
Plani mësimor vjetor
Udhëzues për mësuesit
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Kompetencat e fushës së shkencave të natyrës

Programi i fushës së shkencave natyrore synon realizimin e kompetencave kyçe 

të të nxënit dhe të kompetencave të fushës.

Kompetencat e fushës lidhen me kompetencat kyçe nëpërmjet rezultateve të 
të nxënit të secilës prej tyre. Lidhja mes rezultateve të të nxënit të kompetencave 

të fushës dhe të kompetencave kyçe siguron zhvillimin e ndërsjellë të tyre dhe 

mundëson integrimin lëndor.

Kompetencat e fushës së shkencave natyrore mund të konsiderohen si 

komponente të kompetencës së kërkimit shkencor. Ato janë renditur më 

poshtë.

Kompetenca I : Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre.

a) Nxënësi përcakton problemin:

 □ identifikon karakteristikat shkencore të problemit;
 □ thekson elementet që kanë lidhje me njeri-tjetrin;
 □ formulon problemin.

b) Nxënësi zgjedh hetimin ose skicon strategjinë:

 □ konsideron strategji të ndryshme;
 □ merr parasysh kufizimet që shoqërojnë secilin skenar;
 □ zgjedh atë që ai mendon se është strategjia më e mirë;
 □ argumenton zgjedhjet e bëra;
 □ planifikon procedurën.

c) Nxënësi analizon rezultatet e tij/saj ose zgjidhjen:

□ kërkon trendët domethënës në të dhënat ose provat tipike;
□ kontrollon rezultatet sipas procedurës;
□ formulon probleme të reja ose sugjeron mënyrat e përmirësimit të zgjidhjes;
□ nxjerr rezultatet.

d) Nxënësi realizon procedurën:

□ ndjek hapat e planit;
□ nëse është e nevojshme, përshtat testet e tij, rishikon planin e tij ose kërkon 
   një mënyrë të re për zgjidhjen e problemit;
□  mban shënim për çdo detaj ose vrojtim të nevojshëm për analizën e problemit.
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Kompetenca II: Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore.

a) Nxënësi identifikon ndikimet e shkencës dhe të teknologjisë:

 □ studion ndikimet afatgjata të shkencës dhe të teknologjisë tek individët, 
    shoqëria, mjedisi dhe ekonomia;
 □ vendos shkencën dhe teknologjinë në kontekstet e tyre sociale dhe historike,
    si dhe studion ndikimin e tyre në mënyrën e jetesës së njerëzve;
 □ identifikon pyetje ose çështje etike.

b) Nxënësi kupton si funksionojnë objektet teknike:

□ demonstron kuriozitet rreth disa objekteve teknike;
□ shqyrton përbërjen dhe funksionimin e tyre;
□ i zbërthen në pjesë, nëse është e nevojshme;
□ identifikon materialet, pjesët dhe tipat e ndryshëm të lidhjeve në objektet 
   teknike;
□ dallon sisteme dhe nënsisteme të ndryshme;
□ shpjegon si funksionojnë ato.

c) Nxënësi kupton dukuritë natyrore:

□ pyet veten rreth mjedisit të tij/saj;
□ shqyrton dukuri të veçanta;
□ përshkruan karakteristikat e tyre;
□ i ilustron ato me diagrama skematike;
□ shpjegon dukuritë duke përdorur ligjet ose modelet;
□ siguron koherencën e shpjegimit;
□ familjarizohet me konceptet që lidhen me dukuritë dhe pranon lidhjen e 
   tyre.

Kompetenca III: Komunikimi në gjuhën dhe terminologjinë e shkencës.

a) Nxënësi shkëmben informacione shkencore me të tjerët:

□ kupton rolin e ndarjes së informacionit;
□ është i hapur në këndvështrimet e të tjerëve;
□ krahason të dhënat dhe procedurat e tij/saj me ato të të tjerëve;
□ vlerëson këndvështrimin e tij ose zgjidhjen duke i krahasuar ato me të tjerët.

b) Nxënësi përhap dhe zhvillon njohuritë ose rezultatet shkencore:

□ merr parasysh përbërjen e audiencës;
□ përdor mënyra të ndryshme për prezantimin e informacionit (p.sh., simbolet, 
   tabelat, vizatimet teknike);
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□ përshtat mesazhin sipas tipit të medies që përdor (p.sh. prezantim me gojë
   ose me shkrim etj.).

c) Nxënësi interpreton dhe formulon mesazhe shkencore:

□ përdor informacionin shkencor dhe teknologjik të marrë nga burime të
   ndryshme;
□ sigurohet që burimet të jenë të besueshme;
□ vlerëson përshtatshmërinë e tyre;
□ prezanton informacionin sipas rregullave dhe konvencioneve të shkencës,
   teknologjisë dhe matematikës.

Kompetencat zhvillohen përmes tematikave të përbashkëta të fushës dhe në 
program zbërthehen në njohuri/aftësi, shkathtësi/procedura,
qëndrime/vlera. Tematikat e përbashkëta të fushës janë elemente të 
rëndësishme të programit të fushës së shkencave natyrore, sipas të cilave
strukturohet përmbajtja lëndore dhe integrimi konceptual i secilës lëndë 
brenda fushës, në funksion të zhvillimit të kompetencave. Tematika të
përbashkëta për shkallën e tretë dhe të katërt janë: diversiteti, ciklet, 
modelet, sistemet, energjia, ndërveprimet, shkallëzimi dhe matjet.
Strukturimi i programit mbi rezultatet e të nxënit për kompetencë në secilën 
lëndë dhe në tematika të përbashkëta, të njëjta për të gjitha lëndët
e fushës, ndihmon në planifikimin dhe zhvillimin e situatave të të nxënit dhe 
lehtëson vlerësimin e nxënësit për kompetencat kyçe.

Situatat e të nxënit janë situata që lidhen me kontekstin e të nxënit. Ato 
mund të jenë situata në mjedise të mbyllura ose të hapura të nxëni,
brenda shkollës ose jashtë saj. Roli i mësuesit në mësimdhënien përmes 
situatave është ai i udhëheqësit e i lehtësuesit gjatë nxënies aktive të
nxënësit.

Realizimi i temave ndërkurrikulare dhe i lidhjes ndërlëndore nëpërmjet 
lëndëve të shkencave të natyrës janë, gjithashtu, elemente të
rëndësishme të programit.

Metodat, teknikat, strategjitë e të nxënit në fushën e shkencave natyrore 
janë faktorë të rëndësishëm për një nxënie të suksesshme që nxit
interesin, gjithëpërfshirjen, ndërveprimin dhe punën kërkimore të nxënësit. 
Përzgjedhja dhe përdorimi i tyre nga mësuesit bëhet në funksion të
zhvillimit të kompetencave te nxënësit, duke respektuar stilet e ndryshme të 
të nxënit.
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PLANI  MËSIMOR  VJETOR:  KLASA 9                                                                                                                                                
FUSHA: SHKENCAT E NATYRËS , SHKALLA IV                                                                                                                                 
LËNDA: FIZIKË 

Tematikat Temat  mësimore sipas kapitujve dhe tremujorëve
Shtator – Dhjetor                       

26 orë
Janar – Mars                                           

22 orë
Prill – Qershor                        

22 orë
Ndërveprimet                                        

26orë  

 Forcat                                               
(14 orë teori +

 12 orë përpunim 
njohurish)

1.1 Shtypja                                
1.2 Efektet e shtypjes                
1.3 Zgjidhje detyrash             
1.4 Punë praktike: 
      Hulumtimi i shtypjes që 
      ushtrojnë trupat e ngurtë
1.5 Shtypja në lëngje                   
1.6 Zbatime të shtypjes në
       lëngje                                         
1.7 Zgjidhje detyrash                    
1.8 Shtypja në gaze                  
1.9 Zgjerim njohurish: 
      Shtypja, vëllimi dhe 
      temperatura e gazeve 
1.10 Kërkim shkencor: 
         Puna paraprake                                    
1.11 Dendësia                            
1.12 Shpjegimi i dendësisë                      
1.13 Zgjidhje detyrash                              
1.14 Punë laboratori: 
         Matja e dendësisë së
         trupave të ngurtë dhe
         të lëngët
 1.15 Projekt: 
      Pluskimi dhe fundosja e trupave 
1.16  Kërkim shkencor: 
        Pyetjet, provat, shpjegimet                                    
1.17 Levat                                          
1.18 Njehsimi i momenteve                                         
1.19 Zgjidhje detyrash                      
1.20 Punë laboratori: 
         Prova e rregullës së 
          momenteve.                                   
1.21 Kërkim shkencor: 
         Planifikimi 
1.22 Qendra e masës dhe
        qëndrueshmëria 
1.23 Punë praktike:
      Gjetja e qendrës së masës 
1.24 Vlerësim portofoli                         
1.25 Përsëritje kapitulli 
1.26 Test  kontrolli
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Tematikat Temat  mësimore sipas kapitujve dhe tremujorëve
Shtator – Dhjetor                       

