
LISTA E MJETEVE PËR GJUHËN AMTARE  

KLASAT I-V, CIKLI FILLOR 

 

Nr Emërtimi i mjetit 

 

Sasia Specifikimet 

 Gjuhë amtare (Abetare) Klasa I   

1 Album i përgjithshëm me tabelat e abetares për 

mësuesin.   

1 copë/klasë  70 cm x 100 cm 

2 Album me tabelat e shkronjave e mëdha për 

mësuesin.( shkronjat kapitale dhe të dorës)  

1 copë/klasë  70 cm x 70 cm 

3 Album me figura të kafshëve, shpendëve, frutave 1 copë/klasë  70 cm x 100 cm 

4 Fletore e modeluar për shkronjat e dorës  Secili nxënës  25 cm x 12 cm 

5 Fletë të mëdha kartoni të bardha. Për klasën 35 

fije (1 fije për/javë)  

35 fije/klasë 70 cm x 100 cm 

6 Fletore vizatimi  Secili nxënës Standard 

7 Fshirëse lapsi dhe stilolapsi ( gomë)  Secili nxënës  Standard 

8 Gërshërë të vogla për nxënësin  Secili nxënës  10 cm të gjata 

9 Komplet me shkronja të mëdha kapitale dhe të 

dorës ( 72 gjithsej) të magnetizuara 

1 copë/klasë  5 cm x 5 cm  

10 Komplet me shkronja (72 copë) 36 kapitale dhe 

36 të dorës. 

Secili nxënës 3 cm x 1. 5 cm  

11 Komplet me CD të video e përrallave më të 

njohura (Hirushja, Borëbardha etj) 

1 copë/klasë  Standard  

12 Laps plumbi, druri   Secili nxënës 15 cm i gjatë 

13 Monitor-video TV për shfaqje të përrallave për 

fëmijë.   

1 copë/klasë Ekran 14 

14 Ngjyra me lapsa druri klasa I.(6 ngjyra: e zezë, 

blu, e verdhë, jeshile, e kuqe, kafe) 

Secili nxënës Standard 

15 Ngjitës ( rulon dhe me rrethor me shirit letre 

ngjitëse) 

Secili nxënës Diametri i rulonit 

10 cm 

16 Penj të fortë me 3 ngjyra ( të kuqe, të verdhë, blu)  Secili nxënës 70 cm  

17 Shkumësa me ngjyra ( 4 ngjyra- e bardhë, e kuqe, 

blu, jeshile) për mësuesin. 

10 copë/klasa Standard 

18 Stilolaps për të shkruar për klasën e parë bashkë 

me fshirëse ngjitur 

Secili nxënës  Standard 

19 Tabelë e zezë shkrimi i vijëzuar 1 copë/klasë 100 cm x 100 cm  

20 Tabelë magnetike për klasën 1 copë/klasa 70 cm x 100 cm 

21 Tabela të vogla për nxënësin (druri të zezë) Secili nxënës  30 cm x 50 cm  

22 Tabelë e madhe me alfabetin shqip, e shoqëruar 

me figura. 

1 copë /klasë  70cm x 100 cm  

23 Tabela me shkronjat për nxënësin. Secili nxënës 30 cm x 30 cm 

 Gjuhë amtare II-III-IV-V   

1 Album me tabela e mësuesit për shkrimin  1 copë /klasë 70 cm x 100 cm 



(me modele shkrimesh, letrash,urimesh, fjali të 

thjeshta, të përbëra, me tekste, me lloje fjalish etj) 

për  sintaksën. 

