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1. PROGRAM PËR ORGANIZIMIN E SHËTITJEVE NJËDITORE VJESHTË / PRANVERË 
 

1.1 Shëtitje rekreativo-sportive njëditore në vjeshtë 

Vendi i realizimit: Vodno 

Paralelet: prej klasës së I deri në klasën e IX 

Qëllimet edukativo-arsimore 

 Zgjerim,  kultivim dhe zhvillim i miqësisë 
 Të zhvillohet kureshtja  (parashtrimi i pyetjeve dhe dhënia e përgjigjeve) 
 Njoftim me termin vetëdijesim ekologjik dhe zhvillimin e saj 
 Zhvillimi i pavarësisë tek nxënësit,  socializimi dhe mbrojtja kolektive gjatë udhëtimit,  aktivitete sportive,  etj. 

Detyrat 

 Zhvillimi marrëdhënieve pozitive ndaj vlerave kulturoro-estetike 
 Ndërtimi i shprehive ekologjike 
 Fotografim i vendeve të vizituara dhe aktiviteteve sportive 
 Prezantimi i përshtypjeve nga shëtitjet 

Përmbajtja dhe aktivitetet 

 Udhëzimet e qarta për mënyrën e udhëtimit,  arritja në destinacion dhe zgjedhja e vendit për qëndrim 
 Njohja dhe vëzhgim i qendrës rekreative – fotografim 
 Koha për ushqim dhe bisedë për përshtypjet e para 
 Realizimi i aktiviteteve të ndryshme sportive në nivel të grupeve 
 Përgatitja për largimin nga qendra rekreative 
 Bisedë me nxënësit për përshtypjet nga shëtitja 

Udhëheqës i ekskursionit-arsimtarë dhe nxënës 

 Gezim Osmani 
 Kenan Dibrani 
 Të gjithë udhëheqësit e paraleleve prejkl. I deri IX 
 Nxënësit prej kl.I deri IX 

Koha e realizimit dhe kohëzgjatja 

 Tetor 2018,  ora 08.00-16.00 

Destinacionet për vizitë dhe kahja për udhëtim 

 Qender –Vodno e Mesme, Krstovar (Gjorgje Petrov- Saraj) 

Organizimi teknik 

 Autobusë të kualitetit të lartë me klimë,  udhëheqës turistik dhe mjek 

Mënyra e finansimit 

 Vetëfinansim nga ana e prindërve 
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.1.2 Shëtitje rekreativo-sportive njëditore në pranverë 

 

Vendi i realizimit: Mali Gazi Babe 

Paralelet: prej klasës së I deri në klasën e IX 

Qëllimet edukativo-arsimore 

 Zgjerim,  kultivim dhe zhvillim i miqësisë 
 Të zhvillohet kureshtja  (parashtrimi i pyetjeve dhe dhënia e përgjigjeve) 
 Njoftim me termin vetëdijesim ekologjik dhe zhvillimin e saj 
 Zhvillimi i pavarësisë tek nxënësit,  socializimi dhe mbrojtja kolektive gjatë udhëtimit,  aktivitete sportive,  etj. 

Detyrat 

 Zhvillimi marrëdhënieve pozitive ndaj vlerave kulturore-estetike 
 Ndërtimi i shprehive ekologjike 
 Fotografim i vendeve të vizituara dhe aktiviteteve sportive 
 Prezantimi i përshtypjeve nga shëtitjet 

Përmbajtja dhe aktivitetet 

 Udhëzimet e qarta për mënyrën e udhëtimit,  aritja ne destinacion dhe ygjedhja e vendit për qëndrim 
 Njohja dhe vëzhgim i qendrës rekreative – fotografim 
 Koha për ushqim dhe bisedë për përshtypjet e para 
 Realizimi i aktiviteteve të ndryshme sportive në nivel të grupeve 
 Përgatitja për largimin nga qendra rekreative 
 Bisedë me nxënësit për përshtypjet nga shetitja 

