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ÇFARË ËSHTË BASEBALL5  

Prezantimi 
Baseball5 ose B5 është një version urban i lojërave klasike të bejsbollit dhe softbollit. Është një 
disciplinë e shpejtë, e re dhe dinamike që ndjek të njëjtat parime themeluese të disciplinave të saj 
mëmë/bazë. Baseball5 mund të luhet kudo dhe kërkon vetëm një top gome. Baseball5 vjen nga 
dëshira për të rritur pjesëmarrjen në baseball dhe softball, duke ruajtur veçantinë e lojës, ndërsa 
eliminon të gjitha kompleksitetet strukturore origjinale. 

Baseball5 është një sport ekipor me gjini të përzier, ku secili ekip përbëhet nga 5 lojtarë (+rezervë). 
Në varësi të formatit të garës, një ndeshje mund të zgjasë nga 20 deri në 60 minuta. Kjo disciplinë 
mund të karakterizohet si: e arritshme, e qëndrueshme, urbane, e fokusuar tek të rinjtë, 
gjithëpërfshirëse dhe argëtuese e menjëhershme. 

Historik i shkurtër 
Baseball5 u lansua nga WBSC në 2017 dhe brenda 12 muajve të parë kishte arritur një audiencë 
mbarë botërorë nga Amerika në Azi. Disa ngjarje të mëdha ndërkombëtare, të tilla si Lojërat 
Olimpike për Rininë Buenos Aires 2018, dhe Lojërat Olimpike dhe Para olimpike Tokio 2020, kanë 
shfaqur disciplinën dhe kanë tërhequr pjesëmarrës. 

Në vitin 2019, Baseball5 u përdor nga WBSC dhe Komisionari i Lartë i Kombeve të Bashkuara për 
Refugjatët (UNHCR) për të rritur barazinë gjinore në kampin e refugjatëve Zaatari në Jordani. Rritja 
ndërkombëtare e sportit, rritja e pjesëmarrjes dhe vëmendja globale rezultuan në përfshirjen e 
Basebll5 si garë për medalje për Lojërat Olimpike për të Rinj në Dakar 2026. Që nga viti 2021, 
Baseball5 po luhet në gati 100 vende në mbarë botën 

Konfederata Botërore e Basebollit të Softbollit 
Me seli në Pully, Zvicër - Konfederata Botërore e Basebollit Softball (WBSC) është organi 
ndërkombëtar qeverisës për bejsbollin dhe softballin. WBSC ka 198 Federata Kombëtare dhe 12 
Anëtarë të Asociuar në 138 vende dhe territore në të gjithë Azinë, Afrikën, Amerikën, Evropën dhe 
Oqeaninë, të cilat përfaqësojnë një lëvizje të bashkuar sportive baseball/softball që përfshin mbi 
65 milionë atletë dhe tërheq rreth 150 milionë tifozë në stadiume në mbarë botën çdo vit. WBSC 
përputhet me standardet më të larta të qeverisjes dhe mbrojtjes me një Njësi të brendshme të 
Integritetit Integrity Unit dhe komisionin e jashtëm përkatës, të cilët ofrojnë asistencë për të gjitha 
palët e interesuara. 

Ndër përgjegjësitë e saj, WBSC drejton të gjitha garat ndërkombëtare që përfshijnë ekipet 
kombëtare. Ndër të tjera, WBSC mbikëqyr Premier12, World Baseball Classic, Baseball World Cup 
dhe Softball World Cup. Për më tepër, WBSC drejton disciplina të tjera Baseball5 dhe eSports, si 
dhe ngjarje të Baseball, Softball dhe Baseball5 në Lojërat Olimpike.  

https://www.wbsc.org/organisation/integrity-unit
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ÇFARË ËSHTË EDUKIMI FIZIK CILËSOR (EFC)  

Hyrje në EFC 
Ndryshe nga programet tradicionale të edukimit fizik që marrin një qasje "një madhësi që i 
përshtatet të gjithëve", Edukimi Fizik cilësor (EFC) bazohet në mundësitë e barabarta për të gjithë 
studentët për të hyrë në një kurrikulë të ekuilibruar dhe gjithëpërfshirëse. 

QPE mbështet përvetësimin e aftësive psikomotorike, sociale dhe emocionale të cilat përcaktojnë 
qytetarë të sigurt dhe elastik. Ai gjithashtu thekson vlerën e shkrim-leximit fizik si një moment kyç 
zhvillimor që kontribuon në zotërimin e trupit, kompetencën fizike dhe kënaqësinë në aktivitetin 
fizik gjatë gjithë jetës. 

Objektivat kryesore të projektit EFC: 
• Promovimi social dhe zhvillimi me bazë të gjerë të EFC 
• Përfitime mendore 
• Mbështetja praktike e qeverive për hartimin dhe zbatimin e politikës gjithëpërfshirëse të 

QPE 
• Zhvillimi i aftësive njohëse dhe jo-kognitive përmes edukimit fizik për t'i bërë fëmijët të  
• arsimuar fizikisht dhe qytetarë të aftë për të ardhmen. 

 
Zhvillimi i qëndrueshëm fillon me qytetarë aktivë, të shëndetshëm dhe të angazhuar fizikisht. 
Rëndësia e shëndetit të mirë dhe pamjaftueshmëria e infrastrukturave ekzistuese shëndetësore 
janë vënë në fokus gjatë pandemisë COVID. Adresimi i boshllëqeve shëndetësore është kritik për 
përpjekjet e rimëkëmbjes. 

Shkollat janë një pikë hyrëse e natyrshme për të transformuar sjelljet që lidhen me stilin e jetës 
së shëndetshme dhe praktikën gjithëpërfshirëse. Si i tillë, investimi në një ofrim të edukimit 
inovativ dhe të integruar, stërvitjes dhe ushqimit të mirë duhet të konsiderohet gjithashtu si 
komponentë kyçe në përpjekjet për rikuperim. 

Në vitin 2020, COVID 19 ka ndryshuar jetën tuaj në mënyra të thella dhe të panumërta. Si i tillë, 
është thelbësore që zërat tuaj të reflektohen në "ndërtimin më të mirë" post-COVID, veçanërisht në 
zhvillimin e kornizave të forta të politikave. Duke u angazhuar në avokimin dhe zhvillimin e 
politikave, do të jeni në gjendje të arrini më shumë qëndrueshmëri për punën tuaj dhe të siguroheni 
që "normaliteti ynë i ri" të ketë kuptim dhe të jetë pjesë e procesit demokratik afatgjatë. 

EFC është e dallueshme nga edukimi fizik. Dallimet kritike lidhen kryesisht me frekuencën, 
shumëllojshmërinë, përfshirjen dhe përmbajtjen kuptimore ose vlerësuese. EFC e vë theksin në 
mësimin e udhëhequr nga kolegët dhe zhvillimin e aftësive në mënyrë ciklore. 
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Përfitimet 
Investimi në EFC e mbështet studentët të zhvillojnë aftësitë fizike, sociale dhe emocionale të cilat 
përcaktojnë qytetarë të shëndetshëm, elastikë dhe të përgjegjshëm social. Për një pasqyrë të 
qartë të vlerave dhe parimeve, ju lutemi hidhini një sy infografikës EFC QPE infographic të zhvilluar 
nga UNESCO. EFC synon të integrojë një qasje gjithëpërfshirëse (barazia gjinore, nxënësit me aftësi 
të kufizuara, grupet minoritare, etj.) brenda një kurrikule shkollore fleksibël dhe të adaptueshme 
për t'u mundësuar të gjithë nxënësve, pavarësisht nga talentet ose aftësitë e tyre, të zhvillojnë 
potencialin e tyre dhe të rrisin kompetencën e tyre fizike, në mënyrë dramatike në zgjerimin e 
aftësive që fiton secili pjesëmarrës. 

Aktiviteti i përsosur EFC 
Baseball5 përmban shumicën e parimeve EFC. Në fakt, është njëkohësisht një aktivitet lozonjar që 
synon të kënaqë motivimet e studentit që kontribuon në mënyrë korrekte në ndërtimin e 
personalitetit të tij ose të saj, dhe një praktikë motorike e karakterizuar nga disa komponentë 
psikologjik konkurrues të dozuar në mënyrë të përshtatshme sipas shkallës fiziologjike, motorike 
dhe zhvillimin individit. 

Burimet dhe dokumentet e dobishme 
Së bashku me dokumentet plotësuese (shih Shtojcën) këto dokumente mund të nxisin integrimin 
e Baseball5 si një aktivitet thelbësor 

Titulli I Dokumentit  Linku 

“Making The Case for Inclusive Quality Physical Education Policy 
Development: A Policy Brief” 

 
LINK 

“Quality Physical Education (QPE) Guidelines for Policy-Makers” LINK 

“Quality Physical Education Policy Project: Analysis of Process, Content And 
Impact” 

 
LINK 

“How To Development of Influence The Quality Physical Education Policy: A 
Policy Advocacy Toolkit for Youth” 

 
LINK 

“Benefits of Quality Physical Education (QPE)” (Video) LINK 

“Promote Quality Physical Education Policy Infographic” LINK 

“Promoting Quality Physical Education Policy Website” LINK 

World Baseball Confederation does not hold any rights for any of the above mentioned documents 

  

https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/e-teams/quality-physical-education-qpe-policy-project/documents/quality-physical-education-qpe-1
https://youtu.be/XD3sCUOvnCs
https://en.unesco.org/themes/sport-and-anti-doping/sports-education/qpe
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BASEBALL5 PAKETA  INTEGRUESE E PAJISJEVE  

Baseball5 në kuadër të Edukimit Fizik 
Nxënësit, dhe veçanërisht fëmijët e shkollës, shprehin një gatishmëri të madhe për të mësuar 
aftësitë motorike, e cila quhet edhe "epoka e artë e nxitjes". Në këtë fazë, sistemet dhe aparatet 
e përfshira në kontrollin dhe ekzekutimin e lëvizjeve të ndryshme i nënshtrohen një procesi të 
rëndësishëm zhvillimi psiko fizik. Kjo i vendos studentët në pozicionin ideal për të mësuar lëvizje 
të reja dhe më komplekse, pasi proceset njohëse tashmë janë në gjendje të perceptojnë 
informacione të jashtme dhe të brendshme, të cilat janë aftësia bazë për të bërë lëvizje efektive. 
Në moshë të re është më e lehtë për të përvetësuar dhe përsosur lëvizje të përshtatshme për 
detyrën që duhet kryer dhe për situatën në të cilën lëvizja synohet të realizohet. 

Zhvillimi dhe përmirësimi i aftësive motorike kërkon aftësinë për të marrë dhe përpunuar nga disa 
nxënës, për të identifikuar llojet e ndryshme të informacionit: nga ushtrimet vizuale në akustike 
dhe/ose nga ushtrimet prekëse tek ato të proprioceptimi (ndijore). 

Këto lloje të informacioneve janë të dobishme si për të kuptuar karakteristikat e veprimit të 
kërkuar, ashtu edhe për thellimin e aftësive përpunuese dhe pritëse të individit. Prandaj është e 
nevojshme që nxënësit të udhëhiqen në të mësuarit e  përzgjedhjen dhe të ruajtjes së 
informacionit që u jepet. Të jetë në gjendje të operojë gjatë rigorozitetit në rritje me saktësi dhe 
të lëvizë në mënyrë të pavarur sjelljet integruese të karakterizuara nga pritje dhe iniciativë. 

