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Programi i fizikës synon të nxënit gjatë gjithë jetës. 
Përmes kësaj fushe nxënësi: 
• zhvillon njohuritë dhe konceptet bazë për formimin 
shkencor në shkencat e natyrës; 
• zhvillon aftësitë shkencore, të menduarit kritik dhe 
krijues; 
• zbaton njohuritë dhe aftësitë shkencore në mënyrë 
analitike, kritike dhe krijuese në problemet që 
kërkojnë zgjidhje dhe marrje vendimesh; 
• vlerëson kontributin e shkencës dhe teknologjisë 
për mirëqenien e njeriut dhe shoqërisë; 
• nxit kureshtjen dhe zhvillon interesin për botën që 
e rrethon; 
• ndërgjegjësohet për të bashkëvepruar me mjedisin 
në mënyrë të përgjegjshme dhe konsensuale; 
• përdor teknologjinë e informacionit dhe të 
komunikimit, si mjet për sigurimin dhe komunikimin 
e informacionit; 
• shpjegon rolin e shkencës në zhvillimin e 
qëndrueshëm, si edhe në ruajtjen dhe mbrojtjen e 
mjedisit. 

Programi i fushës së shkencave natyrore, fizikës, 
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.  
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. 

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, 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. 

Struktura e programit FIZIKA 6
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Orët sipas tematikavePërmbajtja sipas tematikave Tematikat
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       Forcat dhe lëvizja: 

● Masa dhe pesha. 
● Veprimi i forcave. 
● Efektet e forcës. 
● Forcat dhe energjia. 
● Fërkimi. 
● Rezistenca e ajrit

Ndërveprimet

15

      Elektriciteti: 
● Përcjellësit dhe jopërcjellësit e 
    elektricitetit.
● Elementet, simbolet dhe skema e
    qarkut elektrik në seri. 
● Rezistenca elektrike.

Sistemet

Tabela përmbledhëse e programit të fizikës, sipas tematikave

    Qëndrimet dhe vleratShkathtësitë dhe procesetNjohuritë/konceptet
Nxënësi: 
- vlerëson përpjekjet e 
komunitetit për sigurinë e 
lëvizjes së makinave në rrugët 
e mbuluara me borë ose akull, 
duke hedhur kripë.

Nxënësi: 
• dallon masën nga pesha e trupit; 
• përdor njësitë e masës, forcës dhe peshës; 
• identifikon drejtimin e forcës;
• shpjegon energjinë e trupit gjatë lëvizjes së tij; 
• demonstron: 
a) llojet e forcës (e tërheqjes, e shtytjes, e fërkimit);

b) efektet e forcës (ndryshon lëvizja e trupit dhe 
forma e tij); c) shkaqet e fërkimit; 

d) efektet dhe mënyrat e zvogëlimit apo rritjes së 
forcës së fërkimit;

• përcakton fërkimin (përfshirë rezistencën e ajrit) 
si forcë që mund të ndikojë në shpejtësinë me të 
cilën lëvizin trupat.

- Masa dhe pesha
- Veprimi i forcave 
- Efektet e forcës 
- Forcat dhe energjia 
- Fërkimi 
- Rezistenca e ajrit 

Rezultatet e të nxënit. Forcat dhe lëvizja
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       Qëndrimet dhe vlerat        Shkathtësitë dhe procesetNjohuritë/konceptet
Nxënësi: 

- është i përgjegjshëm dhe i 
ndërgjegjshëm në zbatimin 
e rregullave të sigurisë, kur 
përdor pajisje elektrike, 
kur është në klasë, në 
laborator, në shkollë dhe në 
ekskursione, për të realizuar 
një mjedis të sigurt të të 
nxënit; 

- tregon kujdes për sigurinë 
e shokëve gjatë kryerjes së 
veprimtarive praktike në 
klasë dhe jashtë saj.

Nxënësi: 

• heton cilat materiale janë përcjellës të mirë dhe 
jo të mirë të elektricitetit; 
• identifikon:
a) burimet e rrymës elektrike, si: bateri, 
akumulator, dinamo, bateri diellore; 
b) elementet përbërëse të një qarku të thjeshtë 
elektrik dhe simbolet përkatëse (simbolet e 
baterisë/burimit, llambës, fijeve lidhëse dhe të 
çelësit); 
• heton ndritshmërinë e ndryshme të llambave 
kur ndryshon: 
a) numri i elementeve të lidhura në seri; b) lloji i 
materialit, gjatësia dhe trashësia e përcjellësit që 
lidh llambat; 
• vizaton dhe ndërton diagramën e qarkut 
elektrik në seri.

