Violeta Shamku

LIBËR PËR MËSUESIN

Muzika 9

BOTIME

Redaktor letrar: Arlon LIKO
ȱęǱȱȱ  
Shtypi: Shtypshkronja Pegi, Lundër, Tiranë

© Botime Pegi, maj 2018
Të gjitha të drejtat për këtë botim në gjuhën shqipe janë tërësisht të
zotëruara nga Botime Pegi shpk. Ndalohet çdo riprodhim, fotokopjim,
përshtatje, shfrytëzim ose çdo formë tjetër qarkullimi tregtar, pjesërisht ose
tërësisht, pa miratimin paraprak nga botuesi.

Botime Pegi: tel: +355/ 042 468 833; cel: +355/ 069 40 075 02;
e-mail: botimepegi@botimepegi.al; web: www.botimepegi.al
Sektori i shpërndarjes: cel: +355/ 069 20 267 73; 069 60 778 14;
e-mail: marketing@botimepegi.al
Shtypshkronja Pegi: cel: +355/ 069 40 075 01;
e-mail: shtypshkronjapegi@yahoo.com

Përmbajtja
1. Hyrje
x Pse shërben ky libër?
x Çfarë synon ky libër?
x Çfarë përmban ky libër?
2. Kompetencat dhe kuptimi i tyre
2.1. Kompetencat kyçe dhe rezultatet e të nxënit
2.2. Lidhja e muzikës me fushat e tjera kurrikulare
2.3. Kompetencat lëndore muzikore dhe krijimi i tyre përmes zbatimit të
njohurive të tematikave
3. Planiﬁkimi i mësimdhënies në muzikë
3ODQL¿NLPLYMHWRU³0X]LND´
3ODQL¿NLPLVLSDVSHULXGKDYH VKWDWRU±GKMHWRUMDQDU±PDUV
 SULOO±THUVKRU
3.3. 3ODQL¿NLPLGLWRU
4. Vlerësimi për të nxënë dhe i të nxënit në muzikë
4.1. Krijimi i portofolit të të nxënit
4.2. Llojet e vlerësimit: Vlerësimi i vazhdueshëm, periodik dhe
përfundimtar.

Muzika 9

I Hyrje
I dashur koleg!
0X]LNDsVKWsQMsGLVLSOLQsDUWLVWLNHTsQGLKPRQQ[sQsVLWWsNXSWRMQsGKHWsOLGKLQIHQRPHQHW
GKHGXNXULWsPX]LNRUHSURFHVHWGKHosVKWMHWTsLSsUNDVLQPX]LNsVGXNHJM\NXDUGKHYsUWHWXDU
OLJMVKPsULQsHW\UH6KSMHJLPLLPsQ\UDYHWsNULMLPLWLQWHUSUHWLPLWGKHQGsUWLPLWWsIRUPDYH
PX]LNRUHoRQGUHMWUHDOL]LPLWWsQMsSURFHVLWsVXNVHVVKsPWsWsPsVXDULWQsPX]LNs0X]LND
sVKWs GLVLSOLQD H FLOD TsQGURQ PHV Ws JMLWKD IRUPDYH Ws WMHUD LQWHOLJMHQWH Ws QMHULXW DUWHYH
Qs SsUJMLWKsVL VKNHQFDYH VKRTsURUH H KLVWRULNH GKH VKNHQFDYH DUWLVWLNH  VL QMs SsUEsUsV L
EDUDEDUWsPHWRLSURJUHVLWLQWHOHNWXDOGKHLKXPDQLWHWLW
Ndaj, zhvillimi i muzikës në shkollë është një vlerë e madhe për të mundësuar:
- HGXNLPLQGKHIRUPLPLQNXOWXURU
- ]KYLOOLPLQHSHUVRQDOLWHWLWWsQ[sQsVYH
- zhvillimin e aftësive të tyre për të punuar dhe krijuar në mënyrë të pavarur e
sistematike si dhe për të menduar në mënyrë krijuese dhe kritike.

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

Çfarë synon ky libër?
=EDWLPLLPsVLPGKsQLHVED]XDUQsTDVMHQPHkompetenca, do të shërbejë si një udhërrëfyes
SsUWsJMLWKsPsVXHVLWHWHPX]LNsVWsFLOsWFLODWGRWsQGsUWRMQsSXQsQHW\UHWsSsUGLWVKPH
bazuar në njohjen e dokumentacionit të ri: korniza kurrikulare, kurrikula bërthamë e arteve,
programi mësimor. Ndërsa vlerësimi bazuar në nivelet e arritjes së kompetencave kyçe dhe ato
lëndore, përkojnë me tri faza mjaft të rëndësishme:
D SODQLILNLPLQHWsQ[sQLWSsUPHVVLWXDWDYHWsWsQ[sQLW
E SODQLILNLPLQHPHWRGRORJMLVsVsPsVLPGKsQLHV
F YOHUsVLPLQHWsQ[sQLWED]XDUQsQLYHOHWHDUULWMHVSsUUHDOL]LPLQHTDVMHVVsUHPHNRPSHWHQFD
Qëllimi i këtij libri është të orientojë mësuesit/et të planifikojnë mësimdhënien, duke
SsUPEXVKXUV\QLPHWHSURJUDPLWPsVLPRUSsUQGsUWLPLQHkompetencave kyçe dhe lëndore
muzikore, si dhe për të planifikuar dhe realizuar detyrat e tyre si mësimdhënës të kësaj lënde,
konform dokumenteve zyrtare dhe fazave nëpër të cilat kalon mësimdhënia.

Çfarë përmban ky libër?
.\OLEsUsVKWsNRQFHSWXDUQsSsUSXWKMHPHSURJUDPLQHNODVsVVsQsQWsSsUNDWsVLVKWVKNDOODH
NDWsUWHOsQGsV0X]LNsPLUDWXDUQJD0$65
5
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Ky libër merr përsipër të sqarojëoGRPsVXHVHWsPX]LNsVSsUWsJMLWKDosVKWMHWHplanifikimit,
metodologjisë dhe vlerësimit të nxënësve,TsGXKHWWs]EDWRMsoGRPsVXHVQsOsQGsQHWLM
$LDMR
x drejton me modelet e dhëna rreth IRUPDWHYHWsSODQL¿NLPLWvjetor, tremujor, ditor;
x drejton dhe udhëzon mbi krijimin e portofolit të të nxënit të nxënësve;
x drejton dhe shpjegon format e vlerësimit bazuar mbi nivelet arritjes së nxënësve
x shpjegon kuptimin e simboleve të përdorura në tekstin e nxënësit, duke sjellë modele
WsYHSULPWDULYHTsSsUPEDQN\WHNVWPHWsFLODWGXKHWWsSXQRMsPsVXHVLJMDWsQMsYLWL
shkollor.

1GU\VKH QJD oND PsVXHVLMD sVKWs PsVXDU Ws JMHMs Qs QMs OLEsU PsVXHVL N\ OLEsU Qs SDULP
MHS GKH RIURQ PRGHOH RVH VXJMHURQ PRGHOH SRU nuk i dikton ato dGR PRGHO Ts ND Ws EsMs
me SODQLILNLPLQ VLWXDWDW H Ws Q[sQLW PHWRGRORJMLQs NULMLPLQ H SRUWRIROLW Ws Ws Q[sQLW DSR
vlerësimin, krijohet mbi një bazë të caktuar të realitetit dhe nivelit të klasës ku mësuesi/ja jep
mësim.
5HDOLWHWLQsoGRNODVsPXQGWsVXJMHURMsPRGHOHWsQGU\VKPHSsUWHPDWsFDNWXDUD.

AUTORJA
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II KOMPETENCAT DHE KUPTIMI I TYRE
0X]LND]KYLOORKHWQsWsJMLWKsDUVLPLQHGHW\UXDUSsUPHVVKNDOOsYHTsSsUIVKLMQsarsimin
fillor $) NODVDWGKHarsimin e mesëm të ulët (AMU) NODVDW, pra, dy cikle arsimimi,
WsFLODWSsUIVKLMQsYLWHVKNROOLPLEUHQGDNDWsUVKNDOOsYH
7sNDWsUWDVKNDOOsWJUXSRKHQQsPsQ\UsWsWLOOs
x shkalla e parë:
SDUDVKNROORUL PRVKDYMHoDUH ±NODVDG\Ws
x shkalla dytë:
NODVDHWUHWs±NODVDHSHVWs
x shkalla e tretë:
NODVDHJMDVKWs±NODVDHVKWDWs
x shkalla e katër:
NODVDHWHWs±NODVDHQsQWs

2.1 Kompetencat kyçe dhe lëndore
Kompetencat kyçe dhe ato lëndore shprehen nëpërmjet rezultateve të të nxënitTsWUHJRMQs
QMRKXULVKNDWKWsVLYOHUDGKHTsQGULPHQsWUDMWLPLQHSORWsGKHWsNXSWXHVKsPWsVLWXDWDYH
kontekstuale në të cilën zhvillohet përmbajtja muzikore.
Domosdoshmëria e zotërimit të kompetencave i aftëson individët/nxënësit të bëhen të aftë
GKHW¶LSsUGRULQDWRSsUJMDWsJMLWKsMHWsV
Kompetencat kyçe janë:
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit
2. Kompetenca e të menduarit
3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë
4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin
 .RPSHWHQFDSHUVRQDOH
 .RPSHWHQFDT\WHWDUH
 .RPSHWHQFDGLJMLWDOH

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

x Zhvillon personalitetin e vet dhe është aktiv në veprimtaritë artistike.
x Gjykon drejt mesazhin artistik.
x 6KSUHKHWQsSsUPMHWQMsNRPXQLNLPLWsTDUWsGKHWsVDNWsPHDQsWsJMXKsYH
simboleve, shenjave dhe formave muzikore.
x 6KIU\Ws]RQPMHWHWDUWLVWLNHGKHPXQGsVLWsHNRPXQLNLPLWGKHWsWsVKSUHKXULWQs
muzikë në mënyrë të pavarur, të vazhdueshme, kritike dhe krijuese.
Kompetenca e të menduarit
x
x
x
x

3sUSXQRQQMRKXULWsPX]LNRUHQsPsQ\UsWsSDYDUXUNULMXHVHGKHPHSsUJMHJMsVL
=JMLGKSUREOHPHWsQGU\VKPHPX]LNRUHDUWLVWLNH
Zhvillon aftësitë për të menduar në mënyrë kritike, krijuese dhe ndërvepruese.
Ndjek udhëzimet për të realizuar një krijim apo veprimtari muzikore artistike.
Kompetenca e të mësuarit për të nxënë

x Vendos mjetet në funksion të realizimit të krijimit muzikor.
x Përdor burime të ndryshme informacioni për të realizuar një krijim muzikor.
x Krijon në mënyrë të pavarur detyrën e dhënë.
Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin
x 0HUUSsUVLSsURVHGUHMWRQDNWLYLWHWHWPX]LNRUHEUHQGDGKHMDVKWsNODVsVGXNH
kontribuar në mënyrë krijuese.
Kompetenca personale
x .ULMRQEHVLPLQWHYHWMDJMDWsYHSULPWDULYHPX]LNRUH
x 0HUUSMHVsQsPsQ\UsDNWLYHQsMHWsQDUWLVWLNHVKNROORUHGKHNRPXQLWHW
x 1GsUJMHJMsVRQYHWHQGKH]KYLOORQYHWsEHVLPLQGKHNULMLPLQHEHVLPLWWHWsWMHUsW
Kompetenca qytetare
x Promovon me të tjerët për çështje të ndryshme kulturore.
x 5HVSHNWRQSXQsQHWsWMHUsYH
x Bashkëpunon me të tjerët pavarësisht kulturës, aftësive dhe nevojave brenda dhe
MDVKWsVKNROOsVSsUQMsTsOOLPWsSsUEDVKNsW
Kompetenca digjitale
x 6KNsPEHQLQIRUPDFLRQVLGKHEDVKNsSXQRQQsUUMHWHWLQIRUPXHVHQsLQWHUQHW
x 3sUGRUQMHKPMHWHWWsQGU\VKPHQsIXQNVLRQWsLQIRUPDFLRQLWPX]LNRUVLPDJQHWRIRQ
audio, video CD, DVD etj.
dGRPsVXHVHGXKHWWsGLMsSVHVKsUEHMQsVKWDWs 7) kompetencat kyçe, duke ditur sesi t’i
zhvillojë dhe ndërtojë ato në kontekstin e lëndës së vet me nxënësit/et sipas formateve të
SsUFDNWXDUD.sWRNRPSHWHQFDQGsUWRKHWGKHDUULKHQSsUJMDWsQMsVKNDOOHWsFDNWXDUQsNsWs
rast, kompetencat kyçe të shkallës së katërt lidhen me klasën e tetë dhe nëntë.
8
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2.2. Kuptimi dhe zbatimi i kompetencave lëndore dhe tematikave që
zhvillohen në lëndën e Muzikës.
Qasja e bazuar në kompetenca sVKWsLJMLWKsSURFHVLLWsQ[sQLWTs]KYLOORKHWQsIXVKsQH
DUWHYHQsSsUJMLWKsVLQsWsJMLWKDVKNDOOsWGKHQGsUWRKHWSsUPHVNRPSHWHQFDYHWsNsVDMIXVKH
apo lëndëve:
1. krijimi;
2. performimit/realizimit;
3. vlerësimit.
$WR]KYLOORKHQSsUPHVrezultateve të të nxënit brenda secilës fushë të arteve. Kompetencat
OsQGRUHWsPX]LNsVOLGKHQGXNVKsPGKHQsPsQ\UsORJMLNHHPHWRGLNHPHkompetencat kyçe.
.sWRNRPSHWHQFDMDQsWsOLGKXUDQJXVKWsPHtematikat e lëndës së muzikës dhe zhvillohen
nëpërmjet tyre.
Përvetësimi i njohurive muzikore nënkupton zotërimin e kompetencave muzikoreTsGRWs
thotë zotërimi i një kompetence. Në këto kushte, zotërimi i kompetencave muzikore do të
WKRWsDIWsVLDSsUWsNXSWXDUJM\NXDUSsUGRUXUPX]LNsQQsQMsVKXPsOORMVKPsULVLWXDWDVKGKH
NRQWHNVWHVKMRYHWsPEUHQGDNRQWHNVWLWWsSURJUDPLWPsVLPRUGKHNsUNHVDYHWsWLMSRUHGKH
në situata në të cilën muzika luan ose mund të luajë një rol të rëndësishëm.
3URJUDPL L PX]LNsV sVKWs VWUXNWXUXDU Qs tre (3) tematika përmbajtjesore dhe tre (3)
kompetenca lëndore.
Tematikat që përshkojnë lëndën e muzikës, synojnë të përmbushin dhe ndërtojnë 3
kompetencat e lëndës muzikore.

Tematikat përmbajtjesore,MDQsDWRWHPDWLNDTs]KYLOORKHQSsUJMDWsSURJUDPLWGXNHNULMXDU
NXVKWH Ts Q[sQsVL Ws QGsUWRMs GKH Ws ]EDWRMs njohuritë, shkathtësitë, qëndrimet dhe vlerat,
në funksion të kompetencave të lëndës dhe kompetencave kyçe. Për secilën tematikë janë
SDUDTLWXUQMRKXULWsSsUNODVsQHQsQWs
TEMATIKAT E MUZIKËS1

Tematika 1:
Gjuha dhe komunikimi muzikor
Tematika 2:
Teknika dhe procese muzikore
Tematika 3:
+LVWRULDPX]LNDGKHVKRTsULD

KOMPETENCAT E MUZIKËS

Kompetenca 1: Krijimi muzikor
Kompetenca 2: Performimi/interpretimi
muzikor
Kompetenca 3: Vlerësimi i veprave
muzikore

Kompetenca 1: Krijimi muzikor, V\QRQQs]KYLOOLPLQGKHD SsUGRULPLQHLGHYHWsQGU\VKPH
SsUWsRUJDQL]XDUNULMLPLQPX]LNRUE SsUGRULPLQHHOHPHQWHYHPX]LNRUHJMDWsNULMLPLWF 
]KYLOOLPLQHLGHYHWsUHMDJMDWsNULMLPLWGKHRUJDQL]LPLQHNULMLPLWVLSDVVWUXNWXUsVPX]LNRUH
duke ndarë përvojat e veta krijuese me të tjerët.
Kompetenca 2: Performimi/interpretimi muzikor V\QRQ Qs D  NXSWLPLQ GKH ]EDWLPLQ H
WHNQLNDYHWsNsQGLPLWE NXSWLPLQGKH]EDWLPLQHWHNQLNDYHWsLQWHUSUHWLPLWLPSURYL]LPLW
GHUL Qs SHUIHNVLRQLPLQ H VDM F  UHVSHNWLPLQ H UUHJXOODYH GKH QGDUMHQ H SsUYRMDYH Ws YHWD
performuese me të tjerë.
1

6HFLODWHPDWLNsHOsQGsVVsPX]LNsVduhet të realizojë të tria (3) kompetencat lëndore.
9
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Kompetenca 3: Vlerësimi muzikor, V\QRQQsD NXSWLPLQGKHDQDOL]LPLQHYHSUDYHPX]LNRUH
TsQJDIRUPDWHYRJODHGHULWHNDWRWsPsGKDWsE GXNHEsUsQMsJM\NLPNULWLNGKHHVWHWLNTs
LSsUJMLJMHWNsVDMJUXSPRVKH
Tabela2 e kompetencave lëndore të muzikës dhe përshkrimi i tyre.

Në krah të kompetencës lëndore është bërë përshkrimi i asaj çka duhet të realizojë nxënësi/ja
për ndërtimin e secilës kompetencë muzikore.
Kompetencat muzikore

Krijimi muzikor

Performimi/
interpretimi muzikor

Vlerësimi i
veprave muzikore

Përshkrimi i kompetencave lëndore
Nxënësi/ja:
- SsUGRULGHWsQGU\VKPHSsUWsRUJDQL]XDUNULMLPLQ
PX]LNRU
- SsUGRUHOHPHQWHWPX]LNRUHJMDWsNULMLPLW
- ]KYLOORQLGHWsUHMDJMDWsNULMLPLWPX]LNRU
- RUJDQL]RQNULMLPLQHYHWPX]LNRUVLSDVUUHJXOODYHWs
VWUXNWXUsVVsSHULXGKsVPX]LNRUH
- ndan përvojat e veta krijuese me të tjerët.
Nxënësi/ja:
- ]KYLOORQWHNQLNDWHNsQGLPLWWsOXDMWMHVVsGsJMLPLW
DQDOL]LPLWLPSURYL]LPLWQsQLYHOHWsQGU\VKPH
- perfeksionon këndimin duke zbatuar teknikat e
SHUIRUPLPLWLQWHUSUHWLPLWPX]LNRU
- UHVSHNWRQUUHJXOODWHOXDMWMHVQsLQVWUXPHQWH
- ndan përvojat e veta performuese me të tjerë.
Nxënësi/ja:
- DQDOL]RQYHSUDWPX]LNRUHTsQJDIRUPDWHYRJODHGHUL
WHNDWRWsPsGKDWs
- YOHUsVRQYHSUDWPX]LNRUHGXNHEsUsQMsJM\NLPNULWLN
dhe estetik.

6LSDVGLDJUDPLWWsPsSRVKWsPkompetencat kyçe dhe kompetencat lëndore zhvillohen përmes
tematikaveWsOsQGsVVsPX]LNsVNXQsTHQGsUWsPsVLPGKsQLHVsVKWsQ[sQsVLGKHOsQGDH
muzikës.

