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Rendi i ditës 
 

Kohëzgjatja: 20 minuta 

 

 

 

Kohëzgjatja: 40 minuta 

 

 

Kohëzgjatja: 90 minuta 

 

Kohëzgjatja: 20 minuta 

 

Sesioni 1 

Hyrje 

Aktivitet për nxehje 

 

Sesioni 2 

Hap pas hapi deri te libri i ilustruar mirë  

Kafe pauzë (15 minuta)  

Sesioni 3 

Bërja e librit të ilustruar në grupe 

Sesioni 4 

Këshilla për lexim me fëmijën    

Kohëzgjatja: 10 minuta 

 

Sesioni 5  

Përfundimi dhe evaluimi  
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Sesioni 1 
 

Hyrje 

Qëllimi Të njihen pjesëmarrësit me trajnuesin, me 
pjesëmarrësit e tjerë, rendin e ditës, qëllimet e 
projektit, qëllimet e trajnimit dhe të krijohet 
atmosferë pune 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Hyrje – Qëllimet e projektit dhe të trajnimit, рasqyra 
e rendit të ditës 

5’ 

2. Ushtrime për nxehje - tregime 15’ 

Gjithsej kohëzgjatja: 20’ 

 

Resurset 
 

 Lap-top, projektor, letër flipçart, fleta për 
plotësimin e emrave 
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1. Hyrja:  10 minuta 

Trajnuesi i përshëndet pjesëmarrësit, prezantohet shkurtimisht (nëse ka 
pjesëmarrës të cilët nuk e njohin) jua rikujton qëllimet e projektit dhe qëllimet e 
trajnimit. 

Qëllimet e projektit: Projekti i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” do të 
kontribojë në përmirësimin e shkathtësive gjuhësore dhe matematikore të 
nxënësve në klasat e fillores, duke përforcuar shkathtësitë pedagogjike të 
arsimtarëve, sidomos shkathtësitë për vlerësim formatim dhe vlerësim të nivelit të 
shkrim-leximit gjuhësor dhe matematikor te nxënësit, si dhe rritjen e vetëdijes tek 
e gjithë bashkësia mbi rëndësinë e shkrim-leximit matematikor dhe gjuhësor në 
zhvillimin intelektual të fëmijëve.  
  
 
Projekti “Leximi ju bën udhëheqës” ofron qasje dhe aktivitete të reja dhe 
kreative, siç janë: Karvani i shkronjave dhe numrave, Biblioteka me rrota dhe 
Biblioteka digjitale me materialet përkatëse për të mësuar. Për herë të parë në 
shtet zbatohen instrumentet për matjen e shkrim-leximit matematikor dhe 
gjuhësor, EGRA dhe EGMA, me të cilat do të merren rezultate të cilat do të japin 
pamjen e vërtetë për arritjet e nxënësve në gjuhën amtare dhe në matematikë dhe 
do të nxitin dialogun për përparimin e punës edukativo-arsimore në shkolla. 
 
Projekti realizohet në 5 komponenta: 
  

 Komponenti 1: Vlerësimi i shkrim-leximit gjuhësor dhe matematikor  

 Komponenti 2: Zhvillimi profesional 

 Komponenti 3: Bashkësi për të mësuar 

 Komponenti 4: Resurse digjitale për të mësuar  

 Komponenti 5: Përfshirja e familjeve dhe bashkësive  

(Komponentët do të prezantohen në slajd, ku do të jepet se si lidhen dhe 
plotësojnë ata njëri-tjetrin). 

 

Qëllimet e punëtorisë:  

Arsimtarët dhe prindërit të njihen me rëndësinë e leximit me fëmijët nga 
mosha më e re dhe të ofrohen teknika dhe parime kreative për bërjen e librave 
të ilustruar me tema dhe motive të matematikës, të cilat mund të përdoren në 
klasë dhe në shtëpi me qëllim:  

 Rritja e dashurisë ndaj librit dhe leximit; 
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 Zhvillimi i kreativitetit, përmirësimi i shkathtësive për shkrim dhe lexim, si dhe 
për nxitje të leximit me kuptim;  

 Të mësuarit të matematikës në një mënyrë interesante dhe kreative; 

 Pasurimi i zgjedhjes së literaturës për fëmijë në klasë dhe në shtëpi, me tema 
nga zgjedhja e fëmijëve, prindërve dhe arsimtarëve;   

 Punë e përbashkët e arsimtarëve dhe prindërve me qëllim të krijimit të 
atmosferës së bashkëpunimit; 

 Përforcimi i lidhjes socio-emocionale ndërmjet fëmijëve dhe të rriturve 
nëpërmjet të bërjes së librave të përbashkët ilustrativ. 
 

Qëllim plotësues në këtë trajnim është që pjesëmarrësit dituritë dhe teknikat që 
do ti përvetësojnë ti përcjellin te të tjerët. Kjo veçanërisht ka të bën me  
arsimtarët të cilët do të jenë prezent në trajnim – ata duhet që dituritë dhe 
teknikat e fituara ti shpërndajnë me prindërit e nxënësve nga klasa e tyre, në 
formën të cilën ata do ta identifikojnë si më të përshtatshme në kontekstin e tyre: 
mbledhje prindërore, punëtoritë e organizuara (në të cilat do ti kyçin edhe 
nxënësit), takimet individuale, ose komunikimi me shkrim/elektronik.  

Gjithashtu, me rëndësi është që të theksohet se nxënësit nuk janë të kyçur në këtë 
punëtori për dy shkaqe: 1) mos të mbingarkohen me pjesën teorike të punëtorisë 
ku përpunohen kriteret për libër të ilustruar mirë, dhe 2) të ketë hapësirë që të 
kyçen numër sa më i madh i arsimtarëve dhe prindërve të cilët më tutje do ti 
realizojnë këta teknika dhe të organizojnë punëtori të këtilla ose të ngjashme me 
fëmijët në klasë dhe/ose në shtëpi.     

