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I  Hyrje
I dashur koleg!

Ndaj, zhvillimi i muzikës në shkollë është një vlerë e madhe për të mundësuar:
- 
- 
- zhvillimin e aftësive të tyre për të punuar dhe krijuar në mënyrë të pavarur e 

sistematike si dhe për të menduar në mënyrë krijuese dhe kritike.

 Pse shërben ky libër?
Ky libër do t’u shërbejë mësuesve/eve të muzikës, të zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale, 

 Çfarë synon ky libër?
kompetenca, do të shërbejë si një udhërrëfyes 

bazuar në njohjen e dokumentacionit të ri: korniza kurrikulare, kurrikula bërthamë e arteve, 
programi mësimor. Ndërsa vlerësimi bazuar në nivelet e arritjes së kompetencave kyçe dhe ato 
lëndore, përkojnë me tri faza mjaft të rëndësishme: 

Qëllimi i këtij libri është të orientojë mësuesit/et të planifikojnë mësimdhënien, duke 
kompetencave kyçe dhe lëndore 

muzikore, si dhe për të planifikuar dhe realizuar detyrat e tyre si mësimdhënës të kësaj lënde, 
konform dokumenteve zyrtare dhe fazave nëpër të cilat kalon mësimdhënia.

 Çfarë përmban ky libër?
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Libër mësuesi

Ky libër merr përsipër të sqarojë planifikimit, 
metodologjisë dhe vlerësimit të nxënësve,

drejton me modelet e dhëna rreth vjetor, tremujor, ditor; 
drejton dhe udhëzon mbi krijimin e portofolit të të nxënit të nxënësve;
 drejton dhe shpjegon format e vlerësimit bazuar mbi nivelet arritjes së nxënësve
shpjegon kuptimin e simboleve të përdorura në tekstin e nxënësit, duke sjellë modele 

shkollor.

nuk i dikton ato
me 
vlerësimin, krijohet mbi një bazë të caktuar të realitetit dhe nivelit të klasës ku mësuesi/ja jep 
mësim.

.

AUTORJA
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II  KOMPETENCAT DHE KUPTIMI I TYRE

arsimin 
fillor arsimin e mesëm të ulët (AMU) , pra, dy cikle arsimimi, 

shkalla e parë:
shkalla dytë:
shkalla e tretë: 
 shkalla e katër:

2.1 Kompetencat kyçe dhe lëndore 
Kompetencat kyçe dhe ato lëndore shprehen nëpërmjet rezultateve të të nxënit

kontekstuale në të cilën zhvillohet përmbajtja muzikore. 
Domosdoshmëria e zotërimit të kompetencave i aftëson individët/nxënësit të bëhen të aftë 

Kompetencat kyçe janë:
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit
2. Kompetenca e të menduarit
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin 

Rezultatet kryesore të të nxënit sipas kompetencave kyçe që realizohen nëpërmjet 
lëndës së muzikës për shkallën e katërt (shkëputur nga Programi mësimor, miratuar 
nga MASR).
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SHKALLA E KATËRT
KLASA 8 – 9-të

Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit

Zhvillon personalitetin e vet dhe është aktiv në veprimtaritë artistike. 
Gjykon drejt mesazhin artistik. 

simboleve, shenjave dhe formave muzikore.

muzikë në mënyrë të pavarur, të vazhdueshme, kritike dhe krijuese.

Kompetenca e të menduarit

Zhvillon aftësitë për të menduar në mënyrë kritike, krijuese dhe ndërvepruese.
Ndjek udhëzimet për të realizuar një krijim apo veprimtari muzikore artistike.

Kompetenca e të mësuarit për të nxënë

Vendos mjetet në funksion të realizimit të krijimit muzikor.
Përdor burime të ndryshme informacioni për të realizuar një krijim muzikor.
Krijon në mënyrë të pavarur detyrën e dhënë.

Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin

kontribuar në mënyrë krijuese.

Kompetenca personale

Kompetenca qytetare

Promovon me të tjerët për çështje të ndryshme kulturore.

Bashkëpunon me të tjerët pavarësisht kulturës, aftësive dhe nevojave brenda dhe 

Kompetenca digjitale

audio, video CD, DVD etj.

7) kompetencat kyçe, duke ditur sesi t’i 
zhvillojë dhe ndërtojë ato në kontekstin e lëndës së vet me nxënësit/et sipas formateve të 

rast, kompetencat kyçe të shkallës së katërt lidhen me klasën e tetë dhe nëntë.
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2.2. Kuptimi dhe zbatimi i kompetencave lëndore dhe tematikave që 
zhvillohen në lëndën e Muzikës.
Qasja e bazuar në kompetenca 

apo lëndëve:
1. krijimi; 
2. performimit/realizimit; 
3. vlerësimit. 

rezultateve të të nxënit brenda secilës fushë të arteve. Kompetencat 
kompetencat kyçe. 

tematikat e lëndës së muzikës dhe zhvillohen 
nëpërmjet tyre.
Përvetësimi i njohurive muzikore nënkupton zotërimin e kompetencave muzikore
thotë zotërimi i një kompetence. Në këto kushte, zotërimi i kompetencave muzikore do të 

në situata në të cilën muzika luan ose mund të luajë një rol të rëndësishëm. 
tre (3) tematika përmbajtjesore dhe tre (3) 

kompetenca lëndore.

Tematikat që përshkojnë lëndën e muzikës, synojnë të përmbushin dhe ndërtojnë 3 
kompetencat e lëndës muzikore. 

Tematikat përmbajtjesore,
njohuritë, shkathtësitë, qëndrimet dhe vlerat, 

në funksion të kompetencave të lëndës dhe kompetencave kyçe. Për secilën tematikë janë 
 

TEMATIKAT E MUZIKËS1 KOMPETENCAT E MUZIKËS
Tematika 1: 
Gjuha dhe komunikimi muzikor 

Kompetenca 1: Krijimi muzikor 

Kompetenca 2: Performimi/interpretimi 
muzikor 

Kompetenca 3: Vlerësimi i veprave 
muzikore 

Tematika 2:
Teknika dhe procese muzikore 
Tematika 3:

Kompetenca 1: Krijimi muzikor, 

duke ndarë përvojat e veta krijuese me të tjerët.
Kompetenca 2: Performimi/interpretimi muzikor

performuese me të tjerë.
1  duhet të realizojë të tria (3) kompetencat lëndore.
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Kompetenca 3: Vlerësimi muzikor, 

Tabela2 e kompetencave lëndore të muzikës dhe përshkrimi i tyre.
Në krah të kompetencës lëndore është bërë përshkrimi i asaj çka duhet të realizojë nxënësi/ja 
për ndërtimin e secilës kompetencë muzikore.