 Elektriciteti

- Përcjellësit dhe     
jopërcjellësit e
 elektricitetit. 

- Elementet, 
simbolet dhe skema
e qarkut elektrik në 
seri. 
- Rezistenca 
elektrike.

Rezultatet e të nxënit. Sistemet elektrike

Plani mësimor  sipas temave

    Shkathtësitë dhe procesetTema për çdo orë mësimi Tematika

Nxënësi: 
- identifikon që graviteti është forcë      
tërheqëse. 
- njihet me ligjet e Njutonit. 
bën dallimin ndërmjet masës të matur
në kilogram dhe peshës në Njuton.
- shpjegon që në Tokë 1kg masë peshon
afërsisht 10N.  
- përdor të dhëna plotësuese për të 
përcaktuar peshën në planetë të tjerë.
-ndërton një forcëmatës dhe mat me të 
peshën e trupave.
- dallon ç’është forca kundërvepruese.
- heton nëse një trup noton apo 
fundoset në ujë.
- shpjegon kur noton trupi.
- paraqet forcën e gravitetit dhe të 
kundërveprimit me shigjetë.
- shpjegon fundosjen e trupave që 
notojnë, kur rritet pesha e tyre.
- shpjegon ç’ është fërkimi dhe si lind ai.
- demonstron efektet e fërkimit dhe      
mënyrat e rritjes, të zvogëlimit të tij.

1.1 Forca dhe lëvizja

1.2 Graviteti    

1.3 Masa dhe pesha    

1.4 Graviteti në Hënë dhe në planetë të 

tjerë

1.5-6 Matja e masës dhe e peshës së 

trupave

1.7 Zgjidhje detyrash 

1.8 Forca kundërvepruese   

1.9 Notimi  trupave   

 

1.10 Zgjidhje detyrash

1.11  Fërkimi 

Ndërveprimet

1.Forcat 
dhe lëvizja
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    Shkathtësitë dhe procesetTema për çdo orë mësimi Tematika

Nxënësi: 
- identifikon elementet përbërës të qarkut elektrik.
- heton cilat materiale janë përcjellës të mirë dhe jo të mirë
   të elektricitetit.
- heton përcjellshmërinë e materialeve  me anë të
  ndriçimit të llambës.
- dallon dy burimet kryesore të elektricitetit, bateritë dhe
  rrjetin elektrik.
- zbulon se cilët materiale janë përcjellës më të mirë të 
  elektricitetit.
- heton përcjellshmërinë e metaleve  me anë të 
   ndriçimit të llambës.
- zbaton rregullat e sigurisë për mbrojtje nga elektriciteti.
- zbulon pse metalet përdoren për kabllot dhe përcjellësit. 
- zbulon pse plastika përdoret për të veshur përcjellësit dhe
  si mbulesë e prizave dhe çelësave. 
- parashikon ndryshimet që ndodhin në përcjellshmërinë 
  e rrymës në qarkun me ndryshimin e elementeve të tij.
- identifikon burimet e rrymës: pilat, bateritë, 
  akumulatorin, dinamon dhe bateritë diellore.
- identifikon simbolet e elementeve të qarkut.
-vizaton skemën e qarkut kur di elementet e tij përbërës.
-lidh në seri elementet e qarkut. 
-shpjegon pse përdoren skemat e qarkut elektrik dhe cilat
  janë përparësitë e tyre.
-vizaton skemat e qarqeve duke u nisur nga figura e qarkut
    elektrik.
-identifikon nëse elementet e qarkut janë paraqitur
 saktë në skemën elektrike të tij.
-vizaton skemat e qarqeve elektrike, duke u bazuar në 
elementet e tyre përbërës.

2.1 Elektriciteti

2.2  Përcjellësit dhe jopërcjellësit e 

elektricitetit   

2.3  Burimet e rrymës elektrike 

2.4  Zgjidhni përcjellësin tuaj 

2.5  Përdorimi i metaleve dhe i 

plastikës 

2.6-7 Hetimi i  qarkut elektrik  

2.8  Zgjidhje detyrash 

2.9  Qarku në seri. Skema e qarkut 

elektrik 

2.10 Pse i përdorim skemat e qarkut 

elektrik? 