 .MRWDEHOssVKWsPDUUsQJDSURJUDPPsVLPRULPX]LNsVNODVDHQsQWsVKNDOODHNDWsUW

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

Krijimi muzikor

Kompetenca
digjitale
Kompetenca e
komunikimit dhe e të
shprehurit

Gjuha
1 G
dhe
komunikimi
muzikor

Kompetenca
personale

Teknika
2 Te

dhe
procese
muzikore

MUZIKA &
NXËNËSI/JA

Kompetenca për
jetën, sipërmarrjen
dhe mjedisin

Vlerësimi
i veprave
muzikore

3 H
Historia,
istoria,
dhe
mu
muzika
dh
shoqëria
Kompetenca e të
shprehurit

Interpretimi
muzikor

Kompetenca
qytetare

Kompetenca e të
menduarit
Kompetenca e të
nxënit

2.3 Lidhja e muzikës me fushat e tjera kurrikulare - diagrami
0X]LND sVKWs H OLGKXU PH OsQGsW EUHQGD IXVKsV Vs VDM DUWL SDPRU NsUFLPL GKH WHDWUL  SRU
HGKHPHIXVKDWsWMHUDWsWsQ[sQLWQsNXUULNXO0HORGLDULWPLKDUPRQLDGLQDPLNDWHPSL
IRUPDVWUXNWXUDHWMMDQsNRQFHSWHTsOLGKHQVKXPsPLUsPHGLVLSOLQDWHWMHUDDUWLVWLNHEUHQGD
fushës së arteve, por edhe me fusha të tjera të të nxënit brenda kurrikulës si: matematikën,
JMXKsQGKHNRPXQLNLPLQVKNHQFDWVKRTsURUHGKHPMHGLVLHWM.sVKWXPsVXHVLWHWGXKHWW¶X
MDSLQPXQGsVLQsQ[sQsVYHHYHWsNRQVROLGRMQsGKHIRUPRMQsSsUYRMDWTsDWDDWRNDQsNULMXDU
përmes njohurive, duke i pasuruar dhe duke u dhënë drejtim të mëtejshëm këtyre përvojave.
1sSURJUDPLQWXDMWsPX]LNsVNHQLGLDJUDPLQNXSDUDTLWHQGLVDOLGKMHQGsUOsQGRUHWsPX]LNsV
me lëndë të tjera, të para përmes njohurive.
3

.MRGLDJUDPssVKWsPDUUsQJDSURJUDPLPsVLPRULPX]LNsVNODVDHWHWsVKNDOODHNDWsUW
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III LLOJET E PLANIFIKIMIT
3ODQLILNLPL L SsUPEDMWMHV Vs SURJUDPLW SsUJMDWs WUL SHULXGKDYH sVKWs QMs SURFHV PMDIW L
UsQGsVLVKsP Qs SXQsQ H PsVXHVLW Ts ]JMDW JMLWKs YLWLQ VKNROORU 3sUJDWLWMD H GRNXPHQWHYH
TsVKRTsURMQsSXQsQHWLMSsUJMDWsYLWLWMDQsWsVKXPWDGKHNDQsWsEsMQsPHplanifikimin e
mësimdhënies dhe dokumentet SsUNDWsVH 3ODQLILNLPL NsW\UH GRNXPHQWHYH QJD PsVXHVLVMD
NsUNRQOLULQsNULMXHVKPsULIOHNVLELOLWHWGKHSsUJMHJMVKPsULQsSODQLILNLP
Këto dokumente janë:
  3ODQLILNLPLYMHWRULOsQGsV
  3ODQLILNLPLVLSDVSHULXGKDYH
  3ODQLILNLPLGLWRU
.sWRWULSODQLILNLPHEsKHQED]XDUQsQGDUMHQHNRKsVPsVLPRUHTsVXJMHURQSURJUDPLPsVLPRU
i muzikës, dhënë në tabelën e mëposhtme:
Tabela 2: Orë të sugjeruara për çdo tematikë

Tematikat
Klasa e nëntë

Gjuha dhe
komunikimi
muzikor
6 orë

Teknikat dhe
proceset
17 orë

Historia,
muzika dhe
VKRTsULD
12 orë

Gjithsej orë
RUs

Kujdes!
3sUJMDWs SODQLILNLPLW Ws WHPDYH PsVLPRUH Ws PsSRVKWPH GR Ws YsUHQL VH QXPUL L RUsYH Ws
përcaktuara për secilën tematikë mund të mos jetë sa në tabelë. Por, kjo është bërë në mënyrë
Ws TsOOLPVKPH Ts MX Ws NHQL PXQGsVL Ws ]KYLOORQL çështje të tjera lidhur me muzikën, orë
përforcimesh apo orë prezantimesh, të testit, të projekteve apo detyrave përmbledhëse.
.sVKWXMXPXQGWsSsUGRUQLRUsWHWHPDWLNsV³7HNQLNDGKHSURFHVH´SsUWsUHDOL]XDURUsWH
testit apo projekteve kurrikulare.
1sUHQGLWMHQHWHPDYHPsVLPRUHSsUJMDWsOLEULWWsQ[sQsVLWQXNsVKWsYHQGRVXUVHNXGRW¶L
OORJDULVQLNsWRWHPDPsVLPRUHQGDMVKXPsPLUsPXQGW¶LIXVQLSLNsULVKWQsNsWRWHPDWLND(
UsQGsVLVKPHsVKWsTsMXWsMHQLNRUUHNWPHNRKsQPsVLPRUHTsMXNsUNRQWDEHODHPsVLSsUPH
HSURJUDPLWPsVLPRUNODVDH
Përdorimi i metodave efikase në procesin e të nxënit të muzikës është kusht për rritjen e
FLOsVLVsVsDUULWMHYHQJDDQDHQ[sQsVYHHYHGXNHLGKsQsVHFLOLWVHFLOsVPXQGsVLQsWsVKIDTs
GKH Ws ]KYLOORMs SRWHQFLDOLQ PX]LNRUDUWLVWLN Ts ]RWsURQ EUHQGD YHWHV Organizimi dhe
planifikimiLPLUsLSURFHVLWWsPsVLPLWWsPX]LNsVGRWsWKRWsTsQ[sQsVLWHWWsYHQGRVHQQs
VLWXDWDNRQNUHWHNULMXHVHNXDWDDWRSsUMHWRMQsGKHSURYRMQsYHWsJMDWsSURFHVHYHPX]LNRUH
Nxënësit/et e një klase janë të ndryshëm, për sa i përket mënyrës se si ata/ato nxënë:
individualisht, në grup, nën udhëheqjen e mësuesit/es, të pavarur, me anë të situatave konkrete
etj. Ndaj një planifikim i mirë duhet të mbajë parasysh:
D  QGsUWLPLQHNRPSHWHQFDYHNU\HVRUHWsWsQ[sQLWQsPX]LNs
E  OLGKMHQNRQFHSWXDOHUXDMWMHQHNRKHUHQFsVYHUWLNDOHWsQMRKXULYHHDIWsVLYHQsNXSWLPLQTs
12

Muzika 9

QGsUWLPLLoGRQMRKXULHGKHHGXNLPLLoGRDIWsVLHPEsVKWHWHQQsDWRWsPsSDUVKPHW
F  IRUPLPLQGKHIRUFLPLQHDIWsVLYHGKHVKSUHKLYHPX]LNRUH
G  ]EDWLPLQ H YHSULPWDULYH NULMXHVHLQWHUSUHWXHVHYOHUsVXHVH PX]LNRUH EUHQGD GKH MDVKWs
NODVsVWsFLODWOLGKLQNRQFHSWHWPX]LNRUHPHVLWXDWDWsMHWsVUHDOH
H  SsUGRULPLQ H PMHWHYH PX]LNRUH NRQNUHWH GLGDNWLNH GKH DWR Ws WHNQRORJMLVs CD, DVD,
NRPSMXWHUPDJQHWRIRQ
I  QHYRMsQHLQGLYLGLWSsUWsQ[sQsJMDWsJMLWKsMHWsV
J  ]KYLOOLPLQ H TsQGULPLW SR]LWLY QGDM OsQGsV Vs PX]LNsV GKH YOHUsVLPLW Ws SsUGRULPLW Ws
JMLWKDQVKsPWsVDM
K  Q[LWMHQHEDVKNsYHSULPLWPsVXHVQ[sQsVTsQsSURFHVLQPsVLPRUPsVXHVLGKHQ[sQsVLWs
jenë plotësues të njëri-tjetrit.
1Ms PsVLPGKsQLH H SODQL¿NXDU PLUs NULMRQ NXVKWHW H QHYRMVKPH SsU QMs Q[sQLH Ws
suksesshme dhe lehtëson, si punën e mësuesit, ashtu HGKHDWsWsQ[sQsVLW3ODQL¿NLPLLPLUs
LSsUPEDMWMHVGKHQGsUWLPLLNRPSHWHQFDYHPX]LNRUHWsSsUFDNWXDUDQsNsWsSURJUDPMDQs
të ndërlidhura dhe zhvillohen nëpërmjet situatave të të nxënit.
Situata e të nxënit për secilin model të planifikimit ditor në këtë libër, është VXJMHUXHV Niveli
i nxënësve, burimet materiale, përvoja e vetë mësuesit/es, mjetet në dispozicion për realizimin
e orës mësimore, dhe për këtë arsye vendosja e rezultateve të të nxënit për zhvillimin e
NRPSHWHQFDYHN\oHGKHOsQGRUHQXNPXQGWsMHQsSsUWsJMLWKsQMsVRM.sVKWXTsoGRPsVXHVH
]JMHGKWs]KYLOORMsVLSDVPRGHOHYHWsVXJMHUXDUDSRUPXQGWs]KYLOORMsVLWXDWDWsUHMDQsQMs
UHDOLWHWWLSLNSsUNODVsQHYHW$WRV\QRMQsSMHVsPDUUMHQDNWLYHWsQ[sQsVYHSsUPHVQMRKXULYHTs
ata kanë, dhe përfshirjen e tyre në veprimtari, krijime ose simulime të njohurive, interpretimeve/
SHUIRUPLPHYHJM\NLPHYHGKHTsQGULPHYHDUWLVWLNH3sUWsVLJXUXDUNsWsSMHVsPDUUMHDNWLYHWs
Q[sQsVYHHYHPsVXHVLMDGXKHWWsNULMRMsQMsDWPRVIHUsTsLEsQDWDDWRWsQGLKHQWsOLUVKsP
lirshme dhe të zhdërvjellët/ta për të zhvilluar njohuritë e tyre në muzikë.

13

Libër mësuesi

IV KRIJIMI I PORTOFOLIT TË TË NXËNIT
4.1 Krijimi i portofolit
Në arsim, më shumë kemi të bëjmë me kompetenca TsWUHJRMQs³aftësinë e nxënësit për të
demonstruar përmbushjen me sukses (brenda disa kritereve) të një detyre të caktuar, në një
kontekst të dhënë´3RUWRIROLLWsQ[sQLWsVKWsQMsTDVMHEDVKNsNRKRUHTsED]RKHWQsNULWHUHW
HFLOsVLVsGKHGRNXPHQWRQNRQWULEXWLQHQ[sQsVYHQsYHSULPWDULPsVLPRUHWsRULHQWXDUDQJD
kompetenca.
• NRPSHWHQFDsVKWsDMRTsUHDOLVKWdemonstrohet QJDQ[sQsVLGKHMRWKMHVKW³SRWHQFLDOL´L
WLM
• NRPSHWHQFDsVKWsDMRTsGHPRQVWURKHWQJDQ[sQsVLnë kontekste reale dhe jo thjesht në
mjedise mësimore.
Kurrikula e re kërkon një sërë dokumentesh mbështetëse për zhvillimin dhe demonstrimin e
WsQ[sQLW1sNsWsNRQWHNVWSRUWRIROLsVKWsQMsPMHWTsSsUGRUHWJMHUsVLVKWQsSUDNWLNDWPsWs
përparuara bashkëkohore për koleksionimin e rezultateve të të nxënit. Ky proces realizohet
VLQJDPsVXHVLMD QsSsUPMHW³3RUWRIROLWWsPsVXHVLW´ DVKWXGKHQJDQ[sQsVLMD QsSsUPMHW
³3RUWRIROLWWsQ[sQsVLW´ 
5HIHUXDUTDVMHVVsUHNXUULNXODUHSRUWRIROLLWsQ[sQLWPHUUQMsYHQGWsSRVDosPSDVL
mbështet zbatimin HNXUULNXOsVWsED]XDUQsNRPSHWHQFD
krijon qëndrueshmëri QsSURFHVLQHUHDOL]LPLWWsVDM
ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në garantimin e cilësisë së zbatimit të kurrikulës dhe të
arritjes së të nxënit.
Portofoli është pasqyrim i mësimdhënies të bazuar në dëshmi.
- 0sVLPGKsQLDGKHWsQ[sQLWWsYsVKWUXDUDQsSsUPMHWSRUWRIROLWQGLKPRQtë eksplorojmë
dhe të zhvillojmë qasjet për një mësim efektiv.
- Nëpërmjet portofolit përthyhen dhe dokumentohen qasjet e mësimit të bazuar në
kompetenca/performancën e nxënësit.
- 1sWKHOELQHWLMSRUWRIROLPHGRNXPHQWDFLRQLQTsHSsUEsQargumenton përgjegjësitë e
mësuesit në lidhje me mësimdhënien dhe të nxënit.
Pra, portofoli i të nxënitsVKWsNROHNVLRQLPLLNRQWULEXWHYHWsQ[sQsVLWGKHSDUDTHWSsUSMHNMHW
SURJUHVLQGKHDUULWMHWHWLMQsOsQGsQHPX]LNsV
Karakteristikat e portofolit të të nxënit:

x UHÀHNWRQUH]XOWDWHWHLGHQWL¿NXDUDWsQ[sQsVLWED]XDUQsSULWVKPsULWsH51WsNXUULNXOsV
x SsUTHQGURKHWQspërvojat e të nxënit të nxënësve të bazuara në performancë, si dhe në
SsUYHWsVLPLQHNRPSHWHQFDYHN\oH QMRKXULYHDIWsVLYHGKHTsQGULPHYH 
x përmban shembuj të punës që shtrihet gjatë gjithë vitit shkollor dhe jo në disa ditë të
VKNsSXWXUDWsYLWLW
x përmban produkte të punëve të nxënësve që përfaqësojnë një shumëllojshmëri
UH]XOWDWHVKSsUW¶XYOHUsVXDU
x përmban një shumëllojshmëri të modeleve të punës dhe vlerësimet HNsVDMSXQHQJDYHWs
14
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nxënësit, shokët, mësuesit e tjerë, prindërit etj.
x Portofoli duhet të përmbajë disa rubrika WsFLODWYHQGRVHQQJDPsVXHVLMDGKH
VWUXNWXURKHQQJDPsVXHVLMDGKHQ[sQsVLMDRubrikat e portofolit duhet të jenë të njëjta
për çdo nxënës.
Përcaktimi i rubrikave buron nga funksioni që ka portofoli për të nxënit, si dhe procesin
e vlerësimit. Pra, vihet theksi në elemente që nuk arrijnë të vlerësohen përgjatë vlerësimit të
vazhdueshëm dhe vlerësimit përfundimtar.
Një portofol MUND të përmbajë:

x
x
x
x
x
x
x
x
x

GHW\UDPHVKNULP
WHVWHWsSsUIXQGXDUD
SXQsNULMXHVH
SURMHNWHLQGLYLGXDOHGKHQsJUXS
NsUNLPHQsLQWHUQHWPELMHWsWGKHYHSULPWDULWsHNRPSR]LWRUsYHVKTLSWDUsGKHWsKXDM
koleksione të krijuara me muzikë të ndryshme CD apo DVD
DOEXPHPHIRWRDSRYHSUDWsQGU\VKPHPX]LNRUH
HVH
SUH]DQWLPHQJDNsUNLPHWsQGU\VKPH
Përderisa portofoli është individual dhe demonstron procesin e të nxënit duhet të ketë:

1. Një autobiografi të nxënësit. Për ciklin e mesëm të ulët duhet të jetë e strukturuar në
IRUPsQHQMs&9MHWsWKMHVKWsSURIHVLRQDOH.\GRNXPHQWsVKWsLQMsMWsSsUWsJMLWKDOsQGsW
2. Portofoli i nxënësit duhet të përmbajë detyra/punë/projekte Ws Q[sQsVYH Ts WUHJRMQs
kompetencat apo rezultatet e të nxënit për t’u arritur në një lëndë. Këto kanë rëndësi të
dokumentohen të njëjtat për çdo nxënës, në çdo lëndë, sepse bëjnë të vetëdijshëm nxënësin
GKH LQIRUPRMQs SULQGLQ SsU DWs Ts SULWHW Ws DUULMs IsPLMD H W\UH GUHMWRMQs Ws Q[sQLW GUHMW
arritjes dhe nxisin procesin e reflektimit të të nxënit ED]XDUQsNULWHUHWsTDUWD
3. Portofoli i nxënësit duhet të përmbajë punime dhe projekteTsQ[sQsVLMDLNDEsUsYHWs
QsPsQ\UsWsSDYDUXURVHQsEDVKNsSXQLPPHWsWMHUsWLHQ[LWXUQJDWHPDWsQGU\VKPH
PsVLPRUHQJDLQWHUHVDSHUVRQDOHGKHVLWXDWDQJDMHWDHSsUGLWVKPH
4. Portofoli i nxënësit duhet të përmbajë vetëvlerësime të nxënësitvlerësime nga shokët,
prindërit etj.

4.2 Vlerësimi i portofolit
Që portofoli të jetë efektiv duhet të përmbajë një element reflektues/krahasues, ku nxënësi/
MDWsNUDKDVRMsWsDQDOL]RMsGKHWsJM\NRMsSsUSLNDWHWLMVDMWsIRUWDGKHWsGREsWD'XNHTHQs
se portofoli i të nxënit është një koleksion i punimeve të nxënësit për të dëshmuar zotërimin
H NRPSHWHQFDYH Ws QMRKXULYH VKNDWKWsVLYH GKH TsQGULPHYH  SXQLPHW LQGLYLGXDOH Qs QMs
SRUWRIROMDQsVKSHVKWsUHIHUXDUDVL³REMHNWH´3UDPsVXHVLMDGXNHWWsSsUFDNWRMsMRYHWsP
çfarë, por edhe siGXKHWWsMHWs³REMHNWL´TsGRWsSsUPEDMsSRUWRIROL5XEULNDWHSRUWRIROLW
SsUFDNWRKHQHGKHQJDOORMLLYOHUsVLPLW9OHUsVLPLLQ[sQsVLWHVED]XDUQsSRUWRIROPXQGWs
MHWsLRULHQWXDUQJD³SURFHVL´RVH³SURGXNWL´1sUDVWLQNXUYOHUsVLPLLSRUWRIROLWorientohet
nga procesi, V\QRKHW JM\NLPL L SsUSDULPLW Ws Q[sQsVLWHV SVK SsUJMDWs QMs WUHPXMRUL YLWL
akademik, shkalle kurrikule etj. Në raste të tilla, nëpërmjet portofolit dokumentohet ecuria e
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SURFHVLWWsWsQ[sQLWQsSsUPMHWVWXGLPLWWsHYLGHQFDYHQsILOOLPJMDWsGKHQsIXQGWsSHULXGKsV
së përcaktuar. Nëpërmjet kësaj mënyre, evidentohen si arritjet e nxënësit/es, ashtu edhe
PDQJsVLWsDSRYsVKWLUsVLWsLQGLYLGXDOH
Në këtë rast, rubrikat e portofolit i referohen temave mësimore, rezultateve të të nxënit
(RN) ose kompetencave për një periudhe të caktuar kohore. 3UDQsVHLUHIHURKHPL51YH
GRWsWKRWsTsSRUWRIROLSsUoGR51GXKHWWsGRNXPHQWRMsQMsSXQsWsQ[sQsVLWHVQsILOOLP
JMDWsGKHQsIXQGWsUHDOL]LPLWWs51Vs.sVKWXVLQ[sQsVLMDSULQGLPsVXHVLWHWDSRQ[sQsVLW
et e tjerë/a shohin se si njohuritë dhe aftësitë kanë ndryshuar.
Në rastin kur vlerësimi i portofolit orientohet nga produkti, kemi një koleksion të punëve të
nxënësit të konsideruara si më të mirat. Qëllimi në këtë rast është motivimi dhe pavarësia e
nxënësit/es për të dokumentuar dhe reflektuar më shumë bazuar në nivelet e arritjes.
3sUWsUHDOL]XDUYOHUsVLPLQHSRUWRIROLWPXQGWsQGLTHQPsQ\UDVLPsSRVKWs
x Q[sQsVLWHWPXQGWsSDUDTHVLQWsJMLWKsRVHGLVDSMHVsWsSRUWRIROLWWsW\UH
x QsGLVDUDVWHQ[sQsVLWHWPEURMQsSXQsQHW\UH
x QsUDVWHWsWMHUDQ[sQsVLWHWLVKIDTLQSXQLPHWHSRUWRIROLWWsW\UHQsIRUPsHNVSR]LWH
x QsUDVWHWsWMHUDQ[sQsVLWHW]KYLOORMQsQMsSMHVsWsSRUWRIROLWWsW\UHGXNHUHÀHNWXDU
interesat individuale akademike apo të karrierës.
5sQGsVLDHSUH]DQWLPLWTsQGURQQsNULMLPLQHQMsOLGKMHMHQsPHVQ[sQsVYHHYHGKHNRPXQLWHWLW
Nxënësit/et rrisin vëmendjen për cilësinë dhe njëkohësisht është një mënyrë për të përfshirë
më thellë në procesin e të mësuarit komunitetin, veçanërisht prindërit.
Vlerësimi i portofolit është përfshirë në paketën dhe rregulloren e vlerësimit për arsimin e
mesëm të ulët.
Portofoli lehtëson vënien e notës, realizon vlerësim objektiv, si dhe plotëson procedurat
tradicionale të vlerësimit.
Nxitja e vetëvlerësimit si pjesë përbërëse e vlerësimit të portofolit, krijon sa një klimë
NRQNXUUXHVH QGsUPMHW Q[sQsVYHHYH SR DT HGKH SsUPLUsVLPLQ H YHWs Q[sQsVLWHV Qs DWR
GUHMWLPHTsDLDMRLHYLGHQWRQVLSUREOHPDWLNH
Shembull: Rubrika e vlerësimit të portofolit

5H]XOWDWL L YOHUsVLPLW GXKHW Ws SDVT\URMs SsUPEXVKMHQ H HOHPHQWHYH ED]s Ts NsUNRKHW Ws
YOHUsVRKHQ3sU]JMLGKHQWsSDNWsQNRPSRQHQWsosVKWMHDSRJUXSosVKWMHVKTsGRWsSsUIVKLKHQ
në vlerësim si p.sh.:
x GHW\UDWHVKWsSLVs
x SURMHNWHWDSRGHW\UDWSsUWHPDPsVLPRUHWsPEsVKWHWXUDPEL514NRPSHWHQFD
x HVHSXQsWSUDNWLNHNULMXHVHNROD]KHPHNsQJsDSRPHORGLCD dhe DVDHWM
x UDSRUWHSsUPEOHGKMHMDYRUHWsYHSULPWDULYHWsNU\HUDQJDQ[sQsVLMD
dGRosVKWMHsVKWsQRWXDUPHQLYHOH QJDWH dGRQLYHOPXQGWsNHWsPDNVLPXPLSLNs
dhe totali është 100 pikë.