 

2. Ushtrime për nxehje – Tregime  15 minuta 

Në fillim para se të fillojë me aktivitetet, 
trajnuesi i informon pjesëmarrësit për nevojën 
e rregullave të përbashkëta të sjelljes të cilat 
duhet të respektohen gjatë gjithë trajnimit. 
Rregullin e parë e shkruan trajnuesi, kurse 
pastaj kërkon prej pjesëmarrësve të 
propozojnë rregulla të cilat i konsiderojnë se 
janë të rëndësishme të respektohen gjatë 
trajnimit. I shkruan në flipçart të cilin e 
vendos në një vend të dukshëm.      

 

 

 

 

Rregulla të mundshme 

 Merrni pjesë aktivisht 

 Dëgjoni dhe bëni pyetje 

 Lejoni të tjerët të marrin 

pjesë 

 Të fillohet dhe të përfundohet 

në kohë 

 Të fiken telefonat celularë 

gjatë trajnimit 
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Fillohet me aktivitetin për nxehje. Trajnuesi fton gjysmën e pjesëmarrësve që ti 
shkruajnë emrat e tyre në fletëza të vogla të cilat do t’jua shpërndan dhe i 
vendosin në enë/strajcë te trajnuesi. Pastaj gjysma tjetër e pjesëmarrësve të cilët 
nuk i shënuan emrat, duhet të tërhijekin nga një emër për të bërë çifte. 
Pjesëmarrësit duhet të njihen në çifte dhe duhet të zgjedhin dhe ti përgjigjen 
njërës nga të tre pyetjet/detyrat të cilat do të shënohen në sllajd nga prezentimi:  

- Zgjedhni ndonjë tregim të njohur të shkurtër për fëmijë (libër ilustrativ, përallë) 
dhe mendoni përfundim ndryshe për të njëjtën  

- Zgjedhni ndonjë tregim të njohur të shkurtër për fëmijë (libër ilustrativ, përralle) 
dhe të njëjtën tregoni me personazh kryesorë të ndryshëm (të menduar nga ana e 
juaj)  

- Cili është tregimi juaj i preferuar nga fëmijëria? Pse?  

Gjatë kohës së njoftimit, pjesëmarrësit lirisht mund të lëvizin nëpër hapësirë.  

Pas përfundimit të bisedës në çifte, një pjesë nga çiftet pjesëmarrëse (jo më tepër 
se 3) para tërë grupit prezantojnë se çka kanë biseduar.  

Pastaj vijon evaluimi i lojës me pyetjet vijuese: 

o Sa ju pëlqeu loja? 

o Si mundet ta zbatoni në punë me fëmijët? 

Qëllimi i aktivitetit për nxehje të pjesëmarrësve është që të relaksohen, të njihen 
ndërmjet veti dhe të krijohet atmosferë e këndëshme për punë.  

 

3. Pasqyra e rendit të ditës   

Trajnuesi, shkurt i njofton pjesëmarrësit me rendin e ditës, sesion pas sesioni, me 
kohën e planifikuar për pauzë për kafe dhe kur është planifikuar të përfundon 
punëtoria.  

Me rëndësi është që t’ju theksohet pjesëmarrësve se përfitim real nga kjo punëtori 
për arsimtarët dhe prindët është se bashkërisht do ta kalojnë ditën duke mësuar 
mënyrën e përvojave dhe teknikave të reja për bërjen dhe leximin e librave të 
ilustruar të cilat mundet ti shfrytëzojnë në jetën e përditëshme me fëmijët.  

 

Vërejtje për trajnuesit:  

 Trajnuesi duhet t’ju sqaron pjesëmarrësve se gati të gjitha teknikat me të 
cilat do të njihen sot mund të adaptohen edhe për shfrytëzim në klasë dhe 
për shkëmbim me familjet për kyçjen e tyre në procesin e shkrim leximit 
dhe matematikës. Për nevoja të mëtutjeshme, arsimtarët dhe prindërit 
mund ti adaptojnë teknikat dhe aktivitetet me materiale të ndryshme, 
varësisht nga ajo që e kanë në dispozicion. Për shembull, në vend të fijeve 
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për thurje për lidhjen e faqeve nga libri i ilustruar, mund të shfrytëzojnë pe, 
në vend të kollazhit të letrës mund të shfrytëzojnë gazeta të vjetra, etj.  

 Në kohën e pushimit ndërmjet sesionit 2 dhe 3, trajnuesi duhet vetë ose me 
ndihmën e ndonjërit nga grupi ti rregullon tavolinat në mënyrë adekuate për 
punën në grupe për secilin sesion (në rast se nuk janë të rregulluara që më 
parë) – do të punohet në grupe të përziera (mësues-prindër), ndërsa 
varësisht nga numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve do të caktohet numri i 
grupeve.  

Gjithashtu trajnuesi duhet të thekson se mënyra e të menduarit e cila kërkohet nga 
pjesëmarrësit në këtë trajnim është e dyfishtë: ata duhet vetë ti shijojnë 
aktivitetet/teknikat, por edhe të mendojnë për atë se si të njëjtat mund të 
modifikohen dhe/ose ndërlikohen për nivele më të larta të të menduarit për 
përvetësimin e përmbajtjeve nga lëndët tjera mësimore dhe për punë me fëmijët 
në shtëpi.  

