SA E GJATË
ËSHTË SHPUTA E
KËMBËS SUAJ?

Një ditë në shkollë, mësuesja i kërkoi Ajlës, Sonjës dhe Elës të
krahasonin masën e shputës së këmbës së tyre.
Ajla tha: “Unë dhe Sonja e kemi shputën njësoj sepse mund të veshim të
njëjtat këpucë.”
Ela tha: “Unë mendoj se unë e kam shputën e këmbës më të shkurtër.”
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Gurë të
mëdhenj

Gurë të vegjël

Mësuesja u kërkoi që ne fillim të matnin shputat.
Ajo u shpërndau gurë të mëdhenj dhe të vegjël që t’i përdornin
për të kryer matjen.
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Ajla mori gurë të mëdhenj dhe të vegjël dhe i rreshtoi nga gishti i madh i
këmbës deri te fundi i thembrës. “Ajo tha: Shputa ime është 8 gurë e gjatë!”
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Sonja mori vetëm gurë të mëdhenj dhe i rreshtoi nga gishti i madh i
këmbës deri te fundi i thembrës.
“Ajo tha: Shputa ime është 5 gurë e gjatë!”
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Ela mori vetëm gurë të vegjël dhe i rreshtoi nga
gishti i madh i këmbës deri te fundi i thembrës.
“Ajo tha: Shputa ime është 9 gurë e gjatë!”
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Ajla, Sonja, dhe Ela u
hutuan. Pse shputat e
Ajlës dhe Sonjës kishin
gjatësi të ndryshme?
Pse shputa e Elës ishte
më shumë gurë e gjatë
sesa shputat e Ajlës dhe
Sonjës?
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Ajla vështroi gurët dhe tha: “Oh, unë e di përse! Ela ka përdorur vetëm
gurë të vegjël, ndërsa Sonja ka përdorur vetëm gurë të mëdhenj. Unë kam
përdorur gurë të mëdhenj dhe të vegjël. Nëse duam të krahasojmë masat e
shputave tona, duhet të përdorim gurë të së njëjtës masë.”

Gurët duhet të
kenë të gjithë
të njëtën masë !!
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Gurë të
vegjël

Ato vendosën të përdorin vetëm gurë të vegjël. Kështu, morën gurët e
vegjël, duke u siguruar që të kishin të njëjtën masë.
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Tani mund t’i matin shputat e këmbëve të tyre!
Shputat e Ajlës dhe Sonjës
janë 10 gurë të gjatë.
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Shputa e Elës
është 9 gurë e gjatë

Udhëzues për përdorimin e libërthit
“Sa e gjatë është shputa e këmbës suaj?”
Përmes libërthit ''Sa e gjatë është shputa e këmbës suaj?'', fëmijët njihen me matjet e thjeshta, duke
përdorur mjete rrethanore në vend të metrit, si dhe përqendrohen te rëndësia e njësisë së
barabartë të matjes.'

Qëllimi është që fëmjët të kuptojnë që:
1. Matja është e rëndësishme kur duam të krahasojmë dy apo më shumë objekte.
2. Kur masim, njësia e matjes duhet të jetë e barabartë.

Matematika pas konceptit:
Ka mënyra të ndryshme për të krahasuar një atribut të matshëm të dy ose më shumë objekteve, të
tilla si gjatësia ose gjerësia. Përmes këtij libri, fëmijët njihen me matjen informale si një mënyrë për të
krahasuar gjatësinë, duke përdorur gurë të mëdhenj dhe të vegjël si njësi matëse.
Libri përqendrohet në rëndësinë e njësive të barabarta gjatë matjes dhe krahasimit.

Shënime për mësuesin apo të rriturin:
Materiale: fletë apo dërrasë për të shkruar, gurë (apo materiale të ngjashme) në dy madhësi të
ndryshme që të përdoren nga fëmijët për të matur shputën e këmbës, masa e këmbës së mësues
apo e të rriturit. Tashmë, fëmijët mund të masin dhe të krahasojnë shputat e tyre duke përdorur
gurë (ose njësi të tjera).
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Përpara se të filloni të lexoni historinë, pyesni fëmijët nëse e kanë matur shputën e këmbës së tyre.
Ndoshta dikush nga fëmijët mund të ketë diskutuar rreth kësaj temë. Tregohuni të qartë', duke u
shpjeguar se në këtë libërth nuk trajton matjen e numrit të këmbës, por atë të shputës së këmbës.
Drejtojuni fëmijëve pyetjen: ''A e keni matur ndonjëherë shputën e këmbës suaj?'' Bëni një listë në
fletë apo dërrasë për objektet e ndryshme që mund të përdorin për të matur shputën. Shpjegojuni
fëmijëve se objektet që përdoren për të kryer matje, quhen ''njësi matëse''.
Lexoni faqet 4-7të librit. Shkruani gjatësinë e shputës së çdo fëmije nnë fletë ose dërrasë, sip
tregohet në tabelën e mëposhtme. Diskutoni se përse gjatësitë nuk janë të njëjta.