Është thelbësore që, gjatë kësaj faze të ndjeshmërisë së madhe, të stimulohen nxënësit dhe që 
ata të ekspozohen ndaj një sërë faktorësh stresi (të tillë si psikofizikë, njohës ose afektiv-social) 
pikërisht për të lehtësuar të mësuarit e prirjes së tyre. 
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Në të njëjtën kohë, nxënësit e grup moshës së shkollës fillore, jetojnë me një nevojë të 
papërmbajtshme për të luajtur. Loja fillon një motivim parësor për lëvizjen: është vetëm 
nëpërmjet lojës që individi plotëson dëshirën, shtytjen dhe interesin për lëvizje, dhe është mbi të 
gjitha nëpërmjet kësaj të fundit që individi lidhet me veten dhe me mjedisin. 

Që në fëmijëri, loja është një aktivitet themelor për njeriun: nëpërmjet lojës ai arrin të kuptojë 
dhe kontrollojë ndryshimet e mjedisit, duke zgjidhur gradualisht problemet që dalin në 
eksplorimin e tij dhe duke pasuruar kështu përvojën e përgjithshme motorike. Në mënyrë 
krejtësisht të natyrshme, vajzat dhe djemtë i përvetësojnë duke luajtur edhe të ashtuquajturat 
aftësi themelore (ecje, vrapim, kërcim, rrokullisje, ngjitje, hedhje, kapje). Gjatë lojës zhvillohen 
aftësi të ndryshme motorike atletike dhe për këtë arsye përfaqësojnë bazat e disciplinave sportive. 

E gjithë kjo tani mbështetet nga një vështrim i rëndësishëm shkencor, i cili thekson se si aktiviteti 
i duhur motorik gjatë fëmijërisë prodhon përfitime në aspekte të zhvillimit personal të 
praktikuesve të rinj. Natyrisht, një praktikë sportive korrekte dhe adekuate është thelbësore për 
përmirësimin e sistemeve të muskujve, zhvillimin e sistemit kardio-respirator dhe kontrollin e 
peshës, gjë që rezulton në efikasitet më të madh të të gjitha sistemeve dhe aparateve fiziologjike. 

Në fakt, aktiviteti fizik lufton në mënyrë efektive patologjitë metabolike si mbipesha dhe obeziteti, 
parandalon sëmundjet e sistemit kardiovaskular dhe të frymëmarrjes, forcon sistemin muskulor, 
gjithashtu parandalon sëmundjet mendore si depresioni dhe ankthi. 

Për më tepër, lëvizja përmirëson aftësitë njohëse logjiko-matematikore, si dhe aftësitë që lidhen 
me të mësuarit, leximin dhe shkrimin. Aktiviteti motorik gjeneron përmirësime në ndër veprimin 
e fijeve nervore të trurit  e edhe vëmendjes si dhe në aftësitë e kujtesës, duke prodhuar 
përfundimisht përmirësime në performancën arsimore të praktikuesve të rinj. 

Aktiviteti fizik prodhon përmirësime edhe në fusha të tjera të rëndësishme, si për shembull i 
mëson të rinjtë me një angazhim sistematik, inkurajon respektimin e rregullave dhe 
kundërshtarëve, i bën ata të përjetojnë dimensione ekstreme si fitorja dhe disfata duke e vënë të 
riun përballë sfidave dhe synimet që duhen arritur. E gjithë kjo rrit vetëvlerësimin dhe vetë-
efikasitetin e dikujt dhe përmirëson marrëdhëniet shoqërore me të tjerët. 

Aktiviteti fizik duket të jetë mjeti më i mirë për të rinjtë për të zhvilluar potencialin e tyre në lidhje 
me të ashtuquajturat soft skills – aftësitë e buta, të cilat janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për 
sportistët, por edhe për jetën në përgjithësi: të dinë të marrin vendime, të marrin përgjegjësi, të 
kenë kohë menaxhimi, komunikimi më efektiv, kontrollim të emocioneve dhe stresit etj. 

E gjithë kjo mund të ndodhë vetëm nëse aktiviteti motorik i propozuar përmban karakteristika të 
caktuara dhe kryhet në kushte të caktuara. 
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Aktiviteti i propozuar, Baseball5 ka këto karakteristika të përmendura pasi është i frymëzuar nga 
koncepti i "lojës së qëllimshme". Ky koncept është një mjet thelbësor për ndërtimin e një baze 
solide të motivimit të brendshëm, i dobishëm për arritjen e rezultateve të rëndësishme sportive, 
për praktikë të vazhdueshme dhe përkushtim ndaj sportit (Wall & Côté, 2007; Fraser-Thomas et 
al., 2008, Fraser-Thomas & Côté, 2009). Loja e qëllimshme është një nga elementët kryesorë prapa 
përkufizimit të Modelit Zhvillimor të Pjesëmarrjes Sportive (DMSP) i propozuar nga Jean Côté, i cili 
jep mësim në Psikologjinë Sportive në Universitetin Queens në Kingstone, Ontario, Kanada. 

Loja e qëllimshme përshkruhet nga atletët elitë (Côté, 1999) si grup i aktiviteteve motorike në 
thelb argëtuese në të cilat ata u përfshinë gjatë fëmijërisë, e cila përfaqësonte një aktivitet tjetër 
nga praktikat e organizuara të sportit dhe të rriturve, që në vend të kësaj quhet "praktikë e 
qëllimshme". 

Duke vëzhguar lojën e qëllimshme, fillimisht e thjeshtë dhe intuitive, por vazhdimisht në zhvillim 
drejt formave gjithnjë e më komplekse, është e mundur të identifikohen disa tipare të 
domosdoshme: 

• prania e elementeve të pasigurisë, që favorizon rritjen e vëmendjes dhe kontrollit të 
situatës nga fëmija, duke e bërë vetë situatën reale me një minimum ankthi të këndshëm 
dhe rrezik të kontrolluar; 

• rregulla të qarta dhe të kuptueshme, shpesh të përshtatura nga sportet tradicionale, të 
pranuara nga të gjithë, të cilat mund të ndryshojnë në varësi të situatës dhe të bëhen më 
të thjeshta ose më komplekse, më të ashpra ose më fleksibël dhe nga të cilat nuk burojnë 
role të qëndrueshme; 

• monitorimi dhe kontrolli i reduktuar i të rriturve; 
• vëmendja e lojtarëve e orientuar drejt kënaqësisë së menjëhershme që vjen më shumë 

nga gëzimi se sa nga rezultati që në çdo rast nuk përjetohet si përfundimtar; 
• mundësia që fëmija të ndërtojë një realitet fiktiv dhe për rrjedhojë të imagjinojë situatat 

dhe zgjidhjet e veta 
 
Bazuar në këto elemente, Jean Côté formuloi në një përmbledhje, në International Journal of Sport 
Policy and Politics në 2016, disa indikacione drejtuar organizatave të ndryshme që merren me 
sportet e të rinjve dhe që Konfederata Botërore e Basebollit Softball (WBSC) i ka ndarë tërësisht 
në projektin e tij Baseball5. 

Këto indikacione synojnë të krijojnë kushte më të favorshme për arritjen e integruar të 3P 
(performancës, pjesëmarrjes dhe zhvillimit personal), të cilat përfaqësojnë objektivat themelore 
të një praktike sportive rinore korrekte dhe adekuate. 

Për qëllimin e këtij botimi, është veçanërisht e dobishme të mbani mend sa vijon: 

• të prezantojë programe sportive bazë që ofrojnë mundësinë e të provuarit të sporteve të 
ndryshme; 

• të dekurajojë specializimin e hershëm në një sport; 
• lejojini fëmijët të luajnë në të gjitha rolet në një sport të caktuar; 
• promovojnë "lojën e qëllimshme" brenda dhe jashtë sportit të organizuar; 
• dizajnimin e aktiviteteve të lojërave që fokusohen në argëtimin dhe kënaqësinë 

afatshkurtër; 

• të kuptojë nevojat e fëmijëve, pa i dhënë shumë rëndësi aspekteve që lidhen me trajnimin.
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WBSC ka zhvilluar një mjet arsimor në përputhje me nevojat më të fundit arsimore, me synimin e 
qartë për t'u ofruar mësuesve të shkollave një mjet të vlefshëm për arritjen e objektivave që 
propozon edukimi fizik në këtë nivel delikat të arsimit. 

Ky instrument, Baseball5, është konfiguruar si një veprim i vërtetë pedagogjik ndaj fëmijës dhe 
duhet të sigurojë një programim të synuar dhe të qëllimshëm të ndërhyrjeve, me një propozim të 
situatave lozonjare, të cilave fëmijët duhet t'u përgjigjen në mënyrë aktive me zgjidhjet e tyre 
unike. 

Metodat e përdorura janë në fakt aktive: d.m.th. ato nisin nga interesat dhe nevojat e fëmijës dhe 
për këtë arsye nxisin iniciativën e tij personale, pjesëmarrjen aktive dhe aftësitë për zgjidhjen e 
problemeve. Propozimi bazohet në zbatimin e saktë të konceptit të sportit në shkolla, duke 
paralajmëruar rrezikun që një praktikë e gabuar mund të përfaqësojë aktivitete, nuk duhet të 
përdoret si pretekst për fillimin e parakohshëm të sportit dhe as nuk duhet të paraqitet si një 
përjashtim përvoja episodike e shkollës. E gjithë kjo është, pra, një ndërhyrje specifike edukative 
dhe didaktike që synon të kuptojë kuptimet e vërteta shoqërore dhe kulturore të aktivitetit 
motorik edhe para sportit. 

Baseball5 trajton dimensione të ndryshme të aktivitetit motorik në shkolla (përplot lojë, socio-
afektive dhe psikomotorike), duke mbajtur së bashku aspektet funksionale, njohëse dhe sociale, 
me synimin për të edukuar fëmijët të njohin veten dhe të tjerët, të veprojnë në mënyrë të pavarur, 
të komunikojnë në mënyrë të hapur dhe pa ngurrime,  mënyra e disponueshme për t'u socializuar 
me grupin e bashkëmoshatarëve dhe të rriturve. 

Prandaj, objektivat që mund të ndiqen përmes një praktike korrekte të Baseball5 do të jenë: 

• përvetësimi dhe arritja e niveleve të gjera të autonomisë, të cilat në aspektin psikologjik 
rezultojnë në një ndërtim efektiv të vetëvlerësimit të nxënësve; 

•  zhvillimi i aftësive sociale, tipike për aktivitetin sportiv, ndërsa në sajë të konkurrencës, 
përkatësisht të dozuar dhe të kontrolluar, ka një përballje të qetë me shokët e skuadrës, 
kundërshtarët; dhe të tjerët 

•  njohuri dhe respekt për rregullat dhe rolet e lojës. Ky objektiv do të arrihet në mënyrë më 
efektive pasi më shumë role dhe rregulla zgjidhen nga vetë fëmijët: mësuesi nuk do të 
duhet të vendosë rregulla apo modele të sjelljes teknike apo edhe taktike, përkundrazi ai 
ose ajo duhet të jetë një animator i kujdesshëm dhe i ndërgjegjshëm dhe lehtësues i lojës, 
protagonistët aktivë të të cilit do të jenë gjithmonë nxënësit/fëmijtë. 
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Detyra kryesore e mësuesit është të sigurojë 
përfshirjen. Në fakt, duke nënkuptuar lëvizjen dhe 
qasjen ndaj sportit në aspektin edukativ, ai ose ajo 
kontribuon në promovimin e personit në një 
kontekst të këndshëm dhe mikpritës, duke 
mbështetur autonominë e tij, zhvillimin e vetëdijes 
dhe vetëvlerësimit.  

 

Loja dhe sporti, nëse përqendrohen te personi, në 
fakt favorizojnë proceset e përfshirjes dhe 
kohezionit të individit në shoqëri, si për njerëzit 
me zhvillim tipik ashtu edhe për ata me aftësi të 
kufizuara. Kjo ndodh sepse ato i lejojnë secilit të 
eksplorojë tipare të thella të vetes në ndërveprim 
me veçoritë dhe vështirësitë e tjetrit dhe të ndërmarrë përvoja të mëtejshme kuptimplota. 