Trajnuesi përmend se përfshirja e familjes në aktivitetet shkollore dhe 
jashtëshkollore është një nga prioritetet më të reja të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës në RM, për të cilat pas arritjes së shkresave të tilla nga MASh-i në shkolla 
ato kanë filluar të realizojnë aktivitete të tilla (më shpesh në formë të bazareve 
për festa, panaire për shitje, festa etj.). Në këtë drejtim, mund të realizojnë 
aktivitete të përbashkëta për përmirësimin e shkrim-leximit fillestar të fëmijëve. 
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Sesioni 2 

 

Hap pas hapi deri te libri i ilustruar mirë 
Qëllimi Të paraqiten elementet të cilat duhet ti përmban çdo libër 

i ilustruar si dhe rregullat themelore të cilat duhet ti 
ndjekim gjatë punimit të tekstit dhe ilustrimeve në librin e 
ilustruar 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Prezantim  30’ 

3. Rezyme e sesionit 10’ 

Gjithsej kohëzgjatja: 40’ 

 

Resurset 
 

 Lap-top, projektor, letër flipçart 

 Fletë pune për pjesëmarrësit - „Hap pas hapi deri te 
libri i ilustruar mirë“ (çek-listë)  
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1. Prezantim:  30 minuta 

Trajnuesi i njofton pjesëmarrësit me parimet të cilat duhet të ndiqen gjatë 
formulimit të tekstit dhe ilustrimeve në një libër ilustrativ. Njohja me parimet dhe 
elementet e librit ilustrativ shkon gradualisht, hap pas hapi, deri sa trajnuesi 
gojarisht bën prezantimin duhet edhe në mënyrë përkatëse ti ndërron sllajdet nga 
prezantimi.  

Çka është libri i ilustruar?  

Libri i ilustruar paraqet një formë të mirë të zhvilluar të artit për fëmijë dhe 
anëtarët e familjeve të tyre. Që nga paraqitja e librit të parë ilustrativ në shekullin 
e 18, ai evoluon nga një zbavitje të rëndomtë ose tregim me përfundim 
porosilënës, e deri te arti kompleks dhe interaktiv i cili ka strukturë dhe elemente 
të vendosura saktë të cilat duhet ti përmban. Çdo libër ilustrativ paraqet lidhje të 
tekstit dhe të ilustrimeve të cilat janë në lidhje të ngushtë dhe në mënyrë të 
ndërsjelltë plotësohen dhe sqarohen. Libri i ilustruar duhet ti arrin efektet e njejta 
sikur edhe poezia. 

  – të gjuan ndjenja të ndryshme disponim dhe atmosferë nëpërmjet të fjalëve dhe 
ilustrimeve të zgjedhura me kujdes. Qëllimi fillestar i librit të ilustruar nuk është 
që të mëson edhe pse kjo shumë shpesh ndodh. Ai duhet të tregon tregim 
interesant që do ta tërheq lexuesin (fëmijën) që të kyçet në botën e librit.  

Pse të bëjmë libra të ilustruar me fëmijët tanë dhe për fëmijët tanë?  

Edhe pse librat e ilustruar mundemi ti blejmë ose ti huazojmë prapë se prapë 
ekzistojnë më shumë shkaqe pse (në mënyrë të thjeshtë) mundemi të bëjmë libra 
të ilustruar personal, duke i kyçur edhe fëmijët në atë proces:  

- do të bëjmë libër të ilustruar në temë dhe qëllim “sipas masës sonë” pasi jo 
gjithmonë mundemi të gjejmë në librari ose bibliotekë libër të ilustruar për temën 
për të cilën dëshirojmë të lexojmë ose të bisedojmë me fëmijën tonë. Temat 
mundet të jenë të ndryshme: vende dhe kultura të ndryshme, shkenca, dhe deri të 
temat e ndjeshme për biseda me fëmijën si për shembull, shpërngulja, humbja e 
ndonjë anëtarit të familjes, të ndeshurit me personat e dhunshëm në shkollë, etj.   

- do të kalojmë kohë me fëmijën tonë që kontribuon në krijimin e lidhjeve 
kualitative socio-emocionale ndërmjet fëmijëve dhe të rriturve  

- zhvillojmë kreativitetin tonë dhe të fëmijës sonë  

- zhvillojmë shkathtësitë për gjuhë dhe art te fëmija   

1) Elementet dhe parimet e librit të ilustruar mirë për të cilat duhet të 
mendojmë dhe të vendosim para se të fillojmë me bërjen e librit të ilustruar:   

 Tema e librit të ilustruar   
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Para se të fillohet me bërjen e librit ilustrativ, duhet të mendohet mirë për temën 
e të njejtës. Kur e zgjedhim temën, duhet ti kemi parasysh gjërat që vijojnë:  

- intereset e fëmijës me çka e bëjmë dhe e lexojmë librin e ilustruar. Gjithmonë 
duhet të kemi parasysh interesat dhe dëshirat e fëmijës kur do të zgjedhim se në 
cilën temë do të dedikohet libri i ilustruar. Për shembull nëse fëmija, tregon 
interesim për ndonjë sport ose shkencë, duhet të bëjmë libër ilustrativ për atë 
temë. Preferohet që ta kyçim edhe fëmijën që nga kjo fazë dhe ta pyesim se në 
cilën temë dëshiron të bëjmë libër ilustrativ. Tema duhet të jetë e njohur dhe e 
afërt për fëmijën dhe të jetë adekuate për moshën dhe nivelin e zhvillimit të tij. 
Në këtë mënyrë do të jemi më të sigurtë se fëmija do të tregon interesim më të 
madh që të kyçet në bërjen e librit ilustrativ dhe ta lexon (dhe rilexon) të njejtën.      

- qëllimi të cilin dëshirojmë ta arijmë  me librin ilustrativ. Duhet të mendojmë 
për cilën temë ose lëmi dëshirojmë që të lexojmë më tepër dhe të bisedojmë me 
fëmijën. Për shembull, në rast se dëshirojmë të mësojmë me fëmijën për kafshët, 
të bisedojmë për ndonjë ndjenjë (p.sh. xhelozia, mallëngjimi, etj.), të mësojmë 
më tepër për vendet ose kulturat e ndryshme, të integrojmë operacione 
matematikore ose fjalë të urta në tekst – të gjithë këtë mund ta shfrytëzojmë si 
një pikënisjeje në zgjedhjen e temës. Ajo që vetë do ta punojmë librin ilustrativ në 
temën e cila është në interesin tonë është mundësi e shkëlqyeshme që ta 
tejkalojmë zgjedhjen e kufizuar të temës në literaturën fëmijërore që gjendet në 
tregun tonë.  