Kompetencat muzikore Përshkrimi i kompetencave lëndore

Krijimi muzikor

Nxënësi/ja: 
- 

- 
- 
- 

- ndan përvojat e veta krijuese me të tjerët.
Performimi/ 

interpretimi muzikor
Nxënësi/ja:
- 

- perfeksionon këndimin duke zbatuar teknikat e 

- 
- ndan përvojat e veta performuese me të tjerë.

Vlerësimi i  
veprave muzikore

Nxënësi/ja: 
- 

- 
dhe estetik.

kompetencat kyçe dhe kompetencat lëndore zhvillohen përmes 
tematikave
muzikës.

2
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Diagrami3: Kompetencat kyçe dhe lëndore, që formohen përmes tematikave 
përmbajtjesore të muzikës.

2.3 Lidhja e muzikës me fushat e tjera kurrikulare - diagrami

fushës së arteve, por edhe me fusha të tjera të të nxënit brenda kurrikulës si: matematikën, 

përmes njohurive, duke i pasuruar dhe duke u dhënë drejtim të mëtejshëm këtyre përvojave. 

me lëndë të tjera, të para përmes njohurive.
3 

Kompetenca për 
jetën, sipërmarrjen 

dhe mjedisin

Kompetenca 
personale

Kompetenca e të 
shprehurit

Kompetenca e të 
nxënit

Kompetenca e të 
menduarit

Kompetenca 
digjitale

Kompetenca e 
komunikimit dhe e të 

shprehurit

Teknika 
dhe

procese 
muzikore

Gjuha 
dhe 

komunikimi 
muzikor

Historia, 
muzika dhe 

shoqëria

muzikor

istoria,
muzika dh

MUZIKA &
NXËNËSI/JA

Krijimi muzikor

Interpretimi
muzikor

Vlerësimi 
i veprave 
muzikore

G1

Te2

H
mu

3

Kompetenca 
qytetare
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III LLOJET E PLANIFIKIMIT

planifikimin e 
mësimdhënies dhe dokumentet 

Këto dokumente janë:

i muzikës, dhënë në tabelën e mëposhtme:

Tabela 2: Orë të sugjeruara për çdo tematikë

Tematikat 
Gjuha dhe 

komunikimi 
muzikor

Teknikat dhe 
proceset

 Historia, 
muzika dhe Gjithsej orë

Klasa e nëntë 6 orë 17 orë 12 orë

Kujdes!

përcaktuara për secilën tematikë mund të mos jetë sa në tabelë. Por, kjo është bërë në mënyrë 
çështje të tjera lidhur me muzikën, orë 

përforcimesh apo orë prezantimesh, të testit, të projekteve apo detyrave përmbledhëse. 

testit apo projekteve kurrikulare.

Përdorimi i metodave efikase në procesin e të nxënit të muzikës është kusht për rritjen e 

Organizimi dhe 
planifikimi

Nxënësit/et e një klase janë të ndryshëm, për sa i përket mënyrës se si ata/ato nxënë: 
individualisht, në grup, nën udhëheqjen e mësuesit/es, të pavarur, me anë të situatave konkrete 
etj. Ndaj një planifikim i mirë duhet të mbajë parasysh:
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CD, DVD, 

jenë plotësues të njëri-tjetrit.

suksesshme dhe lehtëson, si punën e mësuesit, ashtu 

të ndërlidhura dhe zhvillohen nëpërmjet situatave të të nxënit. 
Situata e të nxënit për secilin model të planifikimit ditor në këtë libër, është  Niveli 
i nxënësve, burimet materiale, përvoja e vetë mësuesit/es, mjetet në dispozicion për realizimin 
e orës mësimore, dhe për këtë arsye vendosja e rezultateve të të nxënit për zhvillimin e 

ata kanë, dhe përfshirjen e tyre në veprimtari, krijime ose simulime të njohurive, interpretimeve/

lirshme dhe të zhdërvjellët/ta për të zhvilluar njohuritë e tyre në muzikë.

13
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IV KRIJIMI I PORTOFOLIT TË TË NXËNIT

4.1 Krijimi i portofolit
Në arsim, më shumë kemi të bëjmë me kompetenca aftësinë e nxënësit për të 
demonstruar përmbushjen me sukses (brenda disa kritereve) të një detyre të caktuar, në një 
kontekst të dhënë

kompetenca. 
• demonstrohet 

• në kontekste reale dhe jo thjesht në 
mjedise mësimore. 

Kurrikula e re kërkon një sërë dokumentesh mbështetëse për zhvillimin dhe demonstrimin e 

përparuara bashkëkohore për koleksionimin e rezultateve të të nxënit. Ky proces realizohet 

mbështet zbatimin 
krijon qëndrueshmëri 
ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në garantimin e cilësisë së zbatimit të kurrikulës dhe të 
arritjes së të nxënit. 
Portofoli është pasqyrim i mësimdhënies të bazuar në dëshmi. 
- të eksplorojmë 

dhe të zhvillojmë qasjet për një mësim efektiv. 
- Nëpërmjet portofolit përthyhen dhe dokumentohen qasjet e mësimit të bazuar në 

kompetenca/performancën e nxënësit. 
- argumenton përgjegjësitë e 

mësuesit në lidhje me mësimdhënien dhe të nxënit. 
Pra, portofoli i të nxënit

Karakteristikat e portofolit të të nxënit: 

përvojat e të nxënit të nxënësve të bazuara në performancë, si dhe në 

përmban shembuj të punës që shtrihet gjatë gjithë vitit shkollor dhe jo në disa ditë të 

përmban produkte të punëve të nxënësve që përfaqësojnë një shumëllojshmëri 

përmban një shumëllojshmëri të modeleve të punës dhe vlerësimet 
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nxënësit, shokët, mësuesit e tjerë, prindërit etj. 
Portofoli duhet të përmbajë disa rubrika 

Rubrikat e portofolit duhet të jenë të njëjta 
për çdo nxënës. 

Përcaktimi i rubrikave buron nga funksioni që ka portofoli për të nxënit, si dhe procesin 
e vlerësimit. Pra, vihet theksi në elemente që nuk arrijnë të vlerësohen përgjatë vlerësimit të 
vazhdueshëm dhe vlerësimit përfundimtar. 