 

 

E gjithë kjo, me një përfitim të qartë në këto aspekte: komunikimi ndër personal, bashkëpunimi, 
respektimi i standardeve, solidariteti, drejtësia, drejtësia, rritja e motivimit, përballja me 
zhgënjimin dhe tejkalimi i tij. Në këtë kuptim, mësuesi duhet të sigurojë që propozimet/sfidat e 
ndryshme të përshtaten me kompetencat e nxënësve të tij ose të saj: është loja që përshtatet me 
aftësinë e vajzave dhe djemve për ta luajtur atë dhe jo anasjelltas. Me një vështrim të kujdesshëm 
ndaj atyre që kanë nevoja të veçanta arsimore, por me të njëjtin parim të vlefshëm: loja duhet të 
përshtatet me nevojat e nxënësve. 
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Baseball5 përfaqëson një mjet për arritjen e objektivave edukativo-didaktike të shkollës, një mjet 
shtesë në duart e mësuesit në harmoni me qëllimet e tyre. Ka shumë aftësi themelore në forma 
të ndryshme në varësi të situatës, për shembull: 

• vrapim: ndërmjet bazave gjatë sulmit ose për të ndërprerë topin gjatë mbrojtjes; 
• hedhja dhe kapja e topit: nëse ai është hedhur nga një shoku i skuadrës ose goditur nga 

një kundërshtar; kërcim: për të shmangur topin gjatë vrapimit gjatë sulmit, për ta kapur 
atë nëse jeni në mbrojtje; 

• rrëshqitje dhe zhytje: për të arritur në bazë pa u prekur nga kundërshtari ose pa prekur 
vrapuesin me topin gjatë mbrojtjes. 

 
Baseball5, si lojë ekipore, stimulon dhe zhvillon aftësitë koordinuese dhe të kushtëzuara; ai 
gjithashtu i vendos lojtarët në një kontekst kompleks, në të cilin kërkohen aftësitë njohëse dhe 
socio-afektive të domosdoshme për suksesin e vetë lojës (shih diagramin më poshtë). 

Nga pikëpamja metodologjike, Baseball5 paraqet disa elementë të inovacionit absolut, 
veçanërisht duke e krahasuar atë me disciplinat sportive më të njohura në shkollë. Këto janë 
tiparet më domethënëse metodologjike të propozimit 

• Mësoni duke luajtur 
• Rregullat bazohen në nivelin motorik të nxënësve. 
• Roli qendror i mësuesit. 
• Origjinaliteti i Dinamikës së Lojës. 
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AFTËSI KOORDINATIVE 
BALANCI: si statik në mbajtjen e pozicioneve të 
caktuara në sulm ose mbrojtje, ose dinamik në 
vrapim brenda shtegut dhe në kontakt me bazat. 

KOMBINIMI dhe KOORDINIMI: kapja e topit gjatë 
vrapimit ose kërcimit; koordinimi i veprimit të 
krahëve dhe këmbëve në kapje ose goditje. 

ORIENTIMI NË HAPËSIRË-KOHË: gjetja e pozicionit 
brenda fushës sipas vijave, shtigjeve, bazave, 
shokëve të skuadrës dhe kundërshtarëve; duke 
identifikuar trajektoret e topit duke llogaritur 
drejtimin dhe shpejtësinë e tij. 

DIFERENCIIMI DINAMIK: dozimi i duhur i forcës 
sipas distancës që duhet të përshkojë topi, qoftë 
në gjuajtje apo goditje. 

REAGIMI: edhe thjesht si në vrapimin në bazë pas 
goditjes, edhe kompleks si në reagimin e shpejtë 
ndaj situatave të ndryshme që krijohen gjatë lojës. 

PARASHIKIMI MOTORIK: parashikimi i veprimeve 
të kundërshtarëve dhe për rrjedhojë planifikimi 
paraprak i një përgjigjeje të përshtatshme duke 
imagjinuar rrjedhën e ardhshme të lojës; 

KREATIVITETI MOTORIK: zgjidhja e një situate të 
caktuar loje në një mënyrë origjinale, ose kryerja e 
një lëvizjeje të caktuar në një mënyrë të re duke e 
ripërcaktuar atë në bazë të përvojave të kaluara. 

AFTËSITË MOTORIKE 
SHPEJTËSIA si për sa i përket 
kryerjes së një gjesti të vetëm, si 
gjuajtja ose goditja, ashtu edhe 
shpejtësia e lojës.  

FORCA kërkohet ekskluzivisht në 
lidhje me aspektin e forcës së 
shpejtë, i vetmi aspekt i forcës që 
duhet të zhvillohet në këtë 
grupmoshë. 

 

AFTËSI KOGNITIVE, AFEKTIVE DHE 
SOCIALE 
 
NJOHURI DHE PËRBASHKIM ME 
RREGULLA: Lojtarët duhet të 
përvetësojnë rregullat e lojës dhe të 
respektojnë parimet e saj. 
 
NDËRVEPRON ME SITUATEN: 
duhet të jetë në gjendje të marrë 
vendimin e duhur bazuar në 
dinamikën që paraqet loja. 
 
BASHKËPUNIMI: p.sh.: punohet 
së bashku për të arritur një qëllim të 
përbashkët. 
 

SHËNIM: Ngjyrat që i dallojnë këto tre aspekte do të përfshihen në kartat e lojës. 
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Përfitimet e Baseball5 
M ë s o  d u k e  l u a j t u r  

Tashmë gjatë orës së parë nxënësit janë në gjendje të luajnë një lojë të plotë: dy ekipe përballen 
me njëra-tjetrën në përputhje me një rregullore shumë të thjeshtë. Ndërsa aftësitë e nxënësve 
rriten, rregullat që rregullojnë lojën bëhen gjithnjë e më komplekse. Në këtë mënyrë, termat 
tradicionalë për fillimin e një loje sportive ndryshojnë: tradicionalisht aftësitë e lojës mësohen së 
pari dhe zhvillohen me anë të ushtrimeve specifike, të përsëritura, ndonjëherë edhe të 
mërzitshme; atëherë këto aftësi kryhen në lojë. Megjithatë, në Baseball5, elementi themelor 
është loja, e cila përshtat rregullat e saj me nivelin e aftësive të nxënësve, duke u bërë kështu një 
mjet efektiv për të mësuarit dhe zhvillimin e aftësive. Këto mësohen më pas që në momentin e 
parë “në situatë”, pra gjatë lojës, e cila nuk shihet si një fund ku nxënësit duhet të shprehin aftësitë 
e tyre, por si një mundësi për të mësuar dhe përmirësuar aftësi, sjellje dhe rregulla të tilla. 

R r e g u l l a t  b a z o h e n  n ë  n i v e l i n  m o t o r i k  t ë  n x ë n ë s v e .  

Gjatë aktivitetit nxënësit aftësohen gjithnjë e më shumë në goditjen, gjuajtjen dhe kapjen e topit; 
Rregullorja duhet të marrë parasysh këto kushte të ndryshuara dhe përshtatet sipas aftësive të 
lojtarëve. Prandaj mësuesi thirret që gradualisht të prezantojë rregulla që i përgjigjen më mirë 
përmirësimit të nivelit të përgjithshëm motorik dhe nevojave të ndryshme të nxënësve. 

R o l i  q e n d r o r  i  m ë s u e s i t .  

Mësuesi nuk duhet t'u propozojë nxënësve veprimtaritë në një lloj mësimi të programuar, të 
vlefshëm për të gjithë pa dallim, duke kaluar nga një ushtrim në tjetrin në një progresion të ngurtë. 
Në vend të kësaj, ai ose ajo duhet të vëzhgojë sjelljet e nxënësve gjatë lojës dhe të përpiqet t'i 
menaxhojë këto sjellje përmes futjes së rregullave të ndryshme. 

Një nga detyrat më të rëndësishme për mësuesin është të sigurojë ekuilibrin konkurrues midis dy 
ekipeve. Nëpërmjet një prezantimi të kujdesshëm të rregullave, mësuesi duhet të mbajë sa më të 
pasigurt fatin dhe rezultatin përfundimtar të ndeshjes. E gjithë kjo pa i dhënë përparësi njërës 
skuadër apo tjetrës, por duke siguruar ekuilibrin e duhur mes sulmit dhe mbrojtjes. Ajo/ai  duhet 
të krijojë kushtet që lojtarët në sulm të mos shënojnë kurrë pa dalë ndonjëherë në fushë dhe 
skuadra mbrojtëse nuk mund t'i mbrojë të gjitha goditjet pa pësuar kurrë një pikë. 

O r i g j i n a l i t e t i  i  d i n a m i k ë s  s ë  l o j ë s  

Baseball5 ka karakteristika krejtësisht origjinale. 

Zotërimi i topit nuk është parakusht për të fituar pikë si në futboll, basketboll, ragbi, hokej etj. 
Përkundrazi, topi duhet të hidhet sa më larg që të jetë në gjendje të shënojë pikë; pikët (vrapimet) 
nuk shënohen duke e futur topin në gol, kosh apo përtej vijës, por duke vrapuar dhe pushtuar 
bazat pa u eliminuar nga mbrojtja. 
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Lojtarët e të dyja skuadrave nuk e zënë fushën njëkohësisht. Vetëm skuadra mbrojtëse i ka të 
gjithë lojtarët në fushë, ndërsa skuadra sulmuese ulet në stol dhe një lojtar në një kohë shfaqet 
për goditje. 

Kjo veçori është vendimtare. I pengon të njëjtët lojtarë, ndoshta më të mirët, të jenë gjithmonë 
në qendër të aksionit të lojës, duke margjinalizuar në këtë mënyrë ata më pak të aftët. 

Dinamika e lojës, e kërkuar nga radhitja e sulmuesve, i detyron të gjithë të ndërrohen dhe të jenë 
po aq protagonistë të aksionit. 

Kjo përfshin, nga njëra anë, marrjen e përgjegjësisë për ata që janë në pozitën sulmuese për atë 
kohë, inkurajimin e edhe më të turpshmit apo më introvertit për të matur veten në lojë dhe nga 
ana tjetër favorizon një pjesëmarrje reale në solidaritet të shokëve më të talentuar. Nxënësit e 
kuptojnë se rezultati mund të jetë i mirë për ekipin vetëm nëse të gjithë godasin topin në mënyrë 
efektive. Kjo është veçanërisht e vërtetë për më pak të aftët, të cilët janë subjekt i sugjerimeve 
dhe inkurajimeve, sepse është e pamundur që të tjerët të zënë vendet e tyre dhe të "zgjidhin vetë 
situatën", duke fituar kështu lojën. 

 

Hulumtimet e shumta kanë treguar një rënie të mprehtë të aftësive motorike spontane të 
fëmijëve në kohët e fundit. Brezat e rinj në fakt janë gjithnjë e më pak të ekspozuar ndaj 
stimulimeve motorike që vijnë nga mjedisi natyror dhe, përkundrazi, shpesh jetojnë një kontekst 
social që i detyron ata në periudha të gjata pasiviteti: orët e kaluara ulur në shkollë ose në shtëpi 
duke u angazhuar në aktivitete që nuk përfshijnë asnjë lëvizje dhe kryesisht në izolim. 

Prandaj, mësuesi në shkollë ose instruktori në klubin sportiv është shpesh në pozicionin që duhet 
të stimulojë zhvillimin e aftësive motorike dhe mësimin e skemave bazë motorike që janë të 
domosdoshme për të mësuar aftësi më komplekse, si ato që lidhen me bejsbollin dhe softbollin. 
(shih diagramin f.13). 