4

51±UH]XOWDWHWHWsQ[sQLW
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.RPSRQHQWLTsYOHUsVRKHW
1

Nivelet e arritjes
2
3

.RPHQWH6KsQLPH
4

727$/,,3,.É9(
Duhet përmirësim

.DSURJUHV

Procedura/hapat për konceptin e vlerësimit të bazuar në portofol

3sUKDUWLPLQHQMsLQVWUXPHQWLWsYOHUsVLPLW OLVWsNRQWUROOL ]DNRQLVKWQGLTHQhapat e mëposhtme:
x DQDOL]RKHQ51LWSsUWsFLODWGRWsYOHUsVRKHWQ[sQsVLMD
x SsUFDNWRKHQNRPSHWHQFDWSsUWsFLODWGRWsYOHUsVRKHWQ[sQsVLMDQsSsUPMHWSRUWRIROLW
x SsUFDNWRKHQGHW\UDWTsGXKHWWsUHDOL]RMsQ[sQsVLMDSsUW¶XYOHUsVXDU
x DQDOL]RKHQSURFHVHWGHW\UDWGXNHWKHNVXDUNsUNHVDW DVSHNWHW PsWsUsQGsVLVKPHWsW\UH
x KDUWRKHWOLVWDHNsUNHVDYHTsGXKHWWsSsUPEXVKsQ[sQsVLMDQsSsUPMHWSRUWRIROLWJMDWs
YOHUsVLPLW
x SsUFDNWRKHWVNHPDHYOHUsVLPLW UXEULNDHYOHUsVLPLW SUDSHVKDTsNDQsYOHUsVLPVHFLOD
QJDNsUNHVDW
x VWUXNWXURKHWLQVWUXPHQWLLYOHUsVLPLW OLVWsNRQWUROOL GXNHYHQGRVXUHGKHWsGKsQDWs
SsUJMLWKVKPHVLHPULLQ[sQsVLWNsUNHVDWSsUSURFHVHWGHW\UDWUH]XOWDWHWPDNVLPDOHWs
PXQGVKPH SHVKDW UH]XOWDWHWHDUULWXUDYOHUsVLPLLSORWs
6WUXNWXUD IRUPDWHW HLQVWUXPHQWHYHWsYOHUsVLPLWMDQsQJDPsWsQGU\VKPHWGKHPsVXHVLMD
ka pavarësi dhe fleksibilitet në konceptimin dhe hartimin e tyre.
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V VLERËSIMI DHE LLOJET E TIJ
9OHUsVLPLQsDUVLPsVKWsSURFHVLJMDWsWsFLOLWPEOLGKHQWsGKsQDGKHJM\NRKHWSsUYOHUsQH
arritjes së rezultatit të të nxënit, mbi bazën e një kriteri të caktuar. Qëllimi kryesor i vlerësimit
sVKWs PDUUMD H YHQGLPHYH Ts V\QRMQs SsUPLUsVLPLQ H UH]XOWDWHYH Ws Ws Q[sQLW GKH YHWs
SURFHVLQHWLM0DUUMDHYHQGLPHYHNsUNRQJUXPEXOOLPLQHYD]KGXHVKsPWsLQIRUPDFLRQLWSsU
WsPDWXUGKHSsUWsYOHUsVXDUWsJMLWKDDVSHNWHWHSURFHVLW9OHUsVLPLsVKWsSMHVsLQWHJUDOHHWs
Q[sQLWPsVLPGKsQLHVGKHSURJUDPLWPsVLPRUGKHNMRVMHOOTsTDVMDHVLJXULPLWWsFLOsVLVsWs
]EDWRKHWQsPsQ\UsWsEDUDEDUWsJMDWsYOHUsVLPLW1sPsQ\UsTsWsVLJXURKHWYOHIVKPsULDGKH
EHVXHVKPsULDQsYOHUsVLPGXKHWWsUULWHWQLYHOLLTsQGUXHVKPsULVsWsWsJMLWKsPsVXHVYHHYH
dhe shkollave, e cila realizohet nëpërmjet hartimit, mirëkuptimit dhe zbatimit të niveleve të
arritjes për rezultatet e të nxënit të kompetencave.
Nivelet e arritjes shprehin kritere të njësuara për vlerësimin e njohurive, të shkathtësive dhe
TsQGULPHYH Ws Q[sQsVYH VLSDV IXVKDYH SsUNDWsVH .sWR QLYHOH KDUWRKHQ SsU Ws PXQGsVXDU
PsVXHVLWHWTsWsSsUFDNWRMQsDUULWMHQHNRPSHWHQFsVQJDQ[sQsVLMDQsIXQGWsoGRYLWLVLSDV
shkallëve përkatëse.
9OHUsVLPLULJRUR]ED]XDUQsQLYHOHWsSsUFDNWXDUDNULMRQEHVLPQsJM\NLPHWHPsVXHVYHHYH
MHSVLJXULWHSULQGsULWGKHWHWsWMHUsWTsWsJMLWKsQ[sQsVLWHWLNDQsDUULWMHWHW\UHQsSsUSXWKMH
me pritshmëritë.
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VI MODELET TË PLANIFIKIMEVE
1) Planifikimi vjetor;
2) Planifikimi sipas periudhave;
3) Planifikimi ditor.
VI.I PLANIFIKIMI VJETOR
TEMATIKAT
Gjuha dhe
komunikimi
muzikor
(6 orë)

Teknika dhe
procese
(17 orë)
Historia, muzika
dhe shoqëria
(12 orë)

Test

Detyrë
përmbledhëse/
Projekt

SHPËRNDARJA E PËRMBAJTJES LËNDORE SIPAS PERIUDHAVE
Shtator – Dhjetor
Janar – Mars
Prill – Qershor
12 orë
12 orë
11 orë

Kujtojmë së bashku
6KNDOODPX]LNRUHRe
Maxhore
6KNDOODPX]LNRUH
relative Si minore
Ushtrime këndimi Re
Maxhore dhe Si minore

6KNDOODSi Maxhore
6KNDOODSol minore
Ushtrime këndimi në
Re Maxhore dhe në
Si Maxhore

³5UMHGKQsNsQJsH
OLJMsULPH´
³9DMWDNDORYD´

³.XUEMHQI\HOOL
oLIWHOLD´
³3UDJXLYHJMsOLVs´

³-HWDNsUNRQGDVKXUL´

³/DGRQQDpPRELOH´

0X]LNDQsODVKWsVL

0X]LNDQsSHULXGKsQH
klasicizmit

0X]LNDQsPHVMHWs
3sUIDTsVXHVGKHYHSUD
0X]LNDQsSHULXGKsQH 0X]LNDLQVWUXPHQWDOH
5LOLQGMHV
në periudhën e
romantizmit
0X]LNDQsSHULXGKsQ 3sUIDTsVXHVGKHYHSUD
baroke
3sUIDTsVXHVGKHYHSUD
0X]LNDYRNDOH
në periudhën e
romantizmit
3sUIDTsVXHVGKHYHSUD
Verifikojmë njohuritë
Verifikojmë njohuritë
muzikore/Test
muzikore/Test
Projekt:

³<HVWHUGD\´
³7KHILQDO
FRXQWGRZQ´
³1MHUs]LWH
DJLPHYH´
0X]LNDQs
shekullin
;,;;;
0X]LND[KD]
EOX]GKHUHJWDMP
0X]LND
rok dhe pop
0X]LNDHOHKWs
VKTLSWDUH

Verifikojmë
njohuritë
muzikore/Test
3URMHNW-HWDGKHYHSUD
Projekt: Grupi
e një kompozitori
RVHNsQJsWDULLPL
preferuar
19
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Portofoli i të
nxënit
mund të
përmbajë

35 orë

20

1. Projekt individual
RVHQsJUXS 
2. 'HW\UDVKWsSLH±
krijime muzikore

3. (VH 
4. Kërkime mbi
çështje apo
informacione të
QGU\VKPH 
 Krijim CD dhe
DVD

12 orë

1. Projekt individual
RVHQsJUXS 
2. 'HW\UDVKWsSLH±
NULMLPHPX]LNRUH 
GHUL
3. (VH 
4. Kërkime mbi
çështje apo
informacione të
QGU\VKPH 
 Krijim CD dhe
DVD

12 orë

1. Projekt
individual ose
QsJUXS 
2. Detyra shtëpie
±NULMLPH
PX]LNRUH 
3. (VH 
4. Kërkime mbi
çështje apo
informacione
të ndryshme

 Krijim CD
dhe DVD
11 orë
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Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe
x
x
x
x

x
x
x
x

Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit
Zhvillon personalitetin e vet dhe është aktiv në veprimtaritë artistike.
Gjykon drejt mesazhin artistik.
6KSUHKHWQsSsUPMHWQMsNRPXQLNLPLWsTDUWsGKHWsVDNWsPHDQsWsJMXKsYHVLPEROHYH
shenjave dhe formave muzikore.
6KIU\Ws]RQPMHWHWDUWLVWLNHGKHPXQGsVLWsHNRPXQLNLPLWGKHWsWsVKSUHKXULWQsPX]LNs
në mënyrë të pavarur, të vazhdueshme, kritike dhe krijuese.
Kompetenca e të menduarit
3sUSXQRQQMRKXULWsPX]LNRUHQsPsQ\UsWsSDYDUXUNULMXHVHGKHPHSsUJMHJMsVL
=JMLGKSUREOHPHWsQGU\VKPHPX]LNRUHDUWLVWLNH
Zhvillon aftësitë për të menduar në mënyrë kritike, krijuese dhe ndërvepruese.
Ndjek udhëzimet për të realizuar një krijim apo veprimtari muzikore artistike.

Kompetenca e të mësuarit për të nxënë
x Vendos mjetet në funksion të realizimit të krijimit muzikor.
x Përdor burime të ndryshme informacioni për të realizuar një krijim muzikor.
x Krijon në mënyrë të pavarur detyrën e dhënë.
Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin
x 0HUUSsUVLSsURVHGUHMWRQDNWLYLWHWHWPX]LNRUHEUHQGDGKHMDVKWsNODVsVGXNHNRQWULEXDU
në mënyrë krijuese.
Kompetenca personale
x .ULMRQEHVLPLQWHYHWMDJMDWsYHSULPWDULYHPX]LNRUH
x 0HUUSMHVsQsPsQ\UsDNWLYHQsMHWsQDUWLVWLNHVKNROORUHGKHNRPXQLWHW
x 1GsUJMHJMsVRQYHWHQGKH]KYLOORQYHWsEHVLPLWGKHNULMLPLQHEHVLPLWWHWsWMHUsW
Kompetenca qytetare
x Promovon me të tjerët për çështje të ndryshme kulturore.
x 5HVSHNWRQSXQsQHWsWMHUsYH
x Bashkëpunon me të tjerët pavarësisht kulturës, aftësive dhe nevojave brenda dhe jashtë
VKNROOsVSsUQMsTsOOLPWsSsUEDVKNsW
Kompetenca digjitale
x 6KNsPEHQLQIRUPDFLRQVLGKHEDVKNsSXQRQQsUUMHWHWLQIRUPXHVHQsLQWHUQHW
x 3sUGRU QMHK PMHWHW Ws QGU\VKPH Qs IXQNVLRQ Ws LQIRUPDFLRQLW PX]LNRU VL PDJQHWRIRQ DXGLR
video, CD, DVD etj.
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Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të lëndës
Krijimi muzikor
Nxënësi/ja:
- krijon në ritmet e mësuara
GKHVKSMHJRQNULMLPLQH
YHW
- bën lidhje midis ritmeve
PX]LNRUH
- demonstron zbatimin e
njohurive të mësuara në
këtë shkallë, interpreton
njohuritë muzikore, duke i
lidhur ato me emocionet e
NsQJsYHTsNsQGRQ
- VKSMHJRQ
ndryshueshmërinë e
PX]LNsVJMDWsUHVSHNWLPLW
të simboleve.

22

Performimi/interpretimi
muzikor

Vlerësimi muzikor

Nxënësi/ja:
- VKSMHJRQIXQNVLRQLQ
- NXSWRQGKHVKSMHJRQ
dhe rolin e shkallëve
ndryshimin e kohëve tek
QsNsQJsWDSR
XVKWULPHWNsQJsWDSR
ushtrimet muzikore,
XVKWULPHWPX]LNRUH
duke demonstruar se i - shpreh emocionet e veta për
NDNXSWXDUDWRTDUWs
NsQJsWTsNsQGRQSsUGRUQMs
- këndon dhe interpreton
JMXKsWsTDUWsGKHWsWKMHVKWs
NsQJsWPHQGMHQMsGKH
PX]LNRUHJMDWsSsUMHWLPLW
HPRFLRQSHUIRUPRQ
emocional të pjesëve
LQWHUSUHWRQNsQJsWQs
PX]LNRUHTsGsJMRQ
RUJDQL]LPHWHNODVsV
- SsUMHWRQPX]LNsQHNsQJsYH
DSRWsVKNROOsV
dhe përdor një fjalor të
- këndon duke
WKMHVKWsPX]LNRU
respektuar kohët dhe
- respekton interpretimin dhe
simbolikat muzikore
SHUIRUPLPLQHVKRNsYH
QsXVKWULPHHPsVXDUD - ndan përvojën e vet artistike
- interpreton me zë ose
PHWsWMHUsWUHVSHNWRQNsQJs
¿VKNsOOLPsPRWLYHWQJD
WsNXOWXUDYHWsWMHUD
kryevepra të ndryshme - demonstron kuptimin e
muzikore vokale apo
WRQDOLWHWHYHQJDSMHVsWs
LQVWUXPHQWDOH
ndryshme muzikore duke
- SsUGRUPHGLD DVD,
dhënë mendimin e vet.
CDPDJQHWRIRQ SsU - EsQOLGKMHQGsUPMHWDVDMTsGL
të prezantuar punën
PELPX]LNsQNODVLNHERWsURUH
e vet mbi një muzikë
- EsQJM\NLPHNULWLNHQGDM
popullore, periudhë
një vepre muzikore, duke
KLVWRULNHELRJUD¿Ws
u mbështetur në elementet
një kompozitori apo
e JMXKsVPX]LNRUHformën
vepër muzikore të
muzikore, karakterin e
KXDM
SMHVsYHPX]LNRUH
- ndan përvojën e vet me - ndan përvojën/mendimin e
të tjerët.
YHWDUWLVWLNPHWsWMHUsW
- komunikon dhe shpreh
mendimin e vet rreth veprave
PX]LNRUHWsKXDMDWsGsJMXDUD
- UHÀHNWRQHPRFLRQHWTsLNULMRQ
QMsYHSsUPX]LNRUHJMDWs
NRKsVTsLQWHUSUHWRKHWOXKHW
- përdor një fjalor të thjeshtë
PX]LNRUUHVSHNWRQ
mendimin e shokëve.
Nxënësi/ja:
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VI.2 PLANIFIKIMI I PERIUDHËS SË PARË SHTATOR – DHJETOR
Nr.

Tematika

Temat
mësimore

Situata e parashikuar e
të nxënit

Burimet

1

Teknika dhe
procese

Kujtojmë së Situata e të nxënit:
7HNVWLLQ[sQsVLWHV
Provojmë njohuritë tona SRVWHUDRVHIRWR
bashku
,PSURYL]RKHWQMsNRQNXUV CD.
ose kuic me pyetje të
ndryshme rreth njohurive
më të rëndësishme të
PX]LNsVQJDNODVD9,,,

2

Teknika dhe
procese

³5UMHGK
QsNsQJsH
OLJMsULPH´

Situata e të nxënit:
Kënga dhe teksti
3VHSRHWLHTXDQfisnike
6KTLSsULQs"
Nxiten nxënësit/et të
flasin për vendin e tyre
GKHNUHQDULQsTsDWD
ato ndjejnë për të, duke
ULVMHOOsIMDOsWHNsQJsV

7HNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
SsUJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
PDWHULDOHQJD
LQWHUQHWLUUHWKWHPsV
NsQJDQsCD.

3

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

0X]LNDQs
lashtësi

Situata e të nxënit:
Instrumentet e
para muzikore
Nxënësit/et shohin me
kujdes instrumentet e
lashta muzikore të
SDUDTLWXUDQsILJXUs
dhe diskutojnë në
klasë rreth tyre.

7HNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
SsUJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
shembuj në CD.

4

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

0X]LNDQs
mesjetë

7HNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
SsUJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
shembuj në CD.



Teknika dhe
procese

³9DMWD
NDORYD´

Situata e të nxënit:
Zëri dhe këndimi
Lloji i zërave dhe të
kënduarit është pyetja
TsQ[LWQ[sQsVLWHWWs
dallojnë këndimin e korit
*UHJRULDQ
Situata e të nxënit:
Arbëria
Nxiten nxënësit/et
të falsin se çfarë dinë
SsUDUEsUHVKsWH,WDOLVs"
$HQMRKLQPX]LNsQ
e tyre?

7HNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
SsUJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
PDWHULDOHQJD
LQWHUQHWLUUHWKWHPsV
NsQJDQsCD.
23
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6

Gjuha dhe
komunikimi
muzikor

6KNDOOD
Situata e të nxënit:
muzikore Re Loja e radhitjes së notave
Maxhore
Kujtojmë lojën ku 8 nxënës
PEDMQsQsGXDUQJDQMsIOHWs
$WsVKNUXDUPHQJM\Us
notën përkatëse, vendosen
sipas vendndodhjes së notës
QsSHQWDJUDPLQHYL]DWXDUQs
dyshemenë e klasës, ku secili
OH[RQQRWsQTsPEDQQsGRUs
Re, mi, fa, sol, la, si, do, re.

7HNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
SDUDSsUJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
këndimi i shkallës Re
+QsQJMLWMHGKH]EULWMH
në CD.

7

Gjuha dhe
komunikimi
muzikor

6KNDOOD
muzikore
relative Si
minore

Situata e të nxënit:
Loja e radhitjes së notave
Kujtojmë lojën ku 8 nxënës
PEDMQsQsGXDUQJDQMsIOHWs
$WsVKNUXDUPHQJM\Us
notën përkatëse, vendosen
sipas vendndodhjes së notës
QsSHQWDJUDPLQHYL]DWXDUQs
dyshemenë e klasës, ku secili
OH[RQQRWsQTsPEDQQsGRUs
Si, do, re, mi, fa, sol, la, si.

7HNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
SDUDSsUJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
Këndimi i shkallës Sib
- QsQJMLWMHGKH]EULWMH
në CD.

8

Gjuha dhe
komunikimi
muzikor

Ushtrime
këndimi Re
Maxhore dhe
Si minore

Situata e të nxënit:
Ushtrimi im i preferuar
1[sQsVLWHWSsU]JMHGKLQ
të këndojnë ushtrimin
TsXSsOTHQPsVKXPs
GXNHVKSMHJXDUoGR
karakteristikë të tij.

7HNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
SDUDSsUJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
këndimi i shembujve.



Teknika dhe
procese

10

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

³-HWDNsUNRQ Situata e të nxënit:
GDVKXUL´
Jeta dhe kuptimi për të
Diskutohet me nxënësit/et
UUHWKWHNVWLWWsNsQJsV
³-HWDNsUNRQGDVKXUL´
GKHPHVD]KLWTsDMRVMHOO
0X]LNDQs Situata e të nxënit: Kuic mbi
periudhën e karakteristikat muzikore të
5LOLQGMHV
veprës që dëgjojmë
'XNHGsJMXDU pjesën
PX]LNRUH³$YH0DULV6WHOOD´
të Gijom Dyfej nxiten
nxënësit/et të përshkruajnë
shkurtimisht karakteristikat
e saj.
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7HNVWLLQ[sQsVLWHV
PDWHULDOHWsSsUJDWLWXUD
QJDPsVXHVLMD
PDWHULDOHQJDLQWHUQHWL
UUHWKWHPsV
NsQJDQsCD.
7HNVWLLQ[sQsVLWHV
PDWHULDOHWsSsUJDWLWXUD
QJDPsVXHVLMD
shembuj në CD.
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11

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

0X]LNDQs
periudhën
baroke

12

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

3sUIDTsVXHV Situata e të nxënit:
dhe vepra
Kompozitori im
i preferuar
Nxënësit/et nxiten
të përshkruajnë
kompozitorin e tyre të
preferuar nëpërmjet
YHSUsVTsDWDSsOTHMQs

13

Teknika dhe
procese

Verifikojmë
njohuritë
muzikore

Situata e të nxënit:
Stinët e vitit
Nxiten nxënësit/et të
SsUVKNUXDMQsDWsTsGLQs
rreth stinëve të vitit.
0sSDVNUDKDVRMQsGLVD
IUDJPHQWHPX]LNRUHQJD
³6WLQsW´H9LYDOGLWGKH
MDSLQQGMHVLWsTsSsUMHWRMQs
QJDULWPLPHORGLDGKH
dinamika muzikore në
secilën prej stinëve?

7HNVWLLQ[sQsVLWHV
PDWHULDOHWsSsUJDWLWXUD
QJDPsVXHVLMD
shembuj në CD.

7HNVWLLQ[sQsVLWHV
PDWHULDOHWsSsUJDWLWXUD
QJDPsVXHVLMD
shembuj të veprave
muzikore në CD.

Test

Projekt5:
Metodologjia
0HWRGDLQWHUDNWLYHEDVKNsYHSUXHVHJMLWKsSsUIVKLUsVH
3XQsQsJUXSGKHSXQsLQGLYLGXDOH
Hetimi dhe zbulimi
Zbatime praktike brenda dhe jashtë klase
0HWRGDLQWHJUXHVH
Bashkëbisedim
7HNQLNDTs]KYLOORMQsPHQGLPLQNULWLNGKHNULMXHV
3UH]DQWLPHQsIRUPDWsQGU\VKPHSsUIVKLUs7,.
Projekte kurrikulare
Vlerësimi:
- YOHUsVLPLSsUVKNUXHV
- YOHUsVLPLLGHW\UDYHSsUPEOHGKsVHRVHWHVW
- vlerësimi i portofolit.