Një portofol MUND të përmbajë: 

koleksione të krijuara me muzikë të ndryshme CD apo DVD

Përderisa portofoli është individual dhe demonstron procesin e të nxënit duhet të ketë: 

1. Një autobiografi të nxënësit. Për ciklin e mesëm të ulët duhet të jetë e strukturuar në 

2. Portofoli i nxënësit duhet të përmbajë detyra/punë/projekte
kompetencat apo rezultatet e të nxënit për t’u arritur në një lëndë. Këto kanë rëndësi të 
dokumentohen të njëjtat për çdo nxënës, në çdo lëndë, sepse bëjnë të vetëdijshëm nxënësin 

arritjes dhe nxisin procesin e reflektimit të të nxënit 
3.  Portofoli i nxënësit duhet të përmbajë punime dhe projekte

4. Portofoli i nxënësit duhet të përmbajë vetëvlerësime të nxënësit vlerësime nga shokët, 
prindërit etj. 

4.2  Vlerësimi i portofolit 
Që portofoli të jetë efektiv duhet të përmbajë një element reflektues/krahasues, ku nxënësi/

se portofoli i të nxënit është një koleksion i punimeve të nxënësit për të dëshmuar zotërimin 

çfarë, por edhe si

orientohet 
nga procesi, 
akademik, shkalle kurrikule etj. Në raste të tilla, nëpërmjet portofolit dokumentohet ecuria e 
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së përcaktuar. Nëpërmjet kësaj mënyre, evidentohen si arritjet e nxënësit/es, ashtu edhe 

Në këtë rast, rubrikat e portofolit i referohen temave mësimore, rezultateve të të nxënit 
(RN) ose kompetencave për një periudhe të caktuar kohore. 

et e tjerë/a shohin se si njohuritë dhe aftësitë kanë ndryshuar. 
Në rastin kur vlerësimi i portofolit orientohet nga produkti, kemi një koleksion të punëve të 
nxënësit të konsideruara si më të mirat. Qëllimi në këtë rast është motivimi dhe pavarësia e 
nxënësit/es për të dokumentuar dhe reflektuar më shumë bazuar në nivelet e arritjes.

interesat individuale akademike apo të karrierës. 

Nxënësit/et rrisin vëmendjen për cilësinë dhe njëkohësisht është një mënyrë për të përfshirë 
më thellë në procesin e të mësuarit komunitetin, veçanërisht prindërit. 

Vlerësimi i portofolit është përfshirë në paketën dhe rregulloren e vlerësimit për arsimin e 
mesëm të ulët. 
Portofoli lehtëson vënien e notës, realizon vlerësim objektiv, si dhe plotëson procedurat 
tradicionale të vlerësimit. 
Nxitja e vetëvlerësimit si pjesë përbërëse e vlerësimit të portofolit, krijon sa një klimë 

Shembull: Rubrika e vlerësimit të portofolit 

në vlerësim si p.sh.: 

4

CD dhe DVD

dhe totali është 100 pikë.

4  
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Nivelet e arritjes 
1 2 3 4

Duhet përmirësim 

 

 

Procedura/hapat për konceptin e vlerësimit të bazuar në portofol 
hapat e mëposhtme: 

ka pavarësi dhe fleksibilitet në konceptimin dhe hartimin e tyre.

17
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V  VLERËSIMI DHE LLOJET E TIJ

arritjes së rezultatit të të nxënit, mbi bazën e një kriteri të caktuar. Qëllimi kryesor i vlerësimit 

dhe shkollave, e cila realizohet nëpërmjet hartimit, mirëkuptimit dhe zbatimit të niveleve të 
arritjes për rezultatet e të nxënit të kompetencave. 
Nivelet e arritjes shprehin kritere të njësuara për vlerësimin e njohurive, të shkathtësive dhe 

shkallëve përkatëse. 

me pritshmëritë.
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VI MODELET TË PLANIFIKIMEVE
1) Planifikimi vjetor; 

2) Planifikimi sipas periudhave;  

3) Planifikimi ditor.

VI.I  PLANIFIKIMI VJETOR

TEMATIKAT
SHPËRNDARJA E PËRMBAJTJES LËNDORE SIPAS PERIUDHAVE

Shtator – Dhjetor
12 orë

Janar – Mars
12 orë

Prill – Qershor
11 orë

Gjuha dhe 
komunikimi 

muzikor

(6 orë)

Kujtojmë së bashku Si Maxhore 
Re 

Maxhore
Sol minore 

relative Si minore
Ushtrime këndimi në 
Re Maxhore dhe në 

Si MaxhoreUshtrime këndimi Re 
Maxhore dhe Si minore

Teknika dhe 
procese

(17 orë)

 

Historia, muzika 
dhe shoqëria

(12 orë)

klasicizmit shekullin 

në periudhën e 
romantizmit 

baroke rok dhe pop

në periudhën e 
romantizmit 

Test Verifikojmë njohuritë 
muzikore/Test  

Verifikojmë njohuritë 
muzikore/Test  

Verifikojmë 
njohuritë 

muzikore/Test  
Detyrë 

përmbledhëse/
Projekt 

Projekt: 
e një kompozitori

Projekt: Grupi 

preferuar
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Portofoli i të 
nxënit

mund të 
përmbajë

1. Projekt individual 

2. 
krijime muzikore 

3. 
4. Kërkime mbi 

çështje apo 
informacione të 

Krijim CD dhe 
DVD

1. Projekt individual 

2. 

3. 
4. Kërkime mbi 

çështje apo 
informacione të 

Krijim CD dhe 
DVD

1. Projekt 
individual ose 

2. Detyra shtëpie 

3. 
4. Kërkime mbi 

çështje apo 
informacione 
të ndryshme 

Krijim CD 
dhe DVD

35 orë 12 orë 12 orë 11 orë
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Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe
Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit

Zhvillon personalitetin e vet dhe është aktiv në veprimtaritë artistike. 
Gjykon drejt mesazhin artistik. 

shenjave dhe formave muzikore.

në mënyrë të pavarur, të vazhdueshme, kritike dhe krijuese.

Kompetenca e të menduarit

Zhvillon aftësitë për të menduar në mënyrë kritike, krijuese dhe ndërvepruese.
Ndjek udhëzimet për të realizuar një krijim apo veprimtari muzikore artistike.

Kompetenca e të mësuarit për të nxënë
Vendos mjetet në funksion të realizimit të krijimit muzikor.
Përdor burime të ndryshme informacioni për të realizuar një krijim muzikor.
Krijon në mënyrë të pavarur detyrën e dhënë.

Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin

në mënyrë krijuese.

Kompetenca personale

Kompetenca qytetare
Promovon me të tjerët për çështje të ndryshme kulturore.