Udhëheqës i ekskursionit- arsimtarë dhe nxënës 

 Ilir Sopaj 
 Shqipe Isai 
 Të gjithë udhëheqësit e paraleleve prej kl. I deri IX  
 Nxënësit prej kl. I deri IX 

Koha e realizimit dhe kohëzgjatja 

 Maj 2018,  ora 08.00-16.00 

Destinacionet për vizitë dhe kahja për udhëtim 

 Çair –Mali Gazi babe 

Organizimi teknik 

 Shkohet në këmbë 

Mënyra e finansimit 

 Vetëfinansim nga ana e prindërve 
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2. PROGRAM PËR ORGANIZIMIN E EKSKURSIONIT NJËDITOR PËR KLASËN E III 

 

Ekskursioni njëditor 

Vendi i realizimit: Kavadar 

Paralelet: kl-III 

Qëllimet edukativo-arsimore 

 Njoftim me qytetin e Kavadarit,  Stobi,  Feni Hidrocentrali Tikvesh dhe rrethina 
 Vëzhgim dhe njoftim me bukurit natyrore të vendit tonë 
 Zgjerim,  kultivim dhe zhvillim i miqësisë 
 Të zhvillohet kureshtja  (parashtrimi i pyetjeve dhe dhënia e përgjigjeve) 
 Njoftim me termin vetëdijesim ekologjik dhe zhvillimin e saj 

Detyra 

 Zhvillimi marrëdhënieve pozitive ndaj vlerave kulturore-estetike 
 Socializim,  mbrojtje kolektive dhe formimi i shprehive për pavarësim dhe kujdes ndaj vetes 
 Zhvillimi marrëdhënieve pozitive ndaj vlerave kulturore-fetare 
 Ndërtimi i shprehive ekologjike 
 Fotografim i monumenteve kulturore-historike 
 Prezantimi i përshtypjeve nga ekskursioni njëditor 

Përmbajtja dhe aktivitetet 

 Vizitë e monumenteve kulturoro-shkencore 
 Udhëzimet e qarta për mënyrën e udhëtimit,  arritja ne destinacion dhe zgjedhja e vendit për qëndrim 
 Njohja dhe vëzhgimi i monumenteve kulturore 
 Përgatitja për largimin nga vendndodhja 
 Bisedë me nxënësit për përshtypjet nga shëtitja 

Udhëheqës i ekskursionit- arsimtarë dhe nxënës 

 Nora Bela 
 Të gjithë udhëheqësit e paraleleve të III me mbi 30% të nxënësve  (me pëlqim nga prindërit) marrin pjesë në 

ekskursion,  nxënësit që nuk do të marrin pjesë në ekskursion shkolla do të realizon mësim 
Koha e realizimit dhe kohëzgjatja 

 Maj 2018,  ora 08.00-16.00 
Destinacionet për vizitë dhe kahja për udhëtim 

 Shkup-Kavadar:Stobi, Feni, HE Tikvesh 
Organizimi teknik 

 Autobusë të kualitetit të lartë me klimë,  udhëheqës turistik dhe mjek 
Mënyra e finansimit 

 Vetëfinansim nga ana e prindërve  
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 3. PROGRAM PËR ORGANIZIMIN E EKSKURSIONIT DY DITOR PËR KLASAT VI 
 

Ekskursioni dy ditor 
Vendi i realizimit: Pehçevë – Berovë – Dojran – Negotinë – Kavadar – Manstir - Shkup 
Paralelet: kl-VI 

Qëllimet edukativo-arsimore 

 Të relaksohen dhe zbaviten nxënësit 
 Vëzhgim dhe njoftim me bukurit natyrore të vendit tonë 
 Njoftim i nxënësve me: 
  Pehçevë  (Ujëvarat ne lagjen turistike Ravna Reka Pehçevo) 
 Berovë  (Liqeni i Berovës) 
 Strumicë  (Ujëvarat e Koleshit dhe Smollares) 
 Dojran  (Liqeni i Dojranit dhe Kodra e Vardarit) 

