
Terry Hudson
Debbie Roberts

SHBLSH e RE

Fizika 6

Fletore Pune



TiTulli  në origjinal 
Oxford International Primary

Science - Work Book

auTorë

Terry Hudson, Debbie Roberts

"Oxford International Primary Science - Work Book"  është botuar në origjinal në anglisht në  
vitin 2016. Ky përkthim është botuar nga SHBLSH e RE në marrëveshje me 

Oxford University Press.

Shqipëroi

Prof. Dr. Nikolla Dhamo
Dr.Maksim shimani

Dolores Cipo

redakTore përgjegjëSee

Dolores Cipo

redakTore leTrare

Arta Shehaj

iluSTrimeT

Oxford University  Press

arT grafik

Rudina Papavasili

 Botim 2019

ISBN 978-99943-2-450-7

Rr. Mine Peza, P.1/1, Tiranë.
+35542223633

www.shblsh.com
info@shblsh.com

©  SHBLSH e RE 
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara 

SHBLSH e RE



1 H
um

an O
rgans and System

s

Përmbajtja

Si ta përdorim fletoren e punës 4

Kapitulli 1 

Masa dhe pesha 6

Kapitulli 2  

Përcjellësit elektrikë dhe izolatorët 20

Test për vetëvlerësim 34



Si ta përdorim Fletoren e Punës

Fletorja e Punës Fizika 6 është shkruar për të 
mbështetur Librin e Nxënësit Fizika 6.                  
Libri i nxënësit ka disa detyra me shkrim dhe 
detyra praktike që ndihmojnë nxënësit të mësojnë 
dhe të testojnë ato që kanë kuptuar në klasë, por 
është e rëndësishme që të zgjerohen këto detyra 
– duke përfshirë të nxënët në shtëpi.

Fletorja e Punës përmban dy kapituj:  

1. Forca dhe lëvizja          

2. Elektriciteti

Çdo kapitull fillon me një material mbështetës që 
ju  mundëson të ndihmoni nxënësin. Ai shpjegon 
ku fokusohet kapitulli dhe pastaj jep informacione 
specifike dhe këshilla se si mund ta mbështetni   
nxënësin. Ne të gjithë fillimisht i mësojmë 
shkathtësitë dhe njohuritë e reja me mbështetje të 
madhe, por nuk mund të vazhdojmë të mësojmë 
nëse kemi gjithmonë këtë mbështetje. Me fjalë të 
tjera, duhet ta lejoni nxënësin të përpiqet t’i 
provojë vetë gjërat ose t’i jepni atij disa udhëzime 
vetëm nëse ai është konfuz ose i zhgënjyer.

Aktivitetet që bazohen në punën në shkollë kanë 
për qëllim zhvillimin e aftësive gjuhësore, aftësive 
hulumtuese shkencore dhe të të kuptuarit në vend 
të kujtesës mekanike.                                                

Çdo kapitull mbaron me detyra rishikuese që 
nxënësit i kërkohet t’i zgjidhë në shtëpi. Ky 
rishikim dhe reflektim është një aspekt kyç i të 
mësuarit. 

Pse të nxënët në shtëpi është i 
rëndësishëm?
Inkurajimi i nxënësve që të zbatojnë aftësitë dhe 
njohuritë e tyre jashtë klasës dhe veçanërisht në 
shtëpi, i lejon ata të konsolidojnë të kuptuarit  dhe 
të praktikojnë aktivitetet. Kjo ndihmon në krijimin 
e vetëbesimit te nxënësi. Ata kanë gjithashtu 
mundësi të shohin që shkenca është  e lidhur me 
gjithçka përreth tyre - jo vetëm me aktivitetet 
shkencore në shkollë.                                                        

Një tjetër avantazh i të nxënit në shtëpi është që ju 
mund të zbuloni çfarë po mëson nxënësi dhe të 
tregoni interesin tuaj. Nxënësi mund të jetë i aftë 
t’ju mësojë juve diçka shkencore.                                                               

Së fundmi, të nxënët në shtëpi mund të jetë 
argëtues dhe e ndihmon nxënësin të zhvillojë një 
të mësuar të mirë si dhe shprehitë e studimit, të 
cilat do ta ndihmojnë atë gjatë gjithë jetës. 