Nga ky këndvështrim, konsolidimi i skemave bazë motorike është një objektiv thelbësor i edukimit 
të lëvizjes për fëmijët që nga mosha 6 vjeç, pavarësisht nga sporti që ushtrojnë. Një aftësi 
themelore mund të përkufizohet si një njësi thelbësore e lëvizjes. Bashkimi i disa elementeve bazë 
(p.sh. hedhja dhe kapja) rrit aftësitë motorike, të cilat janë jo më pak kombinim i lëvizjeve të 
shumta të thjeshta, të organizuara si në aspektin kronologjik ashtu edhe në aspektin hapësinor. 

  

VEÇANTITË E  BASEBALL5

POSEDIMI I TOPIT

topi nuk posedohet nga 
ekipa sulmuese

SI TË SHENOHEN PIKËT

pikët shënohen nga 
lojtarët që prekin bazat 

me sukses

PUSHTIMI/NXËNJA E 
FUSHËS

vetë skuadra mbrojtëse 
zë hapësirën e lojës;

goditësit lëvizin 
përgjatë anëve të 

fushës

RRADHA E GJUAJTJES ME 
SHKOP

Të gjithë ata që kanë 
sulmuar duhet te 
alternohen në rol 
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Pra, siguria e aftësisë themelore është një atribut thelbësor për zhvillimin e duhur të aftësive 
motorike të fëmijëve dhe për këtë arsye duhet të vendoset në një programim didaktik korrekt. 
Aftësitë kryesore themelore janë: ecja, vrapimi, rrotullimi, kërcimi, ngjitja, hedhja dhe kapja. 

Në hartimin e një mësimi brenda dhe jashtë palestrës është e dëshirueshme që të ketë gjithashtu 
momente kushtuar aspekteve të përgjithshme të lëvizjes për të pasuruar përvojat motorike të 
fëmijëve. 

Fillimi i Aktiviteteve 
T r e  l o j ë r a  p ë r  t ë  f i l l u a r  B a s e b a l l 5  

Propozimi ynë synon të shoqërojë fëmijët drejt mësimit të Baseball5 dhe është i strukturuar në 
mënyrë të tillë që të përcaktojë një nivel në rritje të vështirësisë. Fillon me goditjet që, me 
zotërimin e topit, mund të fitojnë strategjitë bazë që drejtojnë lojën e Baseball5. Përdorimi i 
hedhjes si veprim fillestar i lejon gjithashtu mësuesit të vëzhgojë aftësinë e fëmijëve për të kryer 
këtë aftësi themelore dhe të parashikojë, kur është e nevojshme, zbatimin e aktiviteteve dhe 
lojërave të tjera që stimulojnë kapjen dhe hedhjen (shihni kartat e lojës). Në të njëjtën kohë, 
vëzhgimi i dinamikës së lojës i mundëson mësuesit të kuptojë dhe drejtojë fazat e ndryshme me 
futjen graduale të rregullave dhe varianteve dhe ndoshta disa prej tyre t'ua delegojë vetë 
nxënësve. 

Në fakt, mësuesi mund të përfshijë edhe fëmijët në zgjedhjen e disa zgjidhjeve: si mund ta bëjmë 
më të vështirë lojën për ata që godasin? E njëjta gjë për mbrojtësit? Ose gjetja e mënyrave të reja 
për të luajtur. 

Mësuesi duhet gjithashtu t'i kushtojë vëmendje përbërjes së ekipeve në mënyrë që të shmangë 
pabarazitë që mund të dekurajojnë ose, në të kundërtën, të rrisin anëtarët e dy ekipeve 
antagoniste, siç tregohet tashmë në paragrafin "Roli qendror i mësuesit". 

Është e dobishme që studentët të kryejnë edhe funksionet e arbitrit pasi ata përmbushin këtë rol: 

• I bën fëmijët autonomë në menaxhimin e lojës, duke favorizuar mundësinë që ata të luajnë 
në autonomi të plotë edhe jashtë orarit të shkollës; 

• Gjithashtu i bën protagonistë në një rol që nga shumëkush ndihet si "i pakëndshëm"; 
• Pengon që mësuesi të përjetohet si i vetmi në gjendje të vendosë për fatin e lojës; 
• Siguron që të gjithë i kuptojnë dhe i dinë rregullat; 
• I bën të gjithë të ndihen aktiv për më gjatë gjatë lojës. 

 

R r e g u l l a t  d h e  V a r i a n t e t  

Variantet e paraqitura shërbejnë për ta mbajtur lojën të re dhe inovative, por ato janë të 
dizajnuara mbi të gjitha për të ruajtur në ekuilibër marrëdhënien sulm – mbrojtje. Duhet të 
sigurohet që  
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numri i vrapimeve të shënuara është gjithmonë i kënaqshëm për sulmin dhe se mbrojtja është në 
gjendje të mbrojë me njëfarë suksesi. Kjo siguron që motivimi i lojtarëve të mbahet i lartë, pasi 
ata ndjehen të ekspozuar ndaj sfidave gjithnjë e më komplekse të përshtatura sipas aftësive të 
tyre aktuale të lojës. Prandaj rekomandohet fuqimisht futja e varianteve dhe kalimi nga një lojë 
në tjetrën vetëm kur vajzat dhe djemtë kanë përvetësuar plotësisht fazat e ndryshme të 
përparimit. 

Sa i përket rregullave të fazave të ndryshme, ato kanë të bëjnë më konkretisht me qasjen 
progresive për të arritur në lojën “e plotë” të Baseball5. Me fjalë të tjera, rregullat përcaktojnë 
kalimin nga një lojë në tjetrën të progresionit. Lojërat e ndryshme, megjithëse mund të 
konsiderohen si aktivitete më vete, janë të përdorshme në mënyrë të pavarur, nëse propozohen 
me gradualitet dhe progresion të duhur. Kjo më në fund do t'i bëjë lojtarët të fitojnë bazat dhe 
njohuritë e nevojshme për t'u përballur me Baseball5 me kompetencë dhe siguri. 

Kalimi nga një fazë në tjetrën duhet të lindë si kërkesë edhe nga vetë lojtarët, të cilët mund të 
sugjerojnë mënyra të ndryshme duke propozuar zgjidhje alternative për dinamikën e lojës. Detyra 
e trajnerit është të stimulojë ndarjen dhe pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të nxënësve në ndërtimin 

e lojës, duke menaxhuar me saktësi hapat e ndryshëm të ecurisë. 

  



 

17 
 

 Fillimi i lojës #1 (Hidhe dhe Vrapo) 

P ë r g a t i t j e t   

Ndajeni klasën në dy ekipe dhe numëroni lojtarët në rend progresiv (1, 2, 3, 4, 5, …). Ekipa 
sulmuese do të ulet në stol, ku secili sulmues pret radhën e tij/saj. Brenda fushës së lojës është 
rregulluar një "kon" sinjalizues (shënues bazë) si dhe vendoset një pikënisje për sulmuesit, e 
ashtuquajtura "baza kryesore". Është rreth 5/7 metra larg nga koni. Përpara se topi të hidhet, 
arbitri duhet të bërtasë "LUAJ" me zë të lartë, duke treguar se lojtarët sulmues dhe ata mbrojtës 
janë gati. 

SHËNIM: Shtigjet e vrapimit të vrapuesve (vija e drejtë midis dy bazave) duhet të shmangen nga 
të gjithë mbrojtësit. 

R o l i  i  l o j t a r ë v e  s u l m u e s  

Goditja sulmuese bëhet brenda zonës së caktuar të pllakës së shtëpisë (rreth, rrogoz ose hapësirë 
tjetër e shënuar në tokë) dhe sulmuesi do të duhet të hedhë topin larg mbrojtësve në mënyrë që 
të kompletojë një xhiro rreth konit dhe të kthehet në bazën kryesore për të shënuar një vrap 
(pikë). Kur të gjithë lojtarët sulmues janë alternuar në gjuajtje dhe vrapim, vrapimet e kompletuara 
do të numërohen. Lojtarët sulmues do të duhet gjithashtu të veprojnë si arbitra. Prandaj, ata do 
ta alternojnë këtë rol sipas rendit të goditjes (për shembull: ndërsa brumi #1 është duke hedhur, 
atëherë #2 do të jetë arbitri, #2 do të bëhet më pas qëlluesi dhe #3 do të jetë arbitri e kështu me 
radhë). 
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R o l i  i  l o j t a r ë v e  m b r o j t ë s  

Mbrojtësit do të duhet të marrin topin në zotërim dhe ta ngrenë atë mbi kokën e tyre me krahun 
e shtrirë përpara se goditja të ketë bërë një xhiro të plotë (bazë kryesore –kon– bazë kryesore). 

R r e g u l l a t  

Nëse lojtari sulmues mund të përfundojë xhiron (bazë kryesore –kon– bazë kryesore) përpara se 
njëri nga mbrojtësit të ketë ngritur topin mbi kokën e tij ose të saj, skuadra sulmuese do të ketë 
shënuar një vrapim. Nëse njëri nga mbrojtësit e ngre topin mbi kokën e tij/saj përpara se sulmuesi 
të përfundojë xhiron e tij/saj, goditja do të jetë jashtë (kështu, kthehet në stol pa shënuar vrapim). 
Vetëm lojtarët sulmues mund të shënojnë vrapime. Kur të gjithë lojtarët sulmues të kenë goditur, 
vrapimet e arritura do të numërohen dhe skuadrat duhet të alternojnë: sulmi shkon në mbrojtje 
dhe anasjelltas. 

V a r i a n t e t  

Distanca e konit (shënuesi bazë) është në përpjesëtim me aftësitë gjuajtëse dhe vrapuese të 
lojtarëve sulmues: fillimisht distanca do të jetë e shkurtër, por me përmirësimin e aftësisë së 
gjuajtjes së lojtarëve sulmues, do të jetë e mundur të rritet distanca e vrapimit e nevojshme për 
të shënuar vrapimin. 
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Fillimi I Lojës #2 (Gjuajtja e Topit) 

P ë r g a t i t j e t   

Ndani klasën në dy ekipe. Lojtarët sulmues, të numëruar në rend progresiv (1, 2, 3, 4, 5, ...), do të 
ulen në stol për të pritur radhën e tyre. Brenda fushës së lojës, rregulloni tre kone për të shënuar 
një katror prej rreth 6 metrash për anë, me bazën kryesore që shërben si këndi i katërt i katrorit 
dhe si pikënisje për sulmet. Caktoni një rol "pranues" për një nga mbrojtësit e bazës kryesore. 

SHËNIM: Shtigjet e vrapimit të vrapuesve (vija e drejtë midis dy bazave) duhet të shmangen nga 
të gjithë mbrojtësit. 

R o l i  i  l o j t a r ë v e  s u l m u e s  

Sulmuesi në detyrë brenda zonës së caktuar (rreth, tapet ose hapësirë tjetër e shënuar në tokë) 
do të duhet të përpiqet të hedhë topin larg mbrojtësve, në mënyrë që të bëjë një xhiro kundër 
akrepave të orës rreth tre koneve dhe të kthehet në bazën kryesore për të shënuar një vrapim, 
përpara se mbrojtësit të arrijnë t'i rikuperojnë topin drejt një mbrojtësi që vrapon për të mbuluar 
bazën kryesore. Lojtarët sulmues do të duhet gjithashtu të veprojnë si arbitra dhe do ta alternojnë 
këtë rol sipas rendit të goditjes (për shembull: gjatë sulmit 1, sulmuesi 2 do të jetë arbitri dhe 
kështu me radhë). 

