam 
- Dallojmë frutat nga perimet 
- Zgjedhim produkte të shëndetshme sipas ngjyrave 

të ylberit 
- Përzgjedhim ushqime të ndryshme 
- Blej me mua - bingo 
- Simbolet e rrezikut 
- Jam një trajner 
- Lojë: Unë vishemsiç duhet 
- Bisedë: Pse ne sëmuremi? 
- Lojë: Mjeku 
- Lojëra të rrezikshme 
 

KVM-II/C1 di se duhet të kujdeset për shëndetin e vet; 
KVM-II/C2   di se mënyra e të ushqyerit ndikon në 
shëndetin tonë; 
KVM-II/C3 bën aktiviteteve fizike për ruajtjen e shëndetit 
të vet; 
KVM-II/C4 di se në rast të sëmundjes duhet të shkojë një 
mjek; 
KVM-II/C5 njeh simbolet që tregojnë rreziqe (tension i 
lartë, lëndë djegëse, substanca toksike); 
KVM-II/C6  di se nuk mund të marrë vet barëra (ilaçet; 
KVM-II/C7 di rreziqet e pajisjeve elektrike; 
KVM-II/C8 di numrat e telefonave të ambulancës, policisë, 
zjarrfikësve, telefonit SOS. 

KVM-II/Ç të zhvillojë vetëdijen ekologjike 
dhe shprehitë e kujdesit për mjedisin 

- Drejtë- gabim? 
- Rregullat Eko 
- Klasë e pastër (aktivitete sipas propozimeve të 

fëmijëve) 
- Ne kujdesemi për bimët në klasë - orari i obligimeve 
- Patrullë ekologjike 
- Mbjellja, ujitja e bimëve në oborrin e shkollës 
- Aktiviteti i përgjithshëm: Bëjmë një fole për zogjtë 
- Vizatojmë sipas temës: Lumenjtë e pastër 

KVM-II/Ç1 kupton rëndësinë e mbajtjes së higjienës në 
hapësirën në të cilën ai banon; 
KVM-II/Ç2 kujdeset për higjienën në klasë; 
KVM-II/Ç3 kujdeset për higjienën shkollore; 
KVM-II/Ç4 kujdeset për higjienën në mjedisin e afërt; 
KVM-II/Ç5 kujdeset për natyrën (bimët dhe gjelbërimin); 
KVM-II/Ç6  di kuptimin e ujit dhe ajrit të pastër;   
KVM-II/ Ç7 tregon humanitet ndaj kafshëve; 
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- Idetë e mia: Si deri te ajri i pastër 
- Punëtoria e së ardhmes 
- përgatitja e një ekspozitë 

KVM-II/Ç8  bën sende për qëllime të ndryshme nga 
ambalazh i përdorur. 

TEMA PROGRAMORE: HULUMTOJ NATYRËN DHE MJEDISIN 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

HNM-II/А të kuptojë karakteristikat e 
natyrës së gjallë dhe jo të gjallë dhe të 
kuptojë ndërvarësinë e tyre 

- Krijesa të gjalla rreth nesh 
- 4 karakteristika të krijesave të gjalla 
- E saktë/e pasaktë 
- Dallimet në mes gjërave të gjalla dhe jo të gjalla 
- Bëjmë koleksione të mostrave të gjërave të gjalla 

dhe jo të gjalla 
- Vizatojmë mbi një gur 
- Lojëra me të qëlluar: Gjërat e gjalla kanë nevojë për 

gjërat jo të gjalla 
- Aktivitete të thjeshta hulumtuese: Pa çfarë nuk 

mund të mbijetojnë krijesat e gjalla? (ujë, ajër, diell) 
- Natyra rreth nesh (ne vëzhgojmë, ilustrojmë, bëjmë 

herbariume) 
- Zinxhiri folës: Druri është një bimë 
- Drunjtë gjithandej (ne vëzhgojmë, flasim, vizatojmë 

drunjtë të ndryshëm, bëjmë kolazhe, modelojmë 
me plastelinë) (integrim në art) 

- Ne mbledhim gjethe të ndryshme dhe bëjmë vargje 
(integrim në matematikë) 

- Pjesët e drurit 
- Zbulojmë se çfarë u duhet drunjtëve që të rriten 
- Drunjtë pastrues të ajrit (eksperiment i thjeshtë: si 

merr frymë gjethi) 
- Aktiviteti i përbashkët i projektit: zbukurojmë drurin 

tonë 
- Zbulojmë për kafshët ... 
- Lojëra kompjuterike 

HNM-II/А1 identifikon karakteristikat e një natyre të gjallë; 
HNM-II/А2 identifikon proceset e jetës (frymëmarrjen, 
rritjen, lëvizjen); 
HNM-II/А3 identifikon karakteristikat e natyrës së pajetë; 
HNM-II/А4 kupton pse natyra e pajetë nuk ndryshon; 
HNM-II/А5 kupton ndërvarësinë (zbulon marrëdhëniet 
shkak-pasojë) të natyrës së gjallë dhe jo të gjallë; 
HNM-II/А6  identifikon ngjashmëritë dhe dallimet në jetën 
bimore; 
HNM-II/А7 njeh dhe emërton bimë perimesh; 
HNM-II/А8 njeh dhe emërton frutat e pemëve; 
HNM-II/А9 di se çfarë u duhet bimëve që të rriten;  
HNM-II/А10  njeh dhe numëron pjesët e bimës; 
HNM-II/А11 kupton rëndësinë e bimëve si pastrues të ajrit; 
HNM-II/А12  dallon kafshët shtëpiake nga ato të egra; 
HNM-II/А13 njeh dhe emërton kafshë karakteristike për 
vendin tonë; 
HNM-II/А14 njeh përfitimet nga kafshët shtëpiake; 
HNM-II/А15  vëzhgon dhe përshkruan zogjtë në vendin 
tonë; njeh dhe emëron një harabel, sorrë, pëllumb, lejlek; 
HNM-II/А16 njeh dhe emërton insekte (flutur, mollëkuqe, 
bletë, mushkonjë, grenzë, milingonë). 
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- Përshkruajmë kafshët sipas pamjes së jashtme të 
tyre 

- Fletë mësimore: Kush ku jeton? 
- Ne përgatisim albume për kafshë shtëpiake dhe të 

egra (pyjore) 
- Kafshët e pyllit në tregimet .... 
- Nga kafshët shtëpiake ne fitojmë (marrim) ... 
- Kafsha ime e preferuar 
- Aktivitet grupor: Bëjmë maska me karaktere 

kafshësh 
- Zogjtë në rrethin tim 
- Vëzhgojmë insekte 
- Krijojmë insekte nga fletë me ngjyra 
- Nga larva në flutur. 

HNM-II/B të njohë mjedisin (rrethin) e afërt 
-  
 

- Vëzhgon objektet në rrethinën e afërt; 
- Fillon me shkronjë.. (zbulojmë dhe përshkruajmë 

objekte rreth nesh) (hyrje në gjuhë) 
- Lojë me të qëlluar: gjësendet janë bërë nga ... dhe 

shërbejë për të ... 
- Materialet në jetën e përditshme 
- I rendisim materialet në grupe 
- Aktivitetet kërkimore: Zbulojmë cilësitë e 

materialeve 

HNM-II/B1 identifikon objekte në mjedisin e afërt; 
HNM-II/B2 përshkruan karakteristikat e objekteve që i 
vëzhgojmë;  
HNM-II/B3 identifikon nga cilat materiale bëhen objektet 
që na rrethojnë; 
HNM-II/B4 zbulon vetitë e sendeve me ndihmën e 
shqisave të shikimit dhe prekjes; 
HNM-II/B5 përshkruan vetitë e sendeve sipas ngjyrës, 
formës dhe sipërfaqes (si i ndjenë kur i prekë); 
HNM-II/B6 grupon sendet sipas së paku një vetie të 
materialeve. 

HNM-II/C të njihetme lloje të ndryshme 
lëvizjesh 

- Lëvizja në luhatëse, karusel... 
- Lojë: Ndrysho lëvizjen 
- Unë po lëviz shpejtë-ngadalë; 
- Vëzhgimi dhe demonstrimi i lëvizjeve të kafshëve, 

zogjve, insekteve, peshqve ... 
- Aktivitet kërkimor: Si lëvizin bimët? 
- Lojëra kompjuterike 
 

HNM-II/C1  di se nëse ndryshojmë pozicionin në të cilin 
jemi, ne lëvizim 
HNM-II/C2  dallon lëvizjet e ndryshme (para-prapa, lartë, 
poshtë, lëvizje në rreth, lëvizje të drejtë, lëvizje zigzag ...); 
HNM-II/C3  dallon shpejtësi të ndryshme të lëvizjes ( 
shpejtë, ngadalë); 
HNM-II/C4  e di se si kafshët ashtu edhe bimët lëvizin. 

