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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.  

Libri ua kushtoj 
fëmijëve të mi, Matjazh, 

Mojca dhe Mitja... dhe gjithë 
fëmijëve tjerë.



Gashët kishin një djalë të vogël. Emrin 
e kishte Driton.

Kur ai e shqiptoi emrin e vet për herë 
të parë, familja e tij dëgjoi diçka 
tjetër. Kështu që prej asaj dite e 
thirrën Toni.



Dhe e thirrnin kështu gjithë kohës.

“Toni ti m’i more pantoflat?” pyeti  
babi nga korridori.

 “Tooooniii..., ku i kam ngjyrat?” 
thërriti Luli nga dhoma e gjumit.

“Toni, ku e ke lërë kapelën time? 
Gjithë ditën po e kërkoj,” u dëgjua 
motra Fatime nga shkallët.

“Toni, eja. Dreka është gati,” bërtiti 
mami nga kuzhina.



Toni gjithnjë vonohej për drekë. Sot 
erdhi me kapelën e Fatimes në kokë, 
pantoflat e babit në këmbë dhe 
ngjyrat e Lulit duke i shtrënguar 
fort në kraharor.



Babi ishte i lumtur që i shihte pantoflat, 
por nga shprehia e qortoi: “Toni, 
pantoflat janë të mia! A i ke larë duart?”

Luli shtoi: “Toni ajo që është imja nuk 
është jotja! Ato ngjyra më duhen për 
shkollë nesër.” Dhe i mori ato nga Toni.

Fatimja e rrëmbeu kapelën nga koka e 
Tonit dhe e shtyu në karrigen e tij.

Mami vetëm psherëtiu.



Ajo i mbushi pjatat me supë dhe një 
aromë e këndshme e pushtoi dhomën 
e ngrënies.

“Supa qenka shumë e shijshme,” tha 
babi pasi e provoi.

“Edhe mua më pëlqeu,” tha Luli duke e 
lëmuar barkun.

“Gjithashtu edhe mua, sidomos me 
mish,” tha Fatimja.

“Ju bëftë mirë!”, tha mami.

Toni nuk tha asgjë. Copëzat e mishit 
ishin shumë të mëdha që t’i hante 
pa prerje. Priti që dikush t’i ofronte 
ndihmë. Por se vërejti kush.



“Toni, shiko te pjata jote kur ha. 
Ashtu më shpejt do të ngihesh”, tha 
babi. Ai e sosi pjatën dhe u ngrit nga 
tavolina.

“Toni! Ngalakaq!” tha Luli. Ai u ngrit 
menjëherë pas babit.

Edhe Fatimja e hëngri krejt supën. 
“Toni, haje supën!” tha ajo, dhe i 
largoi pjatat e zbrazëta nga tavolina.

“Toni, duhet t’i lajë enët”, tha mami 
me butësi. “Të lutem shpejto pak”.

Toni fshehurazi futi një copëz mish 
ndër pjatë.



“A je gati Toni?” u dëgjua 
mami nga kuzhina.

P R A S!



Mami dhe Fatimja vrapuan në 
dhomën e ngrënies. As Toni e as pjata 
e tij nuk ishin aty.

“Çka ndodhi?” pyeti babi nga korridori.

Mami e vërejti mbulesën e tavolinës 
gjysmë për toke. “Oh, s’ka gjë për t’u 
shqetësuar!” tha ajo.

“Toni e theu pjatën”, shtoi Fatimja.

“Toni! , O kokëtul”, bërtiti Luli duke 
hyrë në dhomën e ngrënies.



“Pjata e thyer sjell fat të mirë”, tha 
mami. Ajo iu afrua tryezës. “Toni, 
a je mirë zemër?”

Mbulesa e tavolinës lëvizi dhe ndër 
të u duk një kokë e vogël.

“Prej sa pjesëve janë bërë pjatat?” 
pyeti Toni pa bërë zhurmë. 



Mami, babi dhe Fatimja u shikuan në 
mes veti.

“Çka the?” pyeti babi.

“Prej sa pjesëve janë bërë pjatat?” pyeti 
Toni, këtë here me zë pak më të lartë.



Fatimja nisi të qeshë. Mami e preki 
në sup që ta qetësojë.

 ‘Një, dy, tre, katër, pesë...”, nisi t'i 
numërojë Toni nën tryezë. “Kjo pjatë 
ka pesë pjesë.”



U përkul edhe mami dhe nisi të numërojë. 
“Një, dy, tre, katër, pesë. Po! Pesë pjesë i ka!”

“A e sheh këtë?” e pyeti Fatimja Lulin.

“Toni, matematicienti!”

“Nuk më besohet”; u çudit babi. E ngriti 
Tonin në krah. “Nuk e paskam ditur  se Toni 
numëruaka deri në pesë.”

Luli i numëroi pjesët edhe një herë vetëm 
që të sigurohet. Me të vërtetë ishin pesë.



Dhe çka ndodhi mandej?

Mami dhe babi i mblodhën pjesët e 
thyera të pjatës dhe i lanë.

Fatimja fshiu ndër tavolinë.

Luli i solli ngjyrat.

Babi mori ngjitësen dhe i ngjiti pjesët e 
thyera te pjatës.

Toni zbrazi xhepat dhe hodhi një copëz 
mishi të përtypur të mbeturinat. 



Mandej të gjithë së bashku u ulën në 
tryezë dhe e ngjyrosën pjatën. E varën 
në murin e dhomës së ngrënies.

A nuk është e mrekullueshme?



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.



Projekt i USAID-it ”Leximi ju bën udhëheqës”
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