R o l i  I  l o j t a r i t  m b r o j t ë s   

Mbrojtësit do të duhet të marrin topin në zotërim dhe t'ia kalojnë (hedhin) atë një mbrojtësi që 
vrapon për të mbuluar bazën kryesore. Ai ose ajo do të duhet të pranojë topin duke pasur të 
paktën një këmbë në bazën kryesore, përpara se sulmuesi të përfundojë xhiron (nga shtëpia në 
shtëpi), sipas vizatimit. 
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R r e g u l l a t   

Nëse sulmi mund të përfundojë xhiron e tij (baza kryesore - kone – baza kryesore) përpara se 
mbrojtësit ta hedhin topin përsëri te marrësi, ata do të kenë shënuar një vrapim. Nëse mbrojtësit 
arrijnë ta rikthejnë topin në bazën kryesore përpara se sulmi të përfundojë xhiron e tij/saj, goditja 
do të gjykohet jashtë (kështu, ai/ajo kthehet në bankën e lojtarëve pa shënuar pikë). Vetëm 
lojtarët sulmues mund të shënojnë vrapime. Në fund të çdo shkeljeje me këmbë numërohen 
vrapimet e kryera me sukses. 

V a r i a n t e t /  M u n d ë s i t ë  

1. Nëse topi kapet në ajër (pa prekur tokën) nga një mbrojtës, goditja do të thirret jashtë dhe 
vrapimi nuk do të jetë i vlefshëm. 

2. Pas tre daljeve (sulmuesve të eliminuar), bëhet shkëmbimi I roleve të sulmit dhe mbrojtjes 
dhe në shkëmbimin e radhës (d.m.th. kur mbrojtja të kthehet në sulm), do të rifillojë sërish 
nga lojtari në rradhë d.m.th., pas atij që është thirrur i fundit. 
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Fillimi I lojës  #3 (Rikthimi I topit në bazë të sigurtë) 

P ë r g a d i t j a  

Ndani klasën në dy ekipe. Lojtarët sulmues, të numëruar sipas rendit progresiv (1, 2, 3, 4, 5, ...), 
do të ulen në stol për të pritur rradhën e tyre. Brenda fushës së lojës vendosen tre baza (katrore 
të vendosura ose të vizatuara në tokë me faqe rreth 50 cm) duke formuar kështu një katror (fushë 
Baseball5) rreth 8 metra për anë; vendoset një pikënisje për lojtarët sulmues (baza kryesore) dhe 
bazat numërohen në drejtim të kundërt të akrepave të orës: i pari, i dyti dhe i treti. 

SHËNIM: Mund të jetë e dobishme të filloni mësimin duke i bërë të gjithë fëmijët të kryejnë një 
"vrapim bazash" duke i vendosur ata në një rresht njëri pas tjetrit pas bazës kryesore, për t'i bërë 
ata të praktikojnë rradhën e tyre, duke vrapuar rreth bazave duke prekur secilën prej tyre me 
këmbët e tyre. Shtigjet e vrapimit të vrapuesve (vija e drejtë midis dy bazave) duhet të shmangen 
nga të gjithë mbrojtësit 
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R o l i  I  l o j t a r ë v e  s u l m u e s  

Sulmuesit, në varësi të efektivitetit të goditjes dhe sjelljes së mbrojtjes, kanë dy mundësi: 

• Opsioni 1: Sulmuesi në detyrë është i sigurt brenda një zone të vendosur (rreth, rrogoz ose 
hapësirë tjetër e shënuar në tokë) dhe do të duhet të përpiqet të hedhë topin larg 
mbrojtësve, në mënyrë që të kompletojë vrapimin e tij/saj rreth bazave (d.m.th. ai ose ajo 
do të duhet t'i prekë ato në drejtim të kundërt të akrepave të orës nga baza e parë në 
bazën kryesore) dhe të kthehet në bazën kryesore për të shënuar një vrapim, përpara se 
mbrojtësit të arrijnë ta kthejnë topin te marrësi. Sulmuesi në këtë rast do të jetë i/e sigurt 
dhe do të kishte shënuar një vrapim për ekipin. 

• Opsioni 2: Sulmuesi (në rast se topi nuk përfundon aq larg nga mbrojtësit sa të lejojë atë 
të përfundojë të gjithë xhiron rreth bazave) mund të vendosë të ndalojë në bazën e dytë 
(por vetëm pasi të prekë bazën e parë) dhe të pret për gjuajtjen e radhës të lojtarit sulmues 
që të përpiqet të përfundojë xhiron dhe kështu të shënojë vrapimin. 

SHËNIM: Që vrapimi të jetë i vlefshëm, të gjitha bazat duhet të preken nga vrapuesi! 

R o l i  I  l o j t a r ë v e  M b r o j t ë s  

Mbrojtja do të ketë në dispozicion tre mundësi: 

• Opsioni 1: mbrojtësit që duan të nxjerrin sulmuesin jashtë, që vrapon drejt bazës së dytë, 
duhet ta hedhin topin në atë bazë (baza e dytë) përpara se vrapuesi të jetë në gjendje ta 
arrijë atë në mënyrë të sigurt. 

• Opsioni 2: Në rast se vrapuesi ka prekur tashmë bazën e dytë, ata mund të përpiqen ta 
nxjerrin jashtë duke e hedhur topin drejt bazës kryesore. 

• Opsioni 3: Nëse një sulmues është tashmë i sigurt në bazën e dytë (d.m.th. ai ose ajo duhet 
të kryejë vetëm gjysmën e dytë të raundit të bazës), mbrojtësit mund ta hedhin topin në 
bazën kryesore për të parandaluar lojtarin nga baza e dytë që të përparojë në pjatën 
kryesore dhe shënojnë. 

 
R r e g u l l a t   

1. Nëse sulmuesi mund të kompletojë xhiron rreth bazave dhe të kthehet në bazën kryesore, 
përpara se mbrojtësit të dërgojnë topin në bazën kryesore, ata do të kenë shënuar një 
vrapim. 

2. Nëse mbrojtësit e hedhin topin përsëri në bazën e dytë përpara se sulmuesi të jetë në 
gjendje ta arrijë atë, goditja do të thirret jashtë. 

3. Sulmuesi (vrapuesi) i ndalur në bazën e dytë, duhet të presë për hedhjen e sulmuesit të 
radhës në rendin e goditjes nga pllaka kryesore përpara se të largohet nga baza e dytë, 
përndryshe ai ose ajo do të duhet të përsërisë gjuajtjen. 

4. Nëse topi kapet në ajër (pa prekur tokën) nga një mbrojtës, goditja do të thirret jashtë dhe 
vrapimi nuk do të jetë i vlefshëm. 

Pas tre daljeve, sulmuesit dhe mbrojtësit ndërrojnë role (d.m.th. kur mbrojtja kthehet në sulm), 
radha do të rifillojë sërish nga lojtari në rradhë, pas të fundit që doli gjatë kthesës së mëparshme 
sulmuese. 
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Aktivitetet ideale të Baseball5  
Propozimi që WBSC u drejton nxënësve të shkollës buron drejtpërdrejt nga loja: tashmë gjatë orës 
së parë, studentët do të mund të luajnë një ndeshje të vërtetë Baseball5, e rregulluar vetëm nga 
rregulla shumë të thjeshta. Këto rregulla do të ndryshojnë sipas zhvillimit të aftësive teknike të 
studentëve dhe sipas nevojave të tyre të ndryshme. Prandaj këshillohet që të ndiqni indikacionet 
e dhëna dhe ecurinë e aktiviteteve bazë: gjuajtje dhe vrapim, rikuperim të topit dhe rikuperim të 
topit me një bazë të sigurt. 

"Gjithçka që ju nevojitet është topi." 

Dokumentet zyrtare të Baseball5 
Të pasqyruara gjithashtu në shtojcë appendix, dokumentet e mëposhtme janë zhvilluar për të 
mbështetur integrimin e Baseball5. WBSC po punon vazhdimisht për të avancuar disciplinat e saj. 
Prandaj, këto dokumente përditësohen dhe modifikohen vazhdimisht ndërsa luhen gjithnjë e më 
shumë lojëra dhe WBSC merr komente të vazhdueshme. 

Rregullat Zyrtare 

Informacion praktik në lidhje me ndeshjet paraprake, rregullat e lojës, si dhe konfigurimin e fushës 
mund të gjenden në këtë dokument. Informacioni i bashkangjitur është menduar të referohet 

gjatë vendimmarrjes. 

S i s t e t m i  z y r t a r  I  s h ë n i m i t  t ë  p i k ë v e   

Ky dokument nxjerr në pah veçoritë kryesore të garave të Baseball5 dhe menaxhimit të lojërave. 
Ai synon të jetë një plotësues i Rregullores WBSC Baseball5. Përfshin edhe një prezantim të 
Sistemit të Shënimit të pikëve në Baseball5 WBSC. 

K a r t a  Z y r t a r e  e  R r a d h i t j e s  

Kartat e rradhitjes përmbajnë rendin e sulmit të një skuadre, listën e zëvendësuesve, detajet e 
ndeshjes (vendi, koha, emri i garës, etj.), si dhe emrin dhe nënshkrimin e menaxherit. Karta e 
formacionit të një skuadre duhet të ndahet me zyrtarët e lojës dhe ekipin kundërshtar për të 
parandaluar sulmet jashtë rregullit ose zëvendësimin e paligjshëm. 

K a r t a  z y r t a r e  e  r e z u l t a t i t  

Një kartë rezultati zyrtar përdoret nga Zyrtari i Lojës për të regjistruar informacionin e 
përgjithshëm të lojës, veprimet lojë-për-lojë dhe formacionet e të dy skuadrave. 

  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/66cb0d33-f7dc-8877-1ed1-c7dc893642a2.pdf
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F u s h a  Z y r t a r e  e  B a s e b a l l 5   

Këtu përshkruajmë madhësinë dhe karakteristikat e një fushe ideale Baseball5. Fusha e lojës mund 
të përshtatet sipas hapësirës në dispozicion. 

 

 

Fusha e brendshme është një katror me një bazë në çdo cep. 

Distanca ndërmjet bazave është 13 metra, dhe bazat janë katrore me brinjë 50 cm. Si bazë 
kryesore, mund të vizatoni një pesëkëndësh që është si pjatë normale e bejsbollit. 

Pas bazës kryesore është kutia e sulmuesit dhe bazat numërohen në drejtim të kundërt të 
akrepave të orës: baza e parë, e dytë dhe e tretë, të vendosura, siç u tha më parë, në këndet e 
fushës së brendshme. 

Fusha e jashtme konturohet me një gardh që shkon paralel me vijat e fushës së brendshme në 5 
metra nga vijat midis bazave. Një gardh i tillë që mbyll fushën mund të ndryshojë nga 60 deri në 
80 cm i lartë. 

Pra, fusha, si brenda dhe jashtë, formon një katror, anët e të cilit janë gjithsej 18 metra të gjatë. 

Kutia e sulmuesit vendoset në një nga cepat e fushës jashtë territorit të lojës, në territor të faulit. 
Kutia e goditësit është një katror, anët e të cilit janë 3 metra të gjata. Edhe këtu duhet që të mos 
harroni se këto janë masa ideale, por që mund të përshtaten me nevojat e ndryshme të hapësirës. 
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Çdo ekip përbëhet nga 5 lojtarë, por gjatë garave zyrtare mund të ketë tre lojtarë shtesë si rezervë. 

Loja zhvillohet, si në bejsboll dhe softboll dhe ndahet në radhë, çdo radhë përfaqësohet nga një 
raund kur çdo ekip ka qenë si në sulm ashtu edhe në mbrojtje. 

Në fillim të lojës secila skuadër i jep arbitrit dhe ekipit kundërshtar rendin e sulmit (karta e 
rreshtimit) duke treguar rendin në të cilin lojtarët do të shkojnë në kutinë e goditjes për të goditur 
topin. 