2 Album me tabela e mësuesit për morfologjinë  

(emri, folja, mbimeri, përemri, numërori etj)  

1 copë /klasë 70 cm x 100 cm 

3 Album me tabela e mësuesit për rregullat e 

drejtshkrimit ( rregullat e drejtshkrimit, shenjat e 

pikësimit dhe përdorimi i ë-së) 

1 copë /klasë 70 cm x 100 cm 

4 Album i nxënësit me etiketa fjalish me shembuj 

nga gjuha.(morfologji, sintaksë) 

Secili nxënës  30 cm x 30 cm 

5 Fletore shkrimi  Secili nxënës  25 cm x 12 cm   

6 Fletë të mëdha të bardha ( për klasën 35 fije 1 

fije/javë)) 

35 fije/klasë 70 cm x 100 cm  

7 Fleta të bardha A.4 ( 4 pako/klasa) 4 copë/klasë Format A.4 

8 Gërshërë për nxënësin Secili nxënës 12 cm të gjata 

9 Ngjitës ( rulon ose rreth me letër ngjitëse) Secili nxënës  Diametri i rulonit 

10 cm  

10 Ngjyra ( varianti me 12 ngjyra)  Secili nxënës Standard 

 

              LISTA E MJETEVE TË MATEMATIKËS PËR CIKLIN FILLOR 

  

 Matematikë Klasat I-V  Sasia Specifikimet 

1 Album me numrat 1-10 i mësuesit 1 copë/klasë 30 cm x 50 cm 

2 Album matematikor me problema të thjeshta për 

klasën I-II ( duke përdorur fruta, kafshë, etj) 

1 copë/klasë 50 cm x 70 cm 

3 Fletë të mëdha të bardha ( për klasën 35 fije/javë)) 35 fije/klasë 70 cm x 100 cm 

4 Fletë të bardha të vogla 5 pako/klasë 5 pako/klasë Format A.4 

5 Fletore katrore Secili nxënës Standard 

6 Fshirëse lapsi dhe stilolapsi ( gomë)  Secili nxënës  Standard 

7 Fletore e modeluar për shkrimin e numërorëve  Secili nxënës  Standard 

8 Gërshërë 10 cm klasa të gjatë  I, 12 cm të gjatë 

klasa II, Klasa III-V 15 cm të gjatë. 

Secili nxënës  10 cm klasa I, 12 

cm të gjata klasa 

II-V 

9 Komplet me trupa formuese plastikë me 9 forma 

dhe me 4 ngjyra e shoqëruar me udhëzues 

metodik 

Secili nxënës Trupa plastikë në 

disa forma 

10 Kompleti II i matematikës ( shufra, kuba, pllaka 

në dru dhe plastikë me  tre ngjyra)  

Secili nxënës Shufra, pllaka, 

kuba në dru ose 

plastike me tre 

ngjyra  

11 Komplet me numra plastikë të magnetizuar  

(1-10) për secilin nxënës  

Secili nxënës   5 cm x 5 cm  

12 Kompleti I i matematikës ( rrethorë, katrorë, 

trekëndorë) në 5 ngjyra për secilin nxënës  

Secili nxënës  Plastike të 

magnetizuara 



13 Kompleti I i matematikës ( rrethorë, katrorë, 

trekëndorë) në 5 ngjyra për mësuesin  

1 copë/klasë Plastike të 

magnetizuara 

14 Komplet me ngjyra i figurave gjeometrike të 

copëtuara (për konceptin e thyesës) i mësuesit  

(katror, rreth, drejtkëndsh) të magnetizuara 

plastike (në dy formate) 

 1 copë/klasë 30 cm x 30 cm  

15 Kompleti III i matematikës ( numëratore me gogla 

plastike, bazament dhe pllakë plastike me 5 

ngjyra) për nxënësin  

Secili nxënës  Numëratore me 

gogla plastike, 

bazament dhe 

pllakë plastike me 

5 ngjyra 

16 Kompleti IV i matematikës (Figura dhe trupa 

gjemotrikë në dy ngjyra me plastikë)  

Secili nxënës Figura dhe trupa 

gjeometrike në dy 

ngjyra, plastike 

17 Komas i mësuesit 1 copë/klasë Standard 

18 Kompas i nxënësit Secili nxënës Standard, metalike 

19 Kronometër  1/copë klasë Standard 

20 Laps plumbi Secili nxënës Standard 

21 Litar të gjatë me ngjyra 5 copë/klasë 10 m i gjatë 

22 Makina e thjeshtë, llogaritëse 6 copë/klasë Standard 

23 Metër plastik i mbledhur për secilin nxënës me 

ngjyra 

Secili nxënës 1 m  

24 Ngjyra druri ( 6 ngjyra në klasën e parë) 

12  ngjyra (edhe më shumë) klasa II-V 

Secili nxënës  Standard 

25 Ngjitës me rulon  Secili nxënës Diamteri 10 cm  

26 Numëratore e madhe për mësuesin  

(me gogla të mëdha me ngjyra ) 