 Tregimi në librin e ilustruar 

Është e nevojshme që tregimi të jetë mjaft emocionues që ta mban vëmendjen e 
fëmijës i cili me padurim do të pret që ta shfleton çdo faqe vijuese. Gjatë punimit 
të tregimit, është e nevojshme që ti respektojmë parimet themelore të tregimit:  

- hyrja: paraqitja e personazhit kryesor, karakterisitkat dhe interesat e tija, 
vendi/mjedisi ku zhvillohet ngjarja     

- thurja: paraqitja e personazheve të tjera (në rast se ka) dhe paraqitja e sfidës së 
personazhit kryesor 

- shthurja dhe përfundimi: kthesë interesante në tregim, përfundim jo i zakontë 
dhe i papritur i cili hap pyetje për diskutim me fëmijën.   

Kur do ta mendojmë tregimin, nevojitet që të vendosim edhe për perspektivën nga 
e cila tregohet: a e tregon narratori (personi i tretë), a është treguar tregimi nga 
pikëpamja e ndonjërit nga personazhet në tregim, a do të shfrytëzojmë dhe sa 
fjalim direkt, dialog, etj.   
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Sa i përket gjatësisë së tekstit, në botimin e literaturës për fëmijë në nivel botëror 
(të dhëna nga rajonet folëse angleze në Britaninë e Madhe dhe SHBA) gjatësia 
maksimale e tekstit në librat ilustrativ është nga 300 -500 fjalë (3 – 5 faqe tekst i 
shkruar në faqe të plotë) të shpërndara në faqet e tërë librit të ilustruar. 
Kuptohet, gjatësia e tekstit duhet të jetë më e vogël në rast se përgatitim libër 
ilustrativ për fëmijë më të vegjël, fëmijët të cilët ende nuk dijnë të lexojnë. 
Preferohet që fillimisht ta mendon dhe shënojmë tekstin anash, pastaj ta 
shkruajmë në librin ilustrativ – më së miri është fëmijën ta kyçim në atë proces 
të të menduarit dhe të shkruarit. Propozime se si ti vendosin ilustrimet dhe 
tekstin në faqet e librit ilustrativ:  

 

 Gjuha dhe fjalori 

Gjuha duhet të jetë përkatëse me moshën dhe nivelin e arsimimit të fëmijës. 
Fjalitë duhet të jenë të shkurtëra dhe të qarta. Është e preferueshme që të kyçen 
fjalë “të reja” të cilat fëmija deri atëherë nuk i ka hasur, dhe ky do të jetë rast i 
mirë që të pasurohet fjalori i tij.  

Madhësia e shkronjave gjithashtu, duhet të jetë adekuate për moshën dhe nivelin e 
arsimimit të fëmijës. Sa më i vogël është fëmija – aq më të mëdha duhet të jenë 
shkronjat në tekst. Sa më i madh të jetë fëmija – aq më të vogla duhet të jenë 
shkronjat, ndërsa gjatësia e fjalive dhe teksti të rriten.  

Teksti në librin ilustrativ duhet të tingëllojë këndshëm kur do të lexohet me zë. 
Duhet pasur parasysh përdorimin e rrymimit, ritmit, përsëritjes së fjalëve të 
caktuara, onomatopesë (imitimi i zërave të natyrës).   

 

 Personazhet në tregim  

Më së shpeshti, tregimet në librat dhe librat ilustrativ të preferuar për fëmijë 
bazohen në një personazh kryesor dhe në disa anësor. Personazhi kryesor mundet, 
por nuk do të thotë që të jetë figurë njerëzore, ai mundet të jetë edhe kafshë, 
insekt, jashtëtokësorë, etj. Me rëndësi është që të “ndërtojmë” karakterin e 
personazhit kryesor me atë që qartë do ta paraqesim pamjen e tij, interesat dhe 
sfidat e tij në tregim. Kjo ndikon që fëmijët që ta përjetojnë ose të këshillohen 
nga personazhi kryesor, dhe me atë të ruhet interesi i tyre gjatë tregimit. Në rast 
se ndërtoni personazh kryesor mjaft interesant, mundet të njëjtin ta shfrytëzoni 
për të punuar seri të librave ilustrativ ku personazhi do të paraqitet në epizoda të 
ndryshme.  

ilustrim tekst 

tekst ilustrim 

Ilustrimi i 
tërë faqes 

Tekst (në pjesë të 
faqes) 
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Këshillë: është e preferushme që të mendohet ndonjë emër interesant për heroin 
kryesor, i cili do të jetë i lehtë për ta mbajtur mend, dhe më së shpeshti sukses më 
të madh kanë emrat të cilët janë rezultat i lojrave me fjalë dhe/ose rima, për 
shembull: Zoki Poki, Bujari në Safari, etj.  

 

 Materiale të nevojshme për punime  

Ndoshta duhet që të fillojmë nga këtu, në fillim të shikojmë se me cilat materiale 
diponojmë në klasë dhe/ose në shtëpi. Materialet themelore: letra (e bardhë 
ose/dhe me ngjyra), gërshërë, ngjitëse, ngjyra/laps. Të gjitha gjërat e tjera 
përshtaten sipas dëshirave dhe mundësive. Materiale propozuese: mund të 
shfrytëzohen gazeta dhe revista të vejtra nga të cilat do të priten shkronja/fjalë 
ose ilustrime të caktuara dhe do të shfrytëzohen në librin ilustrativ fije për thurje 
ose pe i trashë me të cilat do ti lidhim faqet e librit, rruza ose ngjitëse dekorative 
për ilustrim, etj. Me rëndësi është që materialet të cilat shfrytëzohen të jenë të 
sigurta për fëmijët: ngjyra dhe ngjitëse jotoksike, pa materiale shpuese dhe tehe 
të mprehta, etj.  