26 orë
Janar – Mars                                           

22 orë
Prill – Qershor                        

22 orë
Energjia  
 (44 orë)   

                           
Elektriciteti 

(22 orë)                                   
(11 orë teori + 

11orë përpunim 
njohurish)

2.1 Dukuritë elektrostatike                                            
2.2 Punë praktike:
      Vrojtimi i dukurisë së 
      elektrizimit të trupave
 2.3 Projekt: 
     Kuloni dhe zbulimi i 
     elektroskopit                                     
2.4 Rreziqet e dukurive 
      elektrostatike                                 
2.5 Sensorët dixhital 
2.6 Qarqet elektrike                     
2.7 Rryma elektrike dhe matja
     e saj                                 
2.8 Qarqet në paralel  
2.9 Zgjidhje detyrash 
2.10 Punë praktike:
 Lidhja e qarqeve në seri dhe në
  paralel. Përdorimi  i 
   ampermetrit  për matjen  
    e rrymës në qark 
 (faqe referuese)                                       
 2.11 Modelet e qarqeve 
         elektrike                                                        
2.12 Ndikimi i elementeve
         në rrymën e qarkut                          
2.13 Tensioni                                  
2.14 Zgjidhje detyrash  
2.15 Punë praktike: 
      Përdorimi i  voltmetrit 
      për matjen e tensionit në qark                                                           
2.16 Kërkim shkencor:
     Përzgjedhja e ideve për
     testimin e qarqeve
2.17 Energjia dhe fuqia 
2.18 Zgjidhje detyrash 
2.19 Projekt: 
       Përdorimi i pajisjeve 
       elektrike dhe kursimi i 
       energjisë gjatë përdorimit 
       të saj në shkollë dhe në
       familje                                    
2.20  Vlerësim portofoli
2.21 Përsëritje kapitulli 
2.22 Test kontrolli

Tematikat Temat  mësimore sipas kapitujve dhe tremujorëve
Shtator – Dhjetor                       

26 orë
Janar – Mars                                           

22 orë
Prill – Qershor    

 22 orë
Energjia  

   
                           
Nxehtësia  

    (22 orë)                                    
( 11 orë teori + 

11 orë përpunim 
njohurish)

    3.1 Ngrohtë dhe ftohtë 
3.2 Zgjidhje detyrash 
3.3 Transferimi i energjisë: 
       përcjellshmëria                         
3.4 Punë praktike: 
      Hulumtimi i 
       përcjellshmërisë së trupave                                                                    
3.5 Transferimi i energjisë:
        konveksioni  
3.6 Transferimi i energjisë:
       rrezatimi  
3.7 Punë praktike:
 Hulumtimi i rrezatimit                                                       
3.8 Efekti ftohës i avullimit                                                  
3.9 Nevojat e botës për     
      energji                                      
3.10  Zgjidhje detyrash                               
3.11 Lëndët djegëse fosile                                                
3.12 Prodhimi i elektricitetit                                      
3.13 Zgjidhje detyrash                            
3.14 Punë praktike:
 Hulumtimi i induktimit të 
tensionit dhe i madhësive që 
ndikojnë në madhësinë dhe 
drejtimin e saj                            
3.15 Energjia e ripërtëritshme:
       diellore dhe gjeotermale                             
3.16 Enegjia e ripërtërtshme:
       përdorimi i ujit dhe i erës
3.17 Projekt : 
Burimet e ripërtëritshme 
dhe të  paripërtërtshme të 
energjisë, avantazhet dhe 
disavantazhet e përdorimit të 
tyre.  
3.18 Nevojat për energji në të
       ardhmen
3.19 Vlerësim portofoli
3.20 Përsëritje kapitulli                                      
3.21 Përsëritje vjetore 
3.22 Test kontrolli                
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Tematikat Temat  mësimore sipas kapitujve dhe tremujorëve
Shtator – Dhjetor                       

26 orë
Janar – Mars                                           

22 orë
Prill – Qershor    

 22 orë
Energjia  

   
                           
Nxehtësia  

    (22 orë)                                    
( 11 orë teori + 

11 orë përpunim 
njohurish)

    3.1 Ngrohtë dhe ftohtë 
3.2 Zgjidhje detyrash 
3.3 Transferimi i energjisë: 
       përcjellshmëria                         
3.4 Punë praktike: 
      Hulumtimi i 
       përcjellshmërisë së trupave                                                                    
3.5 Transferimi i energjisë:
        konveksioni  
3.6 Transferimi i energjisë:
       rrezatimi  
3.7 Punë praktike:
 Hulumtimi i rrezatimit                                                       
3.8 Efekti ftohës i avullimit                                                  
3.9 Nevojat e botës për     
      energji                                      
3.10  Zgjidhje detyrash                               
3.11 Lëndët djegëse fosile                                                
3.12 Prodhimi i elektricitetit                                      
3.13 Zgjidhje detyrash                            
3.14 Punë praktike:
 Hulumtimi i induktimit të 
tensionit dhe i madhësive që 
ndikojnë në madhësinë dhe 
drejtimin e saj                            
3.15 Energjia e ripërtëritshme:
       diellore dhe gjeotermale                             
3.16 Enegjia e ripërtërtshme:
       përdorimi i ujit dhe i erës
3.17 Projekt : 
Burimet e ripërtëritshme 
dhe të  paripërtërtshme të 
energjisë, avantazhet dhe 
disavantazhet e përdorimit të 
tyre.  
3.18 Nevojat për energji në të
       ardhmen
3.19 Vlerësim portofoli
3.20 Përsëritje kapitulli                                      
3.21 Përsëritje vjetore 
3.22 Test kontrolli                
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Tema 1                               Plani ditor 

Shkencat e natyrës Lënda : Fizikë Shkalla IV   Klasa  9
                                                                         Tema mësimore:

Shtypja

Situata e të nxënit: 

Në një kantjer ndërtimi.                  
Një njeri e ka të vështirë të eci 

në baltë dhe rërë, kurse një 
ekskavator me zinxirë lëviz  

lehtësisht.            

Pse ndodh një dukuri e tillë?                                                                

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

Shpjegon ndryshimin ndërm-
jet peshës dhe shtypjes.                                                                            

Aftësohet të njehsojë shtypjen. 

Fjalët kyçe:                                                                                   
shtypje, forcë, sipërfaqe, 
njuton për metër katror, 
njuton për centimetër katror.

