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

Klasa: XI-A-D 

Tema mësimore: Atletike.1 Hedhje të objekteve të ndryshme (me shtytje, me 
fshikullimë dhe me rrotullim 
                                            
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas temës mësimore:  

 
Nxnesi/ja : 
- Realizon sakte elementet gjate te ushtruarit me veprimtari fizike. 
- Zbaton rregullat e sigurise gjate te ushtruarit me veprimtari fizike e sportive.  
- Pershtat teknika levizore ne situata te ndryshme. 

 
 

Fjalet kyce : atletike, nxehmje, ushtrime te pergatitjes se pergjithshme, edukim fizik. 
 

Organizimi i orës së mësimit 

Ushtrime gjimnastikore ne vend per pergatitjen e pergjithshme te trupit. 10’ 

 

Ushtrime te  dryshme ne levizje per gjymtyret e siperm. 10' 

Ushtrime te ndryshme ne levizje per gjymtyret e poshtem. 10’ 



 

Ushtrime per zhvillimin e fleksibilitetit statiik dhe dinamik. 10’ 

 



 

Ushtrime per zhvillimin e forces se pergjithshme. 15’ 

 

 

Pjesa themelore sipas mundesive: 25’ 





  

 



Ekan është një top metalik i lidhur nga një tel çeliku në dorezë. Gjatësia e çekiçit tek burrat 

është 117-121.5 cm, dhe pesha totale është 7.265 kg (\u003d 16 paund). Tek gratë, gjatësia 

e saj është nga 116 në 119.5 cm, dhe pesha totale është 4 kg. Kjo do të thotë, pesha e çekiçit 

është e barabartë me peshën e bërthamës që përdoret nga atletët e gjinisë përkatëse. Kur 

hedh, atleti është në një rreth të veçantë me një diametër prej 2.135 m, brenda së cilës ai 

rrotullohet dhe hedh një predhë sportive. Në mënyrë që përpjekja të llogaritet, atleti duhet 

të largohet nga rrethi vetëm pasi çekiçi godet në tokë dhe vetëm nga pjesa e pasme e 

rrethit. Për më tepër, çekiçi duhet të jetë brenda sektorit të synuar të rrjetës së rrethuar. 

Për shkak të rrezikut që çekiç fluturues paraqet për atletët që marrin pjesë në lloje të tjera 

garash, këndi i sektorit është ngushtuar vazhdimisht. Në vitet 1900, ishte 90 °, në vitet 1960 

- 60 °, dhe tani rreth 35 °. Për të njëjtën arsye, një konkurs për hedhjen e çekiçit zhvillohet 

shpesh në fillimin e një programi atletikesh ose transferohet në një stadium tjetër. 

 

Historia 

Si një sport, çekiçi i hedhur u ngrit në Skoci dhe Irlandë, ku fillimisht hodhën disa ngarkesa 

masive me një dorezë prej druri të bashkangjitur. Që nga viti 1866, garat e para për hedhjen 

e çekiçit me një dorezë të ngurtë janë mbajtur në Angli. Rekordi i parë ishte 24.50 m. 

Rregullat moderne u vendosën në Angli në 1887. Që nga viti 1896, një çekiç modern me një 

dorezë në formën e një kabllo çeliku fleksibël u fut në praktikën e trajnimeve dhe garave. 

Rekordet botërore të IAAF në hedhjen e çekiçit janë regjistruar që nga viti 1913. Duke filluar 

në vitet 1990, hedhja e çekiçit është bërë e popullarizuar tek gratë. Që nga viti 2000, ajo 

është përfshirë në programin e grave për Lojërat Olimpike. 

 

 



 


