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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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Për bijën time Arpi,
të cilës kurrë nuk do
t’ia lexoj këtë libër.

Jonit i dukej se terri është
një plaf aq i madh sa që, kur
fiket drita, ai e kaplon dhe e
pushton dhomën në tërësi.

Joni nuk mund t’i shihte as majat e gishtave.
“Gazmend, kam frikë,” i tha vëllait më të madh.
“Pse nuk je trim si unë?” pyeti Gazmendi.
Joni nisi të qajë.

“Shshsht,” bëri Gazmendi. “Më qetë
Jon, do ta zgjosh beben. E nëse
zgjohet Ana, mami do të duhet ta
përkundë gjithë natën.”
Por Joni vazhdoj të qante.

“Nëse qetësohesh do t’i jap lodrat e mia,”
tha Gazmendi.
Joni u qetësua. “Me të vërtetë?” pyeti ai.
“Po të premtoj,” tha Gazmendi.
“Edhe kolonelin?” pyeti Joni.
“Po, edhe kolonelin, fli tani!”
Koloneli kishte kopsa të argjendta dhe
dylbi të vërteta të cilat i vareshin në qafë.
Ai nuk trembej prej asgjëje. Edhe ushtarët
e tij ishin trima si ai.

Joni i dëshironte ata ushtarë për së
tepërmi!
Po nëse Gazmendi e ndërron
mendjen nesër në mëngjes?
“Më së miri t’i marr tani,” mendoi ai.
U ngrit nga krevati.
Kur këmba e tij preku dyshemenë e
ftohtë, u dridh.
Po sikur të kishte ndonjë
përbindësh nën krevat?

Joni kërceu përsëri në krevat,
tërhoqi plafin mbi kokë dhe e
kërkoi dorën e Gazmendit.
Gazmendi gërrhaste.
Joni mendoj përsëri për ushtarët.
Me të vërtetë i donte.

Ngadalë e uli plafin dhe doli nga
krevati përsëri.
Një hap, dy hapa, tre...
E kaloj derën drithëruese të dollapit.
Ndjeu sikur diçka e kapte.
Përbindëshi në karrigen e Gazmendit!
Joni u kthye gati me nxitim
prapa në krevat.

Papritmas dëgjoi një të qarë.
Motra e tij Ana qante.
“Shshsht!” pëshpëriti Joni. Por
Ana vazhdoi të qante.
“Duhet të bëhem trim!” mendoi.
Bëri një hap, dy hapa, tre...
Një hap, dy hapa, tre...

Arriti deri te krevati i Anës.
“Të paska rënë biberoni nga goja,”
pëshpëriti.
Me kujdes ia dha biberonin në gojë
Anës dhe ia fshiu lotët nga faqet.
Ajo pushoi së qari.

Joni e mbuloi me plafin e vogël.
Donte ta puthë, por qoshet e krevatit
të vogël ishin shumë të ngritur.

Ai ndihej trim e më trim.
E pa kolonelin dhe
ushtarët te rafti me libra.
Ngadalë u zgjat dhe e
arriti kolonelin.
Rripi dhe kopsat e
kolonelit shndrisnin.

Joni e shtrëngoj kolonelin
fuqishëm.
Të gjithë ushtarët sikur
e shikonin Jonin me një
respekt të madh.
“Ushtar, në gjumë,”
urdhëroi Joni.

Derisa kthehej në krevat, Joni e ktheu karrigen e
Gazmendit në vendin e vet. Në karrige nuk kishte
më përbindësh. Vetëm një grumbull rrobash.
Joni nxitoi përreth dollapit dhe kërceu në krevat.
Dhoma nuk ishte dhe aq e errët. Mund t’i shihte
duart si dhe xhuxhët në pizhamet e tij.

E tërhoqi plafin dhe e vendosi
kolonelin mbi jastëk.
“Do t’i tregoj Gazmendit për
aventurat e mia në mëngjes,”
mendoi.
Ai mund ta dëgjonte gërhitjen e
vëllait si dhe thithjen e biberonit
që e bënte motra e vet.

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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