7HPDHSURMHNWLWPXQGWsMHSHWTsQs¿OOLPWsYLWLWVKNROORUTsQ[sQsVLWHWWDSXQRMQsSsUJMDWs
SHULXGKsVVKWDWRU±GKMHWRU
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PLANIFIKIMI DITOR PËR PERIUDHËN SHTATOR – DHJETOR
Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: Kujtojmë së bashku

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
Provojmë njohuritë tona
,PSURYL]RKHWQMskuic me pyetje
të ndryshme rreth njohurive më të
UsQGsVLVKPHWsPX]LNsVQJDNODVDH

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- ULNXMWRQVDNWsGKHNRPXQLNRQTDUWsQMRKXULWs
PX]LNRUHTs]RWsURQ
- plotëson saktë njohuritë e marra në ushtrimet e
SsUJDWLWXUD
- SXQRQYHWsPRVHQsJUXS¿VKDWHSsUJDWLWXUD

Fjalë kyçe:
- QMRKXULWsED]sQJDNODVD
VKNDOOsWPX]LNRUHPHQMs
shenjë shartimi, muzika
SRSXOORUHYDOOHWGKHNsQJsW
popullore, ritmet e përziera,
IRUPDFLRQHWPX]LNRUHHWM 
- UUHJXOODWHNsQGLPLW

Burimet:
- WHNVWLLQ[sQsVLWÀHWRUMDHSXQsVPDWHULDOHWs
SDUDSsUJDWLWXUDQJDPsVXHVLMD
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve/eve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL ¿OORQ PH QMs YHSULPWDUL LQWHUDNWLYH NX PsVXHVLMD PXQG Ws SsUJDWLVs GLVD ¿VKD Ws
JDWVKPHSsUULNXMWLPLQHQMRKXULYHWsPDUUDQJDNODVDH0XQGWsLPSURYL]RKHWQMs kuic me
S\HWMHWsQGU\VKPHUUHWKQMRKXULYHPsWsUsQGsVLVKPHWsPX]LNsVQJDNODVDHNXSsUIVKLKHQ
QJD Ws WULD WHPDWLND SVK GXNH EsUs S\HWMH UUHWK ULWPHYH Ws SsU]LHUD VKNDOOsW DSR PX]LNsQ
SRSXOORUHGXNHYHQGRVXURVHVKIDTXUPHSURMHNWRUIRWRRVHIMDOLS\HWsVHNXQ[sQsVLWHW¿OORMQs
WsSsUJMLJMHQUUHWKS\HWMHYHTsOH[RMQs$WDDWRULNXMWRMQsGKH+LPQLQ.RPEsWDUGXNHQ[LWXU
GsVKLUsQHEDVKNsELVHGLPLWSsULGHQWLWHWLQHW\UHGKHVLPEROHWTsSsUIDTsVRMQsQMsNRPE
Ndërtimi i njohurive të reja
0sVXHVLMDNULMRQGLVD¿VKDSXQHWsQGU\VKPHSsUWsQ[LWXUQ[sQsVLWHWQs
- ULNXMWLPLQHQMRKXULYHWsPDUUDQsNODVsWsWsULNXMWRMQsNsQJsWPsWsEXNXUDVLGKHQ[LW
TsDWDWsÀDVLQGXNHGLVNXWXDUUUHWKPX]LNsVGKHVHoIDUsGRW¶XSsOTHQWHPsVKXPsWs
mësonin këtë vit.
- SORWsVLPLQPHVKNULPRVHPHJRMsXVKWULPHWQsWHNVWLQGKHÀHWRUHQHW\UH ,QIRUPDFLRQHWH
NsUNXDUD 
- NsQGLPLQHKLPQLWQsULWsPGKHLQWRQDFLRQYHWsPRVHQsJUXS
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- SORWsVLPLQHXVKWULPHYHTsDWDDWREsMQsOLGKXUPHQMRKXULWsPX]LNRUHQJDNODVD
- SORWsVLPLQHNXLFHYHGKHS\HWMHYHUUHWKQMRKXULYHPX]LNRUH
- NsQGLPLQNRUUHNWWsNsQJsVQsULWsPGKHLQWRQDFLRQGXNHUHVSHNWXDUUUHJXOODWHNsQGLPLW
Portofoli i nxënësit/es:
Përmban punime, të cilat realizohen brenda orës ose në vazhdimësi të periudhës.
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Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: ³5UMHGKQsNsQJsHOLJMsULPH´

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Kënga dhe teksti
3VHSRHWLHTXDQ¿VQLNH6KTLSsULQs"
1[LWHQQ[sQsVLWHWWsÀDVLQSsUYHQGLQH
W\UHGKHNUHQDULQsTsQGMHMQsSsUWsGXNH
ULVMHOOsIMDOsWHNsQJsV

Fjalë kyçe:
Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
- PHORGLDHNsQJsV
- WHNVWLLNsQJsV
Nxënësi/ja:
- UUHJXOODWHNsQGLPLW
- NRPXQLNRQTDUWsUUHWKIMDOsYHN\oHShqipëri,
NUHQDUL¿VQLNH
- këndon, duke respektuar teknikën e këndimit
SsUPHVUUHJXOODYHWsSsUFDNWXDUD
- LQWHUSUHWRQNsQJsWPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
- UHVSHNWRQLQWHUSUHWLPLQGKHSHUIRUPLPLQHVKRNsYH
- NsQGRQYHWsPGKHQsJUXS
Burimet:
7HNVWLLQ[sQsVLWPDWHULDOHWsSsUJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDPDWHULDOHQJDLQWHUQHWLUUHWKWHPsV
NsQJDQsCD.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVKRTsURUHQMRKXULSsU
VKRTsULQs
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve/eve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVXHVLMDVKNUXDQQsWDEHOsS\HWMHQ3VHSRHWLHTXDQ¿VQLNH6KTLSsULQs"
1[LWHQQ[sQsVLWHWWsÀDVLQSsUYHQGLQHW\UHGKHNUHQDULQsTsQGMHMQsSsUWsGXNHULVMHOOsIMDOsW
HNsQJsV
Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CDSsUGsJMLPNsQJD“Rrjedh në këngë dhe ligjërime”.
• 1[LWHQQ[sQsVLWHWWsÀDVLQGXNHWKsQsQsVHNsQJDGRWsLVKWHPsHEXNXUGKHNULMRQ
emocion përmes vetëm muzikës apo edhe përmes tekstit d.m.th të dyjave së bashku?
• Vendoset SsUVsULNsQJDSsUGsJMLPGKHvazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të
mëposhtëm:
- NsQGLPLYDUJSDVYDUJX
- SsUVsULWMDHYDUJMHYHKHUsSDVKHUH
- NsQGLPLLVWURIsV
- NsQGLPLLVWURIsVGKHUHIUHQLW
- SsUVsULWMDHNsQJsVQJD¿OOLPLQsIXQG
- LQWHUSUHWLPLLNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
- NsQGLPLLNsQJsVYHWsPGKHQsJUXS
Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i
NsQJsV
.sQJDNsQGRKHWGLVDKHUsQsLQWRQDFLRQGKHQsULWsPGXNHUHVSHNWXDUUUHJXOODWHNsQGLPLWGKH
GXNHHNsQGXDUQsJUXS
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Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GLVNXWLPLQPHQMsULWMHWULQUUHWKNDUDNWHULVWLNDYHWsVKTLSWDUsYH
- NsQGLPLQGXNHLQWHUSUHWXDUNsQJsQPHQGMHQMsGKHHPRFLRQVLSDVUUHJXOODYHWsNsQGLPLW
QsULWsPGKHLQWRQDFLRQ
- LQWHUSUHWLPLQHNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQYHWsPGKHQsJUXS
Detyra: Ese/krijim individual:3sUVKNUXDMHPRFLRQHWTsWsNULMRKHQQJDNMRNsQJsSsUPHV
një ese-je të shkurtër.
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH

6KsQLPHVSHFL¿NH
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Muzika 9

Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 0X]LNDQsODVKWsVL

Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- LGHQWL¿NRQLQVWUXPHQWHWHSDUDPX]LNRUHWs
NULMXDUDQsODVKWsVL
- OLVWRQGLVDNDUDNWHULVWLNDWsNsVDMPX]LNH
- krahason instrumentet e lashtësisë me
LQVWUXPHQWHWQsGLWsWHVRWPH
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.
Burimet:
7HNVWLLQ[sQsVLWPDWHULDOHWsSsUJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWCD/DVD.

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
Instrumentet e para muzikore.
Nxënësit/et shohin me kujdes instrumentet
HODVKWDPX]LNRUHWsSDUDTLWXUDQs¿JXUs
dhe diskutojnë në klasë rreth tyre.
Fjalë kyçe:
- 0X]LNDQsODVKWsVL
- instrumentet e para muzikore.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve/eve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHNXPsVXHVLMDYHQGRVQMsSRVWHUDSRQsSURMHNWRU
LQVWUXPHQWHWHODVKWDPX]LNRUHWsSDUDTLWXUD1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsQsNODVsUUHWKW\UHGKHL
krahasojnë ato me instrumentet e sotme.
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• VKSMHJLPLQPELPX]LNsQQsODVKWsVLGKHLQVWUXPHQWHWPX]LNRUHGXNHLSDUDTLWXUDWRPHIRWR
postera apo në DVD
• VKSMHJLPLQHNDUDNWHULVWLNDYHWsLQVWUXPHQWHYHPX]LNRUHQsODVKWsVLQsVKWHWHWsQGU\VKPH
• nxitjen e nxënësve/eve për të bërë krahasimin e instrumenteve dhe mënyrave të këndimit në
ODVKWsVL
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQGKH
LQVWUXPHQWHWQsODVKWsVLQJDinterneti, JMLWKDVKWX dhe prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- LGHQWL¿NLPLQHOORMHYHWsLQVWUXPHQWHYHPX]LNRUHQsODVKWsVL
- VKSMHJLPLQH]KYLOOLPLWWsPX]LNsVQsODVKWsVL5RPs(JMLSW*UHTLHWM
- JMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQGKHLQVWUXPHQWHWQsODVKWsVL
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
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Detyra: Hulumto UUHWKLQVWUXPHQWHYHPX]LNRUHWsSsUGRUXUDQsODVKWsVL PXQGWsNsUNRVK
QsLQWHUQHWDSRWsVKÀHWRVKEXULPHWsWMHUDLQIRUPDFLRQL *MHMWsGKsQDWsQGU\VKPHIRWRJUD¿
RVHYL]DWLPHWsLQVWUXPHQWLWNDUDNWHULVWLNDWsWLM PDWHULDOLIRUPD KLVWRULHWMGKHSDUDTLWLH
diskutoji në klasë.
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH

6KsQLPHVSHFL¿NH
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Muzika 9

Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 0X]LNDQsPHVMHWs

Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- LGHQWL¿NRQOORMHWHNsQGLPLWQsPHVMHWs
- GDOORQNsQGLPLQJUHJRULDQQJDOORMHWsWMHUD
NsQGLPL
- VKSMHJRQNDUDNWHULVWLNDWHPX]LNsVPRQRGLNH
GKHDVDMSROLIRQLNH
- VKSMHJRQNXSWLPLQSsUQHXPDW
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.
Burimet:
Teksti i nxënësit/es, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWCD/DVD.

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Zëri dhe këndimi.
Lloji i zërave dhe të kënduarit është
S\HWMDTsQ[LWQ[sQsVLWHWWsGDOORMQs
NsQGLPLQHNRULW*UHJRULDQ
-

Fjalë kyçe:
0X]LNDQsPHVMHWs
OORMHWHNsQGLPLW
NRULJUHJRULDQ
3ROLIRQL
neumat.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve/eve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL ¿OORQ PH QMs YHSULPWDUL NRQNUHWH NX PsVXHVLMD YHQGRV QMs SRVWHU DSR Qs SURMHNWRU
¿JXUsPHQHXPDWRVHQMsIUDJPHQWGsJMLPRUQJDNRUL*UHJRULDQ/ORMLL]sUDYHGKHWsNsQGXDULW
sVKWsS\HWMDTsQ[LWQ[sQsVLWHWWsGDOORMQsNsQGLPLQHNRULW*UHJRULDQ
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• VKSMHJLPLQPELPX]LNsQQsPHVMHWsGKHQJMDUMHWKLVWRULNHWsDVDMSHULXGKHGXNHSDUDTLWXUIRWR
DUNLWHNWXUsGKHSHUVRQDOLWHWHWsNsVDMSHULXGKH
• VKSMHJLPLQHQHXPDYHVLSDUDUHQGsVHWsVKNULPLWPX]LNRU
• VKSMHJLPLQNRQNUHWSsUPHVGsJMLPLWWsNRULWJUHJRULDQPRQRGLVsGKHSROLIRQLVs
• Q[LWMHQHQ[sQsVYHHYHSsUWsEsUsNUDKDVLPLQPLGLVNsQGLPLWJUHJRULDQGKHQMsNsQGLPLWMHWsU
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELNsQGLPLQJUHJRULDQ
QJDinterneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- LGHQWL¿NLPLQHNsQGLPLWJUHJRULDQQsPHVMHWs
- GDOOLPLQHQHXPDYHVLVKNULPPX]LNRU
- VKSMHJLPLQHPRQRGLVsGKHSROLIRQLVs
- JMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQQsPHVMHWs
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
Detyra: Gjej QsLQWHUQHWWsGKsQDUUHWKYHSULPWDULVsVs*XLGRG¶$UHFRVGXNHSDVXUSDUDV\VK
pyetjet e mëposhtme:
Ku lindi dhe jetoi Guido d’Areco?
Çfarë risish solli ai në muzikë?
Si nndikoi
dik ai në zhvillimin e historisë së muzikës?
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH
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Libër mësuesi

Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: ³9DMWDNDORYD´

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Arbëria
1[LWHQQ[sQsVLWHWWsÀDVLQVHoIDUs
GLQsSsUDUEsUHVKsWH,WDOLVs"
$HQMRKLQPX]LNsQHW\UH"

Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- NRPXQLNRQTDUWsUUHWKQMRKXULYHTsNDSsU
arbëreshët
- këndon, duke respektuar teknikën e këndimit
SsUPHVUUHJXOODYHWsSsUFDNWXDUD
- LQWHUSUHWRQNsQJsWPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
- respekton interpretimin dhe performimin e
VKRNsYH
- NsQGRQYHWsPGKHQsJUXS

Fjalë kyçe:
- 0HORGLDHNsQJsV
- WHNVWLLNsQJsV
- UUHJXOODWHNsQGLPLW

Burimet:
Teksti i nxënësit/es, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDPDWHULDOHQJDLQWHUQHWLUUHWKWHPsV
NsQJDQsCD.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVKRTsURUHQMRKXULSsU
VKRTsULQs
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve/eve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVXHVLMDH¿OORQRUsQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWGXNHQ[LWXUQ[sQsVLWHWWsÀDVLQVHoIDUsGLQs
SsUDUEsUHVKsWH,WDOLVs"$HQMRKLQPX]LNsQHW\UH"
Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CDSsUGsJMLPNsQJD“Vajta kalova”.
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:
- NsQGLPLYDUJSDVYDUJX
- SsUVsULWMDHYDUJMHYHKHUsSDVKHUH
- NsQGLPLLVWURIsV
- NsQGLPLLVWURIsVGKHUHIUHQLW
- SsUVsULWMDHNsQJsVQJD¿OOLPLQsIXQG
- LQWHUSUHWLPLLNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
- NsQGLPLLNsQJsVYHWsPGKHQsJUXS
Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i
NsQJsV
.sQJDNsQGRKHWGLVDKHUsQsLQWRQDFLRQGKHQsULWsPGXNHUHVSHNWXDUUUHJXOODWHNsQGLPLWGKH
GXNHHNsQGXDUHQsJUXS
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Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GLVNXWLPLQPHQMsULWMHWULQUUHWKKLVWRULVsVsDUEsUHVKsYHGKHVKSsUQJXOMHVVsW\UH
- NsQGLPLQGXNHLQWHUSUHWXDUNsQJsQPHQGMHQMsGKHHPRFLRQVLSDVUUHJXOODYHWsNsQGLPLWQs
ULWsPGKHLQWRQDFLRQ
- LQWHUSUHWLPLQHNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQYHWsPGKHQsJUXS
Detyra: Gjej në internet të dhëna të ndryshme mbi historikun e arbëreshëve
VKSsUQJXOMDGKHYHQGRVMDHW\UHQs,WDOLJMXKDNXOWXUDDUWLPX]LND %sMQMsSsUPEOHGKMHWs
VKNXUWsUGKHSDUDTLWHQsNODVs
Krijo QMsDOEXPPHNsQJsWs ndryshme arbëreshe.
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH

6KsQLPHVSHFL¿NH
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Libër mësuesi

Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika:
Gjuha dhe komunikimi muzikor
Tema mësimore:
6KNDOODPX]LNRUHRe Maxhore

Rezultatet e të nxënit të
kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- demonstron kuptimin e shkallës
PX]LNRUH
- QGsUWRQVKNDOOsQ5HQsQJMLWMHGKHQs
]EULWMH
- NRPXQLNRQTDUWsQMRKXULWsPX]LNRUH
PELVKNDOOsQPX]LNRUH
- NsQGRQVDNWsQJDDQDLQWRQDFLRQLW
VKNDOOsQ5HQsQJMLWMHGKH]EULWMH
- ndan përvojën e vet artistike me të tjerët.
Burimet:

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Loja e radhitjes së notave
Q[sQsVPEDMQsQsGXDUQJDQMsÀHWs
$WsVKNUXDUPHQJM\UsQRWsQSsUNDWsVH
vendosen sipas vendndodhjes së notës në
SHQWDJUDPLQHYL]DWXDUQsG\VKHPHQsH
NODVsVNXVHFLOLOH[RQQRWsQTsPEDQQsGRUs
Re,do#,si,la,sol,fa#,mi,re.9HQGRVHWSsUGsJMLP
meloditë e vendosura në CD dhe përshkruaj
QGU\VKLPHWTsDUULQWsGDOORVKPHVW\UH
Fjalë kyçe:
- 6KNDOOsPX]LNRUH
- 6KNDOOD5HPDGKRUH

Lidhja me fushat e tjera:

Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUD
QJDPsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLW6KNDOOD
5HQsQJMLWMHGKH]EULWMHQsCD.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHNXPsVXHVLMDSsU]JMHGKQ[sQsVHPEDMQsQsGXDU
QJDQMsÀHWs$NXQsVHFLOsQSUHMW\UHVKNUXKHWPHQJM\UsQRWDWRe, do#, si, la, sol, fa#, mi, re.
$WDYHQGRVHQVLSDVYHQGQGRGKMHVVsQRWsVQsSHQWDJUDPLQHYL]DWXDUQsG\VKHPHQsHNODVsV
NXVHFLOLOH[RQQRWsQTsPEDQQsGRUsRe, do#, si, la, sol, fa#, mi, re.
Ndërtimi i njohurive të reja
2UDPsVLPRUHYD]KGRQPsWHMNXPsVXHVLMD¿OORQ
• VKSMHJLPLQHVKNDOOsV5HPD[KRUHGKHQGsUWLPLQHVDMQsQJMLWMHGKHQs]EULWMHGXNH
VKSMHJXDUVHVKNDOODsVKWsUHQGLWMDJUDGXDOHHQRWDYHPX]LNRUHWsYHQGRVXUDQMsUDSDV
WMHWUsVGKHNXVHFLODSUHMW\UHNDQMsODUWsVLWsFDNWXDU
• OH[LPLQHVKNDOOsVGKHNsQGLPLQHVDMQsQJMLWMHGKHQs]EULWMH
• NsQGLPLQYHWsPGKHQsJUXSWsVKNDOOsVGLVDKHUs
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Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GLVNXWLPHWTsDWDDWREsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPELVKNDOOsQPX]LNRUH
- QGsUWLPLQHVKNDOOsV5HGKHNXSWLPLQHVDM
- NsQGLPLQNRUUHNWWsVKNDOOsVQsLQWRQDFLRQQsQJMLWMHGKHQs]EULWMH
- EDVKNsSXQLPLQGKHNsQGLPLQQsJUXSWsVKNDOOsVEDVKNsSXQLPLWQsJUXSPHWsWMHUsW
Detyra: Krijo në fletoren tënde një ushtrim me 16 masa në tonalitetin Re +.
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH

6KsQLPHVSHFL¿NH
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Libër mësuesi

Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika: Gjuha dhe komunikimi muzikor
Tema mësimore: 6KNDOODPX]LNRUHSi minore

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Loja e radhitjes së notave
Q[sQsVPEDMQsQsGXDUQJDQMsÀHWs$Ws
VKNUXDUPHQJM\UsQRWsQSsUNDWsVHYHQGRVHQ
VLSDV YHQGQGRGKMHV Vs QRWsV Qs SHQWDJUDPLQ
e vizatuar në dyshemenë e klasës, ku secili
OH[RQQRWsQTsPEDQQsGRUsSi, do#, re, mi,
fa#, sol, la, si.9HQGRVHQSsUGsJMLPPHORGLWs
në CDGKHSsUVKNUXDMQGU\VKLPHWTsDUULQWs
dallosh mes tyre.