 

2) Realizimi i asaj që është menduar   

 Formati i librit të ilustruar 

Dimensioni: Librat ilustrativ mund të jenë me dimension shumë të vogël (format 
xhepi) e deri në libra ilustrativ gjigant me lartësi mbi një metër. Zgjedhja është e 
jona, duhet të kemi parasysh se fëmijët vetë duhet ta mbajnë librin ilustrativ dhe 
ti shfletojnë faqet, domethënë mos të jetë shumë i madh 
dhe shumë i rëndë. 

Numërimi i faqeve:    

Në krijimtarinë e literaturës për fëmijë, librat 
ilustrativ më së shpeshti kanë 32 faqe, për 
shkaqe praktike dhe për lidhje më të lehtë. 
Kështu, mund të bëhet libër ilustrativ me 32 
faqe me ate që do të palosen 16 fleta letre, të 
vendosura njëra në tjetrën, ashtu që fleta e 
jashtme do të shërben si kopertina e parë dhe 
fundit. Në fillim, mund të fillohet me libër 
ilustrativ me më pak faqe, dhe më pastaj ai 
numër të ritet dhe të bëhen tregime më të gjata 
dhe më të ndërlikuara.  

 

 

15 fleta të letrës të thyera për gjysmë, 

të vendosura njëra pranë tjetrës 

Kopertina, më shpesh nga 

nga letra më e trashë dhe 

më e qëndrueshme 

Alternativë: 

Mbrojtja e kopertinës 
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Forma: Forma më e shpeshtë e librave ilustrativ është katrore ose drejtëkëndore. 
Por mundet të jetë edhe në forma të tjera jo të zakonshme: tredimensionale, të 
hapet në formë të harmonikës, formë ovale, rrethore, në formë të ndonjë kafshe, 
gjësendi, etj.  

                       

                                                      Harmonikë 

                    

                         Varg                                                     Tredimenzionale 

 Dizajni dhe ilustrimi 

Ilustrimet janë pjesë rëndësishme e tregimit në një libër ilustrativ. Ata e 
plotësojnë tekstin, krijojnë atmosferë dhe sqarojnë mjedisin ku zhvillohet ngjarja. 
Ilustrimi nuk duhet ta parafrazon tekstin në tërësi, por duhet të plotëson ose të 
zbulon një pjesë të vogël të së njejtës.  

Nuk duhet të jemi shumë të talentuar për ilustrim/dizajn figurativ që të mundemi 
të bëjmë ilustrime të suksesshme. Përkundrazi, duhet mirë ti planifikojmë 
ilsutrimet në pajtueshmëri me mundësitë tona dhe në rast se duhet, të zgjedhim 
ilustrime të cilat mund të paraqiten në mënyrë më të thjeshtë. Preferohet që ta 
kyçim fëmijën në punimin e ilustrimeve për shkak se kjo ndikon në zhvillimin e 
kreativitetit të tij, motorikës së imët, shkathtësitë figurative dhe kriteret për 
estetikë. Sfidë më e madhe për punimin e ilustrimeve është në rast se shpesh dhe 
mjaft ndryshohen skenat në të cilat zhvillohet tregimi – atëherë edhe ilustrimi do 
të duhej të jetë mjaft ndryshe nga secila faqe e tregimit ilustrativ.  
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Ilustrimet, përveç se mund ti vizatojmë me laps ose me ngjyra të ndryshme 
mundemi ti bëjmë edhe me kombinimin e një ose më tepër teknikave, si për 
shembull: kolazh prej letre, mëndafshi, fotografive, elementeve plastike, etj.  

Propozim: Propozoni fëmijës që ta ilustroni trupin e personazhit kryesor në tregim 
ose gjësende të caktuara duke shfrytëzuar vetëm forma gjeometrike. Në këtë 
mënyrë do të arini mënyrë të lehtë për ilustrim, Ndërsa fëmija do ti përforcon 
shkathtësitë matematikore.  

Faqja e parë (kopertina) dhe e fundit 

Është e preferueshme që bërja e kopertinës (faqe e përparme dhe e fundit e librit 
ilustrativ) që të lehet për në fund. Në këtë mënyrë do të mundemi ta shfrytëzojmë 
ilustrimin ose elementin që len më tepër përshtypje nga libri ilustrativ dhe të 
njejtin në tërësi ose ndonjë pjesë nga ajo ta shfrytëzojmë dhe ta pasqyrojmë edhe 
në faqen kryesore.  

Elementet të cilat duhet ti përmban faqja kryesore: ilustrim i cili do të përfshin 
pjesën më të madhe të faqes, titulli i librit ilustrativ dhe emri i autorit.  

Elemente të cilat mund ti përmban faqja e fundit: ilustrim me dimension më të 
vogël, përshkrim i shkurtër i tregimit, biografi e shkurtër e autorit, data e punimit, 
etj.  

Preferohet që kopertina dhe faqja e fundit të bëhen nga materiali më i fortë 
(kartuç) për shkak të qëndrueshmërisë më të madhe.  

Në 2 – 3 fjali trajnuesi rezymon sesionin dhe ju tregon pjesëmarrësve se kanë 15 
minuta kafe pauzë, dhe se sesioni tjetër do të fokusohet në bërjen praktike të 
librit ilustrativ. I lut pjesëmarrësit që ti përmbahen rendit të ditës.  