 Negotinë  (TE Negotinë) 
 Kavadar  (Stobi, Feni dhe hidrocentrali i Kavadarit) 
 Zgjerim,  kultivim dhe zhvillim i miqësisë 
 Të zhvillohet kureshtja  (parashtrimi i pyetjeve dhe dhënia e përgjigjeve) 
 Njoftim me termin vetëdijesim ekologjik dhe zhvillimin e saj 

Detyra 

 Nxitja dhe manifestimi i emocioneve pozitive 
 Socializim,  mbrojtje kolektive dhe formimi i shprehive për pavarësim dhe kujdes ndaj vetes 
 Tolerance e ndërsjellët,  mirëkuptim dhe respekt ndaj vlerave kulturore me pjesëmarrje kolektive në aktivitete 
 Zhvillimi marrëdhënieve pozitive ndaj vlerave kulturoro-estetike 
 Ndërtimi i shprehive ekologjike 

Përmbajtja dhe aktivitetet 

 Vizitë e monumenteve kulturoro-historike 
 Udhëzimet e qarta për mënyrën e udhëtimit,  arritja ne destinacion dhe zgjedhja e vendit për qëndrim 
 Koha për ushqim dhe bisedë për përshtypjet e para 
 Realizimi i aktiviteteve të ndryshme sportive në nivel të grupeve 
 Përgatitja për largimin nga qendra rekreative 
 Bisedë me nxënësit për përshtypjet nga ekskurzioni 

Udhëheqës i ekskursionit- arsimtarë dhe nxënës 

 Arsim Leskovica / Lençe Milevska 
 Të gjithë udhëheqësit e paraleleve VI me mbi 30% të nxënësve të paraleleve VI  (me pëlqim nga prindërit) 

marrin pjesë në ekskursion,  nxënësit që nuk do të marrin pjesë në ekskursion shkolla do të realizon mësim 

Koha e realizimit dhe kohëzgjatja 

 Maj 2019 / dy ditë ora e nisjes 08:00 
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Destinacionet për vizitë dhe kahja për udhëtim 

 Shkup-Pehçeve (Ujëvarat ne lagjen turistike Ravna Reka Pehçevo),  Berovë (Liqeni i Berovës),  Strumicë 
(Ujëvarat e Koleshit dhe Smollares), Dojran (liqeni i Dojranit dhe kodra e Vardarit), Negotino  (hidrocentrali 
Negotino) dhe Kavadari  (Stobi,  Fenidhe Hidrocentrali Kavadarci). 

Organizimi teknik 

 Autobusë të kualitetit të lartë me klimë,  udhëheqës turistik dhe mjek 

Mënyra e finansimit 

 Vetëfinansim nga ana e prindërve  
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4. PROGRAM PËR ORGANIZIMIN E EKSKURSIONIT TRE DITOR PËR KLASAT IX 

 

Ekskursioni tre ditor 

Vendi i realizimit: Shkup-Heraklea-Manstir-Ohër-Strugë-Vevçan-Dibër-Tetovë-Shkup 

Paralelet: kl-IX 

Qëllimet edukativo-arsimore 

 Të relaksohen dhe zbaviten nxënësit 
 Vëzhgim dhe njoftim me bukurit natyrore të vendit tonë 
 Zgjerim,  kultivim dhe zhvillim i miqësisë 
 Të zhvillohet kureshtja  (parashtrimi i pyetjeve dhe dhënia e përgjigjeve) 
 Njoftim me termin vetëdijesim ekologjik dhe zhvillimin e saj 

