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6 Hyrje
Hyrje në fushën e shkencave të natyrës
Paketa e librave të biologjisë së klasës së gjashtë
përputhet me programin lëndor të Biologjisë. Kjo
hyrje tregon se si librat mund të ndihmojnë në
zhvillimin e njohurive dhe të aftësive shkencore, si
dhe të qëndrimeve dhe të vlerave të nxënësve tuaj.
Paketa përmban Librin e nxënësit dhe Librin e
mësuesit. Mënyra e konceptimit dhe e hartimit
të tyre përforcon bindjen se shkenca nuk është
vetëm njohuri, por edhe një mënyrë të menduari
e të punuari. Ajo na ndihmon të kuptojmë botën
ku jetojmë dhe na jep aftësitë intelektuale që na
ndihmojnë në të gjitha fushat e jetës.
Paketa ka katër qëllime kryesore:
● të japë njohuri dhe fakte shkencore;
●

të mundësojë të kuptuarin shkencor;

●

të mësojë metodat shkencore të kërkimit;

●

të mundësojë të mësuarit dhe të arsyetuarit
shkencor.

Njohuritë dhe faktet shkencore
Njohuritë ose përmbajtja në paketën e klasës
së gjashtë bazohen në strukturën e programit
Biologji për klasën e gjashtë. Librat e paketës
kanë tre kapituj:
Klasa 6
Kapitulli 1

Zinxhirët ushqimorë

Kapitulli 2

Organet dhe sistemet e njeriut

Kapitulli 3

Të kujdesemi për mjedisin

Libri i nxënësit i paraqet konceptet me radhë logjike
dhe idetë e reja të prezantohen me masë. Në të
shpjegohen konceptet shkencore kyçe dhe u
kërkohet nxënësve të diskutojnë dhe të zbatojnë
njohuritë e reja.
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Të kuptuarit shkencor
Njohuritë pa të kuptuarin janë shterpe dhe hyjnë
në punë vetëm sa për t’i kujtuar. Të kuptuarit është
një nivel më i lartë intelektual që u mundëson
nxënësve të mendojnë dhe të zbatojnë njohuritë.
Të nxënit efektiv kërkon zhvillimin e aftësive, të
sjelljeve dhe të qëndrimeve. Kjo mund të arrihet
nëpërmjet mësimdhënies efektive dhe përdorimit
të informacioneve të përshtatshme. Me zhvillimin
e të nxënit efektiv, nxënësit përftojnë të kuptuarin
e parimeve dhe të praktikës së shkencës.
Megjithëse Libri i mësuesit nuk është një libër teorik,
është e rëndësishme të theksohen idetë që çojnë në
praktika të mira në klasë. Këto praktika mbështeten
në:
●

strategjitë e mësimdhënies

●

stilet e të nxënit

●

të nxënit aktiv

Hyrje

Mësimdhënia
Mësimdhënia ka një rol kyç në procesin e formimit
shkencor të nxënësve. Transmetimi i informacionit
gjatë mësimdhënies është i rëndësishëm, por ai
përmirëson kujtesën afatshkurtër të nxënësve mbi
faktet shkencore, por nuk i përfshin intelektualisht
ata në procesin e të nxënit. Ky lloj të nxëni quhet
pasiv. Stereotipi i krijuar nga një pjesë e mësuesve
është që mësuesi qëndron para nxënësve dhe
u flet, duke u dhënë atyre informacionin e ri që
duhet të nxënë. Supozohet që, meqenëse mësimi
po përçohet, atëherë po përçohet edhe të nxënit.
Kjo didaktikë lidhet me nocionin që mësimdhënia
e drejtpërdrejtë është strategjia e duhur për t’u
përdorur. Kjo strategji e vë mësuesin në rolin e
udhëzuesit dhe të lehtësuesit, ndërsa nxënësin në
rolin e vepruesit. Nuk ka gjasa që përvoja e të nxënit
të jetë vetëm didaktike ose vetëm udhëzuese dhe
është e vështirë të imagjinosh që cilido mësues,
pavarësisht mendimeve së tij personale, do të
mbështetet plotësisht vetëm te shpjegimi ose
vetëm te të nxënët. Secila ka epërsitë dhe të metat
e veta.

Epërsitë
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Stilet e të nxënit
Stili i të nxënit është një metodë personale dhe e
parapëlqyer e individit, për ta organizuar e për ta
pasqyruar informacionin. Mënyra e të nxënit ose
mënyra e të menduarit ndikon në mënyrën se si e
shohin dhe e kuptojnë botën nxënësit tanë.
Stilet e të nxënit zakonisht klasifikohen sipas dy
përmasave. Përmasa analitiko-sintetike. Një njeri e
organizon informacionin si një të tërë apo në pjesë?
1 Përmasa verbalo-pamore. Një njeri e pasqyron
informacionin me fjalë apo me pamje?
Këto mund të tregohen si vijon:
Sintezë

Analizë

Verbal

Pamor

Kjo na ndihmon të kuptojmë se disa nxënës
kur studiojnë një kapitull ose një temë priren të
shohin tërësinë, kurse disa të tjerë ndihen më të
qetë nëse studiojnë vetë një ose dy pikëpamje të
tij. Verbalizuesit mendojnë nëpërmjet fjalëve ose
shoqërizimeve verbale. Imagjinuesit përfytyrojnë
pamje mendore kur u paraqitet informacioni.
Këto mënyra të nxëni kanë një ndikim madhor në
përpunimin e informacionit.
Epërsitë

●

Objektiva të qartë të të nxënit.

●

●

Mësuesi demonstron një trajtim
profesional, p.sh. prezantime.

Mund të jetë motivues dhe i fuqishëm.
Zhvillon një gamë aftësish.

●

Të nxënit është i përshtatshëm.

●

Mësuesi shihet si “ekspert”.

●

●

Më pak probleme me menaxhimin e
klasës dhe të sjelljes.

Nxit krijimtarinë dhe zgjidhjen e
problemeve.

●

Nxënësi ka pjesën e vet në procesin e të
nxënit.

Didaktik
Të metat
●

Mund të ndërtojë njohuri të pasakta.

●

Mund të mos jetë motivues.

●

Nuk zhvillon aftësi.

●

Nuk i jep përgjegjësi nxënësit.

●

Kufizohet nga mësuesi.

Udhëzues
Të metat
●

Mund të mos merret me parime themelore:
tepër pragmatist.

●

Nëse zhvillon vetëm aftësitë që nxënësi i
ka, mund të mos nxitet zhvillimi i aftësive të
reja të tij.

●

Mungesa e strukturës mund t’i hutojë
nxënësit.

●

Menaxhimi i klasës mund të jetë
problematik.

(Cotton, J., 1995, The Theory, Learning, An and Introduction, Kogan Page, London)
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Siç duket, është thelbësore që të jemi të
ndërgjegjshëm mbi mënyrat e mundshme të të
nxënit dhe të sigurohemi se qëndrimi ynë nuk
ka tepri të njërit stil dhe dëmtim të tjetrit. Për
shembull, verbalizuesit përdorin marrëdhëniet dhe
grupimet shoqërore për të diskutuar idetë e tyre,
për të ndihmuar të nxënit, ndaj ata do të përfitonin
më shumë nga diskutimi i punës në grup.
Kjo lidhet me teorinë e Inteligjencave të
shumëfishta të Hauard Gardner (Howard Gardner),
e cila ngjason me më të thjeshtin, por dhe më të
cituarin model të mënyrës së të mësuarit: Pamor,
Dëgjimor, Kinestetik (lëvizor) (PDK1), i zhvilluar në
vitet ‘20. Gardner identifikoi disa lloje të ndryshme
inteligjence dhe përdorimi i këtij modeli pati
një ndikim kyç mbi mësimdhënien. Shtatë
inteligjencat janë:
●

gjuhësore

- fjalët dhe gjuha

●

logjiko-matematikore - logjika dhe numrat

●

muzikore

- muzika, tingulli, ritmi

●

trupore-kinestetike

- kontrolli i lëvizjes së
trupit

●

hapësinore-pamore

- pamja dhe hapësira

●

ndërpersonale

- ndjenjat e të tjerëve

●

intrapersonale

- vetëndërgjegjësimi

Gardner argumentonte se lloji i inteligjencës
ndikon mbi mënyrën e parapëlqyer të të nxënit.
Për shembull, një njeri që është shumë logjik dhe
matematik, por i dobët në aftësitë gjuhësore,
mund t’i zhvillojë këto të fundit, duke u nxitur të
flasë dhe të shkruajë për matematikën dhe numrat.
Modeli PDK pranon që njerëzit nxënë në mënyra të
ndryshme. Sipas këtij modeli, shumica e njerëzve
zotërojnë një model dominues të të nxënit, por
disa mund të jenë edhe një përzierje e dy ose tre
prej tyre. Modelet janë:
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●

pamore

- të shikuarit dhe të dëgjuarit

●

dëgjimore

- të dëgjuarit dhe të folurit

●

kinestetike

- të prekurit dhe të bërit

Është e qartë se nëse e pranojmë këtë model,
atëherë puna jonë me nxënësit duhet të përfshijë
pikëpamje të ndryshme të secilit model të
parapëlqyer. Një nxënës që parapëlqen modelin
pamor të të nxënit, do të mbetej pas ose mbase do
të humbte edhe motivimin, nëse do t’i duhej

1

Në origjinal: Visual, Auditory, KinaestheƟc (VAK)

të dëgjonte për periudha të gjata kohore. Po
ashtu, një nxënës që nxë sipas modelit kinestetik
do të parapëlqente të bënte gjëra, në vend që të
shikonte dhe të dëgjonte.
Lev Vigovski (Lev Vygotsky) nxjerr në pah rolin jetik
të gjuhës në zhvillimin e fëmijëve dhe nevojën për
t’i marrë parasysh faktorët shoqërorë e kulturorë.
Ai theksonte se më thelbësorja, është rëndësia e
marrëdhënieve shoqërore mes mësuesve dhe atyre
që nxënë, e atyre që nxënë dhe të tjerëve që nxënë.
Gjuha dhe diskutimi funksionojnë aty ku janë
kyçe për zhvillimin. Në vitet ’70 Benxhamin Blum
(Benjamin Bloom) propozoi një“taksonomi arsimore”,
duke identifikuar fushat e ndryshme të të nxënit:
●

konjitive/njohëse (njohuritë)

●

afektive/emocionale (qëndrimet dhe sjelljet)

●

psikomotore (aftësitë)

Ideja e Blumit mbi fushën njohëse ka ndikuar
shumë mbi mësuesit dhe mësimdhënien. Fusha
mund të shihet si shkallë që fillon me memorizimin
dhe vazhdon me detyra më komplekse, si analiza.
Kjo na jep çelësin përparimit në veprimtaritë tona
komplekse. Gjashtë nivelet e taksonomisë së
Blumit janë:
●

Njohja

●

Të kuptuarit

●

Zbatimi (përdorimi)

●

Analiza

●

Sinteza

●

Vlerësimi

Taksonomia e Blumit i ka ndihmuar mësuesit të
hartojnë detyra, të sigurojnë vazhdimësinë e tyre
dhe të bëjnë pyetje të përshtatshme për nivelin e
të menduarit të nxënësve. Kjo është thelbësore kur
synoni të zhvilloni aftësitë e nxënësve tuaj në të
menduar e në të arsyetuar.

Të nxënit aktiv
Qasjet e të nxënit aktiv janë hartuar që t’i nxitin
nxënësit të merren me detyrat dhe të zhvillojnë
aftësi, që zor se mund të zhvillohen gjatë
mësimeve didaktike të udhëhequra nga mësuesi.
Në këtë kuptim, të nxënit aktiv është një term i
përgjithshëm, që bën bashkë një sërë modelesh
të mësimdhënies, të cilat rrjedhin nga idetë e “të
nxënit nëpërmjet zbulimit”.
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Të nxënit me mësuesin në qendër

Të nxënit me nxënësin në qendër

Mësuesi shpjegon.

Punohet në grup.

Theksi vihet te konkurrenca.

Theksi vihet te bashkëpunimi.

Mësimdhënia nuk bazohet në grupe të vogla, por në
gjithë klasën.

Të nxënit bazohet në burime.

Mësuesi është përgjegjës për të nxënit.

Nxënësi është më i përgjegjshëm për të nxënit.

Mësuesi siguron dijet.

Mësuesi shihet si udhëzues, lehtësues.

Nxënësi shihet si enë e zbrazët që duhet mbushur.

Nxënësi ka pronësi mbi idetë dhe punën.

Vlerësohet njohuria mbi lëndën.

Vlerësohen aftësitë në proces.

Disiplina imponohet nga mësuesi.

Vetëdisiplinim.

Theksohet roli i mësuesit dhe i nxënësit.

Nxënësi shihet si burim dijesh dhe idesh.

Mësuesi përcakton programin mësimor.

Nxënësi përfshihet në planifikimin e programit
mësimor.

Nxënësit ka rol pasiv.

Nxënësi përfshihet aktivisht në procesin e të nxënit.

Stilet e të nxënit dhe veprimtaritë e të nxënit merren
pak parasysh.

Merret parasysh një gamë e gjerë stilesh të të nxënit.

Është e rëndësishme të vërejmë se tabela e
mësipërme nuk tregon mësimdhënie të keqe në
të majtë (të nxënit me mësuesin në qendër) dhe
mësimdhënie të mirë në të djathtë (të nxënit me
nxënësin në qendër). Ka disa të dhëna që sugjerojnë
se mësimdhënia ndaj të gjithë klasës, mund të jetë
po aq efektive sa edhe mësimdhënia individuale,
sidomos në kushtet e kohës që nxënësi shpenzon
me detyrën. Çelësi i mësimdhënies efektive është
përzgjedhja e përshtatshme në çdo kohë, me çdo
grup të caktuar. Fraza më e përshtatshme do të
ishte: “Përshtatshmëri për të arritur qëllimin”.

Strategji të të nxënit aktiv
●

Diskutime në grup (të folurit dhe të dëgjuarit)

●

Të lexuarit aktiv

●

Të shkruarit aktiv

●

Prezantime

●

Luajtje rolesh ose teatër

●

Teknologji e informacionit

●

Vizita, vizitor dhe punë në terren

●

Trajtim i të dhënave

●

Zgjidhje e problemit

●

Regjistrime video dhe audio

●

Lojëra dhe stimulime

Në vijim të ideve dhe të filozofive të paraqitura më
sipër, Libri i nxënësit i prezanton idetë në shumë
mënyra: me shkrim, me diagrame, me grafikë, me
tabela dhe me fotografi. Mësimi përmban një larmi
të pasur mënyrash të të nxënit dhe të mësimdhënies,
si lexime dhe shkrime individuale, diskutim pune në
grupe dhe çifte, veprimtari dhe diskutime të të gjithë

klasës, zgjidhje të problemeve, hulumtime, veprimtari
kërkimore, prezantime, analiza, përmbledhje
dhe pasqyrime. Për më tepër, në Librin e Mësuesit
përfshihen sugjerime për veprimtari të tjera, si
ekskursione dhe vizita arsimore.

Kërkimi shkencor – të nxënit e
proceseve shkencore
Kjo paketë mbështet dhe zhvillon hulumtimin
shkencor. Nxënësit nxiten të mendojnë dhe
të pasqyrojnë mënyrat e ndryshme të punës
dhe të të menduarit të shkencëtarëve. Ajo
bazohet te vërtetimi i hipotezave: të mbërrish te
dija dhe të kuptosh, nëpërmjet vëzhgimit dhe
eksperimentimit.
Shkencëtarët bëjnë përparime nëpërmjet vëzhgimit
dhe ngritjes së pyetjeve mbi atë që shohin dhe që
dinë. Në këtë mënyrë, ata zhvillojnë hipoteza, që i
testojnë nëpërmjet eksperimenteve, për të zbuluar të
vërtetën dhe për të zhvilluar dije të reja. Kjo thellohet
më tej në temën “Si të bëhesh shkencëtar”, në Librin e
nxënësit dhe në shënimet e mësimdhënies.
Shkenca u mëson nxënësve të mendojnë në mënyrë
të strukturuar, gjë që është e mirë për të analizuar
dhe zgjidhur probleme. Megjithatë, shkenca është
edhe një aventurë krijuese njerëzore dhe është e
rëndësishme që nxënësit ta kuptojnë këtë. Imagjinata
është thelbësore për përparimin shkencor, ashtu siç
është edhe për letërsinë dhe artet e tjera.
Librat e kësaj pakete u lejojnë nxënësve të zhvillojnë
aftësitë e hulumtimit shkencor, duke u marrë me çdo
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proces të përshtatshëm të hulumtimit shkencor,
në çdo fazë. Për më shumë, nxënësit nxiten të
planifikojnë dhe të kryejnë hulumtime në shkallë
të gjerë në klasat e mëvonshme, si zbatim i aftësive
të nxëna më herët.

Të menduarit dhe të
arsyetuarit shkencor
Është thelbësore që ashtu siç marrin njohuri
shkencore, nxënësit të nxiten dhe të mësojnë
të mendojnë e të arsyetojnë me kokën e tyre.
Përveçse janë aftësi të rëndësishme në jetë,
kompetencat e të menduarit, të arsyetuarit dhe
kërkimit i bëjnë nxënësit të mësojnë të pavarur dhe
të lirë, madje janë në gjendje t’i interpretojnë e t’i
kuptojnë më shpejt idetë e reja. Në këtë paketë,
kompetenca e të menduarit dhe e të arsyetuarit
nxitet, ushqehet, praktikohet dhe vlerësohet në
çdo nivel. Shkencëtarët përdorin të menduarin
logjik deduktiv për të arritur në konkluzione të

bazuara mirë, duke u nisur nga e njohura, për të
zbuluar të panjohurën. Ata përdorin arsyen dhe
argumentin e bazuar mbi fakte e prova, për të
vërtetuar çështjen e tyre. Duke u lejuar nxënësve të
përjetojnë këto procese, kurioziteti dhe entuziazmi
i tyre do të ngrihet në atë pikë që kërkesa për të
nxënë një dorë faktesh, nuk e arrin dot. Të gjitha
premisat e “të nxënit nëpërmjet zbulimit” është se
kështu u lejojmë nxënësve të përjetojnë emocionin
e zbulimit.
Mësuesit duhet t’i bëjnë ballë tundimit, për t’ua
treguar përgjigjet, për t’u dhënë zgjidhje dhe
për t’u ofruar më shumë mbështetje nga ç’duhet
nxënësve të tyre. Veprimtaritë e të nxënit në libra
dhe mbështetja e ofruar në Librin e mësuesit,
ndihmon për krijimin e një ambienti të të nxënit,
ku edhe nxënësit mund të planifikojnë, të zbulojnë
e të mësojnë vetë ide të reja – me ju si udhëzues e
lehtësues. Jepuni kohë t’i mendojnë e t’i diskutojnë
idetë, para se t’i drejtoni me dashamirësi ata që
kanë nevojë për mbështetje.

Teknika të mësimdhënies
Kjo është një hyrje e shkurtër për disa teknika të
mësimdhënies, që do t’ju ndihmojnë në procesin e
mësimdhënies dhe të të nxënit. Mund të provohet
se shkenca përbëhet nga tri pjesë:
●

fakte shkencore

●

njohuri shkencore

●

të kuptuarit shkencor

Faktet dhe njohuritë shkencore hyjnë shumë në
punë, por për fat të keq, ato jo gjithmonë çojnë
në të kuptuarin shkencor. Të jesh në gjendje të
mbash mend fakte dhe njohuri shkencore është e
nevojshme, vetëm kur të kërkohet të kujtosh një
fakt të caktuar. Për shembull:
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Pyetje:

Cilët janë prodhuesit?

Përgjigje:

Bimët

Të dish përgjigjen e kësaj pyetjeje nuk e çon
të nxënit më tej. Nuk kërkon aftësi më të larta
të menduari, as të ndihmon për zgjidhjen e
problemeve të tjera. Por, nëse një nxënës kupton
se si kryhet procesi i fofosintezës, ai mund të
parashikojë dhe më pas të shpjegojë se sa më
të gjëra të jenë gjethet e bimëve, aq më shumë
ushqim prodhojnë ato. Të kuptuarit u jep
mundësinë nxënësve t’i zbatojnë dijet, të zgjidhin
problemet dhe ta çojnë më tej nxënien e tyre.

Kjo seri synon të japë jo vetëm fakte e njohuri
shkencore, por edhe të kuptuar shkencor. Disa
strategji janë më të mira në të mësuarin e të
kuptuarit, sesa të tjerat.

Pyetjet efektive janë çelësi
Njerëzit mund të mësojnë të kuptojnë duke
dëgjuar dhe duke lexuar, por kjo është e mundur
vetëm nëse kanë arritur teknika të sofistikuara të të
nxënit dhe kanë formim të mjaftueshëm njohurish
dhe të kuptuari, që mund të përkojë me çdo ide
të re. Prandaj mund ta çoni më tej të kuptuarin,
për shembull për mësimdhënien tuaj, nëpërmjet
këtyre përqasjeve, por kjo nuk funksionon për
nxënësit e vegjël. Për nxënësit pa përvojë dhe me
shumë pak aftësi, është mësuesi ai që iu mundëson
përparimin nga cekëtinat e thirrjes në kujtesë tek
thellësitë e të kuptuarit. Qasjet ndaj të nxënit dhe
mësimdhënies në këtë paketë përqendrohen
te mësimdhënia e të kuptuarit. Natyrisht që
mbulohen edhe faktet e dijet shkencore, ndryshe
do të kishte mangësi konteksti dhe përmbajtjeje,
por veprimtaritë janë hartuar në mënyrë të tillë
që të zhvillojnë të menduarin dhe aftësitë e të
nxënit. Kërkimet na tregojnë se mësuesit ngrenë
deri 400 pyetje në ditë. Kjo mund të jetë 30% e
kohës së mësimdhënies. Është e qartë se kjo kohë
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e shpenzuar për të përmirësuar teknikat tona
të ngritjes së pyetjeve, do të kenë një ndikim të
rëndësishëm mbi të nxënit. Po ju japim disa ide të
pyetjeve të ndërlikuara, që mund t’i përdorni gjatë
procesit mësimor:
●

Pse po e bën pyetjen?

●

Ç’lloj pyetje do të bësh?

●

Kur do t’i bësh pyetjet?

●

Si do t’i bësh pyetjet?

●

Cilëve prej tyre do t’ua bësh pyetjet?

●

Si pret të të përgjigjen?

●

Si do të përgjigjesh, nëse personi s’e kupton
pyetjen?

●

Si do të reagosh ndaj një përgjigjeje të
papërshtatshme ose të gabuar?

●

Si do të reagosh ndaj një përgjigjeje të
përshtatshme?

●

Sa do të presësh për një përgjigje?

Si mësues, ne bëjmë pyetje për një sërë arsyesh:
●

për të tërhequr vëmendjen;

●

për të kontrolluar nëse nxënësit e kanë
mendjen;

●

për të kontrolluar të kuptuarit;

●

për të përforcuar ose për të ndrequr një temë;

●

për të rritur të kuptuarit;

●

për të nxitur të menduarit;

●

për të zhvilluar një diskutim.

Për t’u përqendruar te të menduarit e të kuptuarit,
na duhet t’i rikthehemi Blumit. Ashtu siç thamë,
Blum përshkruan gjashtë nivele të procesit të të
menduarit:
●

njohja

●

të kuptuarit

●

zbatimi

●

analiza

●

sintetizimi

●

vlerësimi.

Kjo thekson nevojën për të ngritur pyetje të
përpiluara në më nyrë të tillë që të nxitin mendim
më të thellë. Nëse bëjmë vetëm pyetje në nivelin
e njohjes, nuk do t’i nxitim nxënësit të analizojnë
ose të sintetizojnë ide të reja. Duhet të mendojmë
edhe për natyrën dhe stilin e pyetjeve tona. Dy
kategoritë kryesore të pyetjeve janë: pyetje të
mbyllura dhe pyetje të hapura.

Pyetje të mbyllura
Këto pyetje kanë prirjen të kenë vetëm një ose
sasi të kufizuara përgjigjesh të sakta. Ato kërkojnë
thirrjen në kujtesë të fakteve. Janë të nevojshme
për seancat e pyetjeve dhe të përgjigjeve në
grup, për t’i kontrolluar nxënësit shpejt, për
t’ua rifreskuar kujtesën ose dhe si lidhje për një
veprimtari të re. P.sh.:
Pyetje:
Përgjigje:

Çfarë prodhojnë bimët?
Ushqim

Pyetje:
Përgjigje:

Çfarë ngjyre kanë gjethet e bimëve?
Të gjelbër.

Pyetjet e mbyllura janë shumë të mira për të thirrur
njohuritë në kujtesë, por përgjithësisht nuk të
bëjnë produktivë në lidhje me diçka tjetër.

Pyetje të hapura
Këto lloj pyetjesh mund të kenë disa përgjigje
të ndryshme dhe mund të jetë e vështirë të
vendosësh se cila është e sakta. Përdoren për të
zhvilluar të kuptuarin dhe për të nxitur njerëzit të
mendojnë për problemet dhe idetë. Këto i nxitin
njerëzit të mendojnë, ta tjetërsojnë informacionin
dhe janë shumë më të ndërlikuara. Prej tyre nuk
kërkohet një përgjigje e vetme e saktë, po kërkohet
që nxënësi të mendojë se cila mund të jetë e
sakta. Kur mësuesi i ka vënë nxënësit të mendojnë,
atëherë ai mund ta përdorë këtë informacion
për t’i çuar të gjithë nxënësit drejt përgjigjes së
saktë, ndërsa, në të njëjtën kohë, nxit të kuptuarit.
Prandaj këto pyetje janë produktive në termat
arsimorë. P.sh.:
Pyetje:

Si e prodhojnë bimët ushqimin?

Përgjigje:

Duke përdorur ujin, dyoksidin e
karbonit dhe energjinë diellore.

Pastaj mësuesi mund të ndjekë linja të mëtejshme
të hulumtimit për të shtrirë të nxënit. Për shembull,
mësuesi mund të pyesë: “Cilat kafshë ushqehen
me bimë?” ose “Pse disa kafshë ushqehen vetëm
me bimë?”. Këto pyetje ndjekëse me “cilat” dhe
“pse” i nxitin nxënësit të mendojnë më thellë për
shkencën dhe të kuptuarit e tyre mbi idetë kyçe dhe
parimet. Pyetjet e hapura kërkojnë që nxënësit të
bëjnë lidhjet mes ideve dhe të zbatojnë njohuritë.
Ato shpesh kërkojnë që nxënësit të shfrytëzojnë
logjikën dhe imagjinatën. Pyetjet e hapura kërkojnë
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një kohë më të gjatë të të menduarit dhe të të
përgjigjurit, sesa pyetjet e mbyllura dhe mund të
çojnë në diskutime ose debate më të gjera.

Vargjet e pyetjeve
Pyetjet e hapura dhe të mbyllura mund të lidhen së
bashku për të krijuar një varg. Një varg i planifikuar
mirë, mund të çojë në të kuptuar shumë më të
përmirësuar. Filloni me disa pyetje të mbyllura, të
ngritura mbi fakte relativisht të thjeshta dhe shkoni
drejt pyetjeve më të hapura. Kjo njihet si “ndërtimi
i agjendës”. Në të njëjtën kohë, ju mund të kaloni
nga individi tek çifti dhe pastaj në diskutime me
grupe të vogla, ndërsa pyetja sa vjen e hapet dhe
kërkon të menduar të nivelit më të lartë. Me këtë
varg ne nxitim një “klasë hetuese”, ku përdoren
pyetjet e mbyllura, por edhe pyetjet e hapura, për
të ngacmuar mendjet hetuese.

Teknika pyetjesh e përgjigjesh
– disa këshilla
1 Teknika “mos i drejto nxënësit drejt tunelesh të
errëta”
Nxënësit duhet ta dinë se ku po shkojnë para se
të fillojnë rrugëtimin e tyre të të nxënit, prandaj
tregojuani këtë. Për shembull:
“Sot do të ndërtojmë zinxhirë ushqimorë.”
Kjo u jep nxënësve idenë e madhe mbi të cilën
mund të varin informacionin që do të pasojë dhe ta
kuptojnë atë.

3. Teknika “lëvdoji të gjitha përgjigjet”
Nëse nxënësit tanë do të kenë besimin ta ndajnë
me të tjerët atë që mendojnë dhe të sugjerojnë,
atëherë na duhet t’i vlerësojmë dhe t’i falënderojmë
për përpjekjet e tyre, pavarësisht se sa mund të
kenë gabuar; edhe në qoftë: “goxha tentativë, por
nuk është ende përgjigja e duhur. Prit se mos të
ndihmoj - mendon se mos ka ndonjë lidhje me
nxehtësinë e Diellit e cila shpërndahet kudo?”
Zakonisht ka një gjurmë saktësie në përpjekjet e
shumicës së nxënësve, që ne mund ta lëvdojmë.
4. Teknika “shpjego nëpërmjet përgjigjeve të
nxënësve”
Një mësues mund të bëjë një pyetje të tillë:
“Pse ka 600 fara një shalqi?”
Si nxënës, unë nuk e di përgjigjen dhe kam frikë mos
dështoj.
Nëse mësuesi përdor teknikat 2 dhe 3, pra i pyet
nxënësit se çfarë mendojnë dhe ua vlerëson
përgjigjet, atëherë kjo linjë produktive hulumtimi
do t’i japë mësuesit mundësinë ta çojë një nxënës
dhe gjithë klasën, jo vetëm drejt përgjigjes së
duhur, por edhe drejt të kuptuarit.
Arti i këtyre teknikave është të përzgjedhësh
elementet e saktësisë nga nxënësit dhe pastaj ta
zgjerosh e të shpjegosh, duke i ndihmuar të gjithë
nxënësit të kuptojnë. Për shembull:
Nxënësi:
Mësuesi:

2 Teknika “pyeti nxënësit se çfarë mendojnë”
Nxënësve zakonisht u mungon besimi t’u
përgjigjen pyetjeve si:
“Si hyn energjia diellore te bima?”
Veç në mos qofshin të sigurt për përgjigjen e saktë,
me gjasë do të ngurrojnë të përgjigjen, sepse
druajnë se mos nuk ia dalin dot mbanë. Gjithsesi, ju
mund ta riformuloni pyetjen dhe të thoni:
“A ka ndonjë lëndë në gjethet e bimëve që kap
energjinë diellore?”
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Kështu u jepni ide, edhe pse nuk janë të sigurt
se do të jenë të saktë. Në këtë mënyrë nuk do të
keni gjithmonë të njëjtët nxënës të gatshëm për
t’u përgjigjur dhe mund t’iu krijoni besim edhe
nxënësve të tjerë, duke u rritur vetëvlerësimin.

Nxënësi:
Mësuesi:

Mendoj sepse duan të rrisin shumë
shalqinj të rinj!
Përgjigje e mirë. Çështja është rritja
dhe jeta e re. Gjithsesi, mendon se kur
një shalqi zhvesh farat, do të mbijnë
edhe 600 shalqinj të rinj krah tij?
Jo, jo që të 600 farat!
Mirë, kjo është e rëndësishme. Sapo
më the se jo të gjitha mbijetojnë. Sa
mendon se mbijetojnë?

Kështu mësuesi drejton dhe u shton informacion
përgjigjeve të nxënësit për të arritur tek të
kuptuarit e “të prodhuarit shumë, që të mund të
mbijetojnë pak për të përçuar specien”. Këtë mund
t’ua tregoni nxënësve që në fillim sipas mënyrës së
mësimdhënies me mësuesin në qendër ose sipas
modelit didaktik, por gjithsesi do të zbuloni se, për
shkak se nxënësit janë përfshirë në mënyrë aktive
në këtë rrugëtim, ata jo vetëm do kujtojnë, por
edhe do të kuptojnë.
5. Teknika “mos i lër nxënësit të përpëliten”
Nëse zbuloni se po bëni pyetje dhe përgjigjet
nuk po i afrohen fare asaj që kërkoni, atëherë
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thojuni nxënësve përgjigjen ose sugjeroni të
zgjedhin nga një mori përgjigjesh. Pa këtë, progresi
i mësimit ndalet, dhe si nxënësit, ashtu edhe
mësuesi irritohen. Çoje mësimin përpara. Thojeni
përgjigjen, zgjerojeni dhe shpjegojeni.
6 Teknika “e përgjigjes së duhur”
Nëse merrni përgjigjen e duhur, atëherë është
shumë mirë, apo jo? Vetëm personi që ka dhënë
përgjigjen e kupton pse është e saktë, ndaj duhet
ta zgjeroni e ta shpjegoni, që edhe pjesa tjetër e
klasës të mund të kuptojë si nxënësi.
Mësuesi:

Përgjigje e mirë. Ç’të bëri ta mendoje?

Mësuesi:

E kuptoj se ç’deshe të thuash; bëre
lidhjen mes bimës dhe Diellit dhe
mendove se nxehtësia e Diellit ndihet
pavarësisht se është e padukshme. Ajo
shpërndahet kudo dhe ndihmon bimët
të përgatisin ushqimin. Shumë mirë!

Teknika të mësimdhënies me
bazë hulumtimin shkencor
Teknikat e mësipërme të pyetjeve janë të njëjtat
strategji të përdorura në Librin e nxënësve, në
hulumtimin shkencor. Gjithsesi, në hulumtimin
shkencor duhet shtuar një shtresë metodologjie,
pasi aty duhet të mësohen këto aftësi shkencore:
vëzhgimi, krahasimi, parashikimi, identifikimi i
faktorëve, kontrolli i ndryshoreve, testimi me një
ndryshore, regjistrimi dhe interpretimi. Teknika juaj
duhet të zgjerohet si në pyetje mbi proceset, ashtu
edhe në pyetje mbi përmbajtjen. Për shembull:
●

Çfarë mendoni se do të ndodhë?

●

Pse ju kërkohet të shtoni ujë? Çfarë arrini
të shihni? A keni parë herë tjetër diçka të
ngjashme?

●

Si do ta provoje për të parë se cili është më i thatë?

●

Pse nuk ishte testim me një ndryshore më parë?

Libri i nxënësit përfshin një sërë shembujsh me
pyetje të tilla, por ju do të mund t’i ndiqni dhe t’i
shndërroni në një mënyrë të thjeshtë për t’i nxitur
nxënësit të mendojnë për shkencën. Kur tregoni
një fenomen ose diskutoni një ide, bëjuni nxënësve
pyetjeve të bazuara mbi hulumtimin. Përfshini
edhe pyetje për sigurinë dhe për përdorime të
shkencës në jetën e përditshme. Një qasje që
bazohet në hulumtim, i nxit nxënësit të mendojnë
“pse” dhe “si”, jo vetëm “çfarë”.

E gjithë klasa ose puna në grup
Metoda e pyetjeve dhe e përgjigjeve ndaj gjithë
klasës funksionon shumë mirë dhe veprimtaritë
e strukturuara mirë për të gjithë klasën mund
t’i ndihmojnë nxënësit të plotësojnë detyrën.
Gjithsesi, kontributet dhe përfshirja zakonisht
arrihen me grupe të vogla.
Puna në grup mund t’i ndihmojë nxënësit të nxënë
në mënyrë më efikase. Ata mund ta mësojnë më
mirë shkencën dhe të nxënit bashkëveprues,
çka mund të ndihmojë në kohezionin shoqëror,
motivimin dhe përmirësimin e vetëvlerësimit.
Nxënësit që janë të ndrojtur kanë më shumë gjasa të
kontribuojnë në një diskutim me një tjetër person,
ose me një a dy të tjerë që dalin vullnetarë të japin
ide para gjithë klasës. Për më tepër, duke ndarë
punën, nxënësit mund të mbulojnë më shpejt dhe
më shumë terren. Grupi i vogël është gjithashtu një
forum i mirë për të prodhuar krijimtari.
Një përparësi tjerë që nuk duhet nënvleftësuar
është se puna në grupe të vogla e çliron mësuesin
nga të ndenjurit para klasës dhe nga të drejtuarit
e saj si një e tërë. Mësuesi mund të lëvizë nëpër
klasë dhe ta drejtojë vëmendjen, kur dhe ku ka më
shumë nevojë. Nevojat individuale marrin përgjigje
më të mirë kështu.

Si t’i përdorim këta libra
Libri i nxënësit
Faqet hapëse
Secila temë fillon me faqe plot ngjyra vërtet
mbresëlënëse. Qëllimi i këtyre faqeve është të
fillojë temën e kapitullit me një gamë pamjesh dhe
veprimtarish ngacmuese, për t’i përfshirë nxënësit
menjëherë në idetë kryesore pas kapitullit. I nxit
edhe të mendojnë për dijet dhe të kuptuarin që
kanë. Këto faqe mbresëlënëse janë më së shumti

me pamje, por kanë edhe pyetje të shkurtra dhe
veprimtari për të prezantuar një skicë të shpejtë të
asaj që mbulohet dhe për të nxitur diskutimin.
Kjo mund t’i ndihmojë nxënësit të shohin pamjen
e plotë të kapitullit dhe përmbajtjen e tij. Nxitni
sa më shumë biseda që të jetë e mundur kur të
përdorni faqet mbresëlënëse. Ato ju japin një
mundësi të shkëlqyer që të theksoni hulumtimin
shkencor dhe aftësitë e vëzhgimit.
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Faqet e temës
Shumica e faqeve të temës në çdo temë lidhet me
përmbajtjen ose hulumtimin shkencor të kapitullit.
Secili lidhet drejtpërsëdrejti me rezultatin e të
nxënit për atë temë.
Faqet kanë shumë figura, me pamje tërheqëse dhe
domethënëse, diagrame dhe veprimtari. Ka pesë
lloj veprimtarish:
Veprimtari me shkrim. Ka hapësira ku nxënësit
regjistrojnë përgjigje të shkurtra për pyetjet kyçe,
duke përdorur informacionin në faqe.
Veprimtari diskutimi. Nxënësit nxiten të
diskutojnë ide e qasje shkencore dhe pritet të
punojnë në çifte dhe në grupe të vogla tre-katër
veta, për këto lloj veprimtarish.
Zbulo. Nxënësit prezantohen me çdo zbulim në
Librin e nxënësit dhe nxiten të përdorin Bllokun
e shënimeve si shtesë ndaj Librit të Nxënësit për
të regjistruar planet, shënimet shkencore dhe
rezultatet për secilin zbulim. Zbulimet mbështeten
me udhëzime hap pas hapi në Librin e mësuesit.
Veprimtari matëse
Pyetjet “Si mendon?”

Libri i mësuesit
Ky libër përmban përgjigje për pyetjet me shkrim
dhe sugjerime përgjigjesh që mund të merren nga
nxënësit, kur përfshihen në veprimtari diskutimesh.
Për më tepër, sigurohet mbështetje duke sugjeruar
veprimtaritë e zgjeruara dhe pyetjet në vijimësi, që
mund të doni t’i përdorni.

Zbulo
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Një përbërës kritik dhe i përbashkët i faqeve të
Librit të nxënësit janë veprimtaritë e hartuara
për t’i ndihmuar njerëzit të zhvillojnë aftësitë e
tyre të hulumtimit shkencor. Nxënësit nxiten të
bëjnë parashikime, të hartojnë e të planifikojnë
hulumtime, të zbatojnë hulumtimet e përzgjedhura,
të analizojnë, të mbledhin, të interpretojnë dhe
të analizojnë rezultate. Ndonjëherë aftësitë e
hulumtimit shkencor trajtohen më vete dhe herë
të tjera, sidomos në fazat e mëvonshme, pritet
që nxënësit t’i organizojnë vetë dhe të bëjnë
hulumtime relativisht të ndërlikuara.
Për të mbështetur zhvillimin e kësaj aftësie,
veprimtaritë e hulumtimit kanë udhëzime të
qarta ose, nëse janë bërë enkas, që rezultatet

të jenë të hapura, mbështeten nga një sërë
pyetjesh ndihmëse ose udhëzime. Shënimet e
mësimdhënies mbështesin organizimin e klasës,
procesin e hulumtimit, rezultatet e pritshme dhe
burimet e nevojshme.
Blloku i Zbulimit
Përgjigje të shkurtra ndaj pyetjeve zbuluese mund
të shkruhen në hapësirën e duhur në Librin e
nxënësit, por kur kërkohet planifikimi dhe hartimi i
hulumtimeve më të detajuara, nxënësit këshillohen
të përdorin një Bllok Zbulimi shtesë. Sugjerojmë
t’u jepni nxënësve nga një bllok shënimesh me
faqe të bardha A4 në fillim të çdo faze, që të mund
ta përdorin për hulumtime gjatë gjithë vitit. Kjo u
mëson modelin se si punojnë shkencëtarët dhe
mund të siguroheni se nxënësit mbajnë plane të
detajuara, shënime, regjistrime të dhënash, ide
dhe përmbledhje në këtë bllok shënimesh. Kjo bën
që Libri i nxënësit të mbetet për përgjigje më të
shkurtra dhe më të përqendruara.
Pyetjet “Si mendon?”
”Secila temë përmban nëpër të edhe pyetje të
shpejta “Si mendon...? këto kanë si synim t’i nxitin
nxënësit të mendojnë më thellë mbi një koncept
ose të përpiqen ta zbatojnë një ide në një kontekst
të ri. Këto janë shumë të nevojshme në zhvillimin
e aftësive të të menduarit dhe mund të përdoren
edhe për të bërë dallime.
Vlerësim formues
Çdo temë në një kapitull ka një mundësi vlerësimi
të përfundimit të temës. Këtu përfshihen pyetje
në një mori formatesh: lojëra të vogla, lojëra me
enigma, diagrame për t’u etiketuar, që i nxitin
nxënësit të provojnë të kuptuarit e tyre mbi
objektivin që sapo është mbuluar nga tema. Në
shënimet e mësimdhënies gjenden këshilla se si
mund të përdoren dhe të përfshihen në mësime.
Për më tepër, çdo kapitull në Librin e nxënësit
përfundon me një pjesë “Çfarë mësuam për...”. Paçka
se janë vendosur në fund të modulit, këto faqe janë
hartuar të përdoren gjatë tij. Pas përfundimit të çdo
teme dhe kryerjes së vlerësimit formues, nxënësit
mund të ndalojnë tek veprimtaritë përkatëse në
faqet “Çfarë mësuam për...”. Këto do të jenë një
testim i shkurtër i të kuptuarit dhe një mundësi për
të vetëkontrolluar përparimin dhe besimin. Duke iu
kthyer faqeve “Çfarë kemi mësuar për ...” nëpër gjithë
kapitullin, ndërsa mbulohet secila temë, nxënësit
përfshihen në mënyrë të vazhduar me procesin e
shqyrtimit dhe të pasqyrimit.

Hyrje
Vlerësim përmbledhës
Në fund të kapitullit, mund t’u kërkoni nxënësve
të shohin faqet shqyrtuese dhe të marrin në
konsideratë progresin që kanë bërë. Ata mund
të shohin sërish përgjigjet e hershme dhe të
monitorojnë progresin e tyre. Shprehja e nivelit
të sigurisë lihet në zgjedhjen tuaj. Nxënësve
u tregohet një rreth i zbrazët, të cilin mund të
kërkoni ta plotësojnë në disa mënyra, në varësi të
moshës së tyre dhe parapëlqimeve që kanë. Për
shembull, mund të bëjnë një fytyrë të qeshur, pa
emocione, ose të ngrysur, për të treguar siguri
të lartë, mesatare ose të ulët. Në një mënyrë të
ngjashme, mund t’u kërkoni ta ngjyrosin rrethin
me të gjelbër për shumë siguri, me të verdhë për
siguri dhe me të kuqe për pasiguri. Po ashtu, mund
të zhvilloni edhe një sistem më të sofistikuar, duke
u kërkuar nxënësve të shkruajnë një numër nga 1-5
në rreth, ku 1 mund të thotë pa besim dhe 5 me

shumë besim. Sistemi i fundit ju ndihmon t’i nxitni
nxënësit të shtojnë pikë për një kapitull ose grupe
kapitujsh, për të mbledhur disa të dhëna përparimi.
Reja e fjalëve
Çdo Libër i nxënësit përmban edhe një fjalor për
t’u plotësuar nga nxënësi në fund të librit, fjalor i
cili mbulon të gjithë kapitujt. Ndërsa nxënësve u
prezantohet një fjalë e re kyçe – qoftë përmbajtje,
qoftë hulumtim shkencor – kërkojuni të bëjnë fjalorin
e tyre, duke e kthyer te fjala në fund të librit dhe
duke shkruar, me mbështetjen tuaj, një përkufizim
të thjeshtë në gjuhën e tyre. Do të gjejnë boll
mbështetje edhe në Librin e nxënësit, pasi fjalët kyçe
nuk prezantohen pa shpjegime. Qëllimi i bërjes së
fjalorit nga vetë nxënësit është që të promovojnë një
proces më ndërveprues dhe të ndihmojnë të nxënit.
Ky mbështetet nga fjalori i plotë i termave kyçe në
Librin e mësuesit.

Si ta përdorim mbështetjen gjuhësore në klasë
Studimi i shkencës përfshin familjarizimin me
një fjalor të gjerë e specifik. Këtë ndonjëherë
e përcaktojmë si gjuha e shkencës. Libri i
nxënësit e mbështet zhvillimin e gjuhës, duke
identifikuar qartë fjalët kyçe në Renë e fjalëve në
faqet mbresëlënëse dhe duke e qartësuar mirë
përmbajtjen kyçe, si edhe fjalët e kërkimit shkencor
për çdo mësim. Fjalori ndërveprues ka gjithashtu
rëndësi themelore në ndihmën që u jep nxënësve
për të kuptuar gjuhën. Faqet e temës në Librin e
nxënësit gjithashtu ndërthurin fjalët me pamjet,
pasi kjo është më efikase për nxënësit për të
kuptuar thelbin e fjalëve. Lidhja e pamjes me fjalën
është një faktor thelbësor në zhvillimin gjuhësor.
Përsëritja është gjithashtu shumë e rëndësishme
edhe te Libri i nxënësit, pasi nëpërmjet saj
prezantohen dhe përforcohen fjalët, duke i treguar
ato dhe duke u kërkuar nxënësve t’i përdorin në
diskutime e në përgjigje.
Secila pjesë e shënimeve të mësimdhënies që
lidhet me një veprimtari ose mësim të caktuar,
mundëson gjithashtu mbështetje specifike
gjuhësore. Këshilla të detajuara dhe specifike
gjenden për çdo fjalë kyçe, bashkë me fjalë të
tjera thelbësore për gjuhën dhe të shkruarit
shkencor. Sugjerohen një sërë strategjish,
përfshirë ndarjen e skedave didaktike; lojërat
me karta, muret e fjalëve, lojëra në skuadër, për
të përcaktuar ose shpjeguar fjalë; përdorimin e

fjalëve të ngjashme, për të shpjeguar kuptimin
dhe zbulimin e origjinës së fjalëve.
Parimet kryesore për mbështetjen gjuhësore janë:
●

fjalët duhet të prezantohen dhe të shpjegohen
me kujdes; fjalët duhet të shpjegohen në
kontekst; përsëritja është thelbësore; fjalët
duhet të lidhen me pamje ose veprime;
nxënësit duhet të zhvillojnë fjalorin e tyre;të
nxënit e fjalorit duhet të jetë argëtues; gjuha
nuk duhet të jetë pengesë për të nxënit.

Jo të gjithë nxënësit do t’i kuptojnë idetë dhe
konceptet në të njëjtën masë dhe me siguri që ka
nxënës me aftësi të ndryshme gjuhësore. Faqet
e Librit të Nxënësit janë krijuar që të ndiqen e të
përdoren lehtësisht. Ato kanë edhe sugjerime për
punë dhe veprimtari të mëtejshme në çdo kapitull
të këtij libri. Kjo do t’ju ndihmojë të bëni dallimet
mes të nxënit dhe të krijoni mundësi alternative
të të nxënit. Këshillat për çiftet dhe grupet do t’ju
hyjnë veçanërisht në punë, duke ju ndihmuar të
plotësoni nevojat e individëve.
Për më tepër, Libri i nxënësit përmban një gamë të
gjerë fletësh pune e veprimtarish mbështetëse dhe
sugjerimesh për punë të zgjeruar dhe të nxënit në
shtëpi. Blloku i shënimeve gjithashtu i strukturon
veprimtaritë me më shumë detaje, veçanërisht
punën hulumtuese, prandaj sidomos për nxënësit
me arritje të ulëta ai do të jetë vërtet i vlefshëm.
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6 Si të bëhesh shkencëtar?
Këto faqe ju ndihmojnë t’u
mësoni nxënësve se si të
hulumtojnë gjatë orëve të lëndës
së biologjisë. Struktura e faqeve
ndjek atë të Librit të Nxënësit në
mënyrë që t'i udhëhiqni nxënësit
hap pas hapi.
Diagrami tregon idetë e
rëndësishme të kërkimit
shkencor. Në Librin e nxënësit
jepet shembulli i një hulumtimi:

Bëni pyetje

Pak njohuri
Ka vite që nxënësit bëjnë punë praktike në orët e
shkencave të natyrës. Shpeshherë ata ose shohin
një demonstrim ose e kryejnë eksperimentin vetë
në bazë të udhëzimeve të detajuara që u jepen
gojarisht ose me shkrim. Megjithëse kjo mund të
jetë një qasje e dobishme, ajo nuk i lejon nxënësit
të zhvillojnë aftësi të tjera të kërkimit shkencor.
Qasja ndaj kërkimit shkencor, e zbatuar në këtë
skemë, i shtyn nxënësit të jenë më të përgjegjshëm
në identifikimin e asaj që duhet të hulumtojnë
dhe për mënyrën se si duhet ta hulumtojnë.
Nxënësit nxiten të reflektojnë mbi rezultatet dhe të
shpjegojnë domethënien e këtyre rezultateve. Kjo
mund të përmblidhet si vijon:

Planifikoni
një hulumtim

Kërkimi
shkencor

Shpjegoni
rezultatet

Cila pije përmban më shumë
sheqer?