Burimet : teksti Fizika 9 , fletore pune                                 
Mjetet : fletore , stilolaps , vizore 

Lidhja me fushat kurrikulare:                                                           
teknologji,  sporte, biologji

                                                                                                           Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve                            

Diskutim, punë në grup, punë e pavarur, matje, llogaritje
Hapi  1: Mësimi fillon duke ju drejtuar nxënësve pyetjet: 
1.Një njeri e ka të vështirë të eci në baltë dhe rërë, kurse një eskavator me 
zinxirë lëviz  lehtësisht.  Pse ndodh një gjë e tillë ?                                                                         

Bashkë me nxënësit arrij në përfundimin që ekskavatori lëviz lirisht në baltë 
dhe rërë, sepse pesha e tij përhapet në një sipërfaqe shumë më të madhe sesa 
përhapet pesha e njeriut.                                                               

2. Cila është madhësia që karakterizon forcën që ushtrohet në njësinë e sipër-
faqes së trupit? Shtypja është madhësia që tregon forcën që ushtrohet në 
njësinë e sipërfaqes së trupit. 
Hapi 2 Diskutim:  Si ta njehsojmë shtypjen?
Për të njehsuar shtypjen duhet matur (ditur) forca  pingule (pesha)  që 
ushtrohet  mbi një sipërfaqe dhe madhësia e kësaj sipërfaqeje. 
                     Shtypja =  forcë / sipërfaqe   
Në sistemin SI njësia matëse e shtypjes është 1 paskal (Pa)  1Pa = 1N/m2                    

Hapi 3 Punë e pavarur:  Një tullë me përmasa a = 25 cm, b = 15cm dhe c = 
10cm e vendosim mbi tavolinë, një herë sipas sipërfaqes më të  madhe dhe një 
herë sipas sipërfaqes më të vogël të saj. Në cilin rast ajo ushtron mbi tavolinën 
shtypjen më të madhe?                                                                                                                 

Hapi 4 Diskutim :  Si të njehsojmë  forcën shtypëse ose  sipërfaqen ku 
ushtrohet shtypja?  Për të  njehsuar forcën shtypëse dhe sipërfaqen e shtypjes  
përdorim ekuacionin e shtypjes në format:   
                     Forca = shtypje x sipërfaqe        sipërfaqja  =  forcë / shtypje 
Plotësohen bashkë me nxënësit detyrat 2 në fund të temës 1, faqja 9 e librit 
të nxënësit. 

Vlerësimi: Vlerësohen nxënësit për punët individuale dhe në grup për 

matjen e forcës shtypëse dhe sipërfaqes, njehsimin e shtypjes me anën e 
formulës. Vlerësohen me shprehje për qëndrimin e tyre në situatat dhe në 
diskutimet gjatë orës.  

Detyrë shtëpie : Detyrat fletorja e punës faqja 5.   
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Tema  2                              Plani ditor  

Shkencat e natyrës Lënda : Fizikë Shkalla IV Klasa  9
Tema mësimore:                                                                         

Efektet e shtypjes

Situata e të nxënit:  

Në mjediset e një shtëpie.                 
Një gërshërë (thikë) me teh  të 
mprehtë e pret letrën (karotën)  
shumë më lehtë sesa një 

gërshërë (thikë) me teh të 
topitur (çmprehur). Pse ndodh 
një gjë e tillë?                                                             

Rezultatet e të nxënit të ko petencave të 
fushës sipas temës mësimore:                                                                 

 - Zbaton idenë e shtypjes në situata të
 ndryshme.                          

Fjalët kyçe:  

shtypje, forcë, sipërfaqe                                                                                 

                                 Burimet : teksti Fizika 9 , fletore pune
Mjetet : gëshërë, biçikletë, çekiç , gozhdë

Lidhja me fushat kurrikulare:                                                           
Teknologji, biologji

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Qasja pjesëmarrëse e nxënësve 

përmes angazhimit individual dhe në grupe, duke synuar zbatimin dhe analizimin 
e njohurive dhe aftësive ekzistuese, në lidhje me efektet e shtypjes.
Veprimtaria 1: Prisni fillimisht një letër me një gërshërë që ka teh të topitur 
dhe më pas priteni atë me një gërshërë që e ka tehun të mprehur mirë. Cila 
gërshërë e pret më lehtë letrën?                                                                        

Bashkë me nxënësit arrijmë në përfundimin që sipërfaqja e gërshërës me teh 
të mprehur është më e vogël se ajo e gërshërës  me teh të topitur, kështu që 
shtypja që ushtron ajo mbi  letrën është më e madhe dhe letra pritet më lehtë.                 
Diskutimi 1:  Pse maja e gozhdës që ngulim me çekiç në një dërrasë është e 
mprehtë? Nga diskutimi me nxënësit arrihet në përfundimin që maja e gozhdës 
bëhet e mprehtë në mënyrë që sipërfaqja e saj të jetë sa më e vogël dhe shtypja 
që ushtron ajo te dërrasa pas goditjes me çekiç të jetë sa më e madhe.                              
Diskutimi 2 :  Pse një gamile ecën në rërë shumë më lehtë se një kalë?

Nga diskutimi me nxënësit  arrihet në përfundimin që : sipërfaqja e këmbëve( 
thundrave) të gamiles është shumë më e madhe se sa ajo e kalit. Kështu që 
shtypja që ushtron ajo mbi rërë është më e vogël se ajo që ushtron kali.
Diskutimi 3 :  Pse gomat e biçikletave që lëvizin në rrugët  e shtruara me asfalt 
janë shumë  më të ngushta se ato që lëvizin në rrugët e pashtruara me asfalt?                                                                                                                        
Biçikletat që lëvizin në rrugët pa asfalt e kanë sipërfaqen e kontaktit të tyre 
me rrugën më të madhe. Shtypja që ushtron çiklisti mbi rrugën është më e 
vogël. Kjo bën që biçikleta të lëvizë  edhe në rrugët me llucë e baltë. Zgjidhen 
bashkë me nxënësit detyrat  1, 2 në fund të  temës 2 të librit të nxënësit.

Vlerësimi :  Vlerësohen nxënësit për punët individuale dhe në grup 

për interpretimin e saktë të efekteve të shtypjes, bazuar në konceptin e  
shtypjes.. Vlerësohen me shprehje për qëndrimin e tyre në situatat dhe në 
diskutimet gjatë orës. 

Detyrë shtëpie:  Detyra fletorja e punës faqja 6.
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           Tema  3                      Plani ditor  

Shkencat e natyrës Lënda : Fizikë Shkalla IV Klasa  9
Tema mësimore:                                                                         

Zgjidhje detyrash 
Situata e të nxënit:

Detyra : Tri tulla të njëjta vendosen mbi 
njëra-tjetrin në tri mënyra të ndryshme si 
në figurë. Sipas cilës mënyrë vendosjeje 
tullat ushtrojnë shtypje më të madhe?                         

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

-Njehson shtypjen kur dihet forca e 
shtypjes dhe sipërfaqja.
- Njehson forcën e shtypjes kur dihet 
shtypja dhe sipërfaqja. 
- Njehson sipërfaqen kur dihen forca 
(shtypëse) dhe shtypja. 

Fjalët kyçe:  shtypje, forcë, sipërfaqe, 
njuton për metër  katror, njuton për 
centimetër katror                                                                                  

Burimet: teksti Fizika 9, fletore pune
Mjetet:  fletore, lapsa, vizore, kuboidë 

Lidhja me fushat kurrikulare:                                                           
teknologji, sportet, biologjia

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve                                                                                                           
Qasja pjesëmarrëse e nxënësve përmes angazhimit individual dhe në grupe, 
duke synuar;- zbatimin dhe analizimin e njohurive dhe aftësive ekzistuese, në 
lidhje me njehsimin e shtypjes në situata të ndryshme, përdorimin e njësive.
Organizimi i orës së mësimit : Metoda gjithëpërfshirëse (punë  në çift  dhe 
individuale e nxënësve)                                                    
Detyra: Tri tulla të njëjta vendosen mbi njëra- tjetrin në tri mënyra të ndryshme 
si në figurë. Sipas cilës mënyrë vendosjeje tullat ushtrojnë shtypje më të madhe?                                                                                                            
- Pas diskutimeve në çift fillimisht nxënësit arrijnë në përfundimin që  forca 
(pesha) që ushtrojnë të trija tullat në tokë, sipas të trija mënyra të vendosjes së 
tyre është e njëjtë. Ajo që ndryshon është sipërfaqja ku ushtrohet kjo forcë. 
– Më pas nxënësit arrijnë në përfundimin që tri tullat sipas mënyrës 2 të 
vendosjes së tyre ushtrojnë shtypje më të madhe mbi tavolinën, sepse  sipërfaqja 
ku ushtrohet pesha e tyre në tavolinë është më e vogël.

Punë e pavarur (individuale): Detyra                                                                                                                                           

Detyra 1:  Një kuboid me masë 2kg, vendoset mbi tavolinë nga ana e faqes me 
sipërfaqe 250cm2. Sa është shtypja që ushtron kuboidi në tavolinë?   
- Në mënyrë të pavarur nxënësit fillimisht njehsojnë peshën e kuboidit.                                                                     
            Pesha = masa x 10N/kg                 Pesha = 2kg x 10N/kg = 20N                                                                                                                               
- Më pas kthejnë njësitë e sipërfaqes nga cm2 në m2.  S = 250/10000 = 0. 025m2                                                               

- Në fund ata njehsojnë shtypjen që ushtron kuboidi në tavolinë. 
            Shtypja = pesha / sipërfaqe           Shtypja = 20N / 0.025m2 = 800Pa  

Detyra 2: Një tullë e ka peshë 20N. Shtypja që ushtron ajo në tokë është 0.5N/cm2. 

