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Добредојдовте на страниците на оваа приказна од „Нашата прва библиотека“

Заедничкото читање сликовници со нашите деца или ученици претставува можност за заедничко дружење и учење.
Сликовниците ни откриваат нови перспективи. Сликовниците ни помагаат да го откриеме задоволството на истражувањето, да ја совладаме
вештината на учење, да учиме како да најдеме вистинска информација, како да дојдеме до нови идеи или да ги прошириме и збогатиме оние кои
веќе ги имаме. Книгите нè поттикнуваат на акција. Тие можат да ни дадат идеја да создадеме нешто ново, да отидеме некаде, да разговараме
со другите луѓе и да обрнеме внимание на нештата, настаните и луѓето околу нас. Дозволете им на децата слободно да ја користат својата
имагинација. Смислете интересни активности по читањето на сликовниците. Проширете ги темите за разговор кои ги нудат овие текстови.
Поставувајте отворени прашања кои го поттикнуваат критичкото мислење кај децата и ја развиваат нивната креативност. Читањето сликовници е
само мал чекор во процесот на континуирано учење кој трае цел живот и треба да бидеме горди што им помагаме на нашите деца во тој процес.
Ова е само првиот чекор на долгото патување низ светот на фантазијата.

Уживајте во читањето!

Šukar alen ko riga tari akaja paramisi tari ,,Amari libroteka”

O barabarutno drabaribe čitrakerina amare čhavencar ja sikljovnencar si šajdipe baš barabarutno amalipe thaj sikljovibe.
O čitrakerina putrena neve perspective. O čitrakerina dena amen arka te kera majbare pučarkeriba, majlokheste te sikljova, te sikljova sar te arakha
I čačutni informacija, sar te ava dzi ko neve ideje ja te buvljara thaj te barvakera adava so isi amen. O lila čhivena amen ki akcija. Ola šaj te den
amen ideja te kera diso nevo, te dza nekote, te kera lafi javere manušencar, te kera sama ko bukja, čipote thaj manuša trujal amende. Dena šajdipe
e čhavenge tromale te istamalkeren pumari imaginacija. Keren interesnikane aktivitetija palo čitrakerinengoro drabaribe. Buvljaren o teme baš
lafikeriba so dena šajdipe akala tekstija. Den phravde pučiba so kerena kritikano gndipe ko čhave thaj so ka bajraren lengiri kreacij. O drabaribe
čitrakerina si salde jek tikni hapa ko procesi taro kontinuirime sikljovibe so kerela pe ko sahno dzivdipe thaj zaruri si te ova garvasijale so daja arka
amare čhavenge ko adava procesi.
Akava si salde avgo hapa taro lungo dzaibe ko drom tari fantazija.

Lačho drabaribe!
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BAŠ O ČHAJA TARI MI MAHALA THAJ SA
O ČHAVE HENDIKEPEJA

Јана се разбуди пред изгрејсонце.
Цела ноќ не можеше да заспие.
Не беше навикната на новата куќа.

I Jana dzangavdili anglal te ikljol o kham.
Sahni rat naštrine sine te sovel.
Na sine sikli ko nevo kher.

Откако појадуваше, Јана се
одвезе во својата количка
блиску до прозорецот.
Таа ги гледаше децата како се
собираат во училишниот двор.

Palo habe, I Jana pe kolicaja
geli paše dzi ki pendzerka.
Dikhela sine e čhaven sar
kedena pe ki sikljovnakiri avlija.

„Јана, дали си подготвена?“ ја запраша мајка ѝ од ходникот.
Јана не одговори. Се стутка во количката и уште поцврсто ја
стегна својата хармоника.
Денес е нејзиниот прв училишен ден.
Јана не познава никого на училиште, ниту пак некој ја
познава неа.

„Jana, sijan li hazri?” pučlja la lakiri daj taro ašefi (hodnik).
I Jana na dengja dzovapi. Kedingja pe pe kolicate thaj
panda majzorale astargja pi harmonika.
Avdive si lakoro avgo dive ki sikljovni.
I Jana nikas na pendzarela ki sikljovni, a ni la da khoni na
pendzarela.