2.11 Të vizatojmë saktë skemën e 

qarkut elektrik 

2.12 Zgjidhje detyrash 

2.13 Çfarë mësuam për 

elektricitetin   

2.14 Test për vetëkontroll 

2 orë në dispozicion të mësuesit.

Sistemet

2. Elektriciteti

    Shkathtësitë dhe procesetTema për çdo orë mësimi Tematika

Nxënësi: 
- demonstron që forca ndryshon formën, shpejtësinë
 dhe drejtimin e lëvizjes së trupit.
- shpjegon ç’ndodh me trupin kur forcat janë të
  ekuilibruara ose jo.
- heton matjen e shpejtësisë 
- demonstron rezistencën e ajrit dhe nga shkaktohet ajo.
- heton varësinë e rezistencës së ajrit nga sipërfaqja.
- heton nëse rezistencën e ajrit vart nga sipërfaqja dhe
   materiali te parashuta.
 - heton cila parashutë është më e mira.

1.12 Forca ndryshon formën, 

drejtimin dhe shpejtësinë e trupave 

1.13 Energjia dhe format e saj 

1.14 Rezistenca e ajrit    

1.15-16 Hetimi i rezistencës së ajrit 

1.17 Zgjidhje detyrash 

1.18 Çfarë mësuam për forcat dhe

        lëvizjen    

1.19 Test për vetëkontroll 

Ndër
veprimet

1.Forcat 
dhe lëvizja
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Faqet  hyrëse
Çdo tematikë fillon me një  faqe hyrëse shumëngjyrshe. 
Qëllimi i kësaj faqeje është të prezantojë çështjet e
tematikës me një sërë figurash ngacmuese dhe
aktivitetesh që mobilizojnë nxënësit menjëherë me 
idetë kryesore që do të trajtohen në këtë tematikë 
(kapitull). Ajo gjithashtu i nxit ata të mendojnë rreth 
njohurive të mësuara më parë. Këto faqe janë shumë të 
dukshme dhe me disa pyetje dhe aktivitete të shkurtra, 
që prezantojnë një paraqitje të shpejtë të asaj që është 
trajtuar dhe që nxit diskutimin. 
Kjo mund t’i ndihmojë nxënësit të shohin një pamje 
të përgjithshme të tematikës dhe të përmbajtjes së saj. 
Inkurajoni sa më shumë është e mundur diskutimet, 
kur përdorni faqet hyrëse. Ajo  siguron  një shans të 
shkëlqyer për ju për të nënvizuar kërkimin shkencor 
dhe vrojtimin e shkathtësive. Më shumë mbështetje 
sigurohet në librin e mësuesit, i cili ka idetë specifike që 
lidhen me çdo faqe hyrëse.

Faqet e temave 
Shumica e faqeve të temave në secilën tematikë lidhen 
me përmbajtjen shkencore ose kërkimin shkencor
e specifikuar për çdo klasë dhe tematikë. Secila temë 
lidhet direkt me një ose disa objektiva të të nxënit.
Faqet janë shumë vizuale, me figura tërheqëse me skica 
dhe aktivitete  që lidhen me dukurinë që studiohet.  
Janë pesë lloje aktivitetesh (veprimtarish):

   Aktivitete  shkrimi
Ka hapësira që nxënësit të shkruajnë përgjigje të shkurtra 
për pyetje kyçe duke përdorur informacionet e faqeve.

  Aktivitete diskutimi
Nxënësit nxiten të diskutojnë idetë dhe përafrimet 
shkencore dhe përgatiten të punojnë në grupe të vogla 
me tre ose katër nxënës për këto lloj aktivitetesh.

 Hetimet
Nxënësve u bëhet një hyrje në çdo hetim në librin
e  nxënësit dhe inkurajohen të  shtojnë në fletoren e 
hetimeve planin, komentet shkencore dhe
rezultatet e çdo hetimi. Hetimet janë mbështetur
hap pas hapi nga udhëzimet e  librit të mësuesit.

  Aktivitete matjeje

● Mendoni rreth  pyetjeve 

Ky libër përmban përgjigjet për pyetjet e shkruara dhe 
sugjeron përgjigjet për nxënësit kur zhvillohen aktivitetet 
e diskutimit. Një mbështetje shtesë sigurohet nga 
aktivitetet shtesë (plotësuese) dhe ndjekja e çështjeve të 
cilat  ju duhet t’i përdorni.