Sa është sipërfaqja e tullës në kontakt me tokën? 
            Sipërfaqja  = forcë/shtypje             Sipërfaqja = 20N/0.5N/cm2 = 40cm2

Detyra 3: Shtypja që ushtron një njeri në rrugë është 1000Pa. Sipërfaqja e 
këpucëve të tij është  600cm2 . Gjeni sa është pesha e njeriut. 

           Pesha = forca = shtypja x sipërfaqe  Pesha = 1000Pa x 0.06m2 = 60kg 

Vlerësimi : I punës së pavarur për njehsimin e shtypjes, forcës dhe sipërfaqes.
Vlerësohen me shprehje për qëndrimin në situatat dhe në diskutimet gjatë orës.
Detyra shtëpie:  Detyrat te fletorja e punës, faqja 6.   
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Tema 4                                    Plani ditor 

Shkencat e natyrës Lënda : Fizikë Shkalla IV Klasa  9
Tema mësimore: Punë laboratori:Përcaktimi 
i shtypjes që ushtron nxënësi në dysheme.                                                                     

Situata e të nxënit:            

Në laborator ose klasë                                                                               
Rezultatet e të nxënit të kompetencave 
të fushës sipas temës mësimore:                                                                  

-  -Njehson shtypjen duke bërë matje të 
peshës dhe sipërfaqes.
- Bën matje të sakta dhetë besueshme.                          

Fjalët kyçe:                                                                                   
shtypje, sipërfaqe, pesha , fletë 
me katrore                                                                                

Burimet: teksti Fizika 9, fletore pune                                 
Mjetet: peshore elektronike, fletë  me katrore 
të vegjël, fletë e bardhë letre A4, laps 

Lidhja me fushat kurrikulare:                                                           

matematika, teknologji

                                                                                                           Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve                            

Diskutim , punë në grup, punë e pavarur, matje, llogaritje
Hapi 1: Klasa ndahet në grupe me nga 3 nxënës çdo grup.                                                                                                           

Prezantohet tema (qëllimi) i punës së laboratorit që do të zhvillohet.                                                                             
Diskutim: - Nxënësit bazuar në formulën e shtypjes (shtypja = forcë/ sipërfaqe, 
diskutojnë në grup se cilat madhës duhet të matin, që të përcaktojnë shtypjen 
që ushtrojnë në dysheme. Madhësitë që duhet të maten janë pesha e nxënësit 
dhe sipërfaqja e këpucëve të tij.                                  
-Pastaj ata diskutojnë për mjetet që duhet të përdorin për matjen e peshës dhe 
sipërfaqes të këpucëve të tyre. Bashkë me nxënësit arrihet në përfundimin që 
duhen këto mjete: peshore elektronike, fletë me katrorë të vegjël, vizore, laps, 
makinë llogaritëse.                                                                                                                     

-Fleta me kuadrate të vegjël me sipërfaqe të njohur, duhet për të përcaktuar 
sipërfaqen e këpucëve. 
Hapi 2: Puna e pavarur në grupe:                                                                                                                                           
-Nxënësi 1 hypën mbi peshoren elektronike.                                                                                                                                     
-Nxënësi 2 lexon në peshore peshën e nxënësit 1 dhe e shënon në fletore
 (p.sh 40kg).                                                                                    
- Nxënësi 3 vendos fletën me kuadrate në dysheme dhe nxënësi 1 vendos
  këpucët mbi të.                                                                    
-Nxënësi 2 vizaton me laps në fletën me kuadrate, konturin e jashtëm të 
sipërfaqes ku mbështeten këpucët e nxënësit 1. Numëron kuadratet e plota që 
ndodhen brenda konturit të vizatuar dhe i shton atyre gjysmën e kuadrateve 
në të cilat kalon vija. Më pas gjen sipërfaqen e mbështetjes së nxënësit 
në dysheme duke shumëzuar  numrin e përgjithshëm të kuadrateve me 

sipërfaqen e një kuadrati (25mm2) dhe e shënon atë në fletore (p.sh. 500cm2).                                                                                                                                         
                                       

Hapi 3:  Njehsimi i shtypjes që ushtron nxënësi 1 mbi dysheme
- Nxënësit përdorin e ekuacionin e shtypjes për të njehsuar shtypjen që 
ushtron nxënësi 1 në dysheme: p.sh     
           shtypja = pesha / sipërfaqe     shtypja = 400N/0.05m2 = 8000Pa     

Vlerësimi: - Për punën e bërë nga grupi për matjen e peshës së nxënësit dhe 
sipërfaqes ku mbështeten këpucët e nxënësit.
– Për kthimin e njësive dhe njehsimin e shtypjes me anë të ekuacionit.

Detyra shtëpie:  Detyrat 3,4 të faqes 11 të librit të nxënësit.  
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Tema 5                                 Plani ditor 

Shkencat e natyrës Lënda : Fizikë Shkalla IV Klasa  9
Tema mësimore:  Shtypja në lëngje                                                                  Situata e të nxënit:  

Në një pishinë të mbyllur.
Kur notojmë në pishinë ndiejmë 

shtypje në vesh. Sido që e lëvizim 
kokën nën ujë, te  veshi ushtrohet 
e njëjta shtypje. Ç`tregon kjo gjë?                                                                           

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

-  Shpjegon kuptimin e shtypjes së lëngut.                          
-  Përshkruan nga se varet shtypja e ujit.

                                                                                   Fjalët kyçe:

                                                                                shtypje

Burimet : teksti Fizika 9 , fletore pune                                
Mjetet : fletore, lapsa, tullumbace , 
shiringë, ujë.  

Lidhja me fushat kurrikulare:   
sportin, mjekësinë,                                                         

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve                                                                                                           

Diskutim , punë në grup, punë e pavarur, matje, llogaritje
Hapi 1: Mësimi fillon duke ju paraqitur nxënësve situatën e të nxënit:   
-Kur notojmë në pishinë ndiejmë shtypje në vesh. Sido që e lëvizim kokën nën 
ujë, te  veshi ushtrohet e njëjta shtypje. Ç’tregon kjo gjë ? Bashkë me nxënësit 
arrijmë në përfundimet: - Uji ushtron shtypje mbi timpanin e veshit dhe tek të 
gjithë trupat që ndodhen në brenda ujit.                                             
– Shtypja  në një pikë të lëngut është e njëjtë në të gjitha drejtimet.  

Hapi 2 Diskutim 1 :  - Nga se shkaktohet shtypja e lëngut?                                                                                                              
Nga diskutimi me nxënësit dhe shpjegimet e bëra arrihet në përfundimin që: 
shtypja e lëngut shkaktohet nga forcat që ushtrohen ndërmjet thërrmijave të 
lëngut dhe faqeve të enës ku ndodhet ai, si p.sh muret e pishinës. 
Hapi 3 Demonstrim 1:Një nxënës mbush plotësisht me ujë një shiringë. Ai mbyll 
me gisht majën e shiringës dhe shtyn poshtë pistonin e saj. Është e pamundur që 
ai ta ngjeshë ujin në një vëllim më të vogël. Ç’tregon ky eksperiment?
Diskutimi 2 : Pse uji në shiringë nuk mund të ngjeshet në një vëllim më të vogël?                                                                                          

Nga diskutimi me nxënësit arrihet në përfundimin që: thërrmijat e lëngut lëvizin 
lirisht kundrejt njëria-tjetrës  dhe në të gjitha drejtimet.  Ato janë shumë afër njëra- 
tjetrës , kështu që ato nuk mund të ngjishen. 
 Hapi 4 Demostrim 2:  Një nxënës mbush me ujë një tullumbace dhe hap në 
të disa vrima. Uji del jashtë vrimave sipas drejtimit horizontal dhe pastaj bie 
poshtë, për shkak të gravitetit.                               
Diskutimi 3:  Ç’tregon ky eksperiment? Nga diskutimi me nxënësit arrihet në 
përfundimet që: - Shtypja e ujit ushtrohet në të gjitha drejtimet, dhe jo vetëm 
sipas drejtimit vertikal për poshtë.                                                                                                                        

Hapi 5 Diskutmi 4: Shtypja rritet me rritjen e thellësisë së  ujit në pishinë 

. Pse ndodh një gjë e tillë ? Në fundin e pishinës pesha  e ujit që ushtron 
shtypje është dy herë  më e madhe se sa ajo në gjysmën e thellësisë së tij. 

