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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.  



Ishte mëngjes.

Zana përgatitej për në shkollë.



Mami përgatitej për në punë.



Zana i lau dhëmbët. Mami i leu buzët me 
buzëkuq.

“Mami, edhe unë dua t’i lyej buzët me buzëkuq!” 
tha Zana.

“Kur të rritesh!” u përgjigj ajo.



Babi e çoi Zanën në çerdhe.

“Babi, dua edhe unë të ngas automobil!” tha Zana.

“Patjetër, kur të rritesh,” u përgjigj ai.



Në çerdhe mësuesja u lexoi një përrallë. 

“Princi dhe mikja e tij misterioze vallëzuan deri në 
mesnatë,” lexonte mësuesja, “dhe atëherë magjia 
mbaroi.”

“Edhe unë dua të vallëzoj deri në mesnatë!” tha Zana.

“Kur të rritesh e dashur!”
Iu përgjigj mësuesja e buzëqeshur.



Atë mbrëmje mami gatoi shpageta për darkë.

“Mami, kur do të rritem unë?” pyeti Zana.

“Kur të jesh e gjatë sa unë,” u përgjigj ajo dhe ia 
provoi sosin.



“Ja ku jam!”, thirri babi nga korridori.

Zana nxitoi dhe e përqafoi atë shumë fort.

“Babi im!” thirri ajo.



Babi e rrotulloi, e ngriti lart dhe e vendosi mbi 
supet e veta.



Së bashku hynë në kuzhinë. Babi e puthi mamanë.

Zana e shikoi mamanë dhe qeshi këndshëm.

“Mami, unë jam e madhe.”

“Epo, nëse është ashtu, zonjushë,” tha mami, 
“ndoshta ky sos do të jetë buzëkuqi yt për tani.”



“Tani që jam e madhe, unë mundem ta ngas edhe 
automobilin, apo jo?” pyeti Zana.

“A do të më vozitësh deri te tavolina, zonjushë?” 
tha babi.

Zana përdori pjatën si timon!!!



Pasi hëngrën darkë, Zana tha, “Tani pasi jam e 
madhe, dua të vallëzoj deri në mesnatë!”

“Çfarëdo që të duash,” thanë mami dhe babi.



Por deri në mesnatë kishte edhe shumë, shumë 
kohë.

Rreth orës tetë Zana zbriti nga supet e babit 
dhe tha: “Jam e lodhur. Dua të fle. Do të pres 
edhe pak të rritem.”



Pas pak, Zana u rehatua në shtrat. 

Mami dhe babi i lexuan përralla dhe e puthën për 
natën e mirë.



Siç uleshin ta puthin, Zana u pëshpëriti në vesh:

“Ju mund të mbeteni të rritur nëse doni.”



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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