HNM-II/Ç të dijë se sendet dhe objektet 
mund të zhvendosen nga përdorimi i forcës 

- Mendojmë: Kur përdorim forcën 
- Lojëra: Përdor forcën për të zhvendosur 5 objekte 

larg nga vetja 

HNM-II/Ç1 di se kur lëvizim objektet përdorim forcën; 
HNM-II/Ç2 di se objektet mund të zhvendosen në mënyra 
të ndryshme; 
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- Përdor forcën për të afruar deri 6 sende pranë vetes 
- -Fletë mësimore: Rretho se kush lëviz me ndihmën 

e një motori 
- Luajmë me lodra me bateri 
- Demonstro se çfarë force përdorë në një aktivitet të 

jetës së përditshme 

HNM-II/Ç3 di se disa sende dhe objekte mund të vihen në 
lëvizje me anë të një motori. 
 

HNM-II/D të njihet me qytetin dhe fshatin 
 

- Shikojmë fotot dhe videot rreth jetës në qytet dhe 
fshat 

- - Zbulojmë tre gjëra të mira për jetën në një qytet 
apo fshat  

HNM-II/D1 di dallimin mes qytetit dhe fshatit; 
HNM-II/D2 njeh objekte që ka në qytet;  
HNM-II/D3  njeh objekte që ka në fshat. 

HNM-II/E të njohë vendin ku jeton dhe 
atdheun e tij 
 

- Vëzhgon dhe njeh mjedisin në të cilin jeton 
- Lojëra hulumtuese: Kush ku përket? 
- Njohja me disa profesione 
- Lojë: Letra e Kalimeros 
- Vizitë muzeut 
- Adresa ime .... 
- Bisedoni: Çfarë ndjej për atdheun tim? 
- Vizatojmë flamurin tonë; 
- Dëgjojmë himnin dhe paraqesim ndjenjat me 

vizatim 
- Shohim kartolina dhe foto të bukurive natyrore dhe 

qendrave më të njohura turistike në Republikën e 
Maqedonisë.  

HNM-II/E1 njeh dhe emërton objekte më të rëndësishme 
në vendin ku jeton; 
HNM-II/E2  e njeh funksionin e objekteve të caktuara në 
vendin ku jeton; (ambulanca, zyra postare, muze ...) 
HNM-II/E3 njeh format natyrore në vendin ku jeton (kodër, 
mal, lumë, liqen); 
HNM-II/E4 di adresën e vet të banimit 
HNM-II/E5 emërton atdheun e vet; 
HNM-II/E6 njeh flamurin e R. së Maqedonisë; 
HNM-II/E7 njeh himnin e R. së Maqedonisë 
HNM-II/E8 njeh dhe emërton disa bukuritë natyrore të 
vendit të tij. 

HNM-II/Е të zhvillojë kulturë në trafik - Vëzhgimi i fokusuar: udhëkryq 
- Rregullat e trafikut 
- Lojë: Kujdes ku po lëvizim 
- Vëzhgojmë shenjat e trafikut 
- Mjetet e trafikut; 
- Kush ku po lëviz? 
- Mjete trafiku për fëmijë 
- Lojë: Ne udhëtojmë me autobus 
- Ne udhëtojmë, udhëtojmë 
- Bisedë: Kulturë trafiku 
- Situata të rrezikshme në trafik 
- Lojë: Bëjmë kujdes se ku luajmë 

HNM-II/Е1 di dhe lëviz me kujdes në komunikacion në 
praninë e një të rrituri; 
HNM-II/Е2 njeh udhëkryqin; 
HNM-II/Е3 vepron në përputhje me rregullin e kalimit në 
rrugë me kalim për këmbësorë në praninë e një të rrituri; 
HNM-II/Е4 vepron në përputhje me sinjalizimin e 
semaforit si shenjë trafiku në praninë e një të rrituri; 
HNM-II/Е5  numëron mjete trafiku dhe e di se ku lëvizin 
ato; 
HNM-II/Е6  e di se është e nevojshme të sillet në mënyrë 
të kulturuarnë mjetet e transportit 
HNM-II/Е7 njeh situata të pasigurta të trafikut; 
HNM-II/Е8 numëron dhe përdorë vende të sigurta për lojë 
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TEMA PROGRAMORE: ORIENTOHEM NË HAPËSIRE DHE KOHË (OHK) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

OHK-II/А të aftësohet të orientohet në 
hapësirë dhe kohë 
 
 

- Përcaktojmë marrëdhënie hapësinore 
- Thesari i fshehur 
- Majtë nga ...  djathtë nga ... 
- Softuerë edukativo-arsimor në dispozicion 
- Lojë ekipore: Limoni dhe portokalli 
- Lexojmë hartën e mjedisit të afërt 
 
 

OHK-II/A1  orientohet në hapësirë sipas udhëzimeve të 
dhëna; 
OHK-II/A2 përcakton të majtën dhe të djathtën në 
pozicionin e ndërsjellë të sendeve dhe objekteve;  
OHK-II/A3 mund të orientohet në një ambient të njohur 
(ndërtesë shkolle, oborr shkolle, vend banimi); 
OHK-II/A4 njeh dhe emëron objekte të rëndësishme në 
mjedisin e afërt dhe orientohet sipas tyre. 

OHK-II/B të aftësohet të përcaktojë 
marrëdhënie kohore 

- Mbajmë kalendar të natyrës çdo ditë 
- Kombinojmë rroba sipas stinëve 
- Trungje bosh (vizatojmë sipas stinëve) 
- Simbolet e stinëve (punë në grup) 
- Qilim vjeshtor i gjetheve 
- Bëjmë një dordolec 
- Pema e Krishtlindjeve 
- Lulet e pranverës 
- Krijojmë mollëkuqe dhe flutura 
- Aktivitet i përbashkët: Bëjmë një fluturake 
- Akullore 
- Ku dua të kaloj pushimet e verës? 
- Lojë me të qëlluar: Ne përcaktojmë sa orë ka një ditë; 

sa ditë ka një javë; sa ditë ka çdo muaj; sa muaj ka 
një vit ... 

- Aktivitet hulumtues: Pse është errët natën? Ku është 
dielli? 

- Lojëra me kalendar 
- Shënojmë ditëlindjet tona në kalendar 
- Aktivitet grupor: Krijojmë një orë dhe tregojmë orë 

të plota me akrepat 

OHK-II/B1 përshkruan ndryshimet në natyrë nëpër stina; 
OHK-II/B2 di se sa zgjat një ditë; 
OHK-II/B3 kupton pse është ditë dhe pse është natë; 
OHK-II/B4 zbulon pse pozicioni i diellit ndryshon gjatë 
gjithë ditës; 
OHK-II/B5 emërton ditë në javë; 
OHK-II/B6 emërton muaj në vit; 
OHK-II/B7 di se viti zgjat 12 muaj; 
OHK-II/B8 di se cilët muaj cilës stine të vitit i përkasin; 
OHK-II/B9 dallon javën, muajin, dhe vitin; 
OHK-II/B10 di se si të orientohet në kalendar; 
OHK-II/B11 di datën e ditëlindjes së vet; 
OHK-II/B12 di se ora është një masë kohore. 
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ART 

 

 

 

Fusha programore 

Fondi vjetor i orëve: 

(përafërsisht për çdo fushë programore) 

ARTE PAMORE(AP) 40 orë 

MUZIKË DHE LOJËRA SKENIK (MLS) 40 orë 

PUNËTORI KREATIVE(PK) 28 orë 

 

QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË ARTIT NË KLASËN E DYTË 

Nxënësi/nxënësja:  

 Të zhvillojë interes dhe kureshtje për shprehje artistike; 

 Të aftësohet përmes artit për të shprehur individualitetin e tij; 

 Të krijojë vetëbesim dhe një imazh pozitiv për vetveten; 

 Të zhvillojë një perceptim vizual të mjedisit duke njohur dhe aplikuar gjuhën artistike; 

 Të njihet me materiale dhe teknika të ndryshme të artit; 

 Të zotërojë koncepte të reja nga fusha e artit; 

 Të zhvillojë shkathtësi dhe aftësi të nevojshme për shprehje artistike shprehëse, zbuluese dhe krijuese; 

 Të jetë në gjendje të hulumtojë, eksperimentojë, dhe krijojë nëpërmjet punës me krijime artistike; 

 Të aftësohet të shpreh individualisht përvojat e krijimeve të artit (mendimet, ndjenjat, perceptimet, fantazitë ...); 

 Të respektojë kreativitetin e vet dhe të huaj; 

 Të marrë pjesë lirisht në rregullimin estetik të hapësirës me krijimet e veta; 

 Të zhvillojë interes për të dëgjuar muzikë në mënyrë aktive; 

 Të jetë në gjendje të këndojë këngë me një melodi të larmishme ritmike; 



99 

Programi i ri mësimor për klasën e dytë 

 Të jetë në gjendje të identifikojë dhe të zbatojë ritmin; 

 Të dallojë llojet bazë të ritmit dhe dinamikës; 

 Të zhvillojë aftësi për të ekzekutuar në instrumente muzikore ritmike për fëmijë (IMF); 

 Të zhvillojë interes për aktivitete muzikore-ritmike; 

 Të zhvillojë interes dhe dashuri për artet dramatike dhe skenike;  

 Të zhvillojë aftësinë për të bashkëpunuar në çift dhe grup në projekte të përbashkëta artistike; 

 Të zhvillojë shprehi kulturore, higjienike dhe të punës; 

 Të njihet me përdorimin e TIK-ut për qëllime artistike. 