Kjo renditje duhet të mbahet për të gjithë kohëzgjatjen e ndeshjes dhe çdo zëvendësues do të 
zëvendësojë lojtarin titullar vetëm një herë, lojtari titullar mund të rihyjë në lojë, vetëm për të 
fituar pozicionin e tij ose të saj origjinal. 

Loja fillon me ekipin vendas në mbrojtje dhe ekipin vizitor në sulm. 

Qëllimi i skuadrës mbrojtëse është të nxjerrë lojtarët kundërshtarë (sulmuesit) dhe kur skuadra 
mbrojtëse arrin të bëjë tre dalje, bëhet ndryshimi, skuadra mbrojtëse shkon në sulm dhe skuadra 
sulmuese që pësoi tre dalje vazhdon në fushë për të mbrojtur. 

Qëllimi i ekipit sulmues është të shënojë sa më shumë vrapime (pikë). Vrapimet shënohen sa herë 
që një sulmues, pasi godet topin, arrin të kompletojë xhiron rreth bazave dhe kthehet në bazën 
kryesore pa u eliminuar nga ekipi mbrojtës. 

Ekipi mbrojtës pozicionohet në fushë ashtu siç e sheh të arsyeshme për të mbuluar në mënyrë 
adekuate të gjithë fushën dhe kështu eliminon kundërshtarët. 

Loja fillon me një sulmues që godet topin me dorën e tij/saj nga brenda kutisë së sulmuesit. Ai/ajo 
mund ta bëjë këtë me grusht të mbyllur ose me pëllëmbën e dorës. Goditja do të konsiderohet e 
vlefshme vetëm nëse topi kërcen të paktën një herë në territorin e lojës, domethënë në pjesën e 
fushës Brenda vijave. 

Sulmuesi duhet të qëndrojë në kuti derisa topi të goditet dhe më pas ai ose ajo mund të vrapojë 
për të arritur në bazën e parë. 

Kur topi është në lojë, pasi sulmuesi e ka goditur atë, ai duhet të rikuperohet nga skuadra 
mbrojtëse në përpjekje për të nxjerrë kundërshtarët (goditësit/vrapuesit). 

Daljet mund të ndodhin në tre mënyra: 

1. Eliminim me forcë: një mbrojtës, duke mbajtur topin, prek bazën në të cilën sulmuesi është 
nisur për të vrapuar; 

2. Top I Zënë në Ajër: një mbrojtës arrin të kapë topin e goditur nga sulmuesi në ajër përpara 
se topi të prekë tokën. 

3. Prekje Fizike: një mbrojtës, vazhdimisht në posedim të topit, prek një kundërshtar kur 
ai/ajo nuk është në kontakt me asnjë bazë. 

Siç u përmend më parë, çdo goditës, duke ndjekur rendin e goditjes, duhet të godasë topin me dorën 
e tij ose të saj, më pas të vrapojë në bazën e parë për të shënuar më pas vrapimin pasi të përfundojë 
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xhiroja e bazave. 
Megjithatë, goditësi do të thirret nëse ai ose ajo kryen një goditje të paligjshme. Goditje e 
paligjshme është kur topi i goditur nga goditja nuk kërcen në fushë dhe për këtë arsye kalon mbi 
gardh pa prekur fushën; ose bën kërcimin e parë në territorin e gabuar ose godet fushën e lojës, 
por shumë afër bazës kryesore. Në varësi të moshës së lojtarëve, kjo distancë minimale nga baza 
kryesore mund të jetë 2 ose 3 metra. Megjithatë, është arbitri ai që përcakton nëse një goditje 
është e paligjshme apo jo. Goditësi që kryen një goditje të paligjshme eliminohet drejtpërdrejt. 

Rregulla të tjera kanë të bëjnë me vrapuesit, d.m.th., personi që vrapon rreth bazave pasi godet 
topin me dorën e tij/saj. 

• Vrapuesit thirren gjithashtu nëse largohen nga baza përpara se topi të goditet nga shoku i 
tyre në kutinë e goditjes. Kjo formë e daljes quhet "largim i hershëm" dhe ndodh pikërisht 
kur vrapuesi largohet nga baza përpara se topi të goditet nga dora e qëlluesit. 

• Një vrapues thirret gjithashtu nëse ai ose ajo kalon (parakalon) shokun e skuadrës gjatë 
vrapimit rreth bazave ose është i vendosur në të njëjtën bazë e cila tashmë është e zënë 
nga një vrapues tjetër. 

• Vrapuesit që nuk bëjnë gjithçka që është e mundur për të shmangur një përplasje me 
mbrojtësit, ndërsa mbrojnë topin, mund të thirren gjithashtu. Edhe këtu, gjykimi i arbitrit 
do të jetë vendimtar dhe do të përcaktojë eliminimin e vrapuesit kur ai ose ajo ka shkaktuar 
një përplasje me mbrojtësin. 

 
Falë këtyre rregullave të thjeshta loja zhvillohet shumë lehtë dhe shpejt. Në fund të 5 radhëve të 
luajtura, fiton skuadra me më shumë vrapime. 

Nëse ndeshja është e barabartë në fund të raundit të pestë, lojërat shtesë luhen derisa një ekip të 
jetë përpara (me një minimum prej një radhitjeje) për një radhë të plotë. 

Megjithatë, tipari kryesor i lojës është lehtësia dhe përshtatshmëria e saj ekstreme: të gjithë mund 
të luajnë dhe të argëtohen në çdo hapësirë me pajisje shumë të thjeshta dhe të qasshme lehtë. 

Për të kuptuar më mirë dinamikën e lojës, ecuria didaktike është ndarë në tre faza të ndryshme, 
të cilat janë paraqitur më poshtë. 

  



 

27 
 

 

 

Pë r g a t i t j a  

Ndani grupin në 2 ekipe. Lojtarët sulmues, të numruar në rend progresiv (1, 2, 3, 4, 5, …), Do të 
presin radhën e tyre në stol. Brenda fushës së lojës, aranzhoni fushën në katror (siç është vizatuar 
tek faqja 21) me distanca nga baza në bazë prej afër 6 metra nga secila anë. 

SHËNIM: Shtegu I vrapimit të sulmuesve (vija e drejtë në mes të 2 bazave) duhet të shmanget nga 
të gjithë mbrojtësit. 

R o l i  I  L o j t a r ë v e  S u l m u e s  

Lojtarët e ekipit sulmues duhet të godasin topin me dorën e tyre dhe të vrapojnë në të gjitha bazat 
me radhë, pra në bazën e parë, të dytën, tretën, duke u rikthyer në bazën kryesore. 

SHËNIM: Që vrapimi të jetë valid, sulmuesit duhet të prekin të gjitha bazat (përfshirë bazën 
kryesore). 

  

Faza #1 (Godit dhe Vrapo) 



 

28 
 

R o l i  I  L o j t a r ë v e  t ë  M b r o j t j e s   

Mbrojtësit do të duhet të marrin topin në zotërim dhe t'ia hedhin atë një mbrojtësi që do të 
vrapojë për të mbuluar bazën kryesore, i cili do të duhet ta kapë atë me të paktën njërën këmbë 
duke prekur bazën kryesore, përpara se sulmuesi të përfundojë xhiron e plotë (nga nga baza 
kryesore në bazë kryesore). 

R r e g u l l a t  

Nëse goditësi mund të përfundojë vrapimin (nga baza kryesore në bazë kryesore) përpara se 
mbrojtësit të rimarrin topin në bazën kryesore, ata do të kenë shënuar një vrapim. Nëse mbrojtësit 
arrijnë ta rikthejnë topin në bazën kryesore përpara se sulmuesi të përfundojë xhiron e tij/saj, 
sulmuesi do të jetë jashtë (d.m.th., ai/ajo kthehet në stol pa pasur mundësinë të shënojë vrapim). 
Vetëm sulmuesit mund të shënojnë vrapime. Në fund të çdo kthese sulmuese do të llogariten 
vrapimet e arritura. Loja përfundon kur dy skuadrat janë ndërruar 5 herë në sulm dhe mbrojtje. 

R a s t e t  S p e c i a l e  

Nëse sulmuesi godet topin jashtë fushës së lojës, ai/ajo duhet të përsërisë goditjen (arbitri do ta 
raportojë këtë duke bërtitur "top faull"). 

Nëse një mbrojtës (pa posedim të topit) është në trajektoren e vrapimit të vrapuesit, shpërblimi 
me një pikë duhet të jepet për sulmuesin, për shkak të pengimit nga mbrojtësi. 

V a r i a n t e t   

Nëse topi kapet në ajër nga një mbrojtës, goditja do të thirret jashtë loje dhe vrapimi nuk do të 
jetë i vlefshëm. Pas tre daljeve, shkëmbehen rolet e sulmit dhe mbrojtjes dhe në shkëmbimin e 
radhës (d.m.th. kur mbrojtja kthehet në sulm), rendi i goditjes do të rifillojë përsëri nga lojtari pas 
atij të fundit që ka dalë gjatë radhës së mëparshme sulmuese. 

.  
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Faza #2 (Ndalo & Shko) 

P ë r g a t i t j e t  

Ngjashëm si lojërat e mëparshme, por duke "rritur" distancën midis bazave (6–8 metra). Njëri nga 
mbrojtësit duhet të vrapojë për të mbuluar bazën kryesore dhe rolin e atij që do të pozicionohet 
në bazën e dytë (rreth gjysmës së rrugës). 

SHËNIM: Shtigjet e vrapimit të vrapuesve (vija e drejtë midis dy bazave) duhet të shmangen nga 
të gjithë mbrojtësit. 
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R o l i  i  L o j t a r ë v e  S u l m u e s  

• Opsioni 1: Sulmuesi në detyrë ka bazat përpara (sipas vizatimit në faqen 27) dhe do të 
duhet të përpiqet të godasë topin larg nga mbrojtësit që ai/ajo të mund të përfundojë 
xhiron rreth bazave (d.m.th. ai ose ajo do të duhet t'i prekë në drejtim të kundërt të 
akrepave të orës nga baza e parë në bazën kryesore) dhe të kthehen në bazën kryesore 
për të shënuar një vrapim, përpara se mbrojtësit të arrijnë ta kthejnë topin në bazën 
kryesore. Sulmuesi në këtë rast do të jetë i sigurt. 

• Opsioni 2: Sulmuesi (në rast se topi nuk përfundon aq larg nga mbrojtësit saqë të lejojë atë 
të përfundojë xhiron rreth bazave) mund të vendosë të ndalojë në bazën e dytë (por vetëm 
pasi të prekë bazën e parë) dhe të presë për goditjen e radhës nga kutia e goditjes për të 
provuar që të përfundojë xhiron dhe kështu të shënon vrapimin. 

R o l i  I  L o j t a r ë v e  M b r o j t ë s   

Mbrojtja do të ketë në dispozicion tre mundësi: 

• Opsioni 1: mbrojtësit mund të zgjedhin të eliminojnë goditësin/vrapuesin duke ia hedhur 
topin një shoku të skuadrës (bazës së dytë) i cili do të prekë bazën e dytë përpara se 
vrapuesi të jetë në gjendje ta arrijë atë (kështu, duke e nxjerrë vrapuesin jashtë loje kur ai 
ose ajo ende vetëm po i afrohet bazës, por nuk e prek/shkel atë). 

•  Opsioni 2: Në rast se vrapuesi ka prekur tashmë bazën e dytë, prandaj ai ose ajo është i 
sigurt, ata mund të përpiqen ta nxjerrin jashtë loje duke e sjellë ose hedhur topin në bazën 
kryesore gjatë goditjes së radhës. 