Hapi 6 Shpjegoj ç’është “sëmundja e zhytësit” dhe si shkaktohet ajo.                                                                               
Në fund të mësimit zgjidhet detyra  2 e mësimit 1.3 te libri i nxënësit. 
Vlerësimi: - Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin gjatë aktiviteteve. Vlerësohen me 
shprehje për qëndrimin e tyre në situatat dhe në diskutimet gjatë orës. 
  Detyra shtëpie: Detyrat e faqes 7 të fletores së punës
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Tema  6                        Plani ditor  

Shkencat e natyrës Lënda : Fizikë Shkalla IV Klasa  9
Tema mësimore:                                                                         

Zbatime të shtypjes në lëngje 
Situata e të nxënit: Në një servis 

makinash. Kur mekaniku ushtron 

forcë te leva e krikut, pistoni i madh  
ngre lart makinën. Pse ndodh kjo?                                                                          

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

- Shpjegon si punojnë makinat hidraulike.                                     
-Përshkruan disa makina hidraulike.              

Fjalët kyçe :  krik, makinë 
hidraulike, presë hidraulike

                                                                                 
Burimet : teksti Fizika 9, fletore pune                                 
Mjetet:  një krik i vogël makine, shiringa 

Lidhja me fushat kurrikulare:                                                           
teknologjia, matematika 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve                                                                                                           
Diskutim , punë në grup, punë e pavarur, matje, njehsime
Hapi 1 Demostrim: Me anë të  dy shiringave të lidhura me njëra- tjetrën me 
një tub gome të mbushur me ujë,  tregohet si punon një krik hidraulik.                               

Hapi 2 Diskutimi 1:   Pse  kur shtyjmë poshtë pistonin e shiringës  A, pistoni 
i shiringës B lëviz për lart?                                   

Forca që ushtrohet te pistoni  A ushtron shtypje tek uji. Kjo shtypje transmetohet 
nga uji në pistonin B. Shtypja që ushtrohet nga uji në pistonin B  përfton forcën 
që shtyn lart pistonin B.                                      
Hapi 2  Diskutimi 2: Pse një makinë hidraulike është një shumëfishues force? 
Nxënësit diskutojnë pse makinat hidraulike e shmëfishojnë forcën.
Shpjegim: Kur ushtrojmë forcën 10N te pistoni A me sipërfaqe  20cm2, tek uji 
ushtrohet shtypja:   
       shtypja = forcë / sipërfaqe     shtypja  = 10N / 20cm2 = 0.5N/cm2 .                                                                                                    

Lëngu transmeton të njëjtën shtypje te pistoni B që ka siparfaqe 20herë më 
të madhe 400cm2.                                          

Forca që ushtrohet në pistonin B është:                                                                                                                                            
       forca = shtypje x sipërfaqe         forca  = 0.5N/cm2 x 400cm2 = 200N                                                                                                           

Forca që është përftuar në pistonin B është 20 herë më e madhe sesa ajo 
që kemi ushtruar në pistonin A. Prandaj themi që makina hidraulike është 
shumëfishuese e forcës.
Hapi 3 Diskutimi 3: Për të frenuar makinën përdoren frenat hidraulike. Pse 

janë të nevojshme frenat? 

Bashkë me nxënësit arrijmë në përfundimet që: 
- Shoferi nuk mund të ushtrojë tek makina një forcë aq të madhe  sa ta 
ndalojë atë. 

– Frenat hidraulike shumfishojnë forcën që ushtron shoferi tek pedali I fren-
imit dhe bëjnë të mundur frenimin e makinës.  
Punë e pavarur: Nxënësit zgjidhin individualisht detyrat 1,2 në fund të  
temës 1.4 të librit të nxënësit.
Vlerësimi:  Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin gjatë aktiviteteve. Vlerësohen nxënësit 
për punët individuale dhe në grup për njehsimin e shtypjes, forcës. Vlerësohen me 
shprehje për qëndrimin e tyre në situatat dhe në diskutimet gjatë orës.
  

Detyra shtëpie:  Detyrat e faqes 8 të fletores së punës. 
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Tema  7                                   Plani ditor  

Shkencat e natyrës Lënda: Fizikë Shkalla IV Klasa  9
Tema mësimore:                                                                         

Zgjidhje detyrash 
Situata e të nxënit Detyra:                                                                

Një nxënës  mbush plotësisht me 
ujë një shishe plastike. Ai bën 
një vrimë në gjysmën e lartësisë 

dhe një tjetër në fundin e saj.

a) Ku del më shpejt uji në vrimën 
në mes apo në fund të saj.  

b) Uji del jashtë vrimave në një 
kënd të drejtë  me sipërfaqen e 
shishes. Pse ? 

c) Ç’ndodh me shpejtësinë e ujit 
që del nga dy vrimat? Pse?          

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

- Njehson shtypjen dhe forcën  te pistoni i 
madh kur dihen forca dhe sipërfaqja e pis-
tonit të vogël dhe ajo e pistonit të madh.                                                                                                                                            

                                                                                                                                                

Fjalët kyçe: 

shtypja, forca e shtypjes , paskal

                                 Burimet : teksti Fizika 9 , fletore pune

Mjetet :  fletore, lapsa,  vizore, shihe me ujë 

                                                           Lidhja me fushat kurrikulare:
 teknika, mjekësia

                                                                                                           Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve                            

Diskutim , punë në grup, punë e pavarur, matje, njehsime
Organizimi i orës së mësimit: Metoda gjithëpërfshirëse (punë  në çift  dhe 
individuale e nxënësve)                                                     

Detyra :  Një nxënës  mbush plotësisht me ujë një shishe 
plastike. Ai bën një vrimë në gjysmën e lartësisë dhe një 
tjetër në fundin e saj.

a) Ku del më shpejt uji në vrimën në mes apo në atë në fund 
të saj. 

b) Uji del jashtë vrimave në një kënd të drejtë me sipërfaqen 
e shishes. Pse? 

c) Ç’ndodh me shpejtësinë e ujit që del nga dy vrimat? Pse?                                                                                                                                             

 - Pas diskutimeve në çift nxënësit japin këto përgjigje për 
kërkesat e detyrës:                                                                                                
a)Shtypja që ushtron uji  në fundin e shishes  është më e
 madhe se në mesin e saj, forca që ushtrohet mbi curilin e 
ujit që del nga vrima e poshtme është më e madhe dhe për 
pasojë shpejtësia e daljes së saj është më e madhe.   
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b) Uji del nga vrimat me kënd të drejtë, sepse shtypja ushtrohet sipas të gjitha 
drejtimeve jo vetëm sipas drejtimit vertikal. 

c) Pasi del nga vrima shpejtësia e ujit ndryshon drejtim sepse mbi të tani 
vepron forca e peshës që ushtrohet nga toka.  
Punë e pavarur 

Detyra 1: Në një makinë hidraulike sipërfaqja e pistonit të vogël  është  20cm2, 
kurse ajo e pistonit të madh është 300cm2. Gjeni forcën  që ushtron pistoni i 
madh i saj, kur dihet që forca që ushtrohet te pistoni i vogël është  400N.         

- Në mënyrë të pavarur nxënësit fillimisht njehsojnë shtypjen që ushtron pistoni 
i vogël te lëngu i makinës:
                     shtypja = forca në pistonin A/sipërfaqja A   
                     shtypja në A  = 400N/ 20cm2 = 20N/cm2  

 Kjo shtypje transmetohet nga lëngu i makinës në pistonin e madh 

                       shtypja në A = shtypjen në B = 20N / cm2.                                                                                                                                             

- Duke ditur që shtypja në A është e barabartë me atë në B,  me anë të 
formulës së shtypjes ata njehsojnë forcën që ushtrohet nga lëngu te pistoni i 
madh B: 
                     forca në B  = shtypjen në B x  sipërfaqen në B     
                     forca në B =  20N/cm2 x 300cm2 = 6000N                                                                                                                                            

                                                                                                                                

Detyra 2 : Në figurë  paraqitet grafiku i shtypjes p të ujit të një liqeni nga 
thellësia h e tij. Me anë të grafikut gjeni sa është shtypja e ujit në thellësitë  
h

1
 = 40m, h

2
 = 70m dhe h

3
 =  90m. Çfarë përfundimi nxirrni nga ky grafik.                               