Aktivitetet në klasë dhe aktivitetet  
e të nxënit në shtëpi.
Çdo aktivitet në Fletoren e Punës ka një ikonë që i 
jep nxënësit, prindit dhe mësuesit një ide të qartë 
për natyrën e detyrës. Këto ikona shpjegohen në 
faqen 5.

Çdo kapitull ka katër aktivitete në klasë dhe tetë 
aktivitete të të nxënit në shtëpi

■ Mësuesi duhet t’i përdorë aktivitetet e klasës 
për të plotësuar Librin e nxënësit dhe si burime 
shtesë. Aktivitetet e klasës përfshijnë diskutime 
në grupe nxënësish dhe aktivitete që kërkojnë 
pajisje që nuk sigurohen lehtësisht në shtëpi.

■ Aktivitetet e të nxënit në shtëpi mbulojnë një 
fushë dhe lloje të ndryshme aktivitetesh që 
inkurajojnë zhvillimin e aftësive shkencore të 
nxënësit. Në shumë prej detyrave të të nxënit 
në shtëpi nxënësit i kërkohet të përfshijë 
pjesëtarët e familjes. Për shembull, nxënësi i 
kërkon njërit prej tyre të marrë pjesë në:  
hulumtime, klasifikimin (emërtimin)  e 
aktiviteteve, lojëra në grup, diskutime dhe 
projekte kërkimore.                                                    
Ata mund t`ju kërkojnë që t’i ndihmoni të bëjnë 
objekte të tilla, si modelin e një forcëmatësi dhe 
t’i ndihmoni të gjejnë informacione që t’i 
përdorin në fletëpalosje dhe postera.
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Aktivitetet dhe ikonat

 Aktivitete me shkrim 
Për nxënësit ka hapësira që të shkruajnë përgjigje 
të shkurtra për pyetje kyçe, duke përdorur 
informacionet në faqet e librit dhe nga njohuritë e 
mësuara më parë në shkollë. Ndonjëherë është e 
nevojshme ndërtimi i një skice ose grafiku.

 Aktivitete diskutimi 
Nxënësit inkurajohen të diskutojnë idetë 
shkencore dhe qasjet. Pritet të punohet në çift dhe 
grupe të vogla për këtë lloj aktiviteti. 

 Hulumtimet
Nxënësit inkurajohen të regjistrojnë planet, 
shënimet shkencore dhe rezultatet për çdo 
hulumtim. Atyre u kërkohet të bëjnë parashikime 
dhe të krahasojnë rezultatet e tyre me ato të të 
tjerëve.

 Aktivitete matjeje     
Nxënësve u jepet mundësia të përdorin dhe të 
zhvillojnë një numër aftësish matëse kyçe.      
Jepen instruksione hap pas hapi dhe këshilla se si 
t’i përdorin me saktësi pajisjet matëse. 

 Pyetjet  “Mendo për ...”    
Nxënësit inkurajohen të shqyrtojnë dukuritë 
shkencore dhe të përpiqen t’i shpjegojnë ato duke 
përdorur njohuritë dhe të kuptuarit e asaj që kanë 
përfituar gjatë temës së mësimit. Këto pyetje 
mund të përfshijnë gjithashtu të menduarit e 
shembujve prej përvojës së nxënësve. 

 Mbështetje dhe këshilla        
Kjo ikonë tregon që familjarët e rritur mund të 
gjejnë këshilla se si ta ndihmojë nxënësin me çdo  
aktivitet të të nxënit në shtëpi.