Regjistroni
rezultatet

Bëni
vëzhgime

e rëndësishme që nxënësit ta kryejnë vetë të
gjithë procesin e hulumtimeve. Kështu ata bëhen
shkencëtarë.
Hulumtimet është më mirë të kryhen brenda
kontekstit të ideve shkencore që nxënësit mësojnë.
Ato nuk duhet të konsiderohen vetëm veprimtari
plotësuese. Nxënësit duhet të kenë njohuri bazë
që të kuptojnë hulumtimin. Idetë për kërkimin
shkencor zakonisht fillojnë me një stimulim.
Nxënësve u duhet informacion për të kuptuar idetë
shkencore bazë dhe për të formuluar pyetje, por jo
aq shumë sa të humbasin kureshtjen.
Pas këtyre hapave, çdo nxënës është në gjendje të
vazhdojë fazat e tjera të kërkimit shkencor.
Përmbledhtazi:
Konteksti
njohuritë bazë
kërkimi shkencor

stimuli

ÇFARË do të hulumtoj?

Bëni pyetje

SI do ta hulumtoj këtë?

Nxitja e nxënësve për të bërë pyetje është çelësi
për një kërkim shkencor të efektshëm. Nxënësve
u kërkohet të fillojnë pyetjet me fjalë të tilla, si:
cili, çfarë, a, pse. Atyre u jepen disa pyetje që
përkojnë me hulumtimin e dhënë si shembull:

ÇFARË më tregojnë rezultatet e mia?
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Parashikoni
se çfarë do të
ndodhë

Filloni këtu

Nxënësit nuk janë të detyruar të kryejnë
hulumtime të plota gjatë gjithë kohës. Ju mund
të përqendroheni në një ose dy faza të procesit
të kërkimit shkencor. Për shembull, paraqituni
nxënësve rezultate nga burime dytësore dhe
kërkojuni t’i shpjegojnë ato. Ose, planifikoni një
hulumtim dhe pa e kryer atë, diskutojeni me
nxënësit. Kjo ndihmon për t’u zhvilluar nxënësve
aftësitë e duhura për kërkimin shkencor. Është

●

Cilat pije përmbajnë sheqer?

●

Si mund ta gjej sa sheqer përmban secila pije?

●

A përmbajnë të gjitha pijet të njëjtën sasi
sheqeri?

Ndihmojini nxënësit që të bëjnë pyetje që në fillim.
Kjo është pjesa eksploruese e hulumtimit shkencor.

Hapat e kërkimit shkencor

Ju u zhvilloni nxënësve aftësitë e të pyeturit edhe
kur nuk jeni duke bërë hulumtim. Çfarëdolloj
pune shkencore që ndërmerrni, gjithherë bëjuni
nxënësve pyetje të tipit: Çfarë do të ndodhte sikur...
ose Pse ndodh kjo...

Parashikoni çfarë do të ndodhë
Kjo fazë e procesit të hulumtimit shkencor në
fazat e mëvonshme, quhet parashikimi. Në këtë
fazë, nxitni nxënësit tuaj të diskutojnë idetë
rreth asaj që ata mendojnë se mund të ndodhë.
Nxënësve u jepet një shembull parashikimi
bashkë me një pyetje:
Pyetja
Cila pije përmban më shumë sheqer?
Parashikimi
Kola me gaz.
Arsyeja
Kjo pije është shumë e ëmbël.

Planifikoni një hulumtim
Më vonë, kjo fazë do të njihet si “planifikimi i një
hulumtimi”. Nxënësit mund të planifikojnë vetë
hulumtime të thjeshta. Këto plane janë të lidhura
me hulumtimin e marrë si shembull, por pyetjet
kyçe janë:
Çfarë do të mbani të njëjta? Këto quhen ndryshore
të kontrolluara.
Çfarë do të ndryshoni? Këto quhen ndryshore të
pavarura.
Shpjegoni se faktori që nxënësit po masin, quhet
ndryshore e varur.
Është ide e mirë të diskutoni dhe të ndani planet
para se të filloni. Kjo do t’i lejojë nxënësit të
shohin shembuj të mirë dhe mund të kontrolloni
zbatueshmërinë e planeve.
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Bëni vëzhgime
Kjo fazë bazohet në aftësitë vëzhguese dhe në
përdorimin e saktë të mjeteve matëse. Gjatë
hulumtimit nxënësit:
●

masin vëllimin e pijeve në cm3;

●

masin sasinë e sheqerit në gramë.

Në hulumtime të tjera, për të marrë rezultatet
e nevojshme, duhet t’u tregoni nxënësve si të
përdorin termometrat. Tregojuni nxënësve për
rëndësinë e saktësisë në matje.

Regjistroni rezultatet
Nxitini nxënësit të shikojnë me kujdes rezultatet.
Në shembullin hulumtues, ata po gjejnë se cila pije
përmban më shumë sheqer. Për të krahasuar pije të
ndryshme duhet t’i përdorin rezultatet.
Pyetini nxënësit nëse ndonjë nga rezultatet e
tyre ishte e pazakontë. Diskutoni rreth vlerës së
përsëritjes së hulumtimeve për të parë sa të sakta
janë rezultatet. Gjithashtu, inkurajojini nxënësit të
ndajnë rezultatet e tyre për të parë nëse janë të
njëjta me ato të grupeve të tjera në klasë.
Pyetini nëse parashimi i tyre ishte i saktë.
Në fund të çdo hulumtimi, pyetini nxënësit nëse
mendojnë për ndonjë përmirësim të mundshëm.
Kjo është një pjesë e rëndësishme e kërkimit
shkencor të të dhënave. Gjithashtu, pyetini
nëse ky hulumtim i bëri të mendojnë për pyetje
të tjera. Vini në dukje se kërkimet e arrira të të
dhënave shkencore, gjithmonë ju çojnë drejt
pyetjeve të tjera. Kjo mund të çojë drejt më shumë
hulumtimeve. Për shembull:
●

Është e vërtetë që pijet më pak të ëmbla kanë
më pak sheqer?

●

Lëngjet natyrale të frutave kanë më pak sheqer
se kola me gaz?

Është e rëndësishme që në këtë fazë nxënësit
mund të vlerësojnë nëse kanë hartuar një testim të
besueshëm.
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6 Si të bëhesh shkencëtar?
Rrjeti planifikues i hulumtimit shkencor
Bëni pyetje
Çfarë do përpiqem të hulumtoj? Cila është pyetja ime?

Parashikimi i asaj që do të ndodhë

Arsyeja pse mendoj kështu është...

Planifikimi i hulumtimit
Do të më duhet...

Çfarë do të ndryshoj?

Çfarë do të mbaj të pandryshuar?

Do të mas...

Do të bëj...
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Do bëj kujdes...

Vizatimi i aparatit që do të ndërtoj.

Si të bëhesh shkencëtar:
Kërkimi
shkencor
Si të bëhesh
shkencëtar?

1
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Realizimi i vrojtimeve
Si mund t'i bëj vëzhgimet më të sakta?
Ç'mjete matëse mund të përdor?

Regjistrimi i rezultateve
Si mund t'i shënoj rezultatet
në mënyrë të rregullt?

Tabela do të jetë kështu.

A do të përdor tabelë?
Ç'lloj grafiku do të përdor?

Interpretimi i rezultateve
A vërej ndonjë vijueshmëri?

A ka ndonjë rezultat të pazakonshëm?

A e mbështesin rezultatet parashikimin?

Si mund ta bëj hulumtimin më të saktë?
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1 Zinxhirët ushqimorë
Në këtë kapitull nxënësit:

●

do të mësojnë se si mund të përdoren
zinxhirët ushqimorë për të pasqyruar
marrëdhëniet e të ushqyerit në një
mjedis;

1 Zinxhirët ushqimorë

●

do të studiojnë dhe ndërtojnë zinxhirë
ushqimorë në një mjedis të caktuar.

Sa kafshë mund të emërtoni në
këtë faqe?

•

zbuloni se zinxhirët ushqimorë
mund të përdoren për të treguar
marrëdhëniet ushqimore në një
habitat;

•

mësoni që zinxhirët ushqimorë
fillojnë me bimët (prodhuesit), të
cilat përdorin energjinë diellore;

•

kuptoni dhe analizoni fjalët:
prodhues, konsumator, grabitqar,
pre;

•

ndërtoni zinxhirë ushqimorë për
habitate të ndryshme;

•

mësoni se mjaft gjallesa në botë
janë në rrezik zhdukjeje.

zinxhir ushqimor
marrëdhënie ushqimore
konsumator
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prodhues

A e dini se...

Reja e
fjalëve

Zinxhirët ushqimorë

do të njohin dhe kuptojnë termat
‘prodhues’, ‘konsumator’, ‘grabitqar’ dhe
‘pre’;

A e mbani mend se çfarë do të
thotë fjala habitat (vendbanim)?

Në këtë kapitull, ju:

do të mësojnë se zinxhirët ushqimorë
nisin me një bimë (prodhuesi), e cila
përdor energjinë e Diellit;

●

Biologji

●
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grabitqar

Çdo gjallesë, për të

pre

mbijetuar, ka nevojë për
energjinë e diellit.

Si të fillojmë
Ky kapitull është ndërtuar mbi punën e mbuluar
në klasën e parë, Kapitulli 6, Rritja e bimëve; klasën
e dytë, Kapitulli 6, Bimët dhe kafshët përreth nesh;
klasën e katërt, Kapitulli 4, Mjediset, dhe klasën e
pestë, Kapitulli 4, Të shqyrtojmë rritjen e bimëve.
Tema prezantuese është ndërtuar me qëllim për
të aktivizuar dhe për të frymëzuar nxënësit, duke
u paraqitur atyre imazhe mbresëlënëse të bimëve
dhe të kafshëve që gjenden përreth nesh. Në temat
pasardhëse, nxënësit:
●

do të zbulojnë se si bimë dhe kafshë të
mjediseve të ndryshme i janë përshtatur
mjedisit ku jetojnë.

●

do të mësojnë se si këto bimë dhe kafshë janë
të varura nga njëra-tjetra.

Aftësi të nevojshme shkencore
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Puna kërkimore shkencore përqendrohet në
kryerjen nga ana e nxënësve të një sërë vëzhgimesh
të caktuara, në bërjen e krahasimeve dhe në
identifikimin e një shembulli, në propozimin dhe
në vlerësimin e shpjegimit të parashikimeve, duke
përdorur njohuritë dhe arsyetimin shkencor, si dhe
në hulumtimin e përfundimeve.

Fjalë kyçe
konsumator energji ushqyerje marrëdhënie
zinxhir ushqimor mjedis bimë grabitqar
prodhues

pre

Dielli

Fjalë kyçe të kërkimit shkencor
ndërtoj
identifikoj

përshkruaj
parashikoj

diskutoj

vizatoj

propozoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
●

të njihen nxënësit me kapitullin;

●

të rikujtojnë se çfarë është një mjedis;

●

të identifikojnë dhe të emërtojnë disa bimë dhe
kafshë.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë rreth
zinxhirëve ushqimorë dhe rreth marrëdhënieve
ushqimore.
Faqet hyrëse janë ndërtuar me qëllim për t’i nxitur
nxënësit të mendojnë rreth zinxhirëve ushqimorë,
duke paraqitur fotografi stimuluese dhe duke e
vendosur kapitullin në kontekstin e objektivave.

Zinxhirët ushqimorë

A ju kujtohet se cilit i referohej fjala ‘mjedis/
habitat’?
Kërkoni nga nxënësit t’i hedhin një shikim figurave
në faqet hyrëse dhe të lexojnë faktin “e rrallë”. (A e
dinit se çdo gjallese i nevojitet drita e Diellit për të
mbijetuar?) Shpjegoni se, drita e Diellit u siguron
bimëve energjinë që u nevojitet për të prodhuar
ushqim, dhe se njerëzit dhe kafshë të tjera përdorin
bimët si ushqim.
Pyetja hyrëse ka për qëllim t’i nxisë nxënësit t’i
rikthehen klasës së katërt, Kapitullit 4, Mjediset.
Pyesni nxënësit: Çfarë është një mjedis?
Kërkoni: Shkruani përkufizimin e fjalëve ‘mjedis/
habitat’ në fjalorin tuaj.
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Mbështetje gjuhësore
Një pikënisje me vlerë është edhe ‘reja e fjalëve’ në
fund të temës hyrëse. Ju mund t’i diskutoni disa
fjalë që janë të panjohura për nxënësit në klasë.
Gjithashtu, për çdo kapitull, ju mund të krijoni
një numër fjalësh, në mënyrë që nxënësit të kenë
mundësinë t’i shohin shpesh dhe ato të bëhen të
njohura për ta.
Fjalët që mund të shkaktojnë pak vështirësi janë
‘prodhues’ dhe ‘konsumator’, në rastet kur përdoren
në kontekstin e marrëdhënieve ushqyese. Kur
paraqitni termin ‘prodhues’, mund të theksoni se
ai ka lidhje me aftësinë e bimëve të gjelbra për të
prodhuar ushqimin e tyre. Me termin ‘konsumator’
ju mund të diskutoni idenë se, në këtë kontekst, ai
nënkupton diçka që ha (konsumon) një diçka tjetër.

Përgjigje e mundshme: Mjediset janë vendet
ku jetojnë bimët dhe kafshët.
Sa kafshë arrini të dalloni në këto faqe?
Kërkojuni nxënësve të punojnë dyshe ose në grupe
të vogla për të gjetur dhe për të numëruar kafshët
nëpër faqe. Pastaj kërkoni nga njëri nxënës i çdo
dysheje ose grupi të shkruajë emrin e një kafshe në
një letër të bardhë.
Përgjigje e mundshme: Katër: leopardi,
antilopa, zogu, dreri.
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Përgjatë zinxhirit ushqimor
Zbuloni se zinxhirët ushqimorë mund të përdoren
për të treguar marrëdhëniet ushqimore në një
habitat.

●

të kuptojnë se zinxhirët ushqimorë paraqesin
marrëdhënie ushqimore;

●

të kuptojnë se zinxhirët ushqimorë mund të
paraqiten me fjalë dhe me figura;

●

të ndërtojnë një zinxhir ushqimor.

Përgjatë zinxhirit ushqimor
Zbuloni se zinxhirët ushqimorë mund të përdoren për të
treguar marrëdhëniet ushqimore në një habitat.

Mendoni për habitate të ndryshme. Si mund të formojnë bimët
dhe kafshët atje një zinxhir ushqimor?

Ideja kryesore
Zinxhirët ushqimorë mund të përdoren për të
treguar marrëdhëniet ushqimore.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë
më tepër në lidhje me mënyrën se si zinxhirët
ushqimorë mund të zgjerohen për të formuar rrjeta
ushqimore, të cilat kanë më tepër informacion se
sa një zinxhir i thjeshtë ushqimor.

Një marrëdhënie ushqimore (ose lidhje ushqimore) na tregon se çfarë ha
çdo kafshë.
Një kafshë mund të hajë një bimë ose një kafshë tjetër.
Shikoni ﬁgurën e një zinxhiri ushqimor. Çfarë mendoni se tregon ajo?

Ndërtoni një zinxhir ushqimor duke
përdorur ﬁgurën e mësipërme.

Këtu mund të shikojmë një zinxhir
ushqimor:
bimë

insekt

hardhucë

ŏ

Bimët janë ushqim për insektet:
bima

gjarpër
ŏ

Çfarë tregojnë zinxhirët
ushqimorë?
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marrëdhëniet ushqimore në një habitat.
Një habitat është vendi ku jeton një bimë
ose një kafshë.
Marrëdhëniet ushqimore për një zinxhir
ushqimor janë paraqitur si më poshtë:

ŏ

Ndërtoni një zinxhir ushqimor, ku ju
të vendoseni në fund të tij. Bazohuni
në njohuritë që keni marrë.

insekti

për ushqim që të

jetojnë

.

Ne mund të përdorim fjalët ose
për të formuar
zinxhirë ushqimorë.
për

të treguar

hardhuca

Hardhucat janë ushqim për gjarpërinjtë:
hardhuca

si bimët dhe kafshët kanë nevojë

Ne përdorim

Insektet janë ushqim për hardhucat:
insekti

Zinxhirët ushqimorë tregojnë se çfarë ha
çdo kafshë përgjatë zinxhirit.
Ne përdorim shigjetat për të treguar

Zinxhirët ushqimorë janë të
rëndësishëm, sepse tregojnë se

A mendoni se mund të jeni pjesë e
një zinxhiri ushqimor? Mendoni çfarë
ushqimi hani. Nga vjen ai?

gjarpri

Përdorni fjalët nga kutia e fjalëve
për të plotësuar fjalitë rreth zinxhirit
ushqimor. Njëra është e plotësuar.

Zinxhirët ushqimorë

Bimët hahen nga kafshët, këto të fundit
hahen nga kafshë të tjera dhe kështu me
radhë. Mënyra se si ndodh e gjitha kjo
është paraqitur në një zinxhir ushqimor.

ushqimore.

7
Kutia e fjalëve
shigjeta figurat jetojnë marrëdhënie

Si të fillojmë
Në këtë temë, nxënësit do të njihen me zinxhirët
ushqimorë dhe dy mënyrat e ndryshme në të cilat
ato mund të paraqiten. Zinxhirët ushqimorë mund
të paraqiten me shkrim ose në formë diagrami me
ose pa tekst.

Mjetet e nevojshme
Nxënësit to të ndërtojnë një zinxhir ushqimor.
Këtu përfshihen pjesa më e madhe e mënyrave të
ndërtimit të zinxhirëve ushqimorë, duke përdorur:
lapsa, lapsa me ngjyra, shkumësa me ngjyra për
të ndërtuar një zinxhir me vizatim dore; fotografi
ose punë artistike për t’i prerë dhe për t’i ngjitur e
për të krijuar një zinxhir ushqimor; letra me ngjyra,
materiale krijuese dhe spango për t’i varur zinxhirët
në klasë.

Kutia e fjalëve
ushqyerje marrëdhënie
mjedis

zinxhir ushqimor

Kutia e fjalëve për hulumtim
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ndërtoj
vizatoj

përshkruaj
identifikoj

Hidhini një sy figurës së një zinxhiri ushqimor.
Çfarë mendoni se tregon ai?

diskutoj
propozoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Në këtë temë, pikat kyçe të mësimdhënies për
nxënësit janë:

Zinxhirët ushqimorë mund të paraqiten me fjalë
ose me figura, ose me anë të një ndërthurjeje të
këtyre të dyjave. Nxënësit do t’i përdorin të dhënat
në veprimtarinë fillestare për të zbuluar çfarë është
një zinxhir ushqimor, duke parë shembullin e
dhënë.
Pyetini nxënësit se çfarë mendojnë ata se
përfaqëson një zinxhir ushqimor, si për
shembull, lidhjet midis bimëve dhe kafshëve.
(Një zinxhir ushqimor na tregon se kafshët
ushqehen me bimë dhe me kafshë të
tjera.) Zhvilloni teorinë e marrëdhënieve:
tregoni shigjetat për të bërë një përkufizim
të lidhjeve ushqimore, duke u kërkuar
nxënësve të mendojnë se çfarë hanë kafshët
dhe insektet. Propozoni përkufizimin: Një
marrëdhënie ushqimore është marrëdhënia
ndërmjet atyre që hahen dhe insekteve dhe
kafshëve që i hanë ato.
Teksti nën titullin ‘Çfarë paraqesin zinxhirët
ushqimorë?’ zbulon mënyrat se si zinxhirët
ushqimorë mund të paraqiten me shkrim, dhe se
si mund të shndërrohen ata nga një prezantim
me figura në tekst të shkruar. Ajo që theksohet në
mënyrë të veçantë është rëndësia që ka përdorimi
i shigjetave.
Flisni për marrëdhëniet e të ushqyerit të ilustruara
në Librin e nxënësit, duke shpjeguar se përdorimi i
shigjetës domethënë ‘është ngrënë nga’.
Sigurohuni që nxënësit të kuptojnë se kafshët
hanë bimë, insekte dhe kafshë të tjera.
●

Bimët sigurojnë ushqim për insektet:

Në brendësi të zinxhirit ushqimor
bimë
●

Insektet sigurojnë ushqim për hardhucat:
insekte

●

insekte

hardhuca

Hardhucat sigurojnë ushqim për gjarpërinjtë:
hardhuca

gjarpinj

Mendoni disa mjedise lokale. Si mendoni se
bimët dhe kafshët e tij mund të ndërtojnë një
zinxhir ushqimor?
Kërkoni nga nxënësit të shpjegojnë se çfarë
kuptojnë me fjalën mjedis. Pyetini ata se cilat janë
bimët dhe kafshët që njohin, dhe përdorini këto
përgjigje për të formuar bazën e zinxhirit të tyre
ushqimor. Do të ishte një ide e mirë në rast se i
kufizoni nxënësit të përdorin vetëm 4 specie të
ndryshme në zinxhirin e tyre ushqimor.
Pyesni; Mendoni pak për mjediset lokale. A
mund të gjeni aty ndonjë lidhje ushqimore?
Ndërtoni zinxhirin tuaj ushqimor duke përdorur
fjalë dhe figura.
Kjo veprimtari mund të kryhet në disa forma të
ndryshme, si një veprimtari individuale ose në
grup. Propozimet përfshijnë;
●

përdorimin nga ana e nxënësve të materialeve
krijuese për të ndërtuar një zinxhir ushqimor;

●

krijimin e zinxhirëve të lëvizshëm, duke
përdorur letra me ngjyra me figura të vizatuara
ose të ngjitura, dhe më pas, lidhjen e figurave
me spango për t’i bashkuar dhe për të krijuar
një zinxhir ushqimor që mund të varet në klasë.

Kur zhvilloni këtë veprimtari, është e rëndësishme
që të diskutoni nëse kafshët hanë prodhuesit apo
konsumatorët e tjerë, në mënyrë që shigjetat e
marrëdhënies ushqimore t’i drejtohen figurës së duhur.
Përgjigje: Shembull i një zinxhiri ushqimor:
bari
miu
dhelpra
A mendoni se edhe ju mund të jeni pjesë e një
zinxhiri ushqimor? Mendoni rreth asaj çka hani.
Nga e ka prejardhjen ajo?
Ndërtoni një zinxhir ushqimor duke përdorur
fjalë, ku ju të ndodheni në fund të tij.
Pyetini nxënësit nëse mendojnë se edhe ata janë
pjesë e një zinxhiri ushqimor, duke i pyetur ata se
çfarë hanë.
Nxënësit duhet të jenë në gjendje të krijojnë një
zinxhir ushqimor që përputhet me dietën e tyre.

Për shembull, nëse janë mishngrënës, ata duhet të
përcaktojnë se çfarë kafshësh hanë, dhe më pas se
me çfarë ushqehen ato kafshë. Në qoftë se nxënësit
janë vegjetarianë, mund të krijohet një zinxhir i
thjeshtë ushqimor me fjalë.
Përgjigje: Shembuj të zinxhirëve ushqimorë të
nxënësve:
● bimë
pulë
unë
● oriz
unë
Përdorni fjalët në bankën e fjalëve për
të plotësuar figurën lidhur me zinxhirët
ushqimorë.
Përdorni figurat e pjesës përmbledhëse për të
kuptuar nëse nxënësit i kanë kuptuar ose jo
zinxhirët ushqimorë.
Pyesni:
●

Në ç’mënyra mund të ndërtojmë zinxhirë
ushqimorë? Duke përdorur diagrame, tekste,
diagrame dhe tekste së bashku.

●

Pse i përdorim shigjetat në zinxhirët ushqimorë?
Për të treguar marrëdhëniet e të ushqyerit.

Përgjigje: Zinxhirët ushqimorë janë të
dobishëm sepse ata tregojnë se çfarë ushqimi
u nevojitet kafshëve dhe bimëve për të jetuar.
Për të ndërtuar zinxhirë ushqimorë mund të
përdorim fjalë ose figura. Ne i përdorim shigjetat
për të treguar marrëdhëniet ushqimore.

Mbështetje gjuhësore
Mbështetja gjuhësore është e mishëruar në
hapat e mësimdhënies. Do të ishte e dobishme të
siguroheshim që nxënësit e njohin tashmë gjuhën
e përdorur, duke kërkuar nga ata të plotësojnë
fjalorin që ndodhet në fund të Librit të nxënësit për
fjalët e përdorura në këtë orë mësimi.
Gjatë trajtimit të kësaj teme, ju mund të paraqisni
disa fakte të panjohura për nxënësit. Ju duhet të
siguroheni që nxënësit të kuptojnë se disa kafshë
ushqehen vetëm me bimë, dhe disa të tjera hanë
kafshë të tjera, në mënyrë që, kur të ndërtojnë
zinxhirët e tyre ushqimorë, marrëdhëniet
ushqimore të jenë paraqitur në mënyrë të drejtë.

Veprimtari shtesë
Tregojuni nxënësve një sërë figurash, që ata të
njohin tiparet e mishngrënësve dhe barngrënësve.
Kjo do t’i ndihmojë ata të kuptojnë se si specie të
ndryshme janë përshtatur për të ngrënë ushqimin
e tyre të parapëlqyer.
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Në brendësi të zinxhirit ushqimor
Zbuloni se zinxhirët ushqimorë mund të përdoren
për të treguar marrëdhëniet ushqimore në një
habitat.
Përgjatë zinxhirit ushqimor
Zbuloni se zinxhirët ushqimorë mund të përdoren për të treguar
marrëdhëniet ushqimore në një habitat.

Shikoni këtë rrjetë ushqimore.

Zinxhirët mund të ndërthuren me njëritjetrin duke formuar rrjeta ushqimore.

dhelpra
dhe

thithëlopa
pa

merimanga
nga
iinsekte
kt insektengrënëse

lepuj

miu

insekte bimëngrënëse

zogj farëngrënës
z

Kutia e fjalëve
bimë shkretëtire
kaktuse dhelpra
akrepa
zogj grabitqarë minj
insekte hardhuca
gjarpërinj

E vërtetë (V) apo e gabuar (G)?
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Rrjetat ushqimore na tregojnë më shumë
për marrëdhëniet ushqimore. Në to ka më
shumë shigjeta.
Ne hamë ushqime të ndryshme.
Nëse do të hanim gjithmonë të njëjtat
ushqime, do të mërziteshim.

Rrjetat ushqimore tregojnë çfarë hanë
kafshët në një habitat. P.sh.: një shqiponjë
nuk ha vetëm gjarpërinj. Ajo mund të
hajë edhe zogj, hardhuca ose minj. Rrjetat
ushqimore tregojnë të gjitha marrëdhëniet
ushqimore në një habitat.

Zinxhirët ushqimorë

Disa fjalë mund
të përdoren më
shumë se një herë.

minj
mi

ketra

V/G
1. Rrjetat dhe zinxhirët ushqimorë japin informacion rreth marrëdhënieve ushqimore.
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3. Rrjetat ushqimore japin më shumë informacion se zinxhirët ushqimorë.

Si të fillojmë
Në këtë temë do të paraqiten njohuri më të
zgjeruara rreth zinxhirëve ushqimorë si dhe do të
mësojmë se si krijohen rrjetat ushqimore. Ashtu si
zinxhirët ushqimorë, edhe rrjetat ushqimore mund
të paraqiten me shkrim ose në formë diagrami, me
apo pa tekst.

Burime
Lapsa, lapsa me ngjyra, shkumësa me ngjyra për
të skicuar me dorë rrjeta ushqimore; figura ose
punë artistike për t’i prerë dhe për t’i ngjitur e për
të formuar një rrjetë ushqimore; letra me ngjyra,
materiale krijuese dhe spango për të varur rrjetat e
lëvizshme në klasë.

Kutia e fjalëve
marrëdhënie ushqimore zinxhir ushqimor
rrjetë ushqimore
mjedis

Kutia e fjalëve për hulumtim
përshkruaj
përcaktoj

diskutoj
propozoj
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Vështrim i shpejtë mbi temën
Në këtë temë, pikat kyçe të mësimdhënies për
nxënësit janë:
●

Shikoni figurën e një rrjete ushqimore. Ku
ndryshon ajo nga një zinxhir ushqimor?

2. Ne vendosim shigjeta për të treguar se çfarë ha çdo kafshë.

Tani shkoni në faqen 26 për të kontrolluar se çfarë dini.

ndërtoj
vizatoj

të kuptojnë se rrjetat ushqimore na japin
një imazh më të plotë të kompleksitetit të
marrëdhënieve të të ushqyerit.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë më
shumë lidhur me numrin e zinxhirëve ushqimorë
që fillojnë me bimë të gjelbra dhe se si Dielli u
siguron bimëve të gjelbra energjinë e nevojshme
për të prodhuar ushqimin e tyre.

gjarpërinj
gja

zogj
insektengrënës
in

●

Vizatoni shigjetat për të treguar
të gjitha marrëdhëniet ushqimore.
Njëra është e plotësuar.

Shikoni ﬁgurën e një rrjeti ushqimor. Ku ndryshon ai nga një zinxhir ushqimor?

skifterë dhe
ski
bufa

të kuptojnë se rrjetat ushqimore mund të
paraqiten me fjalë ose me figura;

Ku do t’i vendosni shigjetat?

Shkruani emrat e bimëve dhe të
kafshëve në këta zinxhirë ushqimorë.
Përdorni fjalët nga kutia e fjalëve.
Njëra është e plotësuar.

Ideja kryesore

●

të kuptojnë se zinxhirët ushqimorë mund të
zgjerohen për të formuar rrjeta ushqimore;

Kërkoni nga nxënësit të shikojnë me kujdes figurën
e rrjetës ushqimore. Pastaj kërkoni prej tyre të
gjejnë ndryshimet midis një zinxhiri ushqimor dhe
një rrjete ushqimore. Ju mund t’u sugjeroni atyre
të vështrojnë më nga afër, për të kuptuar se një
rrjetë ushqimore ka më shumë lidhje, dhe se për t’i
treguar ato është përdorur një numër më i madh
shigjetash.
Teksti “Zinxhirët ushqimorë tregojnë...në një
mjedis” analizon se nga dallojnë rrjetat ushqimore
nga zinxhirët ushqimorë. Nxënësit përdorin
informacionin e shembullit të dhënë për të gjetur
lidhjet ushqimore në rrjetin e paraqitur.
Shkruani emrat e kafshëve dhe bimëve nëpër
kutitë boshe të këtij zinxhiri ushqimor.
Në grupe dyshe, nxënësit do të shikojnë me kujdes
kafshët dhe bimët në rrjetin ushqimor. Ata do
të lidhin fjalët që gjenden në bankën e fjalëve,
me figurat e dhëna në Librin e nxënësit, dhe do të
shkruajnë përgjigjet e tyre nëpër kuti.
Verifikoni përgjigjet e nxënësve me anë të
pyetjes: Cili është emri i kësaj kafshe/bime?
Ku do t’i vendosni shigjetat?
Vizatoni shigjetat për të treguar marrëdhëniet
e ndryshme të ushqyerjes. Një shembull është
dhënë i gatshëm.
Nxënësve mund t’u nevojitet ndonjë udhëzim për
të gjetur se ku duhet të shkojnë shigjetat.
Pyesni:
●

Çfarë ha secili insekt ose kafshë? Për shembull,
pyesni: Çfarë ha dhelpra? Ketra, lepuj, mi dhe
zogj. Veproni kështu për çdo kafshë.

Në brendësi të zinxhirit ushqimor
●

A hanë insektet ose kafshët vetëm një apo disa
gjëra? Kafshëve dhe insekteve u pëlqen të hanë
gjëra të ndryshme.

Kjo do t’i ndihmojë nxënësit të fillojnë të plotësojnë
punën me shkrim.

Përgjigje:

Rrjeta Ushqimore
Dhelpra

Zog grabitqar

Gjarperinj
Hardhuca të mëdha
Akrepa

Hardhuca të vogla

Insekte

Insekte
Minj

Kaktus

Vlerësimi i të nxënit
Pyesni:
●

Çfarë të dhënash na japin zinxhirët dhe rrjetat
ushqimore? Të dhëna rreth marrëdhënieve të
ushqyerjes.

●

Cili është dallimi kryesor midis zinxhirëve
ushqimorë dhe rrjetave ushqimore? Rrjetat
ushqimore na japin më shumë informacion lidhur
me marrëdhëniet e të ushqyerit dhe kanë më
shumë shigjeta se zinxhirët ushqimorë.

Kërkoni nga nxënësit të punojnë në mënyrë
individuale për të plotësuar pyetjet në fund
të temës. Përdoreni këtë për t’u siguruar mbi
njohuritë e nxënësve rreth temës.
Përgjigje:
1. Po, 2. Po, 3. Po

Bimë shkretëƟre

Përsëritja dhe reflektimi
Mbylleni temën duke u kërkuar nxënësve të
plotësojnë punën përsëritëse dhe reflektuese në
faqen 72 të Librit të nxënësit. (Shiko gjithashtu
shënimet e mësimdhënies, faqe 74.)

Mbështetje gjuhësore
Për të nxitur zhvillimin e nxënësve, ndajini letrat në
dy pjesë: një pjesë me fjalët kyçe, dhe pjesa tjetër
me përkufizimin e tyre. Kërkojuni nxënësve të
lidhin çdo Fjalë kyçe me përkufizimin përkatës.

Veprimtari shtesë
Kërkoni nga nxënësit të ndërtojnë një rrjetë
ushqimore.
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Gjithçka Àllon me dritën e diellit
Mësoni që zinxhirët ushqimorë fillojnë me bimët
(prodhuesit), të cilat përdorin energjinë nga drita
diellore.

një bimë;

Gjithçka Àllon me dritën e diellit
Mësoni që zinxhirët ushqimorë ﬁllojnë me bimët
(prodhuesit), të cilat përdorin energjinë diellore.

●

të rikujtojnë se cilat janë kushtet e nevojshme
që një bimë të rritet e shëndetshme;

Bimët përdorin energjinë diellore për të prodhuar ushqimin e tyre. Ne i quajmë ato
prodhues. Një prodhues mund të sigurojë ushqim për insektet dhe për kafshët.
Zinxhirët ushqimorë gjithmonë ﬁllojnë me prodhuesit. Ja shembuj.

● të kuptojnë domethënien e termit ‘prodhues’.
Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë rreth
piramidave numerike.

Dielli siguron energji, me
të cilën bimët prodhojnë
ushqimin e tyre.

Mbaj mend
Bimët e prodhojnë ushqimin e tyre,
duke përdorur energjinë diellore. A
ju kujtohet se për çfarë tjetër kanë
nevojë ato që të rriten?

Për të ndërtuar një
zinxhir ushqimor
mund të përdorim
ﬁgura ose fjalë.

Shkruani në retë e fjalëve në ﬁgurë se
cila bimë është e shëndetshme dhe cila
është e pashëndetshme?

Shkruani dy përgjigje:
Bimët kanë nevojë për
.

Çfarë vini re te bima e shëndetshme?
Çfarë vini re te bima e pashëndetshme?

dhe

Shkruani tri fjali duke u bazuar në idetë
e kutisë së fjalëve për të përshkruar
çfarë keni parë.

Shikoni ﬁgurën e një bime të
shëndetshme dhe të një bime të
pashëndetshme.

Në një bimë të shëndetshme ka
ndërsa në një bimë të pashëndetshme ka

Kjo bimë
është

.

Përdorni fjalët në kutinë e fjalëve për të
shkruar zinxhirët ushqimorë të treguar
më sipër. I pari është plotësuar. Fjalët
mund të përdoren më shumë se një herë.

,
.

Në një bimë të shëndetshme ka

,

ndërsa në një bimë të pashëndetshme ka

.

Në një bimë të shëndetshme ka

,

ndërsa në një bimë të pashëndetshme ka

.

zinxhiri ushqimor 1
bimë
mi
gjarpër

Përdorni fjalët në kutinë e
fjalëve për të plotësuar fjalitë për
prodhuesit. E para është e plotësuar.
Zinxhirët ushqimorë ﬁllojnë gjithmonë

Zinxhirët ushqimorë

.

të kuptojnë se bimët përdorin energjinë
diellore për të prodhuar ushqim;

Prodhuesit

Ideja kryesore

Kjo bimë
është

●

prodhues . Ata quhen
me një ____________
prodhues, sepse mund ta prodhojnë

zinxhiri ushqimor 2

ushqimin e tyre duke përdorur
e

. Një bimë që të

jetë e shëndetshme ka nevojë për

zinxhiri ushqimor 3

dritën e diellit, ujin,

gjethe të zverdhura
gjethe të drejta
gjethe të vyshkura

dhe një
.

vend të përshtatshëm për t’u

Kutia e fjalëve
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11
gjethe jeshile
gjethe të reja
gjethe të rëna

Kutia e fjalëve
dhi
ujk

gjarpër
shqiponjë

Kutia e fjalëve
bimë
mi
zog i vogël

energjinë
prodhues

tokën
diellit

rritur

Si të fillojmë

Bimët mund ta sigurojnë vetë ushqimin e tyre
duke përdorur energjinë diellore. A ju kujtohet
se çfarë u nevojitej tjetër atyre për t’u rritur?
Pyesni në fillim nxënësit nëse u kujtohet se çfarë
u nevojitej bimëve për t’u rritur. Kjo është një
mundësi që nxënësit të përsërisin çfarë kanë
mësuar prej temës së kaluar mbi ato çfarë u duhet
bimëve që të rriten.
Shkruani dy mendime.

Kjo temë është e ndërtuar mbi njohuritë e marra në
klasën e parë, Kapitulli 6, Rritja e bimëve dhe klasën
e pestë, Kapitulli 4, Të shqyrtojmë rritjen e bimëve.
Qëllimi i saj është t’i zhvillojë ato, duke treguar
se cili është fillimi i një zinxhiri ushqimor, dhe
përforcuar konceptin se Dielli furnizon me energji
bimët e gjelbra, që ato të prodhojnë ushqimin
e tyre. Gjithashtu, tema analizon dhe teorinë,
se bimët e gjelbra janë ato që nisin çdo zinxhir
ushqimor.

Burime
Lapsa, lapsa me ngjyra dhe shkumësa.

Kutia e fjalëve
energji ushqim bimë e gjelbër prodhues
Diell

Pyesni: Çfarë u nevojitet bimëve për t’u rritur?
Përgjigje: Bimëve u nevojitet lëndë ushqyese
(ose ushqim), të cilën e marrin nga toka, uji,
drita e diellit, ngrohtësia etj. (zgjidhni dy të
çfarëdoshme).

Shkruani nëpër kutitë e shkrimit cila prej
bimëve është e shëndetshme dhe cila e sëmurë.
Tema trajton dallimet midis bimëve të
shëndetshme dhe atyre të sëmura, për të
përmirësuar më tej nevojat e tyre që ato të
mund të rriten. Figurat e paraqitura na japin një
ide pamore të mënyrës se si rriten bimët nëse
nevojat e tyre përmbushen ose jo. Nxënësve do
t’u kërkohet të etiketojnë figurat e bimëve të
shëndetshme dhe atyre të sëmura.
Para se nxënësit të plotësojnë veprimtarinë,
kërkoni prej tyre të diskutojnë:
●

Cila bimë është e shëndetshme? Bima në të
majtë.

●

Cila bimë është e sëmurë? Bima në të djathtë.

●

Përshkruani bimën e shëndetshme. E gjelbër,
me gjethe të reja në rritje, shumë gjethe.

●

Përshkruani bimën e sëmurë. Gjethet nuk janë të
gjelbra, nuk ka asnjë syth të ri, shumë pak gjethe.

Kutia e fjalëve për hulumtim
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ndërtoj
vizatoj

përshkruaj
identifikoj

diskutoj
propozoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Në këtë temë, pikat kyçe të mësimdhënies për
nxënësit janë:
●

të kuptojnë se zinxhirët ushqimorë fillojnë me

Kërkojuni nxënësve të shkruajnë fjalët ‘e
shëndetshme’ dhe ‘e sëmurë’ nëpër retë e fjalëve.
Çfarë vini re te bimët e shëndetshme? Çfarë vini
re te bimët e sëmura?

Gjithçka Àllon me dritën e diellit
Pyesni nxënësit se çfarë dallimi vënë re midis
bimëve të shëndetshme dhe bimëve të sëmura.
Shkruani vëzhgimet tuaja duke u mbështetur te
kutia e fjalëve.
Kërkoni nga nxënësit të plotësojnë tri fjalitë, ku të
shkruajnë vëzhgimet e tyre, duke përdorur frazat
në bankën e fjalëve. Fjalitë e fundit duhet të jenë të
ngjashme me shembujt e mëposhtëm.
*Nxënësit mund të kenë nevojë për ndihmë
për të kuptuar termat ‘e drejtë’ dhe ‘e vyshkur’.
Ju mund të bëni një demonstrim duke u
ngritur në këmbë, dhe pastaj ta lëshoni
trupin. Mund të shpjegoni se gjethet e drejta
janë më të qëndrueshme, krahasuar me
gjethet e vyshkura, të cilat janë më të buta
dhe të lëshuara. Evokoni faktin se, nëse bimët
lihen pa ujë, gjethet ose kërcejtë e tyre do të
humbnin ngurtësinë ose qëndrueshmërinë
e tyre. Gjithashtu ju mund të shpjegoni edhe
termin ‘e zverdhur’, me të cilin i referohemi
gjetheve të bimëve që kanë humbur ngjyrën
e tyre të gjelbër duke u kthyer në të verdha
ose kafe. Shpjegojuni nxënësve që, disa
bimë kanë ngjyra natyrale të ndryshme
nga e gjelbra, dhe se kjo nuk do të thotë
domosdoshmërisht që ato nuk janë të
shëndetshme.

Përgjigje: Bimët e shëndetshme kanë gjethe
të gjelbra ndërsa bimët e sëmura kanë gjethe
të zverdhura. Bima e shëndetshme ka gjethe
të drejta ndërsa bima e sëmurë ka gjethe të
vyshkura. Bima e shëndetshme ka gjethe të reja
në rritje ndërsa një bimë e sëmurë nuk çel gjethe
të reja.
Kërkoni nga nxënësit t’i hedhin një shikim seksionit
nën titullin ‘Prodhuesit’. Ai ju njeh me termin
‘prodhues’, duke nënvizuar se të gjithë zinxhirët
ushqimorë fillojnë me prodhuesit.

*Kërkoni nga nxënësit të lexojnë përshkrimin
e një prodhuesi dhe pastaj pyesni: Çfarë
mendoni se nënkuptojmë me termin
‘prodhues’? Prisni përgjigje si: Bimët quhen
prodhuese sepse, nëse janë të shëndetshme, ato
janë në gjendje ta prodhojnë vetë ushqimin e
tyre.
Përdorni bankën e fjalëve për të formuar
zinxhirët ushqimorë të treguar më sipër. Një
nga shembujt është i gatshëm. Fjalët mund të
përdoren më shumë se një herë.
Kjo veprimtari është një pasqyrë e paraqitjes së
zinxhirëve ushqimorë në formë të shkruar. Ajo ka
gjithashtu elemente të mbështetjes gjuhësore, të
cilat synojnë që nxënësit të njohin më mirë specie
të ndryshme. Kemi një seri me tri imazhe të një
zinxhiri ushqimor, të cilin nxënësit duhet ta kthejnë
në formë të shkruar. Kërkoni prej tyre të formojnë
zinxhirët ushqimorë me tri shembujt e dhënë.
Përgjigje: bima
miu
gjarpri,
bima
zog i vogël
gjarpri
shqiponja,
bima
dhia
tigri
Përdorni fjalët në bankën e fjalëve për të
plotësuar paragrafin në lidhje me prodhuesit.
Kërkoni nga nxënësit të plotësojnë fjalitë. Ju mund
të siguroni mbështetje gjuhësore shtesë duke
shkruar në dërrasë një përgjigje për ta përdorur si
model.
Përgjigje: Zinxhirët ushqimorë fillojnë
gjithnjë me prodhuesit. Ata quhen prodhues
sepse mund të sigurojnë vet ushqimin e tyre
duke përdorur energjinë e Diellit. Një bimë e
shëndetshme ka nevojë për dritën e Diellit,
ujë, dhe (tokë), dhe një vend të përshtatshëm
për t’u rritur.
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Gjithçka Àllon me dritën e diellit
Mësoni që zinxhirët ushqimorë fillojnë me bimët
(prodhuesit), të cilat përdorin energjinë nga drita diellore.

përdoren për të na treguar se sa është sasia
e nevojshme që kafshët e një niveli duhet të
hanë;

Gjithçka Àllon me dritën e diellit
Mësoni që zinxhirët ushqimorë ﬁllojnë me bimët (prodhuesit),
të cilat përdorin energjinë nga drita diellore.

Ideja kryesore

Jepni një arsye pse gjirafat kanë
nevojë për shumë energji.

Sa gjirafa duhen për të ushqyer një
luan?

Shikoni piramidën numerike.
Numëroni gjirafat dhe luanët.

Për të kuptuar se si rrjedh energjia në
rrjeta dhe në zinxhirë ushqimorë, mund
të përdorim piramida ushqimore.
Bimët e prodhojnë vetë ushqimin e tyre,
duke përdorur energjinë diellore.

Sa gjirafa ndodhen aty?

Gjirafa ka nevojë për shumë energji. Ajo
ushqehet me gjethet e pemëve.

●

të dallojnë që piramidat numerike japin të
dhëna mbi përdorimin e energjisë në çdo nivel;

●

të përforcojnë teorinë e prodhuesit;

●

të plotësojnë një fjalëkryq për të përforcuar të
nxënit.

Çfarë mund të thoni për gjethet e
pemëve që gjirafat hanë?
Nga e marrin gjethet e pemëve
energjinë e tyre?

Sa luanë ndodhen aty?

Çfarë fjale përdorim për të
përshkruar bimët e gjelbra?
Çfarë tregon piramida numerike?
Bimët i përshkruajmë si _____.
Të gjitha gjallesat kanë nevojë për
ushqim që të marrin energjinë e
nevojshme për të jetuar. Zinxhirët
ushqimorë dhe rrjetat ushqimore ﬁllojnë
me bimët, të cilat quhen prodhues.
Kafshët nuk e prodhojnë vetë ushqimin.
Ato duhet të hanë diçka që të marrin
energjinë që iu nevojitet.

Për çfarë e përdorin energjinë gjethet
e pemëve?

Piramida numerike tregon sa bimë ose
kafshë ndodhen në çdo nivel. Ajo tregon
sa bimë ose kafshë duhen për të ushqyer
kafshët në çdo nivel të piramidës. Piramida
numerike jep informacion edhe për sa
energji kanë nevojë kafshët në secilin nivel.

Plotësoni fjalëkryqin duke u bazuar te
shprehjet e mëposhtme:

Luani ka nevojë për shumë energji. Ai
ushqehet me gjirafa për ta marrë atë.

1

Horizontalisht
1. Bimët quhen ndryshe... (7).

Një pjesë e energjisë përdoret nga kafshët,
pjesa e mbetur e energjisë kalon përgjatë
zinxhirit dhe rrjetës ushqimore.

2

1. Emri i formës që
tregon rrjedhën e
energjisë (8).

Për të kuptuar kalimin e energjisë
përgjatë zinxhirit dhe rrjetë ushqimore,
mund të përdorim piramidën numerike.
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3. Kafshët hanë ushqim
prej të cilit mund të
marrin... (6).

Pse luanët kanë nevojë për shumë
energji?

Këtu është dhënë shembulli
i një piramide të numrit të
individëve (piramida
numerike).

Zinxhirët ushqimorë

2. Bimët përdorin... e diellit për të bërë
ushqimin e tyre (6).
3 Vertikalisht

Çfarë ndodh me energjinë?

Si mendoni...

Jepni një arsye përse luanët kanë
nevojë për shumë energji.
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Shikoni piramidën përsëri.

Pse gjirafat kanë nevojë për shumë
energji?

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë më
tepër lidhur me piramidat numerike dhe do
të njihen me mënyrën se si bimët prodhojnë
ushqimin e tyre me anë të procesit të fotosintezës.

Pse mendoni se ka më shumë
gjirafa se luanë?

Cila është fjala që përdorim për të përshkruar
bimët?

Si të fillojmë
Në këtë temë, nxënësit do të mësojnë se si kalon
energjia nëpër zinxhirët dhe rrjetat ushqimore.
Ata do të studiojnë piramidat numerike, si një
formë për të pasqyruar lëvizjen e energjisë
përmes zinxhirëve dhe rrjetave ushqimore. Do të
përforcohet ideja se bimët, ose prodhuesit, janë
pikënisja, ide e cila do të zgjerohet edhe më tej,
ndërkohë që nxënësit zbulojnë se çfarë ndodh me
energjinë që Dielli u siguron bimëve.
Nxënësit do të mësojnë se zinxhirët ushqimorë
fillojnë me një bimë, prodhuesin, e cila përdor
energjinë diellore.

Burime
Letra të vogla në formë katrore për punën
zgjeruese.

Kutia e fjalëve
energji ushqim
prodhues Dielli

bimë

diskutoj

vizatoj

Përgjigje: Ne i përkufizojmë bimët si prodhuese.
Seksioni “Çdo gjallesë.....e merr këtë energji”,
analizon mënyrën se si energjia përçohet nëpër
zinxhirët dhe rrjetat ushqimore dhe se si kjo mund
të pasqyrohet me anë të piramidave të numrave.
Nxënësve u kërkohet t’i hedhin një sy një shembulli
piramide numrash dhe t’u përgjigjen pyetjeve në
lidhje me kafshët dhe bimët në nivele të ndryshme
të piramidës. Gjithashtu, do të vihet sërish theksi
mbi idenë se, bimët përdorin energjinë diellore për
të prodhuar ushqimin e tyre.
Shpjegojuni nxënësve se piramida numerike është
një paraqitje pamore e sasisë që ha çdo kafshë në
atë piramidë, dhe ajo mund të jap një ide rreth
sasisë së energjisë që u nevojitet kafshëve.
Shikoni piramidën numerike. Nxirrni numrin e
gjirafave dhe luanëve.