Hetimi shkencor
Një komponent shumë i rëndësishëm  dhe i përbashkët 
për faqet e librit të nxënësit janë aktivitetet që kanë si 
qëllim të ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë shkathtësitë 
e tyre të kërkimit shkencor. Nxënësit inkurajohen të 
bëjnë parashikime, të projektojnë dhe të planifikojnë 
hetimet, të vrojtojnë, të interpretojnë dhe të analizojnë 
rezultatet. Gradualisht shkathtësitë e kërkimit shkencor 
të nxënësve bëhen  më të mëdha dhe në klasat  më të
larta, ata mund të aftësohen të realizojnë së bashku 
hetime më komplekse. Për të mbështetur zhvillimin e 
shkathtësive të nxënësve, aktivitetet e hetimit 
shoqërohen me udhëzime të qarta.

Fletorja e hetimeve 
Përgjigjet e shkurtra të pyetjeve tip-hetimi mund të
shkruhen në mënyrë të përshtatshme në hapësirën e 
librit  të nxënësit, por kur planifikohen të hetohen më 
shumë detaje, nxënësit këshillohen të përdorin shtesë 
fletoren e hetimeve. Ne ju këshillojmë ju të pajisni 
nxënësit në fillim të vitit shkollor me një fletore të 
pashkruar format  A4  për ta përdorur atë për hetimet 
gjatë gjithë vitit shkollor. Nëpërmjet kësaj fletoreje ju 
mund të siguroni që nxënësit të ruajnë planin e detajuar, 
shënimet,  idetë, rezultatet dhe përfundimet e hetimit. 

Mendoni rreth pyetjeve
Çdo tematikë gjithashtu përmban aktivitetin 
“ Mendoni për ..”  Ajo synon të inkurajojë nxënësit të 
mendojnë më thellë për një koncept ose të provojnë të 
aplikojnë një ide në një kuptim të ri. Ato janë shumë të 
dobishme për të zhvilluar shkathtësitë e të menduarit 
dhe  gjithashtu mund të përdoren për diferencim.

Vlerësimi i formimit
Çdo temë brenda një tematike ka një mundësi 
vlerësimi në fund të temës. Kjo përfshin pyetje në një 
shumëllojshmëri formash, lojëra të vogla, fjalëkryqe, 
diagrama,  të cilat inkurajojnë nxënësit të testojnë të
kuptuarit e tyre të  objektivave që mbulon tema.
Ka këshilla në shënimet e mësuesit për atë se si ato 
duhet të përdoren dhe integrohen në orën e mësimit.  

Si të përdorim librin e nxënësit dhe librin e mësuesit

Libri  i nxënësit Libri i mësuesit
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Çdo grup temash në librin e nxënësit mbaron me një 
rubrikë: “Rishiko dhe reflekto”. Pasi çdo temë është 
përfunduar dhe është bërë vlerësimi formues, nxënësit 
mund të shqyrtojnë aktivitete të përshtatshme në faqet 
“ Rishiko dhe reflekto”.
Ky do të jetë një testim i shkurtër i të nxënit  dhe një
mundësi e vetërishikimit të progresit dhe sigurisë së 
nxënësve.  
Rubrika “Rishiko dhe reflekto” në fund të tematikës  
ndihmon për të parë si është përvetësuar çdo temë e 
saj nga nxënësit dhe nxënësit angazhohen rregullisht 
në procesin  e rishikimit dhe reflektimit.
 
Vlerësimi përmbledhës
Në fund të tematikës, ju mund të kërkoni nga nxënësit 
të shohin edhe një herë faqet e rishikimit dhe të 
vetëvlerësojnë  progresin e tyre. Ata mund të rishikojnë 
përgjigjet e mëparshme dhe të kontrollojnë progresin 
e tyre. Vlerësimi i nivelit të arritjeve të  nxënësit është 
një kompetencë e juaja. Kërkoni nga nxënësit që të  
shënojnë në rrethin bosh vlerësimet e tyre për përgjigjet 
që ata kanë dhënë, me vlerësimet nga 1 në 10, ku 1-2  
është  niveli shumë i dobët i përvetësimit  të njohurive, 
3-4 nivel i dobët i përvetësimit, 5-6 nivel i mjaftueshëm 
i përvetësimit, 7-8 nivel i mirë i përvetësimit dhe 9-10 
niveli shumë i mirë i përvetësimit të njohurive.  
Po kështu, inkurajoni nxënësit të bëjnë vlerësimin e 
tyre përmbledhës për një tematikë, ose disa tematika së 
bashku, duke shfrytëzuar të dhënat në proces.