                                                                                                                                               

Nga grafiku nxënësit përcaktojnë shtypjet e kërkuara:   

                   p
1 
 = 400kPa, p

2
 = 700kPa,  p

3
 = 900kPa. 

Grafiku tregon që shtypja e ujit rritet me rritjen e thellësisë së liqenit.                                                                                                                                         
                                                                      

Vlerësimi: - Nxënësit vlerësojnë njëri - tjetrin gjatë aktiviteteve. Vlerësohen nxënësit 
për punët individuale dhe në grup për njehsimin e shtypjes, forcës. Vlerësohen me 
shprehje për qëndrimin e tyre në situatat dhe në diskutimet gjatë orës.

Detyra shtëpie :  Detyra 3 në faqen 15 të librit të nxënësve  

p (kPa)

    0           50           100  h (m)

500

1000
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Tema  8                            Plani ditor  

Shkencat e natyrës Lënda : Fizikë Shkalla IV Klasa  9
Tema mësimore:                                                                         

Shtypja në gaze 

Situata e të nxënit:   

Në laborator ose klasë.  Kur

fryjmë me pompë një tulllumbace 
ajo bëhet gjithnjë e më e madhe. 
Pa pritur ajo plas. Pse ndodh kjo?                                                                        

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

- Shpjegon kuptimin e shtypjes së gazit.                                                               

– Shpjegon lidhjen ndërmjet shtypjes dhe 

vëllimit.                

-Shpjegon se ç’është shtypja atmosferike.                                                   

Fjalët kyçe:   

shtypja e gazit, i ngjeshur, 
përpjesëtim i drejtë, përpjesëtim i 
zhdrejtë shtypje atmosferike
                                                                                 

Burimet: teksti Fizika 9 , fletore pune                                 
Mjetet: pompë dore, tullumbace 

Lidhja me fushat kurrikulare:                                                           
teknika, meterologjia

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve                                                                                                           
Qasja pjesëmarrëse e nxënësve përmes angazhimit individual dhe në grupe, 
duke synuar zbatimin dhe analizimin e njohurive dhe aftësive ekzistuese, në 
lidhje me kuptimin e shtypjes së gazit dhe shtypjes atmosferike

Demostrim : Një nxënës fryn me pompë një tullumbace. Ajo bëhet gjithnjë e 
më e madhe dhe pa pritur plas.  

Diskutimi 1:   Pse fryhet dhe më pas tullumbacja plas?                                                                                                                                            
Nxënësit japin argumentet e tyre pse fryhet dhe plas tullumbacja.                                                                                       
Shpjegim 1:  Me pompë futim vazhdimisht ajër në tullumbace. Thërrmijat e ajrit 
brenda saj goditen me njëra - tjetrën dhe me pjesën e brendëshme të  llastikut dhe 
tullumbacja fryhet. Goditjet e thërrmijave të ajrit me tullumbacen përftojnë shtypjen 
e ajrit( gazit) brenda saj.  Duke futur më shumë ajër , shtypja e ajrit brenda saj rritet. 
Thërrmijat e ajrit e godasin tullumbacen edhe nga jashtë. Kur shtypja e ajrit brenda 
saj rritet shumë më tepër se  ajo e ajrit jashtë tullumbacja plas, çahet.
Diskutimi 2 :  Ç’ndodh me shtypjen e gazit nëse vëllimi i enës X ku ai ndod-
het zvoglohet dy herë? Disa nxënës mendojnë se shtypja në enë do të zvogëlo-
het,  të tjerë që ajo do të rritet.                                 
Shpjegim 2: Kur vëllimi i enës  X zvogëlohet dy herë numri i molekulave të 
gazit që ndodhen brenda saj nuk ndryshon. Në enën Y  ndodhin dy herë më 
shumë goditje të thërrmijave me faqet e enës. Kjo do të thotë që shtypja në 
enën Y është dy herë më e madhe se ajo në enën X. Shtypja e gazit është në 
përpjesëtim të zhdrejtë me vëllimin e tij. 

Diskutimi  3 : Ç’është shtypja atmosferike dhe kush e ushtron atë? Mbi trupat 
tanë gjatë gjithë kohës  ushtrohet shtypje nga ajri që na rrethon, që quhet shtypje 
atmosferike. Ne nuk e ndiejmë shtypjen atmosferike, sepse ajo balancohet nga 
shtypja që ushtrojnë gazet dhe lëngjet që ndodhen në brendësi të trupit tonë. 
Punë në grup: Nxënësit zgjidhin në grupe dyshe detyrat 3,4 të faqes 17 të 
librit të nxënësit. 
Vlerësimi:  Vlerësohen me shprehje për qëndrimin e tyre në situatat dhe në 
diskutimet gjatë orës. 

Detyra shtëpie:  Detyrat e faqes 9 të fletores së punës . 
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 Tema 9                             Plani ditor 

Shkencat e natyrës Lënda : Fizikë Shkalla 4  Klasa  9
Tema mësimore:                                                                      

Shtypja, vëllimi dhe temperatura e gazit                                                                  
Situata e të nxënit:  Në  garat 

me makina është e rëndësishme 

që gomat të  mbahen në
temperaturë të caktuar. Pse? 

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

-Shpjegon lidhjen ndërmjet shtypjes dhe 
temperaturës.         

- Zbaton idetë për shtypjen dhe temperaturën, 
në situata të jetës së përditshme.                            

Fjalët kyçe:                                                                                   
shtypja,                                                                                 

Burimet : teksti Fizika 9 , fletore pune
 Mjetet: fletore, lapsa, tullumbace, vizore,   

   spango

Lidhja me fushat kurrikulare:   
sportin,  teknologjinë                                                       

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve                                                                                                           

Qasja pjesëmarrëse e nxënësve përmes angazhimit individual dhe në grupe,  
duke synuar zbatimin dhe analizimin e njohurive dhe aftësive ekzistuese, 
për lidhjen e shtypjes, vëllimit, temperaturës.
Hapi  1: Mësimi fillon duke ju paraqitur nxënësve situatën e të nxënit:
Në garat me makina është e rëndësishme që gomat të mbahen në një 
temperaturë të caktuar.                                                                                       

Diskutim 1: Pse në garat me makina gomat duhet të kenë një temperaturë 

të caktuar? Nxënësit japin ide të ndryshme. Disa mendojnë që temperatura 
lidhet me shtypjen që ajri ushtron brenda gomave. Në temperatura  të ulëta 
shtypja e ajrit në gomë është më e vogël,  kjo bën që ato të jenë më pak të 
fryra seç duhet, gjë që ndikon negativisht në rezultatin e garës. Të tjerë 
mendojnë se kur temperatura e ajrit në goma është shumë e madhe, gomat 
plasin, gjë që do të ishte mjaft e rezikshme.                                                        
Hapi 2 Shpjegim: - A ndryshon shtypja e ajrit brenda gomave me temperaturën 
? Në një ditë të nxehtë, shtypja brenda  gomave është më e madhe sesa në një 
ditë të ftohtë. Thërrmijat e ajrit(gazit) lëvizin shumë shpejt dhe kudo brenda 
gomës (enës). Kur ato goditen me faqet e gomës ushtrojnë shtypje dhe e mbajnë 
atë të fryrë. Kur temperatura e ajrit rritet thërrmijat e tij lëvizin më shpejt, 
numri i goditjeve me faqet e gomës (enës) rritet, pra shtypja e tij rritet. Matjet 
tregojnë që sa herë rritet temperature e gazit, aq herë rritet edhe shtypja e 
tij.  Nëpërmjet grafikut të varësisë së shtypjes nga temperatura  tregohet që 
kur temperaturën e ajrit e rritim vazhdimisht me 200C, shtypja e gomës rritet 
gjithnjë me të njëjtën madhësi.

