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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. 



“Shumë vështirë është të jesh më i vogli,” iu 
ankua Gimi Kledit.

 “Asnjëri nuk do të luajë me mua.” Por Kledi 
ishte vetëm një këlysh i vogël i cili nuk 
mund t’i ndihmonte Gimit.



“A do të luash me mua? e pyeti Gimi motrën e vet Vesën.

“Jam shumë e madhe që të luaj me ty,” u përgjigj Vesa. 
“Preferoj ta lexoj librin tim."

Edhe Andi, vëllai i Gimit, gjithashtu, ishte i madh për lojë.

“Do të kisha dashur të jem më i madh!” tha Gimi. “Ndoshta 
do të bëhem më i gjatë nëse i mbath çizmet e nënës.”



“T’i zbathësh ato çizme menjëherë!” 
e qortoi nëna, kështu që Gimi i ktheu 
menjëherë në vend.

“Babi lexon shumë. Ai duhet të dijë 
gjithçka,” Gimi i tha Kledit.
“Ndoshta do të më tregojë si të rritem”.



Gimi nxitoi kah babi dhe e pyeti: “Babi, 
babi, si të bëhem i madh?”

“Që të bëhesh i madh duhet të bësh diçka 
shumë të madhe”, u përgjigj babi.

Gimi buzëqeshi. Ndonjëherë babi di të 
tregojë gjëra të çuditshme!



Gimi bëri një piramidë nga librat e tij 
dhe u ul në majë.

“A dukem tani i madh?” e pyeti Kledin.



“Ham”! lehu Kledi. Edhe ai hipi te 
grumbulli i librave dhe të dytë së 
bashku u rrokullisën e ranë poshtë.



Gimi nxitoi jashtë kah druri i mollës.

“Nëse ngjitem këtu lart, do të jem 
SHUMË i lartë,” i tha Kledit.



Gimi nisi t’i ngjitet pemës ngadalë. 
Kledi u përpoq ta ndjekë.



Papritmas një rosak me një sqep të 
madh u fut në oborr. Rosaku iu vërsul 
Kledit dhe e kafshoi për veshin llapush.

“Ham!” Kledi kuisi nga dhembja.



“Ik nga këtu!” Gimi i bërtiti rosakut.

Por rosaku nuk donte t’ia lëshojë veshin e Kledit.



Gimi bërtiti edhe më fuqishëm dhe përplasi këmbën.

“Lëshoje qenin tim! Ai është ende i vogël! Si s’të vjen turp!”

Rosaku u tremb aq shumë sa u largua menjëherë.



Gimi nxitoi kah këlyshi i vogël dhe e përqafoi.

“Jeee, Kledi tani je i parrezik!”



Papritmas, Gimi e dëgjoi Vesën si e thërret nga dera, 
“Të pashë çka bëre! Sa trim që je!”

“Edhe unë gjithashtu të pashë!” tha Andi.

“Nuk e kisha ditur që je kaq i guximshëm.”

Nëna duartrokiste, ndërsa babi tha:

“Gimi sapo bëre diçka me të vërtetë shumë të madhe!”



Gimi ndjehej me të vërtetë shumë i madh. Kishte 
bërë diçka shumë të madhe!

E përqafoi Kledin dhe i tha: “Mos u mërzit vogëlush. 
Gjithnjë do të kujdesem për ty. Shumë mirë di se 
çka do të thotë të jesh i vogël!”



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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Projekt i USAID-it ”Leximi ju bën udhëheqës”
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