1/klasë Me gogla të 

mëdha me disa 

ngjyra 

27 Orë e madhe me pllakë druri me akrepa të 

lëvizshëm me  ngjyra 

1/klasë  Diametri 100 cm 

28 Orë e vogël me pllakë druri me akrepa të 

lëvizshëm me  ngjyra 

Secili nxënës Diametri 15 cm  

29 Peshore plastike me ngyra ( në dy anë me enë 

plastike)  

6 copë/klasë Standard 

30 Penj të fortë me 6 ngjyra  Secili nxënës 70 cm të gjatë   

31 Raportor i nxënësit    Secili nxënës  30 cm plastik 

32 Raportor i madh i mësuesit  1/copë /klasë  Standard 

33 Stilolaps për të shkruar për klasën e parë bashkë 

me fshirëse ngjitur  

Secili nxënës Standard 

34 Shkumësa me ngjyra ( 4 ngjyra- e bardhë, e kuqe, 

blu, jeshile) për mësuesin. 

10 pako/klasë Standard  

35 Tabelë e madhe magnetike e mësuesit 1 copë/klasë 70 cm x 100 cm  

36 Tabela të vogla për nxënësin (druri të zezë) Secili nxënës  30 cm x 50 cm  

37 Tabelë e madhe e shumëzimit e numrave 1-10  

(e mësuesit ) 

1 copë/klasë 70 cm x 100 cm  



38 Tabela të vogla të shumëzimit për numrat 1-10 Secili nxënës 25 cm x 25 cm  

39 Tabelë e madhe e zezë e klasës 1 copë/klasë 100cm x 100 cm 

40 Vizore e nxënësit Secili nxënës  30 cm 

41 Vizore e mësuesit  1 copë.klasë  100 cm  

 

 

LISTE E MJETEVE TE DOMOSDOSHME DIDAKTIKE PER CIKLIN FILLOR. 
 

1-Gjuhë amtare. 

 

 Tabela për nxënësit dhe mësuesit të Abetares. ( për çdo fëmijë dhe për 

mësuesin)  

 Tabelat me shkronjat për Abetaren.  ( për çdo fëmijë dhe për mësuesin)  

 Xheporet e nxënësve dhe ai i mësuesit.  ( për çdo fëmijë dhe për mësuesin)  

 Dosja me fjalë dhe fjalitë e reja që shërbejnë për ekspozim gjatë procesit të të 

mësuarit të gjuhës shqipe. (për mësuesin, i cili duhet ta përgatisë vetë me 

mjete rrethanore) 

 Etiketat për mësimin e gjuhës amtare 3,4, për nxënësin dhe mësuesin.( për 

mësuesin dhe nxënësin) 

 Këndi ose qendra e arteve të gjuhës, në të cilën të vendosen libra të ndryshëm, 

mjetet e nxënësve, si dhe një minibibliotekë.( krijohet vetë nga mësuesit në 

bashkëpunim me fëmijët) 

 Libra për fëmijë të rekomanduar nga drejtoritë arsimore. ( sigurohen nga 

nxënësit sipa listës së miratuar nga DAR) 

 

2-Matematikë. 