Kutia e fjalëve për hulumtim
përshkruaj
propozoj

Puna fillestare u rikujton nxënësve se bimët
përdorin energjinë e Diellit për të prodhuar
ushqim. Bëjuni nxënësve pyetjen hyrëse, e cila do
t’i ndihmojë të kujtojnë termin ‘prodhues’.

identifikoj
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Kërkojuni nxënësve të vështrojnë me kujdes
figurën e piramidës së numrave. Kërkoni nga ata
të numërojnë luanët dhe gjirafat, dhe numrin e
tyre ta shkruajnë në kutitë e paraqitura në Librin e
nxënësve.
Sa gjirafa ka aty?

Vështrim i shpejtë mbi temën

Kërkojuni nxënësve të shkruajnë përgjigjen e tyre
në hapësirën e paraqitur.

Objektivat mësimorë kryesorë:
●

të kuptojnë se piramidat numerike mund të

Përgjigje: Shtatë gjirafa.

Gjithçka Àllon me dritën e diellit
Sa luanë ka aty?
Përgjigje: Një.

Për çfarë e përdorin energjinë bimët drunore
dhe barishtore?
Përgjigje: Për të prodhuar ushqim.

Pse luanëve u nevojitet një sasi e madhe energjie?
Duke shtruar këtë pyetje, orientojeni bisedën drejt
arsyes pse kafshëve mund t’u nevojitet një sasi e
madhe energjie.
Jepni një shpjegim pse luanëve mund t’u
nevojitet shumë energji.
Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë përgjigjet e tyre
nëpër hapësirat e dhëna në Librin e nxënësit.
Përgjigje: Dalja për gjueti në kërkim të
ushqimit kërkon një sasi të madhe energjie, sepse
atyre u duhet të vrapojnë shumë shpejt për të
kapur ushqimin.
Sa gjirafa nevojiten për të ushqyer një luan?
Përgjigje: Shtatë gjirafa.
Sqarojini nxënësit se një luan nuk ha shtatë gjirafa
njëra pas tjetrës, por energjia që atij i nevojitet
është e barabartë me shtatë gjirafa.
Pse u nevojitet gjirafave një sasi e madhe
energjie?
Shpjegojuni nxënësve që gjirafat ushqehen me
gjethet e pemëve. Diskutoni arsyen pse atyre u
nevojitet shumë energji.
Jepni një arsye pse gjirafave u nevojitet një sasi
e madhe energjie
Kërkoni nga nxënësit t’i shkruajnë përgjigjet në
hapësirat e dhëna.
Përgjigje: Ndoshta: Të vrapojnë për t’u
shpëtuar luanëve, të cilët përpiqen t’i gjuajnë ato.
Ose: Gjirafat janë shumë të mëdha dhe u
nevojitet shumë energji për të përballuar nevojat
e tyre ditore.
Nga e marrin energjinë bimët drunore dhe
barishtore?
Nxitini nxënësit të mendojnë se me çfarë ushqehen
gjirafat. Këto pyetje zhvillojnë njohuritë dhe
arsyetimin se pse bimët janë prodhuese.
Përgjigje: Prej Diellit.

Plotësoni fjalëkryqin duke përdorur fjalët e
mëposhtme.
Kërkoni nga nxënësit të plotësojnë fjalëkryqin duke
përdorur fjalët e dhëna. Jepini përgjigjet para se
nxënësit të plotësojnë fjalëkryqin.
Përgjigje; Horizontalisht: 1 Prodhuesit 4 Energji
Vertikalisht: 2 Drita e diellit 3 Piramida
*Nxënësit duhen orientuar drejt fjalës ‘drita e
Diellit’. Bëjeni këtë duke nxjerrë fillimisht në
pah mënyrën se si bimët përdorin energjinë
diellore për të prodhuar ushqim, dhe më pas
zgjerojeni këtë duke u treguar nxënësve se
‘drita e diellit’ është fjala e përdorur për të
përshkruar energjinë që merret pres dritës
së Diellit. Shkruajeni këtë fjalë në dërrasë që
nxënësit ta kopjojnë atë në fjalëkryq.

Veprimtari shtesë
1 kërkoni nga nxënësit të ndërtojnë piramidën
e tyre numerike duke përdorur letra të vogla
katrore për çdo nivel, për shembull 15 çikore =
15 katrorë të vegjël, 3 lepuj = 3 katrorë, dhe 1
dhelpër = 1 katror.
2 Mendoni këtë... Kjo pyetje është ndërtuar
me qëllim që nxënësit të gjejnë numrin e
gjirafave që duhen për të ushqyer një luan, për
të shpjeguar arsyen pse ka më pak luanë se
sa gjirafa. Prisni një përgjigje si kjo: Nëse do të
kishte më shumë luanë, nuk do të kishte ushqim të
mjaftueshëm për ta, vetëm në rast se do të shtonim
edhe disa gjirafa të tjera.
Drejtoni pyetjet e mëposhtme:
●

Pse mendoni se nevojiten kaq shumë gjirafa
për të ushqyer një luan? Luanëve u nevojitet më
tepër energji se gjirafat. Duhen shumë gjirafa për
të përballuar nevojat e luanit.

●

A mendoni se luanët hanë kafshë të tjera përveç
gjirafave? Kjo pyetje ka si qëllim t’u jap juve
mundësinë t’i riktheheni temës së mëparshme
lidhur me rrjetat ushqimore. Kjo ndihmon për
të përforcuar idenë se kafshët si luani kanë një
dietë të shumëllojshme dhe nuk jetojnë duke u
ushqyer vetëm me gjirafa.
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Gjithçka Àllon me dritën e diellit
Mësoni që zinxhirët ushqimorë fillojnë me bimët
(prodhuesit), të cilat përdorin energjinë nga drita diellore.

Gjithçka Àllon me dritën e diellit
Mësoni që zinxhirët ushqimorë ﬁllojnë me bimët (prodhuesit),
të cilat përdorin energjinë nga drita diellore.

Ideja kryesore

Shikoni me kujdes ﬁgurën. Ajo tregon se
si bimët e gjelbra përdorin energjinë e
diellit për të prodhuar ushqimin e tyre.

Sa shqiponja ushqehen me tre
gjarpërinj?

Piramidat numerike mund
të paraqiten në mënyra
të ndryshme, por gjithçka
ﬁllon me diellin.

Hartoni një ﬂetëpalosje ku të tregoni
se si bimët prodhojnë ushqimin
e tyre nëpërmjet dritës së diellit.
Përfshini në të edhe fjalët "reaksion i
fotosintezës".

●

të përforcojnë teorinë e prodhuesit;

●

të vizatojnë një piramidë numrash;

●

të jenë të aftë të shpjegojnë pse kafshë të
ndryshme kanë nevoja të ndryshme për
energji.

drita e diellit

Çfarë tregon një piramidë numerike?

energji për bimët
Dielli siguron __________

dyoksid karboni

Shihni një shembull të një piramide
numerike.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë më
shumë mbi arsyen pse në zinxhirët ushqimorë ka
prodhues dhe konsumatorë.

Përdorni fjalët në kutinë e fjalëve
për të plotësuar fjalitë e mëposhtme.
E para është plotësuar.

oksigjen

Përdorni informacionin e tabelës për
të plotësuar këtë piramidë numerike.

që të prodhojnë ushqim. Bimët
quhen __________, sepse prodhojnë
ushqimin e tyre.
Kur bimët, për të prodhuar

ujë

ushqimin, përdorin energjinë
e diellit, ujin dhe dyoksidin e
Ky proces ndodh sipas këtij reaksioni:

Dyoksid karboni + ujë

Piramida na tregon se duke u ngjitur
lart, numri i gjallesave në çdo nivel
zvogëlohet.
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Sa gjarpërinj mund të ushqehen me
nëntë lepuj?

Bar
Insekte
Hardhuca
Gjarpërinj

1 500
29
3
1

Në këtë temë mësuat se si energjia rrjedh
në nivelet e piramidës numerike. Le të
shohim nga afër sa i rëndësishëm është
rrezatimi diellor për ﬁllimin e rrjedhjes së
energjisë.

Për të paraqitur rrjedhën e

glukozë + oksigjen

Procesi gjatë të cilit bimët prodhojnë
ushqim duke përdorur energjinë e diellit,
ujin dhe dyoksidin e karbonit quhet
fotosintezë. Bimët përdorin dyoksidin e
karbonit që marrin nga ajri dhe ujin që
thithin nga toka për të prodhuar glukozën.
Bimët kanë nevojë për glukozën. Ato e
përdorin atë si ushqim për t'u rritur. Ato
gjithashtu lëshojnë në ajër oksigjenin, i cili
shërben për frymëmarrjen e njerëzve dhe
kafshëve.
Bimët janë shumë të rëndësishme për
njerëzit dhe kafshët për dy arsye:
ŏ

sigurojnë energjinë ushqimore;

ŏ

prodhojnë oksigjenin.

energjisë përdoren piramidat
_________, sepse ato tregojnë saktë
se sa ushqim hanë kafshët në
çdo nivel. Në piramidën numerike
mund të shihet se sa energji i
duhet një kafshe që të _________.

Zinxhirët ushqimorë

Përshkruani çfarë shikoni. Numëroni
kafshët në çdo nivel të piramidës.
Piramida numerike tregon se sa bimë ose
sa kafshë nevojiten për të ushqyer secilin
nivel të saj.

Çfarë na tregon një piramidë numerike?

karbonit reaksioni quhet _________.

energjia e dritës

Kutia e fjalëve
numerike

prodhues

energji

fotosintezë

jetojë
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Pyetja hyrëse është ndërtuar për të testuar se
çfarë mbajnë mend nxënësit nga tema e kaluar.
Shpjegoni se piramida numerike na tregon se sa
është numri i kafshëve ose bimëve në çdo nivel.

Tani shkoni në faqen 27 për të kontrolluar se çfarë dini.

Përshkruani atë që arrini të shihni. Nxirrni
numrin e kafshëve në çdo nivel.

Si të fillojmë
Në këtë temë, nxënësit do të studiojnë një
piramidë të dytë numrash, si dhe do të zbulojnë se
çfarë ndodh me energjinë që u jep bimëve Dielli,
duke mësuar rreth procesit të fotosintezës.

Mjete të nevojshme
Lapsa të zinj dhe me ngjyra për të vizatuar një
piramidë numrash dhe për të krijuar postera.

energji ushqim bimë e gjelbër prodhues
Dielli

Kutia e fjalëve për hulumtim
diskutoj

vizatoj

dalloj

Vështrim i shpejtë mbi temën
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Sa gjarpërinj mund të ushqehen nga nëntë lepuj?
Sa shqiponja mund të ushqehen me tri
gjarpërinj?

Kutia e fjalëve

përshkruaj
propozoj

Për përforcim është dhënë edhe një piramidë
numerike e dytë. Shpjegojuni nxënësve që ekziston
një raport midis numrit të kafshëve që nevojiten
për të ushqyer një tjetër kafshë dhe sasisë së
energjisë së shpërndarë në çdo nivel. Në çdo nivel
të piramidës së numrave, një pjesë e energjisë
përdoret nga kafsha për të përmbushur nevojat e
saj ditore. Kur ajo kafshë hahet, atëherë, energjia e
papërdorur vihet në dispozicion të konsumatorit.

Objektivat mësimorë kryesorë:
●

të kuptojnë se piramidat numerike mund të
përdoren për të treguar sasinë e ushqimit që i
nevojitet çdo kafshe në çdo nivel;

●

të kuptojnë se piramidat numerike na japin
informacione për përdorimin e energjisë në
çdo nivel;

Kërkoni prej nxënësve të shikojnë piramidën dhe
të numërojnë kafshët në secilën shkallë (nëntë
lepuj, tre gjarpërinj, një shqiponjë). Kujtojuni atyre
se bari ndodhet në nivelin e poshtëm. Pastaj,
kërkojuni atyre t’u përgjigjen pyetjeve në hapësirat
e posaçme.
Bëni pyetje të ngjashme, por në forma
të ndryshme, pasi kjo zhvillon njohuritë
gjuhësore të nxënësve. Të gjitha këto pyetje
kërkojnë vlera numerike, por ato janë
formuluar në mënyra të ndryshme.

Përgjigje: Tre gjarpërinj.
Një shqiponjë.
Përdorni të dhënat e tabelës për të plotësuar
piramidën numerike.
Nxënësve do t’u kërkohet të ndërtojnë piramidën
e tyre numerike duke përdorur të dhënat e

Gjithçka Àllon me dritën e diellit
paraqitura. Sqarojini ata se nuk është e nevojshme
të vizatojnë çdo fije bari, por ta paraqesin atë si
një mbulesë të gjelbër, ose në formën e skice të
përgjithshme.
Shpjegojuni nxënësve rëndësinë e energjisë së
dritës së diellit dhe se bimët e prodhojnë ushqimin
duke përdorur këtë energji. Kërkoni prej tyre të
vështrojnë me vëmendje figurën, e cila paraqet
në mënyrë të thjeshtë mënyrën se si bimët e
prodhojnë ushqimin e vet duke përdorur energjinë
e Diellit. Shpjegoni se ky proces mund të paraqitet
duke përdorur një ekuacion të thjeshtë fjalësh.
dyoksid
+ ujë
karboni

energjia diellore
glukozë + oksigjen

Tregojuni nxënësve se ky proces quhet fotosintezë.

Veprimtaria e përgjithshme shërben për të
përforcuar njohuritë e marra gjatë temës. Duke
përdorur pyetjet-rrufe, ju mund të siguroheni
që nxënësit të plotësojnë siç duhet paragrafin
përmbledhës.
Pyesni:
●

Cila është marrëdhënia midis Diellit dhe
bimëve? Dielli furnizon me energji.

●

Bimët mund ta prodhojnë vetë ushqimin e
tyre. Cili është termi që ne përdorim për to?
Prodhues.

●

Cila lloj piramide na tregon se çfarë sasie ha
çdo kafshë në secilin nivel? Piramida numerike.

●

Pse u nevojitet energjia bimëve dhe kafshëve?
Për të jetuar.

Më pas, kërkoni prej nxënësve të plotësojnë fjalitë.
Shpjegojuni nxënësve që fotosinteza është
emri që përdoret për procesin gjatë të
cilit bimët përdorin energjinë diellore për
të prodhuar ushqimin e tyre. Fotosinteza
është paraqitur edhe më herët në kapitujt
e mëparshëm, ndërsa kjo orë mësimi ju jep
mundësin për t‘u ndalur përsëri te kjo fjalë,
dhe për t’u njohur në mënyrë më të detajuar
me procesin.
Shpjegoni se bimët marrin dyoksidin e karbonit
nga ajri dhe ujin nga toka për të prodhuar
glukozën. Glukozë quhet ushqimi që prodhojnë
bimët. Tregojuni nxënësve se, gjatë fotosintezës,
bimët e gjelbra prodhojnë edhe oksigjen, dhe se
njerëzit dhe kafshët e përdorin oksigjenin gjatë
frymëmarrjes. Vini në pah se bimët e gjelbra janë
tepër të rëndësishme për njerëzit dhe kafshët e
tjera, kjo për dy arsye: për të siguruar energjinë
ushqimore si dhe oksigjenin. Do të ishte e
dobishme që nxënësit të gjenin lidhjet ndërmjet
bimëve që prodhojnë oksigjenin e domosdoshëm
për njerëzit dhe kafshët e tjera.
Krijoni një afishe për të ilustruar mënyrën
se si bimët përdorin energjinë e Diellit për
të prodhuar ushqimin e tyre. Në afishen tuaj
përdorni ekuacionin e fjalëve për të shpjeguar
fotosintezën.
Kërkojuni nxënësve të përdorin informacionet në
Librin e nxënësit për të krijuar afishen e tyre, ku të
pasqyrohet procesi i fotosintezës. Kujtojini ata të
përfshijnë në afishe edhe ekuacionin e fjalëve.

Vlerësimi i të nxënit

Përgjigje: Dielli u siguron bimëve energjinë për
të prodhuar ushqim. Bimët quhen prodhuese,
për shkak të aftësisë që kanë për të prodhuar
ushqimin e tyre. Procesi ku bimët prodhojnë
ushqim duke përdorur energjinë e Diellit quhet
fotosintezë. Ne mund ta paraqesim rrjedhën e
energjisë duke përdorur piramidat numerike,
sepse një piramidë numerike na tregon me
saktësi se çfarë sasie ha çdo kafshë në çdo nivel.
Prej një piramide numerike ne mund të marrim
të dhëna lidhur me sasinë e e energjisë që i
nevojitet një kafshe për të jetuar.

Përsëritja dhe reflektimi
Mbylleni temën e ditës duke u kërkuar nxënësve
të plotësojnë punën përsëritëse dhe reflektuese
në faqen 72 të Librit të nxënësit. (Shiko gjithashtu
shënimet e Librit të mësuesit, faqe 74.)

Mbështetje gjuhësore
Mbështetja gjuhësore është mbuluar në hapat
kryesorë të mësimdhënies. Është e dobishme të
siguroheni që nxënësit të kenë njohuritë e duhura
në përdorimin e gjuhës së paraqitur, duke u kërkuar
atyre të kontrollojnë nëse fjalorët e tyre janë
rifreskuar me fjalët e përdoruara më këtë temë.

Veprimtari shtesë
Kërkoni prej nxënësve të ndërtojnë piramidën e
tyre numerike, ku veten ta vendosin në majë të
piramidës.
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Prodhuesit dhe konsumatorët
Kuptoni dhe analizoni fjalët “prodhues” dhe
“konsumator”.

shumë në lidhje me ‘grabitqarët’ dhe ‘pretë’.
Çfarë po bën insekti në foto?

Prodhuesit dhe konsumatorët
Kuptoni dhe analizoni fjalët “prodhues”
dhe “konsumator”.

Në një zinxhir ushqimor mund të ndodhen
lloje të ndryshme konsumatorësh. Kjo
varet nga numri i bimëve dhe i kafshëve
që ndodhen në zinxhirin ushqimor.

Ideja kryesore
Prodhuesit përdorin energjinë
diellore për të prodhuar ushqim
për konsumatorët.

Shikoni zinxhirin ushqimor më poshtë.
Po japim disa emra konsumatorësh që
ndodhen në këtë zinxhir ushqimor.
1. Konsumatori i parë – në këtë shembull
është insekti.

konsumator i dytë

Përgjigje: po ushqehet.

2. Konsumatori i dytë – në këtë shembull
është hardhuca.

Çfarë po bën insekti në ﬁgurë?

3. Konsumatori i tretë – në këtë shembull
është gjarpri.
Ne dimë se bimët përdorin energjinë
e diellit për të prodhuar ushqim. Le
të shikojmë hallkën tjetër të zinxhirit
ushqimor. Prodhuesit sigurojnë ushqim
për kafshët dhe insektet. Këta të fundit
nuk mund ta prodhojnë vetë ushqimin.

konsumator i tretë

prodhues

Shikoni në këtë ﬁgurë bimët dhe
kafshët. Cilët janë prodhuesit?
Cilët janë konsumatorët?

Në këtë zinxhir ushqimor ndodhen katër
konsumatorë. Ata janë konsumatorë të
ndryshëm: të parë, të dytë, të tretë dhe të
katërt.
Shkruani në kuti cili është konsumatori i
parë dhe cili është i katërti.

Shkruani më poshtë emrat e një
bime dhe të dy kafshëve. Janë ata
prodhues apo konsumatorë? Është
dhënë një shembull.

Gjeni gabimin në këtë paragraf:
Bimët përdorin energjinë nga toka
për të prodhuar ushqimin e tyre.
Ato quhen konsumatorë. Insektet
dhe kafshët e tjera quhen prodhues,
sepse ato nuk mund të prodhojnë
ushqimin e tyre. Llojet e ndryshme të
prodhuesve janë: i parë, i dytë, i tretë
dhe i katërt.

Sa konsumatorë ndodhen në këtë
zinxhir ushqimor?

ujku - konsumator
bima - prodhues

Zinxhirët ushqimorë

Kafshët dhe insektet quhen konsumatorë.
Ato ushqehen me bimë ose kafshë, të cilat
edhe ne i përdorim në ushqimet tona.

16

Veprimtaria hyrëse paraqet një imazh të një insekti
duke u ushqyer mbi një bimë. Drejtojuni nxënësve
pyetjen.

Shikoni këtë zinxhir ushqimor:

Konsumatorë të niveleve të
ndryshme
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Në kutitë boshe shkruani saktë llojet e
konsumatorëve të zinxhirit ushqimor të
treguar në ﬁgurë.
Tani shkoni në faqen 27 për të kontrolluar se çfarë dini.

Si të fillojmë
Kjo temë zhvillon më tej idenë se prodhuesit
sigurojnë ushqim për konsumatorët. Nxënësit
do të shqyrtojnë imazhe të bimëve dhe kafshëve
të ndryshme, për të përcaktuar nëse ato janë
prodhuese apo konsumatore. Ata do të mësojnë
se konsumatorët nuk mund ta prodhojnë vetë
ushqimin e tyre, prandaj duhet të hanë diçka tjetër
për të përmbushur nevojat e tyre për energji.

Mjetet e nevojshme
Kutia e fjalëve

përshkruaj
propozoj

diskutoj

Konsumator: Një lloj organizmi që
ushqehet me organizma të tjerë, pasi nuk
është i aftë të prodhojë ushqimin e vet.

●

Konsumoj: Të hash ose të ushqehesh.

Kërkojuni nxënësve t’i shtojnë këto
përkufizime në fjalorin e tyre.

Përgjigje të mundshme: Bimët - prodhuese,
dreri - konsumator, tigri - konsumator.

vizatoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
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●

Nxënësit sjellin figura bimësh dhe kafshësh. Pyetini
ata si mund t’i përcaktojnë cilët janë prodhuesit
dhe cilët janë konsumatorët.

prodhues

Kutia e fjalëve për hulumtim
ndërtoj
dalloj

Pyesni nxënësit: Çfarë mendoni se nënkuptojnë
fjalët ‘konsumator’ dhe ‘konsumoj’? Propozoni
përkufizime si:

Hidhini një sy këtyre figurave me bimë dhe
kafshë. Cilat janë prodhuese? Cilat janë
konsumatore?

Lapsa me ngjyra dhe shkumësa.

konsumator

Pjesa “Ne e dimë se bimët... ose kafshë të tjera”,
paraqet idenë se prodhuesit sigurojnë ushqim
për konsumatorët, pavarësisht nëse ata janë
barngrënës (ushqehen me bimë) apo mishngrënës
(ushqehen me mish). Koncepti më i rëndësishëm
shkencor, mbi të cilin duhet të ndalemi, është se,
prodhuesit sigurojnë ushqimin e konsumatorëve
që ndodhen përgjatë zinxhirit ushqimor.

Shkruani emrat e një bime dhe dy kafshëve.
Çfarë janë ata: prodhues apo konsumatorë?
Kërkoni prej disa nxënësve të përmendin disa
prodhues dhe konsumatorë që njohin, dhe t’i
shkruajnë përgjigjet e tyre në dërrasën e zezë:

●

të kuptojnë që prodhuesit sigurojnë ushqim
për konsumatorët;

●

Përmendni një bimë. A është ajo prodhuese
apo konsumatore?

●

të kuptojnë se konsumatorët nuk mund ta
prodhojnë vetë ushqimin e tyre;

●

Përmendni një kafshë. A është ajo prodhuese
apo konsumatore?

●

të njohin shkallët e ndryshme të
konsumatorëve: fillestar, dytësor, tretësor dhe
katërsor.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë më

Kërkoni prej nxënësve të zgjedhin një bimë dhe dy
kafshë prej listës në dërrasën e zezë, të shkruajnë
emrin e bimës dhe të kafshëve që zgjodhën, dhe të
gjejnë nëse ato janë prodhuese apo konsumatore.

Prodhuesit dhe konsumatorët
Sa konsumatorë ka në këtë zinxhir ushqimor?
Pjesa “Llojet e ndryshme të konsumatorëve”, i njeh
nxënësit me llojet e ndryshme të konsumatorëve
të një zinxhiri ushqimor, dhe u prezanton atyre
gradualisht terminologjinë e re. Një zinxhir
ushqimor është dhënë për nxënësit, në mënyrë që
ata të gjejnë numrin e konsumatorëve në zinxhir.
Kërkojuni nxënësve të shohin zinxhirin ushqimor.
Pyesni: Sa konsumatorë ka në këtë zinxhir?

Për të treguar konsumatorin e katërt është dhënë
një tjetër zinxhir ushqimor. Kërkoni prej nxënësve
të emërtojnë zinxhirin ushqimor me emërtimet
konsumatorë fillestar dhe katërsor.
Pyesni:
● Cila kafshë mendoni se është konsumatori
katërsor? Bufi.
●

Cila kafshë mendoni se është konsumatori
fillestar? Krimbi.

Vlerësimi i të nxënit
Përgjigje: Tre konsumatorë.

Tregojuni nxënësve rreth konsumatorëve në
zinxhirin ushqimor të ilustruar më sipër:
●

Konsumatori fillestar është një insekt.
Përkufizoni konsumatorin fillestar.
Konsumatorë fillestarë quhen ata që
ushqehen me prodhuesit.

●

Konsumatori dytësor është një hardhucë.
Përkufizoni konsumatorin dytësor.
Konsumatorët dytësorë janë konsumatorë
që ushqehen me konsumatorin fillestar dhe
në disa raste konsumojnë edhe prodhuesit.

Konsumatori tretësor është një gjarpër.
Përkufizoni konsumatorin tretësor.
Konsumatorët tretësorë janë ata
konsumatorë që mund të ushqehen me
konsumatorët dytësorë dhe ata fillestarë,
dhe në disa raste mund të konsumojnë edhe
prodhuesit.
Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë këto
përkufizime në fjalorin e tyre.
●

Shkruani llojin e duhur të konsumatorit në
kutitë e zinxhirit ushqimor të paraqitur.
Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë emrat e secilit
lloj konsumatori në kutitë e posaçme.
Përgjigje: Përgjigjja duhet të jepet sipas
këtij rendi: prodhues, konsumatori fillestar,
konsumatori dytësor, konsumatori tretësor.
Shkruani nëpër kuti se cili është konsumatori
fillestar dhe cili konsumatori katërsor.
*Për të mbështetur zhvillimin gjuhësor,
thoni me zë fjalët ‘fillestar’, ‘dytësor’, ‘tretësor’
dhe ‘katërsor’, dhe kërkoni prej nxënësve t’i
përsërisin ato.

Përdorni kutinë përmbyllëse të temës për t’u siguruar
që nxënësit të kenë kuptuar temën e mësimit.
Përforcojeni atë duke drejtuar pyetjet (tregoni me
gisht pyetjen 1, 2, 3 dhe 4 në dërrasën e zezë).
Përmendni një konsumator fillestar. Shembull:
insekt.
● Përmendni një konsumator dytësor. Shembull:
bretkosa.
● Përmendni një konsumator tretësor. Shembull:
gjarpri.
● Përmendni një konsumator katërsor. Shembull:
dhelpra.
Kërkoni prej nxënësve të pikasin gabimet brenda
fjalive, dhe pastaj të shkruajnë fjalitë e sakta në
Fletoren e hulumtimeve.
●

Përgjigje: Bimët përdorin energjinë e Diellit
për të prodhuar ushqimin e tyre. Ato quhen
prodhuese sepse e prodhojnë vetë ushqimin.
Insektet dhe kafshët e tjera quhen konsumatorë,
sepse ato nuk mund ta bëjnë vetë ushqimin e
tyre. Ekzistojnë lloje të ndryshme konsumatorësh
- fillestar, dytësor, tretësor dhe katërsor.

Përsëritja dhe reflektimi
Mbylleni temën e ditës duke u kërkuar nxënësve
të plotësojnë punën përsëritëse dhe reflektuese
në faqen 73 të Librit të nxënësit. (Shiko gjithashtu
shënimet e Librit të mësuesit, faqe 75.)

Mbështetje gjuhësore
Në këtë mësim ka disa fjalë të reja. Është e
rëndësishme që pyetësori të përsëritet ashtu
siç është propozuar në hapat e mësimdhënies,
në mënyrë që njerëzit të njihen me çdo nivel
konsumatori.

Veprimtari shtesë
Kërkoni prej nxënësve të krijojnë një mur fjalësh
me llojet e ndryshme të konsumatorëve, ku të ketë
dhe ilustrime që paraqesin secilin prej llojeve.
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Gjahtarët dhe gjahu
Kuptoni dhe analizoni fjalët “grabitqar” dhe “pre”.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë rreth
mjediseve të tjera.

Grabitqarët dhe preja

A dini emrin e ndonjë kafshe që vret kafshë të
tjera për t’u ushqyer me to?

Kuptoni dhe analizoni fjalët “grabitqar” dhe “pre”.

Ideja kryesore
Shikoni gepardin në ﬁgurë.
Përgjigjuni pyetjeve rreth këtij
grabitqari.

Disa kafshë hanë kafshë të tjera.

A dini emrin e ndonjë kafshe që vret
kafshë të tjera për t’i përdorur si
ushqim?

Si mund të dimë se cilat kafshë janë
grabitqare dhe cilat janë pre nëse
nuk i shohim se çfarë hanë ato?

Zgjidhni një grabitqar dhe një pre.
Kopjoni tabelën e mëposhtme në
ﬂetoren tuaj të hetimeve. Shkruani
poshtë një cilësi të grabitqarit dhe
shpjegoni si ndikon ajo në kapjen e
presë. Është dhënë një shembull për
t’ju ndihmuar që të ﬁlloni. Të njëjtën
gjë bëni edhe me prenë.

brirët

sytë

Grabitqari që kam zgjedhur
është gepardi

c. Pse gepardi ka hulliza në putra dhe
kthetrat e tij janë gjithmonë jashtë?

d. Pse gepardi ka kokë të vogël të
lëvizshme dhe një trup të lehtë?

Shikoni në ﬁgurë gazelën. Përgjigjuni
pyetjeve rreth këtij gjahu.

Përshtatja

Ndikimi

shpinë e
përkulshme

e ndihmon të
vrapojë shpejt

Përdorni fjalët nga kutia e fjalëve për të
plotësuar fjalitë rreth grabitqarëve dhe
presë. E para është e plotësuar.

a. Pse gazela mund të vrapojë shpejt?

Disa kafshë gjuajnë për të siguruar

shpina
gëzoﬁ
e. Pse gepardi ka njolla në gëzoﬁn e tij?

ushqimin e tyre dhe quhen
grabitqare Kafshët që janë gjuajtur
_______________.

b. Pse sytë e gazelës janë vendosur
anash kokës së saj?

ose vrarë nga grabitqarët quhen

bishti

__________. Grabitqarët dhe pretë e tyre
f. Çfarë shqisash përdor gepardi kur
gjuan prenë e tij?
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dhëmbët

janë së bashku __________, sepse nuk e
prodhojnë vetë __________ e tyre.

c. Pse gazela ka lëkurë ngjyrë kafe dhe të
bardhë?

Kutia e fjalëve
konsumatorë ushqimin grabitqar pre

këmbët

Pyesni nxënësit nëse ata njohin ndonjë kafshë
që vret kafshë të tjera për t’u ushqyer me to, dhe
shkruani emrat e tyre. Kjo mund të bëhet shkas për
nisjen e një diskutimi rreth grupit të grabitqarëve
në mjedisin përreth.
Zinxhirët ushqimorë

Shikoni një grabitqar. Gepardi është
kafsha më e shpejtë në tokë. Ai mund
të vrapojë me shpejtësi 100km/orë.
Gepardët gjenden në Afrikë. Ata janë
grabitqarë.

d. Pse gazela ka brirë?

a. Pse gepardi ka këmbë të gjata dhe
kurriz të përkulshëm?

b. Pse gepardi ka një bisht të gjatë e të
sheshtë (petashuq)?

Kafshët të cilat vrasin kafshë të tjera për
t’i përdorur si ushqim quhen grabitqare.
Grabitqarët vrasin kafshë të tjera. Këto
kafshë quhen pre.

Këtu është një shembull gjuetie. Gazela
gjendet në Afrikë dhe në Azi. Ajo vrapon
shpejt. Gazelat ushqehen me bimë. Ato
janë preja e luanëve, e leopardëve, e
gepardëve dhe e hienave.

kthetrat
Tani shkoni në faqen 27 për të kontrolluar se çfarë dini.

19

Shkruani përgjigjet e nxënësve në dërrasë
ose kërkoni prej tyre të shkruajnë emrat e
grabitqarëve të zgjedhur mbi një afishe, për
të ndërtuar kështu një mur fjalësh.

Si të fillojmë
Kjo temë trajton marrëdhënien grabitqar-pre dhe
na prezanton me fjalorin e ri. Nxënësit duhet të
nxiten të vështrojnë me kujdes grabitqarët dhe
pretë, për të zbuluar se si janë përshtatur ato për
të gjuajtur ose për të ngrënë ushqimin e tyre të
parapëlqyer.

Thojuni nxënësve t’i shkruajnë përkufizimet në
fjalorin e tyre. Propozoni përkufizime:

Mjetet e nevojshme
Fotografi grabitqarësh dhe prejash që tregojnë
përshtatjen e tyre; lapsa, lapsa me ngjyra dhe
shkumësa.

pre

Kutia e fjalëve për hulumtim
ndërtoj
dalloj

përshkruaj
propozoj

diskutoj

vizatoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
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●

Grabitqar: Një kafshë që gjuan kafshë të tjera
për ushqim.

●

Pre: Kafshët e vrara për ushqim nga grabitqarët.

Imazhet e paraqitura tregojnë mënyrën se si
grabitqarët dhe pretë i janë përshtatur mjedisit dhe
sistemit të tyre të të ushqyerit.

Kutia e fjalëve
grabitqar

Tema nis me prezantimin e termave
‘grabitqar’ dhe ‘pre’. Kërkoni prej nxënësve të
lexojnë informacionin e dhënë (‘Kafshët që
gjuhen...quhen pre’). Shpjegoni përkufizimet
e ‘grabitqar’ dhe ‘pre’, dhe shkruani
përkufizimet e secilit në dërrasë.

●

të kuptojnë se pretë janë ushqim për
grabitqarët;

●

të mësojnë se grabitqarët e gjuajnë ushqimin
e tyre;

●

të mësojnë se grabitqarët dhe pretë janë
përshtatur për t’u ushqyer me dietën e tyre
të parapëlqyer dhe për t’u mbrojtur nga
dëmtimet atje ku është e mundur.

Si mund të kuptojmë cilat kafshë janë
grabitqare dhe cilat janë pre, nëse nuk shohim
atë çfarë hanë?
Kërkoni prej nxënësve të vështrojnë me kujdes
fotografinë e një grabitqari (leopard). Pyesni: A
mendoni se leopardi është një gjuetar i mirë?
Çfarë ka leopardi që e bën atë një gjuetar të mirë?
Kjo hap një diskutim mbi përshtatjen. Nxënësit
duhet të dallojnë qartazi kthetrat dhe dhëmbët,
por atyre mund t’u nevojitet ndihmë për të dalluar
përshtatje të tjera.
Shikoni me vëmendje fotografinë e leopardit.
Përgjigjuni pyetjeve në lidhje me këtë
grabitqar.
Ndërkohë që bëni pyetjet, kërkojuni nxënësve të
shkruajnë përgjigjet në Librin e nxënësit.

Gjahtarët dhe gjahu

Ju do t’ju duhet të shpjegoni fjalën; ‘kamuflazh’
që do të thotë të kesh tipare, si për shembull
njolla, që të ndihmojnë të fshihesh para syve
në mjedisin tënd - tregoni imazhe karkalecash
ose kameleonësh ‘të fshehur’ në mjedisin e tyre
natyror.

Pyetini nxënësit se çfarë kafshësh kanë
zgjedhur, çfarë përshtatjesh kanë zbuluar,
dhe si e ndihmojnë kafshën këto përshtatje.
Kërkojuni atyre t’i hedhin idetë në hapësirat e
tabelës së paraqitur në fletoren hulumtimeve.
Kjo veprimtari mund të çojë në një sërë debatesh
lidhur me marrëdhëniet grabitqar-pre.

Përgjigje:
a) Që të vrapojë shpejt.
b) Për ta ndihmuar atë të vrapojë shpejt kur
merr kthesën.
c) Për ta ndihmuar atë të mbërthehet në tokë
ndërkohë që vrapon me shpejtësi.
d) Për ta ndihmuar atë të vrapojë sa më shpejt
që të mundet.
e) Për t’u kamufluar, në mënyrë që t’i fshihet presë
së tij derisa të bëhet gati për ta gjuajtur atë.
f) Nuhatja, shikimi, dëgjimi.
Në mënyrë të ngjashme, një fotografi preje (një
gazelë) mund të përdoret për të nxitur një diskutim
lidhur me metodat që përdor një pre për të mos u
pikasur, si kamuflazhi, si dhe për të diskutuar forma
të tjera adaptimi të presë.
Shikoni fotografinë e gazelës. Përgjigjuni
pyetjeve lidhur me këtë pre.
Ndërkohë që bëni pyetjet, udhëzojini nxënësit t’u
përgjigjen pyetjeve në Librin e nxënësit.
Përgjigje:
a) Për t’iu shpëtuar grabitqarëve.
b) Në mënyrë që të shohë përreth për
grabitqarë.
c) Për t’u kamufluar, në mënyrë që të mos
pikaset lehtë nga grabitqarët.
d) Për ta ndihmuar të luftojë me grabitqarët. Për
të luftuar gazelat e tjera që kërkojnë të jenë
udhëheqëse.
Zgjidhni një grabitqar dhe një pre. Kopjoni në
fletoren e hulumtimeve tabelën e mëposhtme.
Shkruani një tipar të grabitqarëve dhe analizoni
mënyrën se si ai ndihmon të zërë prenë e tij.
Bëni të njëjtën gjë edhe për prenë.
Nxënësve u kërkohet të zgjedhin një grabitqar
dhe një pre, të cilët janë të njohur për ta, dhe
të dallojnë tek ata përshtatjet dhe mënyrën se
si këto përshtatje e ndihmojnë kafshën që ata
kanë zgjedhur. Për të nxitur mendimet e tyre, një
shembull është i gatshëm.

Vlerësimi i të nxënit
Drejtoni këto pyetje përmbledhëse dhe vlerësuese:
●

Cila është fjala që përdorim për të përshkruar
një kafshë që gjuan ushqimin e tij? Grabitqar.

●

Cila është fjala që përdorim për të përshkruar
një kafshë që gjuhet për ushqim? Pre.

●

Grabitqarët dhe pretë janë prodhues apo
konsumatorë? Të dy janë konsumatorë.

Kërkoni nga nxënësit të plotësojnë fjalitë.
Përgjigje: Disa kafshë gjuajnë për ushqim dhe
quhen grabitqare. Kafshët që gjuhen ose vriten
prej grabitqarëve quhen pre. Si grabitqarët ashtu
dhe pretë janë konsumatore, sepse ato nuk
mund ta prodhojnë ushqimin e tyre.

Përsëritja dhe reflektimi
Mbylleni temën e ditës duke u kërkuar nxënësve
të plotësojnë punën përsëritëse dhe reflektuese
në faqen 27 të Librit të nxënësit. (Shiko gjithashtu
shënimet e Librit të mësuesit, faqe 26.)

Mbështetje gjuhësore
Mbështetja gjuhësore është mbuluar në etapat e
mësimdhënies. Do të ishte mirë të siguroheshim
se nxënësit kanë njohuri të fjalëve të reja, me anë
të pyetjeve të përsëritura, dhe brenda mundësive,
përgatitjes së një muri fjalësh ose afisheve.

Veprimtari shtesë
1 Ashtu sikurse është propozuar në seksionin
‘Mbështetje gjuhësore’, përgatitja e murit të
fjalëve ose afisheve lidhur me grabitqarët
dhe pretë, është një vazhdim dhe veprimtari
gjuhësore e dobishme.
2 Nxënësit mund të formojnë një afishe ose
pamflete informative të një grabitqari ose preje
që ata kanë zgjedhur.
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Habitate të ndryshme, zinxhirë ushqimorë të ndryshëm
Ndërtoni zinxhirë ushqimorë për habitate të
ndryshme.

●

të pasurojnë fjalorin e ri të akumuluar gjatë
kapitullit;

●

të formojnë një zinxhir ushqimor për mjedisin e
tyre të parapëlqyer;

●

të formojnë një afishe të një zinxhiri ushqimor
për ta treguar në klasë.

Habitate të ndryshme,
zinxhirë ushqimorë të ndryshëm
Ndërtoni zinxhirë ushqimorë për
habitate të ndryshme.

Çdo hallkë e zinxhirit ushqimor ose e
rrjetës ushqimore siguron energji në
formën e ushqimit. Dimë se një zinxhir
ushqimor ﬁllon me një prodhues dhe
mbaron me një konsumator. Prodhuesit
sigurojnë ushqim për konsumatorët.
Ushqimi u jep konsumatorëve energjinë,
për të cilën ata kanë nevojë.

Ideja kryesore
Zinxhirë ushqimorë mund
të ndërtohen për shumë
habitate të ndryshme.
Sa habitate të ndryshme mund të
emërtoni?
Për cilin habitat jeni më të interesuar
dhe pse?

Disa konsumatorë mund të jenë
grabitqarë ose pre. A njihni ndonjë kafshë
që mund të jetë edhe grabitqare, edhe
pre? Kjo ndodh, sepse disa grabitqarë
mund të bëhen ushqim për grabitqarë më
të mëdhenj.
Shikoni në ﬁgurë zinxhirët ushqimorë
të një pylli. A shikoni ndonjë kafshë
që është edhe grabitqar edhe pre?

Shkruani përgjigjet për këto kërkesa:
a. Jepni emrat e dy grabitqarëve nga ﬁgura.

c. Shikoni me kujdes në ﬁgurë. Jepni
emrat e dy grabitqarëve që hahen nga
grabitqarë më të mëdhenj.

Mendoni rreth habitatit për të cilin jeni
shumë të interesuar. Çfarë bimësh dhe
kafshësh gjenden në habitat?
Ndërtoni në ﬂetoren e hulumtimeve
një zinxhir ushqimor për një habitat
të zgjedhur prej jush. Po të dëshironi,
mund të vizatoni kafshët dhe bimët.
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Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë më
shumë lidhur me mjediset ujore dhe ato polare.
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Sa mjedise të ndryshme mund të përmendni?

E vërtetë (V) apo e gabuar (G)?
V/G
1. Zinxhirët ushqimorë
ﬁllojnë me një konsumator.
2. Konsumatorët mund të
jenë grabitqarë ose pre.

Kutia e fjalëve
prodhues
konsumator
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I

3. Në habitate të ndryshme
ndodhen zinxhirë
ushqimorë të ndryshëm.

Zinxhirët ushqimorë

Gjeni në tabelën e fjalëve të
fshehura, fjalët e përdorura në këtë
kapitull. Ato janë dhënë në kutinë e
fjalëve. Njëra është e plotësuar.

dhelpër
dre

insekte
insekt

N

N S

T Q A R H M Z

MO R S O L E G O D P
b. Jepni emrat e dy preve nga ﬁgura.

rrëqebull
rr

zog

A E

A F C L Y E U N P J
G R A B I

nuselalë
n
selalë

ujk

MS E P R K E S T E
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grabitqar

Nxënësve do t’u kërkohet të diskutojnë dhe të
përmendin mjedise të ndryshme. Përgjigjet e
mundshme që mund të shkruhen në dërrasë
janë: shkretëtira, oazi, mjediset me lagështirë,
bregdetare, plazhet, pyjet, polare.
Cili mjedis ju duket më interesanti dhe pse?

Si të fillojmë
Kjo temë përdor njohuritë e temës së kaluar te
mjediset e panjohura dhe ka si qëllim t’i nxisë
nxënësit që të fillojnë të mendojnë për mjediset
e largëta, siç janë mjediset tropikale të pyjeve me
lagështirë apo mjediset malore.

Mjetet e nevojshme
Lapsa, lapsa me ngjyra dhe shkumësa për të
formuar zinxhirë ushqimorë me skica dore;
fotografi ose figura për t’i prerë dhe ngjitur për
të formuar një zinxhir ushqimor; letra me ngjyra,
materiale krijuese dhe spango për të përgatitur
zinxhirë të lëvizshëm dhe për t’i varur ata në mur.

Kutia e fjalëve
konsumator
energji marrëdhënie
ushqyerjeje zinxhir ushqimor mjedis
bimë grabitqar pre prodhues Diell

Kutia e fjalëve për hulumtim
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ndërtoj përshkruaj
dalloj
propozoj

diskutoj

vizatoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
●

të kuptojnë se zinxhirët ushqimorë mund të
përdoren për mjedise të ndryshme;

Kërkoni nga nxënësit të mendojnë individualisht
mjedisin e tyre të preferuar, duke zgjedhur mes
përgjigjeve të dhëna në dërrasë. Pastaj pyesni
secilin prej nxënësve: Cili është mjedisi juaj i
preferuar?
Kërkoni prej tyre të shkruajnë arsyet pse zgjodhën
këtë mjedis.
Shikoni figurën e zinxhirit ushqimor pyjor.
A arrini të dalloni ndonjë kafshë që është
njëkohësisht grabitqare dhe pre?
Seksioni ‘Çdo hallkë e një zinxhiri ushqimor....
grabitqarë të tjerë të mëdhenj’, përmbledh disa ide
të tjera kyçe në lidhje me zinxhirët ushqimorë, dhe
u jep nxënësve njëfarë pavarësie për të ndërtuar
një zinxhir ushqimor të një mjedisi, i cili ka një
interes të veçantë për ta.
Shpjegojuni nxënësve se, në një zinxhir ose rrjetë
ushqimore, gjatë çdo faze, energjia kalon nëpër
zinxhir në formë ushqimi. Theksoni që prodhuesit
janë ushqim për konsumatorët, që do të thotë
se ata u sigurojnë atyre energjinë ushqimore.
Gjithashtu, theksoni se, konsumatorët mund
të jenë grabitqarë ose pre, si dhe shtroni idenë
se, disa kafshë mund të jenë grabitqare dhe pre
njëkohësisht, për arsye se, disa grabitqarë mund të
jenë ushqim për grabitqarë më të mëdhenj.
Kërkoni prej nxënësve t’i hedhin një sy zinxhirit
ushqimor të një pylli. Pyetini ata nëse arrijnë të
dallojnë ndonjë grabitqar apo pre.
Shkruani përgjigjet e këtyre pyetjeve. a) Gjeni
dy grabitqarë nga figura. b) Gjeni dy pre nga
figura. c) Gjeni dy grabitqarë që hahen nga
grabitqarë më të mëdhenj.

Habitate të ndryshme, zinxhirë ushqimorë të ndryshëm
Ndërkohë që bëni pyetjet, udhëzojini nxënësit të
shkruajnë emrat e dy grabitqarëve dhe preve të
çfarëdoshëm, prej atyre të paraqitur në figurë.
Përgjigje të mundshme:
1 Ujku, bufi, rrëqebulli.
2 Dreri, insekt, ketri, miu,

Që të bindeni se nxënësit zotërojnë si duhet
përmbajtjen e temës së ditës, dhe si një mënyrë
për të rikujtuar disa nga njohuritë e marra më parë,
pyesni:
●

Me çfarë fillojnë gjithnjë zinxhirët ushqimorë?
Me bimët ose prodhuesin.

●

Cili mendoni se është roli i prodhuesve? Të
sigurojnë ushqim për konsumatorët.

●

A mundet një konsumator dytësor të hajë
prodhues dhe konsumatorë fillestarë? Po.

3 Dhelpra, nuselalë, bufi
Ndërtoni një zinxhir ushqimor për një
mjedis të zgjedhur nga ju në fletoren tuaj të
hulumtimeve.
Kërkoni prej nxënësve të formojnë një zinxhir
ushqimor të një mjedisi të përzgjedhur prej
tyre. Mund të jetë e nevojshme t’i orientoni ata,
që të mendojnë dhe të zgjedhin mjedise disi të
pazakonta. Mund ta përdorni këtë rast për të
shëtitur nëpër klasë, për të parë se çfarë po bëjnë
nxënësit dhe të testoni njohuritë e tyre duke u
drejtuar pyetje si:
●

Çfarë mjedisi keni zgjedhur?

●

Çfarë bimësh dhe kafshësh ka në këtë mjedis?

●

Çfarë marrëdhënie ushqyerjeje ka aty?

Kur nxënësit të kenë përfunduar zinxhirët e
tyre, ata mund t’i tregojnë ato në klasë, duke
paraqitur kështu një shumëllojshmëri mjedisesh të
mundshme.
Plotësoni lojën me fjalë; përpiquni të gjeni të
gjitha fjalët kyçe të fshehura në këtë kapitull.
Loja me kërkimin e fjalëve krijon mundësinë për të
rikujtuar fjalët kyçe të mësuara gjatë këtij kapitulli.
Koha e lirë mund të përdoret për të plotësuar
fjalorin me termat kyç.

Po apo jo?
Kërkoni prej nxënësve të plotësojnë ushtrimin me po
ose jo
Përgjigje:
1. Jo.
2. Po.
3. Po.

Mbështetje gjuhësore
Mbështetja gjuhësore është mbuluar në etapat
e mësimdhënies. Krijimi i zinxhirëve ushqimorë
individual mund të përdoret për të përforcuar
njohjen e fjalëve dhe koncepteve të reja. Ju
mund t’i nxisni nxënësit të dallojnë se cilët janë
konsumatorët fillestarë, dytësorë dhe tretësorë
në zinxhirin ushqimor që ata kanë ndërtuar, në
mënyrë që ata të përforcojnë njohjen e këtyre
ideve.