Fjalë kyçe:
Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
- 6KNDOOsPX]LNRUH
- VKNDOOD6LPLQRUH
Nxënësi/ja:
- GHPRQVWURQNXSWLPLQHVKNDOOsVPX]LNRUH
- QGsUWRQVKNDOOsQ6LQsQJMLWMHGKHQs]EULWMH
- NRPXQLNRQTDUWsQMRKXULWsPX]LNRUHPEL
VKNDOOsQPX]LNRUH
- NsQGRQVDNWsQJDDQDLQWRQDFLRQLWVKNDOOsQ6L
PLQRUHQsQJMLWMHGKH]EULWMH
- ndan përvojën e vet artistike me të tjerët.
Burimet:

Lidhja me fushat e tjera:

Teksti i nxënësit/es, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKNDOOD6LQs
QJMLWMHGKH]EULWMHQsCD.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHNXPsVXHVLMDSsU]JMHGKQ[sQsVTsWsPEDMQsQsGXDU
QJDQMsÀHWs$NXQsVHFLOsQSUHMW\UHVKNUXKHWPHQJM\UsQRWDWSi, do#, re, mi, fa#, sol, la, si.$WD
YHQGRVHQVLSDVYHQGQGRGKMHVVsQRWsVQsSHQWDJUDPLQHYL]DWXDUQsG\VKHPHQsHNODVsVNXVHFLOL
OH[RQQRWsQTsPEDQQsGRUsSi, do#, re, mi, fa#, sol, la, si.
Ndërtimi i njohurive të reja
2UDPsVLPRUHYD]KGRQPsWHMNXPsVXHVLMD¿OORQ

• VKSMHJLPLQHVKNDOOsV6LPLQRUHGKHQGsUWLPLQHVDMQsQJMLWMHGKHQs]EULWMHGXNH
VKSMHJXDUVHVKNDOODsVKWsUHQGLWMDJUDGXDOHHQRWDYHPX]LNRUHWsYHQGRVXUDQMsUDSDV
WMHWUsVGKHNXVHFLODSUHMW\UHNDQMsODUWsVLWsFDNWXDU
• OH[LPLQHVKNDOOsVGKHNsQGLPLQHVDMQsQJMLWMHGKHQs]EULWMH
• NsQGLPLQYHWsPGKHQsJUXSWsVKNDOOsVGLVDKHUs
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GLVNXWLPHWTsDWDEsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPELVKNDOOsQPX]LNRUH
- QGsUWLPLQHVKNDOOsV6LGKHNXSWLPLQHVDM
- NsQGLPLQNRUUHNWWsVKNDOOsVQsLQWRQDFLRQQsQJMLWMHGKHQs]EULWMH
- EDVKNsSXQLPLQGKHNsQGLPLQQsJUXSWsVKNDOOsVEDVKNsSXQLPLWQsJUXSPHWsWMHUsW
Detyra: Krijo në fletoren tënde një ushtrim me 16 masa në tonalitetin Si minore.
Portofoli i nxënësit/es:3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH
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Muzika 9

Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika: Gjuha dhe komunikimi muzikor
Tema mësimore: Ushtrime këndimi në Re
maxhore dhe Si minore

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
Ushtrimi im i preferuar
1[sQsVLWHWSsU]JMHGKLQWsNsQGRMQs
XVKWULPLQTsXSsOTHQPsVKXPsGXNH
VKSMHJXDUoGRNDUDNWHULVWLNsWsVDM

Fjalë kyçe:
Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
- Ushtrime këndimi
Nxënësi/ja:
- demonstron kuptimin e ushtrimeve melodike
QsVKNDOOsWHPsVXDUD
- NsQGRQVDNWsQJDDQDLQWRQDFLRQLWXVKWULPHW
PHROGLNH
- EDVKNsSXQRQJMDWsNsQGLPLWWsXVKWULPHYHQs
JUXSHPHWsWMHUsW
Burimet:
Teksti i nxënësit/es, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKNDOOD6LQs
QJMLWMHGKH]EULWMHQsCD.

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHNXPsVXHVLMDVKNUXDQQMsXVKWULPGKH¿OORQWsNsQGRMs
DWs Vs EDVKNX PH Q[sQsVLWHW 3DVWDM YHWs Q[sQsVLWHW ]JMHGKLQ Ws PsVRMQs GKH Ws NsQGRMQs
XVKWULPLQTsGXDQ
Ndërtimi i njohurive të reja
2UDPsVLPRUHYD]KGRQPsWHMNXQ[sQsVLMD¿OORQ
• NsQGLPLQYHWsPQsULWsPGKHLQWRQDFLRQXVKWULPHWQsWHNVWLQHYHW
• NsQGLPLQQsJUXSQsULWsPGKHLQWRQDFLRQXVKWULPHWQsWHNVWLQHYHW
• VKSMHJLPLQHQGsUWLPLQHXVKWULPLWPX]LNRUQsNRKsWTsDLDMRNDPsVXDU
• NsQGLPLQYHWsPGKHQsJUXSWsXVKWULPHYHGLVDKHUs
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- NsQGLPLQNRUUHNWWsXVKWULPHYHYHWsPGKHQsJUXSQsULWsPGKHLQWRQDFLRQ
- EDVKNsSXQLPLQGKHNsQGLPLQQsJUXSWsXVKWULPHYHPHORGLNHQsJUXSPHWsWMHUsW
Detyra: Përsëritje e ushtrimeve të kënduara në klasë.
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Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: ³-HWDNsUNRQGDVKXUL´

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Jeta dhe kuptimi për të
'LVNXWRKHWPHQ[sQsVLWHWUUHWKWHNVWLWWsNsQJsV
³-HWDNsUNRQGDVKXUL´GKHPHVD]KLWTsDMRVMHOO

Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- NRPXQLNRQTDUWsoIDUsNXSWRQPHIMDOsWjetë
dhe dashuri
- këndon duke respektuar teknikën e këndimit
SsUPHVUUHJXOODYHWsSsUFDNWXDUD
- LQWHUSUHWRQNsQJsWPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
- respekton interpretimin dhe performimin e
VKRNsYH
- NsQGRQYHWsPGKHQsJUXS

Fjalë kyçe:
- 0HORGLDHNsQJsV
- WHNVWLLNsQJsV
- UUHJXOODWHNsQGLPLW

Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDPDWHULDOHQJDLQWHUQHWLUUHWKWHPsV
NsQJDQsCD.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVKRTsURUHQMRKXULSsU
VKRTsULQs
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVXHVLMDH¿OORQRUsQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHGXNHQ[LWXUQ[sQsVLWHWWsÀDVLQVHoIDUsGLQs
SsUDUEsUHVKsWH,WDOLVs"$HQMRKLQPX]LNsQHW\UH"
Ndërtimi i njohurive të reja
- Vendoset në CDSsUGsJMLPNsQJD“-HWDNsUNRQGDVKXUL´
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:
• NsQGLPLYDUJSDVYDUJX
• SsUVsULWMDHYDUJMHYHKHUsSDVKHUH
• NsQGLPLLVWURIsV
• NsQGLPLLVWURIsVGKHUHIUHQLW
• SsUVsULWMDHNsQJsVQJD¿OOLPLQsIXQG
• LQWHUSUHWLPLLNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
• NsQGLPLLNsQJsVYHWsPGKHQsJUXS
Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i
NsQJsV
.sQJDNsQGRKHWGLVDKHUsQsLQWRQDFLRQGKHQsULWsPGXNHUHVSHNWXDUUUHJXOODWHNsQGLPLWGKH
GXNHHNsQGXDUQsJUXS
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GLVNXWLPLQPHQMsULWMHWULQUUHWKPHQGLPLWTsNDQsDWDSsUMHWsQGKHGDVKXULQs
- NsQGLPLQGXNHLQWHUSUHWXDUNsQJsQPHQGMHQMsGKHHPRFLRQVLSDVUUHJXOODYHWsNsQGLPLWQs
ULWsPGKHLQWRQDFLRQ
- LQWHUSUHWLPLQHNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQYHWsPGKHQsJUXS
Detyra:
D ty
De
.ULMLPLQGLYLGXDO DUWSDPRU PHWHPDWLNs³-HWDHVRWPMDGKHHDUGKPMD´
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH
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Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
Kuic mbi karakteristikat
Tema mësimore: 0X]LNDQsSHULXGKsQH5LOLQGMHV muzikore të veprës që dëgjojmë
'XNHGsJMXDU pjesën muzikore
³$YH0DULV6WHOOD´Ws*LMRP'\IHM
nxiten nxënësit/et të përshkruajnë
shkurtimisht karakteristikat e saj.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- VKSMHJRQOORMHWHIRUPDYHPX]LNRUHWsNULMXDUD
QsNsWsSHULXGKs
- VKSMHJRQVKNROODWSROLIRQLNHWsNsVDMSHULXGKH
GKHSsUIDTsVXHVLW
- LGHQWL¿NRQSsUPHVGsJMLPLWIRUPDWPX]LNRUH
GKHLQVWUXPHQWHWHNsVDMSHULXGKH
- NUDKDVRQGXNHPEDMWXUTsQGULPQGDMYHSUDYH
TsGsJMRQ
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.
Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKHPEXMPX]LNRUs
në CD/DVD.

-

Fjalë kyçe:
5LOLQGMH
OORMHWHNsQGLPLWPDGULJDO
EDODGs
NDoLD
shkolla polifonike.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL ¿OORQ PH QMs YHSULPWDUL NRQNUHWH NX PsVXHVLMD YHQGRV SsU Ws GsJMXDU SMHVsQ
PX]LNRUH³$YH0DULV6WHOOD´Ws*LMRP'\IHM1[LWHQQ[sQsVLWHWWsSsUVKNUXDMQsVKNXUWLPLVKW
NDUDNWHULVWLNDW H VDM Qs QMs SRVWHU DSR Qs SURMHNWRU ¿JXUs PH QHXPDWRVH QMs IUDJPHQW
GsJMLPRUQJDNRUL*UHJRULDQ/ORMLL]sUDYHGKHWsNsQGXDULWsVKWsS\HWMDTsQ[LWQ[sQsVLWHW
WsGDOORMQsNsQGLPLQHNRULW*UHJRULDQ
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• VKSMHJLPLQPELPX]LNsQQs5LOLQGMHGKHQJMDUMHWKLVWRULNHWsDVDMSHULXGKHGXNHSDUDTLWXU
IRWRDUNLWHNWXUsGKHSsUIDTsVXHVLWHPX]LNsVGKHVKNROODYHWsNsVDMSHULXGKH
• VKSMHJLPLQHIRUPDYHPX]LNRUHWsNULMXDUDJMDWsNsVDMSHULXGKH
• VKSMHJLPLQNRQNUHWSsUPHVGsJMLPLWWsNDUDNWHULVWLNDYHWsIRUPDYHPX]LNRUHGKH
LQVWUXPHQWHYHPX]LNRUH
• Q[LWMHQHQ[sQsVYHHYHSsUWsEsUsNUDKDVLPLQPLGLVVKNROODYHWsNsVDMSHULXGKH
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQQs
SHULXGKsQH5LOLQGMHVQJDinterneti dhe prezantimin e tyre në klasë.
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Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- LGHQWL¿NLPLQHIRUPDYHPX]LNRUHWsSHULXGKsVVs5LOLQGMHV
- GDOOLPLQHLQVWUXPHQWHYHPX]LNRUH
VKSMHJLPLQHIRUPLPLWWsVKNROODYHSROLIRQLNHGKHSsUIDTsVXHVYHWsW\UH
JMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQQs5LOLQGMH
EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
Detyra: Plotëso PHWHMQMRKXULWsHWXDGXNHJMHWXUPDWHULDOHQJDEXULPHLQIRUPDFLRQL
të ndryshme rreth:
- VKNROODYHSROLIRQLNHGKHSsUIDTsVXHVYHWsW\UH
- LQVWUXPHQWHYHPX]LNRUHTsX]KYLOOXDQJMDWs5LOLQGMHV
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH

6KsQLPHVSHFL¿NH
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Muzika 9

Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 0X]LNDQsSHULXGKsQH%DURNH

Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- MHSNXSWLPLQHWHUPLW%DURN
- LGHQWL¿NRQIRUPDWHPX]LNsVLQVWUXPHQWDOH
GKHDVDMYRNDOH
- VKSMHJRQJMLQLWsHUHMDQsNsWsSHULXGKs
- LGHQWL¿NRQOORMHWHYHSUDYHJMDWsGsJMLPLW
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.
Burimet:
Teksti i nxënësit/es, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKHPEXMQsCD/
DVD.

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Stinët e vitit
1[LWHQ Q[sQsVLWHW Ws SsUVKNUXDMQs DWs Ts GLQs
UUHWK VWLQsYH Ws YLWLW 0s SDV NUDKDVRMQs GLVD
IUDJPHQWHPX]LNRUHQJD³6WLQHW´H9LYDOGLWGKH
MDSLQ QGMHVLWs Ts SsUMHWRMQs QJD ULWPL PHORGLD
dhe dinamika muzikore në secilën prej stinëve.
-

Fjalë kyçe:
%DURN
PX]LNsLQVWUXPHQWDOH
NRQFHUW
PHORGUDPsRSHUD
EDOHW
oratorio.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL ¿OORQ PH QMs YHSULPWDUL NRQNUHWH NX PsVXHVLMD YHQGRV  IUDJPHQWH Ws VKNXUWUD QJD
³6WLQsW´H9LYDOGLW1[LWHQQ[sQsVLWHWWsSsUVKNUXDMQsDWsTsGLQsUUHWKVWLQsYHWsYLWLW0s
SDVNUDKDVRMQsIUDJPHQWHWHGsJMXDUDPX]LNRUHQJD³6WLQsW´H9LYDOGLWGKHMDSLQQGMHVLWsTs
SsUMHWRMQsQJDULWPLPHORGLDGKHGLQDPLNDPX]LNRUHQsVHFLOsQSUHMVWLQsYH
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• VKSMHJLPLQPELPX]LNsQQsSHULXGKsQ%DURNHQJMDUMHWKLVWRULNHWsNsVDMSHULXGKHGXNH
SDUDTLWXUIRWRDUNLWHNWXUsGKHSHUVRQDOLWHWHWsNsVDMSHULXGKH
• VKSMHJLPLQHJMLQLYHWsUHMDPX]LNRUHNRQFHUWLEDOHWLRSHUDRUDWRULR
• VKSMHJLPLQNRQNUHWSsUPHVGsJMLPLWWsNRQFHUWLW³6WLQsW´
• Q[LWMHQHQ[sQsVYHHYHSsUWsEsUsNUDKDVLPLQPLGLVYHSUDYHWsGsJMXDUD
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQHNsVDM
SHULXGKHQJDinterneti dhe prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GKsQLHQHNXSWLPLWWsWHUPLW%DURN
- LGHQWL¿NLPLWWsIRUPDYHWsPX]LNsVLQVWUXPHQWDOHGKHDVDMYRNDOH
- VKSMHJLPLQHOLQGMHVVsJMLQLYHWsUHMDQsNsWsSHULXGKs
- JMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQ%DURNH
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
Detyra: Kërko WsGKsQDUUHWKPX]LNsVQsSHULXGKsQEDURNH3sUGRUHLQIRUPDFLRQLQHJMHWXU
p të krijuar një album me foto ose CD me pjesë muzikore të kësaj periudhe.
për
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH
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Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 3sUIDTsVXHVGKHYHSUD

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- LGHQWL¿NRQQsSsUPMHWGsJMLPLWIRUPDGKHJMLQL
PX]LNRUHQJDSHULXGKDWHPsVXDUD
- VKSMHJRQNDUDNWHULVWLNDWHPX]LNsVTsGsJMRQ
GXNHSsUFDNWXDUHPULQGKHSHULXGKsQ
- LGHQWL¿NRQOORMHWHYHSUDYHJMDWsGsJMLPLW
- veçon veprën dhe kompozitorin e preferuar dhe
VKSMHJRQSVH
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.
Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUDQJD
mësuesi/ja, shembuj muzikorë në CD/DVD.

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
Kompozitori im i preferuar
Nxënësit/et nxiten të përshkruajnë
kompozitorin e tyre të preferuar,
QsSsUPMHWYHSUsVSsOTHMQs
Fjalë kyçe:
- 9HSUD
- kompozitorë.

Lidhja me fushat e tjera:
- shkencat sociale: historia,
JMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHGsJMLPLWsYHSUDYHPX]LNRUHNXQ[sQsVLWHWQ[LWHQWs
përshkruajnë llojet e veprave muzikore dhe kompozitorin e tyre të preferuar nëpërmjet veprës
TsDWDSsOTHMQs
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• GsJMLPLQHYHSUDYHWsSHULXGKDYHWsPDUUD
• SsUFDNWLPLQHNDUDNWHULVWLNDYHWsYHSUDYHVLSDVoGRSHULXGKH
• LGHQWL¿NLPLQHQGLNLPHYHDSRQJMDUMHYHQsNULMLPLQHYHSUDYH
• NUDKDVLPLQHYHSUDYHPHVW\UH
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsQJDinterneti, dhe
prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- LGHQWL¿NLPLQQsSsUPMHWGsJMLPLWWsIRUPDYHGKHJMLQLYHPX]LNRUHQJDSHULXGKDWHPsVXDUD
- VKSMHJLPLQHNDUDNWHULVWLNDYHWsPX]LNsVTsGsJMRQGXNHSsUFDNWXDUHPULQGKHSHULXGKsQ
- LGHQWL¿NLPLQHOORMLWWsYHSUsVJMDWsGsJMLPLW
- YHoLPLQHYHSUsVGKHNRPSR]LWRULQHSUHIHUXDUGKHVKSMHJRQSVH
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UH
personale.
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VI.2 PLANIFIKIMI I PERIUDHËS SË DYTË JANAR – MARS
Nr.

Tematika

Temat mësimore

Situata e parashikuar e të
nxënit

Burimet

1

Teknika dhe
procese

³.XUEMHQI\HOOL
oLIWHOLD´

Situata e të nxënit:
Nxiten nxënësit/et në klasë
UUHWKWHPsV³0X]LNDH
NUDKLQsVVLPH´3sUVKNUXDM
shkurtimisht disa elemente të
WUDVKsJLPLVsNXOWXURUH

THNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
NsQJDQsCD.

2

Gjuha dhe
komunikimi

6KNDOODSi b
Maxhore

Situata e të nxënit:
Loja e radhitjes së notave
Kujtojmë lojën ku 8 nxënës
PEDMQsQsGXDUQJDQMsÀHWs
$WsVKNUXDUPHQJM\Us
notën përkatëse dhe vendosen
sipas vendndodhjes së notës
QsSHQWDJUDPLQHYL]DWXDUQs
dyshemenë e klasës, ku secili
OH[RQQRWsQTsPEDQQsGRUs
Sib, do, re, mi, fa, sol, la, sib.

7HNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
shembuj të këndimit
të shkallës në CD.

3

Gjuha dhe
komunikimi

6KNDOODSol minore Situata e të nxënit:
Loja e radhitjes së notave
Kujtojmë lojën ku 8 nxënës
PEDMQsQsGXDUQJDQMsÀHWs
$WsVKNUXDUPHQJM\Us
notën përkatëse dhe vendosen
sipas vendndodhjes së notës
QsSHQWDJUDPLQHYL]DWXDUQs
dyshemenë e klasës, ku secili
OH[RQQRWsQTsPEDQQsGRUs
Sol, la, si b, do, re, mi, fa, sol.

THNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
shembuj të këndimit
të shkallës në CD.

4

Teknika dhe
procese

³3UDJXLYHJMsOLVs´ Situata e të nxënit:
Shqipëria vendi im
Diskutohet me nxënësit/et
NsQJD3VHSRHWLHNUDKDVRQ
6KTLSsULQsPHQsQsQ"

THNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
NsQJDQsCD.



Gjuha dhe
komunikimi

Ushtrime këndimi Situata e të nxënit:
në Re Maxhore dhe Ushtrimi im i preferuar
në Si bMaxhore
1[sQsVLWHWSsU]JMHGKLQ
WsNsQGRMQsXVKWULPLQTs
XSsOTHQPsVKXPsGXNH
VKSMHJXDUoGRNDUDNWHULVWLNs
të tij.

THNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
përJDWLWXUDQJD
mësuesi/ja.
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6

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

0X]LNDQs
periudhën e
klasicizmit

7

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

3sUIDTsVXHV
dhe vepra

8

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

0X]LND
instrumentale
në periudhën e
romantizmit



Histori, muzika
GKHVKRTsULD

3sUIDTsVXHV
dhe vepra

10

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

0X]LNDYRNDOH
në periudhën e
romantizmit

Situata e të nxënit: Karmen
Nxënësit/et nxiten të
përshkruajnë me fjalë të
thjeshta arien e famshme
³'DVKXULDsVKWsQMs]RJ
UHEHO´WsVKNsSXWXUQJDRSHUD
³.DUPHQ´HNRPSR]LWRULW
Zhorzh Bize, duke përshkruar
ndjesitë e tyre.

THNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
vepra muzikore në
CD.

11

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

3sUIDTsVXHV
dhe vepra

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

THNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
vepra muzikore në
CD.