 

 Kompletet e nxënësve dhe të mësuesit 1, 2 3,4. ( për secilin nxënës)  

 Tabelat për bashkësitë dhe numërorët 1-10. (përgatiten nga mësuesit) 

 Mjete të ndryshme ( tabela, fletë pune të përgatitura vetë) për t’u përdorur për 

konceptin e numrave natyrorë me shumë shifra.( përgatiten me mjete 

rrethanore nga mësuesit)  

 Fanelograf ose tabelë magnetike për mësuesin.( duhet për çdo mësues)  

 Fletë pune për ushtrime dhe zgjidhje problemash të përgatitura nga mësuesi 

për nivele të ndryshme të nxënësve, për punën e diferencuar. ( përgatiten nga 

mësuesit) 

 Këndi i matematikës ose qendra e saj , në të cilën të vendosen mjetet e 

matematikës, materialet e  nevojshme për nxënësit.(përgatitet nga 

bashkëpunimi mësues-fëmijë-prindër) 

 

3.Edukim shkenor &Dituri natyre  

 Një minilaborator të përgatitur nga mësuesi me mjete didaktike si: 

- llampë alkooli ose gazi. 

- Komplet veglash ( kaçavida, pinca, etj) për t’u përdorur nga nxënësi. 

- Tela të ndryshëm ( alumini,bakri). 

- Magnete të vegjël në shumë forma. 



- Busulla. 

- Globi. 

- Barometër. 

- Harta të ndryshme fizike dhe administrative. 

- Epruveta dhe enë qelqi të ndryshme. 

- Priza, çelësa për konceptin e energjisë elektrike 

- Gurë të ndryshëm të vendbanimit. 

- Album me bimë, kafshë të vendit dhe të zonës. 

- Album me pulla-poste të vendit dhe të huaja. 

- Mikroskop. 

- Pasqyra të ndryshme . 

- Kalendari i motit për klasën. 

Të gjitha mjetet e mëisërme mund të sigurohen nga mësuesi si bashkëpunim me 

komunitetin, duke përdorur mjete rrethanore të riciklueshme. 

 

-Edukatë shoqërore dhe mjedisi  

 

 Flamuri kombëtar.(Çdo shkollë ka flamurin kombëtar)  

 Album për zonën ku jetojnë. 

 Tabelë me rregullat e shëndetit dhe të qarkullimit rrugor. 

 Këndi dhe qendra e edukimit qytetar , në të cilën të ekspozohen rregullat e 

klasës, organizamat që veprojnë në klasë, këshilli i klasës, këshilli i 

prindërve etj,  

 Materiale që përgatisin vetë fëmijët rreth të drejtave dhe përgjegjësive që 

ata kanë. 

 Fletorja e ditëlindjeve të nxënësve të klasës me specifikime të ndryshme 

dhe motivuese për fëmijët. 

 Album me pamje të institucioneve kryesore  si parlamenti, qeveria, 

gjykatat e ndryshme etj. 

Mjetet e tjera të rekomanduara më sipër përgatiten nga mësuesit sëbashku me fëmijët 

 

-Artet (Edukim figurativ, Edukatë muzikor) dhe  Edukim teknologjik 

 

 Tabelë e përgatitur nga mësuesi me pentagramin dhe notat në vija dhe në 

fusha. 

 Fletore e posaçme për nxënësit për tekstet e këngëve. 

 Kasetat e këngëve të inçizuara. 

 Magnetofon. 

 Fotografi të ndryshme me veglat popullore të vendit tonë, si dhe të zonës 

ku banojnë fëmijët. 

 Album i përgatitur me artistë të njohur të vendit,si dhe të huaj. 

 Mjete të ndryshme rrethanore që mund të shërbejnë për të shoqëruar 

muzikën si gurë, shkopinj etj, instrumentë të veçantë ORFF. 

 Bojëra të ndryshme uji për të pikturuar. 

 Albumi i vizatimeve të fëmijëve. 



 Modele të ndryshme vizatimesh që ndihmojnë fëmijët në konceptimin e 

figurës, si dhe në teknikat e të vizatuarit. 

 Album me modelime të ndryshme të punimeve me baltë, plastelinë si dhe 

me mjete të ndryshme rrethanore si letra çamçakizi, fije kashte, kokrra 

orizi, fasuleje, rëre etj. 

 Këndi ose qendra e arteve, në të cilën të vendosen materialet e nevojshme 

të mësuesit dhe të nxënësve, por që edhe mund të punohet në të. 

 

Të gjitha mjetet e mësipërme në këto lëndë mund të sigurohen nga mësuesit, fëmijët dhe 

prindërit. 

 

 