Hapi 3 Diskutim 2 : A ndryshon vëllimi i gazit nëse ndryshon temperatura e 

tij? Gazi ndodhet në një enë vëllimi i së cilës mund të ndryshojë.  

Nxënësit mendojnë se ndërmjet vëllimit të gazit dhe temperaturës së tij egziston 

një lidhje. Disa   mendojnë se me rritjen e temperaturës së gait vëllimi i tij 

rritet, kurse disa të tjerë mendojnë se vëllimi zvogëlohet.
Hapi  4 Demostrim:  Për t’i dhënë përgjigje pyetjes së më sipërme zhvillohet 
bashkë me një nxënës para klasës eksperimentin me tullumbacen. Nxënësi 
fryn tullumbacen dhe mat me spango perimetrin në pjesën më të fryrë të saj.  

E shkruan vlerën e saj në tabelë.
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Më pas e fut me shumë kujdes tullumbacen në një enë me ujë të nxehtë dhe 
mat me spango perimetrin e saj. Vrojtohet që perimetri i tullumbaces  është 
rritur. E shkruan vlerën e saj në tabelë.                                                                              
Së fundmi ai  fut me me kujdes tullumbacen në një enë me ujë të ftohtë, 
me copa akulli dhe mat përsëri me spango perimetrin e saj. Vrojtohet që  
perimetri i saj është zvogëluar.  

E shkruan vlerën e saj në tabelë.                                          
Nga shqyrtimi i rezultateve të tabelës bashkë me nxënësit nxjerrim 
përfundimin, që vëllimi i gazit varet lidhet me temperaturën e tij. Kur 
temperatura  e gazit rritet, vëllimi i tij  rritet dhe anasjelltas.

Hapi 5 : Punë e pavarur.  Nxënësit zgjidhin individualisht detyrën 3 në 

faqen19 të librit të nxënësit. 

Vlerësimi : - Vlerësohen nxënësit për punët individuale dhe në grup për, 
hetimin e lidhjes ndërmjet shtypjes. temperaturës dhe vëllimit. Vlerësohen me 

shprehje për qëndrimin e tyre në situatat dhe në diskutimet gjatë orës. 

Detyra shtëpie: Detyrat  e faqes 10 të fletores së punës. 
                                                                                                                                                      

                                                                                        

Tema 10                                 Plani ditor 

Shkencat e natyrës Lënda : Fizikë Shkalla IV Klasa  9
Tema mësimore:                                                                      

Puna paraprake                                                                 

Situata e të nxënit :  Olti  do 

të hulumtojë se ç’ndodh me një 
kub akulli kur në të ushtrohet 
shtypje. Për të përcaktuar si do 

ta realizojë hulumtimin e tij Olti 

vendosi të bëjë punë paraprake.   
A është e nevojshme puna 

paraprake                                                                                                   

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

-  Di se çfarë është puna paraprake .                                                                                                                                          
-  Kupton si puna paraprake mund të 
përdoret për të planifikuar një hulumtim.                                                                                  

Fjalët kyçe:                                                                                   

puna paraprake

Burimet: teksti Fizika 9, fletore pune                                 
Mjetet : fletore, lapsa, spango, gurë 
peshash, kube akulli, kuboidë druri    

Lidhja me fushat kurrikulare:                                                            

matematika, teknologjia

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve                                                                                                           

Diskutim , punë në grup, punë e pavarur, matje, llogaritje
Hapi 1: Mësimi fillon duke ju paraqitur nxënësve situatën e të nxënit:                                                                                         
Olti  do të hulumtojë  se çfarë ndodh me një kub akulli kur në të ushtrohet 
shtypje . Për të përcaktuar se si do ta realizojë hulumtimin e tij ai vendos të 

bëjë punë paraprake.                                                      
Diskutim 1: Për të realizuar hulumtimin a është e nevojshme që Olti të bëjë 
punë paraprake?
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Nxënësit japin ide të ndryshme për atë nëse është e nevojshme që Olti të bëjë  
punë paraprake për hulumtimin e tij. Disa mendojnë se është e nevojshme 

që Olti të kryejë punë praprake. Për shembull nëpërmjet punës paraprake ai 
mund të përcaktojë se çfarë mjetesh duhet të përdori në hulumtim.

Të tjerë mendojnë se nuk është e nevojshme që ai të kryejë punë paraprake.                                                                               
Hapi 2 : Shpjegim: Puna paraprake ju ndihmon të vendosni:                                                                                                             
-  çfarë metode pune të përdorni                                                                                                                                         
-  cilat mjete të përdorni                                                                                                                                         
-  sa rezultate të merrni                                                                                                                                           
-  në cilin interval do t’i merni rrezultatet
 - si të merrni rrezultate të sakta dhe të besueshme                                                                                                                              
-  si të punoni në mënyrë të sigurtë.                                                                                                                                         
Hapi  3 Demonstrim :  Për t’i dhënë përgjigje pyetjes së shtruar për 
diskutim një nxënës  zhvillon këtë punë paraprake me kuboidin e akullit .                                                                                                                                                
 -Fillimisht ai ngjesh me një monedhë metalike kuboidin e akullit. Kuboidi  
rrëshqet poshtë monedhës.                                  
 -Ai  vendos një spango te kuboidi i akullit dhe var në të një gurë peshash 
(ushtron shtypje mbi kuboidin). Te kuboidi nuk ndodh gjë.           
-Në vend të spangos ai vendos një tel në kuboid dhe var në të të njëjtën 
peshë. Vrojtohet që teli fillon ta presë kuboidin e akullit. Ai mat kohën që i 
duhet kuboidi të pritet dhe e shënon atë në tabelë. Nga puna paraprake e 
zhvilluar nxënësi kuptoi që duhet të përdorë telin në vend të spangos. 
-Më pas ai vendos tek teli dy tre dhe më shumë pesha  pesha dhe vëren se 
tani kuboidi pritet më shpejt. Në çdo rast ai mat kohën që duhet që kuboidi 
të pritet dhe i shënon ato në tabelë. Nga puna paraprake nxënësi kuptoi që  
tek teli duhet të vari shumë pesha, që kuboidi të pritet në një kohë më të 
shkurtër.

Vlerësimi:  - Vlerësohen nxënësit për punët individuale dhe në grup për real-
izimin e punës paraprake dhe të hulumtimin që do të kryhet. Vlerësohen me 
shprehje për qëndrimin e tyre në situatat dhe në diskutimet gjatë orës. 

Detyra shtëpie:  Detyrat e faqes 11 të fletores së punës. 

Tema 11                                 Plani ditor 

Shkencat e natyrës Lënda : Fizikë Shkalla IV Klasa  9
Tema mësimore:                                                                      

Dendësia                                                                       

Situata e të nxënit: Tre kuboidë  
me vëllime të barabarta, përbëhen 
nga lëndë të ndryshme, metal, 
dru dhe plastikë. Ata kanë  masa 

të ndryshme. Pse kuboidët kanë 
masa të ndryshme?                                                                   

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

-Shpjegon cili është kuptimi për  
dendësinë.

– Përshkruan si të matë dendësinë e 

trupave të ngurtë, lëngjeve dhe gazeve.  

Fjalët kyçe:                                                                                   

dendësi masë, vëllim, menisk
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Burimet: teksti Fizika  , fletore pune                                 
Mjetet : fletore, vizore, trupa me dendësi të 
ndryshme 

Lidhja me fushat kurrikulare:                                                           
teknologji, matematikë

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve                                                                                                           
Diskutim , punë në grup, punë e pavarur, matje, llogaritje
Hapi  1: Mësimi fillon duke ju paraqitur nxënësve situatën e të nxënit:                                                                                      
Tri kuboidë me vëllime të barabarta, përbëhen nga lëndë të ndryshme, met-
al, dru dhe plastikë. Ata kanë masa të ndryshme.                                                                                  
Diskutimi 1: Pse kuboidët kanë masa  të ndryshme?                                                                                                                    
Disa nxënës mendojnë se kuboidi prej metali  ka masë më të madhe sepse 
ai rëndon më shumë se kuboidi i drurit dhe i plastikës. Të tjerë mendojnë se 
ato kanë masa të ndryshme se kanë dendësi të ndryshme. 