 

 

FUSHA PROGRAMORE: ARTE PAMORE (AP) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

AP-II/А të mësojë se si të përdorë bazat dhe 
materialet për vizatim, pikturë, modelim, 
shtypje 
 

- Aktivitete zgjedhore në integrim me qëllime të 
tjera 

AP-II/A1 vizaton me: laps, ngjyra druri, fllomastera, 
shkumës, shkumës me ngjyra dhe pastela; 
AV-II/A2: vizaton me ngjyra (pastel, shkumës me ngjyra 
dhe bojëra uji); 
AP-II/A3 modelon lirshëm forma të thjeshta të 
materialeve të ndryshme (brumë, plastelinë, argjilë, 
rërë, borë); 
AP-II/A4 shtyp me objekte të ndryshme 
(natyrore/artificiale) në shtresa (substrate) të ndryshme 
(plastikë, tekstil, dru, etj.); 
AP-II/А5 kultivon shprehi pune dhe higjienike-teknike 
gjatë punës me materiale 

AP-II/B të përvetësojëpozicion tëdrejtë të 
trupit, si dhe të fitojësiguri dhe kontroll më të 
madh të lëvizjes së dorës (zhvillim të 
grafomotorikës), gjatë 
vizatimit/pikturimit/modelimit/shtypjes 

- Vizatojmë, pikturojmë, modelojmë, shtypim 
- Lojëra me gishta / shuplaka / furça / laps ... 
- Gjurmët tona  
- Shtypim sipas shabllonit 

AP-II/B1 pozicionon trupin siç duhet në raport me 
shtresën gjatë vizatimit, pikturimit, modelimit, shtypjes; 
AP-II/B2 manipulon me materiale vizatimore me saktësi 
më të madhe; 
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- Ushtrime me presion, këndi i dorës gjatë 
vizatimit, pikturimit, bashkimit, ngjitjes 

 

AP-II/B3 kontrollon shputën e dorës kur vizaton/ 
pikturon/modelon/shtyp 

AP-II/C të njoftohet me parimet e artit (ritmi dhe 
kontrasti) 

- Loja e pikave të shiut 
- Pikturë në një sfond të errët me ngjyra të 

ndritshme 
- Shall me lara (ritëm-laraman me përsëritje) 
- Vizatim i formave- kontraste të mëdha dhe të 

vogla  

AP-II/C1 njeh kontrastin në mjedis dhe vepra të artit 
(ngjyra të ndritshme dhe të errëta, forma të mëdha dhe 
të vogla ...); 
AP-II/C2 vizaton dhe pikturon kontrast të ngjyrave të 
ndritshme dhe të errëta, forma të vogla dhe të mëdha, 
të thjeshta dhe komplekse; 
AP-II/C3 njeh përsëritjen e thjeshtë dhe të 
ndryshueshme në mjedis dhe vepra arti (përsëritje në 
hapësirë dhe sipërfaqe-ritëm); 
AP-II/C4 prezanton, nëpërmjet vëzhgimit, përsëritjen e 
thjeshtë dhe të përhershme (ritmin) 

AP-II/Ç të njihet me elementet e artit (pikën, 
vijën, ngjyrën, teksturën, formën, hapësirën, 
madhësinë) 

- Përziejmë ngjyrat 
- Luajmë me ngjyra 
- Zbulojmë se si fitohen ngjyrat 
- Nga vija deri në vizatim 
- Nëpërmjet vijës në vizatim 

AP-II/Ç1 vizaton vija të lira të pavarura; 
AP-II/Ç2 vizaton vijë të lirë konturë; 
AP-II/Ç3 vizaton pika dhe vija; 
AP-II/Ç4 përdor vija të drejta, të lakuara, të holla, të 
trasha, të valëzuara, të thyera, të plota, të ndërprera, të 
hapura, të mbyllura, zig-zag, për të shprehur artin; 
AP-II/Ç5 me shabllon realizon forma (të thjeshta dhe 
komplekse) gjeometrike dhe të lira; 
AP-II/Ç6 numëron elementet e hapësirës së brendshme 
dhe të jashtme; 
AP-II/ Ç7 krijon/ndërton forma në hapësirë dhe në 
sipërfaqe duke shtuar-hequr; 
AP-II/ Ç8 zbulon se kombinimi i ngjyrave elementare jep 
ngjyra sekondare: portokalli, gjelbër, vjollcë; 
AP-II/ Ç9 njeh lloje të ndryshme pëlhurash; 
AP-II/ Ç10 percepton marrëdhëniet në hapësirë (para-
mbrapa, lart-poshtë, ndërmjet ...); 
AP-II/ Ç11 me ndihmën e mësuesit (përmes vëzhgimit) 
paraqet madhësi të ndryshme në linja, forma 
(marrëdhëniet: më e mëdhe-më e vogël-e barabartë) 
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AP-II/D të aftësohet për shprehje artistike dy-
dimensionale (vizatim, pikturë, kolazh, grafikë) 

- Pikturon në një temë të lirë 
- Lëmë gjurmë 
- Ngjyra me furça të ndryshme 
- Përdorim lapsa te ndryshme 
- Bëjmë linja me furça 
- Nga ideja në vizatim 
- Imazh me ngjyra sekondare: 
- portokalli-p.sh: portokall, 
- gjelbër, p.sh:kullosa, ngjyra vjollcë: lulet 
- Kombinon ngjyrat në krijim artistik 
- Kombinon materialet në krijim artistik 

AP–II/D1 percepton shenja vizuele/simbole në 
hapësirën përreth (reklama, shenja të trafikut, flamuj, 
afishe, simbole); 
AP -II/D2 përdor elemente artistike të nevojshme dhe 
të përshtatshme dhe parime artistike për të shprehur 
dhe paraqitur idenë e vet përmes një vizatimi/pikture; 
AP-II/D3 shpreh lirshëm mendimet dhe ndjenjat e tij, 
nëpërmjet një shprehje artistike dy-dimensionale 
(vizaton, pikturon në një teme të lirë); 
AP-II/D4 diskuton punën e tij artistike (e përshkruan atë 
si tërësi dhe pjesët e saj/elementet përbërëse); 
AP-II/D5 tërheq vija me trashësi, drejtim, intensitet të 
ndryshëm, me lapsa të ndryshëm (HB, nga B1 në B12); 
AP-II/D6 njeh dallimin në gjurmët dhe specifikat e lëna 
nga lloje të ndryshme të lapsave; 
AP -II/D7 ngjyra me furça të ndryshme (të holla, të 
trasha, të forta të buta) dhe zbulon tiparet dhe 
mundësitë e tyre; 
AP-II/D8 heton në mënyrë të pavarur dhe përfundon se 
si mund të bëhen ngjyrat e sekondare/rrjedhëse; 
AP -II/D9 vizaton/pikturon përmes vëzhgimit; 
AP-II/D10 përdorë teknikën e kolazhit me ndihmën e 
mësuesit; 
AP-II/D11 shtyp (printon) me objekte të ndryshme 
(natyrale/ artificiale) në substrate të ndryshme (karton, 
tekstil, dru, etj.); 
AP-II/D12 dekoron objekte të gatshme nga mjedisi me 
anë të gjurmëve të shtypura; 
AP-II/D13 përdor teknologjinë e informacionit për 
shprehje artistike dy-dimensionale: tërheq linja 
kompjuterike, forma, ngjyra 

AP-II/DH të aftësohet për shprehje artistike tre-
dimensionale përmes formësimin, modelimit, 
ndërtimit, rregullimit ... 

- Modelojmë me materiale të ndryshme 
- Njohja e formave këndore, rrethore, e mbushur-

e zbrazët,  e madhe-e vogël ... 
- Njohja e skulpturës 
- Lojëra me shtesa, heqje, shtypje, dhe thëllim... 

AP-II/DH1 vëzhgon hapësirën dhe i percepton 
karakteristikat e saj (hapësira të hapura-të mbyllura, 
lartë-poshtë, para-mbrapa, afër dhe larg); 
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- Muratorë të vegjël 
- Shëtitje dhe vëzhgim i mjedisin të afërt 
- Ndërtimi në grup dhe çifte 
- Ndërtim në grupe dhe çift 
- Kombinoj/kombinojmë/ kombinoni materiale të 

ndryshme për ndërtim 
 

AP-II/DH2 hulumton materiale për modelim, formësim, 
ndërtim dhe rregullim (argjilë, letër, plastikë, ambalazh, 
dru dhe materiale tjera didaktike në dispozicion); 
AP-II/DH3 formëson dhe modelon forma të thjeshta 
dhe komplekse (brumë, plastelinë, rërë, borë, argjilë) 
sipas përmbajtjes së vëzhguar ose përjetuar; 
AP-II/DH4 shpreh mendimet, ndjenjat e veta përmes 
formësimit, modelimit; 
AP-II/DH5 kombinon materiale të ndryshme standarde 
dhe jo standarde gjatë modelimit dhe konstruktimit me 
ndërmjetësimin e mësuesit(letër, karton, plastikë); 
AP-II/DH6 ndjek udhëzime për të organizuar hapësirën 
rreth vetes për nevoja dhe ide të caktuara; 
AP-II/DH7 me ndihmën e mësuesit arrijnë deri në një 
përdorim të ndryshëm të materialeve ndërtuese; 
AP-II/DH8 me ndihmën e mësimdhënësit, ai percepton 
potencialin për riorganizimin e hapësirës dhe mjedisit të 
afërt; 
AP-II/DH9 hulumton materialet për ndërtim dhe 
konstruim (përmes prekjes, shikimit, dhe zërit) dhe i 
interpreton cilësitë dhe funksionet e tyre: (i butë- i fortë, 
i trashë-i hollë, i lëmuar-i vrazhdë ...); 
AP-II/DH10 ndërton / konstruon / modelon në grup, çift 
dhe ekip 