Veprimtari shtesë
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Kërkoni prej nxënësve të punojnë dyshe për të
ndërtuar një zinxhir ushqimor të përmasave më të
mëdha, i cili mund të shfaqet para klasës.
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Habitate të ndryshme, zinxhirë ushqimorë të ndryshëm
Ndërtoni zinxhirë ushqimorë për habitate të
ndryshme.

me bimë. Shpjegoni se peshqit, ndryshe nga
kafshët e tjera mbi tokë, nuk ushqehen me bimë,
prandaj ata duhet të përdorin prodhues që jetojnë
në det.

Habitate të ndryshme, zinxhirë të ndryshëm ushqimorë
Ndërtoni zinxhirë ushqimorë për
habitate të ndryshme.

b. Çfarë hanë peshqit?

Përdorni njohuritë. Hiqni një vijë mbi fjalën e gabuar në secilin titull. Njëra është e
plotësuar.

Ideja kryesore

alga

karkaleca

prodhues ose
konsumator

Bimët që rriten në tokë nuk janë të
vetmit prodhues.

prodhues ose
konsumator

merluc
prodhues ose
konsumator

fokë
prodhues ose
konsumator

ari polar
prodhues ose
konsumator

grabitqar dhe/
ose pre

grabitqar dhe/
ose pre

grabitqar dhe/
ose pre

grabitqar dhe/
ose pre

c. Çfarë hanë kafshët e vogla në oqean?

Si mund të ndërtojmë një zinxhir
ushqimor ku përfshihen peshq?
Mendoni rreth habitateve të
ndryshme. A gjendet ndonjë habitat
që nuk ka si prodhues bimët?

Mund të përdorim njohuritë që kemi mësuar
deri tani për të ndërtuar zinxhirë ushqimorë
për një habitat të panjohur.

Shkruani poshtë emrin e një habitati
që nuk ka si prodhues bimët.

A mendoni se të gjithë prodhuesit janë
bimë që rriten në tokë?

a. Cila kafshë është konsumator i parë?

Shikoni në ﬁgurë një zinxhir ushqimor
detar. Përgjigjuni pyetjeve.
a. Cilët mendoni se janë prodhuesit në
zinxhirin ushqimor detar?

Përgjigjuni pyetjeve rreth zinxhirit
ushqimor të oqeanit arktik.

Mendoni për të gjitha njohuritë që keni
mësuar në këtë kapitull. Shikoni zinxhirët
ushqimorë të oqeanit arktik në faqen
vijuese. Ky është një zinxhir që nuk ka si
prodhues të tij kryesor bimët që rriten në
tokë.

b. Cila kafshë është konsumator i dytë?

mund të jenë grabitqarë dhe pre.

Kutia e fjalëve
gjahtar

alga

detar

kafshë

marrëdhënie

korale
Bashkoni fjalët me shpjegimet e sakta.
Konsumator

kafshë të
ë vogla

Plotësoni fjalitë për zinxhirët ushqimorë
duke përdorur fjalë nga kutia e fjalëve.
E para është plotësuar.

Grabitqar

Pre
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Zinxhirët ushqimorë përdoren për të
treguar _________________
marrëdhëniet ushqimore. Jo
të gjithë zinxhirët ushqimorë ﬁllojnë
peshk
hk i madh
dh

dhe presë

në habitate të ndryshme. Disa

d. Cila kafshë është konsumator i katërt?

gjitar

.

Zinxhirët ushqimorë përfshijnë

Prodhues

Kafshë që gjuhet dhe
hahet nga kafshë gjahtare.
Një kafshë ose insekt
që nuk e prodhon
ushqimin e vet.
Kafshë që gjuan dhe
ha kafshë të tjera.
Bimë që prodhon ushqim,
duke përdorur energjinë e
dritës së diellit.

Zinxhirët ushqimorë

plankton

është

prodhues në një habitat
informacion rreth

c. Cila kafshë është konsumator i tretë?

alga

me bimët. P.sh.:
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Për nxënësit, fjalët ‘plankton’ dhe ‘algë’ mund të
jenë të panjohura, prandaj mund t’u nevojitet një
shpjegim. Përshkruajini planktonet si organizma
të vogla, me origjinë bimore ose shtazore,
që pluskojnë nëpër oqeane. Algat mund të
përshkruhen si organizma të mëdha, si leshterikët,
ose si organizma të vogla që përdorin energjinë
diellore për të prodhuar ushqimin e tyre. Kjo
tregon se algat janë prodhuese.

peshk
hk i vogël
ël
Tani shkoni në faqen 27 për të kontrolluar se çfarë dini.

A mendoni se të gjithë prodhuesit janë bimë të
gjelbra që rriten në tokë?

Si të fillojmë
Kjo temë përdor njohuritë e temës së kaluar te
mjediset e panjohura dhe ka si qëllim t’i nxisë
nxënësit që të fillojnë të mendojnë për mjediset
e largëta, siç janë mjediset tropikale të pyjeve me
lagështirë apo mjediset malore.

Mjetet e nevojshme
Materiale krijuese për veprimtarinë zgjeruese.

Kutia e fjalëve
konsumator
energji
marrëdhënie
ushqyerjeje zinxhir ushqimor mjedis
bimë
grabitqar pre prodhues

Kjo pyetje kërkon që nxënësit të mendojnë nëse
zinxhirët ushqimorë mund të fillojnë me diçka
tjetër, ndryshe nga bimët e gjelbra. Thojuni atyre
të mendojnë rreth mjediseve ujore, dhe bëni
pyetje në lidhje me speciet ujore që ata përdorin si
prodhues të tyre. Kërkoni prej nxënësve të shohin
zinxhirin ushqimor detar.
Shikoni figurën e zinxhirit ushqimor detar.
Përgjigjuni pyetjeve.
Lërini nxënësit të mendojnë për disa çaste se jo
të gjithë prodhuesit janë bimë të gjelbra, pastaj
bëni pyetjet. Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë
përgjigjet e tyre.
Përgjigje: a) Alga, b) Kafshë të vogla që jetojnë
në oqean, planktone, korale, etj. c) Korale,
planktone, alga.

Kutia e fjalëve për hulumtim
ndërtoj përshkruaj
dalloj propozoj

diskutoj

vizatoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
●
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të kuptojnë se zinxhirët ushqimorë mund të
përdoren për mjedise të ndryshme;
të pasurojnë fjalorin e ri të akumuluar gjatë
kapitullit.

Si mund të formojmë një zinxhir ushqimor ku të
përfshihet edhe peshku?
Veprimtaria hyrëse ka për qëllim t’i bëjë nxënësit të
kuptojnë se jo të gjithë zinxhirët ushqimorë fillojnë

Mendoni rreth mjediseve të ndryshme. A
ekzistojnë mjedise të tjera që nuk kanë si
prodhues bimët e gjelbra?
Kërkojuni nxënësve të punojnë dyshe. Pastaj
thojuni atyre të diskutojnë rreth kësaj pyetjeje.
Shkruani emrin e një mjedisi që nuk ka si
prodhues bimët e gjelbra.
Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë përgjigjen.
Përgjigje: Oqeani, liqeni ose pellgu.
Përdorni njohuritë tuaja. Shënoni me kryq
fjalën e gabuar.
Kërkoni prej nxënësve të analizojnë zinxhirin
ushqimor polar. Rikujtojuni atyre disa prej hollësive

Habitate të ndryshme, zinxhirë ushqimorë të ndryshëm
kyçe të paraqitura gjatë kapitullit. Kërkojuni
nxënësve të dallojnë nëse organizmi është një
prodhues apo konsumator, grabitqar apo pre.
Pyesni:
●
●

●

●

●

Cili organizëm është prodhuesi? Alga.
Cilët organizma janë konsumatorë? Karkaleci,
merluci, foka dhe ariu polar.
Cilat organizma janë grabitqarë? Merluci, foka
dhe ariu polar.
Cilat organizma janë pre? Karkaleci, merluci dhe
foka.
A mendoni se ka ndonjë organizëm që është
grabitqar dhe pre njëkohësisht? Në rast se po,
cilët janë ata? Merluci dhe foka.

Përgjigje: Alga – prodhues.
Karkaleci – konsumator, pre.
Merluci – konsumator, grabitqar dhe pre.
Foka – konsumator, grabitqar dhe pre.
Ariu polar – konsumator, grabitqar dhe pre
(gjuhen arinjtë e rinj polar).
Përgjigjuni pyetjeve rreth zinxhirit ushqimor
polar.
Udhëzojini nxënësit që të shkruajnë përgjigjet
ndërkohë që ju bëni pyetjet.
Përgjigje: a) Karkaleci, b) Merluci, c) Foka,
d) Ariu polar.
Plotësoni paragrafin rreth zinxhirëve ushqimorë
duke përdorur fjalët nga kutia e fjalëve.
Kërkojuni nxënësve të plotësojnë paragrafin lidhur
me zinxhirët ushqimorë duke bërë këto pyetje:
●

Çfarë na tregojnë zinxhirët ushqimorë?
Marrëdhëniet ushqimore.

●

Përmendni një shembull zinxhiri ushqimor që
nuk ka si prodhues bimët e tokës. Oqeani, deti,
liqeni, pellgu.

●

Përmendni një kafshë që mund të jetë
grabitqare dhe pre njëkohësisht. Merluci, foka,
ariu i vogël polar ose çfarëdolloj shembulli i
përmendur në mësimet e kaluara.

Përgjigje: Zinxhirët ushqimorë përdoren për
të treguar marrëdhëniet ushqimore. Jo të gjithë
zinxhirët ushqimorë fillojnë me bimë. Për shembull,
alga është prodhuese në një mjedis detar. Zinxhirët
ushqimorë mund të përmbajnë gjithashtu të
dhëna lidhur me grabitqarët dhe pretë në mjedise
të ndryshme. Disa kafshë mund të jenë grabitqare
dhe pre në të njëjtën kohë.

Vlerësimi i të nxënit
Kërkoni nga njëri prej nxënësve të lexojë
informacionin në kutinë e përmbyllëse të kapitullit
(‘Kemi mësuar se….marrëdhënie ushqimore të
ndryshme’).
Kërkoni prej nxënësve të lexojnë paragrafët e
ushtrimeve përkatëse dhe thojuni atyre të lidhin
fjalën me përkufizimin e duhur, duke vendosur vija
lidhëse.
Përgjigje: konsumator: një kafshë ose
insekt që nuk mund të prodhojë ushqim e vet;
grabitqare – kafshë që gjuajnë dhe hanë kafshë
të tjera; pre – kafshë që gjuhen dhe hahen nga
grabitqarët; prodhuese – bimë që prodhojnë
ushqim duke përdorur energjinë diellore.

Përsëritja dhe reflektimi
Mbylleni temën e ditës duke u kërkuar nxënësve
të plotësojnë punën përsëritëse dhe reflektuese
në faqen 73 të Librit të nxënësit. (Shiko gjithashtu
shënimet e Librit të mësuesit, faqe 75.)

Mbështetje gjuhësore
Shtoni përkufizimet në fjalorin tuaj për të
përmbyllur kapitullin. Nxënësit mund t’i përdorin
përkufizimet e mësipërme për të plotësuar çdo
hapësirë boshe.

Veprimtari shtesë
Kërkoni prej nxënësve të ndërtojnë një zinxhir
ushqimor për një mjedis të panjohur. Më poshtë
janë dhënë disa shembuj për fushat, pellgjet dhe
pyjet tropikale.
Fusha
Prodhues

Pellgu

Pyjet
tropikale

Bari

Alga

Pema

Konsumator
fillestar

Krimbi

Miza e
ujit

Insekte

Konsumator
dytësor

Miu

Pilivesa

Zogjtë

Konsumator
tretësor

Fajkoi

Peshku

Leopardi
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Çfarë mësuat për zinxhirët ushqimorë?
Çfarë mësuat për zinxhirët ushqimorë?
Përgjatë zinxhirit ushqimor!
(faqe 6–9)
Vizatoni diagramin e një zinxhiri
ushqimor duke përdorur fjalë dhe
ﬁgura.

Dimë që zinxhirët ushqimorë
dhe rrjetat ushqimore
tregojnë marrëdhëniet
ushqimore në një habitat.

Gjithçka ﬁllon me dritën e
diellit

Pse kafshët quhen konsumatorë?

Pse bimët quhen prodhues?

Çfarë tregon piramida numerike?

Mësuam që prodhuesit
sigurojnë ushqim për
kafshët dhe për insektet.
Mësuam që kafshët
quhen konsumatorë.

Cila kafshë mendoni ju se është në
vend të fundit në zinxhirin ushqimor?

dhelpër

fajkua

mi

zogj
insektengrënës

bimë

insekt
bimëngrënës
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Grabitqarët dhe preja (faqe 18–19)
Si i quajmë kafshët që gjuhen nga
kafshë të tjera për ushqim?

Kuptuam që çdo shkallë
në zinxhirin ushqimor
kthehet në energji në
formën e ushqimit.
Mësuam që disa kafshë
mund të jenë në të njëjtën
kohë grabitqarë dhe pre.
Mësuam që disa
habitate nuk kanë si
prodhues bimët
që rriten në tokë.

Gjallesat në rrezik zhdukjeje
Mësuam që kafshët e një
niveli më të lartë
hanë më shumë
kafshë të nivelit më të ulët.
Kuptuam që bimët japin
energji ushqimore dhe
oksigjen për njerëzit dhe për
kafshët e tjera.

Mësuam që grabitqarët
gjuajnë prenë.

(faqe 24–25)
Çfarë shkakton shkëputja e një
hallke në zinxhirin ushqimor?

Habitate të ndryshme,
zinxhirë ushqimorë të
ndryshëm (faqe 20–23)
Të gjithë zinxhirët ushqimorë ﬁllojnë
gjithmonë me një prodhues.
a Cili është prodhuesi në një zinxhir
ushqimor pyjor?

Kuptuam që prishja e
ekuilibrit biologjik shkakton
zhdukjen e shumë
gjallesave.

Zinxhirët ushqimorë

Vizatoni shigjeta në rrjetën ushqimore
të mëposhtme për të treguar
marrëdhëniet e ndryshme ushqimore.

Kuptuam që drita e diellit
u jep energji bimëve që
të prodhojnë ushqimin e
tyre.

b Cili është prodhuesi në një zinxhir
ushqimor detar?

Çfarë janë konsumatorët e tretë?

(faqe 10–15)

Cili është ndryshimi midis një zinxhiri
ushqimor dhe një rrjete ushqimore?

Përgjigje: Mund të jepen përgjigje të ndryshme,
por ato duhet të fillojnë gjithmonë me një bimë
(prodhuesin), e pasuar nga një bimëngrënës
(një herbivore ose konsumator fillestar) dhe
e mbyllur nga një konsumator dytësor, një
grabitqar ose kafshë që ushqehet me kërma.

Prodhuesit dhe konsumatorët
(faqe 16–17)
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Si të fillojmë
Synimi i këtij seksioni është t’i nxisë nxënësit
të përsërisin njohuritë e tyre pas çdo teme të
këtij kapitulli. Çdo temë përmban disa pyetje
përforcuese, të cilave duhet t’u përgjigjen nxënësit.
Ato shërbejnë për t’u siguruar që nxënësit kanë
mësuar dhe kanë kuptuar temën.
Pas çdo grupi pyetjesh përforcuese, ka disa
formulime vetëvlerësuese, që nxënësit duhet t’i
plotësojnë. Ju duhet t’i lexoni këto formulime
dhe t’i ndihmoni nxënësit të plotësojnë ciklin
vetëvlerësues, për të treguar se sa i zotërojnë
temat e kapitullit. Në këtë klasë, nxënësit mund të
ngjyrosin një, dy, tre ose katër të katërtat e rrethit,
për të treguar shkallën e tyre të njohurive.
Është e rëndësishme që nxënësit të tregojnë fushat
në të cilat nuk kanë njohuri. Ky informacion është
tepër i rëndësishëm që ju të bëni rehabilitimin e
kësaj në fund të përmbledhjes së përgjithshme të
kapitullit.

Përsëritja dhe reflektimi
Përgjatë zinxhirëve ushqimorë!
Vizatoni një diagram për një zinxhir ushqimor
duke përdorur fjalë dhe figura.
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Nxënësit kanë kryer më parë një detyrë të
ngjashme, prandaj propozoni që, kësaj radhe,
ata të zgjedhin bimë dhe kafshë të ndryshme.
Zakonisht, një zinxhir ushqimor ka tri faza (nivele
ushqyese), por disa nxënës mund të paraqesin
shembuj me katër faza.

Cili është ndryshimi midis një zinxhiri ushqimor
dhe një rrjete ushqimore?
Kujtojuni nxënësve zinxhirin e thjeshtë ushqimor
që kanë mësuar, por edhe rrjeta ushqimore më të
ndërlikuara. Shpjegoni se një rrjetë, ashtu si rrjeta
e merimangës, ka disa lidhje dhe fije lidhëse të
mundshme.
Përgjigje: Zinxhiri ushqimor është vetëm një
marrëdhënie e thjeshtë ushqimore mes një
lloj prodhuesi, një lloj konsumatori dhe një lloj
konsumatori dytësor. Rrjeta ushqimore tregon
disa marrëdhënie ushqimore mes një game të
gjerë kafshësh dhe bimësh.
Cila kafshë mendoni se ndodhet në krye të
zinxhirit ushqimor?
Kujtojuni nxënësve se, në një zinxhir ushqimor,
kafsha që ndodhet sipër ha kafshën ose bimën
më poshtë. Pyesni nxënësit nëse ndonjëra prej
kafshëve ushqehet zakonisht me njerëz. Në qoftë
se ne nuk jemi ushqim për kafshët e tjera, atëherë,
logjikisht, ne duhet të jemi në krye të zinxhirit!
Përgjigje: Njerëzit.
Vizatoni shigjeta në rrjetën ushqimore të
mëposhtme për të treguar marrëdhëniet
ushqimore të ndryshme.
Pyetini nxënësit se me çfarë fillon një zinxhir
ushqimor. Pastaj tregoni kafshën që ha këtë
ushqim, dhe pastaj kafshën që ha këtë kafshë dhe
kështu me radhë në të gjithë zinxhirin.
Përgjigje: Bimët
miu
dhelpra/fajkoi
Bimët
insekte bimëngrënëse
zogj
insektengrënës - dhelpra/fajkoi
Gjithçka fillon me dritën e diellit
Pse bimët quhen prodhuese?
Kujtojuni nxënësve që, për t’u rritur, bimëve
u nevojitet energjia e dritës (Klasa 5, Kapitulli

Çfarë mësuat për zinxhirët ushqimorë?
4, Të hetojmë rritjen e bimëve). Nxënësit duhet
të kuptojnë se e gjithë jeta varet nga energjia,
dhe mbijetesa varet nga sigurimi i energjisë
së mjaftueshme për të jetuar. Bimët janë
grumbulluesit dhe shpërndarësit e parë të
energjisë së Diellit mbi Tokë.
Përgjigje: Sepse ato mund ta prodhojnë vetë
ushqimin e tyre.
Çfarë tregon piramida e numrave?
Kërkoni nga një nxënës të vizatojë një formë
piramide në dërrasë; evokoni formën e
trekëndëshit (pjesa e ngushtë në krye dhe baza e
gjerë). Tregojuni atyre shembullin e piramidës me
luanin, shtatë gjirafat dhe barin me pemët në fund.
Është numri i bimëve dhe kafshëve në çdo nivel ajo
që nevojitet për të mbështetur kafshët në nivelin e
sipërm.
Përgjigje: Sa bimë ose kafshë ka në secilin nivel
të zinxhirit ushqimor?

Prodhuesit dhe konsumatorët
Pse kafshët quhen konsumatore?
Shpjegoni termin ‘konsumoj’. Pyesni nxënësit
se çfarë kanë konsumuar (‘ngrënë’) në mëngjes.
Konsumatorët janë kafshët, të cilat, në
marrëdhënien e të ushqyerit, ushqehen me bimët
ose kafshët që ndodhen poshtë tyre.
Përgjigje: Ato konsumojnë bimë ose kafshë të
tjera.
Çfarë është konsumatori tretësor?
Pyesni nxënësit: Çfarë domethënë ‘tretësor’?
Nxënësit mund ta lidhin këtë me numrin tre.
Shkruani i 1-rë, 2-të dhe 3-të në dërrasë. Evokoni: i
pari (fillestar), i dyti (dytësor), i treti (tretësor).
Përgjigje: Konsumatori i tretë në zinxhir.

Grabitqarët dhe pretë
Si i quajmë kafshët që gjuhen për ushqim nga
kafshët e tjera?

Sqarojini nxënësit se konsumatorët ndahen në dy
grupe. Marrëdhënia e tyre brenda këtij grupi mund
të jetë si grabitqar ose si pre.

Mjedise të ndryshme, zinxhirë ushqimorë të
ndryshëm
Të gjithë zinxhirët ushqimorë fillojnë me
një prodhues. (a) Cilët janë prodhuesit në
një zinxhir ushqimor pyjor? (b) Cilët janë
prodhuesit në një zinxhir ushqimor detar?
Kujtojuni nxënësve së, më parë, atyre u kanë
mësuar se bimët ishin thuajse e vetmja gjë që
mund të thithte energjinë e Diellit. Kjo sepse algat
(ose leshterikët) nuk klasifikohen te bimët.
Përgjigje:
a) Bimët.
b) Algat.

Vlerësimi i të nxënit
Formulimet vetëvlerësuese në Librin e nxënësit
janë një pikënisje e përkryer për diskutimin
mbi përparimin individual të secilit nxënës. Ky
informacion mund të përdoret gjithashtu për të
përpiluar raportet e fundsemestrit për çdo nxënës.
Gjithashtu, do të ishte e dobishme edhe mbajtja e
një regjistri të nivelit të përgjithshëm të njohurive
të të gjithë klasës, për të përcaktuar ato fusha që në
të ardhmen do t’u nevojitej një përsëritje (shikoni
shembullin e tabelës së mëposhtme).
Paraqitja
e punës
përsëritëse
dhe
reflektuese

Shumë i
sigurt

Jo aq i
sigurt

I pasigurt

Më pas, kjo mund të përdoret për të formuluar një
program rehabilitimi për t’u ardhur në ndihmë
nxënësve që të përparojnë. Sigurohuni që llogaritja
dhe analiza e vetëvlerësimit të nxënësve të jetë e
thjeshtë. Gjithçka që nevojitet, është një përshtypje
e përgjithshme e vetëvlerësimit të klasës, dhe jo
llogaritja individuale e tyre , p.sh. ‘Pesëdhjetë për
qind e klasës nuk ishin të sigurt rreth...’.
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2 Organet dhe sistemet e njeriut

●

●

●

Në figurën djathas janë
paraqitur gjashtë nga organet
kryesore të trupit tonë. A mund
të përmendni ndonjë prej tyre?

Në këtë kapitull, ju:

përshkruajnë funksionet bazë
të organeve kryesore të trupit.
arsyetojnë pse janë jetike
funksionet e këtyre organeve.
përdorin terma shkencorë për
disa prej organeve kryesore
të sistemeve të trupit (zemra,
mushkëritë, veshkat, stomaku
dhe zorrët, truri).

trupit organet punojnë pa pushim
gjatë gjithë kohës: kur marrim frymë,
ushqehemi, vrapojmë, luajmë apo
edhe kur ﬂemë.

•

mësoni se ku ndodhen organet
kryesore në trupin e njeriut;

•

zbuloni funksionet e organeve
kryesore;

•

kuptoni se funksionet
e organeve kryesore
janë jetësore;

•

kuptoni si formohet një
bebe në barkun e nënës;

•

mësoni emrat
shkencorë të
disa prej organeve
dhe sistemeve
të trupit.

A mund t’i emërtoni organet
kryesore në figurat e mëposhtme?
Përdorni fjalët në kuti. Njëra është e
plotësuar.

organe kryesore
sisteme
mëlçi stomak
funksion kurë
zorrë
veshka
zemër qarkullim
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A e dini se...
Zemra e një njeriu të rritur

mushkëri
tretja

Reja e
fjalëve

truri

mëlçia
Kutia e fjalëve
mushkëritë

jashtëqitje

truri

zemra

stomaku dhe zorrët

Organet dhe sistemet e njeriut

●

Organet na mbajnë gjallë. Brenda

2 Organet dhe
sistemet e njeriut

zbulojnë vendndodhjen e
organeve kryesore të trupit.

Biologji

Në këtë kapitull,
nxënësit:

29
veshkat
mëlçia

rreh 30-40 milionë herë
në vit!

Si të fillojmë
Në këtë kapitull nxënësit do të njihen me disa prej
bazave të anatomisë dhe fiziologjisë së njeriut.
Tema prezantuese përqendrohet te zemra dhe tek
emërtimet e organeve kryesore. Në temën pasuese
do t’u hidhet një vështrim organeve dhe sistemeve
kryesore të trupit, ku ndodhen ato dhe cilat janë
funksionet e tyre, si dhe do të mësojmë rëndësinë e
ushqimit, ujit dhe ajrit për jetën. Kjo e fundit varet nga
funksionet e organeve kryesore, të cilat furnizojnë
qelizat e trupit me ujë, me lëndë ushqyese dhe me
oksigjenin e nevojshëm. Prej kësaj, nxënësit do të
njihen edhe me një tjetër funksion jetik që kryhet
nga organet kryesore, me anë të të cilit nxirren jashtë
mbetjet ose helmet e prodhuara nga trupi.
Nxënësit do të njihen me konceptin ‘trupi i
shëndetshëm i bën organet e shëndetshme’, qëllimi i
të cilit është t’i nxisë ata të ndërgjegjësohen se kujdesi
ndaj trupit është detyrë e gjithsecilit. Organet kryesore
mund të dëmtohen për shumë arsye, prandaj në
këtë kapitull do të studiojmë rolin që luan mjekësia
kur këto organe nuk funksionojnë siç duhet. Do të
përqendrohemi kryesisht te zemra, pasi ajo është
edhe organi më i njohur.
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Aftësi të nevojshme shkencore
Në këtë kapitull nxënësve do t’u kërkohet të matin
kapacitetin e mushkërive dhe pulsin. Duhet vënë
theksi mbi parimin e ‘matjeve të sakta’, në mënyrë
që nxënësit të ndërgjegjësohen se të dhënat e

Organet kryesore na mbajnë gjallë.

nxjerra duhet të jenë të besueshme. Nxënësit
duhet të nxiten të punojnë në mënyrë shkencore,
të kryejnë parashikime dhe të arrijnë të analizojnë
rezultatet e përftuara. Ky është një prej parimeve
bazë të hulumtimit shkencor.
Gjithashtu, për të rritur saktësinë, nxënësve duhet
t’u jepet mundësia e përsëritjes së matjeve, si
dhe e organizimit dhe interpretimit të shifrave të
rezultateve.

Mbështetje gjuhësore
Makete në formën e organeve kryesore me
emërtimet përkatëse: truri, zemra, mushkëria,
stomaku dhe zorrët, veshkat, mëlçia; modele
plastike mësimore me trupin e njeriut, si për
shembull: loja me tabelën ‘operative’, përparësja me
‘organe’ të çmontueshme, organet kryesore bashkë
me emërtimet; figura dhe CD të organeve kryesore.

Reja e fjalëve
trupi
qarkullim
tretje
funksion
veshka
organet kryesore
simptoma

truri
frymëkëmbim
kontroll
kurë
sëmundje sekretim
zemra
zorrë
mëlçia
mushkëria
organe
stomaku
sistem

Organet dhe sistemet e njeriut

Kutia e fjalëve për hulumtim
krahaso
shpjego funksion njoh
emërto vëzhgo parashiko kuptoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
●

t’i njohim ata me mrekullinë e zemrës së njeriut;

●

t’i njohim ata me emrat e organeve kryesore;

Në mësimin e ardhshëm nxënësit do të mësojnë
emërtimet e organeve kryesore dhe vendndodhjen
e tyre në trup.
Faqet hyrëse janë ndërtuar me qëllimin për t’i nxitur
nxënësit të mendojnë se sa i mrekullueshëm është
trupi i njeriut dhe sa të domosdoshme janë organet
kryesore për të jetuar.

2

Nxitini nxënësit të përdorin ‘metodën e
eliminimit’, që do të thotë, fillimisht të
emërtojnë më të lehtin, dhe pastaj të shohin
se çfarë ka mbetur. Në këtë rast, truri dhe
zorrët mund të jenë më të thjeshta për t’u
njohur, ndërsa veshkat janë të vetmet organe
të paraqitura dyshe. Mbështetini nxënësit
në rast se kanë vështirësi në emërtimin e
organeve.

Përgjigjet: a) Truri, b) Zemra, c) Mushkëria,
d) Stomaku dhe zorrët, e) Veshkat, f) Mëlçia.
Pyesni nxënësit se çfarë ndodh në rast se zemra ose
ndonjë prej organeve të tjera kryesore ndalet së
punuari. Nxirrni në pah që organet tona kryesore
janë të domosdoshme për të jetuar.

Kemi gjashtë organe kryesore. A mund të
përmendni ndonjërin prej tyre?
Tregojuni nxënësve nga një maket ose model
plastik mësimor të secilit prej organeve kryesore
(truri, zemra, mushkëritë, stomaku dhe zorrët,
veshka, mëlçia). Pavarësisht se nxënësit mund të
mos i kenë parë ndonjëherë këto organe, nxitini
ata duke i ndihmuar me ndonjë të dhënë kyçe.
Për shembull, tregojuni nxënësve mushkëritë,
kërkojuni atyre të marrin frymë thellë dhe shikoni
nëse mund ta gjejnë emrin e organit. Emërtoni
të gjitha organet me radhë. Shkruajini emrat e
tyre në dërrasë. Para se të kaloni tek organi tjetër,
sigurohuni që nxënësit të kenë mësuar emrin e
secilit prej tyre.
A mund t’i emërtoni organet kryesore?
Përforconi të nxënit me anë të kësaj veprimtarie.
Ndërkohë që shkruani përgjigjet, sigurohuni që
nxënësit të vazhdojnë të kenë para tyre maketet
ose modelet plastike si dhe emërtimet e organeve
kryesore.
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Ku ndodhen organet kryesore?
Mësoni se ku ndodhen organet kryesore në trupin
e njeriut.

Kutia e fjalëve për hulumtim
funksion

Ku ndodhen organet kryesore?
Mësoni se ku ndodhen organet
kryesore në trupin e njeriut.

Cilat janë tri gjërat që na nevojiten
për të mbajtur trupin gjallë?

Koka
Cilat janë organet më të rëndësishme
të trupit që na mbajnë gjallë?
Zgjidhni nga kutia e fjalëve. E para
është e plotësuar.

truri

Periudha e jetës së një bime me lule,
nga lindja deri në vdekje ka një emër.
A ju kujtohet ai?

veshët
sytë

zemra
kockat
këmbët

krahët

mushkëritë

veshkat

mëlçia

stomaku dhe zorrët

{

Kraharori

{

Barku

{

Kutia e fjalëve
truri

Të gjitha gjallesat kanë një cikël jetësor, i
cili zgjat nga lindja deri në vdekje.

Si mendoni…
Zemra

Cila pjesë e trupit e
mbron zemrën?

Vështrim i shpejtë mbi temën

Kutia e fjalëve
truri

zemra

mëlçia

stomaku dhe zorrët
veshkat

mushkëritë

Objektivat mësimorë kryesorë:

Trupi i njeriut ndahet në tri pjesë:
koka

•

kraharori

•

barku.

1. Cili organ kryesor ndodhet në kokë?

2. Cilat janë dy organet kryesore që
ndodhen në kraharor?

Shikoni në vizatimin përballë
Qafa ndan kokën me kraharorin. Beli
ndan kraharorin nga barku.
Organet kryesore ndodhen brenda tre
pjesëve të trupit.

3. Cilat janë tri organet kryesore që
ndodhen në bark?
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4. Përse i quajmë këto organe “kryesore”?

Organet dhe sistemet e njeriut

•

●

të mësojnë domethënien e ciklit të jetës
njerëzore;

●

të dinë cilat janë organet kryesore që na
mbajnë gjallë;

●

të dinë vendndodhjen e organeve kryesore në
trup.
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Tani shkoni në faqen 48 për të kontrolluar se çfarë dini.

Si të fillojmë
Në këtë temë, nxënësit do të mësojnë se ushqimi,
uji dhe ajri janë të domosdoshme për të jetuar.
Për këtë arsye, ata do të studiojnë organet që
bëjnë përpunimin e ushqimit, ujit dhe ajrit, duke
furnizuar me to të gjithë pjesët e trupit tonë për të
na mbajtur gjallë. Në fund, do të shohin diagramin
e trupit dhe do të etiketojnë vendndodhjen e
organeve kryesore.

Mbështetje gjuhësore
Figura ose modele të trupit të njeriut ku tregohen
organet kryesore; tabela të mëdha me siluetën
e trupit të njeriut të ndarë në tri pjesë: koka,
kraharori dhe abdomeni; figura me formën e
njeriut ku janë të etiketuara organet kryesore;
makete me formën e organeve kryesore dhe
emërtimin e tyre: truri, zemra, mushkëria, stomaku
dhe zorrët, veshkat dhe mëlçia; modele plastike
mësimore të trupit të njeriut, p.sh: tabela ‘operative’,
përparësja me ‘organe’ të çmontueshme, organet
kryesore me emërtime; figura dhe CD me organet
kryesore dhe funksionet e tyre.

Në mësimin e ardhshëm nxënësit do të mësojnë
rreth funksioneve të organeve kryesore.
Harku kohor i jetës së një bime nga mbirja deri
te tharja totale ka një emër. A e mbani mend si
quhet?
Pyesni nxënësit se çfarë mbajnë mend, nga vitet
e kaluara, rreth jetës së bimëve. Nëse nevojitet,
jepeni ju përgjigjen: ‘cikli i jetës’. Pastaj zhvendoseni
teorinë e ciklit të jetës te njeriu.
Pyesni:
●

Përgjigje: Cikli i jetës
Cilët janë tri elementet që i duhen trupit tonë
për të na mbajtur gjallë?
Shtroni pyetje dhe përgjigje, eliminoni me kujdes
përgjigjet e pasakta me anë të këtyre pyetjeve:

Kutia e fjalëve
truri
frymëkëmbim
zemra
zorrët
veshkat
mëlçia
mushkëria organet kryesore stomaku

Cilat mendoni se janë fazat e ciklit të jetës te
njeriu? Lindja, foshnjëria, fëmijëria, pjekuria,
pleqëria dhe vdekja.

Përforconi konceptin e ciklit dhe rrotës së jetës që
rrotullohet. Bëni lidhjen që janë organet kryesore
ato që e bëjnë rrotën e jetës të rrotullohet.

●
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vëzhgoj

Shikoni diagramin e trupit. Emërtoni organet kryesore duke
përdorur fjalët në kutinë e fjalëve. Njëra është plotësuar.

Ideja kryesore
Ne kemi nevojë për ushqim, për ujë
dhe për ajër që të jetojmë. Organet
kryesore përpunojnë ushqimin, ujin
dhe ajrin për të na mbajtur gjallë.

emërtoj

A mund të jetojmë pa televizionin? A mund
të jetojmë pa telefonat celularë? A mund të
jetojmë pa rroba? Po.

Nëse nevojitet, nxitini nxënësit me pyetje të tjera, si
për shembull:
●

A na nevojitet ajër për të jetuar?

●

A na nevojitet ushqim për të jetuar?

●

A na nevojitet ujë për të jetuar?

Ku ndodhen organet kryesore?

Përgjigje: Ushqimi, uji dhe ajri.
Cilat pjesë të trupit tonë janë më të rëndësishmet
për të na mbajtur gjallë? Zgjidhni nga banka e
fjalëve.
Shtroni pyetjen. Pastaj kontrolloni listën e pjesëve
të trupit në ‘bankën e fjalëve’. Përdorni figura ose
modele në formën e trupit të njeriut për të gjetur
pjesët e trupit. Nxirrni në pah se janë organet ato
që na mbajnë gjallë. Mund t’ju duhet të shpjegoni
se edhe truri është organ. Përdorni pyetje dhe
përgjigje, duke eliminuar me kujdes përgjigjet e
pasakta, si krahët ose veshët. Për shembull: A njihni
ndokënd me një krahë? A na nevojiten dy krahët
për të jetuar? Po zemra? A na nevojitet zemra për
të jetuar? Shpjegoni që ato pjesë të trupit që janë
të domosdoshme për të jetuar, quhen organe
kryesore.
Përgjigje: Truri, zemra, mushkëria, veshkat,
mëlçia, stomaku dhe zorrët.
Hidhini një sy diagramit të trupit. Emërtoni
organet kryesore duke përdorur fjalët që
gjenden në bankën e fjalëve.
Tregoni fillimisht tri seksionet e trupit (koka,
kraharori dhe abdomeni), merrni një skicë me
siluetën e trupit dhe vendosni seksionet brenda saj.
Bëni dallimin e tri seksioneve të trupit dhe pjesëve
ndarëse midis tyre, qafa dhe beli (diafragma).
Përdorni pyetje dhe përgjigje për të evokuar
dhe për të treguar vendndodhjen e secilit prej
organeve kryesore në secilin prej seksioneve.
Kërkoni nga nxënësit të ushtrohen. Udhëzojini
ata duke i mësuar të heqin vija, me anë të vizores,
nga organi në anën e djathtë të diagramit, dhe të
shkruajnë me kujdes emrat e organeve në fund
të çdo vize. Nëse është e nevojshme, shpjegojeni
teknikën duke e ilustruar me një shembull. Emrat e
organeve ndodhen në bankën e fjalëve.
Përgjigje: Koka: truri. Kraharori: zemra,
mushkëria. Abdomeni: stomaku dhe zorrët,
veshkat, mëlçia.

Vlerësim formues
Për të bërë një kontroll të pikave kyçe që
shpjeguat, përfundojeni mësimin me pyetje dhe
përgjigje.
Shkruani fjalët kyçe në tabelë, në mënyrë që
nxënësit të tregojnë atë çfarë kanë mësuar.
Kërkoni nga nxënësit të punojnë në mënyrë
individuale për t’iu përgjigjur pyetjeve në fund të
temës.
Përgjigje:
1 Truri.
2 Zemra, mushkëria.
3 Stomaku dhe zorrët, veshkat, mëlçia.
4 Janë jetike. Pa to do të vdisnim.

Përsëritje dhe reflektim
Përfundoni temën duke kërkuar nga nxënësit të
plotësojnë punën rikujtuese dhe reflektuese në
faqen 48, të Librit të Nxënësit.

Mbështetje gjuhësore
Sigurohuni që nxënësit të kuptojnë se koncepti
i ciklit të jetës është çelësi i mbijetesës së çdo
specieje, ndërkohë që organet kryesore janë jetike
për të na mbajtur trupin gjallë, që ne të prodhojmë
dhe të kujdesemi për brezin tjetër.

Veprimtari më të zgjeruara
Mendojeni edhe këtë... Nxënësit mund të bëjnë
lidhje logjike për veprimtarinë bashkëpunuese të
organeve të brendshme ose për lidhjen e muskujve
me skeletin.
Brinjët janë shumë të rëndësishme për
mbështetjen e muskujve. Kjo bën që ne të
kemi një mburojë të fortë kockore, mbuluar
me muskuj të dendur, gjë e cila mbron
zemrën dhe mushkëritë.
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Çfarë bëjnë organet tona kryesore?
Sa prej organeve kryesore mund të përmendni?

Zbuloni funksionet e organeve kryesore.

Ndihmojini nxënësit të rikujtojnë emrat e organeve
kryesore.

Çfarë bëjnë organet tona kryesore?
Zbuloni funksionet e organeve
kryesore.

Nëse zemra rreh çdo sekondë, kjo do të
thotë që ajo rreh 3 600 herë në një orë.
Gjej se sa herë rreh ajo në një ditë.

Ideja kryesore
Secili organ bën punën e tij
për të na mbajtur gjallë.

Mushkëritë

Sa organe kryesore mund të
përmendni?

Disa organe na mbajnë gjallë si rezultat
i ushqimeve që hamë. Disa të tjera na
mbajnë gjallë duke përdorur ajrin që
thithim. Të gjitha organet kanë nevojë
për ujë për të na mbajtur gjallë.

Zemra
Zemra pompon gjakun

Truri
Truri është pjesë e

nëpër trup. Gjaku
rrjedh në tuba
specialë që quhen
enë të gjakut.
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Mushkëritë punojnë 24 orë në ditë
gjatë gjithë jetës së njeriut. Pse janë të
rëndësishme mushkëritë tona?

Zemra, gjaku dhe
enët e gjakut përbëjnë
sistemin e qarkullimit
të gjakut. Ky sistem çon
dhe merr gjakun te dhe nga çdonjëra prej
miliona qelizave të trupit.

sistemit nervor. Ai është
qendra e kontrollit
të trupit. Truri kryen
miliona procese
në trupin e njeriut,
megjithëse ai nuk është i
vetëdijshëm për to.

Ushqimi shkon në stomak, pastaj
në zorrë, më pas në fundin
e saj. Në ﬁllim ushqimi
përtypet në gojë, shkon
në stomak ku copëtohet
dhe bashkohet me
lëngjet tretëse, pastaj
shkon në zorrë ku tretet.
Ky proces quhet tretje. Tretja
është funksion i sistemit të tretjes. Më pas
ushqimi i tretur në zorrë kalon në gjak.
Mbeturinat dalin jashtë në fundin e zorrës.
Ushqimi jep energji për të gjitha proceset
që mbajnë trupin gjallë. Nëse nuk
ushqehemi trupi ynë vdes pas disa javësh.

rëndësishme, si
proteinat, të cilat
kanë funksione të
ndryshme. Ajo largon
substancat helmuese
nga gjaku dhe
prodhon një lëng që
quhet lëngu i tëmthit.
Ai ndihmon në tretjen
e ushqimit.
Cili është funksioni kryesor i mëlçisë?
Çfarë bën çdo organ? Kopjoni
dhe plotësoni tabelën në fletoren
e hetimit, duke përdorur emrat e
organeve nga kutia e fjalëve. Njëra
është e plotësuar.

Çfarë funksioni ka sistemi tretës?

Veshkat
Trupi ynë ka dy veshka. Veshkat janë
pjesë e sistemit të jashtëqitjes. Ato
ﬁltrojnë gjakun dhe
largojnë lëndët e
panevojshme. Te
njeriu këto lëndë
janë ureja dhe
amoniaku, që
ndodhen të tretura
në ujë dhe nxirren si
urinë.

Organ kryesor

Funksioni

Truri

Vepron si kontrollues i
trupit
Copëton ushqimin dhe
e përzien me lëngje
tretëse.
Pompon gjakun në
trup.
Filtron amoniakun dhe
urenë.
Largon helmet nga
gjaku.

A e dini se çfarë është një filtër?

Mëlçia

A mund të tregoni pesë veprime që
kontrollohen nga truri?

Përgjigje: Truri, zemra, mushkëria, stomaku
dhe zorrët, veshkat, mëlçia.

Mëlçia është një organ jetësor. Ajo ka
shumë funksione si p.sh. lidh sistemin
tretës me sistemin e qarkullimit.
Mëlçia prodhon substanca kimike të

Thith ajrin.

Kutia e fjalëve
mëlçia zemra

veshkat

stomaku dhe zorrët

Organet dhe sistemet e njeriut

Trupi është i ndërtuar nga pjesë të
ndryshme. Pjesët që punojnë bashkë
formojnë një sistem. Secili organ kryesor
dhe sistemi i tij kryejnë një punë të
veçantë, e cila quhet funksion i tyre.

Ajri i thithur shkon brenda
mushkërive, të cilat
janë pjesë e sistemit
të frymëshkëmbimit.
Gjallesat nuk mund
të jetojnë për shumë
minuta pa ajër. Ajri
përmban oksigjenin
e gaztë, i cili është i domosdoshëm për
jetën. Procesi i thithjes së ajrit për në
mushkëri quhet frymëmarrje. Gjatë këtij
procesi trupi prodhon një mbetje të gaztë
që quhet dyoksidi i karbonit. Dyoksidi
i karbonit është i dëmshëm nëse nuk e
nxjerrim jashtë. Mushkëritë tona e nxjerrin
jashtë këtë gaz kur nxjerrim frymën. Ky
proces quhet frymënxjerrje.

Stomaku dhe zorrët

33
truri

mushkëritë

Si të fillojmë
Në këtë temë nxënësit do të vëzhgojnë organet
kryesore përgjegjëse për frymëmarrjen, për
përthithjen e ujit dhe ushqimit, për qarkullimin e
gjakut dhe për largimin e mbetjeve të rrezikshme.
Të gjitha këto kontrollohen nga truri.

Mjetet e nevojshme

frymëkëmbim
funksion
veshkat
organet kryesore

qarkullim
zemër
mëlçia
stomaku

Kutia e fjalëve për hulumtim
emërtoj

vëzhgoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
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Përgjigje: 86 400 herë në ditë
Mushkëria punon 24 orë në ditë përgjatë gjithë
jetës së njeriut. Pse është mushkëria jonë kaq e
rëndësishme?

Pyesni:

Kutia e fjalëve

njoh

Nxënësit duhet të lexojnë në heshtje tekstin në
lidhje me zemrën. Kërkoni nga nxënësit të bëjnë
përllogaritjen. A mund të gjejnë sa herë pompon
zemra brenda një jave? (604 800 herë). Kërkoni nga
nxënësit të përfytyrojnë se sa i madh është numri i
rrahjeve (pompimeve) të zemrës gjatë jetës. Nxirrni
në pah faktin se zemra punon fort për të na mbajtur
gjallë.

Nxënësit duhet të lexojnë në heshtje tekstin në
lidhje me mushkërinë.

Figura të organeve kryesore

truri
sekretim
zorrët
mushkëria

Nëse zemra pompon një herë në çdo sekondë,
kjo do të thotë që ajo pompon 3600 herë në orë.
Gjeni se sa herë pompon ajo gjatë një dite.

Objektivat mësimorë kryesorë:
●

të rikujtojnë emrat e organeve kryesore;

●

të mësojnë funksionet e organeve kryesore;

●

të kuptojnë që këto funksione na mbajnë gjallë.

Në mësimin e ardhshëm, nxënësit do të mësojnë
më tepër në lidhje me kryerjen e kërkimeve të
sakta.

●

Çfarë thithin mushkëritë? Oksigjenin e
nevojshëm.

●

Çfarë çlirojnë mushkëritë? Dyoksidin e karbonit.

Dilni në përfundimin që mushkëritë tona punojnë
fort për të na mbajtur gjallë.
Mundësia e një demonstrimi të mundshëm të
frymëshkëmbimit në klasë: Kërkoni nga nxënësit
të qëndrojnë ulur drejt në karrige, ose të ngrihen
në këmbë, të përkulin kokën përpara, në mënyrë
që të mund të shohin gjoksin e tyre, dhe të marrin
e të nxjerrin frymë thellë. Ata duhet të jenë në
gjendje të shohin kraharorin e tyre tek lëviz lart e
poshtë ndërkohë që ai tkurret dhe zgjerohet gjatë
frymëshkëmbimit. Kjo mund të realizohet edhe
dyshe. Ushtrimi i frymëshkëmbimit bëhet për të
treguar pozicionin e mushkërive në zgavrën e
kraharorit.
A mund të përmendni pesë veprime që bëjmë
dhe që kontrollohen nga truri?
Nxënësit lexojnë në heshtje tekstin rreth

Çfarë bëjnë organet tona kryesore?
trurit. Kërkoni nga nxënësit të punojnë në
grup për të gjetur veprimet. (Rrahjet e zemrës,
frymëshkëmbimi, lëvizja, të shikuarit, të dëgjuarit,
të ndierit, të nuhaturit, të shijuarit, të menduarit,
të ngrënit, të folurit etj.) Thojani edhe klasës këto
veprime. Drejtojini nxënësit drejt përfundimit se
çdo qelizë e trupit është nën kontrollin e trurit.
Përdorni si analogji një kompjuter gjigant të
mbërthyer brenda një kafke të vogël.
Cili është roli i sistemit tretës?
Nxënësit lexojnë në heshtje tekstin në lidhje me
stomakun dhe zorrët. Nxirrni në pah që sistemi ynë
tretës përthith ushqimet të cilat na japin energjinë
e nevojshme për të na mbajtur gjallë. Ky është rasti
për të theksuar se energjia është karburanti i jetës.
Një analogji e goditur është dhe raporti i naftës
(ose benzinës) me makinën.
A e dini çfarë është një filtër?
Nxënësit lexojnë në heshtje tekstin rreth veshkave.
Kujtojuni nxënësve punën e kryer në Kapitullin
2, kur filtruan ujin e turbullt. Në rast se mundeni
mund t’ua kujtoni këtë, ose t’i referoheni kafes
filtër.
Pse është kaq i rëndësishëm funksioni i mëlçisë?
Nxënësit lexojnë në heshtje tekstin rreth mëlçisë.
Nxirrni në pah faktin që mëlçia luan një rol të
rëndësishëm në shëndetin e trupit tonë duke kryer
pastrimin e gjakut dhe lëndët toksike.
Çfarë bën secili prej organeve tona?
Kopjoni dhe plotësoni tabelën në Fletoren e
Hulumtimeve duke përdorur emërtimet që
gjenden në bankën e fjalëve.

Mbështetje gjuhësore
Theksi shkencor vendoset mbi natyrën e
mrekullueshme të makinerisë njerëzore. Pyesni:
Sa është jetëgjatësia e makinave ose lavatriçeve?
Krahasojeni këtë me njerëzit, të cilët mund të
jetojnë deri në 70 vjet ose më shumë.

Veprimtari më të zgjeruara
Tregojuni nxënësve që peshqit kanë organe
kryesore të ngjashme me ato të njeriut.
Shpjegojuni se edhe peshqit kanë nevojë për ajër
për të jetuar, por ata nuk kanë mushkëri. Kërkoni
nga nxënësit të gjejnë mënyrën se si marrin frymë
ata.
Shpjegojuni nxënësve që balenat dhe pinguinët
janë gjitarë si ne dhe se kanë mushkëri. Kërkoni
nga nxënësit të hulumtojnë se sa gjatë mund të
qëndrojnë këta gjitarë nën ujë pa dalë në sipërfaqe
për të marrë ajër. (Pinguinët perandorë mund të
zhyten qindra metra në thellësi për të kërkuar
ushqim para se të dalin në sipërfaqe!). Tregojuni
që balenat, gjatë çdo zhytjeje, nxjerrin ujë në
sipërfaqe me anë të vrimave të tyre të ajrit, edhe
pasi kanë gëlltitur me qindra kilogramë planktone
dhe karkaleca të vegjël deti!
Cili është rekordi botëror i arritur nga një njeri në
qëndrimin nën ujë me mushkëritë e mbushura plot
me ajër.