За да се расположи, Јана почна да свири една тивка песна на својата
хармоника.
„Ајде да одиме, најмило“, рече мајка ѝ нежно. „Инаку ќе задоцниме“.
„Не можам да одам“, одговори Јана.
„Не знам ниту да читам, ниту да пишувам“.
„Затоа и одиш на училиште“, ја убедуваше мајка ѝ. „Да го научиш она
што не го знаеш“.

Ki te lošakerel pe, I Jana šurarkergja te bašalel jek gili pe harmonikaja.
„Ajde te dza manglie”, phengja lakiri daj pohari. „Ka ačova geči”.
„Na dzanava te drabarav, ni te hramonav”.
„Не знам ниту да читам, ниту да пишувам”.
„Adaleske dzaja ki sikljovni”, vakerela sine lakiri daj. „Te sikljove adava
so na dzaneja”.

„Ама како ќе одам вака?“ праша Хана и
погледна надолу во своето тело залепено за
количката.
„Немој да се грижиш, најмило, останатите деца
ќе те сакаат“, рече мајка ѝ. „Ајде да одиме“.

„Ama sar ka dzav agjaar?” pučlja I Jana thaj
dikhlja natele po badani lepimo ki kolica.
„Ma skldin manglije, sa o čhave ka mangen
tut”, vakergja lakiri daj. „Ajde te dza”.

Таа ја турна количката низ вратата.

Irangja I kolica kori o vudar.

Јана и мајка ѝ застанаа на аголот пред училиштето
и чекаа да се отвори големата училишна врата.

I Jana thaj lakiri daj ačile ki kjuša anglal I sikljovni thaj
dzakerena sine te phravgol o baro sikljovnakoro vudar.

Јана гледаше во земјата и цврсто ја стискаше
хармониката. Имаше чувство како сите да
гледаат во нејзината количка.
Сакаше да потрча и да се скрие. Но, немаше
каде да оди.

I Jana dikhela sine ki phuv thaj zoraleste
ikerela sine I harmonika. Hošinela sine kaj sare
dikhena ki lakiri kolica.
Mangela sine te prastal thaj te garavel pe.
Numa, nane sine kote te dzal.

Јана ја развлече хармониката. Тууу.
Звукот малку ја развесели.
Повторно ја развлече. Туууу, Тууу.
Звукот уште повеќе ја расположи.

I Jana cidingja I harmonika. Tuuu. O sesi
hari lošakergja la.
Palem cidingja la. Tuuu, Tuuu. O sesi
panda pobut hošinkergja la.

Јана ја приближи хармониката до себе и
почна да свири. Додека свиреше, почна
да се чувствува подобро.
Па затоа почна да свири погласно.
Додека ја слушаше музиката, Јана
заборави на децата кои гледаа кон неа.

I Jana čhivgja I harmonika dzi peste thaj
šurarkergja te bašalel. Dzikote bašalela
sine hošinela sine pe majšukar.
Adaleske šurarkjergja te bašalel majbut.
Dzikote šunela sine I muzika, I Jana
bistergja kaj o čhave dikhena sine la.

Јана продолжи да свири.

I Jana thaj ponodorigate bašalela sine.

„Јана, погледни!“ рече мајка ѝ.
Јана погледна. Виде момчиња и
девојчиња насекаде околу неа – плескаа
со рацете во ритамот на музиката.

„Jana, dikh!” vakergja I daj lakiri.
Dikhlja I Jana. Trujal peste dikhlja
čhave thaj čhaja - marena sine pumare
vasta pale muzikakoro ritami.

„Твојата музика е толку весела“, рече едно девојче.
„Ми се допаѓа“, извика едно момче.
„Имаш волшебни прсти“, додаде друго девојче.
„Можеш ли да ме научиш да свирам на хармоника?“
„Да“, рече со насмевка Јана, „можам“.

„Ti muzika si odoborom but lošali”, vakergja jek čhaj.
„Begedinava la”, vakergja jek čhavo.
„I si tut magikane naja” dzipjergja javer chaj.
„Šaj li te sikave man te bašalav ki harmonika?”
„Oja”, vakjergja asandoj, „šaj”.

Во тој момент, големата врата од училиштето се
отвори. Додека мајка ѝ ја туркаше количката со
Јана, другите деца одеа по нив, расправајќи се
кој ќе седи најблиску до Јана.
Јана продолжи да свири на хармониката, додека
се движеше низ училишните ходници. Денес ќе
биде прекрасен ден!