Bashkëpunon me të tjerët pavarësisht kulturës, aftësive dhe nevojave brenda dhe jashtë 

Kompetenca digjitale

video, CD, DVD etj.
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Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të lëndës
Krijimi muzikor Performimi/interpretimi 

muzikor
Vlerësimi muzikor

Nxënësi/ja:
- krijon në ritmet e mësuara 

- bën lidhje midis ritmeve 

- demonstron zbatimin e 
njohurive të mësuara në 
këtë shkallë, interpreton 
njohuritë muzikore, duke i 
lidhur ato me emocionet e 

- 
ndryshueshmërinë e 

të simboleve.

Nxënësi/ja:
- 

dhe rolin e shkallëve 

ushtrimet muzikore, 
duke demonstruar se i 

- këndon dhe interpreton 

- këndon duke 
respektuar kohët dhe 
simbolikat muzikore 

- interpreton me zë ose 

kryevepra të ndryshme 
muzikore vokale apo 

- DVD, 
CD
të prezantuar punën 
e vet mbi një muzikë 
popullore, periudhë 

një kompozitori apo 
vepër muzikore të 

- ndan përvojën e vet me 
të tjerët.

Nxënësi/ja:
- 

ndryshimin e kohëve tek 

- shpreh emocionet e veta për 

emocional të pjesëve 

- 
dhe përdor një fjalor të 

- respekton interpretimin dhe 

- ndan përvojën e vet artistike 

- demonstron kuptimin e 

ndryshme muzikore duke 
dhënë mendimin e vet. 

- 

- 
një vepre muzikore, duke 
u mbështetur në elementet 
e formën 
muzikore, karakterin e 

- ndan përvojën/mendimin e 

- komunikon dhe shpreh 
mendimin e vet rreth veprave 

- 

- përdor një fjalor të thjeshtë 

mendimin e shokëve.
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Nr. Tematika Temat 
mësimore

Situata e parashikuar e 
të nxënit

Burimet

1 Teknika dhe 
procese

Kujtojmë së 
bashku 

Situata e të nxënit:
Provojmë njohuritë tona

ose kuic me pyetje të
ndryshme rreth njohurive
më të rëndësishme të

CD.

2 Teknika dhe 
procese

Situata e të nxënit:  
Kënga dhe teksti 

fisnike 

Nxiten nxënësit/et të 
flasin për vendin e tyre 

ato ndjejnë për të, duke 

materiale të 

CD.

3 Histori, muzika 
lashtësi 

Situata e të nxënit: 
Instrumentet e  
para muzikore  
Nxënësit/et shohin me 
kujdes instrumentet e
lashta muzikore të 

 
dhe diskutojnë në  
klasë rreth tyre.

materiale të 

shembuj në CD.

4 Histori, muzika 
mesjetë 

Situata e të nxënit: 
Zëri dhe këndimi 
Lloji i zërave dhe të 
kënduarit është pyetja 

dallojnë këndimin e korit 

materiale të 

shembuj në CD.

Teknika dhe 
procese

Situata e të nxënit: 
Arbëria 
Nxiten nxënësit/et  
të falsin se çfarë dinë  

 
e tyre?

materiale të 

CD.

VI.2  PLANIFIKIMI I PERIUDHËS SË PARË SHTATOR – DHJETOR

23



Libër mësuesi

6 Gjuha dhe 
komunikimi 
muzikor

muzikore Re 
Maxhore

Situata e të nxënit:  
Loja e radhitjes së notave
Kujtojmë lojën ku 8 nxënës 

notën përkatëse, vendosen 
sipas vendndodhjes së notës 

dyshemenë e klasës, ku secili 

Re, mi, fa, sol, la, si, do, re.

materiale të 

këndimi i shkallës Re 
+
në CD.

7 Gjuha dhe 
komunikimi 
muzikor

muzikore 
relative Si 
minore

Situata e të nxënit:  
Loja e radhitjes së notave
Kujtojmë lojën ku 8 nxënës 

notën përkatëse, vendosen 
sipas vendndodhjes së notës 

dyshemenë e klasës, ku secili 

Si, do, re, mi, fa, sol, la, si.

materiale të 

Këndimi i shkallës Sib 
- 
në CD.

8 Gjuha dhe 
komunikimi 
muzikor

Ushtrime 
këndimi Re 
Maxhore dhe 
Si minore

Situata e të nxënit: 
Ushtrimi im i preferuar 

 
të këndojnë ushtrimin  

 

karakteristikë të tij. 

materiale të 

këndimi i shembujve.

Teknika dhe 
procese

Situata e të nxënit:  
Jeta dhe kuptimi për të
Diskutohet me nxënësit/et 

 
 

CD.
10 Histori, muzika 

periudhën e 
Situata e të nxënit: Kuic mbi 
karakteristikat muzikore të 
veprës që dëgjojmë

 pjesën 

të Gijom Dyfej nxiten 
nxënësit/et të përshkruajnë
shkurtimisht karakteristikat 
e saj.

shembuj në CD.
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11 Histori, muzika 
periudhën 
baroke 

Situata e të nxënit:
Stinët e vitit
Nxiten nxënësit/et të 

rreth stinëve të vitit. 

dinamika muzikore në 
secilën prej stinëve?

shembuj në CD.

12 Histori, muzika 
dhe vepra 

Situata e të nxënit: 
Kompozitori im
i preferuar
Nxënësit/et nxiten
të përshkruajnë 
kompozitorin e tyre të 
preferuar nëpërmjet 

shembuj të veprave 
muzikore në CD.

13 Teknika dhe 
procese

Verifikojmë 
njohuritë 
muzikore 

 Test

Projekt5: 

Metodologjia

Hetimi dhe zbulimi
Zbatime praktike brenda dhe jashtë klase 

Bashkëbisedim

Projekte kurrikulare
Vlerësimi:
- 
- 
- vlerësimi i portofolit.
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PLANIFIKIMI DITOR PËR PERIUDHËN SHTATOR – DHJETOR

Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: Kujtojmë së bashku

• Situata e të nxënit: 
Provojmë njohuritë tona 

kuic me pyetje 
të ndryshme rreth njohurive më të 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 

- plotëson saktë njohuritë e marra në ushtrimet e 

- 

 Fjalë kyçe:
- 

shenjë shartimi, muzika 

popullore, ritmet e përziera, 

- 

 Burimet: 
- 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve/eve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 kuic me 

 Ndërtimi i njohurive të reja

- 

mësonin këtë vit.
- 

- 
 Vlerësimi 

Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
- 

 Portofoli i nxënësit/es:
Përmban punime, të cilat realizohen brenda orës ose në vazhdimësi të periudhës.
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: Kënga dhe teksti 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- Shqipëri, 

- këndon, duke respektuar teknikën e këndimit 

- 
- 
- 

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 

 Burimet: 

CD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 

- 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve/eve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CD “Rrjedh në këngë dhe ligjërime”. 
• 

emocion përmes vetëm muzikës apo edhe përmes tekstit d.m.th të dyjave së bashku?
• Vendoset vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të 

mëposhtëm:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i 

27



Libër mësuesi

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 

- 
 Detyra: Ese/krijim individual:

një ese-je të shkurtër.