AP-II/Е shfrytëzon mundësitë e TIK-ut për 
shprehje artistike (në varësi të kontekstit) 

- Softuerë  edukativë dhe arsimorë për vizatim dhe 
dizajn 

AV -II/Е1 njeh disa nga programet për pikturë (vizatim, 
dizajn, print ...); 
AV-II/E2 kryen një krijim artistik elementar me ndihmën 
e një programi për vizatim kompjuterik 

 

 

 



103 

Programi i ri mësimor për klasën e dytë 

FUSHA PROGRAMORE: MUZIKA DHE LOJËRA SKENIKE (MLS) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

MLS-II/А të zhvillojë shprehi për pozicion 
(qëndrim) të drejtë këndimi 
 

- Mbajtje e drejtë e trupit gjatë këndimit 
- Rri ulur siç duhet 
- Ushtrime të frymëmarrjes 
- Ushtrime për këndim të drejtë 
- (këto aktivitete kryhen duke kënduar këngët sipas 

zgjedhjes së mësuesit) 

MLS-II/А1 përdorë pozicion (qëndrim) të drejtë 
këndimi; 
MLS-II/А2 përdorë teknika të sakta të frymëmarrjes 
gjatë këndimit 

MLS-II/B të dijë të këndojë këngë të ndryshme 
në përmbajtje dhe karakter 

- Këndim këngësh për stinët vjetore; këngë nga 
festivale për fëmijë; këngë popullore 

MLS-II/B1 këndon në shkallën c1-a1 (do-la); 
MLS-II/B2  këndon këngë të ndryshme në përmbajtje 
dhe karakter (e hareshme-pikëllueshme) 
 

 
MLS-II/C të aftësohet të përdorë shpejtësi të 
ndryshme (të ngadalshme dhe të shpejta) dhe 
intensitete të ndryshme (të forta dhe të buta) 
gjatë këndimit 

- Ushtrime për këndim të drejtë (këndim pa 
tension, bërtitje, të moderuar) 

- realizimi i fjalëshpejtave dhe numratoreve të 
rimuar me ritëm të saktë dhe diksion të qartë 

- (zgjidhen e fjalëshpejtat dhe fjalë-numrave me 
rimë të njohur për nxënësit) 

MLS- II/C1 këndon me shpejtësi të ndryshme 
(ngadalë dhe shpejtë); 
MLS-II/C2 këndon me një intensitet të caktuar 
(fortë dhe të qetë) 

MLS-II/Ç të njohë dhe zbatojë dallimet në 
shpejtësinë dhe intensitetin e krijimeve 
muzikore 

- "Biseda e furishme" J. S. Bah 
- (lëvizjet e trupit në shpejtësinë e duhur) 
- "Tema e Elefantit" K. S. Suns 
- (imitim i elefantit në shpejtësinë e duhur) 
- " Marshi Radecki " J. Shtraus 
- përjetimi i fuqisë së kompozimit:  
- lehtë me grusht,  
- fortë, trokitje me duar 
- “Kalorësi i egër” Robert Shuman 
- (kompozimet jepen si model, secili mësues mund 

të zgjedhë vet kompozim përkatës sipas zgjedhjes 
së lirë) 

MLS-II/Ç1 dallon shpejtësi të ndryshme 
 (shpejtë-ngadalë) në kompozim të dëgjuar; 
MLS-II/Ç2 dallon intensitete të ndryshme 
 (qetë-fortë) në kompozim të dëgjuar; 
MLS-II/Ç3 demonstron lëvizje të shpejta dhe të 
ngadalshme nga kompozime të dëgjuara; 
MLS-II/Ç4 demonstron lëvizje të forta dhe të lehta në 
kompozime të dëgjuara; 
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MLS-II/D të hulumtojë tinguj - Lojë muzikore: 
- Imazh tingulli 
- (dëgjon, njeh dhe krahason tinguj të ndryshëm) 
- (secili mësues mund të zgjedhë vetë kompozim të 

duhur sipas zgjedhjes së lirë) 
- Krahason tinguj muzikor përkatës me imazh të 

caktuar 

MLS-II/D1 emërton tinguj të ndryshëm; 
MLS-II/D2 imiton tinguj të ndryshëm 
 
 

 

MLS-II/DH të njihet me instrumente muzikore 
ritmike për fëmijë 

- Lojëra me instrumente muzikore ritmike për 
fëmijë: zile, def (daire), çinelë dhe daullë 

 

MLS-II/DH1 dallon instrumente muzikore ritmike për 
fëmijë: zile, def (daire), dhe daullë 
MLS-II/DH2 emëron instrumente muzikore ritmike për 
fëmijë: zile, def (daire), çapare dhe daullë 
 

MLS-II/Е të zhvillojë sens për ritëm dhe të luajë 
me instrumente muzikore ritmike për fëmijë 
 

- - Ushtrim ritmik me katër takte me instrumente të 
reja muzikore ritmike për fëmijë duke përdorur 
simbole të me zgjatje të njëjtë ose të ndryshme. 

MLS- II/Е1 të përsërisë motive të shkurtra ritmike; 
MLS-II/E2 të shoqërojë këngë të njohur me instrumente 
muzikore për fëmijë; 
MLS-II/E3 luan me instrumente muzikore ritmike për 
fëmijë: zile, def (dajre), dhe daulle 

MLS-II/Ë t’i shqiptojë numëratore me rimë me 
zgjatje përkatëse (të njëjta të ndryshme) 
 

- Numëratore me rimë 
- Fjalëshpejtë 
- (çdo mësues zgjedh vet fjalëshpejtën dhe 

numëratoren me rimë përkatëse sipas zgjedhjes 
së lirë) 

MLS-II/Ë1 shqipton (thotë) numërtore me rimëme 
shqiptim të qartë – diksion me zgjatje të njëjtë ose të 
ndryshme. 

MLS-II/F këngët e rimuara me numra t’i 
shoqërojë me instrumentet e mësuara muzikore 
ritmike për fëmijë (rraketake, shkopinj dhe 
trekëndësh); 

- Numëratore me rimë 
- Fjalëshpejtë 
- (përshpejtim gradual i leximit të tekstit të 

fjalëshpejtës) 

MLS-II/F1 shoqëron numëratoret me instrumentet e 
mësuara muzikore ritmike për fëmijë 

MLS-II/G ta shqiptojë fjalëshpejtën me 
përshpejtim gradual dhe përdorim të 
instrumenteve të mësuara muzikore ritmike për 
fëmijë (rraketake, shkopinj dhe trekëndësh); 

- Numëratore me rimë 
- Fjalëshpejtë 
- (përshpejtim gradual i leximit të tekstit të 

fjalëshpejtës) 
 

MLS-II/G1 e shqipton drejtë fjalëshpejtën me shqiptim 
të saktë-diksion me përshpejtim gradual; 
MLS-II/G2 shoqëron fjalëshpejtën me instrumentet e 
mësuara muzikore ritmike për fëmijë. 

MLS-II/GJ të zhvillojë interes dhe dashuri për 
artet dramatike dhe skenike 
 

- Ndjekje të shfaqjeve në institucione kulturore 
- Bisedë me artistë (artistë muzikorë, artistë 

baleti...) 

MLS-II/GJ1 ndjek shfaqje dramatike dhe skenike; 
MLS-II/GJ2 gojarisht shpreh përshtypje nga shfaqje 
dramatike-skenike 
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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: 

РK-II/А të njihet me disa zanate dhe shkathtësi - Vizitë në punëtori artizanale; 
- Po flasim për zanatet; 
- Kombinojmë materialet për të krijuar vepër 

personale (dru, letër, tekstil ...) 
 

PK-II/A1 numëron disa lloje zanatesh; 
PK-II/A2 di se çfarë është puna e disa mjeshtërve; 
PK-II/A3 përdor disa materiale për të bërë vepra 
personale (dru, letër, tekstil ...) 

PK-II/B të shprehet në mënyrë kreative duke 
bërë artikuj të punuar me dorë nga sende nga 
rrethi i afërt 

- Gjerdan me rruaza, makarona 
- Ricikloj, krijoj, dhuroj 

PK-II/B1 krijon punime me sende nga rrethi i afërt; 
PK-II/B2 gjen metoda për përdorim të serishëm të 
sendeve të përdorura (reciklon) 

PK-II/C të zhvillojë interes dhe shkathtësi për 
dekorim dhe dizajnim 

- Dekorim të klasës sipas temës së caktuar 
(pranvera, vera, vjeshta, dimri..) 