Gjatë kohës së pauzës, trajnuesi e vendon në tavolina të gjitha materialet 
shpenzuese të cilat do ti kenë si zgjedhje pjesëmarrësit për bërjen e librave 
ilustrativ gjatë kohës së sesionit së sotëm. Në çdo grup/tavolinë duhet të ketë 
zgjedhje të materialeve të njejta (letër, fije për thurje, shirita, etj.) dhe vegla për 
punë (gërshërë, vizore, ngjitëse, etj.) 

 

 

 

 

 

 

http://www.stepbystep.org.mk/


 

 

Projekt i USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës” 
Fondacioni “Hap pas hapi” – Maqedonia 

bul. Partizanski odredi nr.72a 
1000 Shkup, Maqedoni 

tel/faks: + 389 2 3077-900 
www.stepbystep.org.mk                                                                                               15                             

Leximi ju bën udhëheqës 
 

Sesioni 3 

 

Bërja e librave të ilustruar  
Qëllimi Pjesëmarrësit në grupe ti mendojnë mirë dhe të 

punojnë libra të ilustruar, duke ndjekur elementet dhe 
parimet e paraqitura të librit të ilustruar. 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Hyrje  5’ 

2. Punë në grupe  75’ 

3. Prezantim dhe rezyme e sesionit 10’ 

Gjithsej kohëzgjatja: 90’ 

 

Resurset 
 

 Lap-top, projektor 

 Materiale për punimin e librave të ilustruar 
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1. Hyrja:  5 minuta 

Trajnuesi i ndan pjesëmarrësit në grupe me nga 4 pjesëmarrës (preferohet që në 
çdo grup të ketë nga dy arsimtarë dhe dy prindër për të bashkëpunuar). Trajnuesi 
i njofton pjesëmarrësit me rregullat e aktivitetit:  

Rregullat e aktivitetit:  

- Pjesëmarrësit i shfrytëzojnë materilat e e përbashkëta të cilat i kanë në 
dispozicion dhe të cilat trajnuesi jua numëron dhe tregon se ku qendrojnë 
(letra me ngjyrë dhe të bardha, ngjitëse, gërshërë, shpuese, fllomasterë, 
ngjitëse dekorative)  

- Pjesëmarrësit duhet të bëjnë libra ilustrativ nga minimun 6 faqe, kombinim 
nga teksti dhe ilustrimet   

- Formati dhe tema e librit ilustrativ është zgjedhje e grupit  

- Në kornizat e grupit, pjesëmarrësit mund të ndajnë role të ndryshme (dy ta 
mendojnë tregimin, kurse dy të tjerët formatin e librit ilustrativ, njëri ti bën 
ilustrimet, etj. 

- Gjithësej 75 minuta (për mendimin e tekstit dhe ilustrimeve dhe për 
realizim) dhe 10 minuta për prezantim   

- Fletën “Hap pas hapi deri në librin ilustrativ të mirë” e cila ju është 
shpërndarë pjesëmarësve në fund të sesionit të mëparshëm, mundet ta 
shfrytëzojnë si rikujtues  

Promozim – tema matematikore për librat me ilustrime:  

Tregimi dhe ilustrimet në librat të cilat do të përpunohen në punëtorinë, duhet të 
përfshijnë tema matematikore, koncepte ose operacione të cilat janë pjesë të 
programit mësimor të matematikës për klasat fillestare. Duke i prezantuar këto 
koncepte dhe operacione matematikore përmes një libri me ilustrime, në mënyrë 
kreative dhe interesante dhe të integruar mund t’i mësojmë fëmijët lexim, shkrim 
dhe matematikë. Disa prej temave matematikore të cilat mund të shfrytëzohen në 
libër janë:  

- Përfaqësim i numrave me ilustrime   

- Personat në librin gjatë veprimit të numërojnë, mbledhin, zbresin, 
shumëzojnë ose ndajnë  

- Përfaqësim i personave ose objekteve me figura gjeometrike  

Pjesëmarrësit mund të propozojnë tema të tjera matematikore që mund të 
shfrytëzohen në libërat me ilustrime.     
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2. Punë në grupe  75 minuta 

Trajnuesi ju jep kohë për të menduar dhe për ti bërë librat e ilustruar në 
kohëzgjatje 75 minuta. Gjatë kohës së punës në grupe, trajnuesi vazhdimisht lëviz 
nëpër grupe për të kontrolluar se a është e nevojshme përkrahja, dhe në rast se 
është e nevojshme, trajnuesi i lëshon edhe njëherë sllajdet nga prezantimi të cilat 
kanë të bëjnë me elementet dhe hapat e bërjes së librit ilustrativ. Kur mbeten 
edhe 20 minuta gjegjësisht 10 minuta para përfundimit të kohës të paraparë nga 75 
minutat për punë i rikujton se edhe sa kohë ku ka mbetur për ta përgatitur librin 
ilustrativ.     

3. Prezantim dhe rezyme i sesionit:  10 minuta 

Pasi që të kalojnë 75 minuta një përfaqësues nga secili grup prezanton punimin. 
Gjatë prezantimit të çdo grupi, grupet tjera sygjerojnë, shtojnë dhe plotësojnë ate 
që prezantohet në kuptim: mundet edhe kjo, ajo... 

Trajnuesi iu tregon pjesëmarrësve se mundet që librat ilustrativ të punuar 
mundet ti mbajnë për vete/fëmijët e tyre ose t’ia dorëzojnë trajnuesit i cili do 
ti dorëzon te projekti. Të gjitha librat ilustrativ të punuar gjatë kohës të 
punëtorisë, trajnuesi duhet ti fotografon dhe ti dorëzon deri te projekti së 
bashku me raportin e punëtorisë.   