Ndihmojini nxënësit të lidhin emrat e organeve
që gjenden në bankën e fjalëve me përshkrimin e
tyre në tabelë. Përdorni pyetjet dhe përgjigjet, për
shembull:
Ku shkon ajri që thithni?
Organi kryesor

Funksioni

Stomaku dhe
zorrët

Luan rolin e qendrës së
kontrollit të trupit.
Tret ushqimin dhe përthith
ujin.

Zemra

Pompon gjak nëpër trup.

Veshkat

Filtron amoniakun dhe urenë.

Mëlçia

Pastron gjakun nga helmet.

Mushkëria

Thith ajër.

Truri
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Çfarë bëjnë organet tona kryesore?
Zbuloni funksionet e organeve kryesore

Figura tregon disa vrapues në fillim të garës.
Çfarë nuk është e drejtë?
Tregojuni nxënësve vrapuesit. Vini në pah se,
që gara të jetë e drejtë, secili prej tyre duhet të
niset nga i njëjti vend, në të njëjtën kohë, dhe të
përshkojë të njëjtën distancë.

Çfarë bëjnë organet tona kryesore?
Zbuloni funksionet e
organeve kryesore

Hulumtim: Kryeni hulumtimin tuaj.
Çfarë bëtë? Plotësoni fjalitë e mëposhtme duke përdorur fjalët në kutinë e fjalëve.

Ideja kryesore

Secili nxënës fryn një

tullumbace . Ne e frymë atë shumë

hulumtimin

Kush mund ta fryjë më
shumë tullumbacen?

masën e secilës tullumbace.

Kutia e fjalëve

Zbuloni se kush ka mushkëritë më të
mëdha në klasën tuaj.

fort

Mësuesja ju ndihmon të tregoheni të
drejtë. Shikoni figurën. Që prova të jetë
e drejtë çdo gjë në të duhet të jetë e
njëjtë.

matëm një

. Për të bërë

përdorëm tullumbace të njëjta. Ne përdorëm vetëm

frymëmarrje. Ne

tullumbace të drejtë

A shikoni ndonjë përputhje në
rezultate? Shkruani një përfundim.

Mblidhni rezultatet. Më pas kopjoni
dhe plotësoni tabelën e mëposhtme
në fletoren e hulumtimeve. Një
shembull është i plotësuar.
Si mund ta bëni të drejtë provën?
Mendoni për llojin e tullumbaces dhe
numrin e frymëmarrjeve.

Djalë apo vajzë Gjatësia e tullumbaces

djalë

10 cm

Organet dhe sistemet e njeriut

Mos e fryni shumë tullumbacen.
Nëse ajo plas mund të dëmtojë
dëgjimin tuaj.

Ju duhet të shikoni dallimin midis
nxënësve. Si mund ta bëni këtë gjë?

Imagjinoni sikur mësuesja ju kërkon
ta kryeni këtë hulumtim sërish. Si
mund ta përmirësoni atë?

1. Ne kemi nevojë për ushqim, për
ujë dhe për ajër për të jetuar. Cilat
janë dy prej organeve kryesore
përgjegjëse për ushqimin, për ujin
dhe për ajrin?

Mendoni mënyrën më të thjeshtë për
të matur një tullumbace të gjatë.
Shikoni rezultatet. Shumë prej tyre janë të
ngjashëm, por disa janë të ndryshëm.

Si mund ta masim një tullumbace
rrumbullake?
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Figura tregon vrapuesit në fillim të
garës. Çfarë nuk është e drejtë?

Si mendoni…

Si mund të zbulohet se kush ka
mushkëritë më të mëdha duke
përdorur tullumbace? Si mund të
jenë gjërat njësoj për të gjithë në
këtë provë?

Trupi i njeriut përbëhet nga
70% ujë. Njeriu nuk mund të
jetojë më shumë se një javë
pa ujë. Përse mendoni se uji
është kaq i rëndësishëm për
trupin tonë?

2. Cili është emri i mbetjes së gaztë
që duhet të nxjerrim jashtë me
anë të frymënxjerrjes?

3. Cili organ kontrollon çdo gjë në
trup?
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Njihini me konceptin e ‘kontrollit’, duke thënë se
kushtet duhet të vendosen njëlloj për të gjithë.
Për një testim të saktë, shkencëtari kontrollon
kushtet (ndryshoret), që ato të jenë njëlloj në
çdo testim. I vetmi ndryshim në një garë duhet
të jetë aftësia për të vrapuar shpejt.

Tani shkoni në faqen 49 për të kontrolluar se çfarë dini.

Si mund të zbulojmë se cili ka mushkëritë
me kapacitet më të madh duke përdorur
tullumbacet? Si mund ta bëni që çdo gjë të
njëjtë për të gjithë në testim?

Si të fillojmë
Në këtë kapitull nxënësit do të përqendrohen mbi
konceptin e ‘testimit të saktë’, dhe do të hetojnë se
cili ka mushkëritë më të mëdha në klasë.
Për të kryer këtë provë nevojiten disa tullumbace.
Para se t’u kërkoni nxënësve të prekin ose të fryjnë një
tullumbace, kontrolloni nëse ndonjëri prej tyre është
alergjik ndaj lateksit. Për motive higjienike, nxënësve
do t’u nevojitet nga një tullumbace e re për secilin.

Mjetet e nevojshme
frymëshkëmbim

mushkëri

shpjego

Si mund ta bëni testimin e saktë? Mendoni
për llojin e tullumbaces dhe numrin e
frymëmarrjeve.
Përgjigje: Duhet të përdorim të njëjtin lloj
tullumbaceje. Numri i frymëmarrjeve duhet të jetë
i njëjti. Secili do të përdorë vetëm një frymëmarrje.

Kutia e fjalëve
krahaso

Kërkojuni nxënësve të diskutojnë. Nxirrni në pah
që është e rëndësishme që çdokush të përdorë
të njëjtin lloj tullumbace dhe të njëjtin numër
frymëmarrjesh. Secili prej nxënësve do ta fryjë
tullumbacen e tij vetëm një herë, i vetmi ndryshim
do të jetë sasia e ajrit që do të mund të nxjerrin
gjatë një fryrjeje!

parashiko

Kutia e fjalëve për hulumtim
Tullumbace të rrumbullakëta ose të gjata (nga një për
çdo nxënës), metër shirit, fleta të mëdha vizatimi.

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:

Na duhet të shohim ndryshimin midis nxënësve.
Si mund ta arrijmë këtë?
Përgjigjja e pranueshme do të ishte që kjo mund
të bëhet edhe me sy të lirë. Vini në dukje idenë se
shkencëtarët duhet të tregohen më shkencorë (të
saktë). Pra, duhet të bëhet matja e tullumbaceve.
Mendoni se cila do të ishte metoda më e lehtë
për të matur tullumbacet.
Pranoni çdo sugjerim. Mënyra më e thjeshtë është
që tullumbacja të vendoset mbi një sipërfaqe të
rrafshët dhe të shënohet nga një pikë në çdo skaj.
Pastaj të bashkohen pikat dhe të bëhen matjet.

●

të tregojnë dallimin midis të saktës dhe të
pasaktës;

●

të nxisin nxënësit të kryejnë parashikime;

●

të kuptojnë çfarë është testimi i saktë;

Si mund të matni një tullumbace të rrumbullakët?

●

të mbajnë shënim dhe të interpretojnë rezultatet.

Pyesni nxënësit se cila është arsyeja që metoda e
mësipërme nuk do të funksiononte me tullumbacet
e rrumbullakëta. Vini në dukje se tullumbacet e
rrumbullakëta rriten jo vetëm në gjatësi, por edhe
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Në mësimin e ardhshëm, nxënësit do të mësojnë
më tepër rreth organeve kryesore dhe mjekësisë.

Çfarë bëjnë organet tona kryesore?
në perimetër, prandaj na duhet të matim si gjatësinë,
ashtu edhe rrumbullakësinë. Vendosni dy pikat
fundore, dhe pastaj vizatoni formën rrumbullake
të tullumbaces, dy veprime të cilat do t’u japin
mundësinë të bëni krahasime.
Hulumtimi: Kryejini vetë hulumtimet tuaja.
Qëllimi është të praktikojmë testimin e saktë të
matjes së kapacitetit të mushkërive duke përdorur
tullumbace.
Nxënësve do t’u jepet gjithashtu mundësia të
bëjnë matje dhe të shënojnë rezultatet, si dhe të
interpretojnë përfundimet e tyre.
Çfarë ju nevojitet: tullumbace të gjata ose të
rrumbullakëta, metër shirit, fletë vizatimi.
Para se t’u kërkoni nxënësve të kapin ose të fryjnë
tullumbacen, kontrollonin nëse ndonjëri prej tyre
është alergjik ndaj lateksit.
1 Kërkojuni nxënësve të përgatisin tullumbacet e tyre
duke i ngrohur me duar dhe duke i zgjatur disa herë.
2 Secili nxënës do të fryjë nga një tullumbace të gjatë,
dhe sapo ta ketë fryrë atë t’i lidhë menjëherë fundin.
3 Kërkojuni nxënësve të matin tullumbacen e tyre duke
përdorur një metër shirit, dhe të mbajnë shënim
rezultatin. Për tullumbacet e rrumbullakëta matni
perimetrin; për tullumbacet e gjata matni gjatësinë.
Këshillojini nxënësit të mos i fryjnë shumë
tullumbacet. Në rast se plasin, ekziston mundësia
t’u dëmtojnë dëgjimin.
Çfarë bëtë? Plotësoni fjalitë e mëposhtme duke
përdorur fjalë nga kutia e fjalëve.
Kërkojuni nxënësve të lexojnë fillimisht fjalitë, dhe pastaj
t’i plotësojnë ato me përgjigjet që kanë më të qarta. Kjo
metodë eliminimi do t’i ndihmojë ata të vendosin se cilat
nga fjalët e mbetura përputhen më tepër.
Përgjigje: Çdo nxënës fryu nga një tullumbace.
I frymë fort. Që prova të ishte e saktë përdorëm
të njëjtin lloj tullumbaceje. Përdorëm vetëm
një frymëmarrje. Pastaj matëm madhësinë e
tullumbaces së secilit.
Mblidhni rezultatet. pastaj kopjoni dhe plotësoni
tabelën e mëposhtme në Fletoren Hulumtimeve.
A arrini të dalloni ndonjë lidhje midis rezultateve?
Shkruani një përfundim.
Do t’ju duhet të hidhni të gjitha rezultatet në një tabelë.
Pyesni nxënësit nëse arrijnë të dallojnë ndonjë lidhje
midis gjatësisë së individit dhe kapacitetit të mushkërive.

Pastaj shihni nëse ata arrijnë të zbulojnë ndonjë
lidhje tjetër. Për shembull, ata mund të hedhin idenë
e ndikimit të faktorit moshë ose gjini. Pastaj, pyetini
ata nëse formati i tabelës ishte ai i duhuri. Pyetini: A
ju ndihmon kjo mënyrë e renditjes së shifrave? A ju
ndihmon kjo të arrini në një përfundim? A ka ndonjë
mënyrë më të mirë për të vendosur shifrat? Pastaj
kërkojuni nxënësve t’i hedhin shifrat sipas renditjes
klasifikuese, me në krye kapacitetin më të lartë.
Pyetini: A e bën kjo më të lehtë për të kuptuar?
Mendoni sikur mësuesi t’u kërkojë ta përsëritni
edhe një herë punën e bërë. Si do ta përmirësonit?
Nxitni sugjerimet përmirësuese, p.sh. saktësia e
matjeve; përdorimi i llojit identik të tullumbaces.

Vlerësim formues
Kërkoni nga nxënësit të punojnë në mënyrë
individuale për të plotësuar pyetjet në fund të temës.
Përgjigje:
1 Stomaku dhe zorrët, mushkëritë.
2 Dyoksidi i Karbonit.
3 Truri.
Mbylleni mësimin e ditës me pyetje dhe përgjigje
për të kontrolluar arritjen e objektivave mësimorë.
Shkruajini fjalët kyçe në dërrasë për të parë se çfarë
kanë arritur nxënësit të kuptojnë.

Përsëritje dhe reflektim
Përfundojeni temën duke u kërkuar nxënësve të
plotësojnë punën rikujtuese dhe arsyetuese në
faqen 49, në Librin e nxënësit.

Mbështetje gjuhësore
Janë dy parimet e kërkimit shkencor të ilustruara
më sipër.
●

Testimi i saktë: shkencëtari duket të kontrollojë
kushtet (ndryshoret) për t’i bërë ato të njëjta
në çdo testim. I vetmi kusht i ndryshueshëm
duhet të jetë sasia e frymës. Kjo nxjerr në pah
rëndësinë që ka kontrolli i ndryshoreve.

●

Interpretimi i rezultateve: veçanërisht kur
rezultatet janë në formën e shifrave, është e
dobishme t’i ‘klasifikosh’ ato, që do të thotë t’i
renditësh në rend rritës ose zbritës.

Veprimtari më të zgjeruara
Kërkoni nga nxënësit të gjejnë mesataren e
rezultateve të djemve dhe të vajzave dhe më pas të
bëjnë krahasimin e të dyjave.
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Çfarë ndodh nëse organet kryesore nuk funksionojnë?
Mësoni emrat shkencorë të disa organeve dhe
të sistemeve të trupit.

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:

Çfarë ndodh nëse organet kryesore nuk funksionojnë?
Kuptoni se funksionet e
organeve kryesore janë jetësore.

Ndonjëherë mushkëritë nuk funksionojnë
mirë. Sëmundjet mund të zvogëlojnë
thithjen e oksigjenit në mushkëri. Kjo e
bën frymëshkëmbimin të vështirë.

A njihni ndonjë që ka probleme me
zemrën?
Në probleme të zemrës përfshihen:

Ideja kryesore

Ɣ

Presioni i lartë i gjakut. Ai mund të
shkaktojë plasje të enëve të gjakut.

Kur jeni të sëmurë, doktorët dhe
ilaçet ju ndihmojnë të shëroheni.

Ɣ

Organet kryesore janë tepër të
rëndësishme. Ato ndihmojnë sistemet e
trupit të funksionojnë.

Ngushtime dhe bllokime të enëve të
gjakut. Kjo mund të shkaktojë goditje
në zemër.

•

Enët e gjakut mund të bllokohen dhe
kjo mund të shkaktojë goditje në tru.

Çfarë ndodh nëse organet kryesore
nuk funksionojnë si duhet?
Që të jemi të shëndetshëm duhet që
organet e trupit të funksionojnë mirë. Kur
jemi sëmurë organet nuk funksionojnë mirë.
Ndodh që ato të ndalojnë punën e tyre.

Doktorët u japin të sëmurëve ilaçe për të
bërë të mundur thithjen e oksigjenit në
mushkëri. Kjo i ndihmon ata që të marrin
frymë më lehtë, por shërimi i sëmundjeve
të mushkërive nuk është gjithmonë i plotë.

pastruar gjakun, duke përdorur teknika
si dializa. Për t’u shëruar plotësisht të
sëmurit i duhet një organi i ri.
Ju kujtohet çfarë roli luajnë stomaku
dhe zorrët?

Ju kujtohet se çfarë funksioni ka truri?

Shumica e problemeve të zemrës mund të
mjekohen.
Doktorët u japin të sëmurëve ilaçe për
të ulur presionin e gjakut. Kjo mund të
ndalojë goditjen në zemër. Ato zgjerojnë
enët e gjakut me anë të operacioneve.

Zemra ndonjëherë nuk funksionon mirë.
Shumica e njerëzve nuk kanë probleme
me zemrën derisa bëhen të moshuar.
Zemra dhe sistemi i qarkullimit të gjakut
funksionojnë më mirë kur njerëzit janë të
rinj se sa kur bëhen të moshuar.

Nëse veshkat dhe mëlçia nuk
funksionojnë mirë, trupi nuk mund të
nxjerrë jashtë helmet. Ato mbeten brenda
trupit. Doktorët na ndihmojnë për të

Shkruani tri raste që tregojnë se
ç’mund të ndodhë nëse zemra nuk
funksionon mirë.

A e dini se...
Shumica e organeve
kryesore mund të ndërrohen.
Ky proces quhet transplant
organesh.

A ju kujtohen dy funksionet që
kryejnë mushkëritë?

Një infermiere po vendos
në punë një makinë dialize

Çfarë ndodh nëse organet kryesore
nuk funksionojnë mirë? Lidhni
organet me sëmundjet e tyre. Njëra
është plotësuar.

Zemra

Nuk mund të tretet ushqimi

Mushkëritë

Goditje në tru

Truri

Goditje në zemër

Veshkat dhe
mëlçia

Pamundësi për të marrë
frymë

Organet dhe sistemet e njeriut

Ju kujtohet çfarë funksioni kanë
veshkat?
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të rikujtojë emrat e organeve kryesore;

●

të ndërgjegjësohen se dëmtimi i organeve
kryesore përbën kërcënim për jetën;

●

të kuptojnë se dëmtimi organeve mund të
shkaktohet nga ndonjë sëmundje ose moshimi,
ose të dyja së bashku;

●

të kuptojnë se mjekët dhe mjekësia ofrojnë
kurim.

Kur truri nuk furnizohet me gjak për një
periudhë të shkurtër, qelizat e tij vdesin.
Në këtë rast i sëmuri nuk ka mundësi të
ecë apo të ﬂasë. Një mjekim i kujdesshëm
i ndihmon të sëmurët të bëhen më mirë,
por jo të shërohen plotësisht.
Njihni ndonjërin që ka pësuar goditje
në tru?

A ju kujtohet se çfarë funksioni ka
zemra?

●
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Stomaku dhe Trupi nuk mund të nxjerrë
zorrët
helmet

Në mësimin e ardhshëm, nxënësit do të mësojnë
më shumë rreth organeve kryesore dhe mjekësisë.
Çfarë ndodh në rast se organet tona kryesore
nuk funksionojnë siç duhet?

Si të fillojmë
Në këtë temë, nxënësit do të bëjnë një
përmbledhje të funksioneve të organeve kryesore
dhe do të mësojnë se, mosfunksionimi siç duhet
i këtyre organeve mund të shkaktojë sëmundje,
madje, në disa raste edhe vdekjen. Trajtimi e kurimi
i organeve të dëmtuara përfshin edhe mundësinë e
transplantit të tyre.

Kutia e fjalëve
frymëkëmbim
sëmundje
zorrët
mushkëria
stomaku

qarkullim kontroll kurë
sekretim
funksion zemër
veshkat
mëlçia
organe kryesore
simptoma sistem

Tregoni se dëmtimet e zemrës dhe mushkërive
janë shembujt më të rëndë të dëmtimit të
organeve. Rezultati i këtyre dëmtimeve do të ishte
sëmundja, e cila në disa raste mund të çojë deri në
vdekje. E njëjta gjë vlen për të gjithë organet tona
kryesore. Megjithatë, sot mjekësia ka përparuar aq
shumë, sa ka arritur të forcojë organet e brishta,
madje dhe t’i zëvendësojë ato.
A e mbani mend funksionin e zemrës?
Përdorni ngjashmërinë me sistemin hidraulik,
ku ka një pompë që bën qarkullimin e ujit nëpër
tubacione. Dihet që tubat mund të rrjedhin, të
plasin ose të bllokohen. Vazhdoni të përdorni
metaforën e sistemit hidraulik: hidraulikët mund t’i
ngjisin tubat, t’i pastrojnë dhe t’i zhbllokojnë ato.
Përgjigje: Ajo pompon gjak nëpër trup.

Kutia e fjalëve për hulumtim
funksion

njoh

emërtoj

Mbështetje gjuhësore
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Një diskutim nga një profesionist i fushës së
mjekësisë (ndoshta një person i specializuar
në rastet e emergjencave), ndonjë video e
përshtatshme ku paraqitet ndonjë rast kur
dëmtohet ndonjë prej organeve kryesore, dy
tullumbace të fryra dhe të lidhura bashkë.

A njihni ndokënd që ka probleme në zemër?
Trajtoni çdo përgjigje me ndjeshmëri. Vini theksin
mbi aspektet pozitive të mjekësisë moderne
në trajtimin e problemeve të zemrës, p.sh.
zëvendësimin e valvulave dhe madje dhënien e një
zemre të re për njeriun.
Dhimbjet e zemrës janë të njohura si angjina.
Ato kanë lidhje me plakjen dhe shfaqen gjatë
një ushtrimi të papritur.

Çfarë ndodh nëse organet kryesore nuk funksionojnë?
Shkruani tri gjëra që mund të ndodhin kur
zemra nuk funksionon siç duhet.
Mblidhni përgjigjet e dhëna nga nxënësit dhe
përzgjidhni mes tyre tri përgjigjet e mëposhtme.
Të tria këto sot janë të kurueshme nga mjekësia
moderne. Është e rëndësishme të transmetoni
imazhin pozitiv.
Përgjigje: Presioni i lartë i gjakut, ataku kardiak,
goditja.
A ju kujtohet çfarë pune bën mushkëria?
Ju mund të përdorni si analogji dy tullumbace
të lidhura bashkë te qafa që duken si një palë
mushkëri. Mund t’u tregoni nxënësve që është
e mundur të jetosh edhe me një mushkëri. Disa
donatorë (dhurues) transplantesh heqin dorë nga
njëra prej mushkërive për t’i dhënë mundësinë
dikujt tjetër të jetojë. Shfryjeni njërën prej
tullumbaceve.
Përgjigje: Thith ajër, çliron dyoksid karboni.

të ngjashme, edhe mëlçia ka dy lobe, dhe njeriu
mund të jetojë edhe vetëm me gjysmën e mëlçisë.
Përgjigje: Ato pastrojnë gjakun nga helmet.
A ju kujtohet se çfarë pune bëjnë stomaku dhe
zorrët?
Pyetini nxënësit se pse është e rëndësishme tretja e
ushqimit?
Përgjigje: Ato zbërthejnë ushqimin për të
përfituar energjinë e nevojshme në proceset e
jetës.
Kujtojuni nxënësve se e gjithë vazhdimësia e
jetës varet nga energjia. Kjo energji sigurohet nga
ushqimet. Procesi i jetesës varet nga reaksionet
kimike, të cilat kanë nevojë për ujë dhe nxehtësi që
t’i vënë ato në punë.
Çfarë ndodh në rast se organet tona kryesore
nuk funksionojnë siç duhet? Bëni lidhjen e
organeve me sëmundjen.

A ju kujtohet çfarë pune bën truri?

Përgjigje: Zemra – atak kardiak.

Sillni në vëmendjen e nxënësve natyrën e
ndërlikuar të trurit, dhe se si pjesë të ndryshme të
trurit kontrollojnë funksione të ndryshme, p.sh., një
pjesë e trurit kontrollon shikimin dhe në rast se kjo
zonë e trurit dëmtohet, njeriu mund të humbasë të
gjithë ose një pjesë të shikimit.

Mushkëritë – pamundësi për të marrë frymë si
duhet.
Truri – goditje në tru.
Veshkat dhe mëlçia – trupi nuk arrin të nxjerrë
helmet.
Stomaku dhe zorrët – pamundësi për të tretur
ushqimin.

Përgjigje: Ai kontrollon funksionet e trurit.
A njihni ndokënd që ka pësuar një goditje në
tru?
Tregohuni të ndjeshëm ndaj nxënësve që mund të
kenë lidhje me dikë që ka pësuar një goditje në tru.
Vini theksin mbi rolin e mjekësisë moderne për t’u
ardhur në ndihmë njerëzve për t’u shëruar.
A ju kujtohet se çfarë pune bëjnë veshkat dhe
mëlçia?
Sigurojini nxënësit se është e mundur të jetohet
vetëm me një veshkë dhe se ka patur raste kur
donatorët e transplanteve kanë dhuruar njërën nga
veshkat për t’i shpëtuar jetën dikujt. Në mënyrë

Kujtojuni nxënësve se shumë prej reaksioneve
kimike prodhojnë mbetje të rrezikshme dhe që
duhet larguar. Përdorni si analogji tymin që nxjerrin
makinat gjatë procesit të djegies së naftës, e cila
shërben për t’i vënë ato në punë.
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Çfarë ndodh nëse organet kryesore nuk funksionojnë?
Kuptoni se funksionet e organeve kryesore janë
jetësore.

Çfarë ndodh nëse organet kryesore nuk funksionojnë?
Kuptoni se funksionet e organeve
kryesore janë jetësore.

●

të kuptojnë se zemra e shëndetshme është
jetike;

●

të praktikohen në matjen e pulsit.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të hetojnë
ndryshimet në rrahjen e pulsit.

Pulsin ne mund ta ndjejmë në pjesë të ndryshme të trupit. Vendi më i
lehtë për ta ndier pulsin është në pjesën e poshtme të kyçit të dorës.
Për të matur pulsin duhet të praktikohesh.

Ideja kryesore
Ne mund t’i ndihmojmë organet tona duke
qëndruar të shëndetshëm dhe në formë.

A ju kujtohet figura e atletëve në fillim të këtij
kapitulli? Pse duhet që ata të jenë të stërvitur
për të garuar?

E mbani mend fotografinë e atletëve
në fillim të këtij kapitulli? Pse ata duhet
të jenë në formë që të fitojnë garën?
Njerëzit e shëndetshëm kanë organe të
shëndetshme dhe jetojnë më gjatë.
Si mendoni se mund të qëndrojmë të
shëndetshëm?
A mund të thoni dy mënyra se si mund
të kemi organe të shëndetshme?
Ɣ

Sa është numri i rrahjeve të pulsit të një
personi kur ai ndodhet i ulur në qetësi?

Rrahjet e zemrës maten me rrahje/minutë.
Rrahjet normale për një person të ulur në
qetësi janë 60 – 80 rrahje/minutë.
Rrahjet e zemrës mund të kontrollohen
nëpërmjet:
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Ɣ

ndjesisë – mjeku dhe infermierja matin
pulsin

Ɣ

dëgjimit – mjeku dëgjon pulsin
nëpërmjet stetoskopit.

Zemra është një muskul i madh. Kur muskuli
tkurret e shtyn gjakun të dalë jashtë zemrës
dhe të qarkullojë nëpër trup. Sa herë që
zemra e bën këtë, ju mund të ndjeni një
rrahje pulsi.

Shkruani numrin e rrahjeve të pulsit
për një minutë.

Matni pulsin e shokut tuaj kur ai është
i ulur dhe i qetë.
Matni numrin e rrahjeve për 15
sekonda, shumëzojeni shifrën që del
me katër që të llogarisni rrahjet për
minutë.
Këmbeni vendet që shoku të masë
pulsin tuaj.
Shkruani rezultatet e rrahjeve të
zemrës suaj për një minutë.

Shkencëtarët zakonisht i përsëritin matjet për
t’u siguruar nëse prova e parë ishte e saktë.
Mateni përsëri pulsin e shokut tuaj.
Ndërroni vendet.

Si kontrollohen dy rezultate?
Kur krahasoni rezultatet që janë përsëritur,
duhet të keni parasysh se mund të ketë
ndryshime të vogla midis tyre.
Zakonisht dy rezultate (shifra) nuk dalin
njësoj. Ato mund të jenë afërsisht të njëjta.
Një matje e përsëritur është deri në 3 ose 4
rrahje më shumë apo më pak.
Nëse vlera e pulsit të parë është 70 rrahje
për minutë, vlera e pulsit në matjen e dytë
mund të jetë 66 ose 74 rrahje për minutë.
Nëse pulsi është shumë herë më i lartë apo
më i ulët atëherë ju duhet të ribëni matjet.

Organet dhe sistemet e njeriut

Zemra është organi që mjekët e dëgjojnë
të parin kur kontrollojnë shëndetin e
njerëzve. Rrahjet e zemrës tregojnë se sa
të shëndetshëm janë njerëzit.

shikimit të grafikut të rrahjeve të pulsit –
mjekët me anë të një makine EKG mund
të shikojnë se si funksionon zemra.

Në mësimin tjetër ju do të mësoni të matni
rrahjet e zemrës. Ju do të matni edhe
rrahjet e zemrës së shokut ose të shoqes
suaj.
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Nxënësit duhet të kuptojnë se stërvitja e atletëve
luan një rol të rëndësishëm në aftësinë e zemrës
për të furnizuar shpejt dhe në mënyrë efikase
këmbët e tyre me gjak.
Pyesni:
●

Si të fillojmë
Në këtë temë, nxënësit do të përdorin zemrën si
shembulli i organit kyç që na garanton një jetë të
shëndetshme.
Nxënësit do të praktikojnë matjen e pulsit.

Mbështetje gjuhësore
CD, libra etj. me informacione lidhur me procedurat
urgjente mjekësore në rast defekti të një organi;
vizitë nga një personel mjekësor; imazhe nga
stetoskopi; imazhe grafie EKG (në gjendje pushimi
dhe pas një veprimtarie); kronometër, kohëmatës
ose orë me sekonda dore.

Kutia e fjalëve
truri

qarkullim

zorrët
veshkat
stomaku

mjekim
mëlçia

zemër
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funksionoj

Si mendoni se mund të jemi të shëndetshëm?
Kërkoni nga nxënësit ta diskutojnë këtë pyetje
në grupe dhe më pas të ndajnë përgjigjet e tyre
me klasën. Kjo ka lidhje të drejtpërdrejtë me
shëndetin e mirë të zemrës dhe të mushkërive.
Nxënësit duhet të nxjerrin në pah rëndësinë e
ushtrimeve dhe të një diete të shëndetshme; disa
prej nxënësve mund të përmendin edhe mospirjen
e duhanit.
A mund të përmendni dy mënyra për të patur
organe të shëndetshme?
Në vazhdimësi të pyetjes së mëparshme, kujtojuni
nxënësve rëndësinë e të paturit një trup të
shëndetshëm. Kërkojuni atyre t’i përgjigjen pyetjes
në Librin e nxënësit.
Përgjigje të mundshme: ushtrimet, të
ushqyerit me ushqime të shëndetshme (dieta),
mospirja e duhanit.

kuptoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
●

Kujtojuni nxënësve se atletët nuk kanë vetëm një
zemër të fortë, por edhe mushkëri të fuqishme.

mushkëritë

Kutia e fjalëve për hulumtim
shpjegoj

Çfarë ndodh me frymëmarrjen tonë kur fillojmë
të vrapojmë? Marrim frymë më shpejt dhe më
thellë.

të kuptojnë lidhjen e shëndetit me stilin e
jetesës;

Nxënësit do të punojnë në grupe për të gjetur tri
veprimtari të ndryshme, me të cilat shokët merren
për të qenë të shëndetshëm. Secili grup ia raporton
këto klasës. Përpiloni një listë të të gjithë klasës me
veprimtari të shëndetshme dhe paraqiteni atë në
tabelë ose në ekran.
Kërkoni prej nxënësve të lexojnë për zemrën dhe si
të kontrollojmë rrahjet e saj.

Çfarë ndodh nëse organet kryesore nuk funksionojnë?
Pyesni:
●

●

Sa janë rrahjet normale të zemrës së një
personi në gjendje pushimi? 60-80 rrahje në
minutë.
Si mund t’i matim rrahjet e zemrës? Matim
pulsin, i dëgjojmë ato me anë të stetoskopit,
përdorim një aparat EKG-je.

Nxënësit mund të kenë parë një stetoskop
gjatë vizitës te mjeku. Tregoni ndonjë imazh
të ndonjë mjeku duke përdorur stetoskopin.
Gjatë procedurës së EKG-së, pacienti duhet
të ketë të ngjitura nëpër gjoks disa elektroda
të vogla. Ato shërbejnë për të matur rrymat
e vogla elektrike që vënë në punë muskujt e
zemrës. Forma e grafikut tregon për ndonjë
parregullsi të mundshme. E gjithë kjo shfaqet
në një lloj ekrani, brenda monitorit të zemrës.
Për të bërë një krahasim, mund t’i tregoni
nxënësve grafikun EKG të një zemre në
gjendje pushimi ose gjatë një veprimtarie.

Cilat janë rrahjet normale të pulsit të një
personi në gjendje pushimi?
Kërkojuni nxënësve t’i përgjigjen pyetjes në Librin
e nxënësit. Shpjegojuni atyre se, ka raste kur rrahjet
e pulsit të njeriut në gjendje pushimi janë më të
larta se 80 rrahje në minutë, kjo sepse ne jemi të
ndryshëm. Pyesni: Kush është më i stërvitur: një
njeri me 60 rrahje në minutë, apo një me 100 rrahje
në minutë? Shpjegoni logjikën: sa më të pakta të
jenë pompimet e nevojshme për të përçuar gjakun
nëpër trup, aq më efikase është pompa.
Përgjigje: 60-80 rrahje në minutë.

me to linjën e gishtit të madh deri në fillim të kyçit
të dorës. Atje do të gjeni pulsin.
Kërkoni nga nxënësit të praktikohen me veten,
pastaj me një shok. Shoku duhet të masë pulsin e
tyre.
Arsyeja pse ne nuk e përdorim gishtin e
madh për të ndier pulsin, është se në gishtin
e madh ka një tjetër puls, i cili mund të na
ngatërrojë leximin.
Matni ritmin e pulsit tuaj duke e paraqitur atë
në rrahje për minutë.
Kërkojuni nxënësve të matin në heshtje rrahjet e
pulsit në një minutë, ndërkohë që ju mbani kohën.
Një minutë është kohë e gjatë për t’u përqendruar.
Prandaj përdorni teknikën e 15 sekondave herë 4,
për ta kthyer ritmin e pulsit në rrahje për minutë.
Matni përsëri pulsin e shokut tuaj. Shkëmbeni
vendet.
Nënvizoni rëndësinë e teknikës shkencore të
përsëritjes së matjeve për t’u siguruar që rezultati
i parë të ketë qenë i saktë. Shpjegoni se nuk është
e thënë që ai të jetë i njëjtë çdo herë, por vetëm i
përafërt.
Shkencëtarët duhet të shqetësohen vetëm
në rast se vihet re një ndryshim i madh midis
rezultateve, p.sh. plus/minus 10.

Shkruani ritmin e pulsit tuaj në rrahje për
minutë.
Përsëritini hapat e mësipërm për të kontrolluar që
përgjigjja të jetë afërsisht e njëjta.

Matni pulsin e shokut tuaj ndërkohë që ai është
duke pushuar.

Si t’i krahasojmë dy rezultatet?

Përcaktoni pulsin dhe diskutoni mbi të. Tregojuni
nxënësve logjikën e përdorur në Librin e nxënësit,
e cila propozon që pulsi të matet te kyçi i dorës.
Shumë prej nxënësve duhet ta njohin këtë metodë.

Kërkoni nga nxënësit të kontrollojnë për gabimet
në matje. Shpjegojuni nxënësve që ata duhet të
marrin në konsideratë rezultatin më të ulët, pasi
ky duhet të jetë rezultati kur nxënësi ka qenë në
gjendje më të qetë.

Demonstroni matjen e pulsit te kyçi i dorës duke
përdorur dy gishtat e parë të dorës tjetër.
Mbajeni dorën në pozicionin shtrënguar, pastaj
merrni dy gishtat e parë të dorës tjetër dhe ndiqni
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Çfarë ndodh nëse organet kryesore nuk funksionojnë?
Kuptoni se funksionet e organeve kryesore janë
jetësore.

A ju kujtohet cili ishte ritmi normal i pulsit i një
njeriu në gjendje pushimi?
Kujtojuni nxënësve rregullin e 60-80 rrahjeve
në minutë. Megjithatë, çdokush nga ne është i
ndryshëm, prandaj disa mund të dalin jashtë kësaj
norme. Në këtë rast nuk ka vend për shqetësim, me
përjashtim të rasteve kur ritmi i rrahjeve bie nën 50
rr/min ose ngrihet mbi 100 rr/min. Në një situatë të
tillë, do të ishte e mira t’i drejtoheshim mjekut.

Çfarë ndodh nëse organet kryesore nuk funksionojnë?
Kuptoni se funksionet e organeve
kryesore janë jetësore.

Bëni një parashikim për ndryshimin
e pulsit tuaj. Do të rritet apo do të
zvogëlohet?

Si mund të jeni të sigurt që prova
është e besueshme?

Kopjoni tabelën e mëposhtme në
fletoren e hulumtimeve dhe regjistroni
rezultatet. Një shembull është i plotësuar.

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme:

Ideja kryesore

Të gjithë nxënësit parashikojnë se çfarë
do të ndodhë. Numëroni votat duke
vendosur një vizë në kolonën përkatëse:
“rritet” ose “zvogëlohet”. Kopjoni
dhe plotësoni tabelën në fletoren e
hulumtimeve. Shkruani rezultatin:

Bëni parashikime dhe pastaj provojini
për të parë nëse janë të sakta.

Mund të kujtoni se cila ishte norma
e rrahjeve të pulsit për një person të
ulur dhe të qetë?
Matja e rrahjeve të zemrës është një
mënyrë e mirë për të treguar nëse organet
kryesore funksionojnë mirë. Kur ato janë
të afta dhe të shëndetshme edhe trupi
është i aftë dhe i shëndetshëm.

Çfarë ndodh me shpejtësinë e rrahjeve
të pulsit tuaj kur ushtroheni ﬁzikisht?
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Në
pushim

Nxënës 1 72

Pas
ushtrimeve

Ndryshesa

92

+20

Zvogëlohet

Në këtë shembull, nxënësit votuan në
favor të parashikimit “rritet”. Kjo tregon
që ata mendonin se pulsi do të rritej gjatë
ushtrimeve fizike.
Çfarë parashikuat? Qarkoni
përgjigjen.

Ne parashikuam se pulsi ynë do të
rritet/ulet kur bëjmë ushtrime fizike.

Këtu janë pyetjet, për të cilat ju do të
parashikoni përgjigjet:

Emri

b. A duhet që ta matim pulsin edhe një
herë?

Mos e teproni me ushtrime
fizike. Ndaloni nëse ndjeheni të
lodhur ose keni marrje mendsh.

c. A duhet të sigurohemi që çdo person
po bën të njëjtin ushtrim?

Kujtoni parashikimin e nxënësve të
klasës suaj. Ishte parashikim i saktë?

Hulumtim: Zbuloni se si ushtrimet
ndikojnë në rrahjet e pulsit.

Si shkencëtarë, tani keni një parashikim.
Më pas do t’ju duhet të vërtetoni
parashikimin tuaj përmes një hulumtimi.
Ɣ

Ju duhet ta matni pulsin para dhe pas
ushtrimeve.

Ɣ

Si shkencëtarë dini që prova duhet të
jetë e njëjtë për të gjithë që të jetë e
besueshme.

Organet dhe sistemet e njeriut

Shkencëtarët bëjnë pyetje dhe përpiqen
të parashikojnë përgjigjet. Më pas
ata kryejnë një hetim për të vërtetuar
parashikimet.

Rritet

a. Si mund ta matim pulsin e çdonjërit
para ushtrimeve? Ne duhet të masim
pulsin kur ai është në vlerën më ulët.
Cili pozicion është më i mirë: ulur apo
në këmbë?

Mund të shpjegoni se pse ndodhi
kjo? Mendoni për ato që dini rreth
funksioneve të zemrës?

Nëse nuk është e besueshme, ajo duhet
bërë sërish.
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Si të fillojmë
Në këtë temë, nxënësit do të bëjnë një parashikim,
ashtu siç bëjnë dhe shkencëtarët, dhe pastaj do
të verifikojnë nëse kanë të drejtë. Kjo është baza e
procesit të kërkimit shkencor.

Mbështetje gjuhësore
Kronometër, kohëmatës ose orë me sekonda dore.

Kutia e fjalëve
zemra

Bëni një parashikim lidhur me ndryshimin e
ritmit të pulsit. Do të rritet? Apo do të ulet?
Edhe pse përgjigjja mund të jetë e dukshme,
kërkojuni nxënësve brenda grupit të votojnë dhe
të ndërtojnë një tabelë si ajo e paraqitur në Librin e
nxënësit.
Shkencëtarët gjykojnë duke u bazuar në ato
çfarë kanë dëgjuar dhe në prova. Në këtë rast,
parashikimi mund të bëhet me mend 50:50,
ose të përcaktohet nga njohuritë e nxënësve
mbi ndikimin e ushtrimeve në rritjen e numrit
të rrahjeve të zemrës, mënyrë e cila është një
formë parashikimi më shkencore.
Parashikoni uljet ose ngritjet si klasë.
Kërkojuni nxënësve të tregojnë duart dhe të
përmbledhin rezultatet duke përdorur metodën
e tabelës numerike të mësipërme. Shkruajini
parashikimet në dërrasë.
Çfarë parashikon klasa juaj? Qarkoni përgjigjen.

Kutia e fjalëve për hulumtim
krahasoj shpjegoj faktor vëzhgoj parashikoj

Është e rëndësishme të theksoni se ky është thjesht
një parashikim, dhe se tani shkencëtarëve do t’u
duhet ta vërtetojnë këtë parashikim, duke përdorur
metoda të kërkimit shkencor.
Si mund të sigurohemi që prova jonë të jetë e
saktë?

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
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●

të gjejnë dhe të numërojnë rrahjet e pulsit në
një minutë (rr/min);

●

të kuptojnë se shkencëtarët i përsëritin matjet
për të provuar saktësinë e tyre;

●

të kryejnë prova të sakta.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë më
shumë në lidhje me regjistrimin dhe interpretimin
e të dhënave numerike.

Përcaktoni se cilët janë faktorët e përfshirë në
kërkim; në këtë rast, ritmi i pulsit, ushtrimet dhe
gjendja e pushimit. Synimi i ushtrimeve është
të bëjë krahasimin midis së mëparshmes dhe së
mëpastajmes. Përdorni pyetjet dhe përgjigjet në
mënyrë që t’i udhëzoni nxënësit të përcaktojnë
qëllimin e ushtrimeve, me një pyetje si: Çështja jonë
ishte të zbulojmë se si ndryshon pulsi kur ne bëjmë
ushtrime. Si mendoni se mund ta realizojmë këtë? Fjalët
kyçe që duhen kërkuar dhe ku duhet përqendruar
janë ‘para dhe pas’, ose çdokush që përpiqet ta thotë
këtë në një formë apo në një tjetër.

Çfarë ndodh nëse organet kryesore nuk funksionojnë?
Kujtojuni nxënësve ‘provën e vrapimit’ dhe
vrapuesin para vijës së startit. Ky është principi i
testimit të saktë, ndryshe rezultatet nuk kanë asnjë
kuptim. Shkruani fjalët ‘testim i saktë’ në dërrasë.

kushtëzon ata të tregohen më të kujdesshëm se
të tjerët.

Përgjigjuni pyetjeve: (a)Si duhet të matim
pulsin e secilit para ushtrimit? Pulsin duhet
ta matim kur ai të jetë në ritmin e tij më të
ngadaltë. Cila është më e mira? Ulur apo në
këmbë? (b) A duhet ta rimatim pulsin për ta
kontrolluar? (c) A duhet të sigurohemi që secili
të ketë bërë të njëjtat ushtrime?

2 Këmbëngulni që fjala ‘në pushim’ do të thotë,
kur nxënësit janë plotësisht të çlodhur dhe në
pozicionin ulur.

Në mënyrë që eksperimenti të jetë i saktë, duhet
të kontrollojmë faktorët. Përcaktoni faktorët e
ndryshueshëm së bashku me nxënësit. Filloni
duke përmendur të parin ‘rrahjet e pulsit’, i cili
është faktori më i dukshëm ku duam të matim
ndryshimet. Cilat janë gjërat që duhet të jenë të
njëjta? Me fjalë të tjera, cilat janë gjërat që duhet të
kontrollojmë? Në këtë rast, është matja në gjendje
pushimi dhe matja në fund të së njëjtës sasie
ushtrimesh.
Në gjendje pushimi, nxënësi është i lehtë për t’u
kontrolluar. Por, është shumë më e vështirë që
ushtrimi të jetë i njëjtë. Mund t’u kërkoni nxënësve
të ushtrohen në vend duke vrapuar ngadalë për një
minutë. Tregojuni hapin dhe kërkoni nga ta që të
ndjekin një ritëm prej dy hapash në sekondë. Një tjetër
mënyrë është që ata të bëjnë një xhiro rreth fushës së
lojës së bashku me ju, që ju t’u përcaktoni ritmin.
Përgjigje:
a) ulur në qetësi
b) po
c) po

Eksperimenti: Kryeni një hetim për të testuar
mënyrën se si ndikojnë ushtrimet në ritmin e
pulsit.
Qëllimi i kërkimit është të masë ritmin e pulsit në
gjendje pushimi dhe rritjen e ritmit të pulsit pas një
numri ushtrimesh.
Çfarë ju nevojitet: kronometër, kohëmatës ose orë
me sekonda dore.
Sigurohuni që nxënësit të mos ushtrohen më
tepër seç duhet. Kërkojuni atyre të ndalojnë
në rast se ndihen të lodhur ose të trullosur.
Kontrolloni nëse ndonjë prej nxënësve vuan
nga astma ose ndonjë tjetër sëmundje që i

1 Pyesni nëse ndonjëri prej nxënësve mund t’u
kujtojë të tjerëve se si matej pulsi.

3 Lexoni pulsin ‘në gjendje pushimi’.
4 Kujtojuni nxënësve që ushtrimi nuk është garë.
Të gjithë duhet të ndjekin ushtrimin për të cilin
është rënë dakord, për shembull, të vrapojnë për
një minutë, duke hedhur dy hapa në sekondë.
5 Zhvilloni ushtrimin pastaj kthehuni përsëri në
pozicionin ulur.
6 Matni pulsin menjëherë sapo të jeni kthyer.
Kopjoni tabelën në Fletoren e Hulumtimeve dhe
hidhni në të rezultatet.
Kërkoni nga nxënësit të regjistrojnë rezultatet.

Mbani mend parashikimin e klasës suaj. A ishte
i saktë ai?
Është e rëndësishme të theksoni se, edhe në rast
se rezultati është i dukshëm, shkencëtarët duhet
të verifikojnë parashikimin e bërë. Pyesni nxënësit
nëse rezultatet u thonë atyre diçka tjetër përveç
përfundimit se ‘ritmi i pulsit të secilit u rrit’; p.sh: cili
është më i larti, më i ulëti, shkalla e ndryshimit.
Përgjigje: Pas ushtrimit, rrahjet e pulsit të secilit
u shtuan.
A mund të shpjegoni pse ndodhi kjo? Mendoni
rreth asaj çka dini në lidhje me funksionin e
zemrës.
Tregojuni nxënësve që shpjegimi i rezultatit
është hapi i fundit që ndërmerr një shkencëtar në
procesin e kërkimit shkencor. Shpjegimi bazohet
tek ajo çka është gjetur: te prova.
Pyetini nxënësit mbi arsyen pse gjatë ushtrimit rrahjet
e pulsit u rritën. Sa më shumë ushtrime bëjmë, aq më
shumë gjak u nevojitet muskujve të këmbëve tona,
që do të thotë se zemra duhet të punojë më fort dhe
më shpejt. Përdorni përgjigjet e tyre për të shpjeguar
faktin se zemra është një lloj pompe, dhe se kur
ushtrohemi, muskujt kanë nevojë për më shumë gjak.
Përdoreni këtë si shembull që edhe shkencëtarët
përdorin njohuritë shkencore për të shpjeguar
rezultatet, që në këtë rast janë njohuritë e biologjisë
mbi muskujt dhe lëvizjen.
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Çfarë ndodh nëse organet kryesore nuk funksionojnë?
Kuptoni se funksionet e organeve kryesore janë
jetësore.

lidhje. Pyetini ata se si kishin vepruar për të riorganizuar
shifrat, gjatë krahasimit të rezultateve të dala nga
eksperimenti me fryrjen e tullumbaceve. Kjo do t’ju çojë
drejt rendit rritës dhe atij zbritës (renditjes).

Çfarë ndodh nëse organet kryesore nuk funksionojnë?
Kuptoni se funksionet e organeve
kryesore janë jetësore.

Cili është më i ulëti në kolonën
“Ndryshesa”?

Ideja kryesore

Ç’mendoni se do të thotë kjo?

c. Ndryshesa midis rrahjeve të mia të
zemrës “në pushim” dhe rrahjeve të mia
të zemrës “pas ushtrimeve” është më
shumë/më pak/mesatare në krahasim
me nxënësit e tjerë të klasës.

Tabela juaj do të ketë më shumë
rezultate. Mund të mos jetë e lehtë që në
kolonën “në pushim” të gjeni numrin e
rrahjeve tipike të zemrës.

Ne duhet të kuptojmë
rezultatet kur
përballemi me një
numër të madh
shifrash.

Si mendoni…
Cili nga organet kryesore nuk mund
të zëvendësohet?
Pse mendoni kështu?

Si mund të gjeni numrin e rrahjeve
tipike të zemrës për nxënësit e klasës?
Nxirrni mesataren e rrahjeve të
zemrës për nxënësit e klasës.

Shikoni provën për ndikimin e
ushtrimeve fizike në rrahjet e pulsit.
A mund të gjeni një mënyrë për të
renditur rezultatet e secilit?
Ju matët rrahjet e pulsit të secilit nxënës.
Rezultatet janë paraqitur në tabelën e
mëposhtme.