Detyra 

 Nxitja dhe manifestimi i emocioneve pozitive 
 Socializim,  mbrojtje kolektive dhe formimi i shprehive për pavarësim dhe kujdes ndaj vetes 
 Tolerancë e ndërsjellë,  mirëkuptim dhe respekt ndaj vlerave kulturore me pjesëmarrje kolektive në aktivitete 
 Zhvillimi marrëdhënieve pozitive ndaj vlerave kulturoro-estetike 

Përmbajtja dhe aktivitetet 

 Vizitë e monumenteve kulturoro-historike,  muze,  gjithandej nga do të kalojnë 
 Udhëzimet e qarta për mënyrën e udhëtimit,  aritja ne destinacion dhe zgjedhja e vendit për qëndrim 
 Organizim i ahengut,  shkuarja ne diskotekë dhe organizim i ahengut në hotel 
 Bisedë me nxënësit për përshtypjet nga ekskurzioni 

Udhëheqës i ekskursionit- arsimtarë dhe nxënës 

 Ferdi Baftija,  Marija Lotik 
 Të gjithë udhëheqësit e paraleleve IX me mbi 30% të nxënësve të paraleleve IX  (me pëlqim nga prindërit) 

marrin pjesë në ekskursion,  nxënësit që nuk do të marrin pjesë në ekskursion shkolla do të realizon mësim 

Koha e realizimit dhe kohëzgjatja 

 Maj 2019/ tre ditë,  ora e nisjes 08:00 

Destinacionet për vizitë dhe kahja për udhëtim 

 Shkup –Heraklea-muzeu i alfabetit shqip në Manastir,  “Lihnidos”-Qyteti i vjetër , Shën Naumi  dhe burimet e 
Biljanës,   qyteti i Strugës dhe muzeu biologjik,  burimet e Vevçanit,  banjat e Dibrës si dhe Xhamia e larme 
në Tetovë  

Kahja e udhëtimit 

 Shkup – Heraklea- Manastir – Ohër – Strugë-Vevçan – Dibër – Tetovë - Shkup 

Organizimi teknik 

 Autobusë të kualitetit të lartë me klimë,  udhëheqës turistik dhe mjek 

Mënyra e financimit 

 Vetëfinansim nga ana e prindërve  
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5. PROGRAM PËR REALIZIMIN E MËSIMIT NË NATYRË ME NXËNËSIT E KLASAVE TË V 

 

5.1 Plan për realizimin e mësimit në natyrë 

Vendi: Strugë  

Koha e realizimit: Prill / Maj 2019 

Grupi i përgjithshëm:V 

Numri i paraleleve: 5 

Numri i mësimdhënësve: 6 

 

Kujdestarë klase: 

V-1 Arlinda Etemi 

V-2 Shpresa Rexhepi 

V-3 Merita Croj 

V-4 Mirvete Rama/ Merita Zekiri 

V- Sonjica Miloshevska 

RËNDËSIA E MËSIMIT NË NATYRË 

 Nëpërmjet zbatimit të kësaj forme të mësimdhënies nxënësit e klasës së pestë fillimisht ju mundësohet që të 
njihen me objektet dhe fenomenet në mjedisin natyror dhe të gjallë,  ata vëzhgojnë direkt,  studiojnë,  perceptojnë në 
kushte natyrore dhe ti demonstrojnë në dimensionin e tyre origjinale. Njohurit që nxënësit do të fitojnë nëpërmjet 
mësimit në natyrë do të jenë më të qëndrueshme,  do të kenë zbatueshme ripraktike,  funksionalitet dhe 
përfaqësojnë një faktor motivues për zgjerimin,  thellimin dhe përdorimin më të madh në edukimin e mëtejshëm. Tek  
nxënësit do të zhvillohet pavarësia,  humanizmi,  socializimi e raportet gjinore,  ata do të trajnohen për jetë në ekip,  
për të kryer detyrat,  do të nxisë marrëdhëniet shoqërorë. Me njohjen e bukurisë natyrore të liqenit të Ohrit,  nxënësit 
do të zhvillojnë një ndjenjë për bukurinë,  ku ata do të formojnë shprehitë sportive dhe rekreative,  dhe kështu do të 
përmirësojnë shëndetin fizik dhe mendor dhe të përgjithshëm. 