12

Teknika dhe
SURFHVH 7 3

³/DGRQQDH
PRELOH´

Situata e të nxënit: Opera
ime e preferuar.
1[LWHQQ[sQsVLWHWWsÀDVLQ
UUHWKQMsRSHUDTsNDQs
QGMHNXUQs7YDSRVKIDTMH

13

Teknika dhe
SURFHVH 7 3

9HUL¿NRMPs
njohuritë muzikore
Test

THNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
NsQJDQsCD.
7HVWLSsUJDWLWXU
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THNVWLLQ[sQsVLWHV
materiale të
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
vepra muzikore në
CD.
THNVWLLQ[sQsVLWHV
Situata e të nxënit:
Kompozitori im i preferuar. materiale të
përJDWLWXUDQJD
Nxënësit/et nxiten të
përshkruajnë kompozitorin e PsVXHVLMD
vepra muzikore në
tyre të preferuar, nëpërmjet
CD.
YHSUsVTsDWDSsOTHMQs
THNVWLLQ[sQsVLWHV
Situata e të nxënit:
materiale të
Vallet hungareze
përJDWLWXUDQJD
9HQGRVHWQMsIUDJPHQWQJD
SMHVD³9DOOHWKXQJDUH]H´Ws PsVXHVLMD
Brahmsit dhe nxiten nxënësit/ vepra muzikore në
CD.
et të thonë disa terma
muzikore lidhur me veprën.
THNVWLLQ[sQsVLWHV
Situata e të nxënit:
Kompozitori im i preferuar. materiale të
përJDWLWXUDQJD
Nxënësit/et nxiten të
përshkruajnë kompozitorin e PsVXHVLMD
vepra muzikore në
tyre të preferuar, nëpërmjet
CD.
YHSUsVTsDWDSsOTHMQs
Situata e të nxënit:
Napoleoni dhe revolucioni
francez. Nxiten nxënësit/et
WsÀDVLQUUHWK5HYROXFLRQLW
%RUJMH])UDQFH]

Muzika 9
Metodologjia

-

0HWRGDLQWHUDNWLYHEDVKNsYHSUXHVHJMLWKsSsUIVKLUsVH
3XQsQsJUXSGKHSXQsLQGLYLGXDOH
Hetimi dhe zbulimi
Zbatime praktike brenda dhe jashtë klase
0HWRGDLQWHJUXHVH
Bashkëbisedim
7HNQLNDTs]KYLOORMQsPHQGLPLQNULWLNGKHNULMXHV
3UH]DQWLPHQsIRUPDWsQGU\VKPHSsUIVKLUs7,.
Projekte kurrikulare

Vlerësimi:

- YOHUsVLPLSsUVKNUXHV
- YOHUsVLPLLGHW\UDYHSsUPEOHGKsVHRVHWHVW
- vlerësimi i portofolit.
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Libër mësuesi

Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: ³.XUEMHQI\HOOLoLIWHOLD´

Rezultatet e të nxënit të
kompetencave të lëndës sipas temës
mësimore:
Nxënësi/ja:
- këndon duke respektuar teknikën e këndimit
SsUPHVUUHJXOODYHWsSsUFDNWXDUD
- LQWHUSUHWRQNsQJsWPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
- respekton interpretimin dhe performimin e
VKRNsYH
- NsQGRQYHWsPGKHQsJUXS
Burimet:
7HNVWLLQ[sQsVLWPDWHULDOHWsSsUJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDPDWHULDOHQJDLQWHUQHWLUUHWKWHPsV
.sQJDQsCD.

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
Nxiten nxënësit/et në klasë rreth temës
³0X]LNDHNUDKLQsVVLPH´
Përshkruaj shkurtimisht disa elemente
të WUDVKsJLPLVsNXOWXURUH
Fjalë kyçe:
- 0HORGLDHNsQJsV
- WHNVWLLNsQJsV
- UUHJXOODWHNsQGLPLW

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVKRTsURUHQMRKXULSsU
VKRTsULQs
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVXHVLMDH¿OORQRUsQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHGXNHQ[LWXUQ[sQsVLWHWQsNODVsUUHWKWHPsV
³0X]LND H NUDKLQsV VLPH´ $WDDWR SsUVKNUXDMQs VKNXUWLPLVKW GLVD HOHPHQWH Ws WUDVKsJLPLVs
kulturore.
Ndërtimi i njohurive të reja
- Vendoset në CDSsUGsJMLPNsQJD³.XUEMHQI\HOOLoLIWHOLD´
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:
• NsQGLPLYDUJSDVYDUJX
• SsUVsULWMDHYDUJMHYHKHUsSDVKHUH
• NsQGLPLLVWURIsV
• NsQGLPLLVWURIsVGKHUHIUHQLW
• SsUVsULWMDHNsQJsVQJD¿OOLPLQsIXQG
• LQWHUSUHWLPLLNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
• NsQGLPLLNsQJsVYHWsPGKHQsJUXS
Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i
NsQJsV
.sQJDNsQGRKHWGLVDKHUsQsLQWRQDFLRQGKHQsULWsPGXNHUHVSHNWXDUUUHJXOODWHNsQGLPLWGKH
GXNHHNsQGXDUQsJUXS
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Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GLVNXWLPLQPHQMsULWMHWULQUUHWKWUDVKsJLPLVsNXOWXURUHGXNHHSsUVKNUXDUNRQNUHWLVKWDWs
- NsQGLPLQGXNHLQWHUSUHWXDUNsQJsQPHQGMHQMsGKHHPRFLRQVLSDVUUHJXOODYHWsNsQGLPLW
QsULWsPGKHLQWRQDFLRQ
- LQWHUSUHWLPLQHNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQYHWsPGKHQsJUXS
Detyra: Kërko Ws GKsQD QJD EXULPH Ws QGU\VKPH LQIRUPDFLRQL SsU WHPsQ ³7UDVKsJLPLD
NXOWXURUH H NUDKLQsV VLPH´ GXNH X SsUTHQGUXDU WH PX]LND LQVWUXPHQWHW PX]LNRUH GKH YDOOHW
SRSXOORUH2UJDQL]RMLGKHSDUDTLWLDWRQsNODVs
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UH
personale.

6KsQLPHVSHFL¿NH
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Libër mësuesi

Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika: Gjuha dhe komunikimi muzikor
Tema mësimore: 6KNDOODPX]LNRUHSib Maxhore

Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- GHPRQVWURQNXSWLPLQHVKNDOOsVPX]LNRUH
- ndërton shkallën Sib MaxhoreQsQJMLWMHGKH
Qs]EULWMH
- NRPXQLNRQTDUWsQMRKXULWsPX]LNRUHPEL
VKNDOOsQPX]LNRUH
- NsQGRQVDNWsQJDDQDLQWRQDFLRQLWVKNDOOsQSib
MaxhoreQsQJMLWMHGKH]EULWMH
- ndan përvojën e vet artistike me të tjerët.
Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKNDOODSib
MaxhoreQsQJMLWMHGKH]EULWMHQsCD.

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
Loja e radhitjes së notave
Kujtojmë lojën ku 8 nxënës mbajnë
QsGXDUQJDQMsÀHWs$WsVKNUXDUPH
QJM\UsQRWsQSsUNDWsVHYHQGRVHQVLSDV
YHQGQGRGKMHVVsQRWsVQsSHQWDJUDPLQH
vizatuar në dyshemenë e klasës, ku secili
OH[RQQRWsQTsPEDQQsGRUsSib, do, re,
mi, fa, sol, la, sib.
Fjalë kyçe:
- VKNDOOD6LEPDGKRUH
- 7RQH±JM\VPsWRQH

Lidhja me fushat e tjera:
- 6KNHQFDW1DW\URUH0DWHPDWLND

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHNXPsVXHVLMDSsU]JMHGKQ[sQsVWë mbajnë në duar
QJDQMsÀHWs$NXQsVHFLOsQSUHMW\UHWsVKNUXKHQPHQJM\UsQRWDWSib, do, re, mi, fa, sol,
la, sib.$WDYHQGRVHQVLSDVYHQGQGRGKMHVVsQRWsVQsSHQWDJUDPLQHYL]DWXDUQsG\VKHPHQsH
NODVsVNXVHFLOLOH[RQQRWsQTsPEDQQsGRUsSib, do, re, mi, fa, sol, la, sib.
Ndërtimi i njohurive të reja
2UDPsVLPRUHYD]KGRQPsWHMNXPsVXHVLMD¿OORQ
• VKSMHJLPLQHVKNDOOsVSib MaxhoreGKHQGsUWLPLQHVDMQsQJMLWMHGKHQs]EULWMHGXNH
VKSMHJXDUVHVKNDOODsVKWsUHQGLWMDJUDGXDOHHQRWDYHPX]LNRUHWsYHQGRVXUDQMsUDSDV
WMHWUsVGKHNXVHFLODSUHMW\UHNDQMsODUWsVLWsFDNWXDU
• OH[LPLQHVKNDOOsVGKHNsQGLPLQHVDMQsQJMLWMHGKHQs]EULWMH
• NsQGLPLQYHWsPGKHQsJUXSWsVKNDOOsVGLVDKHUs
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GLVNXWLPHWTsDWDEsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPELVKNDOOsQPX]LNRUH
- ndërtimin e shkallës Sib MaxhoreGKHNXSWLPLQHVDM
- NsQGLPLQNRUUHNWWsVKNDOOsVQsLQWRQDFLRQQsQJMLWMHGKHQs]EULWMH
- GKHNsQGLPLQQsJUXSWsVKNDOOsVGKHEDVKNsSXQLPLWQsJUXSPHWsWMHUsW
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Detyra: Krijo në fletoren tënde një ushtrim me 16 masa në tonalitetin Sib Maxhore.
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH

6KsQLPHVSHFL¿NH
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Libër mësuesi

Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: Gjuha dhe komunikimi muzikor
Tema mësimore: 6KNDOODPX]LNRUHSol
minore

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Loja e radhitjes së notave
Q[sQsVPEDMQsQsGXDUQJDQMsÀHWs$Ws
VKNUXDUPHQJM\UsQRWsQSsUNDWsVHYHQGRVHQ
VLSDVYHQGQGRGKMHVVsQRWsVQsSHQWDJUDPLQH
vizatuar në dyshemenë e klasës, ku secili lexon
QRWsQTsPEDQQsGRUsSol, fa, mib, re, do, sib,
la, sol.9HQGRVHQSsUGsJMLPPHORGLWsQsCD
GKHSsUVKNUXDMQGU\VKLPHWTsDUULQWsGDOORVK
mes tyre.

Rezultatet e të nxënit të
kompetencave të lëndës sipas
temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- demonstron kuptimin e shkallës
PX]LNRUH
- ndërton shkallën Sol minore6LQs
QJMLWMHGKHQs]EULWMH
- NRPXQLNRQTDUWsQMRKXULWsPX]LNRUH
PELVKNDOOsQPX]LNRUH
- NsQGRQVDNWsQJDDQDLQWRQDFLRQLW
shkallën Sol minoreQsQJMLWMHGKH]EULWMH
- ndan përvojën e vet artistike me të tjerët.

Fjalë kyçe:
- VKNDOOD6ROPLQRUH
- ton -1/2 ton.

Burimet:
Teksti i nxënësit/es, materiale të përJDWLWXUD
QJDPsVXHVLMD)OHWRUMDHQ[sQsVLWVKNDOOD
Sol minoreQsQJMLWMHGKH]EULWMHQs CD.

Lidhja me fushat e tjera:
- 6KNHQFDW1DW\URUH0DWHPDWLND

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHNXPsVXHVLMDSsU]JMHGKQ[sQsVTsWsPEDMQsQsGXDU
QJDQMsÀHWs$NXQsVHFLOsQSUHMW\UHVKNUXKHWPHQJM\UsQRWDWSol, fa, mib, re, do, sb, la, sol.
$WDYHQGRVHQVLSDVYHQGQGRGKMHVVsQRWsVQsSHQWDJUDPLQHYL]DWXDUQsG\VKHPHQsHNODVsVNX
VHFLOLOH[RQQRWsQTsPEDQQsGRUsSol, fa, mib, re, do, sib, la, sol.
Ndërtimi i njohurive të reja
2UDPsVLPRUHYD]KGRQPsWHMNXPsVXHVLMD¿OORQ
• VKSMHJLPLQHVKNDOOsVSol minoreGKHQGsUWLPLQHVDMQsQJMLWMHGKHQs]EULWMHGXNH
VKSMHJXDUVHVKNDOODsVKWsUHQGLWMDJUDGXDOHHQRWDYHPX]LNRUHWsYHQGRVXUDQMsUDSDV
WMHWUsVGKHNXVHFLODSUHMW\UHNDQMsODUWsVLWsFDNWXDU
• OH[LPLQHVKNDOOsVGKHNsQGLPLQHVDMQsQJMLWMHGKHQs]EULWMH
• NsQGLPLQYHWsPGKHQsJUXSWsVKNDOOsVGLVDKHUs
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GLVNXWLPHWTsDWDEsMQsGXNHOLGKXUQMRKXULWsHW\UHPELVKNDOOsQPX]LNRUH
- ndërtimin e shkallës Sol minoreGKHNXSWLPLQHVDM
50
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- NsQGLPLQNRUUHNWWsVKNDOOsVQsLQWRQDFLRQQsQJMLWMHGKHQs]EULWMH
- GKHNsQGLPLQQsJUXSWsVKNDOOsVGKHEDVKNsSXQLPLWQsJUXSPHWsWMHUsW
Detyra: Krijo në fletoren tënde një ushtrim me 16 masa në tonalitetin Sol minore.
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH
6KsQLPHVSHFL¿NH
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Libër mësuesi

Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: ³3UDJXLYHJMsOLVs´

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Shqipëria vendi i im
'LVNXWRKHWPHQ[sQsVLWHWNsQJDSVHSRHWLH
NUDKDVRQ6KTLSsULQsPHQsQsQ

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
Fjalë kyçe:
lëndës sipas temës mësimore:
- PHORGLDHNsQJsV
Nxënësi/ja:
- WHNVWLLNsQJsV
- këndon duke respektuar teknikën e këndimit
- UUHJXOODWHNsQGLPLW
SsUPHVUUHJXOODYHWsSsUFDNWXDUD
- LQWHUSUHWRQNsQJsWPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
- respekton interpretimin dhe performimin e
VKRNsYH
- NsQGRQYHWsPGKHQsJUXS

Burimet:
Lidhja me fushat e tjera:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUD QJD - VKNHQFDWVKRTsURUHQMRKXULSsU
PsVXHVLMD PDWHULDO QJD LQWHUQHWL UUHWK WHPsV
VKRTsULQs
NsQJDQsCD.
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVXHVLMDH¿OORQRUsQPHGLVNXWLPLQPHWHPs³3VHSRHWLHNUDKDVRQ6KTLSsULQsPHQsQsQ´
$WDSsUVKNUXDMQs VKNXUWLPLVKWGLVDHOHPHQWHWsWUDVKsJLPLVsNXOWXURUH
Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CDSsUGsJMLPNsQJD³3UDJXLYHJMsOLVs´
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:
• NsQGLPLYDUJSDVYDUJX
• SsUVsULWMDHYDUJMHYHKHUsSDVKHUH
• NsQGLPLLVWURIsV
• NsQGLPLLVWURIsVGKHUHIUHQLW
• SsUVsULWMDHNsQJsVQJD¿OOLPLQsIXQG
• LQWHUSUHWLPLLNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
• NsQGLPLLNsQJsVYHWsPGKHQsJUXS
Gjatë mësimit të këngës, bëni kujdes të respektohet ritmi, intonacioni dhe interpretimi iNsQJsV
.sQJDNsQGRKHWGLVDKHUsQsLQWRQDFLRQGKHQsULWsPGXNHUHVSHNWXDUUUHJXOODWHNsQGLPLWGKH
HNsQGXDUQsJUXS
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GLVNXWLPLQPHQMsULWMHWULQUUHWKWUDVKsJLPLVsNXOWXURUHGXNHSsUVKNUXDUNRQNUHWLVKWDWs
- NsQGLPLQGXNHLQWHUSUHWXDUNsQJsQPHQGMHQMsGKHHPRFLRQVLSDVUUHJXOODYHWsNsQGLPLW
QsULWsPGKHLQWRQDFLRQ
- LQWHUSUHWLPLQHNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQYHWsPGKHQsJUXS
Detyra: Krijo një CDPHNsQJsTsLNXVKWRKHQDWGKHXW
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH
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Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: Gjuha dhe komunikimi muzikor
Tema mësimore: Ushtrime këndimi në
Re Maxhore dhe ne Si b Maxhore

Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- demonstron kuptimin e ushtrimeve melodike
QsVKNDOOsWHPsVXDUD
- NsQGRQVDNWsQJDDQDLQWRQDFLRQLWXVKWULPHW
PHROGLNH
- EDVKNsSXQRQJMDWsNsQGLPLWWsXVKWULPHYHQs
JUXSHPHWsWMHUsW
Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKNDOOsWHPsVXDUD
QsQJMLWMHGKH]EULWMHQsCD.

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
Ushtrimi im i preferuar
1[sQsVLWHWSsU]JMHGKLQWsNsQGRMQs
XVKWULPLQTsXSsOTHQPsVKXPsGXNH
VKSMHJXDUoGRNDUDNWHULVWLNsWsVDM
Fjalë kyçe:
- Ushtrime këndimi.

Lidhja me fushat e tjera:

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHNXPsVXHVLMDVKNUXDQQMsXVKWULPGKH¿OORQWsNsQGRMs
DWs Vs EDVKNX PH Q[sQsVLWHW 3DVWDM YHWs Q[sQsVLWHW ]JMHGKLQ Ws PsVRMQs GKH Ws NsQGRMQs
XVKWULPLQTsGXDQ
Ndërtimi i njohurive të reja
2UDPsVLPRUHYD]KGRQPsWHMNXQ[sQsVLWHW¿OORMQsWs
• NsQGRMQsYHWsPQsULWsPGKHLQWRQDFLRQXVKWULPHWQsWHNVWLQHW\UH
• NsQGRMQsQsJUXSQsULWsPGKHLQWRQDFLRQXVKWULPHWQsWHNVWLQHW\UH
• VKSMHJRMQsQGsUWLPLQHXVKWULPLWPX]LNRUQsNRKsWTsDWDNDQsPsVXDU
• NsQGLPLQYHWsPGKHQsJUXSWsXVKWULPHYHGLVDKHUs
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- NsQGLPLQNRUUHNWWsXVKWULPHYHYHWsPGKHQsJUXSQsULWsPGKHLQWRQDFLRQ
- EDVKNsSXQLPLQGKHNsQGLPLQQsJUXSWsXVKWULPHYHPHORGLNHQsJUXSPHWsWMHUsW
Detyra: Përsëritje e ushtrimeve të kënduara në klasë.
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Libër mësuesi

Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 0X]LNDQsSHULXGKsQH
klasicizmit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- MHSNXSWLPLQHWHUPLW.ODVLFL]sP
- LGHQWL¿NRQIRUPDWGKHJMLQLWsUHMDQs
PX]LNsQYRNDOHGKHLQVWUXPHQWDOH
- VKSMHJRQNXSWLPLQHWHUPDYHsimfoni, sonatë,
opera bufa dhe seria
- LGHQWL¿NRQOORMHWHYHSUDYHJMDWsGsJMLPLW
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
Napoleoni dhe revolucioni francez.
1[LWHQQ[sQsVLWHWWsÀDVLQUUHWK
5HYROXFLRQLW%RUJMH])UDQFH]
-

Fjalë kyçe:
.ODVLFL]sP
VLPIRQL
VRQDWs
RSHUDVHULD
opera bufa.

Burimet:
Lidhja me fushat e tjera:
teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUDQJD
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
PsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKHPEXMPX]LNRUs - JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
QJDYHSUDWsQGU\VKPHQsCD/DVD.
- artet: arti pamor.
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL ¿OORQ PH QMs YHSULPWDUL NRQNUHWH NX PsVXHVLMD YHQGRV QMs IUDJPHQW Ws VKNXUWsU QJD
Simfonia 3 HeroikeH%HWKRYHQLW1[LWHQQ[sQsVLWHWsÀDVLQUUHWK5HYROXFLRQLW%RUJMH])UDQFH]
i cili përkon pikërisht me periudhën kur shkroi Bethoveni këtë simfoni.
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• VKSMHJLPLQPELPX]LNsQHSHULXGKsV.ODVLNHGKHSsUIDTsVXHVLWHVDMGXNHLOLGKXUPHQJMDUMHW
KLVWRULNHWsDVDMSHULXGKHGXNHSDUDTLWXUIRWRDUNLWHNWXUsGKHSHUVRQDOLWHWHWsNsVDMSHULXGKH
• VKSMHJLPLQHJMLQLWsGKHIRUPDWPX]LNRUHTsX]KYLOOXDQPsWHMQJDNRPSR]LWRUsWHNsVDM
SHULXGKH
• VKSMHJLPLQNRQNUHWSsUPHVGsJMLPLWWsGLVDYHSUDYHPX]LNRUH
• Q[LWMHQHQ[sQsVYHHYHSsUWsEsUsNUDKDVLPLQPLGLVYHSUDYHWsGsJMXDUD
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQHNsVDM
SHULXGKHQJDinterneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- dhënien e kuptimit të termit Klasicizëm
- LGHQWL¿NLPLWWsJMLQLYHGKH]KYLOOLPLQHIRUPDYHsimfonia, sonata, opera bufa dhe seria
- JMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQKlasike
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
Detyra: Kërko WsGKsQDQJDEXULPHWsQGU\VKPHLQIRUPDFLRQLSsUWs]JMHUXDUQMRKXULWsUUHWK
NODVLFL]PLWGKHPRPHQWHYHWsWLMPsWsUsQGsVLVKPH IRWRSLNWXUDGRNXPHQWHKLVWRULNHHWM 
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHW H ]KYLOOXDUD QJD Q[sQsVLWHW UXKHQ Qs GRVMHQ H W\UH
personale.
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Muzika 9

Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 3sUIDTsVXHVGKHYHSUD

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
Kompozitori im i preferuar
Nxënësit/et nxiten të përshkruajnë
kompozitorin e tyre të preferuar nëpërmjet
YHSUsVTsSsOTHMQs

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- LGHQWL¿NRQQsSsUPMHWGsJMLPLWIRUPDGKHJMLQL
PX]LNRUHQJDYHSUDWHNRPSR]LWRUsYHNODVLNs
- VKSMHJRQNDUDNWHULVWLNDWHPX]LNsVTs
GsJMRQGXNHSsUFDNWXDUHPULQHYHSUsVGKH
NRPSR]LWRULQ
- LGHQWL¿NRQOORMHWHYHSUDYHJMDWsGsJMLPLW
- veçon veprën dhe kompozitorin e preferuar dhe
VKSMHJRQSVH
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

Fjalë kyçe:
- YHSUD
- kompozitorë.