Pas
ushtrimeve

Ndryshesa

Nxënës 2 60

90

30

Nxënës 3 75

115
11

40

Emri

Në
pushim

Nxënës 1 80

125

45

125

45

90

Nxënës 1 80

Nxënës 2 60

30

140

50

115

Nxënës 4 90

Nxënës 3 75

40

Nxënës 4 90

140

50

Ju duhet të kuptoni rezultatet. Shikoni në
kolonën “Në pushim”. Të gjithë numrat janë
të ndryshëm. Renditini ato.
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Si mendoni se mund t’i renditni
numrat në kolonën “në pushim”?

Vendosja e numrave sipas një rregulli,
nga më i ulëti te më i larti, ose anasjellas,
quhet renditje.
Shikoni të gjitha rezultatet. A vini re
ndonjë ndryshim?
Cili është më i larti në kolonën
“Ndryshesa”?

1. Si mund të kontrolloni nëse zemra
është e shëndetshme?
Cila është mesatarja e numrit të
rrahjeve të zemrës të nxënësve të
klasës pas ushtrimeve fizike?

Cila është ndryshesa mesatare e
rrahjeve të zemrës në kolonat “në
pushim” dhe “pas ushtrimeve”?

3. Vlera normale e pulsit në qetësi është
midis 60-80 rrahje në minutë.
Çfarë ju tregojnë vlerat mesatare?

a Sa mendoni se do të jetë pulsi i një
personi që ushtrohet ﬁzikisht?

Mund t’i krahasoni rrahjet mesatare të
zemrës me njëri-tjetrin në të dy kolonat e
mësipërme.
Shkruani një përfundim. Qarkoni
përgjigjen tuaj.

b Sa mendoni se do të jetë pulsi i një
personi që nuk ushtrohet ﬁzikisht?

a. Në pushim, rrahjet e mia të zemrës
janë më shumë/më pak/mesatare në
krahasim me nxënësit e tjerë të klasës.
b. Pas ushtrimeve, rrahjet e mia të

Shikoni tabelën e rrahjeve të pulsit
në fletoren e hulumtimit. Shkruani
numrat sipas rendit rritës në kolonën
“Në pushim” të tabelës vijuese.

2. Mund të tregoni dy mënyra që ju
ndihmojnë t’i mbani organet tuaja të
shëndetshme?

Organet dhe sistemet e njeriut

Emri

Në
Pas
Ndryshesa
pushim ushtrimeve

Shkruani gjithashtu numrat sipas
rendit rritës në dy kolonat e tjera
“Pas ushtrimeve” dhe “Ndryshesa”.
Tabela do të ketë këtë pamje:

zemrës janë më shumë/më pak/
mesatare në krahasim me nxënësit e
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4. Si u siguruat që hetimi i pulsit ishte i
besueshëm?

tjerë të klasës.
Tani shkoni në faqen 49 për të kontrolluar se çfarë dini.

Si të fillojmë
Në këtë temë, nxënësit do të përfundojnë dhe
etapën tjetër të kërkimit shkencor: regjistrimin dhe
interpretimin e rezultateve, në këtë rast rezultatet
numerike. Do të përqendrohemi kryesisht mbi
radhitjen dhe mesataren e rezultateve.

Mjetet e nevojshme
Tabelë e bardhë dhe letra.

trup frymëkëmbim funksion zemra

Kutia e fjalëve për hulumtim
shpjegoj

kuptoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
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Vizatoni në dërrasë një tabelë rezultatesh të
ngjashme me atë në Librin e nxënësit.
Si mendoni se mund t’i renditim shifrat në
kolonën ‘në gjendje pushimi’?
Nxirrni në pah, se në këtë rast do të ishte më e
përshtatshme renditja sipas radhës.
Hidhini një sy tabelës së ritmit të pulsit në
Fletoren e hulumtimeve. Renditini numrat sipas
radhës në kolonën ‘në gjendje pushimi’.

Kutia e fjalëve

krahasoj

Kërkoni nga nxënësit të rikujtojnë tri rezultatet e
pulsit, të dala nga hulumtimi i mëparshëm, që ju
t’i shkruani ato në tabelë. Shpjegojuni nxënësve
që, në kërkimin shkencor, rezultatet duhet të jenë
të rezervuara dhe anonime, dhe se më e shumta
që na lejohet të përdorim, janë termat nxënësi 1,
nxënësi 2 etj. Ata kanë mundësinë të bëjnë ndarjen
në vajzë ose djalë. Më pas, duhet t’i ndihmoni
nxënësit të riorganizojnë këtë listë paraprake, e cila
është formuluar sipas një ‘renditjeje rastësore’, për
ta kthyer atë në një listë me rend rritës ose zbritës
të rezultateve të përftuara ‘në gjendje pushimi’, në
mënyrë që ata të interpretojnë rregullsinë mes tyre.

●

të njohin rezultatet mes një morie numrash;

●

të renditin rezultatet sipas radhës;

●

të krahasojnë rezultatet numerike duke
përdorur mesataren e matjeve.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë disa prej
emërtimeve shkencore të organeve dhe sistemeve
kryesore të trupit.

Nxënësve do t’u nevojiten kopje të pastra të
tabelës së rezultateve, në mënyrë që të mund të
rishkruajnë rezultatet sipas radhës. Që nxënësit
ta kenë më të lehtë, fotokopjoni skica boshe të
tabelës së rezultateve, ose ata mund të vizatojnë
një tabelë të re në Fletoren e hulumtimeve.
Lidhni numrat që gjenden në kolonën e ‘pas
ushtrimit’ dhe atë të ‘ndryshimit’ me secilin nxënës.
Sigurohuni që nxënësit të kopjojnë vizat e duhura,
në mënyrë që të dhënat e çdo nxënësi të jenë
të ndara. Kontrolloni që të dhënat e ‘në gjendje
pushimi’, ‘pas ushtrimit’ dhe ‘ndryshimit’ t’i përkasin
të tria të njëjtit nxënës.
Hidhini një sy të gjitha rezultateve. A arrini të
dalloni ndonjë lidhje midis tyre?

Kujtoni për një çast eksperimentin e
mëparshëm në lidhje me efektin e ushtrimeve
mbi rrahjet e pulsit. A mund të gjeni disa
mënyra për të renditur rezultatet e gjithsecilit?

Tregojuni nxënësve që, tashmë që kemi një listë,
duhet të jemi në gjendje të bëjmë një renditje
nga numri më i vogël tek ai më i madhi. A arrini të
dalloni ndonjë grupim? A shihni ndonjë përjashtim
(shumë i madh ose shumë i vogël)?

Pyetja hyrëse ka si qëllim t’i nxisë nxënësit të mendojnë
se sa e ngatërruar duket një listë me numra të renditur pa

Cila është vlera më e madhe në kolonën e
‘ndryshimit’?

Çfarë ndodh nëse organet kryesore nuk funksionojnë?
Kërkoni nga nxënësit të shkruajnë rezultatin më të
lartë.
Cila është vlera më e ulët në kolonën e
‘ndryshimit’?
Kërkoni nga nxënësit të shkruajnë rezultatin më të ulët.
Këto dy vlera do t’u japin atyre kufijtë e shtrirjes.

Theksoni se, tani është më e lehtë të krahasosh grupe
me rezultate mesatare; p.sh. mund t’i krahasojmë këto
rezultate me numrin e rrahjeve të zemrës të klasave të
tjera, ose me grupe të tjera të rriturish.
Shkruani një përfundim. Qarkoni përgjigjen.
Kjo veprimtari i lejon nxënësit të krahasojnë veten
me njerëz të tjerë nga ana shkencore.

Çfarë mendoni se do të thotë kjo?
Si mund të gjeni rrahjet normale të zemrës në
gjendje pushimi, për këtë klasë?
Tregojuni nxënësve si shembull një përllogaritje të
thjeshtë të mesatares. Për shembull:
Është matur shpejtësia e katër makinave.
Ato ishin përkatësisht 100, 80, 70 dhe 50 kilometra
në orë.
Shpejtësia mesatare e makinave që kaluan është:

Vlerësim formues
Kërkoni nga nxënësit të punojnë në mënyrë
individuale për të plotësuar pyetjet e fundit të temës.
Përgjigje:
1 Kontrolloni rrahjet e pulsit ose EKG-në.
2 Ushtrimet, një dietë e shëndetshme, mospirja e
duhanit.
3 a) 60 rr/min, b) 80 rr/min.
4 Të gjithë ishin ulur duke pushuar.

100 + 80 + 70 + 50 = 300 km/orë në total.
Shuma totale e shpejtësisë shpërndahet në mënyrë
të barabartë midis 4 makinave:

Mbylleni mësimin me pyetje dhe përgjigje, për t’u
siguruar që janë arritur objektivat kryesorë.

300/4 = 75 km/orë

Shkruajini fjalët kyçe në dërrasë për të parë se çfarë
kanë arritur të kuptojnë nxënësit.

Shpejtësia mesatare e makinave është 75 km/orë.
Gjeni numrin mesatar të rrahjeve të zemrës për
klasën.
Përsëriteni përllogaritjen e mësipërme për të gjetur
numrin mesatar të rrahjeve të zemrës ‘në gjendje
pushimi’, formula e të cilës është Shuma / numrin
e rezultateve = rezultati mesatar. Ndihmojini
nxënësit sipas nevojës.
Cili është numri mesatar i rrahjeve të zemrës
pas ushtrimit për të gjithë klasën?
Nxënësit gjejnë numrin mesatar të rrahjeve të
zemrës pas ushtrimit.
Cila është diferenca mesatare në numrin e
rrahjeve midis gjendjes kur trupi është ‘në
gjendje pushimi’ dhe ‘pas ushtrimit’?
Nxënësit gjejnë diferencën mesatare.
Çfarë ju thonë këto mesatare?
Tashmë nxënësit kanë një listë të rezultateve të
klasës (afërsisht 20 nxënës) X 3.
Kërkoni nga nxënësit të shkruajnë tri mesataret e
gjetura.
Kjo është mënyra më e saktë për të gjetur vlerën
normale, pa qenë nevoja të verifikojmë 3 · 20
numra.

Përsëritje dhe reflektim
Mbylleni temën duke u kërkuar nxënësve të
plotësojnë punën përsëritëse dhe reflektuese në
faqen 49 të Librit të nxënësit. (Shiko gjithashtu
shënimet e mësimdhënies, faqe 47.)

Mbështetje gjuhësore
Ritmi i pulsit mat rrahjet e zemrës. Sa më pak të
rrahë zemra, aq më efikase është ajo në furnizimin
me gjak të pjesëve të tjera të trupit. Atletët kanë
zemër shumë efikase, që u lejon atyre të vrapojnë
shpejt dhe për një kohë të gjatë.

Veprimtari më të zgjeruara
Mendoni sikur... Kërkoni nga nxënësit të
votojnë organin për të cilin mendojnë se është
i pazëvendësueshëm. Theksoni se, ajo që është
e rëndësishme është arsyetimi i zgjedhjes.
Shkencëtarët bëjnë zgjedhje duke u bazuar në
arsyetimin e shëndoshë.
Përgjigje: Truri nuk mund të zëvendësohet.
Pjesa më e madhe e organeve të tjera mund të
zëvendësohen për një periudhë kohe. Truri është
një organ tepër i ndërlikuar dhe i lidhur me çdo
nerv të trupit tonë.
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Çfarë funksioni ka aparati riprodhues?
Kuptoni si formohet një bebe në barkun e nënës.

Çfarë funksioni ka aparati riprodhues?
Kuptoni si formohet një bebe në
barkun e nënës.
penisi

●

të kuptojnë si zhvillohet një bebe në barkun e
nënës.

A quhet organ kryesor aparati riprodhues?

Riprodhimi te njeriu
zhvillohet nëpërmjet
fekondimit, mbas të cilit merr
fillesën një qenie e re.

fetusi

Një sistem tjetër i rëndësishëm në trupin
e njeriut është ai riprodhues, i cili ndryshe
quhet dhe aparati riprodhues. Ky aparat
te njeriu emërtohet sipas gjinisë, aparati
gjenital femëror dhe aparati gjenital
mashkullor.

testikul

Vezët dhe spermatozoidët janë qeliza që
përmbajnë secila nga 23 kromozome.

Çfarë funksioni kanë vezoret?

Zigota e formuar nga procesi i fekondimit
ndahet në dy qeliza të reja, të cilat më pas
ndahen përsëri e përsëri duke formuar një
grumbull qelizash (embrionin).

Pjesët kryesore të aparatit gjenital
femëror janë: vezoret dhe mitra.

Brenda mitrës vendoset bebja, e cila pret
të rritet derisa të vijë dita e lindjes.

A e dini çfarë është embrioni?

Pjesë të aparatit gjenital mashkullor janë
dy testikujt dhe penisi.

Plotësoni fjalitë duke përdorur fjalët
në kutinë e fjalëve.
Në testikuj formohen
Vezët formohen në
Nga bashkimi i

.
.

me
formohet zigota.

Në një zigotë ndodhen
kromozome.

A e dini çfarë është fetusi?

Në testikuj formohen spermatozoidët.

Kutia e fjalëve

Çfarë funksioni kanë testikujt?
zigota

Riprodhimi natyral te njeriu zhvilllohet
në rrugë seksuale. Nga bashkimi i një
veze me një spermatozoid formohet një
qelizë që quhet zigotë. Ky proces quhet
fekondim.

vezore
vezës
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spermatozoidët
spermatozoidin

dy qeliza

veza

vezore

Nëna që mban beben në bark quhet
shtatzënë dhe kjo periudhë zgjat rreth 9
muaj.

Organet dhe sistemet e njeriut
ut

Nga fundi i muajit të dytë embrioni kthehet
në fetus. Fetusi më pas rritet dhe merr
formën e një qenieje njerëzore.

Çfarë funksioni ka mitra?

Në vezore formohen qelizat vezë.
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të mësojnë çfarë ndodh kur bashkohet veza me
spermatozoidin;

lëngu amniotik

Ideja kryesore

vezore

●

katër
qeliza
a

A e dini se...

morula
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Ushqyerja e shëndetshme e nënës

mitra
qeliza të
ndara në
shtresa

gjatë kohës së shtatzënisë ka rëndësi
në rritjen dhe zhvillimin e bebes.
Zhvillimi i embrionit

Tani shkoni në faqen 49 për të kontrolluar se çfarë dini.

Si të fillojmë
Në këtë temë nxënësit do të njihen me ndryshimet
fizike midis femrës dhe mashkullit. Ata do të
mësojnë se si formohet embrioni, i cili kthehet në
fetus dhe më pas në një qenie njerëzore.

Mjetet e nevojshme
Figura të organeve gjenitale, figura të zhvillimit
embrional.

Kutia e fjalëve
Vezore, vezë, kromozome, gametë femërorë,
gametë mashkullorë, spermatozoid

Kutia e fjalëve për hulumtim
vezore

vezë
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spermatozoidët

spermatozoidin

Vështrim i shpejtë mbi temën

Ndihmoni nxënësit të kuptojnë se aparati
riprodhues është një nga organet kryesore. Pa të
nuk mund të kryhet riprodhimi dhe si rezultat nuk
do të kishim vazhdimësinë e jetës, pra nuk do të
kishim pasardhës.
Ndihmojini ata të kuptojnë që në rastet e
sëmundjeve të pashërueshme të pjesëve të
veçanta të aparatit riprodhues, mjekët ndihmojnë
në heqjen e tyre. Kjo nuk ndikon në jetën e një
individi.
Mund të jetohet dhe pa vezore, pa mitër ose pa
testikuj, por nuk do të kemi pasardhës nëse heqja e
këtyre pjesëve bëhet kur jemi në moshë të re.
Çfarë funksioni kanë vezoret? Çfarë funksioni
kanë testikujt?
Pyetni nxënësit dhe orientojini ata që të japin
përgjigje të saktë.
A e dini çfarë është embrioni? Po fetusi?
Pyesni nxënësit, çfarë dinë për procesin e
riprodhimit te njeriu. Pyetini ata për riprodhimin
e gjallesave bimore dhe atyre shtazore. Bëni
krahasime duke ndërtuar në dërrasë të zezë një
tabelë.
Shpjegojuni që riprodhimi kryhet në rrugë seksuale
dhe në rrugë joseksuale. Se te njeriu riprodhimi
mund të jetë natyror ose artificial (fekondimi i
brendshëm ose i jashtëm)
Tregojuni atyre si të kërkojnë në internet për fazat
e zhvillimit embrional deri në lindjen e bebes.
A e dini sa kromozome përmban zigota?

Objektivat mësimorë kryesorë:
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●

të kuptojnë dallimet midis dy sekseve te njeriu;

●

të mësojnë si emërtohen aparatet riprodhuese
te femra dhe te mashkulli;

●

të listojnë pjesë të rëndësishme të aparatit
riprodhues femëror dhe mashkullor;

●

të shpjegojnë funksionet e vezores dhe
testikujt;

Zigota formohet nga bashkimi i vezës me
spermatozoidin dhe përmban 46 kromozome.
Pyetini nxënësit pse?
Ata duhet të tregojnë se 23+23=46 kromozome.

Çfarë funksioni ka aparati riprodhues?

Veprimtari më të zgjeruara
Pyetini nxënësit për ushqimet e shëndetshme.
Si ndikojnë ushqimet në zhvillimin e bebes gjatë
fazave të para të jetës dhe më vonë.
Pyetini ata nëse kanë njohuri për “bebet në
epruvetë”.
Ndihmë: Kjo është formë e riprodhimit jo natyral të
njeriut. Mjekët ndihmojnë duke kryer fekondimin
artificial në laborator, në mënyrë që çiftet që kanë
një kohë ta gjatë pa lindur fëmijë, të realizojnë
dëshirën e tyre për t’u bërë prindër.
Diskutoni rreth këtyre problemeve.

Vlerësim formues
Për të bërë një kontroll të pikave kyçe që
shpjeguat, përfundojeni mësimin me pyetje dhe
përgjigje.
Shkruani fjalët kyçe në tabelë, në mënyrë që
nxënësit të tregojnë atë çfarë kanë mësuar.
Kërkoni nga nxënësit të punojnë në mënyrë të
pavarur për t’iu përgjigjur pyetjeve në fund të
temës.

Mbështetje gjuhësore
Theksi duhet vënë mbi natyrën e mrekullueshme
të makinerisë njerëzore se si ai riprodhohet për
vazhdimësinë e jetës.
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Emrat shkencorë të organeve kryesore
Mësoni emrat shkencorë të disa organeve dhe të
sistemeve të trupit.

Lidhni përkufizimet e organeve kryesore me
fjalët që gjenden në bankën e fjalëve.
Këshillojini nxënësit se do të ishte më e thjeshtë po të
përdornin metodën e eliminimit. Filloni duke eliminuar
ato më të njohurat, p.sh., gjaku/zemra. Kjo do të
ngushtonte mundësitë e zgjedhjeve drejt fundit.

Emrat shkencorë të organeve kryesore
Mësoni emrat shkencorë të disa
organeve dhe të sistemeve të trupit.

Mundohuni të kuptoni se për cilat
organe bëhet fjalë në fjalitë e
mëposhtme. Plotësoni vendet boshe me
fjalët shkencore duke përdorur bankën e
fjalëve. E para është plotësuar.

Ai ka një infeksion
në sistemin e
tretjes.

Ideja kryesore
Mjekët dhe shkencëtarët
përdorin emra të veçantë
për organet kryesore.

e. mëlçia – hepar

f. veshkat – rens

Shikoni në ﬁgurë organet kryesore.
Dalloni emrat e tyre. Fjalët e tjera janë
emrat shkencorë të këtyre organeve.

Mjekët dhe
shkencëtarët përdorin
gjuhë mjekësore dhe
shkencore. Kjo do të
thotë që ata shpjegojnë
me saktësi se çfarë nuk
shkon te të sëmurët dhe
për çfarë trajtimi kanë
nevojë ata.

A mund të çiftoni ndonjë prej fjalëve
shkencore me emrat e organeve dhe
të plotësoni vendet boshe në tabelën
e mëposhtme? Ato do t’ju ndihmojnë
të mendoni për emra të tjerë, që
tregojnë për sëmundjet e organeve.

Organ

Emri shkencor

b. Ne kemi një të sëmurë me veshka. Ai është
shtruar në pavionin
.
c. Ne kemi një të sëmurë me ulçer
. Ajo po shkon të bëjë një
operacion të stomakut.
d. Ne kemi një të sëmurë me probleme të
C.
mëlçisë. Ai është infektuar me
e. Ne kemi një të sëmurë, i cili po merr veten
nga një ndalim
. Ajo ka
nevojë të lidhet menjëherë me aparatin e
kontrollit të zemrës.

pulma

Kutia e fjalëve

cor

kardiak pulmonar

hepatit gastrike

renal

mëlçia

Informacion

Organ

gjak

zemër

truri

Cili organ kryesor jam unë?

stomaku

kontroll

rens

1. Unë jam një nga çiftet dhe jam pjesë
e sistemit pulmonar.

oksigjen
a. truri – cerebrum

tretje

b. zemra – cor

urinë
helm
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Çfarë është frymëmarrja artiﬁciale?

Kutia e fjalëve
mëlçia veshkat
zemra

truri

Kur njerëzit sëmuren dhe zemra dhe
mushkëritë e tyre nuk funksionojnë,
mjekët përpiqen t’i sjellin ata në jetë,
duke përdorur teknika të ndihmës së
shpejtë si frymëmarrja artiﬁciale.

2. Unë jam organi tjetër kryesor që
është çift.

Organet dhe sistemet e njeriut

Çiftoni informacionin rreth organeve
kryesore me fjalët në kutinë e fjalëve.
E para është plotësuar.

Për shumë organe dhe sisteme njerëzore ne
përdorim emra shkencorë përveç emrave të
përdorimit të përditshëm.

a. Ne kemi një të sëmurë me infeksion
pulmonar . Mushkëritë e saj kërkojnë më
shumë oksigjen.
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Përgjigje:
gjaku – zemra
kontrolli – truri
oksigjeni – mushkëria
tretja – stomaku dhe zorrët
urina – veshkat
helm – mëlçia

3. Pa mua asgjë nuk punon!

mushkëritë
c. mushkëritë – pulma

stomaku dhe zorrët

d. stomaku – stomachus
Tani shkoni në faqen 49 për të kontrolluar se çfarë dini.

Si të fillojmë
Në këtë temë, nxënësit do të mësojnë arsyen
pse mjekët dhe shkencëtarët përdorin gjuhën
shkencore për të komunikuar. Nxënësit do të
njihen me termat mjekësorë dhe shkencorë që
lidhen me organet kryesore dhe dëmtimet e tyre.

Mjetet e nevojshme
Literaturë spitalore dhe mjekësore me terma
shkencorë.

Kutia e fjalëve
truri sekretim funksion zemra
zorrët veshkat mëlçia mushkëria
organ stomaku

A mund të bëni lidhjen e ndonjë prej termave
shkencorë me emrin e organit, dhe më pas të
plotësoni hapësirat boshe?
Organi

Termi shkencor

Mushkëria

Pulma

Zemra

Cor

Mëlçia

Hepar

Truri

Cerebrum

Stomaku

Stomachus

Veshkat

Rens

Pyetini nxënësit nëse arrijnë të lidhin ndonjë fjalë
apo sëmundje tjetër me termin shkencor përkatës.
Përgjigje:
mushkëria – pulmonare
zemra – kardiake
mëlçia – hepatike

Kutia e fjalëve për hulumtim
vëzhgoj

emërtoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
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Objektivat mësimorë kryesorë:
●

të përsëritin dhe të rikujtojnë emrat e
përditshëm të organeve jetësore;

●

të njohin emërtimet shkencore barasvlerëse
me to;

●

të njihen me çelësin që lidh termin shkencor
me organin ose sistemin.

truri – cerebrale
stomaku – gastrike
veshkat – renale
Kujt i referohen shkronjat K dhe P?
Nxënësit duhet të jenë të aftë të japin këto
përgjigje: ‘kardiake’ dhe ‘pulmonare’. Tregoni
teknika të ndihmës së shpejtë si p.sh. frymëmarrja
artificiale.
Vini në pah se termi ‘reanimim’ do të thotë të
risjellësh në jetë.

Emrat shkencorë të organeve kryesore

Përgjigje: Kardio ose kardiake.
Pulmonare.
Gjeni lidhjen me organin brenda fjalisë dhe
plotësoni termin shkencor që mungon, duke
përdorur bankën e fjalëve.

Përsëritje dhe reflektim
Mbylleni temën duke u kërkuar nxënësve të
plotësojnë punën përsëritëse dhe reflektuese në
faqen 49 të Librit të nxënësit.

Mbështetje gjuhësore

Në tekstin e mësipërm, janë dhënë çelësat që
të lidhin me përgjigjet. Në veprimtarinë e parë,
mushkëritë dhe oksigjeni janë të lidhura. Të gjitha
barasvlerëset e tjera shkencore janë paraqitur në
veprimtarinë e dytë.

Zemra: Fjala ‘kardiak’ ose ‘kardio’ nënkupton
gjithçka që ka të bëjë me zemrën. Termi ‘infarkt
kardiak’ do të thotë që zemra ka pushuar së rrahuri.
(fjala ‘infarkt’ do të thotë ndalim.)

Kërkoni nga nxënësit të bëjnë një listë të organeve
kryesore dhe barasvlerëseve të tyre shkencore
në Fletoren e hulumtimeve. Përsëritja dhe thënia
e tyre me zë të lartë është mënyra më e mirë që
nxënësit t’i mësojnë këto fjalë të vështira.

Mushkëria: Fjala ‘pulmonare’ nënkupton
gjithçka që ka të bëjë me mushkërinë. Termi
‘kardiopulmonare’ përfshin zemrën dhe
mushkërinë së bashku. Shpesh na ndodh
të dëgjojmë fjalën ‘bronkiale’ të lidhet me
mushkërinë.

Përgjigje:
a) Kemi një paciente me një infeksion pulmonar.
Mushkëritë e saj kanë nevojë për më tepër
oksigjen.
b) Kemi një pacient me veshka të dëmtuara. Ai
do të transferohet në pavijonin renal.
c) Kemi një paciente me ulçër gastrike. Ajo do t’i
nënshtrohet një ndërhyrjeje në stomak.
d) Kemi një pacient me probleme në mëlçi. Ai ka
një infeksion të hepatitit C.
e) Kemi një paciente e cila po trajtohet pas një
ataku kardiak. Ajo duhet lidhur menjëherë
me monitorin e zemrës.

Stomaku: Fjala ‘gastrike’ nënkupton çdo gjë që ka
lidhje me stomakun.
Zorrët: Kjo i referohet pjesës së poshtme të gypit
tretës, i cili është rruga nëpërmjet së cilës ushqimi
kalon nga goja nëpër trupin tonë.
Veshkat: Fjala ‘renale’ lidhet me gjithçka që ka të
bëjë me veshkat.
Mëlçia: Fjala ‘hepatike’ nënkupton çdo gjë që lidhet
me mëlçinë. Hepatiti C është një lloj infeksioni i
mëlçisë, që e bën njeriun të ndihet shumë i sëmurë.

Veprimtari më të zgjeruara
Vlerësim formues
Kërkoni nga nxënësit të punojnë në mënyrë
individuale për të plotësuar pyetjet në fund të
temës.
Përgjigje:
1. Mushkëria
2. Veshkat
3. Truri
Mbylleni mësimin me pyetje dhe përgjigje, për t’u
siguruar që nxënësit të kenë mësuar pikat kyçe.
Shkruajini fjalët kyçe në dërrasë për të parë se çfarë
kanë arritur të kuptojnë nxënësit.

1 Shpeshherë, mjekët e spitaleve specializohen në
profesione të ndryshme, të cilat kanë emërtimet
e tyre shkencore. Kërkoni nga nxënësit të gjejnë
se me çfarë pune merren mjekët e mëposhtëm:
Anestezisti. Ju vë në gjumë gjatë një operacioni.
Kardiologu. Trajton problemet e zemrës.
Dermatologu. Trajton problemet e lëkurës.
Neurokirurgu. Trajton problemet me trurin dhe
nervat.
Pediatri. Specialist fëmijësh.
Kirurgu ortoped. Trajton kockat.
A mund të gjejnë ata të tjerë si këto, për t’ia
shtuar listës?
2 Kërkojuni nxënësve të hartojnë një miniprojekt
mbi spitalet dhe mjekët.
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Çfarë mësuat për organet dhe sistemet e njeriut?
Çfarë mësuat për organet dhe sistemet e njeriut?

Përgjigje: Zemra, mushkëritë.

Ku ndodhen organet kryesore? (faqe 30–31)

Ne mund të matim
pulsin e një personi.

Plotësoni diagramin me emrat e organeve.

Kuptuam funksionet e
organeve kryesore.

Çfarë ndodh nëse organet
kryesore nuk funksionojnë?
(faqe 36–43)
Cili organ kryesor shkakton më shumë
probleme me kalimin e moshës?

Mësuam të renditim
matjet.

Plotësoni fjalitë e mëposhtme.
Nga bashkimi i një veze me një
spermatozoid formohet një qelizë që
quhet
.
Ky proces quhet

Mund të përmendni një mënyrë për
të qëndruar të shëndetshëm?

Cilët janë tri organet që
ndodhen në bark?

Mësuam se ku
ndodhen organet
kryesore në trup.

Çfarë bëjnë organet tona
kryesore? (faqe 32–35)
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Mësuam emrat
e organeve kryesore.

Cili është funksioni i veshkave?

Cila është vlera normale e pulsit për
një person që qëndron në qetësi?

Si mund t’i vendosim numrat sipas
një rregulli në rritje?

Plotësoni fjalinë e mëposhtme:
Zemra është pjesë e sistemit
.
Cilat janë ato dy gjëra që ju duhet t’i
mbani të njëjta në një hulumtim për të
gjetur se kush e fryn tullumbacen më
shumë?

.

Kuptuam se njeriu
riprodhohet nëpërmjet
fekondimit.
Organet dhe sistemet e njeriut

Cilat janë dy organet
që ndodhen në kraharor?

Cilat janë tri organet kryesore që ndodhen në
pjesën e abdomenit?

Çfarë funksioni ka aparati
riprodhues? (faqe 44–45)

Emrat shkencorë për
organet kryesore (faqe 46–47)
Cila është fjala shkencore për
funksionet që kryen zemra?

Mësuam emrat
shkencorë të organeve
kryesore.
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Kuptuam se çfarë ndodh
nëse organet tona nuk
funksionojnë.

Si të fillojmë
Synimi i këtij seksioni është të nxisë nxënësit që,
pas çdo teme të kapitullit, të rikujtojnë ato çka
kanë mësuar. Çdo temë ka disa pyetje përforcuese,
të cilave nxënësit duhet t’u përgjigjen. Kjo shërben
për të vlerësuar të nxënit dhe njohuritë e nxënësve
mbi temën.
Pas çdo seti me pyetje përforcuese ka edhe disa
raporte reflektuese, të cilave nxënësit duhet
t’u përgjigjen. Ju duhet t’i lexoni ato dhe t’u
vini në ndihmë nxënësve të plotësojnë ciklin
vetëvlerësues, për të parë se sa njohuri kanë ata
rreth temave të kapitullit. Në fazën e 6-të, nxënësit
mund të ngjyrosin një, dy, tri ose katër nga katër
zonat, për të treguar nivelin e tyre të vetëbesimit.
Është e rëndësishme që nxënësit të tregojnë
se cilat janë fushat ku nuk kanë njohuri të
mjaftueshme. Ky informacion është i nevojshëm që
ju të mund të bëni rehabilitimin e tyre në fund të
përmbledhjes së kapitullit.

Përgjigje: Stomaku dhe zorrët, veshkat, mëlçia.

Çfarë bëjnë organet tona kryesore?
Cili është funksioni i veshkave?
Pyesni: Çfarë ndodh në rast se do t’i linim helmet
të qëndronin në trupin tonë? Vini në dukje
teorinë e ‘pastrimit’ nga helmet, p.sh. sekretimi.
Veshkat nxjerrin jashtë urenë dhe amoniakun në
anë të urinës; mushkëritë nxjerrin ajrin e ndotur
(dyoksidin e karbonit); mëlçia nxjerr jashtë helmet
e ushqimeve si dhe mbetjet e tjera në gjak.
Ndërtoni tezën e një sistemi mbrojtës, i cili është
mënyra me të cilën vetëmbrohet trupi ynë.
Përgjigje: Ato filtrojnë gjakun dhe nxjerrin
jashtë helmet.
Plotësoni vendet boshe në fjalinë e mëposhtme:
Zemra është pjesë e sistemit __________.
Kujtojuni nxënësve që gjaku del nga zemra,
qarkullon nëpër trup (imitoni formën e rrethit ‘të
rrumbullakët’ duke përdorur duart dhe krahët),
për t’u kthyer përsëri në zemër. Duke ndjekur këtë
rrugë, shkruani fjalën ‘qark’ në dërrasë, dhe me
ndihmën e nxënësve, hidhuni te termi ‘qarkullim’.
Përgjigje: Qarkullim.

Përsëritje dhe reflektim
Ku ndodhen organet tona kryesore?
Plotësoni etiketat e diagramit me emrat e
organeve kryesore.
Cilat janë dy organet kryesore që ndodhen
në kraharor?
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Përsëritni dhe kujtoni tri pjesët e trupit. Pyetini
nxënësit se si mbrohen organet nga dëmtimi.
Vini në pah se organet tona kryesore janë të
rëndësishme për të jetuar, prandaj dhe është e
rëndësishme që ato të jenë të mbrojtura.

Në një hulumtim, cilat janë dy gjërat që duhet
të mbeten të njëjta për të gjetur se kush arrin ta
fryjë më shumë tullumbacen?
Përsëritni dhe rikujtoni testimin e saktë. Vini në
dukje se, vetëm njëra nga ndryshoret duhet të
ndryshojë; ndryshoret e tjera duhet të mbeten
të njëjta. Në këtë rast, nxënësit duhet të gjejnë
ndryshoret e ‘shkakut’ (fryrja) dhe ‘pasojës’
(përmasat e tullumbaces).
Përgjigje: Përdorni të njëjtin lloj tullumbaceje.
Përdorni vetëm një frymëmarrje.

Çfarë mësuat për organet dhe sistemet e njeriut?
Çfarë ndodh në rast se organet tona
kryesore nuk punojnë?
Cili nga organet kryesore shkakton pjesën më
të madhe të problemeve me kalimin e moshës?
Theksoni rëndësinë që kanë organet kryesore për
shëndetin tonë. Plotësojeni këtë duke përdorur
ndihmën e mjekësisë moderne dhe mënyrën e
duhur për të shmangur problemet.
Përgjigje: Zemra.
A mund të përmendni një mënyrë për të qenë të
shëndetshëm?
Lidhja e parë që duhet të bëjmë, është “zemër e
shëndetshme: trup i shëndetshëm”; shkruajeni këtë
në dërrasë. Përdorni pyetje dhe përgjigje për të
vënë në pah se, që të jemi të shëndetshëm duhet
të ushtrohemi. Drejtojini nxënësit duke thënë se
përdorimi i muskujve i bën ata më të fuqishëm.
Pyesni nxënësit se cilat janë gjërat e
pashëndetshme për t’u ngrënë (referojuni klasës
3, Kapitullit 6, Të jemi të shëndetshëm). Ata mund
të dinë se, ushqimet me yndyrë ngushtojnë enët e
gjakut, gjë e cila ul qarkullimin, dhe pas një kohe të
gjatë, të qenit mbipeshë dobëson zemrën.
Përgjigje të mundshme: Ushtrimet,
konsumimi i ushqimeve të shëndetshme.
Cilat janë rrahjet normale të pulsit për një njeri
në gjendje pushimi?
Kujtojuni nxënësve kërkimin që bënë lidhur me
mënyrën se si ndikonin ushtrimet në ritmin e
pulsit. Numëroni nga 1 për sekondë, deri në 10,
domethënë 60 në minutë. Dyfishojeni këtë numër
në 2 për sekondë, dhe pyesni nxënësit nëse ata do
të shqetësoheshin nëse zemra e tyre do të punonte
kështu gjatë gjithë kohës!

lartësinë mesatare të pemëve do të na ndihmonte
më shumë.
Përgjigje: Renditini ato sipas radhës nga më
i larti te më i ulëti, dhe nga më i ulëti te më i larti.

Emrat shkencorë të organeve kryesore
Cili është termi shkencor për gjërat që kanë
lidhje me zemrën?
Vini në dukje se, mjekët dhe shkencëtarët u
referohen organeve me emra shkencorë, në
mënyrë që të jenë të sigurt që çdo gjë të kuptohet
qartë. Pyesni nxënësit pse është e rëndësishme
kjo në një mjedis mjekësor: Nëse mjekët dhe
infermierët nuk flasin të njëjtën gjuhë, mund të
ndodhin gabime serioze.
Përgjigje: Kardiake.

Vlerësim i përgjithshëm
Përsëritja dhe reflektimi në Librin e nxënësit është
një pikënisje e përkryer për të diskutuar rreth
progresit individual të çdo nxënësi. Ky informacion
mund të përdoret edhe për të përpiluar raportin e
fundsemestrit për çdo nxënës.
Gjithashtu, mund të jetë e dobishme mbajtja
e një relacioni lidhur me nivelin e vetëbesimit
të përgjithshëm të klasës, për të përcaktuar ato
fusha që mund të kenë nevojë për një përsëritje
të mëvonshme (shihni shembullin e tabelës së
mëposhtme).
Paraqitja
e punës
përsëritëse
dhe
reflektuese

Shumë i
sigurt

Jo aq i
sigurt

Jo i sigurt

Përgjigje: 60-80 rr/min.
Si renditen vlerat sipas radhës?
Shpjegojuni nxënësve se renditja na ndihmon të
gjejmë kuptimin e shifrave. Përdorni analogjinë e
trungjeve dhe pemëve: nëse i renditim ato sipas
gjatësisë, atëherë gjithçka fillon të marrë një
kuptim. Nëse duam t’i krahasojmë ato me drurë
të tjerë, atëherë një numër i vetëm që përfaqëson

Më pas, kjo mund të përdoret për të formuluar një
program rehabilitimi për t’u ardhur në ndihmë
nxënësve që të përparojnë. Sigurohuni që llogaritja
dhe analiza e vetëvlerësimit të nxënësve të mbetet e
thjeshtë. Gjithçka që nevojitet, është një përshtypje
e përgjithshme e vetëvlerësimit të klasës, dhe jo
llogaritja individuale e tyre, p.sh. ‘Pesëdhjetë për qind
e klasës nuk ishin të sigurt rreth...’.
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3 Të kujdesemi për mjedisin

●

●

Mund të dëmtoni mjedisin
ni
thjesht nga mënyra se si silleni
ndaj tij. Mund të bëni diçka
për të.

Në këtë kapitull, ju:
ŏ

gjeni cilët janë ndikimet
pozitive ose negative të njeriut
në mjedis;

ŏ

mendoni për mënyra të
ndryshme kujdesi për mjedisin.

Të kujdesemi për mjedisin

zbulojnë një sërë mënyrash për
t’u kujdesur ndaj mjedisit, p.sh.
riciklimi, pakësimi i mbetjeve,
ulja e konsumit të energjisë,
pakësimi i mbeturinave, nxitja
e të tjerëve që të kujdesen ndaj
mjedisit.

A e dini se...

3 Kujdesuni për
mjedisin tuaj

zbulojnë se si njerëzit kanë
ndikime pozitive dhe negative
mbi mjedisin, p.sh. zhdukja e
specieve, mbrojtja e mjediseve.

Biologjia

Në këtë kapitull,
nxënësit:

mjedis
mbeturina
ndotje

riciklim

efekti serrë
shpyllëzim
shiu acid

ruajtje

Reja e
fjalëve
Si mund ta ruajmë mjedisin natyror?

groposje
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Si mund ta kursejmë energjinë?

51

Si e dëmton njeriu planetin?
Si mundet që gjëra të vogla, si p.sh. riciklimi,
të na ndihmojnë të kujdesemi për mjedisin?

Si të fillojmë
Ky kapitull është ndërtuar mbi punën e mëparshme
në Fazën 4, Kapitulli 4, Mjediset. Nëpërmjet
kapitullit, nxënësit do të zhvillojnë idenë ‘e
gjelbërimit’ brenda dhe përreth shkollës, do të
mendojnë se si të mbrojnë mjediset e tyre lokale
dhe të shkëmbejnë njohuritë dhe përvojat e tyre në
kujdesin ndaj mjedisit. Kapitulli shqyrton vetëm dy
objektiva mësimorë. Megjithatë, duke qenë se ka
disa koncepte të rëndësishme mjedisore që duhen
mbuluar, secili nga objektivat mësimorë do të
trajtohet në katër kapituj.

Aftësi të nevojshme shkencore
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Teknika e kërkimit shkencor përqendrohet në
mënyrën se si shkencëtarët kanë ndërthurur
provat e përftuara nga matjet dhe vëzhgimet
me mendimin krijues, për të propozuar teza dhe
shpjegime të reja mbi fenomene të ndryshme, siç
është efekti i rritur i serës apo gjetja e faktorëve
të lidhur me një situatë të caktuar. Nxënësit do të
kryejnë një sërë vëzhgimesh përkatëse dhe do t’i
pasqyrojnë rezultatet me anë të tabelave, grafikëve
me kolona ose grafikëve me lakore. Përveç këtyre,
nxënësit do të bëjnë krahasime dhe do t’i përdorin
rezultatet për të nxjerrë përfundime dhe për të
kryer parashikime të mëtejshme.

Kutia e fjalëve
shiu acidik shpyllëzim efekte
konsum energjie ambient
efekti serë mjedis vendgrumbullim
mbeturina negative ndotje pozitive mbrojtje
riciklim pakësim specie largimi i
mbeturinave

Kutia e fjalëve për hulumtim
krahasoj përfundoj vlerësoj faktor
dalloj vëzhgoj parashikoj kërkime
propozoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
●

të dinë rezultatet e përgjithshme mësimore të
kapitullit;

●

të kuptojnë fjalën ‘mjedis’.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë rreth
specieve të rrezikuara dhe mbrojtjes së mjediseve.
Faqet prezantuese janë ndërtuar për të ngritur
pyetje retorike që mbulojnë një pjesë të
përmbajtjes së kapitullit dhe t’i shtyjnë nxënësit të
mendojnë për përmbajtjen e kapitullit.

Të kujdesemi për mjedisin

Kërkojuni nxënësve t’i hedhin një shikim imazheve
në faqet hyrëse. Imazhet stimuluese kanë si qëllim
t’i shtyjnë nxënësit që të mendojnë për kujdesin
ndaj mjedisit. Pastaj pyesni:
●

Kujt i referohemi me termin ‘mjedis’?
(Përkufizimi i mëposhtëm.)

Hidhni disa ide për të ndërtuar një përkufizim të
fjalës. Qëllimi i kësaj pyetjeje është t’i nxisë nxënësit
të mendojnë rreth termit ‘mjedis’, sepse ai lidhet
me botën fizike ose natyrore. Llojet e përgjigjeve
mund të përfshijnë referenca lidhur me gjithçka që
rrethon një specie të caktuar në një mjedis natyror,
si dheu, uji dhe ajri. Pastaj orientojini nxënësit që të
mendojnë rreth kushteve të tjera, si, temperatura,
lartësia e tokës (p.sh. një mjedis malor). Më poshtë
është dhënë një përkufizim që mund t’i shtohet
fjalorit:

3

Mbështetje gjuhësore
Kërkoni prej nxënësve t’i hedhin një shikim resë
së fjalëve. Tregojuni atyre se, në fund të këtij
kapitulli, ata do të kenë mësuar kuptimin e gjithë
këtyre fjalëve, dhe do të ndërtojnë një fjalor, i cili
do t’i ndihmojë të mbajnë mend kuptimin e tyre.
Niseni këtë proces duke përkufizuar fjalët ‘mjedis’
dhe ‘riciklim’. ‘Riciklimi’ mund të përkufizohet si
‘ripërdorimi ose krijimi i gjërave të reja nga mbetjet’.
Ju mund të ndërtoni një mur fjalësh, në mënyrë që
nxënësit të njihen më mirë me fjalët e përdorura në
këtë kapitull.

Mjedis - kushtet në të cilat jeton një gjallesë. Dheu,
klima dhe të gjitha gjallesat e tjera bëjnë pjesë në
natyrë.
Kur të keni arritur me nxënësit në një përkufizim,
kërkoni prej tyre ta shkruajnë atë në fjalorin e tyre.
Për të mbështetur nxënësit, ju mund ta
tregonit përkufizimin, duke hequr fjalë kyçe
të cilat nxënësit i shtojnë gjatë shkrimit.
Kërkoni prej nxënësve të lexojnë me zë këtë fakt
dhe ta përdorin atë si një shtysë për një diskutim
rreth kapitullit, duke paraqitur një pasqyrë të
përmbajtjes së kapitullit dhe objektivave të temës.
Si mund të punojmë për të ruajtur botën tonë
natyrore? Çfarë mund të bëjmë për të kursyer
energji? Si e kemi dëmtuar ne mjedisin tonë? Si
munden gjëra të vogla, si riciklimi, të ndihmojnë
në kujdesin ndaj mjedisit?
Nisni një diskutim duke përdorur këto pyetje.
Pastaj informojini nxënësit se këtyre pyetjeve, dhe
shumë pyetjeve të tjera lidhur me natyrën, do t’u
përgjigjemi gjatë trajtimit të kapitullit. Kaloni drejt e
te tema e radhës. Tregojuni nxënësve se gjëja e parë
që do të studiojnë ata, është kujdesi ndaj botës ku
jetojmë.
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Kujdesemi për mjedisin
Gjeni ndikime pozitive dhe negative të njeriut në
mjedis.

nxënësve të punojnë dy e nga dy. Pyesni se çfarë
kanë të përbashkët tigrat dhe pandat. Shpjegojuni
atyre termin ‘gjallesa në rrezik zhdukjeje’. Nxënësit
mund ta shtojnë përkufizimin e kësaj në fjalorin e
tyre. Për të përforcuar njohuritë, pyesni: A mund
të përmendni dy kafshë që hyjnë te speciet e
rrezikuara? Arinjtë polarë, rinoqeronti i zi, gorilla
e maleve etj. (Një listë e plotë e specieve në rrezik
mund të gjendet në faqen e WWF (World Wildlife
Fund – Fondi i Kafshëve të Egra të Botës).

Kujdesemi për mjedisin
Gjeni ndikime pozitive dhe negative të
njeriut në mjedis.

Parqet dhe rezervat natyrore duhen mbrojtur dhe shumuar.
Energjia duhet kursyer: fik dritën kur largohesh nga dhoma.
Mbaje mjedisin të pastër dhe mëso edhe të tjerët që të veprojnë kështu.
Është e rëndësishme të riparojmë habitatet e dëmtuara e të zëvendësojmë pemët e prera.

Ideja kryesore
Të gjithë ne mund të ndikojmë
mbi mjedisin në mënyrë
pozitive ose negative.

Të ndërgjegjësojmë të tjerët që të kujdesen për mjedisin.
Pra, mendoni për PEMËT!

Plotësoni informacionet e mëposhtme
për mjedisin. Përdorni fjalët e kutisë së
fjalëve. E para është plotësuar.

Veprimtaria njerëzore mund të ketë

Çfarë kanë të përbashkët tigrat dhe
panterat?

Të mbrojmë mjedisin

akoma. Ato mund t'i përdorim
të reja. Është

e rëndësishme të mbrojmë mjedisin, në
.

llojet në

Pse është e rëndësishme që të
mbrojmë kafshët në rrezik zhdukjeje
dhe habitatet e tyre?
Shkruaj dy ide këtu.

në mjedis.

Ekzistojnë disa bimë që nuk i kemi
për të përgatitur

mënyrë që të mbrojmë habitatin për

Habitat quhet vendi ku një kafshë apo
një bimë jeton. Shumë kafshë dhe bimë
janë zhdukur për shkak të veprimtarisë
njerëzore. Gjuetia dhe prerja e pyjeve
ndikojnë në shkatërrimin e habitatit natyror
për pasojë dhe në pakësimin e kafshëve
dhe të bimëve që jetojnë atje. Ka shumë
bimë që ne nuk i kemi zbuluar ende. Ne i
përdorim bimët për të përgatitur ilaçe.
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ndikime pozitive ose
Si mund t’i mbrojmë kafshët në rrezik
zhdukjeje dhe habitatet e tyre?
Shkruaj dy ide për të mbrojtur llojet në
rrezik zhdukjeje dhe habitatet e tyre.

Imagjinoni një habitat në zonën tuaj.
Mendoni që habitati është në rrezik
shkatërrimi. Çfarë do të bënit për ta
ndihmuar?

Çfarë mund të bëjmë për të mbrojtur
mjedisin?
Në të gjithë botën kujdesja për mjedisin
është një diçka e rëndësishme. Ka shumë
organizma që punojnë për të ndihmuar për
mbrojtjen e mjedisit. Një nga organizatat
më të mëdha është Fondi Botëror për
Natyrën (World Wide Found for Nature,
shkurt WWF). Ai punon për të mbrojtur të
ardhmen e botës natyrore.
WWF ﬁlloi punën për ruajtjen rreth 50 vite
më parë.
Mund të bëjmë shumë gjëra për të mbrojtur
mjedisin tonë. Ja disa ide:

Shkruani dy mënyra që tregojnë se si
mund të mbrohet një habitat lokal.

Kutia e fjalëve
negative

zbuluar

rrezik zhdukjeje

veprimtaria

barna

Kujdesuni për mjedisin tuaj

Ka shumë kafshë dhe bimë që janë në
rrezik zhdukjeje. Ne do t’i humbasim
këto lloje nëse nuk i mbrojmë ato dhe
habitatet e tyre natyrore. Ato do të
zhduken.

Si mendoni...
Imagjinoni sikur vizatoni habitatin
tuaj natyral. Cilat kafshë dhe bimë
do të përfshinit?
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Si mund të kuptoni që habitati juaj
nuk është i dëmtuar?