Qëllimet  edukativo-arsimore të mësimit në natyrë 

 Zhvillimi i aftësisë për vëzhgim dhe vërejtja e gjërave,  dukuritë natyrore të mjedisit,  shikimi dhe kuptimi i 
lidhjeve ndërmjetësore  e marrëdhënieve  e rrethit natyrore shoqëror. 

 Zhvillimi i dashurisë dhe respektit ndaj atdheut,  bukuritë e tij dhe historinë 
 Të njoftohen nxënësit më mirë ndërmjet veti,  të thelbësohet miqësia si dhe të tejkalohen dallimet sociale 

dhe nacionale 
 Të zhvillohen dhe kultivohen: individualiteti,  puna grupore dhe tandem ndërmjet nxënësve dhe shprehive 

pozitive siç janë: pavarësia,  tolerimi dhe qëndrueshmëria 
 Zhvillimi i kuptimit për të bukurën,  ruajtja e pasurive natyrore dhe shpirtërore,  formimi i shprehive për 

organizimin e shfrytëzimit kulturor të kohës së lirë 
 e lokaliteteve arkeologjike 

 5.2 Përgaditje 
      Në  planin vjetor për punë në shkollë është planifikuar edhe plani për mësim në natyrëpër kl. V .me pëlqim nga 
prindërit  e nxënësve.Në mbledhjet prindërore,  prindërit do të vendosin  që ky mësim të realizohet ne Maj /prill, 
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ndërsa finansimi është nga ana e prindërve.në këte mësim pritet të marin pjesë 90% e nxënësve.Do të ketë biseda 
individuale me prindërit dhe nxënësit me qëllim per socializim dhe adaptim të nxënësve në jetë kolektive. Do të mirën 
masa per të sigurohet qëndrim p pagesë për rastet sociale. Është punuar plani posaçëm për konkretizimin e njësive,  
aktiviteteve dhe rendi shtëpiak. Janë përpunuar detyrat e arsimtarëve përaktivitetet e lira dhe kohën e lirë si dhe  
detyrat e nxënësve për organizimin e kohës së lirë për gara ,  kuize dhe të tjera. Për realizimin e këtij mësimi bëhet 
zgjedhja e mjeteve teknike , mësimore që do të përdoren gjatë realiyimit te mësimit dhe aktiviteteve si: librat për 
lëndë të ygjedhura, enciklopedi, revista, internet, rekuizita sportive, material didaktik dhe art figurativ, mjete 
audiovizuele, hartë gjeografike etj. Gjithashtu do të përcillet ditarë pedagogjik me  situata karakteristike pedagogjike 
nga ana e pedagogut nëse  është prezent. Pas kthimit nga mësimi në natyrë do të rishqyrtohen dhe vlerësohen 
efektet. Do të ipet raport për të njëjtën në mbledhjen e këshillit. 

Konkretizimi i përmbajtjeve mësimore 

Dita e parë: 

1.Gjuhë shqipe- Ç farë do të ndodhte nëse kishe jetuar në të kaluarën?-tregim sipas fantazisë 

2. Matematikë-Punë me të dhëna 

3.AFSH-ecje ,  vrapim në sipërfaqe të drejtë dhe jo të drejtë,  zvarritje dhe ngjitje 

4. Shoqëri-Trashëgimia kulturore e vendit të RM 

Dita e dytë: 

1. Gjuhë shqipe-Lexim të legjendës për Liqenin e Ohrit, përshrim me shkrim të liqenit të Ohrit 
2. Matematikë-paraqitja dhe leximi i diagramit 
3. Art  figurativ-Forma-vizatim dhe pikturim të rrethinës së afërt 
4. Art figurativ-përpunim të suvenireve me materiale natyrore 