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

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHGsJMLPLWsYHSUDYHPX]LNRUHNXQ[sQsVLWHWQ[LWHQWs
SsUVKNUXDMQsOORMHWHYHSUDYHPX]LNRUHGKHNRPSR]LWRULQHW\UHWsSUHIHUXDUQsSsUPMHWYHSUsVTs
DWDSsOTHMQs
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• GsJMLPLQHYHSUDYHWsSHULXGKDYHWsPDUUDQsVWXGLP
• SsUFDNWLPLQHNDUDNWHULVWLNDYHWsYHSUDYHVLSDVSHULXGKsVVsVWXGLXDU
• LGHQWL¿NLPLQHQGLNLPHYHDSRQJMDUMHYHQsNULMLPLQHYHSUDYH
• NUDKDVLPLQHYHSUDYHPHVW\UH
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsQJDinterneti, dhe
prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- LGHQWL¿NLPLQQsSsUPMHWGsJMLPLWWsIRUPDYHGKHJMLQLYHPX]LNRUHQJDSHULXGKDWHPsVXDUD
- VKSMHJLPLQHNDUDNWHULVWLNDYHWsPX]LNsVTsGsJMRQGXNHSsUFDNWXDUYHSUsQGKHHPULQHNRPSR]LWRULW
- LGHQWL¿NLPLQHOORMLWWsYHSUsVJMDWsGsJMLPLW
- YHoLPLQHYHSUsVGKHNRPSR]LWRULQHSUHIHUXDUGKHVKSMHJRQSVH
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
Detyrë:
Dety
t rë Krijo një CD me veprat më të mira të kompozitorëve të Klasicizmit.
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHW H ]KYLOOXDUD QJD Q[sQsVLWHW UXKHQ Qs GRVMHQ H W\UH
personale.
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Libër mësuesi

Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 0X]LNDLQVWUXPHQWDOHQs
periudhën e romantizmit

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- jep kuptimin e termit Romantizëm
- LGHQWL¿NRQIRUPDWGKHJMLQLPX]LNRUHPsWs
]KYLOOXDUDQsNsWsSHULXGKsLQVWUXPHQWDOH
- ÀHWSsUVKNROODWNRPEsWDUHWsPX]LNsVQs(YURSs
GKHSsUIDTsVXHVLWHW\UH
- LGHQWL¿NRQOORMHWHYHSUDYHJMDWsGsJMLPLW
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.
Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKHPEXMPX]LNRUs
QJDYHSUDPX]LNRUHWsQGU\VKPHQsCD/DVD.

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Vallet hungareze
9HQGRVHWQMsIUDJPHQWQJDSMHVD³9DOOHW
KXQJDUH]H´Ws%UDKPVLWGKHQ[LWHQ
nxënësit/et të thonë disa terma muzikore
OLGKXUPHVHVLQGLKHQNXUGsJMRMQs
veprën.
-

Fjalë kyçe:
5RPDQWL]sP
PX]LNsLQVWUXPHQWDOH
shkolla kombëtare të muzikës në
(YURSs
KXQJDUH]H

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHNXPsVXHVLMDYHQGRVQMsIUDJPHQWQJDSMHVD³9DOOHW
KXQJDUH]H´Ws%UDKPVLWGKHQ[LWHQQ[sQsVLWHWWsWKRQsVLQGLKHQNXUGsJMRMQsNsWsYHSsU
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• VKSMHJLPLQPELSHULXGKsQH5RPDQWL]PLWYHSUDWGKHSsUIDTsVXHVLWHVDMGXNHLOLGKXUPH
QJMDUMHWKLVWRULNHWsDVDMSHULXGKHGXNHSDUDTLWXUIRWRDUNLWHNWXUsGKHSHUVRQDOLWHWHWsNsVDM
SHULXGKH
• VKSMHJLPLQHJMLQLYHGKHIRUPDYHPX]LNRUHTsX]KYLOOXDQPsWHMQJDNRPSR]LWRUsWHNsVDMSHULXGKH
• VKSMHJLPLQNRQNUHWSsUPHVGsJMLPLWWsGLVDYHSUDYHPX]LNRUH
• Q[LWMHQHQ[sQsVYHHYHSsUWsEsUsNUDKDVLPLQPLGLVYHSUDYHWsGsJMXDUD
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQHNsVDM
SHULXGKHQJDinterneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- dhënien e kuptimit e termit RomantizëmGKHPX]LNsLQVWUXPHQWDOH
- LGHQWL¿NLPLWWsYHSUDYHPX]LNRUHVLsimfonia, sonata, koncerte instrumentale etj.
- JMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQLQVWUXPHQWDOHURPDQWLNH
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
Detyra: Kërko Ws GKsQD QJD EXULPH Ws QGU\VKPH LQIRUPDFLRQL SsU Ws ]JMHUXDU QMRKXULWs
UUHWKPX]LNsVLQVWUXPHQWDOHURPDQWLNHGKHPRPHQWHYHWHWLMPsWsUsQGsVLVKPH IRWRSLNWXUD
GRNXPHQWHKLVWRULNHHWM 
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH
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Muzika 9

Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 3sUIDTsVXHVGKHYHSUD

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
Kompozitori im i preferuar
Nxënësit/et nxiten të përshkruajnë
kompozitorin e tyre të preferuar të
periudhës së romantizmit, nëpërmjet
YHSUsVTsSsOTHMQs

Fjalë kyçe:
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
lëndës sipas temës mësimore:
- YHSUD
- kompozitorë.
Nxënësi/ja:
- LGHQWL¿NRQQsSsUPMHWGsJMLPLWIRUPDGKHJMLQL
PX]LNRUHQJDSHULXGKDWHPsVXDUD
- VKSMHJRQNDUDNWHULVWLNDWHPX]LNsVTsGsJMRQGXNH
SsUFDNWXDUHPULQHYHSUsVGKHNRPSR]LWRULQ
- LGHQWL¿NRQOORMHWHYHSUDYHJMDWsGsJMLPLW
- veçon veprën dhe kompozitorin e preferuar dhe
VKSMHJRQSVH
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.
Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUDQJD
mësuesi/ja, vepra muzikore në CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL ¿OORQ PH QMs YHSULPWDUL NRQNUHWH GsJMLPL Ws YHSUDYH PX]LNRUH NX Q[sQsVLWHW Q[LWHQ Ws
SsUVKNUXDMQsOORMHWHYHSUDYHPX]LNRUHGKHNRPSR]LWRULQHW\UHWsSUHIHUXDUQsSsUPMHWYHSUsVTs
SsOTHMQs
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
o
GsJMLPLQHYHSUDYHWsSHULXGKDYHWsPDUUDQsVWXGLP
o
SsUFDNWLPLQHNDUDNWHULVWLNDYHWsYHSUDYHWsSHULXGKsVTsNDQsVWXGLXDU
o
LGHQWL¿NLPLQHQGLNLPHYHDSRQJMDUMHYHQsNULMLPLQHYHSUDYH
o
krahasimin e veprave mes tyre.
o
Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsQJDinterneti, dhe
prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- LGHQWL¿NLPLQQsSsUPMHWGsJMLPLWWsIRUPDYHGKHJMLQLYHPX]LNRUHQJDSHULXGKDWHPsVXDUD
- VKSMHJLPLQHNDUDNWHULVWLNDYHWsPX]LNsVTsGsJMRQGXNHSsUFDNWXDUHPULQGKHSHULXGKsQ
- LGHQWL¿NLPLQHOORMLWWsYHSUsVJMDWsGsJMLPLW
- YHoLPLQHYHSUsVGKHNRPSR]LWRULQHSUHIHUXDUGKHVKSMHJRQSVH
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
Detyrë:
y Krijo një CD me veprat më të mira të kompozitorëve të Romantizmit.
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH
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Libër mësuesi

Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Karmen
Nxënësit/et nxiten të përshkruajnë
Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
me fjalë të thjeshta arien e famshme
Tema mësimore: 0X]LND YRNDOH Qs SHULXGKsQ H ³'DVKXULDsVKWsQMs]RJUHEHO´Ws
VKNsSXWXUQJDRSHUD³.DUPHQ´
romantizmit
e kompozitorit Zhorzh Bize duke
përshkruar, ndjesitë e tyre.
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- jep kuptimin e termit Romantizëm
- LGHQWL¿NRQJMLQLWsYRNDOHPX]LNRUHPHNDUDNWHU
NRPEsWDUWsNULMXDUDQsNsWsSHULXGKs
- LGHQWL¿NRQRSHUDWPsWsVSLNDWXUDJMDWsGsJMLPLW
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

Fjalë kyçe:
- 5RPDQWL]sP
- PX]LNsYRNDOH
- karakter kombëtar.

Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKHPEXMPX]LNRUs
QJDYHSUDWsQGU\VKPHQsCD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHNXPsVXHVLMDYHQGRVWsQ[LWsQ[sQsVLWHWWsSsUVKNUXDMQs
PH IMDOs Ws WKMHVKWD DULHQ H IDPVKPH ³'DVKXULD sVKWs QMs ]RJ UHEHO´ Ws VKNsSXWXU QJD RSHUD
³.DUPHQ´HNRPSR]LWRULW=KRU]K%L]HGXNHSsUVKNUXDUQGMHVLWsHW\UH
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• VKSMHJLPLQPELPX]LNsQYRNDOHWsRomantizmitYHSUDWGKHSsUIDTsVXHVLWHVDMGXNHLOLGKXUPH
QJMDUMHWKLVWRULNHWsDVDMSHULXGKHGXNHSDUDTLWXUIRWRDUNLWHNWXUsGKHSHUVRQDOLWHWHWsNsVDMSHULXGKH
• VKSMHJLPLQHRSHUDYHPHNDUDNWHUNRPEsWDUTsXNULMXDQGKH]KYLOOXDQPsWHMQJD
NRPSR]LWRUsWHNsVDMSHULXGKH
• VKSMHJLPLQNRQNUHWSsUPHVGsJMLPLWWsGLVDRSHUDYH
• Q[LWMHQHQ[sQsVYHHYHSsUWsEsUsNUDKDVLPLQPLGLVYHSUDYHWsGsJMXDUD
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQH
NsVDMSHULXGKHQJDinterneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- dhënien e kuptimin e termit RomantizëmGKHPX]LNsYRNDOH
- LGHQWL¿NLPLWWsYHSUDYHPX]LNRUHVLopera, kori i fëmijëve, recitativët etj.
- JMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQYRNDOHURPDQWLNH
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
Detyra: =JMLGKNRPSR]LWRULQWsQGWsSDUDSsOT\HUGKHNsUNRIDNWHLQWHUHVDQWHUUHWKMHWsVGKH
NULMLPWDULVsVsWLM%sMQMsSsUPEOHGKMHWsVKNXUWsUWsWsGKsQDYHWsJMHWXUDGXNHSsU]JMHGKXUDWR
TsWsGXNHQPsWsUsQGsVLVKPHHPEUHVsOsQsVH
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHpersonale.
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Muzika 9

Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 3sUIDTsVXHVGKHYHSUD

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Kompozitori im i preferuar
Nxënësit/et nxiten të përshkruajnë
kompozitorin e tyre të preferuar të muzikës
vokale të periudhës së romantizmit,
QsSsUPMHWYHSUsVTsSsOTHMQs

Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- LGHQWL¿NRQQsSsUPMHWGsJMLPLWJMLQLWsYRNDOH
PX]LNRUHQJDSHULXGKDWWsPsVXDUD
- VKSMHJRQNDUDNWHULVWLNDWHPX]LNsVTsGsJMRQ
GXNHSsUFDNWXDUYHSUsQGKHHPULQHDXWRULW
- LGHQWL¿NRQOORMHWHYHSUDYHJMDWsGsJMLPLW
- veçon veprën dhe kompozitorin e preferuar
GKHVKSMHJRQSVH
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

Fjalë kyçe:
- YHSUD
- kompozitorë.

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

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL ¿OORQ PH QMs YHSULPWDUL NRQNUHWH GsJMLPL Ws YHSUDYH PX]LNRUH NX Q[sQsVLWHW Q[LWHQ Ws
përshkruajnë kompozitorin e tyre të preferuar të muzikës vokale të periudhës së romantizmit,
QsSsUPMHWYHSUsVTsDWDSsOTHMQs
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• GsJMLPLQHYHSUDYHWsSHULXGKDYHWsPDUUDQsVWXGLP
• SsUFDNWLPLQHNDUDNWHULVWLNDYHWsYHSUDYHPX]LNRUHTsNDQsVWXGLXDU
• LGHQWL¿NLPLQHQGLNLPHYHDSRQJMDUMHYHQsNULMLPLQHYHSUDYHPX]LNRUH
• NUDKDVLPLQHYHSUDYHPHVW\UH
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsQJDinterneti, dhe
prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- LGHQWL¿NLPLQQsSsUPMHWGsJMLPLWWsIRUPDGKHJMLQLPX]LNRUHYRNDOHQJDSHULXGKDURPDQWLNH
- VKSMHJLPLQHNDUDNWHULVWLNDYHWsPX]LNsVYRNDOHTsGsJMRQWsNsVDMSHULXGKH
- LGHQWL¿NLPLQHOORMLWWsYHSUsVJMDWsGsJMLPLW
- YHoLPLQHYHSUsVGKHNRPSR]LWRULQHSUHIHUXDUGKHVKSMHJRQSVH
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
Detyrë: Krijo një CD me veprat më të mira të kompozitorëve të Romantizmit.
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH
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Libër mësuesi

Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: ³/DGRQQDHPRELOH´
Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- këndon arien, duke respektuar teknikën e
NsQGLPLWSsUPHVUUHJXOODYHWsSsUFDNWXDUD
- LQWHUSUHWRQNsQJsWPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
- respekton interpretimin dhe performimin e
VKRNsYH
- NsQGRQYHWsPGKHQsJUXS

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Opera ime e preferuar
1[LWHQQ[sQsVLWHWWsÀDVLQUUHWKQMsRSHUDTs
DWDNDQsQGMHNXUQs7YDSRVKIDTMH

-

Fjalë kyçe:
DULH
PHORGLDHNsQJsV
WHNVWLLNsQJsV
UUHJXOODWHNsQGLPLW

Burimet:
Lidhja me fushat e tjera:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUD QJD - VKNHQFDWVKRTsURUHQMRKXULSsU
PsVXHVLMD PDWHULDOH QJD LQWHUQHWL UUHWK WHPsV
VKRTsULQs
NsQJDQsCD.
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVXHVLMD H ¿OORQ RUsQ PH GLVNXWLPLQ PH WHPs ³2SHDUD LPH H SUHIHUXDU´ $WD SsUVKNUXDMQs
VKNXUWLPLVKWGLVDHOHPHQWHWsRSHUDVÀDVLQSVHMXSsOTHQNMRJMLQLPX]LNRUH
Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CDSsUGsJMLPDULD³/DGRQQDHPRELOH´
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:
• NsQGLPLYDUJSDVYDUJX
• SsUVsULWMDHYDUJMHYHKHUsSDVKHUH
• SsUVsULWMDHDULHVQJD¿OOLPLQsIXQG
• LQWHUSUHWLPLLNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
• këndimi i aries vetëm/solo.
Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i aries.
$ULDNsQGRKHWGLVDKHUsQsLQWRQDFLRQGKHQsULWsPGXNHUHVSHNWXDUUUHJXOODWHNsQGLPLW
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- NsQGLPLQGXNHHLQWHUSUHWXDUDULHQVLSDVUUHJXOODYHWsNsQGLPLWQsULWsPGKHLQWRQDFLRQ
- LQWHUSUHWLPLQHDULHVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQYHWsPGKHQsJUXS
Detyra: Kërko QJDEXULPHWsQGU\VKPHLQIRUPDFLRQLWsGKsQDSsUWHQRULQLuçiano Pavaroti për
W¶LSDUDTLWXUQsNODVs3XQLPL\WPXQGWsMHWsQMsCDPHNsQJsDSRDULHWsNsQGXDUDSUHMWLMQMs
MHWsVKNULPRVHQMsDOEXPPHIRWRQJDUROHWsQGU\VKPHWsWLM
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH
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VI.2 PLANIFIKIMI I PERIUDHËS SË TRETË PRILL - QERSHOR
Nr.

Tematika

Temat
mësimore

Situata e parashikuar e
të nxënit

Burimet

1

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

0X]LNDQH
shekullin
;,;;;

2

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

0X]LND[KD] Situata e të nxënit:
bluz dhe
“Good Morning Blues”
UHJWDMP
'XNHGsJMXDUWs
NsQGXDUQJD(OD
)LW[KHUDOGHYLGHQWRKHQ
karakteristikat e muzikës.

3

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

0X]LNDURN
dhe pop

THNVWLLQ[sQsVLW
Situata e të nxënit:
Roku dhe rrymat e tjera 0DWHULDOHWs
përJDWLWXUDQJD
'XNHGsJMXDUNsQJsW
³-DLOKRXVH5RFN´GKH³We PsVXHVLMD
are the world´GKHGLVNXWR 6KHPEXMPX]LNRUs
në CD.
duke bërë krahasimin
mes tyre dhe duke veçuar
ndryshimet për sa i përket
ritmit dhe melodisë.

4

Teknika dhe
procese

³<HVWHUGD\´

Situata e të nxënit:
Beatles
Nxiten nxënësit/et të
SsUVKNUXDMQsQGMHVLWsTsX
MHSNsQJDGXNHYHoXDUG\
karakteristika për ritmin
dhe melodinë.

Situata e të nxënit:
Muzika ndryshe
Nxiten nxënësit/et të
GsJMRMQs IUDJPHQWLQ
PX]LNRUQJD³5DSVRGLD
EOX´HNRPSR]LWRULW
Xhorxh Gershvin. U
kërkohet të krahasojnë
SsUMHWLPLQTsXNULMRKHQ
me përjetimin e veprës
SVK³6RQDWDHKsQsV´
H%HWKRYHQLW0HIMDOs
WsWKMHVKWDVKSMHJRKHQ
të përbashkëtat dhe
ndryshimet midis dy
veprave.

THNVWLLQ[sQsVLW
0DWHULDOHWs
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
6KHPEXMPX]LNRUs
në CD.

THNVWLLQ[sQsVLW
0DWHULDOHWs
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
6KHPEXMPX]LNRUs
në CD.

THNVWLLQ[sQsVLW
0DWHULDOHWs
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
.sQJDQsCD.
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Teknika dhe
procese

³7KH¿QDO
FRXQWGRZQ´

6

Histori, muzika
GKHVKRTsULD

0X]LNDOHKWs Situata e të nxënit:
VKTLSWDUH
Grupi im/këngëtari
im i preferuar
'XNHGsJMXDUNsQJsW
³(QGHNDVKSUHVs´
$OEDQ 6NsQGHUDM
³1DOLQLWsMHWRMPs´QJD
JUXSL³7LQJXOOLL]MDUUWs´
nxënësit/et diskutojnë
UUHWKWsYHoDQWDYHTsNDQs
NsQJsW

THNVWLLQ[sQsVLW
0DWHULDOHWs
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
6KHPEXMPX]LNRUs
në CD.

7

Teknika dhe
procese

³1MHUs]LWH
DJLPHYH´

THNVWLLQ[sQsVLW
0DWHULDOHWs
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
.sQJDQsCD.

8

Teknika dhe
procese

9HUL¿NRMPs
njohuritë
muzikore
Test

Situata e të nxënit:
Këndoj në gjuhë të huaj
Nxiten nxënësit/et të
përkthejnë kuptimin e
NsQJsVQsVKTLSGXNH
nxitur diskutimin rreth saj.

Situata e të nxënit:
Kënga para dhe pas ‘90
Nxiten nxënësit të
GLVNXWRMQsUUHWKNsQJsV
VKTLSWDUHGKH]KYLOOLPLW
të saj.

Projekt: *UXSLRVHNsQJsWDULLPLSUHIHUXDU
Metodologjia
0HWRGDLQWHUDNWLYHEDVKNsYHSUXHVHJMLWKsSsUIVKLUsVH
3XQsQsJUXSGKHSXQsLQGLYLGXDOH
- Hetimi dhe zbulimi
- Zbatime praktike brenda dhe jashtë klase
0HWRGDLQWHJUXHVH
- Bashkëbisedim
- THNQLNDTs]KYLOORMQsPHQGLPLQNULWLNGKHNULMXHV
- Prezantime në forma të ndryshme, përfshirë T,.
- Projekte kurrikulare
Vlerësimi:
- YOHUsVLPLSsUVKNUXHV
- YOHUsVLPLLGHW\UDYHSsUPEOHGKsVHRVHWHVW
- vlerësimi i portofolit.
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THNVWLLQ[sQsVLW
0DWHULDOHWs
përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMD
.sQJDQsCD.

7HVWLLSsUJDWLWXU
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Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 0X]LNDQHVKHNXOOLQ
;,;;;

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Muzika ndryshe
1[LWHQQ[sQsVLWHWWsGsJMRMQs IUDJPHQWLQ
PX]LNRUQJD³5DSVRGLDEOX´HNRPSR]LWRULW
Xhorxh Gershvin. U kërkohet të krahasojnë
SsUMHWLPLQTsXNULMRKHQPHSsUMHWLPLQH
YHSUsVSVK³6RQDWDHKsQsV´H%HWKRYHQLW
0HIMDOsWsWKMHVKWDVKSMHJRKHQWsSsUEDVKNsWDW
dhe ndryshimet midis dy veprave.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- jep kuptimin e termit Romantizëm
- LGHQWL¿NRQJMLQLWsYRNDOHWPX]LNRUHPH
karakter kombëtar të krijuara në këtë
SHULXGKs
- LGHQWL¿NRQRSHUDWPsWsVSLNDWXUDJMDWs
GsJMLPLW
- ndan njohuritë e veta me të tjerët.