 Portofoli i nxënësit/es:
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 

Tematika: 

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: 
Instrumentet e para muzikore. 
Nxënësit/et shohin me kujdes instrumentet 

dhe diskutojnë në klasë rreth tyre.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 

- 
- krahason instrumentet e lashtësisë me 

- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- instrumentet e para muzikore. 

 Burimet: 

CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 
- 
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve/eve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

krahasojnë ato me instrumentet e sotme.
 Ndërtimi i njohurive të reja

Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 

postera apo në DVD
• 
• nxitjen e nxënësve/eve për të bërë krahasimin e instrumenteve dhe mënyrave të këndimit në 

• 
interneti,  dhe prezantimin e tyre në klasë.

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
- 
- 
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 Detyra: Hulumto 

diskutoji në klasë.

 Portofoli i nxënësit/es: 

30



 Muzika 9

Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: 
Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: Zëri dhe këndimi. 
Lloji i zërave dhe të kënduarit është 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 
- 

- 

- 
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 
- 
- neumat.

Burimet: 
Teksti i nxënësit/es, materiale të për

CD/DVD.
Lidhja me fushat e tjera:

- 
- 
- artet: arti pamor. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve/eve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 

• 
• 
• 
• 

interneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
 Vlerësimi 

Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
- 
- 
- 

 Detyra: Gjej 
pyetjet e mëposhtme:
Ku lindi dhe jetoi Guido d’Areco?
Çfarë risish solli ai në muzikë?
Si ndikoi ai në zhvillimin e historisë së muzikës?Si nnnnnnnnnnnndik

 Portofoli i nxënësit/es: 
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: Arbëria

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
-  

arbëreshët
- këndon, duke respektuar teknikën e këndimit 

- 
- respekton interpretimin dhe performimin e 

- 

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 

 Burimet: 
Teksti i nxënësit/es, materiale të për

CD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 

- 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve/eve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CD “Vajta kalova”. 
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i 
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 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 

- 
 Detyra: Gjej në internet të dhëna të ndryshme mbi historikun e arbëreshëve

Krijo  ndryshme arbëreshe.

 Portofoli i nxënësit/es:
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9

Tematika:  
Gjuha dhe komunikimi muzikor

Tema mësimore: 
Re Maxhore

• Situata e të nxënit: Loja e radhitjes së notave

vendosen sipas vendndodhjes së notës në 

Re,do#,si,la,sol,fa#,mi,re.
meloditë e vendosura në CD dhe përshkruaj 

Rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të lëndës sipas 
temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- demonstron kuptimin e shkallës 

- 

- 

- 

- ndan përvojën e vet artistike me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- 

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

CD.

Lidhja me fushat e tjera:

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

Re, do#, si, la, sol, fa#, mi, re. 

Re, do#, si, la, sol, fa#, mi, re.
 Ndërtimi i njohurive të reja

• 

• 
• 
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 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
- 
- 

 Detyra: Krijo në fletoren tënde një ushtrim me 16 masa në tonalitetin Re +.

 Portofoli i nxënësit/es:
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9

Tematika: Gjuha dhe komunikimi muzikor

Tema mësimore: Si minore

• Situata e të nxënit: Loja e radhitjes së notave

e vizatuar në dyshemenë e klasës, ku secili 
Si, do#, re, mi, 

fa#, sol, la, si.
në CD
dallosh mes tyre.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 
- 
- 

- 

- ndan përvojën e vet artistike me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- 

 Burimet: 
Teksti i nxënësit/es, materiale të për

CD.

Lidhja me fushat e tjera:

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

Si, do#, re, mi, fa#, sol, la, si.

Si, do#, re, mi, fa#, sol, la, si.
 Ndërtimi i njohurive të reja

• 

• 
• 

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
- 
- 

 Detyra: Krijo në fletoren tënde një ushtrim me 16 masa në tonalitetin Si minore.

 Portofoli i nxënësit/es:
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 

Tematika: Gjuha dhe komunikimi muzikor

Tema mësimore: Ushtrime këndimi në Re 
maxhore dhe Si minore

• Situata e të nxënit: 
Ushtrimi im i preferuar 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- demonstron kuptimin e ushtrimeve melodike 

- 

- 

 Fjalë kyçe:
- Ushtrime këndimi

 Burimet: 
Teksti i nxënësit/es, materiale të për

CD.

Lidhja me fushat e tjera:

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja

• 
• 
• 
• 

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 

 Detyra: Përsëritje e ushtrimeve të kënduara në klasë.
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: Jeta dhe kuptimi për të

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- jetë 

dhe dashuri
- këndon duke respektuar teknikën e këndimit 

- 
- respekton interpretimin dhe performimin e 

- 

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

CD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 

- 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja
- Vendoset në CD “
•  Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i 

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 

- 
 Detyra: DeDDDDDDDDDDDDD ty

 Portofoli i nxënësit/es: 
         38
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: 

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: 
Kuic mbi karakteristikat 
muzikore të veprës që dëgjojmë

 pjesën muzikore 

nxiten nxënësit/et të përshkruajnë 
shkurtimisht karakteristikat e saj.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 

- 

- 

- 

- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 
- 
- shkolla polifonike.

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

në CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 
- 
- artet: arti pamor.

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 

• 
• 

• 
• 

interneti dhe prezantimin e tyre në klasë.
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 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 

 Detyra: Plotëso 
të ndryshme rreth:
- 
- 

 Portofoli i nxënësit/es:
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 

Tematika: 

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: Stinët e vitit

dhe dinamika muzikore në secilën prej stinëve.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 
- 

- 
- 
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 
- 
- 
- oratorio.

 Burimet: 
Teksti i nxënësit/es, materiale të për

CD/
DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 
- 
- artet: arti pamor.

