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Mirëseerdhët në faqet e kësaj përralle nga “Biblioteka jonë e parë”

Leximi i përbashkët e librave me vizatime me fëmijët tonë ose me nxënësit paraqet 
mundësi për argëtim dhe lexim i përbashkët.

Librat me vizatime na hapin perspektiva të reja. Librat me vizatime na ndihmojnë 
të zbulojmë kënaqësinë e hulumtimit, të fitojmë aftësinë për të mësuar, të 
mësojmë si të gjejmë informacionin e duhur, si të gjejmë ide të reja ose t’i 
zgjerojmë dhe pasurojmë ato që i kemi. Librat na nxitin të ndërmarrim veprime. 
Ato mund të na japin ide për të krijuar diçka të re, të shkojmë diku, të bisedojmë 
me të tjerët dhe t’iu kushtojmë vëmendje gjërave, ngjarjeve dhe njerëzve që na 
rrethojnë. Lejoni fëmijëve të përdorin lirisht imagjinatën e tyre. Mendoni për 
aktivitete interesante pas leximit të librave. Zgjerojini temat për bisedë që i ofrojnë 
këto tekste. Parashtroni pyetje të hapura të cilët e nxitin të menduarin kritik tek 
fëmijët dhe e zhvillojnë kreativitetin e tyre. Leximi i librave me vizatime është 
vetëm një hap i vogël në procesin e mësimit i cili zgjat tërë jetën dhe duhet të 
krenohemi që mund t’iu ndihmojmë fëmijëve tonë në këtë proces.

Ky është vetëm hapi i parë i udhëtimit të gjatë në botën e fantazisë.

Kënaquni gjatë leximit!
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Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” është zbatuar nga Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas 
hapi” në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë.

Ky libër me ilustrime është përgatitur në kuadër të Projektit të USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” me mbështetje nga 
populli amerikan përmes Agjencisë së ShBA-ve për zhvillim ndërkombëtar – USAID. Përmbajtjet e këtij materiali nuk i 
shprehin detyrimisht mendimet ose qëndrimet e USAID-it ose të Qeverisë së ShBA-ve.  

Tim bir i ,  Marsel it



Familja e Jonit shpërngulej 
në shtëpinë e re. 

Joni e shikonte se si i ati 
e nxirrte kolltukun e tij të dashur.

Mami e mbështolli albumin 
me fotografi familjare me një 
batanije.

Motra e Jonit e shtrëngonte në krah 
macen. Ajo asnjëherë nuk do ta lërë 
atë vetëm.



Joni, gjithashtu, donte ta marrë 
gjënë e tij të preferuar.

Ai shkoj në kopsht ku rritej 
druri i tij i qershisë.

“Të dua moj qershizë”, tha ai. 
“Dua të të marr me vete 
në shtëpinë tonë të re”.



Joni u përpoq ta thyejë një degë.
Por, e kuptoi se dega mund
të vdesë. Prandaj e mbushi një shportë 
me qershi, të cilën do ta çojë 
në shtëpinë e tij të re në vend të drurit.



“Koha është të shkojmë”, tha Babi.
Të gjithë hynë në automobil.

Derisa po largoheshin nga shtëpia, 
Joni e përshëndeste me dorë 
drurin e tij për lamtumirë.



Së shpejti arritën në shtëpinë
e tyre të mrekullueshme.

Të gjithë nisën t’i mbajnë e t’i vendosin 
gjërat. Babi e zgjodhi një vend 
të përkryer për kolltukun e tij. Mami
e vendosi albumin me fotografi 
familjare mbi oxhak, kurse
macja u fut me vrap në kuzhinë
të pijë pak qumësht.



Mami tha: “Ejani të gjithë, uluni të drekojmë”.

Pas dreke babi tha: “Të kishim pasur tash qershi
do të kishte qenë mrekulli”.

“Unë kam qershi”, tha Joni. Ua solli shportën.

Për pak kohë nuk mbeti asnjë kokërr qershie.

“Tash kam vetëm fara qershie”, psherëtiu Joni. 
I vuri me kujdes farat në një pjatë.