Fjalë kyçe:
- 0X]LNDVKHNXOOL;,;±;;
- Verizëm.

Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUD
QJDPsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKHPEXM
PX]LNRUsQJDYHSUDWsQGU\VKPHQsCD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHNXPsVXHVLMDYHQGRVQMsIUDJPHQWQJD³UDSVRGLDEOX´
H;K*HUVKYLQGKHQMsIUDJPHQWQJD6RQDWDHKsQsV1[LWHQQ[sQsVLWHWWsGsJMRMQs u kërkohet
WsNUDKDVRMQsSsUMHWLPLQTsXNULMRKHQGXNHNUDKDVXDUPHIMDOsWsWKMHVKWDGKHWsVKSMHJRMQsWs
përbashkëtat dhe ndryshimet midis dy veprave.
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• VKSMHJLPLQPELPX]LNsQHVKHNXOOLW;;YHSUDWGKHSsUIDTsVXHVLWHVDM
• VKSMHJLPLQHNDUDNWHULVWLNDYHGKHQGU\VKLPHWTsSsVRLPX]LNDQsNsWsSHULXGKsQsULNULMLPLQHVDM
• VKSMHJLPLQNRQNUHWSsUPHVGsJMLPLWWsGLVDYHSUDYHPX]LNRUH
• Q[LWMHQHQ[sQsVYHHYHSsUWsEsUsNUDKDVLPLQPLGLVYHSUDYHWsGsJMXDUDQJDNRPSR]LWRUsWs
QGU\VKsP
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQHNsVDM
SHULXGKHQJDinterneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GHPRQVWULPLQHQMRKXULYHPELPX]LNsQHVKHNXOOLW;;GKHNDUDNWHULVWLNDWHVDM
- GsJMLPLQGKHVKSMHJLPLQHNDUDNWHULVWLNDYHWsYHSUDYHPX]LNRUHWsNsVDMSHULXGKH
- JMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQHVKHN;;
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
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Detyra: Kërko të dhëna rreth kompozitorit Xhorxh Gershvin. Bëj një përmbledhje të tyre,
GXNHLXSsUJMLJMXU
S\HWMHYHTsYLMRMQsGKHGXNHVKWXDUIDNWHTsW\WsGXNHQPEUHVsOsQsVH
Çfarë lloj muzike kompozoi Xhorxh Gershvin?
&LOLLVKWHLQVWUXPHQWLLWLMLSDUDSsOT\HU"
Cila vepër e bëri të famshëm?
3VHHVKNURLDLYHSUsQ³5DSVRGLDEOX´"
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH

6KsQLPHVSHFL¿NH
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Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 0X]LND[KD]EOX]GKHUHJWDMP

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
“Good Morning Blues”
'XNHGsJMXDUWsNsQGXDUQJD(OD)LW[KHUDOG
evidentohen karakteristikat e muzikës.

Fjalë kyçe:
Rezultatet e të nxënit të
kompetencave të lëndës sipas temës
- ;KD]
- %OX]
mësimore:
- 5HJWDMP
Nxënësi/ja:
- jep kuptimin e muzikës së xhazit, bluzit,
UHJWDMPLW
- LGHQWL¿NRQNsWsOORMPX]LNHSsUPHVNsQJsYH
PHORGLYHGKHNsQJsWDUsYHDSRJUXSHYH
- LGHQWL¿NRQNsQJsWPsWsVSLNDWXUDWsNsVDM
muzike.
Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUD
QJDPsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKHPEXM
muzikorë në CD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHGsJMLPRUHQJDQMsNsQJsHNsQGXDUQJDNsQJsWDUMD
PMDIWHQMRKXU(OD)LW[KHUDOG “Good Morning Blues”.
'XNHGsJMXDUWsNsQGXDUQJD(OD)LW[KHUDOGHYLGHQWRKHQNDUDNWHULVWLNDWHPX]LNsVNXPsVXHVL
ja vendos të nxitë nxënësit/et të përshkruajnë me fjalë të thjeshta ndjesitë e tyre.
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• VKSMHJLPLQPELNXSWLPLQHPX]LNsVVs[KD]LWEOX]LWUHJWDMPLW
• LGHQWL¿NLPLQGKHVKSMHJLPLQLGHQWL¿NRQNsWsOORMPX]LNHSsUPHVNsQJsYHPHORGLYHGKH
NsQJsWDUsYHDSRJUXSHYH
• VKSMHJLPLQNRQNUHWSsUPHVGsJMLPLWWsGLVDNsQJsYHQJDNsQJsWDUsWsQGU\VKsP
• Q[LWMHQHQ[sQsVYHSsUWsEsUsNUDKDVLPLQPLGLVNsQJsYHGKHOORMHYHWsPX]LNsVVs
VWXGLXDU
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQH
NsVDMSHULXGKHQJDinterneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GKsQLHQHNXSWLPLWWsPX]LNsVVs[KD]LWEOX]LWUHJWDMPLW
- VKSMHJLPLQGXNHLGHQWL¿NLNXDUNsWsOORMPX]LNHSsUPHVNsQJsYHPHORGLYHGKH
NsQJsWDUsYHDSRJUXSHYH
- JMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQ[KD]EOX]UHJWDMP
- QsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
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Detyra: Kërko WsGKsQDSsUQMsULQQJDNRPSR]LWRUsWHPsSRVKWsPGKHSORWsVRWsGKsQDWSsUWs
Luis Amstrong /XLV$UPVWURQJ
Scott Joplin 6NRW;KRSOLQ
Duke Ellington 'MXN(OLQJWRQ
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH

6KsQLPHVSHFL¿NH
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Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 0X]LNDURNGKHSRS

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Roku dhe rrymat e tjera
'XNHGsJMXDUNsQJsW³-DLOKRXVH5RFN´
GKH³:HDUHWKHZRUOG´GLVNXWRGXNH
bërë krahasimin mes tyre dhe duke veçuar
ndryshimet për sa i përket ritmit dhe melodisë.

Fjalë kyçe:
Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
- 5RN
- Pop.
Nxënësi/ja:
- MHSNXSWLPLQHPX]LNsVURNGKHSRS
- LGHQWL¿NRQNsWsOORMPX]LNHSsUPHV
NsQJsYHPHORGLYHGKHNsQJsWDUsYHDSR
JUXSHYH
- LGHQWL¿NRQNsQJsWPsWsVSLNDWXUDWsNsVDM
muzike.
Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUD
QJDPsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKHPEXM
PX]LNRUsQJDYHSUDWsQGU\VKPHQsCD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVRFLDOHKLVWRULDJMHRJUD¿D
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
- artet: arti pamor.

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHGsJMLPRUHQJDG\NsQJsWsNsQGXDUDQJDNsQJsWDUsW
PMDIWWsQMRKXU(OYLV3UHVOLGKH0DMNsOO;KHNVRQ “Jailhouse Rock” dhe “We are the World”.
1[LWHQQ[sQsVLWHWWsHYLGHQWRMQsNDUDNWHULVWLNDWHNsQJsYH
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• VKSMHJLPLQPELNXSWLPLQHPX]LNsVURNGKHSRS
• LGHQWL¿NLPLQGKHVKSMHJLPLQLGHQWL¿NRQNsWsOORMPX]LNHSsUPHVNsQJsYHPHORGLYHGKH
NsQJsWDUsYHDSRJUXSHYH
• VKSMHJLPLQNRQNUHWSsUPHVGsJMLPLWWsGLVDNsQJsYHQJDNsQJsWDUsWsQGU\VKsP
• Q[LWMHQHQ[sQsVYHSsUWsEsUsNUDKDVLPLQPLGLVNsQJsYHGKHOORMHYHWsPX]LNsVVsVWXGLXDU
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQHNsVDM
SHULXGKHQJDinterneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GKsQLHQHNXSWLPLWWsPX]LNsVVsURNXWGKHSRSLW
- VKSMHJLPLQGKHLGHQWL¿NLPLQHNsVDMOORMPX]LNHSsUPHVNsQJsYHPHORGLYHGKH
NsQJsWDUsYHDSRJUXSHYH
- JMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQURNGKHSRS
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
Detyra: .sUNRWsGKsQDPELPX]LNsQURNGKHEsMQMsOLVWsWsQsQOORMHYHWsVDMPHQJDQMs
SSsUIDTsVXHVSsUVHFLOLQOORM3sUPHQGQMsNsQJsWsQsQOORMLWTsWsSsOTHQPsVKXPs
T
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH
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Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: ³<HVWHUGD\´

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Beatles
Nxiten nxënësit/et të përshkruajnë
QGMHVLWsTsXMHSNsQJDGXNHYHoXDU
dy karakteristika për ritmin dhe
melodinë.

Fjalë kyçe:
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të
lëndës sipas temës mësimore:
PHORGLDHNsQJsV
- këndon duke respektuar teknikën e këndimit përmes WHNVWLLNsQJsV
UUHJXOODWHNsQGLPLW
UUHJXOODYHWsSsUFDNWXDUD
LQWHUSUHWRQNsQJsWPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
UHVSHNWRQLQWHUSUHWLPLQGKHSHUIRUPLPLQHVKRNsYH
NsQGRQYHWsPGKHQsJUXS
Burimet:
Lidhja me fushat e tjera:
7HNVWLLQ[sQsVLWPDWHULDOHWsSsUJDWLWXUDQJDPsVXHVLMD VKNHQFDWVKRTsURUHQMRKXULSsU
PDWHULDOHQJDLQWHUQHWLUUHWKWHPsVNsQJDQsCD.
VKRTsULQs
JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVXHVLMD H ILOORQ RUsQ PH YHSULPWDUL GsJMLPRUH PH QMs NsQJs QJD %HDWOHV 0s SDV Q[LWHQ
Q[sQsVLWHWWsSsUVKNUXDMQsQGMHVLWsTsXMHSNsQJDGXNHYHoXDUG\NDUDNWHULVWLNDSsUULWPLQGKH
PHORGLQsHNsVDMNsQJH
Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CDSsUGsJMLPNsQJD³<HVWHUGD\´
Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:
NsQGLPLYDUJSDVYDUJX
SsUVsULWMDHYDUJMHYHKHUsSDVKHUH
NsQGLPLLVWURIsV
NsQGLPLLVWURIsVGKHUHIUHQLW
SsUVsULWMDHNsQJsVQJDILOOLPLQsIXQG
LQWHUSUHWLPLLNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
NsQGLPLLNsQJsVYHWsPGKHQsJUXS
Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i
NsQJsV
.sQJDNsQGRKHWGLVDKHUsQsLQWRQDFLRQGKHQsULWsPGXNHUHVSHNWXDUUUHJXOODWHNsQGLPLWGKH
GXNHHNsQGXDUQsJUXS
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
GLVNXWLPLQPHQMsULWMHWULQUUHWKJUXSLWWs%HDWOHV
NsQGLPLQGXNHLQWHUSUHWXDUNsQJsQPHQGMHQMsGKHHPRFLRQVLSDVUUHJXOODYHWsNsQGLPLWQs
ULWsPGKHLQWRQDFLRQ
LQWHUSUHWLPLQHNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQYHWsPGKHQsJUXS
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Detyra: Kërko LQIRUPDFLRQPELMHWsQGKHYHSULPWDULQsPX]LNRUHWsJUXSLW³%HDWOHV´GKHYHoR
faktet më domethënëse për ty.
Portofoli i nxënësit/es:3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH

6KsQLPHVSHFL¿NH
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Libër mësuesi

Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: ³7KH¿QDOFRXQWGRZQ´

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:
Këndoj në gjuhë të huaj
Nxiten nxënësit të përkthejnë kuptimin e
NsQJsVQsVKTLSGXNHQ[LWXUGLVNXWLPLQ
rreth saj.

Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- këndon, duke respektuar teknikën e këndimit
SsUPHVUUHJXOODYHWsSsUFDNWXDUD
- LQWHUSUHWRQNsQJsWPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
- respekton interpretimin dhe performimin e
VKRNsYH
- NsQGRQYHWsPGKHQsJUXS

Fjalë kyçe:
- 0HORGLDHNsQJsV
- WHNVWLLNsQJsV
- UUHJXOODWHNsQGLPLW

Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDPDWHULDOHQJDLQWHUQHWLUUHWKWHPsV
NsQJDQsCD.

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVKRTsURUHQMRKXULSsU
VKRTsULQs
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVXHVLMDH¿OORQRUsQGXNHLXNsUNXDUQ[sQsVYHWsSsUNWKHMQsYHWsPVWURIsQHSDUsWsNsQJsV
QsVKTLSGXNHQ[LWXUPsSDVGLVNXWLPLQUUHWKVDM
Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CDSsUGsJMLPNsQJD³7KH¿QDOFRXQWGRZQ´
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:
• NsQGLPLYDUJSDVYDUJX
• SsUVsULWMDHYDUJMHYHKHUsSDVKHUH
• NsQGLPLLVWURIsV
• NsQGLPLLVWURIsVGKHUHIUHQLW
• SsUVsULWMDHNsQJsVQJD¿OOLPLQsIXQG
• LQWHUSUHWLPLLNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
• NsQGLPLLNsQJsVYHWsPGKHQsJUXS
Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi i
NsQJsV
.sQJDNsQGRKHWGLVDKHUsQsLQWRQDFLRQGKHQsULWsPGXNHUHVSHNWXDUUUHJXOODWHNsQGLPLWGKH
GXNHHNsQGXDUQsJUXS
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Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GLVNXWLPLQPHQMsULWMHWULQUUHWKWUDVKsJLPLVsNXOWXURUHGXNHSsUVKNUXDUNRQNUHWLVKWDWs
- NsQGLPLQGXNHLQWHUSUHWXDUNsQJsQPHQGMHQMsGKHHPRFLRQVLSDVUUHJXOODYHWsNsQGLPLW
QsULWsPGKHLQWRQDFLRQ
- LQWHUSUHWLPLQHNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQYHWsPGKHQsJUXS
Detyra: .sUNRLQIRUPDFLRQPELMHWsQGKHYHSULPWDULQsPX]LNRUHWsQMsJUXSLURNXTsW\Ws
SsOTHQ
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH

6KsQLPHVSHFL¿NH
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Libër mësuesi

Fusha: Arte

Lënda: Muzikë

Tematika: +LVWRULPX]LNDGKHVKRTsULD
Tema mësimore: 0X]LNDHOHKWsVKTLSWDUH

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit:“Grupi im/këngëtari
im i preferuar. 'XNHGsJMXDUNsQJsW³(QGH
NDVKSUHVs´$OEDQ 6NsQGHUDM³1DOLQLWs
MHWRMPs´QJDJUXSL³7LQJXOOLL]MDUUWs´
Q[sQsVLWHWGLVNXWRMQsUUHWKWsYHoDQWDYHTs
NDQsNsQJsW

Fjalë kyçe:
Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
- 0X]LNsHOHKWsVKTLSWDUH
Nxënësi/ja:
- ÀHWSsUPX]LNsQHOHKWsVKTLSWDUHGKH
SsUIDTsVXHVYHWsVDM
- LGHQWL¿NRQNsWsOORMPX]LNHSsUPHVNsQJsYH
PHORGLYHGKHNsQJsWDUsYHDSRJUXSHYH
VKTLSWDUH
- LGHQWL¿NRQNsQJsWPsWsVSLNDWXUDWsNsVDM
muzike ndër vite.
Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUDQJD
PsVXHVLMDÀHWRUMDHQ[sQsVLWVKHPEXMNsQJsVK
GKHPHORGLVKVKTLSWDUHQsCD/DVD.

Lidhja me fushat e tjera:
- JMXKDGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVLPL¿OORQPHQMsYHSULPWDULNRQNUHWHGsJMLPRUHWsG\NsQJsYH³(QGHNDVKSUHVs´$OEDQ
6NsQGHUDMGKH³1DOLQLWsMHWRMPs´QJDJUXSL³7LQJXOOLL]MDUUWs´1[sQsVLWHWGLVNXWRMQsUUHWK
WsYHoDQWDYHTsNDQsNsQJsW
Ndërtimi i njohurive të reja
Veprimtaria mësimore vazhdon më tej, ku mësuesi/ja bën:
• VKSMHJLPLQVHVLX]KYLOOXDPX]LNDHOHKWsVKTLSWDUH
• GsJMLPLQHPX]LNsVVsOHKWsVKTLSWDUHQGsUYLWHNsQJsWDUsGKHJUXSH
• VKSMHJLPLQNRQNUHWSsUPHVGsJMLPLWWsGLVDNsQJsYHQJDNsQJsWDUsGKHJUXSHVKTLSWDUH
• Q[LWMHQHQ[sQsVYHHYHSsUWsEsUsNUDKDVLPLQPLGLVNsQJsYHGKHOORMHYHWsPX]LNsVVs
OHKWsVKTLSWDUH
• Q[LWMHQGKHGUHMWLPLQSsUNsUNLPLQGKHJMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQHOHKWs
QJDinterneti, dhe prezantimin e tyre në klasë.
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/es do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GHPRQVWULPLQHQMRKXULYHPELPX]LNsQHOHKWsVKTLSWDUH
- LGHQWL¿NLPLQHPX]LNsVVKTLSWDUHSsUPHVNsQJsYHPHORGLYHGKHNsQJsWDUsYHDSRJUXSHYH
- JMHWMHQHLQIRUPDFLRQHYHVKWHVsPELPX]LNsQHOHKWsVKTLSWDUH
- EDVKNsSXQLPLQQsJUXSSsUUHDOL]LPLQHGHW\UDYH
Detyra: Krijo një CDPHNsQJsWsQGU\VKPHWsJUXSHYHVKTLSWDUHWsYLWHYHµ
Portofoli i nxënësit/es:
3XQLPHWH]KYLOOXDUDQJDQ[sQsVLWHWUXKHQQsGRVMHQHW\UHSHUVRQDOH
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Fusha: Arte
Lënda: Muzikë
Tematika: Teknika dhe procese
Tema mësimore: “1MHUs]LWHDJLPHYH´

Rezultatet e të nxënit të kompetencave
të lëndës sipas temës mësimore:
Nxënësi/ja:
- këndon, duke respektuar teknikën e këndimit
SsUPHVUUHJXOODYHWsSsUFDNWXDUD
- LQWHUSUHWRQNsQJsWPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
- respekton interpretimin dhe performimin e
VKRNsYH
- NsQGRQYHWsPGKHQsJUXS
Burimet:
Teksti i nxënësit, materiale të përJDWLWXUD QJD
PsVXHVLMD PDWHULDOH QJD LQWHUQHWL UUHWK WHPsV
NsQJDQs CD.

Shkalla: IV
Klasa: 9
• Situata e të nxënit: Kënga para dhe pas 90’
1[LWHQQ[sQsVLWHWWsGLVNXWRMQsUUHWKNsQJsV
VKTLSWDUHGKH]KYLOOLPLWWsVDM
Fjalë kyçe:
- PHORGLDHNsQJsV
- WHNVWLLNsQJsV
- UUHJXOODWHNsQGLPLW

Lidhja me fushat e tjera:
- VKNHQFDWVKRTsURUHQMRKXULSsU
VKRTsULQs
- JMXKsWGKHNRPXQLNLPLOHWsUVLD

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve/eve
0sVXHVLMDH¿OORQRUsQPHOH[LPLQHWHNVWLWWsNsQJsVGKHGLVNXWLPLQHVDMPHQMsULWMHWULQQs
klasë.
Ndërtimi i njohurive të reja
Vendoset në CD SsUGsJMLPNsQJD“1MHUs]LWHDJLPHYH´
• Vazhdohet puna me mësimin e saj, sipas hapave të mëposhtëm:
• NsQGLPLYDUJSDVYDUJX
• SsUVsULWMDHYDUJMHYHKHUsSDVKHUH
• NsQGLPLLVWURIsV
• NsQGLPLLVWURIsVGKHUHIUHQLW
• SsUVsULWMDHNsQJsVQJD¿OOLPLQsIXQG
• LQWHUSUHWLPLLNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQ
• NsQGLPLLNsQJsVYHWsPGKHQsJUXS
Gjatë mësimit të këngës, duhet patur kujdes të respektohet ritmi, intonacioni, interpretimi iNsQJsV
.sQJDNsQGRKHWGLVDKHUsQsLQWRQDFLRQGKHQsULWsPGXNHUHVSHNWXDUUUHJXOODWHNsQGLPLWGKH
GXNHHNsQGXDUQsJUXS
Vlerësimi
Vlerësimi i nxënësit/et do të bëhet për demonstrimin e rezultateve të arritura në:
- GLVNXWLPLQPHQMsULWMHWULQUUHWKNsQJsYHVKTLSWDUHWsNULMXDUDQGsUYLWHGXNHSsUVKNUXDU
NRQNUHWLVKWDWR
- NsQGLPLQGXNHLQWHUSUHWXDUNsQJsQPHQGMHQMsGKHHPRFLRQVLSDVUUHJXOODYHWsNsQGLPLW
QsULWsPGKHLQWRQDFLRQ
- LQWHUSUHWLPLQHNsQJsVPHQGMHQMsGKHHPRFLRQYHWsPGKHQsJUXS
Detyra: 6KNUXDMQMsHVHPELWHNVWLQHNsQJsV
Portofoli i nxënësit/es: 3XQLPHW H ]KYLOOXDUD QJD Q[sQsVLWHW UXKHQ Qs GRVMHQ H W\UH
personale.
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