- Përdorimi i softuerëve edukativë-arsimorë në 
dispozicion 

 
 

PK-II/C1 përdorë pajisje dhe mëteriale të ndryshme për 
dekorim dhe dizajnim; 
PK-II/C2 dekoron dhe dizajnon sende ekzistuese (bexh 
prej flete/ letre, etj.) 
PK-II/C3 merr pjesë në dekorimin e klasës sipas 
udhëzime; 
PK-II/C4 përdor softuerë edukativë-arsimorë për 
dekorim dhe dizajnim (për shembull, vizatim në Paint, 
shtyp dhe ngjet në material/send të përshtatshëm) 

PK-II/D të shihen mundësitë praktike dhe 
tregtare të punimeve artizanale/dizajnuese  

- Bisedë rreth mënyrave të ndryshme të punimeve 
artizanale (magnet, kartolina, bizhuteri, vazo ...) 

- Internet-shitore 
- Fotografojmë-shesim 
 

PK-II/D1 kupton mundësinë e vlerës që mund të fitoj 
prodhim i përpunuar 
PK-II/D2krijon mënyra, me ndihmën e mësuesit për 
shfrytëzimin tregtar të prodhimeve të përpunuara; 
PK-II/D3 merr pjesë me ndihmën e mësuesit në 
prezantimin dhe promovimin e punimeve në mënyrat 
tradicionale (pazar, banak, panair); 
PK-I/D4 mendon për mënyrat e mundshme të 
përdorimit të të ardhurave nga shitja e prodhimeve 

PK-II/D  të krijojë instrumente muzikore ritmike 
për fëmijë nga materiale natyrore dhe sende nga 
rrethi i afërt 

- Instrumentet tona-duar të shkathëta PK-II/D1 krijon instrumente muzikore ritmike për fëmijë 
sipas udhëzimeve: rraketake, shkopinj, daulle, 
trekëndësh... 
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- Krijimi i instrumenteve muzikore ritmike për 
fëmijë nga materiale natyrore dhe sende nga 
rrethi i afërt 

PK-II/DH të ekzekutojë me instrumente 
muzikore ritmike të bëra për fëmijë nga 
materiale natyrore 

- Lojë: grup muzikor, orkestra jonë e vogël PK-II/DH1 ekzekuton me instrumente muzikore ritmike 
të bëra për fëmijë duke përdorur zgjatje të njëjta dhe të 
ndryshme 

PK-II/Е të aftësohet të vallëzojë me anë të 
muzikës që dëgjon 
 

- Lëvizim sipas ritmit 
- Dëgjojmë dhe vallëzojmë 
- Vallëzojmë si... 

PK-II/E1 di të vallëzojë në ritëm përkatës të muzikës së 
dëgjuar 

PK-II/Ë të aftësohet të luajë valle popullore - Lojë muzikore: Vallja jonë PK-II/Ë1 ndjekë udhëzime për të luajtur valle; 
PK-II/Ë2 ushtron dhe realizon hapa të valles në mënyrë 
të drejtë; 
PK-II/Ë3 luan valle 

PK-II/F të shpreh ndjenjat përmes ngjyrës 
 

- Lojëra: Çfarë domethënie kanë për mua ngjyrat, 
ngjyra ime e preferuar... 

 

PK-II/F 1 përdorë ngjyrat për të shprehur ndjenjat e veta 
të shkaktuara nga vepra të ndryshme artistike; 
PK-II/F2 flet për ndjenjat e shprehura përmes ngjyrave 

PK-II/G të aftësohet të shprehet me anë të 
muzikës në një rast të caktuar 
 
 
 

- Lojë muzikore 
- „Karrigia muzikore“ 
- Valle popullore (këngë dhe valle nga bashkësitë e 

ndryshme etnike të Maqedonisë dhe botës) 
- Lojërat muzikore për fëmijë 
- Vallëzim i thjeshtë 
- (secili mësues mund të zgjedh vet dhe lirshëm 

një lojë muzikore të përshtatshme për moshën e 
fëmijëve) 

PK-II/G1 këndon, luan me instrument, vallëzon në rast 
të caktuar 

PK-II/GJ të aftësohet të shprehet artistikisht në 
rast të caktuar 

- Vizatojmë, modelojmë, shtypim kartolina për 
Vitin e ri, ditëlindje, dhuratë... 

PK-II/GJ1 vizaton, ngjyros, modelon, shtyp në një rast të 
dhënë... 
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ARSIMI FIZIK DHE SHËNDETËSOR 

 

 

Tema programore Fondi vjetor i orëve: 

(përafërsisht për çdo fushë programore) 

Format natyrore të lëvizjeve 24 

ALFABETI i Atletikës 16 

ALFABETI i Gjimnastikës 16 

Ritëm dhe vallëzim 16 

Lojëra 24 

Përmbajtje  lëvizëse në mjedis alternativ? 12 

 

QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË ARSIMIT FIZIK DHE SHËNDETËSOR 

Nxënësi/nxënësja:  

 

 Të mësojë t’i dallojë dhe kryejë lëvizjet bazë (format lëvizëse natyrore – lokomotorike, manipulutive dhe jolokomotorike); 

 Të mësojë t’i dallojë dhe kryejë format elementare të aftësive lëvizëse nga kategori të ndryshme; 

 Të fitojë njohuri për konceptet e 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; 
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 Të zhvillojë aftësi motorike të rëndësishme për qëndrueshmërinë kardio-respiratore, forcën e muskujve, fleksibilitetin, shpejtësinë, 
qëndrueshmërinë e muskujve etj.) 

 Të kuptojë parimet dhe konceptet e një stili të shëndetshëm aktiv të jetës duke praktikuar në aktivitete fizike; 

 Të zhvillojë zakone për lëvizje të sigurt në hapësirë gjatë kryerjes së aktiviteteve fizike; 

 Të zhvillojë shprehi të shëndetshme. 

 

TEMA PROGRAMORE: FORMAT NATYRORE TË LËVIZJAVE (FNL) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

FNL-II/А t’i përvetësojë format e rreshtimit 
dhe rirreshtimit në hapësirë 

- Të ushtruarit e rreshtimit në kolonë, radhë, rreth 
- Të ushtruarit e formave natyrore të lëvizjes: lloje të 

ndryshme të ecjes, vrapimit, hedhjes, kërcimit, 
ngjitjes, rrokullisjes, varjes, zvarritjes, tërheqjes, 
shtypjes, bartjes dhe tërheqjes,   

- Të ushtruarit e formave të ndryshme të ecjes dhe 
vrapimit me qëndrim të drejtë të trupit (me shpejtësi 

FNL – II/А1 vendosetnë dy radhë;  
FNL – II/А2 vendoset dhe lëviznë dy kolona; 
FNL– II/А3 në bazë të shenjës së dhënë rrotullohet majtas 
dhe djathtas për 90 dhe 180 shkallë. 

FNLII/B t’i përvetësojë ushtrimet themelore 
për formësim 

FNL–II/B1 dallon dhe kryen shtrirje të krahëve para 1 , 
prapa, mbi kokë, anash, dhe rreth trupit nëpërmjet 
imitimit; 

                                                                 

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 
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të ndryshme, ndryshim të kahjes, shpejtësisë dhe 
ritmit) 

- Ekzekutimi i hedhjes, kapjes, pasimit të sendeve dhe 
rekuizitave të ndryshme në drejtime të ndryshme 

- Kërcime pupthi, kërcime në vend dhe lëvizje: para, 
prapa, anash, me dy këmbë dhe me një këmbë, 
kapërcim i sendeve dhe rekuizitave të renditur në 
sipërfaqe (shkopinj, litar, vija të vizatuara etj.), galop 
para dhe anash, kapërcime pupthi të fëmijëve, 
kapërcim i litarit, loja me llastik. 

- Ngjitje 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.) 

- Rrotullime në drejtime të ndryshme në substrate 
(shtresa) të ndryshme 

- Ngritja dhe bartja e objekteve me madhësi, peshë 
dhe formë të ndryshme, në mënyrë të pavarur, në 
çifte dhe në grup  

- Tërheqje, shtyrje dhe shtypje në forma dhe 
pozicione të ndryshme. 

- Varje mbi pajisje dhe sende të ndryshme 
(shpatullore, bosht i ulët...) 

- Kalim (përshkim) nëpër pajisje, rekuizita dhe 
gjësende të ndryshme 

- Zvarritje në mënyra, sipërfaqe dhe drejtime të 
ndryshme 

FNL–II/B2 dallon dhekryen përkulje para, anash, prapa, 
bën rrotullim anash nëpërmjet imitimit; 
FNL–II/B3 dallon dhe kryen shtrirje të këmbës para, 
prapa, anash dhe afron këmbët nëpërmjet imitimit. 