1  Si ta përdorim
 Fletoren e Punës
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How do our eyes see things?      See Student Book 5, pages 
6-7

Class activity  Shining back

Ëe are all different

Hyrje
Në këtë kapitull nxënësit do të mësojnë për masën, 
peshën dhe forcat e tjera.  Ata do të mësojnë për  idenë 
e gabuar që pesha matet në gram dhe kilogram.  Masa 
tregon se sa lëndë përmban një trup. Pesha është 
forca që ushtron trupi mbi mbështetësen ku ndodhet.
Nxënësit do të ndërtojnë forcëmatësin e tyre  dhe do 
të bëjnë shkallëzimin e tij. 
Ata do ta provojnë atë duke e krahasuar me peshën 
e trupave të matur me një forcëmatës që është i 
shkallëzuar më parë.             
Nxënësit do të zbulojnë fundosjen dhe notimin e 
trupave dhe do të hulumtojnë se kur rritin peshën 
e trupit ai do të fundoset.  
Aktivitetet e tjera do të mbulojnë përdorimin e shigjetave 
për të treguar drejtimin dhe madhësinë e forcave që 
veprojnë  tek trupat.  Ata do të mësojnë  si të matin 
shpejtësinë e trupave që lëvizin dhe si ndikon  fërkimi 
te shpejtësia e trupave. Kjo përforcon konceptin që 
forcat ekuilibrohen ose nuk ekuilibrohen. Nxënësit e 
përdorin këtë koncept për të shpjeguar se trupat 
lëvizin ose janë në prehje.  Ata mësojnë se duhet 
energji që trupat të lëvizin dhe se kjo energji mund 
të vijë nga burime të ndryshme.  Nxënësit do të mësojnë  
për veprimin e fërkimit në lëvizjen e trupave. 

Ky kapitull do t’u mësojë nxënësve që të 
praktikojnë këto aftësi shkencore.                         

■  planifikimi -  bërja e pyetjeve dhe planifikimi se 
si të gjejnë përgjigjen me anë të një prove të 
drejtë (faqet  8, 11, 12,13,14,16,17,18 )

■   parashikimi– deklarimi i asaj që ata mendojnë 
se do të ndodhë dhe krahasimi i saj me atë që 
ndodh në të vërtetë (faqet, 8,14,16,18)

■ vrojtimi – mbledhja e provave të mjaftueshme, 
të kuptuarit e nevojës për përsëritjen e provave. 
(faqe 11, 12, 13, 14, 16,18)

■ regjistrimi – shënimi ose vizatimi i vrojtimeve 
ose  fazave të punes dhe prezantimi i 
rezultateve me anë të grafikëve me vijë ose 
grafikëve me shtylla ( faqe 8, 9, 10, 11,12, 13 14, 
16,17,18).

■ bërja e krahasimeve – krahasimi i provave të gjetura 
ose të dhënave (faqe 8,9,10,11,12,13,14,16,17,18) 

■ Nxjerrja e përfundimeve – analiza e rezultateve 
për të gjetur në to ndonjë lidhje ose sugjerimi i 
një shpjegimi (faqe 8,9,11,12,13,16,17,18).

■ vlerësimi i rezultateve – vlerësimi i hulumtimit 
dhe rezultateve dhe sugjerimi i rrugëve të 
përmirësimit të hulumtimit.

Mënyra për të ndihmuar
Kur shikoni trupat në lëvizje, tregojuni nxënësve që 
energjia është e pranishme dhe se tek trupi veprojnë  
forcat.  
Kujtohuni të inkujaroni dhe të ndihmoni nxënësit, 
por përpiquni që ata të zbulojnë  sa më shumë vetë.  
Në fund , ndihmojini nxënësit që të plotësojnë:  “Çfarë 
kanë mësuar ….” për të testuar atë që  kanë kuptuar, 
si dhe qëndrueshmërinë njohurive të tyre.
 

Material ndihmës

 

Masa dhe pesha
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e See Things  
9A adfasdfasdfasEach organ performs its own job to keep us 
alive      See Student Book 6, pages xx-xx

Home learning  Our heart and lungs

How do our eyes see things? 
See Student Book 4, pages 6–7

Home learning  Reflection at home

  Ndihma nëpërmjet aktiviteteve          
Udhëzuesi i mëposhtëm ka si qëllim të ofrojë 
këshilla për prindërit ose të rriturit e tjerë të  
familjes, se si ata të ndihmojnë nxënësit në çdo 
aktivitet të të nxënit në shtëpi.