Në dhomën e tij të re Joni shikonte nga dritarja.

Jashtë nuk kishte asnjë dru qershie.

“E di se çfarë do të bëj”! tha Joni. 
“Do ta pikturoj një dru qershie dhe do ta var në mur”.



Joni e pikturoi trungun me degë.



Kur e pa Mami pikturën e Jonit, pyeti: “Pse e 
pikturon këtë dru”?

“Sepse më mungon druri i qershisë sime!” tha Joni. 
“Më mungon shumë”.

“A e di se druri i qershisë tënde të vogël është 
rritur nga një farë e këtillë e vogël”? e pyeti ajo. 

“A do të thotë kjo se po ta mbjell një, do të rritet e 
do të bëhet dru qershie”? e pyeti Joni. Mami pohoi 
me kokë.



“Hajde ta mbjellim menjëherë”! tha Joni.



Joni dhe e ëma shkuan në kopsht.



Hapën disa gropëza. Në secilën 
syresh Joni vendosi me kujdes 
nga një farë dhe i mbuloi me dhe. 
Pastaj e ujiti dheun.



Në mbrëmje Joni ishte i lodhur dhe i lumtur. 

“Sërish do ta kem një dru qershie”,  tha ai. I mbylli 
sytë dhe e mori gjumi.



Ai ëndërronte një kopsht plot me drurë qershie. 

Harabelat bënin çerdhe në degët e drurëve, 
kurse Joni vilte qershi të pjekura dhe i vendoste 
në shportën e tij.

Kjo ishte ëndrra e tij e parë në shtëpinë e re.



Për Fondacionin “Hap pas hapi”

Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” – Maqedoni e përkrah zhvillimin e 
shoqërisë së hapur duke realizuar aktivitete në sferën e arsimit, artit, kulturës, publikimit, si dhe 
të drejtat e njeriut (fëmijëve) dhe shoqëria civile. Fondacioni udhëheq, koordinon, merr pjesë dhe 
në mënyrë direkte zbaton aktivitete që promovojnë inovacione, përparim dhe zhvillim i punës në 
institucionet parashkollore dhe shkollat fillore në Republikën e Maqedonisë.

Fondacioni është i fokusuar në këto qëllime dhe prioritete:

 - Zhvillim i vazhdueshëm profesional i të punësuarve 
   në çerdhet, shkollat fillore dhe të mesme
 - Ngritja e ndërgjegjes për rëndësinë e arsimit kualitativ 
   për zhvillimin e fëmijës
 - Përmirësimi i njohurive dhe aftësive tek fëmijët dhe të rinjtë

Për Projektin e USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”

Fondacioni “Hap pas hapi” – Maqedoni e zbaton Projektin “Leximi ju bën udhëheqës”, financuar nga 
ana e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID. Projekti zbatohet në të gjitha shkollat 
fillore në Republikën e Maqedonisë me qëllim që të kontribuojë për përmirësim të vlerësimit të aftësive 
gjuhësore dhe matematikore te nxënësit e klasave te ulëta, për përforcim te aftësive pedagogjike të 
arsimtarëve, posaçërisht aftësitë për notim formativ dhe vlerësim të nivelit të dijes nga gjuha dhe 
matematika të nxënësve, si dhe ngritje te vetëdijes të gjithë komuniteti për rëndësinë e njohurive 
gjuhësore dhe matematikore. 

Projekti “Leximi ju bën udhëheqës” ofron qasje dhe aktivitete inovative dhe kreative, siç janë për 
shembull: Karvan i shkronjave dhe numrave, Biblioteka me rrota dhe Biblioteka digjitale me materiale 
të përshtatshme mësimore. Për herë të parë në shtetin tonë realizohen instrumentet për vlerësim të 
arritjeve nga fusha e gjuhës dhe matematikës, EGRA dhe EGMA, me që do të kemi rezultate dhe pasqyrë 
më të qartë për arritjet e nxënësve nga lënda e gjuhës dhe matematikës dhe do të nxitet dialog për 
përmirësim të procesit edukativo-arsimor në shkollat.
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