FNL-II/C të aftësohet t’i kryejformat 
themelore natyrore të lëvizjeve në mjedise 
dhe pozicione të ndryshme  

FNL–II/C1 dallon dhe kryen ecje dhe vrapim me shpejtësi 
të ndryshme dhe ndryshim të drejtimit; 
FNL–II/C2 dallon dhe kryen hedhje, kapje, pasim të 
sendeve dhe rekuizitave të ndryshme në drejtime të 
ndryshme; 
FNL–II/C3 dallon dhe kryen kërcime pupthi, kërcime në 
vend dhe lëvizje: para, prapa, anash, me dy këmbë dhe me 
një këmbë; 
FNL–II/C4 dallon dhe kryen hipje nëpër shkallë, ripstol, në 
sipërfaqe të pjerrtë dhe vegla të ulëta; 
FNL–II/C5 dallon dhe kryen rrotullimenë drejtime të 
ndryshme në shtresa të ndryshme; 
FNL–II/C6 dallon dhe kryen ngritje dhe bartje të sendeve 
me madhësi, peshë dhe formë të ndryshme; 
FNL–II/C7 dallon dhe kryen tërheqje dhe shtyrje në forma 
dhe pozita të ndryshme; 
FNL–II/C8 dallon dhe kryen  varje në veglatë ndryshme; 
FNL–II/C9 dallon dhe kryen kalim nëpër pajisje dhe 
rekuizita të ndryshme; 
FNL–II/C10 dallon dhe kryen zvarritje në mënyra, sipërfaqe 
dhe drejtime të ndryshme; 
FNL–II/C11 dallon dhe kryen ushtrime për formimin e 
trupit; 

                                                                 

Shtrirja e këmbës anash: ngritja e këmbës e shtrirë prapa 

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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- Stërvitje për formimin e trupit në pozita të 
ndryshme, individualisht, në çifte, me dhe pa pajisje 
dhe rekuizita 

- Të ushtruarit e llojeve të ndryshme të lojërave 
motorike me zbatim të formave natyrore të lëvizjeve 
(ecje, vrapim, hedhje, varjes, zvarritje, kërcim, 
ngjitje, rrotullim, varje, shtypje, bartje dhe kalim) në 
mjedise të ndryshme, duke përdorë pajisje dhe 
rekuizita. 

- Aktivitete të orientuara drejt përvetësimit të 
shprehive të shëndetshme (higjienë, ushqim, kulturë 
sportive, socializim...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FNL–II/C12 dallon dhe kryen lloje të ndryshme të lojërave 
motorike. 
FNL–II/C13 kontrollon pjesët e trupit dhe tërë trupit gjatë 
ecjes dhe vrapimit;  
FNL–II/C14 kontrollon pjesët e trupit dhe tërë trupin kur 
kryen hedhje, kapje dhe pasim; 
FNL–II/C15 kontrollon pjesët e trupit dhe tërë trupin kur 
kryen kërcim pupthi dhe kërcim në vend; 
FNL–II/C16 kontrollon pjesët e trupit dhe tërë trupin gjatë 
realizimit të ngjitjes; 
FNL–II/C17 kontrollon pjesët e trupit dhe tërë trupin gjatë 
rrotullimit; 
FNL–II/C18 kontrollon pjesët e trupit dhe të gjithë trupin 
gjatë kryerjes së ngritjes dhe bartjes; 
FNL–II/C19  kontrollon pjesët e trupit dhe tërë trupin kur 
kryen tërheqje dhe shtyrje; 
FNL–II/C20 kontrollon pjesët e trupit dhe gjithë trupin kur 
kryen varje; 
FNL–II/C21 kontrollon pjesët e trupit dhe tërë trupin gjatë 
kryerjes së depërtimit; 
FNL–II/C22 kontrollon pjesët e trupit dhe të gjithë trupin 
gjatë zvarritjes; 
FNL–II/C23 kontrollon pjesët e trupit dhe tërë trupin kur 
kryen ushtrime për të formuar trupin; 
FNL–II/C24 kontrollon pjesët e trupit dhe tërë trupin gjatë 
kryerjes së llojeve të ndryshme të lojërave motorike; 
FNL–II/C25  dallon pajisje, mjete dhe rekuizita që përdoren 
për kryerjen e formave themelore natyrore të lëvizjeve. 

FNL-II/Ç t’izhvillojë aftësi motorike 
themelore gjatë kryerjes së formave 
natyrore të lëvizjes 

FNL–II/Ç1 tregon ndryshim në shpejtësi2;  
FNL–II/Ç2 tregon ndryshim në qëndrueshmëri 2 gjatë 
lëvizjes; 

                                                                 

2Bateria e standardizuar e testeve për vlerësim të aftësive motorike dhe masave për vlerësim të karakteristikave antropometrike (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 
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FNL–II/Ç3 tregon ndryshim në koordinimin2e tërëtrupit 
gjatë lëvizjes; 
FNL–II/Ç4 mban baraspeshën2 në pozita dhe lëvizje të 
ndryshme; 
FNL–II/Ç5 tregon ndryshim të fuqisë2 së pjesëve të 
caktuara të trupit dhe tërë trupit; 
FNL–II/Ç6 shfaq ndryshim në fleksibilitet2 të pjesëve të 
caktuara të trupit; 

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

FNL–II/D1 shpreh emocione pozitive në lojë; 
FNL–II/D2 shfaq vetëbesim gjatë kryerjes së formave 
natyrore të lëvizjes; 
FNL–II/D3 tregon këmbëngulje/qëndrueshmëri gjatë 
kryerjes së formave natyrore të lëvizjes (loja). 

FNL– II/DH të aftësohet për sjellje adekuate 
sociale gjatë kryerjes së formave natyrore të 
lëvizjes 

FNL–II/DH1 sillet miqësisht dhe bashkëpunon në grup; 
FNL–II/DH2 i respekton rregullat dhe korrektësinë në lojë. 

FNL–II/Е  të zhvillojë shprehi të shëndetshme 
dhe shprehi për lëvizje të sigurt gjatë 
kryerjes së formave natyrore të lëvizjes 

FNL–II/Е1 di çka është ushqimi i shëndetshëm;  
FNL–II/Е2 ushtron rregullisht; 
FNL–II/Е3 ka shprehi ta mbajë trupin drejt; 
FNL–II/Е4 respekton rregullat për sjellje të sigurt gjatë 
aktivitetit fizik; 
FNL–II/Е5 e ruan mjedisin, në të cilin lëviz dhe ushtron. 
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TEMA PROGRAMORE: ALFABETI ATLETIK 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

АА-II/А t’i përvetësojëformat elementare të 
lëvizjes të alfabetittë atletikës 

- Ushtrim i ecjes dhe vrapimit atletik me ndryshim të 
kahes dhe shpejtësisë 

- Ushtrim iecjes dhe vrapimit atletik me kryerje e 
detyrave të ndryshme. 

- Ushtrim i ecjes dhe vrapimit atletik me bartjen e 
ngarkesës në hapësirë të kufizuar, deri në një qëllim 
të caktuar. 

- Ushtrim i ecjes dhe vrapimit atletik me kryerje e 
detyrave të ndryshme. 

- Loja për reagim të shpejtë. 
- Ushtrim i kërcimit në mënyra të ndryshme kërcim 

pupthi apo kërcim me vrull, kërcim me një këmbë 
dhe me dy këmbë dhe rënie me dy këmbë 

- Ushtrim i kërcimit me pengesa të ndryshme. 
- Ushtrim i kërcimit në mënyra të ndryshme kërcim 

pupthi apo kërcim me vrull, kërcim me një këmbë 
dhe me dy këmbë dhe rënie me dy këmbë. 

- Ushtrim i 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–II/А1 dallon dhe kryen ecje të koordinuar me 
ndryshim të drejtimit, ritmit dhe shpejtësisë; 
АА–II/А2 dallon dhe kryen vrapim të koordinuar me 
ndryshim të kahes, ritmit dhe shpejtësisë; 
АА–II/А3  dallon dhe kryen kërcim me shtytje këmbë 
bashkuar nga vendi dhe me vrull; 
АА–II/А4 dallon dhe kryen kërcim me shtytje me një 
këmbë nga vendi dhe me vrulli; 
АА–II/А5 dallon dhe kryen hedhje të sendeve të 
ndryshme në qëllim të përcaktuar me një dhe dy duar; 

АА–II/B t’i zhvillojë aftësitë motorike gjatë 
kryerjes së formave të lëvizjes tëalfabetit të 
atletikës 

АА–II/B1 paraqet ndryshim të shpejtësisë3 së lëvizjes; 
АА–II/B2 tregon ndryshimnë qëndrueshmëri3 gjatë 
lëvizjes; 
АА–II/B3 tregon ndryshim të koordinimit3të tërë trupit 
gjatë lëvizjes;  
АА–II/B4 mban baraspeshë3 në pozita dhe lëvizje të 
ndryshme; 
АА–II/B5 tregon ndryshim të fuqisë3 të pjesëve të 
caktuara të trupit dhe tërë trupit; 
АА–I/B6 tregon ndryshim të fleksibilitetit4 të pjesëve të 
caktuara të trupit 

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

AA–II/C1 është i/e vendosur dhe këmbëngulës/e në 
kryerjen e lëvizjeve themelore të alfabetit të atletikës’; 
АА–II/C2 shfaq vetëbesim në kryerjen e lëvizjeve 
themelore të alfabetit të atletikës; 

                                                                 

3Bateria e standardizuar e testeve për vlerësim të aftësive motorike dhe masave për vlerësim të karakteristikave antropometrike (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 
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АА–II/C3 është i disiplinuar në kryerjen e lëvizjeve 
themelore të alfabetit të atletikës. 