A e kuptojnë njerëzit peshën dhe masën? 
(faqe 9)

Bisedoni  me nxënësin për faktin që ne i blejmë  produktet 
(ushqimet) në gram dhe kilogram, por ato janë  peshat, 
kështu që duhet të jepen në njuton. Ndihmoni nxënësin 
të gjejë  shembuj të ushqimeve të paketuara. Shikoni 
njësitë që përdoren në to dhe shënojini në tabelë. 
Ktheni kilogramët në njuton duke i shumëzuar me 
10. Ktheni gramët në njuton duke i pjesëtuar me 100. 

Gjetja e masës dhe e peshës e 
familjarëve të shtëpisë (faqe 11) 

Një nga familjarët kërkon nga nxënësi që të matë 
masën e tij me peshoren e shtëpisë. Kthejeni këtë 
në njuton duke shumëzuar vlerën e gjetur në  kilogram, 
me 10. Pastaj ndihmoni nxënësin që të gjejë peshën 
e tij nëse ai është në Hënë (forca e gravitetit për 
kilogram në Hënë është: 1.66)  dhe në Jupiter (forca 
e gravitetit për kilogram në Jupiter është: 25). 

Ndërtimi në shtëpi i forcëmatësit (faqe 12)

Nxënësi e ndërton forcëmatësin e tij duke ndjekur 
udhëzimet dhe ato që ka mësuar në shkollë. 

Cili trup noton? (faqe 14)

Nxënësit i duhet një shishe plastike bosh, e mbyllur 
me kapak dhe një lavaman ose enë që ka mjaftueshëm 
ujë, që shishja të notojë në të. Ideja është se masa 

më e madhe e shishes (duke hedhur në të ujë) ndikon 
në notimin e shishes. Lidheni këtë me anijet e 
ngarkuara, anijet çisternë. Diskutoni pse rekomandohet 
që ajo të ketë një ngarkese maksimale të lejuar. 

Diagrami i forcës (faqe 15)

Nxënësit kanë mësuar si të përdorin shigjetat për të 
treguar forcat që veprojnë tek trupat. Kur trupi nuk 
lëviz (është në prehje), forcat janë të ekuilibruara. 
Kjo do të thotë që madhësitë e shigjetave të forcave 
janë të barabarta, por në drejtime të kundërta. Nëse 
trupi  lëviz, forca më e madhe është në drejtimin e 
lëvizjes së tij. Inkurajoni nxënësin të mendojë se si  
lëviz çdo trup dhe vizatoni shigjetat e duhura. 

Fërkimi (faqe 16)

Nxënësit do hulumtojnë se sa shpejt lëviz një makinë 
lodër në sipërfaqe të ndryshme. Përdorni një dërrasë 
rreth një metër të gjatë si rrafsh të pjerrët. Përdorni 
një copë të ashpër, letër smerile ose qilim për të krijuar 
fërkime të ndryshme dhe lëshoni ngadalë makinën 
në rrafsh. Përdorni plastikë ose pllaka dyshemeje për 
të zvogëluar fërkimin dhe makina do ta zmadhojë 
shpejtësinë e lëvizjes.

Forma aerodinamike (faqe 18)

Nxënësit do të përdorin ujin në vend të ajrit për të 
hulumtuar se si forma e trupit ndikon në mënyrën 
si ai lëviz. Trupat e lëmuar, që kanë  formë më  
aerodinamike, do të lëvizin më shpejt.

Çfarë kam mësuar... (faqe19)

Ky aktivitet përmbledhës teston të kuptuarit e 
kapitullit. Nxisni nxënësit të plotësojnë sa më 
shumë fjalëkryqe me koncepte të fizikës si dhe të 
përdorin librin e nxënësit që i ndihmon të gjejnë 
çdo informacion për ta zgjidhur atë. 

1 M
asa dhe pesha
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Fjalët kyçe
drejtimi
forca
fërkimi
kilogram (kg)
masa
lëvizja

njuton (N)
trup (objekt)
ngadalësim
përshpejtim
pesha

Fjalë të kërkimit shkencor 
kontroll
përfundim/ 
    konkluzion
 vijë grafike 

mat/ 
    matje
parashikim
rezultat