Fjalori i termave kyçe
Libri i nxënësit në fund të tij ka fjalorin e fjalëve të reja 
kyçe i cili mbulon të gjithë tematikën (kapitullin). 
Pasi nxënësi njihet me fjalët e reja kyçe, përmbajtjen e 
tyre shkencore, kërkoni nga ata që me mdihmën tuaj të 
hartojnë fjalorin e tyre me përcaktime të thjeshta. 
Kjo ju jep mundësi atyre që të kthehen përsëri tek këto 
fjalë kur i ndeshin përsëri në libër.
Ata mund të gjejnë një mbështetje të madhe për fjalët 
kyçe që janë futur në librin e nxënësit pa shpjegime. 
Qëllimi i fjalorit të nxënësit është të nxitë një proces më 
të madh ndërveprues dhe të ndihmojë të nxënit. Kjo 
mbështetet me një fjalor të plotë  fjalësh kyçe në librin 
e mësuesit.

Si të veprojmë për të mbështetur gjuhën e folur në 
klasë 
Ju do të vlerësoni që studimi i shkencës përfshin bërjen 
familjare të një fjalori të gjerë dhe specifik. 
  
Libri i nxënësit mbështet zhvillimin e gjuhës së folur 

me idendifikimin e qartë të fjalëve kyçe në renë e fjalëve 
në faqet hyrëse. 
Ndërveprimi me fjalorin është gjithashtu shumë i
rëndësishëm, sepse i ndihmon nxënësit të kuptojnë
gjuhën. Faqet e temave të librit të nxënësit, gjithashtu 
përmbajnë fjalë me figura, që janë shumë efektive për 
të ndihmuar nxënësit për të  mësuar kuptimin e fjalëve.  
Lidhja e imazhit me fjalën është një faktor i rëndësishëm 
në zhvillimin e gjuhës së folur. 
Përsëritja është gjithashtu  shumë e rëndësishme dhe libri 
i nxënësit  i paraqet dhe i përforcon fjalët dhe kërkon nga 
nxënësit t’i përdorin ato në diskutimet dhe përgjigjet tyre. 
Një sërë strategjish janë sugjeruar, duke përfshirë 
gjithëfarë letrash (kartolinash), mur fjalësh, grup 
lodrash që përcaktojnë ose shpjegojnë fjalët, përdoren 
fjalë të veçanta për të shpjeguar kuptimin dhe origjinën 
e fjalëve etj.

Parimet kyçe që mbështesin të mësuarit e gjuhës janë: 

• Fjalët duhet të paraqiten dhe shpjegohen me kujdes.
• Fjala duhet të shpjegohet në kontekst.
• Përsëritja është esenciale.
• Fjala duhet të lidhet me pamjen (figurën) ose veprimet.
• Nxënësit duhet të krijojnë fjalorthin e tyre.
• Të nxënit e fjalorit shkencor duhet të jetë argëtim.
• Gjuha nuk duhet të jetë pengesë për efektivitetin e të
   nxënit të shkencës.

Si të bëhemi shkencëtarë?
Në tematikat e librit, në shumë tema të tyre kërkohet 
nga nxënësit që të  demonstrojnë, të eksperimentojnë, të 
zhvillojnë hetime për studimin e dukurive dhe
madhësive fizike, si masa dhe pesha, forca, fërkimi,
elektriciteti etj. 
Këto veprimtari i përafrojnë nxënësit me kërkimin 
shkencor dhe i nxitin ata që në të ardhmen të bëhen
shkencëtarë.  
Kërkimi shkencor realizohet nëpërmjet një sërë hapash:

1. Bërja (kërkimi) e pyetjeve. 
2. Parashikimi se çfarë do të ndodhë. 
3. Planifikimi i një hetimi. 
4. Bërja e vrojtimeve (provave). 
5. Regjistrimi i  rezultateve. 
6. Parashtrimi i rezultateve.  

Hapa këto që skematikisht paraqiten në skicën e
 mëposhtme.