Pyetini fëmijët:
1
2
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Përse gjatësia e shputës së Ajlës dhe Sonjës ishte e ndryshme edhe pse vishnin të njëjtat këpucë?
Përse shputa e këmbës së Elës ishte më e shkurtër edhe pse ishte më e gjatë në gurë?
Emri i fëmijës

Njësia

Gjatësia në gurë

Ajla

Gurë të mëdhenj dhe të vegjël
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Sonja

Gurë të mëdhenj

5

Ela

Gurë të vegjël
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Nëse fëmijët nuk e dinë përgjigjen, tregojuni tabelën në fletë, duke u shpjeguar njësitë e gjatësisë.
Pyetini fëmijët: ''Çfarë lloj gurësh përdori Sonja? Po Ela?''
Nëse fëmijët janë ende të paqartë, nxitini fëmijët duke u thënë: ''Le ta gjejmë së bashku!'', dhe më
pas vijoni të lexoni historinë.
Lexoni faqen 9 të librit. Shpjegojuni fëmijëve se masa e gurëve është e rëndësishme kur masim dhe
krahasojmë. Gjatë matjes dhe krahasimit, çdo gur (ose njësi) duhet të ketë masën e tij.
Në të kundërt, gjatësitë nuk mund të krahasohen.
Theksojuani fëmijëve se gjatë matjes, është e rëndësishme që matja të fillohet nga gishti i madh i
këmbës, sikurse vepruan fëmijët në historinë e lexuar. Gjithashtu, është e rëndësishme që çdo gur
(njësi) të prekë apo të qëndrojë ngjitur me gurin përpara tij, duke mos lënë hapësira boshe.
Pasi të keni lexuar librin, demonstrojuni se si të masin shputën e këmbës. Përpara fillimit të orës
mësimore, mos harroni të vizatoni në një fletë shputën e këmbës suaj.
• Fillimisht, përdorni gurë të mëdhenj për matjen e shputës dhe shënoni numrat e gurëve në fletë ose
dërrasë.
• Më pas, përdorni gurë të vegjël për matjen e shputës dhe shënojini numrat e gurëve në fletë ose dërrasë.
• Në fund, përdorni gurë të mëdhenj dhe të vegjël për matjen e shputës dhe shkruaj numrat e gurëve në
fletë ose dërrasë.
• Pyetini fëmijët: ''Përse sasitë e gurëve janë të ndryshme?
• Sigurohuni që fëmijët të kenë kuptuar se:
• Gjatë matjes së gjatësisë, duhet të përdoret e njëjta njësi;
• Gjatë krahasimit të gjatësive, duhet të përdoret e njëjta njësi;
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Botimi i këtij materiali u mundësua nga Save the Children
Save the Children është organizatë kryesuese në botë dhe e pavarur për
fëmijë. Ne besojmë së çdo fëmijë meriton një të ardhme të mirë. Në botë dhe
në Shqipëri, ne ndihmojmë fëmijët që të kenë një fillim të mbarë në jetë,
mundësi për të mësuar dhe mbrojtje ndaj çdo rreziku. Ne bëjmë më të mirën
për fëmijët, çdo ditë dhe në kohë krize, për të sjellë ndryshime në jetën e tyre
dhe të ardhmen e përbashkët.
Autor: Yasmin Sitabkhan, PhD
Ky botim është prodhuar nga Save the Children SHBA, përshtatur në shqip
dhe printuar nga Save the Children në Shqipëri.
TIRANË, 2020
'Libërthi ''Sa e gjatë është shputa e këmbës suaj'', u shërben mësuesve dhe
prindërve për të ndihmuar fëmijët 3-6 vjec të mësojnë përmes ushtrimeve të
thjeshta. Ai i prezanton fëmijët me matjen joformale, duke u përqëndruar në
rëndësinë e njësive të barabarta të matjes.
Ky botim publikohet në kuadër të projektit “Asnjë fëmijë të mos mbetet pas në
shkolla dhe kopshte gjithëpërfshirëse” i mbështetur dhe zbatuar nga Save the
Children ne partneritet me IPSED dhe Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë së
Arsimit Parauniversitar.

Rruga: Mihal Popi, Ndërtesa 7, ish Pallatet 1 Maji, (Vila Lami);
PO Box 8185, Tiranë - Shqipëri; Tel: +355 4 2261840 / 4 2261929
info.albania@savethechildren.org
https:// albania.savethechildren.net
Savethechildrenal
SaveChildrenAlb
savethechildreninalbania

SA E GJATË
ËSHTË SHPUTA E
KËMBËS SUAJ?
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Fëmijët mund të punojnë në çift për të gjetur se kush e ka shputën e këmbës më të shkurtër dhe se
kush e ka më të gjatë. Kujtojuni që duhet të përdorin të njëjtën njësi matëse.

Pyetini fëmijët:
• Cilën njësi po përdorni?
• A janë njësitë të barabarta?
• Kush e ka shputën më të gjatë? Si e gjetët?
• Kush e ka shputën më të shkurtër? Si e gjetët?
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Kërkojuni fëmijëve të reflektojnë mbi ato çfarë kanë mësuar, ndërkohë që masin shputën e
këmbës, dhe më pas shënojini idetë e tyre në një fletë. Disa ide të rëndësishme mund të
jenë si më poshtë:
• Ne mund ta masim shputën e këmbës me objekte të ndryshme, por gjithmonë duke përdorur të
njëjtat objekte.
• Gjatësia e shputës jo vetëm matet, por edhe krahasohet.
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