Si të fillojmë
Kjo temë analizon efektet pozitive dhe negative
të veprimeve të njeriut mbi mjedisin. Ajo i bën
nxënësit të mendojnë për natyrën dhe arsyen pse
është e rëndësishme të mbrojmë mjediset dhe
speciet në rrezik. Synimi i kësaj teme do të trajtohet
përgjatë katër orëve mësimore.

specie

Kutia e fjalëve për hulumtim
përfundoj vlerësoj
vëzhgoj
propozoj

faktorë

Pjesa e parë (‘Të mbrojmë mjedisin), na tregon se,
në rast se speciet e rrezikuara nuk mbrohen, shumë
prej tyre do të zhduken. Gjithashtu, ky seksion
na jep informacion lidhur me gjërat që mund të
humbasim, në qoftë se mjediset nuk mbrohen, si
p.sh. zbulimi i ilaçeve të reja.
Kërkoni nga nxënësit të lexojnë informacionin
lidhur me mbrojtjen e mjedisit.
Pse është e rëndësishme mbrojtja e specieve
dhe e mjediseve të rrezikuara?
Nxirrni prej nxënësve që, kur një kafshë zhduket
ose kur shkatërrohet një mjedis, kemi një dëm të
pariparueshëm që nuk zhbëhet. Pastaj diskutoni
në lidhje me gjërat e tjera që mund të humbni si
pasojë e kësaj, për shembull ilaçet e reja.

Kutia e fjalëve
Ambient/mjedis

Shpjegojuni nxënësve që, specie të
rrezikuara, janë ato specie që rrezikojnë të
zhduken.

dalloj

Vështrim i shpejtë mbi temën

Shkruani dy mendime.
Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë dy ide kyçe në
Librin e nxënësit.
Përgjigje: Disa mjedise mund të përmbajnë
bimë, të cilat na ndihmojnë me ilaçe të reja. Disa
kafshë rrezikojnë të shfarosen.

Objektivat mësimorë kryesorë:
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●

të rritin ndërgjegjësimin ndaj mjediseve dhe
specieve të rrezikuara;

●

të kuptojnë se sa e rëndësishme është ruajtja e
mjedisit.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë më
shumë lidhur me mënyrën se si analizohet
shkencërisht një mjedis.
Çfarë kanë të përbashkët tigrat dhe pandat?
Veprimtaria hyrëse është ndërtuar për të
prezantuar termin ‘specie në rrezik’. Kërkoni prej

Si mund të mbrojmë speciet dhe mjediset e
rrezikuara?
Kërkoni nga nxënësit të shkruajnë në Librin e
nxënësit mendimin e tyre lidhur me mbrojtjen e
specieve dhe mjediseve të rrezikuara.
Write down two ideas for protecting
endangered species and habitats.
Ask students to write down their ideas for
protecting endangered species and habitats in the
Student Workbook.

Kujdesemi për mjedisin

Përgjigje të mundshme: Të zvogëlohet numri
i pemëve të prera, të mbillen më shumë pemë,
ndalimi i gjuetisë së kafshëve në mjedisin e tyre
natyror.
Pjesa tjetër (‘Çfarë mund të bëjmë për të ruajtur
mjedisin tonë?’), trajton punën e shoqatave për
mbrojtjen e mjedisit, siç është Fondi i Kafshëve të
Egra të Botës për Natyrën (WWF), dhe mbron idenë
se konservimi është një nga mënyrat për mbrojtjen
e mjediseve. Nxënësit do të njihen me shkurtimin
e TREES si një nga mënyrat për të kujtuar se çfarë
mund të bëhet për të mbrojtur mjedisin. Kërkoni
prej nxënësve t’i hedhin një sy informacionit.
Verifikoni njohuritë e nxënësve me anë të këtyre
pyetjeve:
●

Cila është puna e WWF-së? Puna e saj është të
ruajë mjedisin.

●

Si mund ta ruajmë mjedisin? Duke mbjellë
më shumë pemë, duke rregulluar mjediset e
dëmtuara, duke ndërtuar parqe dhe rezervate
natyrore.

●

Si mund ta ruani mjedisin? Duke i mësuar dikujt
që nuk do t’ia dijë për mjedisin se pse është e
rëndësishme të kujdesemi për të, duke fikur dritat
kur dilni nga dhoma etj.

Imagjinoni një mjedis në zonën tuaj. Mjedisi
ndodhet në rrezik dëmtimi. Çfarë mund të bëni
për ta mbrojtur këtë mjedis?
Nxënësve do t’u kërkohet të imagjinojnë sikur një
mjedis i afërt rrezikon të dëmtohet dhe se çfarë
mund të bëjnë ata për ta mbrojtur atë. Orientojini
nxënësit që të mendojnë për disa nga përgjigjet e
paraqitura në kutinë e përgjigjeve.
Shkruani dy mënyra për të mbrojtur një mjedis
lokal.
Në vijim të diskutimit, kërkoni nga nxënësit të
shkruajnë përgjigjet e tyre në Librin e nxënësit.
Përgjigje të mundshme: Edukojini njerëzit në
lidhje me mjedisin, sigurohuni që ata të kuptojnë
rëndësinë e tij, ndërtoni rreth tij një gardh ku
të jenë vendosur sinjalistika që tregojnë se ai
është i rëndësishëm, siguroni fletëpalosje me
informacione për vizitorët, pajiseni me çelësa
identifikimi.

Plotësoni informacionin e mëposhtëm lidhur
me mjedisin.
Kërkoni prej nxënësve të plotësojnë paragrafin
duke përdorur fjalë nga banka e fjalëve, me anë të
këtyre pyetjeve plenare:
●

Mendoni se njerëzit kanë ndikim pozitiv apo
negativ mbi mjedisin? Të dyja.

●

Çfarë mund të gjejmë në botën natyrore
që nuk e kemi zbuluar ende? Ilaçe, kura për
sëmundje.

●

A janë kuajt të rrezikuar? Jo. A janë tigrat të
rrezikuar? Po. A ka shumë tigra në botë? Jo.

Evokoni nga nxënësit që tigrat janë specie e
rrezikuar.
Përgjigje:Veprimtaritë e njeriut mund të kenë
ndikime pozitive dhe negative mbi mjedisin.
Ekzistojnë disa bimë të cilat nuk i kemi zbuluar
ende. Ato mund të na ndihmojnë me ilaçe të reja.
Është e rëndësishme ta mbrojmë mjedisin, në
mënyrë që të shpëtojmë speciet e rrezikuara.

Mbështetje gjuhësore
Për të përforcuar zhvillimin gjuhësor dhe për të
zgjeruar njohuritë e nxënësve, krijoni në klasë një
tabelë me speciet e rrezikuara. Kërkojuni atyre
t’ju vijnë në ndihmë duke vizatuar ose duke sjellë
imazhe të bimëve ose kafshëve të rrezikuara. Kjo
lloj veprimtarie mund të aktivizojë nxënësit dhe
gjithashtu të zgjerojë fjalorin e tyre duke mësuar
emra të bimëve dhe kafshëve të ndryshme.

Veprimtari shtesë
1 Duke u përgatitur për temën tjetër, kërkoni
prej nxënësve të bëjnë një listë të bimëve dhe
kafshëve që mund të përfshijnë në mjedisin që
kanë vizatuar.
2 Mendoni për... Pyetjet i nxisin nxënësit që të
mendojnë për të vizatuar një mjedis natyror
dhe llojet e bimëve dhe kafshëve që ata do
të përfshijnë. Gjithashtu, ato nxisin nxënësit
të mendojnë për të parandaluar dëmtimin e
mjedisit që kanë vizatuar. Kërkoni prej nxënësve
të reflektojnë rreth këtyre pyetjeve para se të
kalojnë në temën tjetër.
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Kujdesuni për mjedisin tuaj
Gjeni ndikime pozitive dhe negative të njeriut në
mjedis.

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:

Kujdesuni për mjedisin tuaj
Gjeni ndikime pozitive dhe
negative të njeriut në mjedis.

Një prej kafshëve që WWF ka numëruar
është tigri Bengal. Vetëm 1850 tigra
Bengal janë gjallë. Tigri Bengal është një
nga llojet më të rrezikuara në botë. Ai
është në “Librin e kuq”, që do të thotë se
rrezikon të zhduket.

Ideja kryesore
Ne mund ta vëzhgojmë
mjedisin.

Si e vëzhgojnë shkencëtarët mjedisin?
Ne mund ta vëzhgojmë mjedisin në
shumë mënyra. Për shembull, mund të
numërojmë se sa kafshë ndodhen në një
mjedis. Kjo na ndihmon të kuptojmë nëse
ata janë lloje në rrezik zhdukjeje.
Organizata si WWF kujdesen për mbrojtjen
e tyre. Nga studimet që ato kanë bërë, ka
dalë se disa lloje kafshësh dhe bimësh janë
në rrezik të zhduken përgjithmonë.

Hulumtim: Hulumtoni një habitat lokal. Mundohuni të identifikoni pemët
dhe kafshët që jetojnë në habitat. Figura iu tregon disa të dhëna që mund të
kërkoni. Mbani shënime për ato që vini re.

Tigri Bengal është lloj në rrezik zhdukjeje
pasi njerëzit kërkojnë të përdorin tokën
ku ai jeton. Njerëzve iu nevojiten vende
për të jetuar dhe kohët e fundit po lëvizin
drejt habitateve natyrore ku jeton ky
tigër.
Kjo do të thotë se tigri po lufton për të
mbijetuar. Meqë tigrat jetojnë shumë afër
njerëzve, ata shpesh vriten prej tyre. Tigri
Bengal është i rrezikuar edhe nga gjuetia.

gjethe të rëna
rrjetë merimangash
shtigje
vezë
këngë zogu
pupla
lëvozhgë veze
vezë
fole

Kur ne vëzhgojmë një mjedis, duhet të
mendojmë për shumë gjëra. P.sh.:
Çfarë bimësh dhe kafshësh jetojnë në
habitat?

gërmim
gjurmë këmbësh
gëzof, qime
gërvishtje
dëmtim i pemëve
dhe gjetheve

lëvizje

ŏ

Si mund t’i identifikojmë kafshët dhe
bimët në habitat?

ŏ

Sa bimë dhe kafshë janë në habitat?

ŏ

Çfarë të dhënash mund të kërkojmë?

ŏ

Nga se mund të rrezikohet habitati?

ŏ

Si mund ta mbrojmë habitatin?
Çfarë masash duhet të marrim për të
mbrojtur nga zhdukja tigrin Bengal?
Shkruani dy ide se si mund ta
mbrojmë tigrin Bengal.
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Këto janë dy veprimtari rreth mjedisit.
Mësuesi/ja juaj do ta vendosë se cilën do
të bëni.

Cilat bimë janë këto?
Kërkoni për kaktus,
pemë, bimë të vogla e
kështu me radhë.
Krijoni një fletëpalosje me informacion
rreth habitatit. Përfshini tabela, grafikë
ose diagrame në fletëpalosje. Gjeni se
çfarë mund të bëhet për të mbrojtur
habitatin për të ardhmen.

Hulumtim: Imagjinoni sikur punoni
për një biznes lokal. Afër vendit ku
punoni gjendet një hapësirë e madhe
e papërdorur. Ju dëshironi të krijoni një
habitat natyror në këtë zonë. Vizatoni
habitatin tuaj natyror. Diskutoni idetë
tuaja me grupin.

lëkurë

Si mendoni...
Si mund t’i mbroni habitatet
natyrore dhe llojet në rrezik
zhdukjeje. Çfarë mund të bëni më
mirë që të mos e dëmtoni mjedisin?
Në bëjmë shumë gjëra që e ndotin
mjedisin. Mund të mendoni ndonjë
shembull? Ndihmë: mendoni se nga
vjen energjia në trupin tuaj.

Kujdesuni për mjedisin tuaj

ŏ
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Si të fillojmë
Tema shqyrton mënyrën se si mjedisi studiohet
nga organizata si WWF. Ajo u jep një mundësi
nxënësve të hulumtojnë një mjedis të afërt, ku të
dallojnë speciet bimore dhe ato shtazore. Lidhur
me këtë temë, nevojitet një planifikim i mëtejshëm,
p.sh., organizimi i një ekspedite pune në një zonë
të afërt me bukuri natyrore, ose ndoshta një punë e
zhvilluar në rrethinat e shkollës.

Mjetet e nevojshme
Vizitë në një mjedis të afërt; çelësa identifikimi të
specieve të zakonshme që gjenden në një mjedis
vendor; lapsa, letra, letër grafike, vizore, shkumësa
etj; fotografi të specieve vendase të rrezikuara.
Kërkoni prej nxënësve të sjellin fotografi të bimëve
dhe kafshëve para se të zhvillohet tema.
Siguria dhe shëndeti: në qoftë se jeni duke
organizuar një ekspeditë mësimore larg rrethinave
të shkollës, sigurohuni që të jenë marrë të gjitha
masat e sigurisë në përputhje me rregullat e
shkollës, si dhe të jenë dhënë lejet përkatëse nga
prindërit.

●

të rritin ndërgjegjësimin ndaj një specie apo
mjedisi të caktuar;

●

të dinë se si hulumtohet mjedisi;

●

të hetojnë një mjedis ose të krijojnë një mjedis.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë rreth
efekteve tè shiut acidik dhe efektit serrë.
Si e hetojnë shkencëtarët mjedisin?
Pyetja hyrëse ka për qëllim t’i bëjë nxënësit të
mendojnë rreth mënyrave se si mund të hetohet
mjedisi.
Përgjigje të mundshme: Duke vëzhguar
speciet; duke kryer matje; duke numëruar
kafshët; duke matur cilësinë e ajrit.
Pjesa e parë (‘Ne mund të hetojmë për gjallesat
që po shfarosen’) i njeh nxënësit me punën e
organizatave ambientaliste, si WWF, dhe zbulon
arsyet pse speciet e rrezikuara kanë nevojë për
mbrojtje.
Kërkojuni nxënësve të lexojnë në heshtje
informacionin në lidhje me tigrin e Bengalit (‘Tigri i
Bengalit është...prej gjuetisë’). Pyesni:
●

A mendoni se ekziston një numër i madh
tigrash Bengali? Jo, kjo është një specie e
rrezikuar.

●

Çfarë mund të ndodhë me tigrin e Bengalit? Ai
mund të zhduket.

Shpjegoni se, në qoftë se një bimë ose kafshë
bën pjesë në ‘Listën e Kuqe’, do të thotë se
ekziston një rrezik i menjëhershëm zhdukjeje.
●

Ndajeni klasën në pesë grupe. Jepini nga një
çështje për diskutim secilit grup. Pastaj përzieni
sërish grupet, duke u siguruar që të paktën nga
një nxënës për grup të ketë folur rreth secilës
çështje. Pastaj, çdo nxënës do t’i përshkruajë
grupit të tij të ri përgjigjet e grupit të tij të
mëparshëm. Kërkoni nga grupet të vazhdojnë
diskutimet e tyre. Mbështetini grupet sipas
nevojës.

●

Çfarë bimësh dhe kafshësh jetojnë në mjedis?

●

Si mund të dallojmë bimët dhe kafshët që
gjenden në mjedis?

●

Sa bimë dhe kafshë gjenden në mjedis?

●

Çfarë gjurmësh duhet të kërkojmë?

Kutia e fjalëve
54

efekte ambient/mjedis negative
pozitive mbrojtje specie

Kutia e fjalëve për hulumtim
krahasoj përfundoj vlerësoj faktor
dalloj
vëzhgoj
parashikoj kërkoj
propozoj

Kujdesuni për mjedisin tuaj
●

Cilat janë kërcënimet ndaj mjedisit?

●

Si mund ta mbrojmë mjedisin?

Si mund të mbrohet tigri i Bengalit?
Në vijim të diskutimit, bëni këtë pyetje.
Shkruani dy mendime tuajat në lidhje me
mënyrën e mbrojtjes së tigrit të Bengalit.
Pyesni nxënësit të shkruajnë mendimet e tyre në
Librin e nxënësit.
Përgjigje të mundshme: Duke ndërtuar
rezervate natyrore, duke ndërtuar shtëpi ku nuk
ka tigra, duke edukuar popullsinë vendase, duke
dekurajuar gjuetinë.

Shpjegoni se rezervatet natyrore janë zona
të krijuara posaçërisht për të mbrojtur bimët
dhe kafshët.
Nxënësit kanë dy veprimtari për të ndërmarrë, të
cilat mund të ndërmerren nëse premton koha dhe
nëse ekzistojnë mjetet e duhura.
Hulumtimi: Hulumtoni një mjedis lokal.
Përpiquni të gjeni bimët dhe kafshët që jetojnë
në mjedis.
Përdoreni figurën si ndihmë për të prezantuar
fjalët e reja, si gjurmë, gërmime, gërvishtje.
Kjo veprimtari mund të kryhet brenda territorit
të shkollës, në rast se ekziston një zonë e
përshtatshme, ose si pjesë e një ushtrimi në
terren. Veprimtaria duhet planifikuar para nisjes së
temës; siguroni çelësa identifikimi për t’i ndihmuar
nxënësit të gjejnë bimët dhe kafshët.
Ky hulumtim ka si qëllim t’u japë nxënësve
mundësinë të vëzhgojnë një mjedis lokal dhe të
marrin vendime për mënyrën se si ta ruajnë atë për
brezat e ardhshëm. Teknikat e testuara të kërkimit
shkencor përfshijnë vëzhgimin, identifikimin
dhe sugjerimin. Rezultati është krijimi i një
fletëpalosjeje.
Çfarë nevojitet: vizitë në një mjedis të afërt; çelësa
identifikues; lapsa, letër, letër grafike, vizore,
shkumësa etj.
1 Kërkoni prej nxënësve t’i hedhin një sy të
dhënave të paraqitura në Librin e nxënësit.
2 Pajisini nxënësit me detaje identifikuese.
Kërkojuni atyre të përsërisin emrat e specieve
për të arritur shqiptimin e saktë.

3 Dërgojini nxënësit te mjedisi.
4 Kërkoni prej nxënësve të punojnë dyshe për të
identifikuar speciet që shohin.
5 Mësojini nxënësit të shënojnë çelësin e
identifikimit në rast se shohin një shembull të
species, dhe se sa herë e shohin atë.
6 Kthehuni në klasë sapo të gjitha vëzhgimet të
jenë regjistruar mbi çelësin e identifikimit.
Krijoni një fletëpalosje me informacione për
mjedisin. Përfshini në fletëpalosje tabela,
grafikë me kolona ose grafikë me lakore. Gjeni
se çfarë mund të bëhet për ta ruajtur atë për të
ardhmen.
Kërkoni prej nxënësve të përdorin vëzhgimet e tyre
për të krijuar një fletëpalosje me informacione. Ky
mund të jetë një ushtrim individual, dysh ose në
grup. Shpjegojuni atyre se u nevojitet një titull, një
përshkrim i mjedisit, vëzhgimet e tyre, një grafik me
kolona, dhe rekomandime për mbrojtjen e mjedisit.
Hulumtimi: Imagjinoni sikur punoni për një
kompani vendase. Në afërsi të vendit ku punoni
ekziston një zonë e madhe e papërdorur. Ju
doni të krijoni një mjedis të vogël natyror
brenda kësaj zone. Vizatoni mjedisin tuaj
natyror të përkryer. Ndani idetë tuaja me
grupin.
Përdorni fotografi të bimëve dhe kafshëve të
zmadhuara për të nxitur diskutime.
Mjetet e nevojshme: fotografi të specieve të
zmadhuara, shkumësa, lapsa, letër.
Nxënësit mund të punojnë në grup, dyshe ose
individualisht për të krijuar një afishe të rezervatit të
tyre natyror, e cila mund të ndahet më pas me klasën.
Vlerësimi i kësaj teme bëhet sipas rezultatit, p.sh.
cilësia e afishes dhe fletëpalosjes informative të
nxënësit.

Mbështetje gjuhësore
Krijoni afishe me termat kyçe, si për shembull
‘speciet e rrezikuara’, dhe kërkoni prej klasës të
përsërisë fjalët, si dhe të përkufizojë fjalën ose
konceptin.

Veprimtari shtesë
1 Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë një ‘artikull
gazete’ që të mbulojë përmbajtjen e temës.
2 Mendoni sikur... Pyetjet i shtyjnë nxënësit që të
mendojnë rreth formave në të cilat veprimtaritë
e njeriut dëmtojnë mjedisin dhe i përgatit ata
për temën tjetër.
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Kujdesuni për mjedisin tuaj
Gjeni ndikime pozitive dhe negative të njeriut në
mjedis.

Shikoni figurat. Çfarë mendoni se ka ndodhur
me pemët?
Veprimtaria hyrëse ka për qëllim t’i bëjë nxënësit të
mendojnë rreth ndikimit të veprimtarisë njerëzore
mbi botën natyrore. Figura tregon efektin e shiut
acidik mbi një pyll. Kërkoni prej nxënësve t’i hedhin
një sy figurës së pemëve në Librin e nxënësit.
Shpjegoni se, fotografitë tregojnë të njëjtin pyll,
por fotografia e dytë është shkrepur 10 vjet pas
fotografisë së parë.

Kujdesuni për mjedisin tuaj
Shiu acid

Gjeni ndikime pozitive dhe negative të
njeriut në mjedis.

Efekti serrë

Shiu është shumë i rëndësishëm për jetën.
Të gjitha gjallesat kanë nevojë për ujë që
të jetojnë. Shiu sjell ujin që na nevojitet.
Në shumë vende të botës, shiu është
një problem i madh, pasi ndotja nga
fabrikat, makinat, autobusët, kamionat
dhe shtëpitë e bën atë të shfaqë veti
acide. Ky shi quhet shiu acid.

Ideja kryesore
Veprimtaria njerëzore mund
të dëmtojë mjedisin. Ju mund
të ndihmoni në rregullimin e
këtyre dëmeve.

Kur lëndët djegëse si qymyri dhe
karburanti digjen në centralet elektrike,
fabrikat apo në shtëpitë tona, formohen
gaze acide. Shumë nga këto gaze
përzihen në ajër. Këto gaze treten në
ujin e shiut, duke bërë që ai të shfaqë
veti acide. Shiu acid mund të dëmtojë
gjallesat dhe jogjallesat.

Rritja e efektit serrë

rrezet e diellit

atmosfera bllokon
gazet serrë

gazet e
efektit serrë

atmosfera
ngrohja globale

56

Veprimtaritë njerëzore mund të ndikojnë
në mjedis në shumë mënyra. Ato mund të
kenë ndikim pozitiv ose negativ në mjedis.
Të gjithë duhet të mendojmë se si ta
rregullojmë një mjedis, të cilin njerëzit e
kanë shkatërruar.

Shikoni ﬁgurën për të parë se si shiu acid i
dëmton ndërtesat.
Si mund ta pakësojmë sasinë e shiut
acid?
Shkruani dy mënyra se si mund ta
pakësojmë sasinë e shiut acid.

ŏ

Metani – quhet gazi natyror i nëntokës,
por mund të formohet edhe nga
shpërbërja e bimëve dhe e kafshëve.

Shkencëtarët mendojnë se veprimtaritë
njerëzore e rritin sasinë e gazeve serrë
në atmosferë. Kjo njihet si rritje e
efektit serrë dhe është njëra nga arsyet

që shqetëson njerëzit për ndryshimet
klimatike.
Si mendoni se mund ta pakësojmë
rritjen e efektit serrë?
Shkruani dy gjëra që mund të bëjmë
për të pakësuar rritjen e efektit serrë.

Si mendoni...
A mund të krijojnë gazet shiun acid dhe të rritin
efektin serrë?
Në ç'mënyrë tjetër e dëmtojmë mjedisin?
Ndihmë: Mendoni për hapësirat e zëna nga
ndërtimet.

Si të fillojmë
Kjo temë analizon efektet pozitive dhe negative
të veprimtarisë së njeriut mbi mjedisin, si dhe
përqendrohet mbi shiun acidik dhe efektin serrë.

Kutia e fjalëve
shiu acidik

efekti serrë

Kutia e fjalëve për hulumtim
krahasoj përfundoj vlerësoj faktorë
dalloj
vëzhgoj
parashikoj propozoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
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●

të rrisë vetëdijen ndaj ndikimit të njeriut mbi
mjedisin;

●

të njohin disa prej mënyrave me të cilat mund
të dëmtohet mjedisi;

●

të mësojnë rreth efektit të shiut acidik dhe
efektit serrë;

●

të analizojnë disa mënyra për të zvogëluar
efektin e shiut acidik dhe efektin serrë.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë më
shumë në lidhje me veprimtaritë njerëzore që
dëmtojnë mjedisin – shfrytëzimin e guroreve dhe
shpyllëzimin.

Kujdesuni për mjedisin tuaj

Shikoni figurën. Çfarë mendoni se u
ka ndodhur pemëve?

Toka është e rrethuar nga shtresa
gazesh. Këto shtresa formojnë
atmosferën. Efekti serrë është një proces
natyror. Atmosfera mban një pjesë të
energjisë diellore. Kjo e ngroh tokën
dhe mundëson jetën në tokë.
Gazet serrë janë kryesisht avuj uji,
dyoksid karboni, metan, okside të azotit
dhe ozon.
ŏ dyoksidi i karbonit – formohet si pasojë
e djegies së lëndëve djegëse (fosile) ose
grumbullohet në ajër kur priten pemët
në pyll.

Pyesni:
●

A mendoni se pemët në fotografinë e dytë janë
të shëndetshme? Jo.

●

Çfarë ndryshimi arrini të dalloni midis pemëve
në të dyja fotografitë? Pemët në fotografinë
e dytë duket sikur po thahen, gjethet janë të
vyshkura etj.

●

A mendoni se ky lloj dëmtimi është natyral?
Pse mendoni se ato janë të sëmura? Si pasojë e
veprimeve të njeriut.
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Pjesa e parë (‘Veprimtaritë e njeriut mund...të
dëmtojnë ndërtesa.’), trajton ndikimin e njeriut mbi
mjedis dhe përqendrohet mbi shiun acidik. Ajo
shtron pyetje lidhur me mënyrën se si ne mund
ta reduktojmë shiun acidik. Drejtojuni nxënësve
pyetjet e mëposhtme dhe orientojini ata që të
parashikojnë përgjigjen, para se t’u kërkoni që të
lexojnë informacionin në lidhje me shiun acidik:
●

Mendoni se shiu është i rëndësishëm për jetën?
Çdo gjallesë ka nevojë për ujë.

●

Si mendoni se formohet shiu acidik? Gazrat
acidike përzihen me ajrin.

●

Pse mendoni se shiu acidik përbën një
problem? Ai dëmton ndërtesat dhe gjallesat.

●

Cilat janë veprimtaritë e njeriut që shkaktojnë
shiun acidik? Djegia e lëndëve djegëse të
mbetura nëpër stacione ose fabrika; gazrat e
çliruara nga makinat, autobusët dhe kamionët;
gjërat që përdorim nëpër shtëpitë tona.

Si mund ta zvogëlojmë sasinë e shiut acidik?
Kërkoni nga nxënësit të vështrojnë me vëmendje
fotografinë që tregon dëmtimet që ka pësuar një
ndërtesë prej shiut acidik. Pyesni: Si mendoni se
mund ta zvogëlojmë sasinë e shiut acidik?
Përgjigje të mundshme: Duke djegur më
pak lëndë djegëse, duke zvogëluar sasinë e
gazrave të çliruara nga makinat, autobusët dhe
kamionët.

Kujdesuni për mjedisin tuaj
Shkruani dy mënyra për të zvogëluar shiun
acidik.
Kërkoni prej nxënësve t’i shkruajnë përgjigjet e tyre
në Librin e nxënësit.
Përgjigje të mundshme; Duke djegur më pak
lëndë djegëse. Duke zvogëluar gazrat e çliruara
nga makinat, autobusët dhe kamionët.
Pjesa tjetër (‘Efekti serrë’) analizon ndikimin që ka
efekti serrë. Kërkoni prej nxënësve të shqyrtojnë
imazhet që tregojnë efektin serrë dhe efektin e
përforcuar të serrës. Shpjegoni që efekti serrë
është një proces natyror që e mban Tokën ngrohtë
mjaftueshëm për të përballuar jetën. Rritja e efektit
serrë shkaktohet nga veprimet e njeriut dhe çon në
ndryshime klimaterike.
Shpjegojuni nxënësve që, në këtë kontekst,
fjala ‘ i përforcuar’’ domethënë ‘i rritur’.
Kërkoni prej nxënësve të lexojnë informacionin e
dhënë rreth efektit serrë. Pyesni:
●

Çfarë kuptojmë me ‘efekt serrë’? Procesin
natyror ku atmosfera thith një pjesë të
energjisë diellore, duke e bërë Tokën të ngrohtë
mjaftueshëm për të përballuar jetën.

●

Kush janë gazrat kryesore të serrës? Dyoksidi i
karbonit, metani, oksidi i azotit, ozoni.

●

Çfarë mund të ndodhë në rast se veprimtaritë
e njeriut vazhdojnë të rrisin sasinë e gazrave
serrë në atmosferë? Toka mund të bëhet më e
ngrohtë.

●

Kujt mendoni se i referohemi me termin ‘rritja
e efektit serrë’? Rritja e efektit serrë është pasoja
e veprimtarisë së njeriut që mund të çojë në
ndryshime klimaterike.

●

Çfarë gazi çlirohet nga djegia e lëndëve të
mbetura dhe prerja e pemëve? Dyoksidi i
karbonit.

Si mendoni se mund të zvogëlojmë rritjen e
efektit serrë?
Nisni një diskutim lidhur me mënyrën se si mund
të zvogëlojmë rritjen e efektit serrë. Kjo mund të
shërbejë për të përforcuar idenë, se ne duhet të
tregohemi proaktivë në zvogëlimin e sasisë së
gazrave të çliruara dhe të djegies së lëndëve të
mbetura, si dhe të reduktojmë shpyllëzimin (të
kufizojmë prerjen e pemëve në ato zona ku pemët

kultivohen për lëndë drusore). Ju mund të flisni për
marrëveshjet globale, për shembull për Protokollin
e Kyotos, qëllimi i të cilit është ulja globale e
emetimit të gazrave serrë.
Shkruani dy gjëra që mund të bëjmë për të
zvogëluar efektin serrë?
Kërkojuni nxënësve të shkruajnë përgjigjet në
fletore.
Përgjigje: të djegim më pak lëndë të mbledhura
djegëse, të pakësojmë emetimin e gazrave të
dëmshme.

Mbështetje gjuhësore
Për të mbështetur zhvillimin gjuhësor, ju mund të
krijoni një mur fjalësh, që të mbulojë pjesën më të
vështirë të përdorimit të gjuhës në këtë kapitull.
Gjithashtu, ju mund t’u kërkoni nxënësve të
shtojnë fjalë dhe përkufizime në fjalorët e tyre.

Veprimtari shtesë
1 Kërkoni nga nxënësit të krijojnë një afishe ku të
paraqitet efekti serrë dhe efekti i rritur i serrës.
2 Mendoni sikur... Kërkoni nga nxënësit të
mendojnë për ndonjë mënyrë tjetër se si mund
ta dëmtojmë mjedisin tonë. Tregojuni atyre, se
kjo do të jetë pjesë e mësimit të ardhshëm. Kjo
do t’i shtyjë nxënësit të mendojnë për shtëpinë
e tyre, duke u përgatitur kështu për mësimin
tjetër, i cili trajton shfrytëzimin e guroreve dhe
shpyllëzimin.
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Kujdesuni për mjedisin tuaj
Gjeni ndikime pozitive dhe negative të njeriut në
mjedis.

Me çfarë është ndërtuar shtëpia juaj?
Veprimtaria hyrëse kërkon prej nxënësve që të
mendojnë për mënyrën se si janë ndërtuar shtëpitë
e tyre dhe të përpiqen të dallojnë materialet e
përdorura në ndërtim.

Kujdesuni për mjedisin tuaj
Gjeni ndikime pozitive dhe negative të
njeriut në mjedis.

Çfarë mendoni se guroret kanë
shkaktuar te mjediset lokale?
Shkruani dy mënyra që tregojnë si
rregullohen dëmet e shkaktuara nga
guroret.

Ideja kryesore
Na duhen shumë gjëra për të jetuar
në ditët e sotme. A e dëmtojnë këto
gjëra mjedisin?

Shpyllëzimi
Ne na nevojitet druri. Por, për sa dru kemi
nevojë?

Me çfarë materiali është ndërtuar
shtëpia jote?

ŏ

Pemët avullojnë ujin dhe mund të
ndihmojnë në formimin e shiut. Pa pyje,
klima mund të bëhet më e thatë.

Si mund ta zvogëlojmë efektin e
shpyllëzimit? Mund të mbjellim pemë për
të zëvendësuar ato që janë prerë. Mund
të ndalojmë prerjen e pyjeve shumë të
vjetra.
Guroret dhe shpyllëzimi janë dy
veprimtari njerëzore, që kanë efekt
negativ mbi mjedisin. Por ka dhe të tjera.

Hedhja e mbeturinave

Shkruani dy pasoja që shkakton
grumbullimi i mbeturinave në mjedis.

Shkruani dy pasoja të ndotjes së ujit
në mjedis.

Përgjigje të mundshme: dru, tullë, llaç, gur,
beton, çimento, çelik.

Gurore
Ne na duhen materiale të posaçme për
të ndërtuar shtëpitë, dyqanet, fabrikat
dhe zyrat. Na nevojitet gur gëlqeror,
allçi, argjilë për ndërtesat. Të gjitha këto
materiale ndodhen në tokë.

Keni mësuar për ndikimet pozitive dhe
negative të disa veprimtarive njerëzore mbi
mjedisin. Sa nga këto kujtoni?

Shpyllëzim do të thotë të presësh një
sasi të madhe pemësh. Pyjet priten për të
siguruar drurin që nevojitet për ndërtesat,
mobiljet, dyert dhe letrën. Ato gjithashtu
priten edhe për të liruar tokë që përdoret
për bujqësi apo urbanizim.

Si ndikon grumbullimi i mbeturinave
në mjedis?

Ndotja e ujit
E vërtetë (V) apo e gabuar? (G)
V/G

Pse është problem shpyllëzimi?
Nëse presim zona të mëdha me pemë,
mund të ndodhin shumë gjëra.
ŏ Kur zona të mëdha pyjore shpyllëzohen
nga pemët, toka mund të varfërohet.
Kjo do të thotë se në atë tokë nuk mund
të rriten më pemë të tjera.
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ŏ

Pemët thithin ujin e shirave. Nëse
shpyllëzimi ndodh në zona malore, nuk
do të ketë më pemë për të përthithur
shirat. Kjo mund të shkaktojë rrëshqitje
të tokës dhe përmbytje.

Kujdesuni për mjedisin tuaj

Ne e marrim gurin gëlqeror, allçinë dhe
argjilën nga toka me anë të guroreve.
Guroret gjithashtu i japin komunitetit
lokal të ardhura. Për fat të keq, guroret
mund të kenë ndikim negativ mbi
mjedisin. Ju mund ta dalloni këtë dëm në
ﬁgurë.

1. Ne mund të zvogëlojmë
problemet e shkaktuara
nga shiu acid.
2. Ne mund të ndihmojmë
mjedisin, duke mbjellë
pemë.

59

3. Nuk është e rëndësishme
të mbrosh llojet në rrezik
zhdukjeje dhe habitatet e tyre.

Mbështesni nxënësit me fotografi
materialesh ndërtimore, ndërkohë që ata
përgjigjen.

Si ndikon ndotja e ujit në mjedis?
Tani shkoni në faqen 68 për të kontrolluar se çfarë dini.

Si të fillojmë

Pyesni:
●

Në këtë temë, nxënësit do të vlerësojnë efektet
pozitive dhe negative të veprimtarisë njerëzore
mbi mjedisin, duke analizuar dy veprimtari të
veçanta të tij, siç janë shfrytëzimi i guroreve dhe
shpyllëzimi.

Fjalë kyçe
efekte mjedis negative pozitive

Fjalë kyçe të kërkimit shkencor
përfundoj vlerësoj faktorë dalloj
vëzhgoj parashikoj propozoj

Burime
Fotografi të materialeve ndërtimore si tulla, llaçi,
guri, betoni, çimentoja, çeliku.

Pjesa e parë përqendrohet mbi guroret, qëllimin
pse përdoren guroret dhe ndikimin që mund të
kenë ato mbi mjedisin. Kërkoni prej nxënësve të
lexojnë informacionin në lidhje me shfrytëzimin e
guroreve.
Shpjegojuni nxënësve që shfrytëzim i
guroreve do të thotë që të presësh pjesë
toke shkëmbore për të marrë materiale si gur
gëlqeror, shkumës dhe argjilë. Sigurohuni që
ata të bëjnë dallimin midis një guroreje dhe
një miniere.
Pyesni:
●

Pse mendoni se na nevojiten guroret? Për të
siguruar materiale ndërtimi.

●

A mund të përmendni dy gjëra që marrim prej
shfrytëzimit të guroreve? Shembuj: Shkumës,
gur gëlqeror dhe argjilë.

●

Si mundet t’u vijë në ndihmë banorëve vendas
një gurore? Ajo u siguron atyre punë dhe të
ardhura.

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
●

●
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●

●

të rrisin vetëdijen ndaj ndikim të veprimtarive
të njeriut mbi mjedisin;
të njohin disa nga mënyrat se si mund të
dëmtohet mjedisi;
të mësojnë rreth ndikimit të shfrytëzimit të
materialeve dhe shpyllëzimit mbi mjedisin;
të vlerësojnë disa metoda për të zvogëluar
ndikimin e shfrytëzimit të materialeve dhe
shpyllëzimit.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë më
shumë në lidhje me mënyrat se si mund të
kujdesemi për mjedisin.

Prej nga vijnë materialet ndërtimore? Evokoni
‘dheun’ ose ‘tokën’.

Ju mund ta lidhni diskutimin me një gurore
vendase, në rast se aty pranë ka një të tillë.
Çfarë mendoni se i ka shkaktuar gurorja
mjedisit rrethues?
Kërkoni prej nxënësve të shohin me vëmendje
figurën e një guroreje dhe t’i përgjigjen pyetjes.
Tregoni faktin që pemët janë prerë dhe toka është
gërryer.

Kujdesuni për mjedisin tuaj
Pyesni:
●

Si mund ta rregullojmë dëmin që ka shkaktuar
gurorja? Duke zëvendësuar dheun e humbur dhe
duke mbjellë pemë të reja, për ta rikthyer guroren
në një mjedis natyror.

Shkruani dy mënyra për të riparuar dëmet e
shkaktuara nga gurorja.
Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë përgjigjen në
Librin e nxënësve.
Përgjigje: Duke zëvendësuar dheun e humbur.
Duke mbjellë pemë të reja.
Pjesa e dytë trajton shpyllëzimin dhe vlerëson
disa probleme që shkakton prerja e sipërfaqeve të
mëdha me drurë. Kërkoni prej nxënësve të lexojnë
pjesën e parë të informacionit rreth shpyllëzimit
(‘Drurët na nevojiten...për të ndërtuar shtëpi të reja’).
Pyesni:
●

Pse na nevojitet druri? Për ndërtim, për të
prodhuar letër, për të bërë mobilie etj.

●

A mund të më jepni një arsye pse janë prerë
pyjet? Për të krijuar hapësira të reja për ndërtim.

Kërkoni prej nxënësve t’i hedhin një sy pjesës tjetër
(‘Pse shpyllëzimi përbën një problem?’).
Pyesni:
●

Çfarë ndodh me dheun kur presim sipërfaqe të
mëdha me drurë? Erozioni i tokës, dheu rrëshqet.

●

Çfarë mund të ndodhë në rast se presim pemët
në një rrafsh mali? Zonat poshtë tij mund të
mbulohen.

●

Çfarë mund të ndodhë me klimën në rast se
priten sipërfaqe të mëdha pyjore? Ajo mund të
bëhet më e thatë.

●

A mund të përmendni një mënyrë për të
reduktuar efektet e shpyllëzimit? Të mbjellim
pemë për të zëvendësuar ato të prerat.

Si ndikojnë mbetjet mbi mjedisin?
Si ndikon ndotja e ujit mbi mjedisin?
Nxënësit mund t’u hedhin një sy dy veprimtarive
të mëtejshme të njeriut që mund të ndikojnë
mbi mjedisin: hedhja e mbeturinave dhe ndotja
e ujit. Në të dyja rastet, nxënësve do t’u kërkohet
të analizojnë se cilat mund të jenë ndikimet
në mjedis. Kërkoni prej nxënësve të punojnë
dyshe për t’i hedhur një shikim fotografive
të mbeturinave dhe ndotjes së ujit dhe të
përshkruajnë atë që arrijnë të shohin.

Nisni një diskutim në klasë lidhur me ndikimet e
mundshme të këtyre veprimtarive mbi mjedisin.
Gjatë diskutimit, sigurohuni që të gjeni ndikime të
mjaftueshme që t’i bëjnë nxënësit t’u përgjigjen
pyetjeve. Disa prej ndikimeve të mundshme janë
paraqitur në kutinë e mëposhtme.
Shkruani dy ndikime negative që shkakton
hedhja e mbeturinave mbi mjedis?
Në vijim të diskutimit, nxënësit do të shkruajnë
përgjigjet e tyre në Librin e nxënësit.
Shkruani dy ndikime që ka ndotja e ujit mbi
mjedisin?
Përgjigje: Hedhja e mbeturinave: Kimikate
helmuese mund të rrjedhin dhe të kalojnë tek uji.
Ndotja e ujit: Kjo mund të helmojë ujin. Kjo mund
të vrasë peshqit dhe të dëmtojë njerëzit.

Vlerësimi i të nxënit
Përdorni pyetjet në fund të temës për të bërë një
përmbledhje të njohurive të marra nga nxënësit.
Kjo do të ndihmojë për të përforcuar mënyrat për
të mbrojtur mjedisin. Kërkoni prej nxënësve t’u
përgjigjen pyetjeve në mënyrë të pavarur, për të
matur kështu të nxënit individual.
Përgjigje: 1. Po 2. Po 3. Jo

Përsëritja dhe reflektimi
Mbylleni temën duke kërkuar nga nxënësit që të
plotësojnë punën përsëritëse dhe reflektuese në
faqen 68 të Librit të nxënësit.

Mbështetje gjuhësore
Sigurohuni që nxënësit të njohin fjalët dhe konceptet
e marra gjatë këtij mësimi. Shpjegojuni nxënësve se
çfarë domethënë ‘largimi i mbeturinave’ dhe ‘ndotje
e ujit’. Kërkojuni të gjejnë çfarëdolloj fjale apo ideje të
panjohur për ta, dhe shpjegojuni domethënien e tyre.

Veprimtari shtesë
Kërkoni prej nxënësve të krijojnë një fletëpalosje
informuese në lidhje me një prej çështjeve të
trajtuara gjatë mësimit.
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Kujdesuni për mjedisin tuaj
Kërkoni prej nxënësve të mendojnë një ditë të
zakonshme të jetës së tyre. Nxitini me anë të këtyre
pyetjeve:

Mendoni se si mund të kujdesemi për mjedisin.

●

Kujdesuni për mjedisin tuaj
Mendoni se si mund të kujdesemi
për mjedisin.

Si mund ta pakësoni sasinë e
energjisë që përdorni?
Shkruani dy mënyra që tregojnë se si
mund ta kursejmë energjinë.

Ideja kryesore
Duke bërë punë të vogla, ne
kujdesemi për mjedisin.

Mendoni çfarë bëni në një ditë të
zakonshme të jetës suaj. Ku shkoni?
Si e siguroni energjinë? Çfarë lloje
ushqimesh gatuani?

●

Shumë vende prodhojnë energji duke
përdorur burime të ripërtëritshme,
burime të energjisë që nuk mbarojnë
kurrë. Energjia diellore (nga dielli),
energjia hidroelektrike (nga uji), energjia
gjeotermike (nga nxehtësia brenda tokës)
dhe energjia e erës janë shembuj të
burimeve të ripërtëritshme të energjisë.
Energjia e ripërtëritshme nuk ndikon në
ndotjen e mjedisit aq sa ndikojnë mënyra
të tjera të prodhimit të energjisë.

●

Përdorimi i energjisë elektrike

Mjedisi ka nevojë për ndihmë për të
mbrojtur habitatet dhe llojet në rrezik
zhdukjeje. Ne duhet të kujdesemi për
mjediset lokale dhe mbarëbotërore.
Shumë nga veprimtaritë tona ndikojnë
në mjedisin lokal dhe mbarëbotëror.
Më poshtë janë disa mënyra kujdesi për
mjedisin.

Ne përdorim energji elektrike. Nëse
duam të kujdesemi për mjedisin, duhet
të mendojmë për energjinë që përdorim.
Gjithashtu duhet të mendojmë për
mënyrën se si prodhohet energjia.
Cilat objekte përdorin energji në
shtëpinë tuaj?
Shkruani tri prej tyre.

Prodhimi i energjisë kushton shumë.
Kështu nëse kursejmë energjinë,
ne kursejmë paratë dhe si rrjedhim
ndihmojmë në mbrojtjen e mjedisit.

Energji e ripërtëritshme
Ka mënyra të ndryshme për të prodhuar
energjinë që na nevojitet. Mënyrat për
të prodhuar energjinë që na nevojitet
janë të ndryshme. Disa prej tyre e ndotin
mjedisin, disa të tjera jo.

Diskutoni rreth energjisë së
ripërtëritshme.
A mund të jepni shembuj të energjisë
së ripërtëritshme?

●

Plotësoni fjalitë e mëposhtme mbi
përdorimin e energjisë. Përdorni fjalët e
kutisë së fjalëve. E para është plotësuar.

energji

Ne përdorim

në jetën e

përditshme. Ne mund të kursejmë

Të kursejmë energji

energji duke bërë veprime të thjeshta.

Një nga gjërat që ne mund të bëjmë për
t'u kujdesur për mjedisin, është të
përdorim më pak energji në
jetën tonë të përditshme.
E ﬁkni dritën kur dilni
nga dhoma?

Duhet të kujtohemi të fikim
kur largohemi nga dhoma. Kur kursejmë
.

energji ne gjithashtu kursejmë
Ne mund të shfrytëzojmë energjinë e
burimeve të ripërtëritshme.

Kujdesuni për mjedisin tuaj

Centralet elektrike prodhojnë energjinë
elektrike që përdorim çdo ditë.

Kurseni energji elektrike,
kurseni para.

dhe era janë burime të ripërtëritshme
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energjie.
Panelet diellore kapin rrezet e diellit, të
cilat shndërrohen në energji elektrike, të
cilën mund ta përdorim në shtëpi.

Kutia e fjalëve
dritën

dielli

energji

para

Si të fillojmë
Objektivi mësimor shtrihet në katër orë mësimi.
Nxënësit do të analizojnë efektet pozitive dhe
negative të veprimtarive të njeriut mbi mjedisin. Ky
mësim përqendrohet mbi konsumin e energjisë.

Kutia e fjalëve
konsumi i energjisë

Kutia e fjalëve për hulumtim
përfundoj vlerësoj faktorë dalloj
vëzhgoj parashikoj propozoj

Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat kryesorë mësimorë:
●

●

●
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●

të rrisin vetëdijen mbi mënyrën se si ndikojnë
veprimet e njeriut mbi mjedisin;
të mësojnë disa nga mënyrat se si mund të
dëmtohet mjedisi dhe si mund të kujdesemi
ndaj tij;
të mësojnë rreth ndikimit që ka konsumi i
energjisë mbi mjedisin;
të vlerësojnë disa mënyra të përdorimit të
burimeve të energjisë së rinovueshme.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë më
shumë mbi mënyrat e kujdesit ndaj mjedisit.
Mendoni një ditë të zakonshme të jetës suaj. Si
gatuhet ushqimi juaj? Ku shkoni? Çfarë energjie
përdorni?

Çfarë hani? Përshkruani dietën tuaj.
Si gatuhet ushqimi juaj? Me sobë me gaz ose
sobë elektrike.
Çfarë pajisjeje elektrike përdorni? Kompjuter,
televizor.
Çfarë energjie përdorni? Energjinë elektrike për
të gatuar, për ndriçim, për televizionin, për ajrin e
kondicionuar; naftën për transport; gazin për të
gatuar.

Kjo veprimtari ka si qëllim t’i nxisë nxënësit të
mendojnë rreth jetës së tyre të përditshme dhe
mbi ndikimin që kanë mbi mjedisin veprimtaritë e
tyre. Për shembull:
●

Si shkojnë ata në shkollë: me autobus apo në
këmbë? A e ndotin autobusët atmosferën, etj?

●

Çfarë bëjnë nxënësit në shtëpi? A shohin
televizor? A përdorin elektricitet etj?

●

Si gatuhet ushqimi i tyre? Duke përdorur
energjinë elektrike, gazin apo gazrat e
mbetura?

Pjesa e parë (‘Mjedisi ynë ka nevojë...për mjedisin’)
na informon mbi nevojën për të mbrojtur mjedisin,
pasi veprimtaritë e njeriut mund të kenë një ndikim
lokal dhe global në të njëjtën kohë. Kërkoni prej
nxënësve të lexojnë informacionin dhe pastaj
shpjegojuni atyre se ne duhet të punojmë së
bashku për të mbrojtur mjedisin. Shpjegoni që
veprimtaritë e kësaj teme do të përqendrohen
mbi energjinë që ne përdorim, mënyrën se si të
ulim konsumin e energjisë dhe mbi mënyrat të
prodhimit të energjisë që nuk ndikojnë negativisht
mbi mjedisin.
Shpjegoni se termi ‘global’ i referohet botës.
Për cilat pajisje përdoret energjia?
Kërkoni prej nxënësve të lexojnë informacionin në
pjesën ‘Të përdorim energjinë’. Pastaj pyesni: Cilat
janë pajisjet që u nevojitet energjia? Kjo do të nxisë
nxënësit të diskutojnë mbi mënyrën së si ata e
përdorin energjinë.
Përgjigje të mundshme: Kompjuterë,
televizorët, sobat, llambat etj.
Shkruani tri pajisje në shtëpinë tuaj që përdorin
energjinë.
Kërkoni prej nxënësve t’i shkruajnë përgjigjet e tyre
në Librin e nxënësit.