АА–II/Ç  të aftësohet për sjellje adekuate 
sociale gjatë kryerjes së formave të lëvizjes 
tëalfabetit të atletikës 
 

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

АА–II/D  të zhvillojë shprehi të shëndosha 
dhe shprehi për lëvizje të sigurt në hapësirë 
gjatë kryerjes së formave të lëvizjes 
tëalfabetit të atletikës. 

AA–II/D1 dallon se cilat janë shprehitë shëndetshme; 
АА–II/D2 ka shprehi për higjienë personale; 
АА–II/D3 fillon të kujdeset për higjienën e pajisjeve 
sportive; 
АА-II/D4 lëviz sigurt në hapësirë. 

 

 

 

TEMA PROGRAMORE: ALFABETI I GJIMNASTIKËS4 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

AGJ-II/А t’i përvetësojëformat elementare 
të lëvizjes tëalfabetit tëgjimnastikës 

- Ushtron mbajtje të drejtë të trupit dhe ecje 
gjimnastike 

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

- Lojëra gjimnastikore duke imituar kafshët, 
dukuritëdhe objektet 

AGJ-II/А1 mban trupin drejtë dhe ecë në mënyrë 
gjimnastikore; 
AGJ-II/А2 bën ushtrime formësimi me ose pa vegla, me 
ose pa shoqërim muzikor; 
AGJ-II/А3 imiton kafshë, dukuridhe sende; 
AGJ-II/А4 kryen rrotullim para; 
AGJ-II/А5 kryen rrotullim para; 
AGJ-II/А6 varet në rekuizita(varëse) duke ndryshuar 
lartësinë; 

                                                                 

4 Nocione nga alfabeti i gjimnastikës: Varje: pozita gjatë së cilës nxënësi gjendet nën pikën për kontakt me veglën/rekuizitën 

Mbështetjet: pozitë gjatë së cilës nxënësi gjendet mbi pikën e kontaktit me veglën/rekuiziten, e na varësi nga ajo se a është kontakti me veglën me duar quhen mbështetje të thjeshta ose 

nëse kontakti është me duar dhe me pjesë tjetër të trupit (këmbët) quhen mbështetje të përziera. 
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- Ushtrime në dysheme: rrotullim para, rrotullim 
prapa. 

- Varje dhe mbështetje (të thjeshta të përziera) 
- Kryerja e ushtrimeve për baraspeshë: ecje në vijë, 

para, anash, dhe prapa. 
- Ushtrimi i ecjes në bankë suedeze (para, anash, dhe 

prapa) 
- Ushtrim i kërcimit të sëndukut suedez me shtytje  me 

një dhe këmbë bashkuar dhe rënie  këmbë bashkuar 
- Poligone për kapërcimin e pengesave. 

AGJ-II/А7 kryen mbështetje të thjeshta dhe përziera; 
AGJ-II/А8 ecë mbi tra të ulët ose sënduk suedez; 
AGJ-II/А9 kërcen në sënduksuedez me shtytje  me 
dykëmbë dhe rënie  këmbëbashkuar; 
AGJ-II/А10 dallon dhe kryen pozicione dhe lëvizje 
themelore të trupit, duarve dhe këmbëve. 

AGJ–II/B të zhvillojë aftësi motorike gjatë 
kryerjes së formave lëvizore tëalfabetit të 
gjimnastikës 

AGJ–II/B1 tregon ndryshim të shpejtësisë5 së lëvizjes;  
AGJ–II/B2 tregon ndryshim të qëndrueshmërisë5 gjatë 
lëvizjes;  
AGJ–II/B3 tregon ndryshim në koordinimin 5 e tërë trupit 
gjatë lëvizjes;  
AGJ–II/B4 mban baraspeshë5 në pozicione dhe lëvizje të 
ndryshme;  
AGJ–II/B5 tregon ndryshim të forcës5 në pjesë të caktuara 
të trupit dhe tërë trupit; 
AGJ–II/B6 tregon ndryshim të fleksibilitetit5 në pjesë të 
caktuara të trupit. 

AGJ–II/C të zhvillojëveti psikologjike gjatë 
kryerjes së formave lëvizëse të alfabetit të 
gjimnastikës 

AGJ–II/C1 tregon këmbëngulësi dhe durim gjatë kryerjes së 
lëvizjeve elementare gjimnastikore; 
AGJ–II/C2 tregon vetëbesim gjatë kryerjes së lëvizjeve 
elementare të alfabetit gjimnastikor; 
AGJ–II/C3 është i disiplinuar gjatë kryerjes së lëvizjeve 
elementare të alfabetit gjimnastikor. 

AGJ–II/Ç të aftësohet për sjellje shoqërore 
adekuate gjatë kryerjes së formave lëvizore 
të alfabetit të gjimnastikës 

AGJ-II/Ç1 respekton rregullt e sjelljes gjatë kryerjes së 
formave elementare lëvizore të alfabetit gjimnastikor 

AGJ–II/D të zhvillojë shprehi të shëndetshme 
dhe shprehi për lëvizje të sigurt në hapësirë 
gjatë kryerjes së formave lëvizore të alfabetit 
të gjimnastikës 

AGJ-II/D1 ka shprehi për higjienë personale; 
AGJ-II/D2 kujdeset drejtë për higjienën e pajisjeve 
sportive; 
AGJ-II/D3 reagon në kohë gjatë lëvizjes në situata të 
ndryshme; 
AGJ-II/D4 lëviz sigurt në hapësirë. 

                                                                 

5 Bateri e standardizuar për teste dhe vlerësime të aftësive motorike dhe masa për vlerësimin e karakteristikave antropometrike (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 
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TEMA PROGRAMORE: RITMI DHE VALLËZIMI6 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

RV-II/А t’i përvetësojëë lëvizjet e thjeshta 
motorike të vallëzimit  dhe valles popullore 
në ritëm 

- Mënyra të ndryshme të ecjes dhe vrapimit me një 
ritëm të caktuar dhe shoqërim muzikor. 

- Imitim i kafshëve, fenomeneve dhe objekteve, me 
shoqërim muzikor dhe ritmik 

- Lëvizjet në vend dhe në hapësirë (luhatje, valëzim, 
rrotullim, rrëzim). 

- Kryerje të disa lëvizjeve të caktuara në ritëm duke 
përdorur pajisje dhe mjete 

- Lëvizje me pjesë të veçanta të trupit dhe të tërë 
trupit. 

- Realizim i valleve për fëmijë 
- Realizim i valëzimeve, kërcimeve, dhe valleve. 

 
 
 
 
 
 

RV–II/А1 dallon dhe kryen lëvizje motorike të ndjekura nga 
ritmi dhe muzika; 
RV–II/А2 dallon dhe kryen vallëzime për fëmijë; 
RV–II/А3 dallon dhe kryen vallëzime dhe kërcime; 
RV–II/А4 dallon dhe kryen valle; 
RV–II/А5 tregon vetëdije për pozicionet e pjesëve të trupit 
dhe gjithë trupit në hapësirë gjatë kryerjes së aktiviteteve 
të vallëzimit. 

RV-II/B të zhvillojë aftësi motorike gjatë 
kryerjes së lëvizjeve të thjeshta të vallëzimit  
dhe valles popullore 

RV–II/B1 kryen vallëzime të thjeshta, kërcime dhe valle me 
shpejtësi të përshtatshme; 
RV–II/B2 tregon një ndryshim në qëndrueshmëri gjatë 
vallëzimit dhe valles 
RV–II/B3 koordinon lëvizjet gjatë vallëzimit, kërcimit dhe 
valleve të thjeshta; 
RV–II/B4 mban baraspeshë gjatë kryerjes së lëvizjeve; 
RV–II/B5 tregon ndryshim të fleksibilitetit të pjesë të 
caktuara të trupit gjatë vallëzimit dhe kërcimit. 

RV-II/C të zhvillojë veti psikologjike gjatë 
kryerjes së lëvizjeve të thjeshta të 
vallëzimeve dhe valleve popullore 

RV–II/C1 shpreh emocione pozitive gjatë vallëzimeve dhe 
kërcimeve; 
RV–II/C2 tregon këmbëngulësi dhe durim në kryerjen e 
vallëzimeve për fëmijë, kërcimeve danc, dhe valleve 
popullore; 

                                                                 

6Vallëzimi (danci): lëvizje ritmike e trupit më shpesh në harmoni me tingujt e muzikës. 

Tempoja: shpejtësia me të cilën realizohet kompozimi ose disa nga pjesët e tij. 

Ritmi: rrjedha e tingujve dhe toneve me kohëzgjatje të ndryshme. 
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RV–II/C3 tregon vetëbesim gjatë kryerje së lëvizjeve 
ritmike; 
RV–II/C4 njeh lëvizjen estetike. 

RV-II/Ç të aftësohet për sjellje të 
përshtatshme sociale gjatë kryerjes së 
lëvizjeve të thjeshta të vallëzimeve dhe 
valleve popullore 

RV–II/Ç1 respekton rregullat e sjelljes gjatë kryerjes së 
danceve, kërcimeve dhe valleve të thjeshta; 
RV–II/Ç2 sillet miqësisht dhe bashkëpunon me grupin gjatë 
realizimit të vallëzimeve, kërcimeve, dhe valleve të 
thjeshta. 

