
• Lenda : Edukim Fizik , Sporte dhe Shendet                                           Punoi: Mikel Cenaj 

Klasa: XI-C  

Tema mësimore: Futboll.1.Pasimi dhe gjuajtja 
                                           2.Pasimi dhe gjuajtja 

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

 
Nxnesi/ja : 
- Zbaton rregullat e duhura të nxehjes së trupit në përshtatje me llojin e veprimtarisë fizike e 

sportive që do të kryhet; -  
- Zbaton rregullat në lojërat sportive 
- Ndërton bashkëpunim me shokët e grupit (skuadrës) në shërbim të arritjes së rezultateve të 

dëshiruara; 
 

Fjalet kyce : futboll, pasim, gjuajte ne porte, sport . 
 

Organizimi i orës së mësimit 

 

TEKNIKA NE FUTBOLL 

Përkufizimi, 

Aftësia e sportistit për të kryer veprime specifike dhe lëvizje racionale, ekonomike dhe efektive në 

kushte konkuruese (loje) 

Përvoja praktike tregon se në trajnimin dhe përsosjen e teknikave individuale, është me rëndësi  të 

veçantë  njohja me kërkesat themelore që zbulojnë thelbin e tyre, i cili lejon formimin e qëllimshëm 

dhe efektiv të shprehive motorike. 

ELEMENTET E TEKNIKES NE FUTBOLL 

I-Goditja e topit 

   1-Goditja e topit me këmbë 

-goditja e topit me pjesën e brëndshme të këmbës 

 

Relativisht përdoret më shpesh në lojë kryesisht për shkak të preçizitetit të paracaktuar nga zona e 

madhe me të cilën aplikohet pjesa e brendshme e këmbës. 

Përdoret për goditjen e topit në distancë të shkurtër (shpesh me një prekje) dhe për gjuajtjen e topit 

në portës në distancë të afërt. 



Mangësi: a)relativisht i dobët në forcë (për shkak të strukturës së nyjës së këmëbës, e cila nuk e lejon 

goditjen e lirë) b)mundësia për të zbuluar drejtimin e goditjes.  

Мekanizmi i veprimit. Kur kryeni një goditje në një top të fiksuar, forcа e goditjes bëhet në vijë të 

drejtë ose në një kënd të vogël. Këmba  mbështetëse, e cila është pak e përkulur tek gjuri, vendoset 

10-15 cm larg nga topi dhe vendoset në drejtim të lëvizjes. Këmba goditëse tërhiqet prapa, e 

përkulur në gju dhe në nyjën (kaviljen) e këmbës, në mënyrë që pjesa e brendshme e këmbës dhe 

gjuri të jenë të drejtuara drejtë tokës. Trupi është pak i përkulur përpara, krahët të shtrirë dhe të 

përkulur në bërryla sepse ndihmojnë në ekuilibrin e trupit. Goditja kryhet me pjesën e brëndshme të 

këmbës ne qëndër ose pak poshtë qëndrës së topit nëpërmjet levizjes përpara te këmbës goditëse. 

Pas goditjes këmba godites për një kohë të shkurtër shoqeron topin. 

Udhëzime metodologjike.                                                                                                                                       

1. Kontrolli i mekanizmit të lëvizjes duhet të kryhet me një top që është në lëvizje me një prekje, ku 

sportistët që trajnohen të shkojnë drejtë topit  që është duke ardhur dhe të mos e presin atë në 

vend.                                                                                                                                                                         

2. Kur mësoni teknikën, ushtrimet më të përshtatshme  janë dyshe , me topin që fillimisht jepet nga 

njëri partner me dorë, pas së cilës ndërrojnë rolet.                                                                                        

3. Për përsosjen e goditjes të një topi në lëvizje është më e përshtatshme të përdorni një ushtrim 

,,kuadrat” (3x1, 4x1) ose lojëra me porta të vogla me një ose dy prekje të topit.                                     

4. Për të përmirësuar goditjen me pjesën e brëndshme (nga pikëpamja taktike) duhen aplikuar 

ushtrime afër kushteve të lojës, siç janë dopio pasi, gjuajtja në porët nga distancë e afërt, etj.                                                                                                                                                    

5. Тrajneri duhet të kujtoj vazhdimisht për kërkesat themelore, të identifikojë dhe eliminojë shkaqet 

e gabimeve të bëra nga futbollisti.  

Мjeshtëria e ekzekutimit të kësaj goditje,fitohet kur lojtari bën një pasim ose goditje të 

paparashikuar nga kundërshtari. Kjo arrihet vetëm me këmbënguljen për të perfeksionuar këtë 

goditje në kushte dhe situata të ndryshme. 

Pasimi – gjuajtja jane elemente te sulmit. Zoterimi i topit eshte nje nga bazat kryesore te ekipeve 

boterore. Pasimi duhet te arrije i sigurt ne zonen e sulmit. Ne menyre te veçante mesfushori duhet 

te beje pasime te sigurta dhe me intuite.  

Goditja me trine eshte veprim edhe mbrojtes edhe sulmues, sipas situates. Per ndalimin e topit 

vendoset kemba mbi top, me qellim zoterimine tij. 

 



Gjuajtja ne porte eshte veprimi perfundimtari nje sulmi dhe qellimi i tij, e cila sjell realizimin e golit. 

Kjo realizohet me kembe, koke, gjoks dhe kofshe. 

 

Gjuajtja me trinen e plote  te kembes dallohet per gjuajtje te forta dhe krosime. Gjuajtjet me trinen 

e jashtme rekomandohen per ta befasuar kundershtarin me gjuajtje te papritura. 

Roveshate. Drejtohet shikimi mbi top, shkeputuni gjithmone me kemben qe do te gjuani, levizni 

kemben ne formen e gersheres, gjuajeni topin me trinen e kembes, prisni vrullin e trupit me duar te 

mbeshtetura prapa. 

 

 

 

 

 

 

 


