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Shkolla e Gjuhës dhe Trashëgimisë Shqiptare 

Gjuha Shqipe – Letërsia 

 

Mësuesja Email Vendi dhe Orari 

Argita Domazeti ShkollaShqipeBoston@gmail.com UMass Boston Godina 6  
E Dielë 10am-12pm 

Qëllimi 

Programi mësimor për klasën e gjuhës shqipe bazohet në gramatikë, shkrim dhe lexim. 
Klasa është e përshtatshme për fëmijët e moshave 9-12 vjeç. Përveç njohurive gjuhësore 
nxënësit mësojnë edhe tradita e veçori kulturore të trevave shqiptare. 

Dita e mësimit ndahet në dy pjesë:  

• Në orën e parë fëmijët mësojnë dhe praktikohen me gramatikën. Në klasë 
zhvillohen ushtrime praktike gramatikore dhe më pas bëhet diktim nga autorë të 
njohur shqiptarë të letërsisë. Një pjesë të rëndësishme zë edhe shkrimi në gjuhën 
amtare. Nxënësit flasin dhe shkruajnë mbi tema të ndryshme për moshën 
përkatëse. 

P.sh : “Pushimet verore” ; “Një udhëtim në vendlindje” ; “Dita e parë e shkollës” 
etje… 

• Në orën e dytë më shumë punohet me leximin në gjuhën shqipe. Fëmijët sjellin në 
klasë materiale për figurat e shquara shqiptare dhe secili lexon pjesën përkatëse. 
Lexohen pjesë nga vepra të njohura të autorëve shqiptarë dhe mundohet të 
ritregohet ngjarja me fjalët e tyre. 

Materiale Shembull 

• Të njohim gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 1-3 

• Gjuha Shqipe 3 

Fletore pune mbi ushtrimet gramatikore. Libra nga letërsia për femijë si:  

• Qamil Batalli “Tregime të bukura për fëmijë”  

• Naim Frashëri “Të vegjlit”  

• Sami Frashëri “Dheu është flori”  

• Mark Krasniqi “Vjersha të zgjedhura për fëmijë”  

• Esad Mekuli “Popullit tim” etje.. 
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Disa Website Shembull  

www.albinfo.ch/mesimi-plotesues-i-shqipes-vlere-dhe-trashegimi 

www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Albanski_6_hamiti.pdf 

http://bashkim-kadriaj.weebly.com/klasa-e-treteuml.html 

http://www.albinfo.ch/mesimi-plotesues-i-shqipes-vlere-dhe-trashegimi
http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Albanski_6_hamiti.pdf
http://bashkim-kadriaj.weebly.com/klasa-e-treteuml.html
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