Me 2-3 fjali trajnuesi rezymon sesionin dhe ju tregon pjesëmarësve se sesioni vijues 
do të fokusohet në këshilla për lexim me fëmijë.  
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Sesioni 4 

 

Këshilla për lexim me fëmijën 

Qëllimi Pjesëmarrësit njihen me rëndësinë e të lexuarit me 
fëmijën që nga mosha më e re si dhe me këshillat dhe 
teknikat themelore të cilat duhet ti shfrytëzojnë derisa 
lexojnë bashkërisht me nxënësit/fëmijët. 

 

 

Hapat 
 

Kohëzgjatja 

1. Prezantim dhe diskutim 20’ 

Gjithsej kohëzgjatja: 20’ 

 

Resurset 
 

 Prezantim me laptop dhe flipçart 

 Fletë për pjesëmarrësit: Pse dhe si të lexojmë 
me fëmijët 
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1. Prezantim dhe diskutim:  20 minuta 

Trajnuesi shkurtimisht i njofton pjesëmarrësit me rëndësinë dhe dobitë e të 
lexuarit bashkërisht me fëmijët nga ana e arsimtarëve, prindërve dhe anëtarëve të 
tjerë të familjes.  

Pse është me rëndësi të lexohet me fëmijët?  

Ekzistojnë shumë shkaqe pse duhet të zhvillohet dashuria ndaj librit dhe të krijohet 
shprehi për lexim që nga mosha më e re te fëmijët. Libri nxit zhvillimin e 
intelegjencës bën lidhjen e gjuhës së të shprehurit dhe të shkrimit, pasuron 
fjalorin, thellon fantazinë dhe ndikon për zhvillimin e të menduarit kreativ dhe 
përvetësimin e vlerave morale.  

Pjesa më e madhe e të moshuarve mendojnë se të lexuarit te fëmijët duhet të 
fillon me shkuarjen në shkollë, por përsëri ky është proces i cili fillon shumë më 
herët. Dashuria ndaj fjalës së shkruar duhet të fillon që nga mosha më e re, para se 
të fillon fëmija të flet. Hulumtimet më të reja në SHBA dalin me përfundime se 
fëmija duhet të dëgjon nga prindërit 1000 tregime para se të fillon në shkollë. 
Preferohet të lexoni 15-20 minuta kohë në ditë se bashku me fëmijën. Ky 
proces fillon që nga viti i parë i jetës së fëmijës, ku prindërit lexojnë me zë 
tregime për fëmijët e tyre. Siç ritet fëmija, fillon të flet dhe fiton shkathtësi për ti 
komentuar ilustrimet, ai ngadalë kyçet në leximin e përbashkët, dhe më tutje, me 
shkrim   -lexim, ngadalë merr rolin e lexuesit në leximin e përbashkët, me 
përkrahje të vazhdueshme dhe bisedë me prindërit. 

Si të lexojmë me fëmijët? 

Gjeneratat të cilat rriten me teknologji, janë të ekspozuar përdorimit të gjerë të 
kompjuterëve, mësojnë në mënyrë intuitive dhe jo reale, dhe se bazë e të 
mësuarit të tyre nuk është si gjeneratave të mëparshme, leximi. A do ta don fëmija 
librin ose jo, varet nga shumë faktorë. Nëse dimë ne të rriturit që në mënyrë të 
drejtë t’ju a mundësojmë ate, do t’ia arrijmë qëllimit tonë. Ja disa mënyra se si ta 
bëjmë ate: 

• Zgjedhni librin ose librin përkatës të ilustruar 

Nga zgjedhja varet se a do ta don fëmija librin ose jo. Fëmijëve të vegjël ju duhet 
libër i cili do t’jua tërheqë vëmendjen dhe që do të mundet lehtë ta mbajë në 
dorë. Kopertina të forta, ngjyra të gjalla, audio libra ilustrativ, me shumë 
aplikacione, tekste të shkurtra. Siç fëmija ritet dhe arsimohet, librat ilustrativ 
duhet të përmbajnë më tepër tekst dhe përsëri tema duhet të jetë në interes të 
fëmijës. Libri ilustrativ me tekst shumë të lehtë mund të jetë i bezdisshëm, a me 
tekst shumë të vështirë mund të ndikon te fëmija në mënyrë demotivuese. 
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• Krijoni „ritual të të lexuarit“ 

Kujdesuni që të lexuarit të bëhet pjesë e përditshmërisë suaj. Preferohet të 
lexoni 15 minuta kohë në ditë së bashku me fëmijën. Koha më e mirë për lexim 
është në orët e mbrëmjes, kur fëmija ka nevojë për aktivitete më të qeta. 
Zgjedhni vend të përshtatshëm dhe të qetë. Preferohet edhe përqafim dhe kontakt 
fizik për motivim dhe lidhje emocionale me fëmijën tuaj gjatë kohës së leximit.  

 Durimi është kyç 

Mos shpejtoni gjatë leximit. Bëni pauza ndërmjet faqeve në rast se fëmija dëshiron 
të pushon ose në rast se ka ndonjë pyetje. Deri sa ju lexoni, përshtatni shpejtësinë 
sipas moshës dhe nivelit të zhvillimit të fëmijës. Deri sa fëmija lexon, pritni ate 
dhe ndihmoni në rast se ka vështirësi ta lexon ndonjë fjalë. Raporti pozitiv dhe 
motivues ndikon në motivimin dhe vetëbesimin e fëmijës i cili mëson të lexon.  

• Dramatizimi gjatë kohës së leximit 

Pa turp përjetoni tekstin, shfrytëzoni zëra dhe intonacione të ndryshme për 
personazhe të ndryshme të tekstit, imitoni zëra nga ngjarjet dhe përjetoni 
përmbajtjen. Kjo do ta ruan interesimin e fëmijës për tregimin.  

• Unë të lexoj ty, ti më lexon mua 

Meruni vesh me fëmijën që njëkohësisht të lexoni tregim të njejtë ose të 
ndryshëm.  