Ko adava dakiko o baro vudar tari sikljovni phravdilo.
Dzikote I daj lakiri paldela sine I kolica e Janaja, o
javera čhave dzana sine pali lende, vakerindoj koj te
bešel dzi ki Jana.
I Jana thaj ponodorigate bašalela sine pe
harmonikaja dzikote nakhena sine taro hodnikoja.
Avdive ka ovel šužo dive!

За Фондацијата „Чекор по чекор“

Baš Fonacija ,,Hapa pali hapa”

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор
по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на отвореното
општество реализирајќи активности во областа на образованието,
уметноста, културата, издаваштвото, како и човековите (детските)
права и граѓанското општество. Фондацијата води, координира,
учествува и директно спроведува активности кои промовираат
иновации, напредок и развој на работата во предучилишните
установи и основните училишта во Република Македонија.

I Fondacija baš edukacijakere thaj kulturnikane inicijative ,,Hapa pali
hapa”-Makedonija dela dumo ko bajroibe phravdo sasuitnipe kerindoj
aktivitetija ki umal tari edukacija, arti, kultura, ikalutnipe, sar thaj
manušikane (čhavorikane) nijamija thaj dizutnengoro sasuitnipe. I
Fondacija legarela, koordinirinela, lela than thaj direktnikane kerela
aktivitetija save so promovirinena inovacie,anglunipe thaj bukjakoro
bajroibe ko anglosikljovibaskere ustanove thaj fundavne sikljovne ki
Republika Mkedonija.

Фондацијата се фокусира на следните цели и приоритети:

I fondacija si fokusirime ko akala resarina thaj prioritetija:

- Постојан професионален развој на вработените во
детските градинки, основните и средните училишта
- Подигање на свеста за важноста од квалитетно 		
образование
за развојот на детето
- Унапредување на знаењата и вештините кај децата и
младите

- Kontinuirime profesionalnikano bajroibe e bukjarnenge ko
čhavorikane khera, fundavne thaj maškarune sikljovne;
- Minsakoro vazdibe baš o dzanlibe taro kvaliteteskoro 		
educiribe baš čhaveskoro bajroibe;
- Dzanlibaskoro anglunipe thaj veštine ko čhave thaj ko 		
terne.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ

CELIJA E PROEKTESKERE

Проектот има за цел да ја подобри состојбата на ромската
заедница за да може полесно да се искористат постојните
можности за образование, вработување и учество во демократски
процеси на одлучување на локално и национално ниво, преку:

E proekteskiri resarin si te kerel majšukar e romengoro hali te šaj
polokeste te te šaj te istemalkeren pe o šajdipa baši edukacija,
butikeribe thaj participacija ko demokratikane procesija ko anibe
decizie ko lokalno thaj nacionalno leveli, mujal:

•

Зајакнување на образовните постигања на Ромите, преку
подобрување на предзнаењата на децата на предучилишна
возраст, успехот на учениците од I до VII одд. и степенот на
писменост кај млади девојки и жени;

•

Подигање на нивото на информираност и подобрување на
вештините на Ромките за подобро родителство и проактивно
одговорно граѓанство;

•

Унапредување на демократското учество на Ромите во
процесите во заедницата и подобрување на капацитетите
и вклученоста на ромските НВОа во прашања кои се
однесуваат на квалитетот и дискриминацијата во услугите за
жени и деца.

•

Zuraripe i edukacija e Romengiri, mujal zoraripe o dzandipe
ko čhave so si ko berša anglal te dzan gi sikljovni, o sukcesi e
chavengoro taro I dzi ko VII to klasi, hem o leveli taro pismenost
ko terne chaja thaj romnja;

•

Bajraripe o leveli taro informiribe thaj te bajron e Romengere
veštine bašo pošukar roditelstvo hem proaktivno dzovapjalo
dizutnipe;

•

Bajrardi thaj demokratikani participacija e Romengiri ki kedin
thaj te kerel pe po šukar o kapacitetija thaj I inkluzija ko
Romane biradzakere organizacije ko pučiba baši o kvaliteti thaj i
diskriminacija ko servisija e romnjenge thaj e chavenge.

www.stepbystep.org.mk
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