Dita e tretë: 

1. Matematikë-detyra shtesë  në fletore pune me diagram shtyllor dhe grafik 
2. Gjuhë shqioe-Leximi i prozës dhe poezisë për historinë e punës së njerëzve në rrethinë 
3. Arsim muzikor- Këngë popullore, valle, krijimtari popullore (kënge, veshje, tradita dhe yakone të pjesës 

juglindore të Maqedonisë-Strugës) 
4. Shoqëri- Monumentet kulturore 

 Dita e katërt: 

1. Matematikë-Aktivitete me materiale didaktike për  matje 
2. Gjuhë shqioe- Shënimi i raportit të vizitave,  vëzhgimeve dhe ilustrimi  i një libri klasor-realizimi 
3. AFSH-Ushtrime për lëvizjet e trupit në mënyrë  estetike gjatë vallëzimit 
4. Orë e bashkësisë së klasës-Punëtori- punimi i gazetës së murit, -përpunimi i librit , , Poezi dhe legjenda për 

Strugën dhe Drinin e Zi , ,  

Vërejtje: Njësitë mësimore mund  të kenë ndryshime në kohën e realizimit të mësimit në natyrë. 
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 Materijali i duhur  për  aktivitetet mësimore-bllok për vizatim,  ngjyr,  brushë,  gotë për ujë,  fletore me vija dhe 
kube,  ngjitës letra me ngjyra,  gërshërë. 

Format mësimore:-e përbashkët, në grupe, individuale, punë në çifte (tandem). 

Metodat dhe teknikat e punës:metoda e lojës, e vëzhgimit, hulumtimit, metoda e të shprehurit, e diskutimit, punës 
me tekst (tekste, fleta pune, detyra individuale). 

Teknikat dhe metodat e përcjelles të arriturave të nxënësve-përcjellje e nxënësve, kvize, përgjigje me gojë te 
pyetjeve të parashtruara nga arsimtari, bisedë me nxënësit, raport me shkrim, zbatim praktik, punë proektuese. 

Program për organizimin e kohës së lirë 

 Nisja në ora 8.00 
 Arritja dhe vendosja në pushimore dhe njoftimi me rendin shtëpiak 
 Shikimi dhe njohja me objektin e qëndrimit 
 Program në mbrëmje  , , Mirë se na erdhët, ,  

Dita e parë 
 Prej 17.30 deri 19.00gara sportive –futboll i vogël 
 Prej 20.30 –mrëmje e humorit  

Dita e dytë 

 Prej 17.30 deri 19.00 gara mes klasave – tërheqja e litarit 
 Prej 20.30 deri 21.30  -gara në kviz 

Dita e tretë 

 Prej 08..deri 13.00 –vizitë qytetit të Strugës dhe rrethinës 
 Prej 20.30 deri 21.30 –zgjedhja e këngëtarit më të mirë 

Dita e katërt 

 Përgatitja për lëshimin e objektit rreth orës 14.00 

Vërejtje :  organizimi i kohës së lirë mund të ketë ndryshime në bazë të kushteve atmosferike dhe nevojat 
konkrete për realizim të mësimit në natyrë. 