RV-II/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–II/Ç1 ushtron rregullisht; 
RV–II/Ç2  mban trupin në pozicion të drejtë; 
RV–II/Ç3posedon shprehi për higjienë personale; 
RV-II/Ç4 lëviz në hapësirë në mënyrë të sigurt. 

 

 

TEMA PROGRAMORE: LOJËRA 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

L-II/А t’i përvetësojëformat natyrore të 
lëvizjes përmes pjesëmarrjes në lojëra të 
ndryshme elementare me stafetë 

- Lojëra të ndryshme me stafetë me dhe pa rekuizita 
- Lojëra më komplekse me tullumbace dhe topa me 

përmasa, formë, peshë, vëllim të ndryshëm, me 
pjesë të ndryshme të trupit 

- Ushtrime me hedhje, pasim, ecje, dhe rrotullim të 
topave të ndryshëm në mënyra të ndryshme.  

- Udhëheqje e topit drejtë dhe me ndryshim të 
drejtimit. 

- Rrotullim, hedhje, pasim, dhe kapje me dy duar të 
topave të ndryshëm, duke qëndruar në vend dhe 
duke lëvizur. 

- Lojëra të ndryshme tradicionale dhe kreative me 
top 

L-II/А1 dallon dhe kryen lojëra të thjeshta motorike me 
ecje dhe vrapim; 
L-II/А2 dallon dhe kryen lojëra të thjeshta motorike me  
kërcim pupthi dhe kërcime; 
L-II/А3 dallon dhe kryen lojëra të thjeshta motorike me 
gjuajtje dhe kapje (me vegla ndihmësedhe rekuizita me 
formë dhe madhësi të ndryshme); 
L-II/А4 dallon dhe kryen lojëra të thjeshta motorike për 
zhvillim të baraspeshës dhe saktësisë; 
L-II/А5 dallon dhe kryen lojëra të thjeshta elementare; 
L-II/А6 dallon dhe kryen lojëra të thjeshta me stafetë. 

L-II/B të zhvillojë aftësitë motorike gjatë 
kryerjes së lojërave 

L–II/B1 shfaq ndryshim në shpejtësinë e lëvizjes; 
L–II/B2 shfaq ndryshim në qëndrueshmërinë gjatë lëvizjes; 
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- Lojëra rele dhe elementare me top .. 
- Lloje të ndryshme të poligoneve me dhe pa 

rekuizita 

 

L–II/B3 shfaq ndryshim në koordinimin e tërë trupit gjatë 
lëvizjes;  
L–II/B4 mban baraspeshë në pozita dhe lëvizje të 
ndryshme;  
L–II/B5 tregon ndryshim të forcës në pjesë të caktuara të 
trupit dhe tërë trupit;  
L–II/B6 tregon ndryshim të fleksibilitetit në pjesë të 
caktuara të trupit. 

L-II/C të zhvillojë veti psikologjike gjatë 
realizimit të lojërave 

L–II/C1 shpreh emocione pozitive përmes lojërave 
elementare me stafetë; 
L–II/C2 ështëi/e vendosur dhe i/ durueshëm/e durueshme 
gjatë realizimit të lojërave me stafetë; 
L–II/C3 shfaq vetëbesim gjatë realizimit të lojërave 
elementare me stafetë; 
L–II/C4 dallon ecje estetike. 

L-II/Ç të aftësohet për sjellje të duhur 
shoqërore 

L-II/Ç1 respekton rregullat e sjelljes në lojëra; 
L-II/Ç2 sillet miqësisht dhe bashkëpunon me të tjerët në 
lojë; 
L-II/Ç3 tregon mbështetje për ekipin e vet (gojarisht dhe në 
lojë). 

L-II/D të zhvillojë shprehi të shëndetshme 
dhe shprehi për lëvizje të sigurt në hapësirë 
gjatë lojës 

L–II/D1 ushtron rregullisht; 
L–II/D2 posedon shprehi për higjienë personale; 
L–II/D3 kujdeset për higjienën e pajisjeve sportive në 
mënyrë të duhur; 
L-II/D4 përgjigjet në kohën e duhur kur lëviz në situata të 
ndryshme; 
L-II/D5 lëviz në mënyrë të sigurt në hapësirë. 
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TEMA PROGRAMORE: PËRMBAJTJETË LËVIZJES NË MJEDIS ALTERNATIV7 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

PLMA-II/А t’i përvetësojëformat elementare 
lëvizore në rrethe të ndryshme 

- Not: aktivitete ujore me detyra në formë të lojës, 
ushtrime për rregullimin e rezistencës ndaj ujit, 
zhytja me kokë në ujë, shikim nëujë, nxjerrje e 
frymës nën ujë, qëndrim mbi ujë, hedhjeme këmbë 
në ujë, lidhja e ushtrimeve për përshtatje në ujë 
përmes 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 ne vend me 
ski në sipërfaqe të sheshtë, lëshim përpara, lëshim 
me frenim (plug).  

- Vozitje: trotinet, biçikletë (me dy ose 3 rrota) dhe 
patina me rrota. 

- Ecje, lëvizje orientuese dhe ngjitje në shkëmbe 
artificiale 

PLMA-II/А1 dallon dhe kryen aktivitete në një mjedis ujor; 
PLMA-II/А2 mban një ekuilibër gjatë aktiviteteve të dimrit 
(rrëshqitëse, sajë, ski, në kushte të ndryshme në varësi të 
kontekstit); 
PLMA-II/А3 drejton trotinetin; 
PLMA-II/А4 nget biçikletën; 
PLMA-II/А5 nget patina me rrota; 
PLMA-II/А6 ec në natyrë; 
PLMA-II/А7 orientohet duke lëvizur në natyrë me ndihmë; 
PLMA-II/А8 ngjitet në shkëmb artificial me anë të ndihmës. 

PLMA-II/B të zhvillojë shkathtësi motorike 
gjatë kryerjes së përmbajtjeve të lëvizjes  në 
mjedis alternativ 

PLMA-II/B1shfaq ndryshim të shpejtësisë gjatë lëvizjes; 8 
PLMA-II/B2 shfaq ndryshim të qëndrueshmërisë9 gjatë 
lëvizjes;  
PLMA-II/B3 shfaq ndryshim të koordinimit9 të trupit gjatë 
lëvizjes;  
PLMA-II/B4 mban baraspeshë9 në pozicione dhe lëvizje të 
ndryshme;  
PLMA-II/B5 tregon ndryshim të forcës9 në pjesë të 
caktuara dhe tërë trupit; 
PLMA-II/B6 tregon ndryshim të fleksibilitetit9 të pjesëve të 
caktuara të trupit. 

PLMA-II/C të zhvillojë veti psikologjike gjatë 
realizimit të përmbajtjeve të lëvizjes në 
mjedisi alternativ 

PLMA-II/C1 shpreh emocione pozitive gjatë pjesëmarrjes 
në aktivitete me mjedis ujor; 
PLMA-II/C2 shpreh emocione pozitive gjatë pjesëmarrjes 
në aktivitete dimërore; 

                                                                 

7Aktivitetet dhe rezultatet do të realizohen varësisht prej kushteve që posedon shkolla dhe rrethit ku ajo ndodhët (infrastruktura, natyra).  

8 Bateri e standardizuar për teste dhe vlerësime të aftësive motorike dhe masa për vlerësimin e karakteristikave antropometrike (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 
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PLMA-II/C3 shpreh emocione pozitive gjatë ngjarjes së 
patinave me rrota, trotinetit, biçikletës; 
PLMA-II/C4 shpreh emocione pozitive gjatë ecjes në 
natyrë; 
PLMA-II/C5 shpreh emocione pozitive gjatë lëvizjeve 
orientuese; 
PLMA-II/C6 shpreh emocione pozitive gjatë ngjitjes në 
shkëmbe artificiale; 
PLMA-II/C7 respekton rregullat e sjelljes gjatë lëvizjes në 
mjedise të ndryshme. 

PLMA-II/Ç të aftësohet për sjellje adekuate 
shoqërore gjatë realizimit të përmbajtjeve të 
lëvizjesnë mjedis alternativ 

PLMA-II/Ç1 respekton rregullat e sjelljes në situata 
adekuate;  
PLMA-II/Ç2  jep kontribut në zgjidhjen e detyrave; 
PLMA-II/Ç3 sillet miqësisht dhe bashkëpunon me të tjerët. 

PLMA-II/D të zhvillojë shprehi të 
shëndetshme dhe shprehi për lëvizje të 
sigurt në hapësirë gjatë kryerjes së 
përmbajtjeve të lëvizjesnë 
mjedisinalternativ 

PLMA-II/D1 kujdeset për mjedisin rreth vetes; 
PLMA-II/D2 kujdeset drejtë për higjienën e pajisjeve 
sportive; 
PLMA-II/D3 reagon në kohën e duhur kur lëviz në situata 
të ndryshme; 
PLMA-II/D4 lëviz sigurt në mjedis. 

 

 

 

 

 

 

 