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 

• 
• 
• 
• 

interneti dhe prezantimin e tyre në klasë.
 Vlerësimi 

Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
- 
- 
- 

 Detyra: Kërko 
për të krijuar një album me foto ose CD me pjesë muzikore të kësaj periudhe.p

 Portofoli i nxënësit/es: 
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 

Tematika: 

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: 
Kompozitori im i preferuar
Nxënësit/et nxiten të përshkruajnë 
kompozitorin e tyre të preferuar, 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 

- 

- 
- veçon veprën dhe kompozitorin e preferuar dhe 

- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- kompozitorë.

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për
mësuesi/ja, shembuj muzikorë në CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- shkencat sociale: historia, 

- 
- artet: arti pamor.

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

përshkruajnë llojet e veprave muzikore dhe kompozitorin e tyre të preferuar nëpërmjet veprës 

 Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 
• 
• 
• 
• interneti, dhe 

prezantimin e tyre në klasë.
 Vlerësimi 

Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
- 
- 
- 

 Portofoli i nxënësit/es: 
personale.
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VI.2   PLANIFIKIMI I PERIUDHËS SË DYTË JANAR – MARS
Nr. Tematika Temat mësimore Situata e parashikuar e të 

nxënit
Burimet

1 Teknika dhe 
procese

Situata e të nxënit: 
Nxiten nxënësit/et në klasë 

 
shkurtimisht disa elemente të 

T
materiale të 
për

CD.

2 Gjuha dhe 
komunikimi 

Si b 
Maxhore

Situata e të nxënit: 
Loja e radhitjes së notave
Kujtojmë lojën ku 8 nxënës 

notën përkatëse dhe vendosen 
sipas vendndodhjes së notës 

dyshemenë e klasës, ku secili 

Sib, do, re, mi, fa, sol, la, sib.

materiale të 
për

shembuj të këndimit 
të shkallës në CD.

3 Gjuha dhe 
komunikimi 

Sol minore Situata e të nxënit: 
Loja e radhitjes së notave
Kujtojmë lojën ku 8 nxënës 

notën përkatëse dhe vendosen 
sipas vendndodhjes së notës 

dyshemenë e klasës, ku secili 

Sol, la, si b, do, re, mi, fa, sol.

T
materiale të 
për

shembuj të këndimit 
të shkallës në CD.

4 Teknika dhe 
procese

Situata e të nxënit: 
Shqipëria vendi im 
Diskutohet me nxënësit/et 

T
materiale të 
për

CD.

Gjuha dhe 
komunikimi 

Ushtrime këndimi 
në Re Maxhore dhe 
në Si bMaxhore

Situata e të nxënit: 
Ushtrimi im i preferuar 

të tij.

T
materiale të 
për
mësuesi/ja.
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6 Histori, muzika 
periudhën e 
klasicizmit

Situata e të nxënit: 
Napoleoni dhe revolucioni 
francez. Nxiten nxënësit/et 

T
materiale të 
për

vepra muzikore në 
CD.

7 Histori, muzika 
dhe vepra

Situata e të nxënit: 
Kompozitori im i preferuar.
Nxënësit/et nxiten të 
përshkruajnë kompozitorin e 
tyre të preferuar, nëpërmjet 

T
materiale të 
për

vepra muzikore në 
CD.

8 Histori, muzika 
instrumentale 
në periudhën e 
romantizmit

Situata e të nxënit: 
Vallet hungareze

Brahmsit dhe nxiten nxënësit/
et të thonë disa terma 
muzikore lidhur me veprën.

T
materiale të 
për

vepra muzikore në 
CD.

Histori, muzika 
dhe vepra

Situata e të nxënit: 
Kompozitori im i preferuar.
Nxënësit/et nxiten të 
përshkruajnë kompozitorin e 
tyre të preferuar, nëpërmjet 

T
materiale të 
për

vepra muzikore në 
CD.

10 Histori, muzika 
në periudhën e 
romantizmit

Situata e të nxënit: Karmen 
Nxënësit/et nxiten të 
përshkruajnë me fjalë të 
thjeshta arien e famshme 

Zhorzh Bize, duke përshkruar 
ndjesitë e tyre.

T
materiale të 
për

vepra muzikore në 
CD.

11 Histori, muzika 
dhe vepra

Situata e të nxënit: 
Kompozitori im i preferuar.
Nxënësit/et nxiten të 
përshkruajnë kompozitorin e 
tyre të preferuar, nëpërmjet 

T
materiale të 
për

vepra muzikore në 
CD.

12 Teknika dhe Situata e të nxënit: Opera 
ime e preferuar.

T
materiale të 
për

CD.
13 Teknika dhe 

njohuritë muzikore
Test
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Metodologjia
- 
- 
- Hetimi dhe zbulimi 
- Zbatime praktike brenda dhe jashtë klase 
- 
- Bashkëbisedim 
- 
- 
- Projekte kurrikulare 
Vlerësimi:
- 
- 
- vlerësimi i portofolit.
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 

Tematika: Teknika dhe procese

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: 
Nxiten nxënësit/et në klasë rreth temës 

 
Përshkruaj shkurtimisht disa elemente  
të 

Rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të lëndës sipas temës 
mësimore:

Nxënësi/ja:
- këndon duke respektuar teknikën e këndimit 

- 
- respekton interpretimin dhe performimin e 

- 

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 

 Burimet: 

CD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 

- 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 
kulturore.

 Ndërtimi i njohurive të reja
- Vendoset në CD
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i 
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 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 

- 
 Detyra: Kërko 

 Portofoli i nxënësit/es: 
personale.
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 

Tematika: Gjuha dhe komunikimi muzikor

Tema mësimore: Sib Maxhore

• Situata e të nxënit: 
Loja e radhitjes së notave
Kujtojmë lojën ku 8 nxënës mbajnë 

vizatuar në dyshemenë e klasës, ku secili 
Sib, do, re, 

mi, fa, sol, la, sib.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 
- ndërton shkallën Sib Maxhore

- 

- Sib 
Maxhore

- ndan përvojën e vet artistike me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- 

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

Sib 
Maxhore CD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
ë mbajnë në duar 

Sib, do, re, mi, fa, sol, 
la, sib.

Sib, do, re, mi, fa, sol, la, sib.
 Ndërtimi i njohurive të reja

• Sib Maxhore

• 
• 

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- ndërtimin e shkallës Sib Maxhore
- 
- 
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 Detyra: Krijo në fletoren tënde një ushtrim me 16 masa në tonalitetin Sib Maxhore.

 Portofoli i nxënësit/es:
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: Gjuha dhe komunikimi muzikor

Tema mësimore: Sol 
minore

• Situata e të nxënit: Loja e radhitjes së notave

vizatuar në dyshemenë e klasës, ku secili lexon 
Sol, fa, mib, re, do, sib, 

la, sol. CD 

mes tyre.

Rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të lëndës sipas 
temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- demonstron kuptimin e shkallës 

- ndërton shkallën Sol minore

- 

- 
shkallën Sol minore

- ndan përvojën e vet artistike me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- ton -1/2 ton.

 Burimet: 
Teksti i nxënësit/es, materiale të për

Sol minore  CD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

Sol, fa, mib, re, do, sb, la, sol. 

Sol, fa, mib, re, do, sib, la, sol. 
 Ndërtimi i njohurive të reja

• Sol minore

• 
• 

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- ndërtimin e shkallës Sol minore
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- 
- 

 Detyra: Krijo në fletoren tënde një ushtrim me 16 masa në tonalitetin Sol minore.

 Portofoli i nxënësit/es:
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: Teknika dhe procese

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: Shqipëria vendi i im 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- këndon duke respektuar teknikën e këndimit 

- 
- respekton interpretimin dhe performimin e 

- 

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

CD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 

- 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 

 Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CD
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Gjatë mësimit të këngës, bëni kujdes të respektohet ritmi, intonacioni dhe interpretimi i

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 

- 
 Detyra: Krijo një CD

 Portofoli i nxënësit/es: 
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: Gjuha dhe komunikimi muzikor

Tema mësimore: Ushtrime këndimi në  
Re Maxhore dhe ne Si b Maxhore

• Situata e të nxënit: 
Ushtrimi im i preferuar 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- demonstron kuptimin e ushtrimeve melodike 

- 

- 

 Fjalë kyçe:
- Ushtrime këndimi.

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

CD.

Lidhja me fushat e tjera:

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja

• 
• 
• 
• 

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
  Detyra: Përsëritje e ushtrimeve të kënduara në klasë.
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: 

Tema mësimore: 
klasicizmit

• Situata e të nxënit: 
Napoleoni dhe revolucioni francez. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 
- 

- simfoni, sonatë, 
opera bufa dhe seria

- 
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 
- 
- opera bufa.

 Burimet: 
teksti i nxënësit, materiale të për

CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 
- 
- artet: arti pamor.

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

Simfonia 3 Heroike
i cili përkon pikërisht me periudhën kur shkroi Bethoveni këtë simfoni.

 Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 

• 

• 
• 
• 

interneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
 Vlerësimi 

Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- dhënien e kuptimit të termit Klasicizëm
- simfonia, sonata, opera bufa dhe seria
- Klasike
- 

 Detyra: Kërko 

 Portofoli i nxënësit/es: 
personale.
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: 
Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: 
Kompozitori im i preferuar 
Nxënësit/et nxiten të përshkruajnë 
kompozitorin e tyre të preferuar nëpërmjet 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 

- 

- 
- veçon veprën dhe kompozitorin e preferuar dhe 

- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- kompozitorë.

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për
mësuesi/ja, shembuj muzikorë në CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 
- 
- artet: arti pamor. 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 
• 
• 
• 
• interneti, dhe 

prezantimin e tyre në klasë.
 Vlerësimi 

Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
- 
- 
- 
Detyrë: Krijo një CD me veprat më të mira të kompozitorëve të Klasicizmit.Detytttt rë

 Portofoli i nxënësit/es: 
personale.
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 

Tematika: 

Tema mësimore: 
periudhën e romantizmit

• Situata e të nxënit: Vallet hungareze

nxënësit/et të thonë disa terma muzikore 

veprën.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- jep kuptimin e termit Romantizëm
- 

- 

- 
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- shkolla kombëtare të muzikës në 

- 

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 
- 
- artet: arti pamor.

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 

• 
• 
• 
• 

interneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
 Vlerësimi 

Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- dhënien e kuptimit e termit Romantizëm
- simfonia, sonata, koncerte instrumentale etj.
- 
- 

 Detyra: Kërko 

 Portofoli i nxënësit/es: 
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: 

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit:
Kompozitori im i preferuar 
Nxënësit/et nxiten të përshkruajnë 
kompozitorin e tyre të preferuar të 
periudhës së romantizmit, nëpërmjet 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 

- 

- 
- veçon veprën dhe kompozitorin e preferuar dhe 

- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- kompozitorë.

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për
mësuesi/ja, vepra muzikore në CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 
- 
- artet: arti pamor. 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
o 
o 
o 
o krahasimin e veprave mes tyre.
o interneti, dhe 
prezantimin e tyre në klasë.

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
- 
- 
- 

 Detyrë: Krijo një CD me veprat më të mira të kompozitorëve të Romantizmit.y

 Portofoli i nxënësit/es: 
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 

Tematika: 

Tema mësimore: 
romantizmit

• Situata e të nxënit: Karmen 
Nxënësit/et nxiten të përshkruajnë 
me fjalë të thjeshta arien e famshme 

e kompozitorit Zhorzh Bize duke 
përshkruar, ndjesitë e tyre.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- jep kuptimin e termit Romantizëm
- 

- 
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- karakter kombëtar.

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 
- 
- artet: arti pamor. 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• Romantizmit

• 

• 
• 
• 

interneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
 Vlerësimi 

Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- dhënien e kuptimin e termit Romantizëm
- opera, kori i fëmijëve, recitativët etj.
- 
- 

 Detyra: 

 Portofoli i nxënësit/es: personale.
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: 

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: Kompozitori im i preferuar 
Nxënësit/et nxiten të përshkruajnë  
kompo zitorin e tyre të preferuar të muzikës 
vokale të periudhës së romantizmit, 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 

- 

- 
- veçon veprën dhe kompozitorin e preferuar 

- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- kompozitorë.

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për
mësuesi/ja, vepra muzikore në CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 
- 
- artet: arti pamor.

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

përshkruajnë kompozitorin e tyre të preferuar të muzikës vokale të periudhës së romantizmit, 

 Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 
• 
• 
• 
• interneti, dhe 

prezantimin e tyre në klasë.
 Vlerësimi 

Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
- 
- 
- 

 Detyrë: Krijo një CD me veprat më të mira të kompozitorëve të Romantizmit.

 Portofoli i nxënësit/es: 
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: Opera ime e preferuar

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- këndon arien, duke respektuar teknikën e 

- 
- respekton interpretimin dhe performimin e 

- 

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 
- 

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

CD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 

- 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
 

 Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CD
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:

• 
• 
• 
• 
• këndimi i aries vetëm/solo.

Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i aries.