Rendi shtëpiak 

 Zgjimi i nxënësve në ora 07.00 
 Pastrimi dhe rregullimi i krevateve deri 07.30 
 Mëngjesi prej 07.30 deri 08.00 
 Kontrollimi i dhomave nga 08.00 deri 08.30 
 Përgatitje për mësim deri më 08.45 
 Shkuarja në hapësirën ku do të mbahet mësimi prej 08.45 deri 09.00 
 Fillimi i orës së parë në ora 09.00 dhe përfundimi në ora 12.15 
 Përgatitje pr nisje nga 12, 15 deri 12.30 
 Kthimi nga mësimi prej 12.30 deri 12, 45 
 Përgatitje për drekë deri  ora13.00 
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 Drekë e organizuar nga 13.00 deri ora 14.00 
 Pushim i pasdites nga ora 14.00 deri ora 16.00 
 Zemër në ora 16.15 
 Aktivitete të lira nga ora 16.30 deri 17.15 
 Organizim i garave sportive nga 17, 30 deri 19.00 
 Koha e darkës nga 19.15 deri 20.00 
 Përgatitje për argëtim nga 20.00 deri 20.30 
 Mbrëmje argëtuese prej 20.30 deri 21.30 
 Shtrirje e nxënësve për  gjumë në ora 22.00 

 

5.3  Teknikat dhe metodat për  përcjelljen e të arriturat e  nxënësve 

 Vëzhgim 

 Shënimi anekdotike 

 Kuis 

 Përgjigjja gojore e pyetjeve të parashtruara nga mësimdhënësi 

 Përgjigje e pyetjeve të eseve 

 Parashtrimi i pyetjeve nga pjesëmarrësit dhe përgjigjja e tyre 

 Bisedë me nxënës 

 Raporte me shkrim 

 Paraqitje praktike 

 Punë projektuese 

Mjetet mësimore 

 Libër nga lëndët mësimore,  enciklopedi 

 Revista 

 Internet 

 Rekuizita sportive 

 Materiale didaktike 

 Materiale për art 

 Harta gjeografike dhe harta memece 

 Mjete audio – vizuale 

 Burim i njohurive nga rrethi natyror: monumente kulturore,  muze,  shtëpi të kulturës,  bibliotekë,  kinema,  
teatër,  parqe nacionale,  etj. 

Qëllimet edukativo – arsimore të mësimit 

 Nxënësit të njoftohen përse afërmi me dukuritë natyrore 

 Njoftim dhe hulumtim i objekteve dhe dukurive në natyrë si dhe marrëdhëniet në jetën shoqërore 

 Të njoftohen me relievin 

 Të njoftohen me llojet e vendbanimeve dhe hulumtimet arkeologjike 

 Të njoftohen me të kaluarën e largët dhe të afërt 



SHFK "Hasan Prishtina" 
 PROGRAMI PËR EKSKURZION,  MËSIM NË NATYRË DHE SHËTITJE 

për vitin shkollor 2017/2018 

Faqe13 / 15 

 Të njoftohen me kafshët dhe bimët në mjedisin tonë 

 Njoftim me mënyrën e jetesës kulturore të njerëzve në krahina të veçanta 

 Zhvillimi i miqësisë dhe socializimi i nxënësve 

Detyrat 

 Paraqitja e interesit për natyrën dhe ndërtimi i shprehive ekologjike 

 Nxitja dhe manifestimi i emocioneve pozitive 

 Qasje pozitive ndaj vlerave kulturore dhe fetare 

 Socializim dhe mbrojte kolektive 

 Zhvillimi i interesit për aktiviteteve sportive dhe rekreative 

 Nxitja për zhvillim të miqësisë,  respekt i ndërsjellët,  ndjenja pozitive dhe ndërtimi i marrëdhënieve pozitive 

 Shprehi për jetesë të shëndetshme 
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6. PLAN PËR VËZHGIM DHE VIZITE TE MONUMENTEVE DHE INSTITUCIONEVE 

 
Vëzhgime: 

.vëzhgimin e vendit te banuar 

.vëzhgimin e natyrës 

.vëzhgimin e komunikacionit  
Vizita te monumenteve dhe institucioneve 

Për realizimin adekuat  te programit dhe planit mësimor, për njohje me te sakte te programeve  dhe 
temave mësimore  janë te planifikuara vizita te objekteve te caktuara dhe manifestime nga fusha e 
kulturës te cilat do ti pasurojnë dituritë e nxënësve : 