•  Opsioni 3: Nëse një goditës është tashmë i sigurt në bazën e dytë (ai ose ajo duhet të 
plotësojë vetëm gjysmën e dytë të bazave), mbrojtësit mund ta kthejnë menjëherë topin 
në bazën e shtëpisë për të parandaluar lojtarin që më parë ishte i sigurt në bazën e dytë 
nga avancimi në bazën kryesore, pra duke shënuar një vrapim. 

 
R r e g u l l a t  

1. Nëse goditësi mund të përfundojë xhiron rreth bazave dhe të kthehet i sigurt në bazën 
kryesore përpara se mbrojtësit të hedhin topin në bazën kryesore, ata do të kenë shënuar 
një vrapim. 

2. Nëse mbrojtësit e hedhin topin te lojtari i bazës së dytë përpara se sulmuesi të arrijë atë, 
qëlluesi/vrapuesi do të jetë jashtë loje. 

3. Goditësi/vrapuesi, i sigurt në bazën e dytë, duhet të presë që sulmuesi tjetër të godasë 
topin nga kutia e goditësit përpara se të niset drejt bazës kryesore, përndryshe qëlluesi do 
të duhet të përsërisë goditjen. 

4. Nëse mbrojtja e kap topin në ajër, sulmuesi do të thirret sjashtë. 
5. Në fund të çdo kthese sulmuese do të numërohet çdo vrapim i arritur. 
6. Loja përfundon kur dy skuadrat janë ndërruar 5 herë në sulm dhe mbrojtje. 
7. Pas tre daljeve të bëra nga mbrojtja, të dy skuadrat ndryshojnë pozicionet (sulm-mbrojtje) 

dhe, në radhën sulmuese pasuese (d.m.th., kur skuadra që mbron kthehet në sulm), 
goditjet rifillojnë nga numri I rradhës pas lojtarit të fundit i cili është thirrur. 
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R a s t e t  S p  e  c  i  a l e  

Nëse sulmuesi godet topin jashtë territorit të drejtë (topi faull) ai ose ajo duhet të përsërisë 
goditjen. 

Nëse një mbrojtës (pa zotërim topi) është në trajektoren e vrapimit të vrapuesit, baza e radhës 
duhet t'i caktohet vrapuesit që është penguar. (p.sh. Lojtari mbrojtës po pengon rrugën ndërmjet 
bazës së parë dhe të dytë, vrapuesi duhet të shpallet automatikisht si 'i sigurt' në bazën e dytë). 

Rol i  I  M ë s i m d h ë n ë s i t  

Përpara se të kaloni në Baseball5 të plotë, sigurohuni që fëmijët të kenë kuptuar rregullat bazë, 
se ata kanë njëfarë besimi me goditjen me dorë dhe se të gjithë kanë përvojë të mjaftueshme në 
hedhjen dhe kapjen e topit (shihni kartat e lojës për ushtrimet). 
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P ë r g a t i t j a  

Ndani klasën në dy ekipe. Lojtarët sulmues, të numëruar në rend progresiv (1, 2, 3, 4, 5, ...), do të 
ulen në stol për të pritur radhën e tyre. Brenda fushës së lojës, rregulloni katrorin me një distancë 
midis bazave prej rreth 13 metrash në secilën anë, dhe renditjen e lojtarëve mbrojtës siç tregohet 
në vizatim. 

Caktoni role mbrojtëse duke u siguruar që të gjithë pjesëmarrësit të plotësojnë të gjitha rolet 
(rekomandohet që të ndërrohen mbrojtësit në role të ndryshme në çdo kthesë mbrojtëse për të 
siguruar mësim të vazhdueshëm dhe motivim të vazhdueshëm). 

SHËNIM: Përshtatni madhësinë e katrorit me hapësirën e disponueshme të lojës (në palestër 
mund të jetë më e vogël, ndërsa jashtë më e madhe), por distanca midis bazave nuk duhet të 
kalojë 13 metra. Nëse klasa përbëhet nga njëzet ose më shumë fëmijë, ju mund të shtoni mbrojtës 
të tjerë (të jashtëm). Shtigjet e vrapimit të vrapuesve (vija e drejtë midis dy bazave) duhet të 
shmangen nga të gjithë mbrojtësit. 

 

Faza #3 (Loja e Baseball5) 
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R o l i  I  L o j t a r ë v e  S u l m u e s  

Sulmuesi në detyrë është në kutinë e goditjes (shih vizatimin në faqen 36) dhe do të duhet të 
përpiqet të godasë topin me dorën e tij/saj dhe të arrijë një nga bazat, përpara se mbrojtësit të 
rimarrin topin në bazën drejt së cilës ai/ajo po vrapon (p.sh. drejt bazës së parë). Nëse 
qëlluesi/vrapuesi arrin i sigurtë, ai ose ajo mund të ndalet në bazë dhe të presë goditjen e shokut 
të skuadrës për të "pushtuar" bazën tjetër. Lojtarët sulmues që presin në baza do të quhen 
vrapues dhe vetëm kur një vrapues të ketë arritur në bazën kryesore, pasi të ketë prekur të tjerat 
në sekuencë, ai ose ajo do të ketë shënuar një vrapim. 

R o l i  I  L o j t a r ë v e  M b r o j t ë s  

Mbrojtja ka disa zgjidhje në dispozicion të saj dhe mund të zgjedhë atë që do t'i lejojë në mënyrë 
më efektive, herë pas here, të eliminojnë një sulmues: 

• Jashtë afër bazës së parë: mbrojtësit, rikuperojnë topin, I’a hedhin lojtarit të bazës së parë, 
i cili prek bazën me këmbët e tij/të saj ndërsa e kap fort topin në duar, përpara se vrapuesi 
të arrijë në bazë i sigurt; 

• Afër bazës së dytë: mbrojtësit, rikuperojnë topin e goditur nga lojtari sulmues, ia hedhin 
lojtarit të bazës së dytë, i cili, me topin në zotërim të tij/saj, prek bazën e dytë përpara se 
vrapuesi (që vjen nga baza e parë) të mund të arrijë atje; 

• Afër bazës së tretë: mbrojtësit, rikuperojnë topin e goditur nga lojtari sulmues, ia hedhin 
lojtarit të bazës së tretë, i cili, me topin fort në zotërim të tij/saj, prek bazën përpara se 
vrapuesi (i cili vjen nga baza e dytë) të arrijë atje; 

• Afër bazës kryesore: mbrojtësit, rikuperojnë topin e goditur nga lojtari sulmues, ia hedhin 
njërit prej shokëve të tyre të skuadrës, i cili, me topin në zotërimin e tij/saj, prek "bazën 
kryesore" përpara se vrapuesi (që vjen nga baza e tretë) të arrijë të shënojë vrapim. 

• Eliminimi me Prekje: Një mbrojtës prek sulmuesin/vrapuesin me topin në dorën e tij/saj 
pasi ai/ajo e ka goditur atë dhe ka filluar vrapimin e tij/saj ose pasi një vrapues është 
shkëputur nga baza dhe vrapuesi është në mes dy bazash (jo në territor të sigurt). 

• Kapje në Ajër: nëse një lojtar mbrojtës kap topin e goditur në ajër (pa prekur tokën në 
tokë), sulmuesi/vrapuesi eliminohet dhe vrapuesit duhet të qëndrojnë në bazat e tyre. 

R r e g u l l a t  

1. Sa herë që një vrapues arrin të vrapojë në bazën kryesore, skuadra sulmuese shënon një 
vrapim. 

2. Nëse mbrojtësit e hedhin topin mbrapa në një bazë përpara se sulmuesi/vrapuesi ta arrijë 
atë, vrapuesi eliminohet. 

3. Goditësi/et, i/e  palëvizshëm mbi bazat (i/e sigurt), duhet të presin goditësin tjetër përpara 
se të nisen drejt bazës tjetër, përndryshe goditja duhet të përsëritet. 

4. Nëse mbrojtja e kap topin e goditur në ajër, goditja është jashtë dhe të gjithë vrapuesit, që 
presin në baza, duhet të kthehen në bazën ku kanë filluar; çdo vrapim i shënuar nuk do të 
jetë i vlefshëm. 

5. Pas tre eliminimeve të bëra nga mbrojtja ose pas pesë vrapimeve të shënuara nga skuadra 
sulmuese, të dy skuadrat ndryshojnë pozicionet (sulm-mbrojtje) dhe, në shkëmbimin 
vijues (d.m.th. kur skuadra që mbron kthehet në sulm), rendi i goditjeve rifillon sërish nga 
lojtari pas atij që doli i fundit. 

6. Në fund të çdo radhe sulmuese, numërohen vrapimet e arritura. 
7. Loja përfundon kur dy skuadrat janë alternuar 5 herë mes sulmit dhe mbrojtjes. 
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R a s t e t  S p e c i a l e  

• Nëse sulmuesi godet topin jashtë territorit të lojës (top faull), ai ose ajo duhet të përsërisë 
goditjen. 

• Nëse topi goditet mbi gardh pa kërcyer në tokë, qëlluesi eliminohet. 
• Nëse goditja prek tokën shumë afër bazës kryesore (më pak se 3, 4, 5 metra), goditësi 

eliminohet. 
 

Vetëm një vrapues në të njëjtën lejohet në secilën bazë (baza e parë, e dytë ose e tretë), në rast 
se dy vrapues prekin njëkohësisht të njëjtën bazë, lojtari i renditur më poshtë në rendin e goditjes, 
do të thirret jashtë loje. 

Vrapuesi që goditet nga topi i goditur (pengon fizikisht trajektoren e topit të goditur, përpara se 
një lojtar mbrojtës të mund ta rikuperojë topin) nga një prej shokëve të tij/saj, vrapuesi 
eliminohet, dhe goditësi që ka goditur topin lejohet të përfundojë pushtimin e bazës. 

Nëse një mbrojtës pa posedim të topit është në trajektoren e vrapimit të vrapuesit, baza tjetër 
duhet t'i caktohet vrapuesit që është penguar. (p.sh. Lojtari mbrojtës po pengon rrugën ndërmjet 
bazës së parë dhe të dytë, vrapuesi duhet të shpallet automatikisht si 'i sigurt' në bazën e dytë). 
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Kartat e Ushtrimeve  

Si t'i lexoni dhe përdorni ato 
Kjo paketë veglash plotësohet nga 9 Kartela Ushtrimesh të cilat kanë për qëllim të udhëheqin 
instruktorin në përzgjedhjen dhe organizimin e ushtrimeve të duhura sipas qëllimeve të tij/saj. 
Kartat janë një mjet praktik për t'u sjellë në fushë dhe ofrojnë mbështetje të shpejtë dhe intuitive. 

Çdo kartë përbëhet nga një grafik, një kuti përshkrimi, një tabelë grafike për aftësitë e zhvilluara, 
një kuti vërejtje/shënime, variante të mundshme dhe sugjerime me të gjitha detajet: 

Grafika: një paraqitje grafike e dobishme se si të organizohet hapësira, pjesëmarrësit dhe mjetet 
e nevojshme për ushtrimin. 

Kutia e përshkrimit: një shpjegim i plotë i ushtrimit ose lojës, rrjedhës së tij, si të caktohet koha, si 
të numërohen vrapimet, si të përcaktohet fillimi dhe mbarimi, si edhe fituesi. 

Tabela e aftësive të zhvilluara: një paraqitje intuitive e aftësive të zhvilluara me ushtrimin. Një 
rezultat nga 1-5 lidhet me çdo aftësi shënuese, sa më i lartë të jetë rezultati aq më shumë 
theksohet aftësia. Ju lutemi referojuni fjalorit të mëposhtëm për më shumë detaje 

Vërejtje/Shënime: kjo kuti përmban informacione të përgjithshme të dobishme në lidhje me 
ushtrimin, siç janë nevoja për pajisje dhe numri minimal i pjesëmarrësve, si dhe niveli i 
përgjithshëm dhe subjekti kryesor i ushtrimit. 