• Bisedoni për ate që keni lexuar 

Nxitni fëmijën që të shpjegon ate që e ka dëgjuar ose lexuar, ashtu zhvilloni 
komunikimin dhe koncentrimin. Sqaroni atij fjalët e reja dhe të panjohura. 
Parashtroni pyetje të hapura të llojit: Pse ndodhi kjo, çka mendon se do të ndodh 
më tutje, çka do të bëje ti në vend të heroit kryesor, etj. Me këte zhvilloni të 
menduarit kritik dhe shkathtësitë emocionale te fëmija.  

 Kujdesuni për rrjedhshmërinë e të lexuarit të fëmijës suaj 

Rjedhshmëria dhe saktësia gjatë të lexuarit janë të lidhura në mënyrë direkte me 
ate se sa fëmija e kupton tekstin të cilin e lexon. Sa më shumë fëmija ushtron të 
lexon, rjedhshmëria dhe saktësia zmadhohen dhe kjo ndikon në të kuptuarit më të 
madh të asaj që është lexuar. Le të kemi sfidë ndonjë tregim të caktuar që ta 
lexon për kohë sa më të shkurtër – por kjo le të jetë si lloj loje. Mos bëni shtypje 
direkte ndaj fëmijës duke i parashtruar kufizime kohore.  

• Bëhuni shembull për fëmijën tuaj  

Lexoni shpesh edhe ju. Fëmijët duhet t’ju shikojnë me libër në dorë për të qenë 
shembull pozitiv për ta.  
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• Ju në bibliotekë dhe biblioteka tek ju 

Anëtarësohuni dhe vizitoni bibliotekën. Krijoni dhe pasuroni bibliotekën tuaj në 
shtëpi, e cila do të ketë zgjedhje të literaturës për fëmijë dhe do të jetë kapshme 
për fëmijën.   

• Libri – dhurata më e mirë  

Dhuroni shpesh libra, femijës suaj por edhe të tjerëve. 

• Me forcë asgjë nuk arrihet 

Nëse fëmija nuk do të lexon në moment, lëreni ate. Mundohuni përsëri ditën 
tjetër.  

 

Gjatë kohës së prezantimit dhe pas saj, trajnuesi motivon pjesëmarrësit që të japin 
ide plotësuese për lexim me fëmijët.  

Trajnuesi shkurtimisht i njofton pjesëmarrësit me librat ilustrativ të shtypur dhe në 
formë audio-digjitale të cilat i ka përgatitur projekti dhe i motivon ti shfrytëzojnë 
me fëmijët, së bashku me doracakun me aktivitete. Gjithashtu, ju propozon që ti 
shfrytëzojnë tregimet në librat ilustrativ të dhënë si pikënisje për të bërë libra të 
ri ilustrativ të cilat në realitet do të ofrojnë përfundim të ndryshëm nga librat 
ilustrativ të projektit, do të jenë vazhdimësi/epizod i ri të librave ilustrativ të 
projektit, etj.  

Trajnuesi i fton pjesëmarrësit ta përdorin bibliotekën elektronike në faqen e 
Fondacionit Hap pas hapi: www.stepbystep.org.mk ku përveç librave me ilustrime, 
ka edhe doracaqe për arsimtarë dhe prindër, përmbledhe me përgatitje orësh me 
librat nga projekti, dhe përmbledhje më të re me praktika pozitive për shkrim-
lexim dhe matematika me praktika të ndara nga arsimtarë, prindër, pedagogë, 
psikologë, bibliotekistë, studentë etj. Trajnuesi, poashti, i fton pjesëmarrësit të 
kyçen në Facebook fushata për shprehi leximi në faqet e Facebook të USAID 
Macedonia dhe Fondacionit Hap pas hapi, ku në kuadër të fushatës do të ketë edhe 
thirrje për çdokush që publikisht do të ndajë fotografi se si lexon/përpunon libra 
me ilustrime me fëmijën e vet, do të fitojë nga një libër me ilustrim nga Projekti i 
USAID-it “Leximi ju bën udhëheqës”. Fushata do të zgjasë prej 1-25 dhjetorit, 
2016.  

Në fund të sesionit, trajnuesi të gjithë pjesëmarrësve ju ndan nga një kopje të 
fletës “Pse dhe si të lexojmë me fëmijët” me këshillat të cilat u prezantuan gjatë 
kohës së këtij sesioni, me 2-3 fjali rezymon sesionin dhe paralajmëron fundin e 
punëtorisë.   
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Sesioni 5 – Përfundimi dhe evaluimi (10 minuta) 

Trajnuesi në 2-3 fjali shkëmben me pjesëmarrësit çka ai/ajo kanë mësuar nga 
takimi i sotëm, çka kanë mësuar për procesin e tyre të të mësuarit dhe të 
menduarit dhe çka do të jetë hapi i tyre vijues.  

Çdo pjesëmarrës merr nga një fletë të vogël ngjitëse (stiker) në të cilën do ët 
shënon se si nga sot si prind ose si arsimtar do të bashkëpunon me fëmijën ose 
nxënësin e tij kur është në pyetje bërja e librave ilustrativ/materialeve për lexim 
dhe lexim të përbashkët, e ngjet në flipçart me titull PREMTOJ dhe tregon nga një 
fjalë për punëtorinë. 

Dhe në fund, trajnuesi shpërndan formularin për evaluim, ju sqaron se kjo është 
vegël ndryshe nga ajo e mëparëshmja pasi ka të bën me marrjen e informatave 
kthyese për ate si trajnues dhe për organizatorët e trajnimit.  

Evaluimi plotësohet në mënyrë anonime dhe i jepet trajnuesit. 

Trajnuesi përfundon trajnimin duke ju faleminderuar pjesëmarrësve për 
pjesëmarrjen aktive dhe veçanërisht shkollën nikoqire dhe veçmas përshëndet 
drejtorin/përgjegjësin e personelit për organizimin e trajnimit.  
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