 -teatër per te ritur dhe fëmijë 
 -kino shfaqe (teatër filmik) 
 -biblioteke 
 -panair i librit 
 -salla universale  
 -opera dhe baleti maqedonas  
 -Muzeu i qytetit te Shkupit 
 -Qendra memorialë e holokaustit te Hebrenjve te Maqedonisë 
 -Muzeu i Iluzionit 
 -Muzeu arkeologjik i Maqedonisë 
 -Muzeu i Maqedonisë 
 -Muzeu matematiko-natyrore i Maqedonisë 
 -objekte religjioze 
 -Galeria nacionale 
 -gara sportive 
 -ekspozita  

Ne bashkëpunim me institucione tjera edukativo- mësimore  (shkolla fillore nga komuna), qytetit dhe me 
gjere do te realizohen  aktivitete siç janë gara te diturisë me fusha ne ndryshme, hepeninge nga arti 
figurativ, lexime letrare, gara sportive etj. 
Në interes të mësimit është paraparë edhe vizitë institucioneve tjetra: 

 -posta 
 -Kopshti zoologjik –Shkup 
 -Stacioni i autobusave 
 -stacioni hekurudhor 
 -stacioni meteorologjik 
 -hidrocentrali Matka 
 -vizitë Planetariumit 
 -Manifestime kulturore 
 -shfaqje për Vitin e Ri 
 --Vizitë dhe njoftim me punën ë komunë 
 Vizitë qytetit të Shkupit dhe monumenteve të tij 

Vizitat mësimore  jashtë shkollës për nxënësit nga kl. I-IX i planifikojnë arsimtarët në planet e tyre 
mësimore. Këto vizita planifikohen dhe realizohen me qëllim që të shfrytëzohen si resurse efektive në 
mësim dhe arritje të diturive të përhershme. 
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Qëllimet: 

    të jetë në gjendje të krijojë një marrëdhënie kulturore me mbështetjen në drejtim të: 
o -duke iu drejtuar personalisht të tjerëve 
o -fjalim i përshtatshëm në situate të caktuar. 
o -sjellje kulturore me të tjerët 
o -sjellje ekologjike 

 Të zgjerojnë njohuritë për rrethinën e afërt 
 Të aftësohet për vështrim , përshkrim dhe krahasim 
 Të aftësohen të shfrytëzojnë burime të ndryshme te diturisë 
 Ti zgjerojnë njohuritë për pasuritë kulturore te atdheut të tyre 
 Të orientohen në hapësirë dhe kohë 
 Të fitoje dituri elementare për teatrin dhe artin dramatik 
 Të zhvillohet marrëdhënie pozitive dhe respekt te profesioneve të ndryshme 
 Njoftimi me rrethinën e shkollës 
 Të njoftohen me ndërtime të vjetra, veshje dhe gjëra tjera 
 Të njoftohet me komunikacionin prej shtëpisë deri në shkollë 
 Ti njoftoje rregullat për lëvizje të sigurtë 
 Të mund të lëvizë në rrethinën lokale 
 Të njohë tingujt e natyrës dhe rrethinës 
 Të krijojë sjellje humane ndaj botës së gjallë 
 Për të zhvilluar ndjenjë për ruajtjen e pastër të rrethinës 

 
Gjatë realizimit të mësimit të mësimit në natyrë do të respektohet në përgjithësi neni 9 nga “Rregullorja 
për mënyrën e realizimit të ekskursioneve dhe aktiviteteve të lira të nxënësve në shkolla fillore” 

 

Ekipi për përgatitjen e programit për ekskursione dhe aktivitete tjera të lira. 

 

1.Mirvete Rama      

2.LençeMilevska    

3.Gezim Osmani      

4. Shermin Limani      

5. Sonjica Milosevska     

 

Gusht 2018,  Shkup  

                                Drejtor 
                                     __________________ 
                                          Lulieta Qerimi 
      

 