Kujdesuni për mjedisin tuaj

Përgjigje të mundshme: Kondicionerët,
kompjuterët, televizorët, sobat, llambat.
Si mund ta zvogëlojmë sasinë e energjisë që
përdorim?
Pjesa me titull ‘Të kursejmë energjinë’, ka për
qëllim t’i nxisë nxënësit të mendojnë dhe të
diskutojnë rreth mënyrave të kursimit të energjisë.
Evokoni prej nxënësve disa ide lidhur me mënyrat
e kursimit të energjisë, dhe shkruajini këto
propozime në dërrasë. Pastaj kërkoni prej nxënësve
të lexojnë informacionin.

energjisë. Njihini nxënësit me lloje të ndryshme
të energjisë së rinovueshme, siç është energjia
hidroelektrike dhe gjeotermale.
Pyesni: A mund të shterojë energjia e Diellit
dhe e erës? Evokoni faktin se, burimet
ekologjike të energjisë janë gjithnjë të
zëvendësueshme. Ato janë të rinovueshme.

- Shpjegoni se, energjia hidroelektrike përdor
ujin për të prodhuar energji, energjia diellore
përdor Diellin për të prodhuar energji, energjia
e erës përdor turbinat e erës për të prodhuar
energji, dhe energjia gjeotermale përdor
nxehtësinë e Tokës për të prodhuar energji.

Pyesni:
● Si mund ta pakësojmë sasinë e energjisë që
përdorim? Shembuj: Duke fikur dritat kur nuk
janë të nevojshme, duke fikur pajisjet e ajrit të
kondicionuar, duke u siguruar që shtëpitë të
shfrytëzojnë energjinë me efikasitet.

Cilët janë shembujt e energjisë së rinovueshme
që njihni?

Shkruani dy gjëra që mund të bëni për të
kursyer energjinë.

Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë përgjigjet e tyre
në Librin e nxënësit.

Kërkoni prej nxënësve t’i shkruajnë përgjigjet në
Librin e nxënësit.

Përgjigje të mundshme: Energjia e erës, e
Diellit, gjeotermale dhe hidroelektrike.

Përgjigje të mundshme: Të fikim dritat kur
dalim nga dhoma, të fikim pajisjet e ajrit të
kondicionuar, të sigurohemi që shtëpitë të jenë
efikase ndaj energjisë.

Plotësoni paragrafin e mëposhtëm në lidhje me
përdorimin e energjisë.

Pjesa me titull ‘Të kursejmë energji, për të kursyer
para’, përqendrohet mbi koston e energjisë, dhe mbi
faktin se me kursimin e energjisë do të kursenim
edhe paratë. Kërkoni prej nxënësve të lexojnë
informacionin dhe pastaj të diskutojnë mbi lidhjen
midis kursimit të energjisë dhe kursimit të parave.
Shpjegoni se, prodhimi i energjisë mund të jetë
i kushtueshëm dhe se ne e blejmë energjinë e
pajisjeve shtëpiake. Shtrijeni këtë ide duke shpjeguar
se, duke kursyer energji, ne kujdesemi ndaj mjedisit,
sepse prodhimi i energjisë mund të jetë i dëmshëm
për mjedisin.

Përgjigje: Ne e përdorim energjinë në jetën tonë
të përditshme. Mund të kursejmë energji duke
kryer veprime të thjeshta. Duhet të kujtohemi
që të fikim dritën kur dalim nga dhoma gjatë
natës. Kur kursejmë energji, kursejmë gjithashtu
edhe para. Ne mund të prodhojmë energji duke
përdorur burime të rinovueshme. Dielli dhe era
janë burime të rinovueshme.

Në pjesën me titull ‘Energjia e rinovueshme’, është
dhënë një imazh i energjisë së rinovueshme. Nxënësit
nxiten të mendojnë dhe të diskutojnë për mënyrat
ambientaliste të prodhimit të energjisë.
Diskutoni rreth energjisë së rinovueshme.
Kërkoni prej nxënësve të lexojnë informacionin
lidhur me energjinë e rinovueshme.
Nisni një diskutim në klasë lidhur me burimet e
energjisë së rinovueshme. Pyesni nxënësit nëse
njohin ndonjë mënyrë ekologjike të prodhimit të

Kërkoni prej nxënësve të plotësojnë paragrafin rreth
energjisë, duke përdorur fjalët në bankën e fjalëve.

Mbështetje gjuhësore
Ju mund të përforconi zhvillimin gjuhësor duke
paraqitur para klasës imazhe për çdo lloj burimi
energjie të rinovueshme, ku të ketë një shpjegim të
shkurtër të mënyrës se si e prodhon energjinë secili
burim.

Veprimtari shtesë
1 Kërkoni prej nxënësve të përgatisin një afishe
lidhur me energjinë e rinovueshme.
2 Kërkoni prej nxënësve të përgatisin një
fletëpalosje informuese lidhur me mënyrën se si
të kursejmë energjinë.
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Kujdesuni për mjedisin tuaj
Mendoni se si mund të kujdesemi për mjedisin.

riciklohen dhe ato që nuk mund të riciklohen
brenda një koshi mbeturinash;
●

të hulumtojnë se cilat janë sendet e
riciklueshme dhe ato të pariciklueshme brenda
klasës;

●

të ndërtojnë një grafik me kolona që tregon se
sa janë sendet që mund të riciklohen dhe sa
ata që nuk mund të riciklohen brenda një koshi
të zakonshëm mbeturinash në një klasë.

Kujdesuni për mjedisin tuaj
Mendoni se si mund të
kujdesemi për mjedisin.

Letra e riciklueshme
Ne përdorim letrën për të bërë gazetat
dhe çantat e letrës. Ne gjithashtu
mund të riciklojmë letrën. Në këtë
mënyrë shpëtojmë pemët!

Ideja kryesore

Shikoni fotografinë e kësaj klase dhe krahasojeni atë me klasën tuaj.
Përgjigjjuni pyetjeve.

perdet

tabela

Duke bërë punë të vogla, ne
kujdesemi për mjedisin.
shishe plastike

Ju pëlqen të pini ujë apo pije të
gazuara? Prej cilit material është e
përbërë shishja?

libër

kosh
plehrash

mobilie

Pasi pini lëngjet çfarë bëni me shishet?
laps

Riciklimi
Të gjithë mund ta ndihmojmë në shumë
mënyra mjedisin tonë lokal dhe global. Një
mënyrë është të riciklojmë.

Qelqi i riciklueshëm
Disa nga sendet që mund të riciklojmë
mund të jenë prej qelqi. Ai përdoret në
prodhimin e shisheve të pijeve ose të
kavanozave të ushqimit. Në qoftë riciklojmë
shishet e qelqit apo kavanozat, mund të
bëjmë produkte të reja prej qelqi.

a. Përmendni një send në klasën tuaj që
mund të riciklohet në vend që të hidhet.
Çfarë tjetër mund të riciklohet?

Ne mund të ndihmojmë mjedisin lokal

Shkruani dy sende që mund të riciklohen.
b. Si mund ta nxisim riciklimin në klasë?

dhe

global

duke ricikluar.

është një shembull i diçkaje që mund
të riciklohet. Ka disa sende që
të riciklohen.

Ricikloni në klasë
Hulumtim: Gjeni çfarë tjetër mund të
riciklohet duke vëzhguar sendet
që hedhim në plehra.
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Plotësoni fjalitë e mëposhtme për
riciklimin. Përdorni fjalë nga kutia e
fjalëve. E para është plotësuar.

c. Çfarë mund të bëjmë me objektet të
cilat s’mund të riciklohen?

Shkruani rezultatin e hulumtimit në
fletoren e hulumtimeve.

Mendoni para se të hidhni ndonjë

Kujdesuni për mjedisin tuaj

Riciklimi është një mënyrë e ripërdorimit
të sendeve, të cilat nuk na nevojiten më.
Ai gjithashtu na ndihmon të pakësojmë
shpenzimet.

? Në qoftë

send. A mund të

se nuk mund të riciklohet atëherë
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e plehrave.

vendose atë në

Kutia e fjalëve
riciklohet

nuk
mund

global

qelqi

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë më
shumë në lidhje me mënyrat se si mund të
kujdesemi ndaj mjedisit.
A ju pëlqen të pini ujë shisheje apo pije me gaz?
Nga se përbëhet shishja?

koshin

Si të fillojmë
Në këtë mësim nxënësit do të shqyrtojnë efektet
pozitive dhe negative që kanë veprimtaritë e njeriut
mbi mjedisin. Fokusi është riciklimi. Nxënësve u
jepet mundësia që të gjejnë sende që mund të
riciklohen dhe sende që nuk mund të riciklohen.

Veprimtaria hyrëse u kërkon nxënësve të mendojnë
se nga çfarë përbëhen shishet e ujit dhe pijeve
me gaz, dhe se ku i hedhin ata ambalazhet e tyre.
Kërkoni prej nxënësve të ngrenë dorën nëse pinë
ujë ose pije të gazuara nga shishet. Pastaj pyesni:
Nga se përbëhet shishja?
Përgjigje e mundshme: Xhami, plastika
Pasi mbaroni pijen, çfarë bëni me shishen?

Mjetet e nevojshme
Kosh mbeturinash me mbeturina të pastra,
ku të përfshihen sende të riciklueshme dhe të
pariciklueshme – kjo mund të përgatitet para
mësimit; doreza mbeturinash; letër grafike, lapsa,
lapsa me ngjyra dhe vizore për të përgatitur një
grafik shirit.

Kutia e fjalëve
riciklim

Kutia e fjalëve për hulumtim
përfundoj vlerësoj faktorë dalloj
vëzhgoj parashikoj propozoj
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Vështrim i shpejtë mbi temën
Objektivat mësimorë kryesorë:
●

të mësojnë për riciklimin;

●

të zbulojnë se letra dhe xhami mund të
riciklohen;

●

të hulumtojnë se cilat janë lëndët që mund të

Kërkoni nga nxënësit të shkruajnë përgjigjet e tyre
në Librin e nxënësit.
Përgjigje e mundshme: E hedhim në kosh, e
hedhim në koshin e riciklimit.
Pjesa e titulluar ‘Riciklimi’ shqyrton materialet e
riciklueshme. Nxënësve u kërkohet të diskutojnë
dhe të identifikojnë produktet që mund të
riciklohen. Kërkoni prej nxënësve të lexojnë
informacionin rreth riciklimit dhe pastaj të pyesin:
●

Çfarë nënkuptojmë me ‘riciklim’? Ripërdorimi i
gjërave që nuk i përdorim më.

●

Më thoni një përfitim nga riciklimi i gjërave që
nuk i përdorim më. Kjo redukton mbetjet.

Kërkojuni nxënësve të shohin figurën e riciklimit të
xhamit dhe t’ju thonë se çfarë mendojnë se po ndodh.
Shpjegoni me fjalë të thjeshta mënyrën se si riciklohet
xhami, duke e përdorur figurën si ndihmëse.
Bëni të njëjtën gjë me figurën e riciklimit të letrës.
Pyesni përsëri nxënësit se çfarë mendojnë se
po ndodh, dhe bëni një shpjegim të thjeshtë të
procesit të riciklimit të letrës.
Kërkoni nga nxënësit të lexojnë informacionin
lidhur me riciklimin e xhamit dhe letrës. Pyesni:
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●

Cili është një prej përfitimeve të riciklimit të
letrës? Ajo pakëson prerjen e pemëve.

Cilat janë gjërat e tjera që mund të riciklohen?
Nisni një diskutim lidhur me gjërat e tjera të
riciklueshme dhe bëni një listë të tyre në dërrasë.
(Shikoni përgjigjet e mundshme më poshtë.)
Shkruani dy gjëra që mund të riciklohen.
Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë përgjigjet e tyre
në Librin e nxënësit.
Përgjigje të mundshme: Librat, kutitë e letrave,
revistat, letrat e aluminit, kënaçet e pijeve,
konservat e ushqimeve, shishet, kavanozat,
xhamat e sheshtë, kutitë e kartonit të pijeve,
kutitë e qumështit, çantat e letrës, shishet e
detergjenteve të pastrimit, shishet e shampove,
rrobat, këpucët, monitorët e kompjuterëve,
sobat, lavastoviljet, frigoriferët, telefonat
celularë, televizorët dhe lavatriçet.
Hulumtim: Kryeni kërkime rreth riciklimit duke
studiuar gjërat që hedhim.
Çfarë ju nevojitet: kosh i parapërgatitur
mbeturinash që përmban 10 sende të
riciklueshme (shihni listën e mësipërme) dhe 10
sende të pariciklueshme; dy etiketa të mëdha
‘Të riciklueshme’ dhe të pariciklueshme’; disa
palë doreza mbeturinash. Vendosni koshin e
mbeturinave mbi tavolinë dhe ngjitini etiketat në
të dy anët e koshit.
1 Vendosni dorezat dhe pastaj nxirrni sendin e
parë.
2 Kërkoni prej nxënësve të gjejnë se nga se është e
përbërë dhe a mund të riciklohet ai.
3 Vendoseni sendin në vendin e duhur, pranë
etiketës ‘e riciklueshme’ ose ‘e pariciklueshme’.
4 Përsërisni të njëjtën gjë me sendet e mbetura. (Ju
mund t’i ftoni nxënësit të luajnë rolin e mësuesit.)
5 Nxirrni numrin e sendeve në secilën anë dhe
shkruajeni në dërrasë.

Kur nxënësit të kenë përfunduar grafikët e tyre,
kërkojuni t’i presin ata dhe t’i ngjisin në fletoren e
hulumtimeve.
Shikoni fotografinë e një klase dhe krahasojeni
atë me klasën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve.
Kërkoni prej nxënësve të vështrojnë me vëmendje
fotografinë e një klase të zakonshme dhe më
pas kërkojuni atyre të vështrojnë përreth klasës.
Kjo veprimtari ka si synim të përforcojë idenë se,
disa sende mund të riciklohen dhe disa jo, duke
gjetur sende të tilla brenda klasës. Kërkoni prej
disa nxënësve që t’i përgjigjen pyetjes (a). Pastaj
nxënësit duhet t’i shkruajnë përgjigjet në Librin e
nxënësit. Diskutoni pyetjet (b) dhe (c), dhe pastaj
kërkoni nga nxënësit të shkruajnë përgjigjet e tyre.
Përgjigje: (a)letra, (b) mbajtja e koshave të
riciklimit nëpër klasa (c) t’i hedhim. Në vend të
tyre t’i bëjmë ato me materiale të riciklueshme.
Plotësoni paragrafin e mëposhtëm rreth
riciklimit.
Kërkoni prej nxënësve të plotësojnë paragrafin e
mëposhtëm rreth riciklimit, duke përdorur fjalët në
bankën e fjalëve.
Përgjigje: Me anë të riciklimit i vijmë në ndihmë
mjediseve tona lokale dhe globale. Xhami është
shembulli i diçkaje që mund të riciklohet. Ka disa
gjëra që nuk mund të riciklohen. Mendohuni
para se të hidhni diçka. A mund të riciklohet ajo?
Në qoftë se ajo nuk mund të riciklohet, hidheni
atë në kosh.

Mbështetje gjuhësore
Për të mbështetur zhvillimin gjuhësor, ju mund të
përgatisni lojëra me pyetje-përgjigje të shpejta të
disa prej koncepteve dhe fjalëve kyçe kryesore të
trajtuara në mësim, për shembull riciklim, mjedis,
xham, letër dhe pastaj kërkoni nga nxënësit t’ju
tregojnë se çfarë fjale është.

Veprimtari shtesë
Shkruani rezultatet e hulumtimit në fletoren e
hulumtimeve.
Kërkoni prej nxënësve t’i hedhin rezultatet e
tyre në fletoren e hulumtimeve, dhe më pas
ndërtoni një grafik që tregon se sa sende mund
të riciklohen dhe sa nuk mund të riciklohen nga
një kosh i zakonshëm mbeturinash të zakonshëm.

1 Kërkoni nga nxënësit të përgatisin një afishe
lidhur me riciklimin.
2 Kërkoni prej nxënësve të hetojnë gjëra të tjera
që mund të riciklohen, dhe të formojnë një
diagram riciklimi, për të treguar si kryhet ai,
duke përdorur si udhëzues imazhet e riciklimit të
letrës dhe xhamit.
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Kujdesuni për mjedisin tuaj
Mendoni disa mënyra me anë të të cilave mund ta
ruani mjedisin.

Ku mund t’i gjejmë hedhurinat?
Pjesa e parë (‘Çfarë janë mbeturinat?...në disa
vende’) përkufizon termin ‘hedhurina’.
Shkruani tri vende ku mund të gjejmë
hedhurina.

Kujdesuni për mjedisin tuaj
Mendoni disa mënyra me anë të të
cilave mund ta ruani mjedisin.

Ku mund të gjeni mbeturina?
Shkruani tri vende ku mund të gjeni
mbeturina.

Ideja kryesore
Ne kujdesemi për mjedisin, nëse
i mbledhim mbeturinat dhe nuk i
hedhim në rrugë ato.

zakonisht është më shumë paketim se sa
ushqim. Kafsha e uritur dëshiron të hajë.
Ajo ha një pjesë të paketimit. Fatkeqësisht
shumë lloje paketimesh nuk mund të treten
nga kafshët. Paketimi mund t’iu shkaktojë
shumë probleme shëndetësore.

Mbeturinë është çdo material i
panevojshëm, si për shembull shishet bosh
që njerëzit i hedhin gjithandej pa kujdes.
Mbeturinat mund të gjenden kudo.

●

Fqinji ju ka kërkuar të nxirrni qenin e tij shëtitje.
Si do të vepronit ju me jashtëqitjen e qenit? Do
ta lija në rrugë, do të përdorja një qese higjienike
për ta mbledhur dhe për ta hedhur në një kosh
mbeturinash, do të refuzoja ta nxirrja qenin
shëtitje në rast se do t’i duhet të përdorte tualetin.

●

Ku tjetër mendoni se mund të gjejmë
hedhurina? Në rrugë, në zonën e mbeturinave, në
fushën e lojës së shkollës, në plazh.

Ne mësuam se si pakësimi i
mbeturinave dhe hedhja e tyre në
vendet e duhura janë dy mënyra për
t'u kujdesur për mjedisin.
Ne e dimë sa e rëndësishme është të
mos hedhësh mbeturina. Në disa vende
mbeturinat janë një problem i madh.
Maldive janë ishuj shumë të bukur dhe të
vizituar nga shumë turistë. Turistët dhe
vendasit prodhojnë shumë mbeturina
dhe mbetje në përgjithësi. Për t'u gjetur
një vend të gjitha këtyre mbeturinave dhe
mbetjeve një nga ishujt përdoret si pikë
grumbullimi mbeturinash.

A janë fjalitë e mëposhtme të vërteta
apo të gabuara?
E vërtetë (V) apo e gabuar (G)?
V/G
a) Nuk është problem
të hedhësh mbeturinat
në rrugë.
b) Unë i hedh mbeturinat
e mia në kosh.
c) Ne duhet të
pakësojmë mbetjet.
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Çfarë janë mbeturinat?

Hedhja e mbeturinave shkakton shumë
probleme. Mbeturinat nuk janë shumë
të këndshme për t’u parë. Nuk është
e këndshme të kalosh pranë tyre në
rrugën për në shkollë, punë apo shtëpi.
Problemi është më serioz sesa mendohet.
Mbeturinat mund të dëmtojnë njerëzit,
sepse ato tërheqin minjtë, të cilët
mbartin shumë sëmundje. Duke i hedhur
mbeturinat pa kujdes ne vendosim në
rrezik veten tonë dhe kafshët.
Imagjinoni një kafshë të rritur që përpiqet
të gjejë ushqim. Kafsha nuhat ushqim,
por aty nuk ka ushqim. Është vetëm një
paketim ushqimi. Ndoshta aty mund
të ketë një pjesë të vogël ushqimi, por

Jeni duke ecur rrugës duke pirë një shishe ujë.
Ujin e mbaruat. Ku e vendosni shishen boshe?
E hedh në tokë, e hedh në një kosh mbeturinash,
e marr me vete për ta hedhur në shtëpi, e çoj në
shtëpi për ta ricikluar.

Sugjeroni një mënyrë se si mund të
ndihmoni në zvogëlimin e ndotjes së
mjedisit me mbeturina të hedhura kudo.

Shkruani tri lloje të ndryshme
mbeturinash.

Pse duhet të kujdesemi për
hedhjen e mbeturinave?

●

Çfarë mund të bëni për të ndihmuar?

Imagjinoni sikur të gjithë ne të
mendonim njësoj. Atëherë do të
kishim probleme të mëdha.
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Drejtoni pyetjen duke përdorur këto skenarë:

A është hedhja e mbeturinave
përgjegjësia e çdo personi? Apo
është hedhja e mbeturinave
përgjegjësia e komunitetit?
Çfarë vendosët?

Shpesh kur njerëzit hedhin mbeturina
mendojnë “nëse e hedh këtë mbeturinë
të vogël, mjedisi nuk do të ndryshojë”.

Çfarë bëni ju me mbeturinat?
I hidhni ato në koshin e plehrave?
I hidhni përtokë ato?

Puna e kujt është që të ndalojë ose të
pakësojë hedhjen e mbeturinave?
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Tani shkoni në faqen 69 për të kontrolluar se çfarë dini.

Si të fillojmë
Në këtë temë nxënësit do të shqyrtojnë efektet
pozitive dhe negative të veprimtarive të njeriut
mbi mjedisin. Fokusi është mbi mbeturinat dhe
largimin e mbetjeve.

Kutia e fjalëve
fushë për hedhjen e mbeturinave hedhurinë

Kutia e fjalëve për hulumtim
përfundoj vlerësoj
vëzhgoj propozoj

Objektivat mësimorë kryesorë:

●

të mësojnë për hedhurinat dhe largimin e
mbetjeve;
të mësojnë rreth rasteve kur largimi i mbetjeve
del jashtë kontrollit.

Në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë më
shumë në lidhje me mënyrat se si mund të
kujdesemi për mjedisin.
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Kërkoni nga nxënësit të shkruajnë përgjigjet e tyre
në Librin e nxënësit.

faktorë

Vështrim i shpejtë mbi temën
●

Nxënësit mund të tregojnë se kanë
mbeturina në dhomën e tyre të gjumit! Bëni
dallimin ndërmjet ‘hedhurinave’ që gjeni
jashtë, dhe ‘mbeturinave’ që ata mund të kenë
në shtëpinë e tyre (ose në dhomën e tyre).

Si veproni ju me mbeturinat tuaja? A i hidhni
ato në koshin e plehrave? Apo i hidhni në tokë?
Drejtojuni nxënësve pyetjen hyrëse.
- Tregojuni nxënësve se ‘hedhurina quhen
mbetjet e hedhura në vendin e gabuar’, p.sh.
paketat e cigareve apo kutitë prej kartoni të
pijeve të hedhura në tokë.

Përgjigje të mundshme: Në rrugë, në
vendgrumbullimin e mbeturinave, në fushën e
lojës së shkollës, në park, në plazh.
Cilat janë gjërat që i klasifikojmë te hedhurinat?
Mendoni për ushqimin dhe pijet që konsumoni.
Mendoni për paketimet në të cilat ato ju
shërbehen.
Pjesa tjetër (‘ Shpesh, kur njerëzit... probleme
të mëdha!) analizon qëndrimet e njerëzve ndaj
hedhurinave. Kërkoni prej nxënësve të përmendin
disa lloje të ndryshme mbeturinash. Përdorini
pyetjet nxitëse.
Shkruani tri lloje të ndryshme hedhurinash.
Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë shembuj të
llojeve të hedhurinave në Librin e nxënësit.
Përgjigje të mundshme: Paketa cigaresh,
shishe plastike, kënaçe pijesh, çanta letre.
Në pjesën tjetër, (‘Pse na nevojiten... probleme me
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shëndetin’), nxënësit do të shqyrtojnë arsyet pse
krijimi i hedhurinave dhe largimi i mbetjeve përbëjnë
problem. Fotografitë na paraqesin një breshkë duke
ngrënë një qese plastike dhe ‘ishullin e mbeturinave’
në ishujt Maldive. Kërkoni prej nxënësve të lexojnë
informacionin dhe të shohin fotografinë e breshkës.
Pyesni:
● Pse mendoni se një kafshë përpiqet të hajë
mbeturina? Mund të nuhasë aromën e ushqimit
që ajo ka pasur brenda.
● Çfarë mendoni se mund t’i ndodhë një kafshe
që ha një qese plastike? Kafsha nuk mund ta
tresë qesen dhe do të sëmuret.
Kërkoni prej nxënësve të lexojnë informacionin
lidhur me atë që mund të ndodhë nëse ka
shumë mbeturina (‘Ne e dimë si... pika gjigante
grumbullimi.’). Pastaj, kërkojuni atyre t’i hedhin një
shikim fotografisë së ‘ishullit të mbeturinave’.
Shpjegojuni nxënësve, se landfilli
(vendgrumbullimi i mbeturinave) është një
mënyrë largimi e mbetjeve në një vend të
papërdorur.
Pyesni:
● Pse mendoni se Maldivet kanë një problem kaq
të madh me largimin e mbeturinave? Maldivet
mbahen nga turizmi dhe për këtë arsye krijojnë
një sasi të madhe hedhurinash dhe mbetjesh.
● Si mendoni se mund ta zgjidhin Maldivet
problemin e plehrave dhe mbetjeve? Duke
ricikluar më shumë, duke përdorur produkte të
ricikluara, duke i nxitur turistët t’i hedhin mbeturinat
me kujdes, duke siguruar qendra riciklimi.
A janë mbeturinat përgjegjësi e gjithsecilit?
Apo hedhja e mbeturinave është problem i
komunitetit?
Filloni një diskutim lidhur me faktin se kujt i përket
përgjegjësia e trajtimit të mbeturinave. Pyesni
nxënësit nëse kjo është përgjegjësi e individit apo e
komunitetit. Pastaj, kërkojuni të ngrenë dorën në rast
se mendojnë se kjo është përgjegjësi e individit, dhe
të ngrenë përsëri dorën nëse mendojnë se ajo është
përgjegjësi e komunitetit. Parashikohet që nxënësit të
ngrenë duart në të dyja rastet.
Çfarë vendosët?
Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë përgjigjet e tyre
në Librin e nxënësit.
Përgjigje: Në rastin më të mirë, përgjigjja duhet
të jetë ‘e të dyve’.

Si mund të kontribuoni në pakësimin e
mbeturinave?
Nisni një diskutim mbi mënyrat se si mund
të ndihmojmë që të ndalojmë hedhjen e
mbeturinave. Zgjerojeni diskutimin me anë
të pyetjeve: Kemi menduar rreth hedhjes së
mbeturinave dhe se kujt i përket kjo përgjegjësi.
Çfarë mund të bëni ju për t’i ndihmuar të tjerët që
të ndalojnë së hedhuri mbeturina?
Përgjigje të mundshme: t’i nxisim të tjerët që
të mos hedhin mbeturina, të shtojmë numrin e
koshave të mbeturinave, të edukojmë njerëzit
lidhur me rreziqet e hedhurinave dhe se çfarë
ndodh në rast se mbeturinat dalin jashtë
kontrollit.
Propozoni një mënyrë për të ndihmuar në
pakësimin e mbeturinave.
Kërkoni prej nxënësve të shkruajnë përgjigjet e tyre
në Librin e nxënësit.
Përgjigje: t’i hedhin mbeturinat me kujdes në
një kosh mbeturinash.
E kemi parë pakësimin e mbeturinave dhe
mbetjeve si dy mënyra për të ndihmuar në
kujdesin ndaj mjedisit. A janë të vërteta apo jo
fjalitë e mëposhtme?
Kërkoni prej nxënësve t’i hedhin një shikim fjalive
dhe të vendosin nëse ato janë të vërteta ose jo.
Përgjigje: a) Jo.
b) Të dyja bashkë. (varet nga nxënësi)
c) Po.
Mbylleni mësimin e ditës duke u kërkuar nxënësve
të sjellin në shkollë çfarëdolloj fletëpalosjeje apo
informacioni lidhur me kujdesin ndaj mjedisit.

Mbështetje gjuhësore
Për të përforcuar zhvillimin gjuhësor, verifikoni
nëse nxënësit i kanë plotësuar fjalorët e tyre për
temën e ditës, dhe shtoni ndonjë përkufizim që
mund të mungojë.

Veprimtari shtesë
Kërkoni nga nxënësit të formulojnë një ‘artikull
shtypi’, lidhur me problemin e mbeturinave.

65

Kujdesuni për mjedisin tuaj
Mendoni disa mënyra me anë të të cilave mund
ta ruani mjedisin.

Kutia e fjalëve
shi acidik
shpyllëzim
efekte
konsum energjie ambient/mjedis
efekti serrë
landfill (vendgrumbullim)
hedhurinë negative
ndotje
pozitive mbrojtje
riciklim
reduktim specie
largimi i mbetjeve

Kujdesuni për mjedisin tuaj
Mendoni disa mënyra me anë të të cilave mund ta ruani mjedisin.

Projekti 2. Kursimi i energjisë
gjisë

Projekti 3. Problemet që
shkakton shiu acid

Ky projekt ka të bëjë me kursimin e
energjisë.

Ky projekt ka të bëjë me shiun acid dhe
problemet që ai shkakton.

Ideja kryesore
Ne duhet të kujdesemi
sëbashku për mjedisin.
Si mund t'i ndihmoni të tjerët që të
kujdesen për mjedisin?
Në këtë mësim ju duhet të punoni me një
projekt, i cili ka për qëllim të nxitë të tjerët
të kenë kujdes për mjedisin. Më poshtë
është dhënë informacion rreth projekteve
të mundshme. Çdo projekt ngre disa
pyetje.

Ju duhet të gjeni përgjigjet e pyetjeve.
Në fund të projektit do bëni paraqitjen.
Mendoni se çfarë lloj paraqitjeje duhet
të bëni. Mbase mund të bëni ndonjë lojë
ose ﬂetëpalosje, e cila mund t’u paraqitet
nxënësve të shkollës.

Diskutoni në grup rreth këtyre pyetjeve:
a. A është e pastër shkolla juaj apo ka aty
ndonjë mbeturinë?
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b. A ka ndonjë kosh plehrash jashtë
shkollës, në anë të saj apo në rrugë?
c. A ka ndonjë kosh plehrash afër shtëpisë
suaj?

Si mund ta realizoni këtë projekt? Këtu
janë disa ide.
• Në internet ose në libra, mund të gjeni
fotograﬁ të zonave ku mbeturinat janë
problem.
• Kë mund të pyesni për mbeturinat dhe
çfarë ndodh me to?
• Ku shkojnë mbeturinat pasi mblidhen?
• Si mund ta përdorim këtë informacion
për të nxitur njerëzit që të kujdesen për
mjedisin?

a. A e kurseni energjinë në shkollën tuaj?
b. A përﬁ ton shkolla juaj energji të
ripërtëritshme?
c. Ndodhet ndonjë fabrikë që prodhon
energji afër shtëpisë suaj?
d. Si mund të kurseni energji në shtëpinë
tuaj?
Si mund ta realizoni këtë projekt? Këtu
janë disa ide.
• Ju mund të gjeni në internet ose në
libra mjedise ku energjia shpërdorohet.
• Cilin mund të pyesësh rreth energjisë?
• Ku mund të gjeni informacione për
energjinë e ripërtëritshme?
• Si mund ta përdorni këtë informacion
për të nxitur njerëzit që të kursejnë
energjinë? Si mund t’i nxitni ata të
kujdesen për mjedisin?

d. A është i pastër dhe i sigurt mjedisi ku
luani?

a. Çfarë është shiu acid?
b. Si shkaktohet ai?
c. Pse është problem shiu acid?
d. Çfarë mund të bëjmë për të pakësuar
formimin e shiut acid?
Si mund ta realizoni këtë projekt? Këtu
janë disa ide.
• Ju mund të gjeni ﬁgura në internet ose
në libra të zonave ku shiu acid është
një problem i madh.
• Kë mund të pyesni rreth shiut acid?
• Ku mund të gjeni informacion rreth
shiut acid?
• Si mund ta përdorni këtë informacion
për të nxitur njerëzit të kuptojnë
problemet që shkakton shiu acid? Si
mund t’i nxitni ata të kujdesen për
mjedisin?

Kujdesuni për mjedisin tuaj

Projekti 1. Bëjeni komunitetin tuaj një vend të pastër
Ky projekt ka të bëjë me ndotjen prej
plehrave.

Kutia e fjalëve për hulumtim

Diskutoni në grup rreth këtyre
pyetjeve:

Diskutoni në grup rreth këtyre
pyetjeve:

krahasoj përfundoj vlerësoj faktor
identifikoj vëzhgoj parashikoj hulumtoj
propozoj
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Tani shkoni në faqen 69 për të kontrolluar se çfarë dini.

Vështrim i shpejtë mbi temën
Si të fillojmë
Kjo temë bazohet në një projekt, mund të fillohet
në klasë dhe të përfundohet në shtëpi. Rezultati
duhet të jetë një prezantim nga nxënësit, ose,
mundësisht, një prezantim i punës së nxënësve në
korridorin e shkollës.
Synimi i veprimtarisë me projekt është që t’i nxisë
nxënësit të përdorin imagjinatën e tyre, për të
propozuar ide, të cilat ndihmojnë në nxitjen e
të tjerëve për të treguar kujdes ndaj mjedisit.
Nxënësit mund të paraqesin zbulimet e tyre dhe
të prodhojnë informacione në një nga format e
ndryshme, si për shembull, me afishe, luajtje rolesh,
fletëpalosje, prezantim verbal.

Mjetet e nevojshme
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Paketa të parapërgatitura me informacione në
lidhje me secilin prej projekteve të paraqitura në
Librin e nxënësve; materiale stimuluese shtesë për
të nxitur imagjinatën e nxënësve; qasje në internet
në rast se është e mundur; takim me oratorë
profesionistë atje ku është e mundur; letra, lapsa
dhe shkumësa për përgatitjen e fletëpalosjeve;
revista me fotografi të përshtatshme për t’u prerë
dhe për t’u ngjitur nëpër fletëpalosje.

Objektivat mësimorë kryesorë:
●

të hetojnë një çështje mjedisore me interes që
ka të bëjë me kujdesin ndaj mjedisit;

●

të përgatisin një paketë informuese në formë
afisheje, prezantimi ose fletëpalosje informuese
lidhur me projektin e zgjedhur prej tyre;

●

t’i prezantojnë zbulimet e tyre para klasës.

Çfarë mund të bëni ju për t’i ndihmuar të tjerët
që të kujdesen për mjedisin?
Veprimtaria hyrëse është një pyetje retorike, pasi
tema përqendrohet në shqyrtimin e projekteve
të ndryshme që kanë lidhje me kujdesin ndaj
mjedisit.
Tregojuni nxënëseve, se gjatë këtij mësimi, ata do
të punojnë në grupe, për të hulumtuar dhe për të
analizuar një aspekt të mjedisit. Ata do t’i paraqesin
klasës zbulimet e tyre.
Ju mund t’i udhëzoni nxënësit që të zgjedhin një
prej tri projekteve të paraqitura, ose të propozojnë
një projekt për të cilin janë tepër të interesuar.
Projektet janë:
1. Ta shndërrojmë komunitetin tonë në një vend të
pastër për të jetuar.
2. Të kursejmë energji.
3. Problemet me shiun acidik.
Pjesa kryesore e mësimit ka të bëjë me punën në
grup, ku nxënësit do të përdorin njohuritë dhe
arsyetimin e tyre për të gjetur përgjigjet e pyetjeve
kërkimore dhe për të përgatitur fletëpalosje ose
afishe informuese. Pyetjet kërkimore kanë trajtën
e sugjerimeve, për t’i bërë nxënësit të mendojnë

Kujdesuni për mjedisin tuaj
lidhur me projektin e tyre dhe mënyrën se si të
paraqesin rezultatet.
Kjo temë kërkon mbikëqyrje të vazhdueshme të
nxënësve, për t’u siguruar që ata të kenë qasje te
materialet e nevojshme për të kryer hulumtimin e
tyre dhe për t’u siguruar që çdo nxënës të luajë një
rol aktiv në grup. Është e këshillueshme që grupet
të kufizohen në tre ose katër nxënës.
Projekti kërkimor krijon mundësinë që të gjitha
fjalët kyçe shkencore të përfshihen në prezantimet
e nxënësve.
Roli juaj përgjatë fazës kërkimore të projektit
është t’i lehtësoni dhe t’i drejtoni nxënësit për të
gjetur informacionet e nevojshme nga burimet
e siguruara prej jush, si dhe të nxisni diskutimet
brenda grupeve.
Udhëheqja e projektit kërkimor:
1. Kërkoni nga nxënësit të ndahen në grupe.
2. Kërkoni nga nxënësit të zgjedhin një kryetar
grupi.

Vlerësimi i të nxënit
Vlerësimi i njohurive të nxënësve për këtë temë
do të bazohet në cilësinë e projektit kërkimor
dhe prezantimit të tij. Vlerësoni njohuritë dhe
arsyetimin përgjatë kohës përgatitore.

Përsëritja dhe reflektimi
Mbylleni temën e ditës duke kërkuar prej nxënësve
të plotësojnë punën përsëritëse dhe reflektuese
në faqen 69 të Librit të nxënësit. (Shiko gjithashtu
shënimet e Librit të mësuesit, faqe 67.)

Mbështetje gjuhësore
Kjo temë është dhe tema e fundit e kapitullit.
Nxitini nxënësit të kontrollojnë nëse fjalori i tyre
është i plotë, si dhe të përdorin terma dhe fjalë
kyçe në prezantimet e tyre.

3. Kërkoni nga secili grup të diskutojë
projektpropozimet e paraqitura në Librin e
nxënësit.
4. Kërkoni nga kryetari i grupit të marrë një vendim
lidhur me projektin ku ai është më tepër i
interesuar, bazuar në interesat e gjithë grupit.
5. Përgatisni një paketë me informacione për çdo
grup, lidhur me projektin që anëtarët e grupin
kanë zgjedhur për të shqyrtuar. Kjo mund të
jetë në formë fletëpalosjesh ekzistuese, qasje në
internet etj.
6. Pyesni secilin prej kryetarëve të grupeve se cila
është mënyra me të cilën grupi parapëlqen të
prezantojë rezultatet e tij.
7. Siguroni për çdo grup materialet e nevojshme
për prodhimin e produktit final.
8. Kërkoni prej nxënësve që t’i paraqesin pjesës
tjetër të klasës rezultatet e tyre. Sigurohuni që
secili prej nxënësve në grup të ketë rolin e vet në
prezantim.
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Çfarë mësuat për kujdesin ndaj mjedisit?
Çfarë mësuat për kujdesin ndaj mjedisit?
Të kujdesemi për mjedisin

Cili është ndikimi i efektit serrë në
Tokë?

(faqe 52–59)

Të kujdesemi për mjedisin
(faqe 60–67)
Si mund të prodhojmë energji pa
dëmtuar mjedisin?

Plotësoni fjalitë e mëposhtme

Pyesni nxënësit se si do t’i mbronin ata gjërat që
janë të rëndësishme për ta. Evokoni: duke i mbrojtur
nga rreziqet; duke i riparuar; duke u kujdesur për to.
Përcilleni këtë logjikë te kujdesi për mjedisin.

Mund të tregoni dy mënyra për të
nxitur miqtë dhe familjarët tuaj që të
kujdesen për mjedisin?

Veprimtaria njerëzore mund të
dëmtojë mjedisin. Bimët dhe kafshët
që jetojnë në habitatet e tyre natyrale

Cilat janë dy gazet që shkaktojnë
efektin serrë?

.

mund të jenë

Shkencëtarët flasin për prodhim
miqësor të energjisë ndaj mjedisit.
Çfarë do të thotë kjo?

Nëse nuk i mbrojmë, ato mund të
.
Mund të përmendni dy mënyra për
të mbrojtur mjedisin?

Djegia e mbetjeve fosile shkakton
ndotje të atmosferës. Përmendni dy
efekte të dëmshme që shkakton kjo
ndotje në mjedis.
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Përmendni dy gjëra që mund të
riciklohen.

Mësuam që riciklimi e
ndihmon mjedisin në
dy mënyra.
Kuptuam problemet
që shkakton hedhja e
mbeturinave.

Mësuam se duhet të kujdesemi
për bimët dhe kafshët për të
parandaluar zhdukjen e tyre.

Mësuam që djegia e mbetjeve
fosile dëmton mjedisin.

Mësuam dy mënyra
prodhimi të energjisë
miqësore ndaj mjedisit.

Mund të tregoni dy probleme që
shkaktojnë mbeturinat?

Kuptuam efektet negative të
shpyllëzimit dhe gërryerjes
në mjedis.

Kujdesuni për mjedisin tuaj

Çfarë bëjnë shkencëtarët për të
gjetur nëse kafshët si tigri janë në
zhdukje?

Përmendni dy veprimtari njerëzore që
kanë ndikim negativ në mjedis.
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Si të fillojmë
Synimi i këtij seksioni është t’i nxisë nxënësit
të përsërisin njohuritë e tyre pas çdo teme të
këtij kapitulli. Çdo temë përmban disa pyetje
përforcuese, të cilave nxënësit duhet t’u përgjigjen.
Ato shërbejnë për t’u siguruar që nxënësit kanë
mësuar dhe kanë kuptuar temën.
Pas çdo grupi pyetjesh përforcuese, ka disa
formulime vetëvlerësuese, që nxënësit duhet t’i
plotësojnë. Ju duhet t’i lexoni këto formulime
dhe t’i ndihmoni nxënësit të plotësojnë ciklin
vetëvlerësues, për të treguar se sa i zotërojnë ata
temat e kapitullit. Në këtë klasë nxënësit mund të
ngjyrosin një, dy, tre ose katër të katërtat e rrethit,
për të treguar shkallën e tyre të njohurive.
Është e rëndësishme që nxënësit të tregojnë fushat
në të cilat nuk kanë njohuri. Ky informacion është
tepër i rëndësishëm që ju të bëni rehabilitimin e kësaj
në fund të përmbledhjes së përgjithshme të kapitullit.

Përsëritja dhe reflektimi
Të kujdesemi për botën tonë
Plotësoni fjalët që mungojnë në fjalitë e
mëposhtme. Veprimtaria e njeriut mund ta
dëmtojë mjedisin. Bimët dhe kafshët që jetojnë
në mjedisin e tyre natyror mund të ______. Në
rast se ne nuk i mbrojmë, ato mund të _______.
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Kujtojuni nxënësve tigrin e Bengalit. A njohin
ata specie të tjera që rrezikojnë të zhduken prej
dëmtimeve të shkaktuara nga njerëzit? Pa mbrojtje,
speciet e rrezikuara mund të shfarosen. Bëni një
lidhje midis termit ‘i rrezikuar’ me ‘në rrezik’.
Përgjigje: Të rrezikuara, shfarosen.
A mund të përmendni dy gjëra që ne mund të
bëjmë për të mbrojtur mjedisin?

Përgjigje të mundshme: t’u mësojmë të
tjerëve rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. Të
zëvendësojmë pemët. Të riparojmë mjediset
e dëmtuara. Nxitini të tjerët të kujdesen ndaj
mjedisit. Ndërtoni parqe dhe rezervate natyrore.
Fikni drita kur dilni nga dhoma.
Si arrijnë shkencëtarët të zbulojnë se disa
kafshë, si tigri i Bengalit, janë të rrezikuara?
Pyesni nxënësit se si mund të kuptojnë nëse
kafshët e rajonit të tyre kanë vështirësi mbijetese.
Përgjigje: Duke numëruar se sa kafshë jetojnë
në atë zonë.
Djegia e lëndëve të mbetura shkakton ndotje të
atmosferës. Përmendni dy efekte dëmtuese që
ndotja ka mbi mjedisin tonë.
Përgjigjet e këtyre pyetjeve janë shembuj
dramatikë të efekteve negative që ka mbi mjedisin
veprimtaria e njeriut. Përpiquni ta ekuilibroni këtë
me gjërat e vogla dhe të mëdha që ne mund të
bëjmë për ‘tu kujdesur për botën tonë’.
Përgjigje: Shiu acidik shkatërron pemët dhe
ndërtesat. Efekti serrë shkakton ngrohjen
globale.
Çfarë i shkakton Tokës rritja e efektit serrë?
Krahasoni efektet pozitive të ngrohjes së Tokës
mbi përballimin e jetës (efekti serrë) me efektet
negative të ‘mbingrohjes’, e cila shkakton shkrirjen
e akullnajave dhe ndryshime klimaterike (ngrohja
globale).
Përgjigje: Kjo nxeh Tokën.
Cilët janë dy gazrat që shkaktojnë rritjen e
efektit serrë?
Përgjigjja e kësaj pyetjeje është edhe arsyeja e
ngrohjes globale. Vini në pah se rritja e efektit serrë
ndodh kur atmosfera thith shumë gazra serre. Kjo
bën që Toka të ngrohet së tepërmi.
Përgjigje: Dyoksidi i karbonit dhe metani.

Çfarë mësuat për kujdesin ndaj mjedisit?
Përmendni dy veprimtari të njeriut që kanë
efekte negative mbi mjedisin.
Ekzistojnë shumë veprimtari negative të njeriut.
Nxënësve mund t’u nevojitet një shtysë, si ‘shiu
acidik’ ose ‘guroret’.
Përgjigje të mundshme: Shpyllëzimi,
shfrytëzimi i guroreve.

Kujdesi ndaj mjedisit
Si mund të prodhojmë energji pa e dëmtuar
mjedisin?
Pyesni nxënësit se si e dëmton mjedisin prodhimi i
sotëm i energjisë. Çojini nxënësit drejt përfundimit
se, pjesa më e madhe e dëmtimeve vijnë nga
djegiet. Zbuloni alternativat e burimeve të
energjisë: diellore, ere dhe ujore.
Përgjigje: Duke përdorur burime energjie të
rinovueshme, siç janë era dhe Dielli.

Pika ku duhet të mbërrijmë me këtë pyetje dhe me
tjetrën, është se, edhe pse nuk mund të bëjmë shumë
lidhur me politikat energjetike të një vendi, veprimet
tona mund të bëjnë dallimin. Në qoftë se punojmë
së bashku për t’u kujdesur ndaj mjedisit, mund të
arrijmë të bëjmë gjëra të mëdha. Miliona bletë dhe
milingona punojnë së bashku për të përmbushur
qëllimet e tyre. Pyesni nxënësit se cilat janë gjërat e
vogla që mund të bëjnë për të pastruar mjedisin e
tyre ose për të përdorur më pak energji?
Përgjigje të mundshme: Hedhurinat përbëjnë
një rrezik për jetën e njeriut. Ato rrezikojnë botën.
A mund të mendoni dy mënyra për të nxitur
shokët dhe familjen tuaj që të kujdesen për
mjedisin?
Përgjigje të mundshme: pakësimi i
mbeturinave, riciklimi, fikja e dritave, reduktimi
i udhëtimeve me makinë, përdorimi i ulët
i energjisë në shtëpi, përdorimi i energjisë
alternative.

Shkencëtarët flasin për prodhimin ekologjik të
energjisë. Çfarë nënkuptojnë ata?
Shpjegoni se energjia ekologjike vjen nga burimet
e rinovueshme të energjisë, për shembull, energjia
diellore, energjia hidroelektrike, energjia gjeotermale,
energjia e erës. Këto lloj energjish nuk e ndotin Tokën.
Theksoni se energjia e rinovueshme është çelësi i
pakësimit të ndotjes dhe ngrohjes globale. Dyoksidi
i karbonit është ndotësi kryesor dhe buron nga
djegia e lëndëve të mbetura, të cilat përdoren për të
prodhuar pjesën më të madhe të energjisë botërore.
Përgjigje: Duke prodhuar energji pa dëmtuar
mjedisin.
Përmendni dy gjëra që mund të riciklohen.
Zbuloni konceptin e ‘riciklimit’. Cikli është një rrotullim
i plotë nga fillimi deri në fund; riciklimi është një
kthim nga e kundërta, nga fundi në fillim. Xhami i
vjetër bëhet xham i ri, letra e vjetër bëhet letër e re,
alumini ose çeliku i vjetër bëhet alumin ose çelik i ri,
dhe kështu me radhë. Lidheni këtë me analogjinë e
një lloj reaksioni të përmbysshëm (faza 6, Kapitulli 2,
Reaksionet e përmbysshme dhe të papërmbysshme).
Përgjigje të mundshme: Xhami, letra.
A mund të përmendni dy probleme të
shkaktuara nga hedhurinat?

Vlerësim i përgjithshëm
Pjesa rishikuese dhe reflektuese në Librin e nxënësit
është një pikënisje e përkryer për të diskutuar rreth
progresit individual të çdo nxënësi. Ky informacion
mund të përdoret edhe për të përpiluar raportin e
fundsemestrit për çdo nxënës.
Mund të jetë e dobishme edhe mbajtja e një relacioni
lidhur me nivelin e vetëbesimit të përgjithshëm të
klasës, për të përcaktuar ato fusha që mund të kenë
nevojë për një përsëritje të mëvonshme (shihni
shembullin e tabelës së mëposhtme).
Paraqitja
Shumë i
e punës
sigurt
përsëritëse dhe
reflektuese

Jo aq i
sigurt

I pasigurt

Më pas, kjo mund të përdoret për të formuluar një
program rehabilitimi për t’u ardhur në ndihmë
nxënësve që të përparojnë. Sigurohuni që llogaritja
dhe analiza e vetëvlerësimit të nxënësve të mbetet e
thjeshtë. Gjithçka që nevojitet është një përshtypje
e përgjithshme e vetëvlerësimit të klasës, dhe jo
llogaritja individuale e tyre, p.sh. ‘Pesëdhjetë për qind
e klasës nuk ishin të sigurt rreth...’.
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