QR Kodet: çdo ushtrim plotësohet nga një kod QR i cili dërgon drejt në një video udhëzuese. 

Përmbyllja  
Grupi i  KALTËR: Aftësitë Koordinuese 

Kombinimi i shkathtësive: Aftësia për të kombinuar aftësitë e ndryshme nga të cilat një detyrë e 
vetme motorike përbëhet në mënyrë harmonike dhe efektive. Për shembull, marrja e një topi dhe 
vrapimi; kërcimi dhe hedhja. I referohet gjithashtu mundësisë së koordinimit të segmenteve të 
ndryshme të trupit: krahët dhe busti, krahët dhe këmbët, etj. 

Diferencimi Kinestetik: Aftësia për të kontrolluar parametrat e forcës dinamike me shumë saktësi 
për t'u aplikuar në lëvizje individuale sipas detyrës që do të kryhet. Prandaj ju lejon të dozoni siç 
duhet forcën sipas nevojave të ndryshme: për shembull, hedhja e topit në distanca të ndryshme, 
rregullimi i kërcimeve ose shtytjeve për të kapërcyer pengesat me lartësi të ndryshme. 

Diferencimi Ritmik: Aftësia për të organizuar në mënyrë kronologjike angazhimet muskulare në 
lidhje me hapësirën dhe kohën. Kjo ju lejon të keni një ritëm në ekzekutimin e secilës lëvizje që 
prodhon një vazhdimësi të saktë të tkurrjeve dhe dekontraksioneve që përfshin ajo lëvizje. 

Orientimi në kohë-hapësirë: Aftësia për t'u orientuar në një hapësirë duke llogaritur distancat nga 
objektet, njerëzit dhe referencat e fushës, duke modifikuar rrjedhimisht lëvizjet e trupit sipas kësaj 
hapësire. Për më tepër, është aftësia që ju lejon të identifikoni trajektoren e topit duke llogaritur 
shpejtësinë dhe drejtimin e tij. 
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Parashikimi i veprimeve/lëvizjeve: Aftësia për të reaguar sa më shpejt ndaj stimujve të ndryshëm. 
Kjo ju lejon të keni reagime adekuate motorike në përgjigje të sinjaleve të ndryshme. Dikush mund 
të dallojë një reagim të thjeshtë dhe një reagim kompleks. E para, e thjeshtë, kur di stimulin për 
t'iu përgjigjur (një fillim me një fillim të shpejtë) ndërsa i dyti, një reagim kompleks, kur mund të 
ketë sa më shumë stimuj që të përputhen me përgjigje të ndryshme të mundshme (drejtimi i 
ndryshëm i topit i goditur nga një kundërshtar). 

Transformimi: Aftësia për të modifikuar dhe transformuar lëvizjen që kryhet sipas ndryshimeve të 
papritura dhe të papritura të situatës. Kjo aftësi është e lidhur ngushtë me aftësinë për të reaguar.  

Ekuilibri: Aftësia për të mbajtur trupin në një pozicion më të përshtatshëm për të kryer çdo lëvizje. 
Dallohet një ekuilibër statik me trupin të palëvizshëm dhe një ekuilibër dinamik kur subjekti është 
në lëvizje. Veprimi efektiv i aparatit vestibular është thelbësor. 

Grupi i Portokallët: F it  n e s s 

Forca: Aftësia që ju lejon të kapërceni rezistencën (një peshë, një aparat, trupin tuaj, atë të 
kundërshtarit) ose ta kundërshtoni atë, në çdo rast, me një angazhim të tensionuar të muskujve. 

Shpejtësia: Aftësia për të kryer lëvizje në një kohë shumë të shkurtër. Një shpejtësi ciklike mund 
të dallohet për lëvizje të barabarta që përsëriten në mënyrë të ngjashme, si në vrapim, vozitje ose 
çiklizëm. Shpejtësia aciklike është vendi ku veprimi është unik dhe duhet të kryhet sa më shpejt 
që të jetë e mundur si në hedhje bejsbolli, shërbim tenisi, etj. 

Qëndrueshmëria / kapacietet aerobike: Aftësia për të kryer lëvizje efektive për një kohë të gjatë. 
Në fakt, rezistenca e shkurtër, e mesme ose e gjatë dallohet sipas kohëzgjatjes së veprimeve që 
do të kryhen. Për periudha mesatare dhe të gjata kërkohet një efikasitet i mirë i sistemit të 
energjisë aerobike. 

Grupi i KUQ: Mirëqenja psiko-sociale  

Ky grup shënon objektivat prej  Sport for Protection Toolkit 

Paketa e veglave Sporti për Mbrojtje: Programimi me të rinjtë në mjediset e zhvendosjes së 
detyruar ishte një bashkëpunim shumë agjencish midis Komisionerit të Lartë të Kombeve të 
Bashkuara për Refugjatët (UNHCR), Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (IOC) dhe organizatës Terre 
des hommes (Tdh). 

WBSC me Baseball5 Toolkit synon t'u sigurojë të gjithë palëve të interesuara në fushën e edukimit, 
humanitar dhe zhvillimit të sportit një dokument praktik praktik intuitiv që do t'i ndihmonte të 
gjithë tutorët të zbatojnë aktivitetet e Baseball5 në operacionet e tyre përkatëse në terren. 

Në mënyrë të veçantë, shënuesi i mirëqenies psiko-sociale synon të japë një tregues të 
zbatueshmërisë të secilit ushtrim në lidhje me katër objektivat e mëposhtme nga Paketa e Veglave 
Sport për Mbrojtje. 

  

https://www.unhcr.org/publications/manuals/5d35a7bc4/sport-for-protection-toolkit.html
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1. Kohezioni Social  

Lidhjet që i mbajnë njerëzit së bashku brenda një komuniteti (përfshirë shkallën në të cilën ata 
ndërveprojnë; ndajnë karakteristika dhe interesa të përbashkëta kulturore, fetare ose të tjera 
shoqërore; dhe/ose janë në gjendje të minimizojnë pabarazitë dhe të shmangin margjinalizimin) 

2. Gjithëpërfshirja Sociale 

Procesi i përmirësimit të kushteve të pjesëmarrjes në shoqëri, veçanërisht për njerëzit që janë në 
disavantazh, përmes rritjes së mundësive, aksesit në burime, ngritjes së zërit dhe respektimit të 
të drejtave. 

3. Mirëqenja Psiko-sociale  

Gjendja pozitive e të qenurit aty ku një individ lulëzon/jeton/vepron. 

4. Qasja e Përfshirjes të të Rinisë 

Një qasje që i jep përparësi angazhimit aktiv të të rinjve në të gjitha aspektet e jetës së tyre 



 

39 
 

  



 

40 
 

 
 



 

41 
 

  



 

42 
 

  



 

43 
 

  



 

44 
 

  



 

45 
 

  



 

46 
 

  



 

47 
 

  



 

48 
 

  



 

49 
 

  



 

50 
 

  



 

51 
 

  



 

52 
 

  



 

53 
 

  



 

54 
 

  



 

55 
 

  



 

56 
 

  



 

57 
 

  



 

58 
 

SHTOJCA   
D o k u m n e t e t  K o m p l e m e n t a r e  

 Ndiqni vegëzë e sigurt dhe shkarkoni dokumentet e mëposhtme duke klikuar mbi 
imazhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Official Baseball5 Rulebook Official Baseball5 Scoring System 
 

Official Baseball5 Line-up Card Official Baseball5 Score Card 

  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/66cb0d33-f7dc-8877-1ed1-c7dc893642a2.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/9b129842-cb39-da53-4b67-9c4c5a86f997.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/dd466861-46eb-23a3-2dca-c04dd22b6f94.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/963512a6-2f3f-a44f-f273-886727556c6d.pdf


 

59 
 

MIRËNJOHJE  

 
Lojtarëve në Video 

Blue Berto 
 Anita Bissa  
Giulio Bissa 

Davide Brambilla  
Nicolas Calandri  
Francesco Carlini  

Letizia Giunchi  
Giovanni Gregorini  

Filippo Ingardi 
Gian Maria Lonfermini  

Thomas Lorenzi  
Vittoria Monti 

Jurij Olivieri  
Giacomo Semprini  
Matteo Semprini  

Mathias Spezi  
Giacomo Tamburini  

Caterina Turci 

Trajnerët 
Simona Conti Davide Sartini 

 

Departmentit WBSC 
Baseball5 

Mattia Berardi  
Valerio Cianfoni  

Giovanni Pantaleoni 

 

 

Mbikëqyrjes Teknike 
Claudio Mantovani 

 

Kamerat 
Gabriele Calzetti Mohammad Jhiantash 

 

Folësve 
Craig Durham 

 

Fotografia 
Dino festa 

 

Grafika 
Krisztian Toth 

 

Redaktimi dhe shenimet 
Mohammad Jhiantash 

 

Realizimi Teknik 
Roberto Calzetti editore www.calzetti-mariucci.it 

 

 

 

 

 

http://www.calzetti-mariucci.it/


 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PËRMBAJTJA
	ÇFARË ËSHTË BASEBALL5
	Prezantimi
	Historik i shkurtër
	Konfederata Botërore e Basebollit të Softbollit

	ÇFARË ËSHTË EDUKIMI FIZIK CILËSOR (EFC)
	Hyrje në EFC
	Përfitimet
	Aktiviteti i përsosur EFC
	Burimet dhe dokumentet e dobishme

	BASEBALL5 PAKETA  INTEGRUESE E PAJISJEVE
	Baseball5 në kuadër të Edukimit Fizik
	Përfitimet e Baseball5
	Mëso duke luajtur
	Rregullat bazohen në nivelin motorik të nxënësve.
	Roli qendror i mësuesit.
	Origjinaliteti i dinamikës së lojës

	Fillimi i Aktiviteteve
	Tre lojëra për të filluar Baseball5
	Rregullat dhe Variantet

	Fillimi i lojës #1 (Hidhe dhe Vrapo)
	Përgatitjet
	Roli i lojtarëve sulmues
	Roli i lojtarëve mbrojtës
	Rregullat
	Variantet

	Fillimi I Lojës #2 (Gjuajtja e Topit)
	Përgatitjet
	Roli i lojtarëve sulmues
	Roli I lojtarit mbrojtës
	Rregullat
	Variantet/ Mundësitë

	Fillimi I lojës  #3 (Rikthimi I topit në bazë të sigurtë)
	Përgaditja
	Roli I lojtarëve sulmues
	Roli I lojtarëve Mbrojtës
	Rregullat

	Aktivitetet ideale të Baseball5
	Dokumentet zyrtare të Baseball5
	Rregullat Zyrtare
	Sistetmi zyrtar I shënimit të pikëve
	Karta Zyrtare e Rradhitjes
	Karta zyrtare e rezultatit
	Fusha Zyrtare e Baseball5
	Përgatitja
	Roli I Lojtarëve Sulmues
	Roli I Lojtarëve të Mbrojtjes
	Rregullat
	Rastet Speciale
	Variantet

	Faza #2 (Ndalo & Shko)
	Përgatitjet
	Roli i Lojtarëve Sulmues
	Roli I Lojtarëve Mbrojtës
	Rregullat
	Rastet Sp e c i ale
	Roli I Mësimdhënësit
	Roli I Lojtarëve Sulmues
	Roli I Lojtarëve Mbrojtës
	Rregullat
	Rastet Speciale


	Faza #1 (Godit dhe Vrapo)
	Faza #3 (Loja e Baseball5)
	Kartat e Ushtrimeve
	Si t'i lexoni dhe përdorni ato
	Përmbyllja

	SHTOJCA
	Dokumnetet Komplementare
	Official Baseball5 Rulebook Official Baseball5 Scoring System


	MIRËNJOHJE