Hapi 2 Shpjegim :  Cili është kuptimi i dendësisë?                                                                                                                       

Dendësia është madhësia fizike që tregon  masën e njësisë së vëllimit të një 
lënde. Kuboidi prej metali  ka masë më të madhe se kuboidi i drurit dhe ai 
plastik, sepse metalet kanë  dendësi  më të madhe se sa druri dhe plastika. 
Për të përcaktuar dendësinë e lëndës duhet të matim vëllimin dhe masën e 

saj.

                                       d = m/V     
Disa njësi matëse të dendësisë janë:  g/cm3 , kg/ m3.                                                                                                                                              

                                         

Hapi 3 Demostrim 1:  Matja e vëllimit dhe e masës së lëngjeve.

Vëllimi i lëngut matet me cilindër matës. Demostrohet para klasës një cilindër 

matës.Ai e mat vëllimin në cm3 ose mililitra (ml). Hedh ujë në të dhe tregoj 
sipërfaqen e lakuar të ujit në të, që quhet menisk.                                 
- Për të matur saktë vëllimin e ujit duhet të shikojmë sipas drejtimit pingul 
me cilindrin , në fundin e meniskut dhe jo më lart apo më poshtë këtij 
drejtimi. 

- Për të matur masën e ujit, fillimisht matim me peshore masën e enës bosh, 
pastaj hedhim ujin dhe matim përsëri masën e enës bashkë me ujin. Masa e 
ujit në enë është e barabartë me masën e enës bashkë me ujin minus masën 
e enës bosh.         
 Hapi 4 Demostrim 2: Matja e vëllimit dhe masës së trupit të ngurtë.                                                                                       

-  Një nxënës demostron matjen e vëllimit të një trupi me formë të rregullt 
(kuboid) me anë të vizores dhe njehsimeve, nëpërmjet ekuacionit  
V = a x b x c ku a, b dhe c janë gjatësitë e matura të brinjëve të kuboidit.                                                                                                                                        
- Një nxënës tjetër demonstron matjen e vëllimit të një trupi me formë të 
parregullt me anë të cilindrit dhe njehsimeve. Me masën dhe vëllimin e 

trupit nxënësi përcakton dendësinë e tij me ekuacionin:
                                               d = m / V                                                                                                                                                
                                  

Hapi 5 : Punë e pavarur.  Nxënësit zgjidhin individualisht detyrën 3 në faqen 
23 të librit të nxënësit.                                            
Vlerësimi: - Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin gjatë aktiviteteve. Vlerësohen 
nxënësit për punët individuale dhe në grup për matjen e vëllimit, dendësisë.
 Vlerësohen me shprehje për qëndrimin e tyre në situatat dhe në diskutimet gjatë 
orës.

 Detyra shtëpie:  Detyrat  e faqes 12 të fletores së punës. 
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Plani mësimor

Materiale mbështetëse
n Fletë pune1.1.1
n Fletë pune 1.1.2
n Fletë pune 1.1.3
n Prezantimi për matjen 

e shtypjes.

1.1 Shtypja
Forca dhe lëvizja 

Mësimi 1

Libri i nxënësit, faqet 8-9

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet 

fletën e 
punës 1.1.1

fletën e punës 1.1.2

Fleta e punës 1.1.3

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe
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Plani mësimor
Forca dhe lëvizja 

Mësimi 2

Materiale mbështetëse
n Fletë pune 1.2.1
n Fletë pune 1.2.2

1.2 Efektet e shtypjes

Libri i nxënësit, faqet 10–11

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet  

fletën e punës 1.2.1

fletën e punës 1.2.2

Zgjerim njohurish

fletës së punës 1.2.1

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe
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Plani mësimor
Forca dhe lëvizja 

Mësimi 3

Materiale mbështetëse
n Fletë pune 1.3.1
n Fletë pune 1.3.2

1.3 Shtypja në lëngje

Libri i nxënësit, faqet 12–13

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet 

Fleta e punës 1.3.1

http://www.exploratorium.edu/snacks/condiment_
diver/  http://www physics.org/tricks/cartesian-diver/

fletën e punës 1.3.2

Zgjerim njohurish

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe 
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Plani mësimor
Forcat 

Mësimi 4

Materiale mbështetëse
n Fletë pune 1.4.1
n Fletë pune 1.4.2

1.4 Zgjerim: zbatime të shtypjes në lëngje

Libri i nxënësit, faqet 14–15

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet  

fletën e punës 1.4.1

http://www.hyjacks.net/animation.htm

Fleta e punës 1.4.2

Zgjerim njohurish

fletën e punës 
1.4.1

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe 
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Plani mësimor
Forcat 

Mësimi 5

Materiale mbështetëse
n Fletë pune 1.5.1
n Fletë pune 1.5.2

1.5 Shtypja në gaze

Libri i nxënësit, faqet 16–17

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet 

fletën e punës 1.5.1

fletën e punës 1.5.2

Zgjerim njohurish

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe 
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Plani mësimor
Forcat 

Mësimi 6

Materiale mbështetëse
n Fletë pune 1.6.1
n Fletë pune 1.6.2

1.6  Zgjerim: shtypja, vëllimi  
dhe temperatura

Libri i nxënësit, faqet 18–19

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet  

fletën e punës 1.6.1

fletën e punës 
1.6.2

http://phet.
colorado.edu/

 

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe 
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Plani mësimor
Forcat 

Mësimi 7

Materiale mbështetëse
n Fletë pune 1.7.1

1.7 Kërkim: Puna paraprake

Libri i nxënësit, faqet 20 - 21

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet  

fletën e punë 1.7.1

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe
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Plani mësimor
Forcat 

Mësimi 8

Materiale mbështetëse
n Fletë pune1.8.1

1.8 Dendësia dhe si matet ajo

Libri i nxënësit, faqet 22-23

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet  

fletën e punës 
1.8.1

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe 
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Plani mësimor
Forcat 

Mësimi 9

Materiale mbështetëse
n Fletë pune 1.9.1
n Fletë pune 1.9.2

1.9 Shpjegimi i dendësisë

Libri i nxënësit, faqet 24-25

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

.

Aktivitetet 

fletën e 
punës 1.9.1

fletën e punës 1.9.2

http://www.stevespanglerscience.
com/experiment/seven-layer-density-column

Zgjerim
fletën e punës 1.9.2

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe 
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Plani mësimor
Forcat 

Mësimi 10

Materiale mbështetëse
n Fletë pune 1.10.1
n Fletë pune 1.10.2

1.10  Kërkim: pyetjet, provat,  
dhe shpjegimet

Libri i nxënësit, faqet 26–27

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet 

fletën e punës 1.10.1

fletën e punës 1.10.2

http://weirdsciencekids.com/
WhatDoScientists Do.html

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe
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Plani mësimor

Materiale mbështetëse
n Fletë pune 1.11.1
n Fletë pune1.11.2

1.11 Levat
Forcat 

Mësimi 11

Libri i nxënësit, faqet 28-29

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet 

fletën e punës 1.11.1

fletën e punës 1.11.2

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe 



74

Plani mësimor

Materiale mbështetëse
n Fletë pune 1.12.1
n Fletë pune 1.12.2

1.12 Njehsimi i momenteve
Forcat 

Mësimi 12

Libri i nxënësit, faqet 30-31

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet  

Fleta e punës 1.12.1

fletës së punës 1.12.2

Zgjerim njohurish
fletën e punës 1.12.2

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe 
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Plani mësimor

Materiale mbështetëse
n Fletë pune 1.13.1
n Fletë pune 1.13.2

1.13 Kërkim: planifikimi
Forcat 

Mësimi 13

Libri i nxënësit, faqet 32-33

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet 

fleta e punës 1.4.1

fletën e 
punës 1.13.1

fletën 
e punës 1.13.2

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe 
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Plani mësimor

Materiale mbështetëse
n Fletë pune 1.14.1
n Fletë pune 1.14.2

1.14  Zgjerim: qendra e masës dhe     
               qëndrueshmëria

Forcat 
Mësimi 14

Libri i nxënësit, faqet 34-35

Rezultatet e të nxënit:

Një vështrim për temën

Aktivitetet 

fletën e punës 1.14.1.

fletën e punës 1.14.2

Detyrë shtëpie

Fjalët kyçe