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 

 Detyra: Kërko Luçiano Pavaroti për 
CD

 Portofoli i nxënësit/es:
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VI.2  PLANIFIKIMI I PERIUDHËS SË TRETË PRILL - QERSHOR
Nr. Tematika Temat 

mësimore
Situata e parashikuar e 

të nxënit
Burimet

1 Histori, muzika 
shekullin 

Situata e të nxënit: 
Muzika ndryshe
Nxiten nxënësit/et të 

 

Xhorxh Gershvin. U 
kërkohet të krahasojnë 

me përjetimin e veprës 

të përbashkëtat dhe 
ndryshimet midis dy 
veprave.

T

për

në CD.

2 Histori, muzika 
bluz dhe 

Situata e të nxënit:
“Good Morning Blues” 

karakteristikat e muzikës.

T

për

në CD.

3 Histori, muzika 
dhe pop

Situata e të nxënit: 
Roku dhe rrymat e tjera

We 
are the world
duke bërë krahasimin 
mes tyre dhe duke veçuar 
ndryshimet për sa i përket 
ritmit dhe melodisë.

T

për

në CD.

4 Teknika dhe 
procese

Situata e të nxënit: 
Beatles 
Nxiten nxënësit/et të 

karakteristika për ritmin 
dhe melodinë.

T

për

CD.
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Teknika dhe 
procese

Situata e të nxënit: 
Këndoj në gjuhë të huaj
Nxiten nxënësit/et të 
përkthejnë kuptimin e 

nxitur diskutimin rreth saj.

T

për

CD.

6 Histori, muzika Situata e të nxënit: 
Grupi im/këngëtari 
im i preferuar

 

nxënësit/et diskutojnë 

T

për

në CD.

7 Teknika dhe 
procese

Situata e të nxënit: 
Kënga para dhe pas ‘90
Nxiten nxënësit të 

të saj.

T

për

CD.

8 Teknika dhe 
procese njohuritë 

muzikore
Test

Projekt: 

Metodologjia

-  Hetimi dhe zbulimi 
-  Zbatime praktike brenda dhe jashtë klase 

-  Bashkëbisedim 
-  T
-  Prezantime në forma të ndryshme, përfshirë T
-  Projekte kurrikulare 

Vlerësimi:
- 
- 
- vlerësimi i portofolit.
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 

Tematika: 

Tema mësimore:  

• Situata e të nxënit: Muzika ndryshe
 

Xhorxh Gershvin. U kërkohet të krahasojnë 

dhe ndryshimet midis dy veprave.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- jep kuptimin e termit Romantizëm
- 

karakter kombëtar të krijuara në këtë 

- 

- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

 Fjalë kyçe:
- 
- Verizëm.

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 
- 
- artet: arti pamor. 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 u kërkohet 

përbashkëtat dhe ndryshimet midis dy veprave. 
 Ndërtimi i njohurive të reja

Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 
• 
• 
• 

• 
interneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
- 
- 
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 Detyra: Kërko të dhëna rreth kompozitorit Xhorxh Gershvin. Bëj një përmbledhje të tyre, 

Çfarë lloj muzike kompozoi Xhorxh Gershvin?

Cila vepër e bëri të famshëm?

 Portofoli i nxënësit/es: 
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 

Tematika: 

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: 
“Good Morning Blues” 

evidentohen karakteristikat e muzikës.

Rezultatet e të nxënit të 
kompetencave të lëndës sipas temës 
mësimore:

Nxënësi/ja:
- jep kuptimin e muzikës së xhazit, bluzit, 

- 

- 
muzike.

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

muzikorë në CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 
- 
- artet: arti pamor. 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 “Good Morning Blues”. 

ja vendos të nxitë nxënësit/et të përshkruajnë me fjalë të thjeshta ndjesitë e tyre.
 Ndërtimi i njohurive të reja

Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 
• 

• 
• 

• 
interneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 

- 
- 
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 Detyra: Kërko 
Luis Amstrong 
Scott Joplin 
Duke Ellington  

 Portofoli i nxënësit/es:
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: 

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: Roku dhe rrymat e tjera

bërë krahasimin mes tyre dhe duke veçuar 
ndryshimet për sa i përket ritmit dhe melodisë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 
- 

- 
muzike.

 Fjalë kyçe:
- 
- Pop.

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 
- 
- artet: arti pamor. 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 “Jailhouse Rock” dhe “We are the World”.

 Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 
• 

• 
• 
• 

interneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
 Vlerësimi 

Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 

- 
- 

 Detyra: 

 Portofoli i nxënësit/es:
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: Teknika dhe procese

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: Beatles 
Nxiten nxënësit/et të përshkruajnë 

dy karakteristika për ritmin dhe 
melodinë.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
lëndës sipas temës mësimore:

-  këndon duke respektuar teknikën e këndimit përmes 

 Fjalë kyçe:

 Burimet: 

CD.

Lidhja me fushat e tjera:

 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CD
Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:

Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i 

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
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 Detyra: Kërko 
faktet më domethënëse për ty.

 Portofoli i nxënësit/es:
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 

Tematika: Teknika dhe procese

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit: 
Këndoj në gjuhë të huaj
Nxiten nxënësit të përkthejnë kuptimin e 

rreth saj.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- këndon, duke respektuar teknikën e këndimit 

- 
- respekton interpretimin dhe performimin e 

- 

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

CD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 

- 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

 Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CD
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i 
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 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 

- 
 Detyra: 

 Portofoli i nxënësit/es:
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Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 

Tematika: 

Tema mësimore: 

• Situata e të nxënit:“Grupi im/këngëtari 
im i preferuar. 

 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- 

- 

- 
muzike ndër vite.

 Fjalë kyçe:
- 

 Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
 

 Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• 
• 
• 
• 

• 
interneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 
- 
- 
- 

 Detyra: Krijo një CD

 Portofoli i nxënësit/es:

72



 Muzika 9

Fusha: Arte Lënda: Muzikë Shkalla: IV Klasa: 9 
Tematika: Teknika dhe procese

Tema mësimore: “

• Situata e të nxënit: Kënga para dhe pas 90’

Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të lëndës sipas temës mësimore:

Nxënësi/ja:
- këndon, duke respektuar teknikën e këndimit 

- 
- respekton interpretimin dhe performimin e 

- 

 Fjalë kyçe:
- 
- 
- 

Burimet: 
Teksti i nxënësit, materiale të për

 CD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 

- 

 Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

 Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve

klasë.
 Ndërtimi i njohurive të reja

Vendoset në CD “
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i

 Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/et do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- 

- 

- 
 Detyra: 

 Portofoli i nxënësit/es: 
personale.
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