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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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Lindi kishte një ditë të keqe.

Anila, motra e tij, i bërtiti, sepse ai i kishte
vizatuar mustaqe dhe një tatuazh posterit të
saj të preferuar - Hirushes.

Mami e qortoi pasi e zgjoi Andin, vëllain më të vogël.
Lindi u fsheh në dollap.

“Lindi fshihet në dollap!” tha Anila.
“Spiun, spiun i keq!” murmuroi Lindi.
Mami thërriti: “Lindi, dil nga dollapi!”
“Jo, nuk dal”, bërtiti Lindi i hidhëruar. “Ti ke
edhe një bir tjetër. S’të duhem unë!”

Ashtu me skiç të madh e ngriti hundën dhe u
struk si iriq me gjunjët e mbledhur deri te goja.

Brenda në dollap ishte shumë errët, kështu që
Lindi e hapi pak derën.
Xhupi i tij i preferuar vazhdonte ta godasë në supe.
Kur Lindi e nxori nga varësja, ai i ra mbi kokë.
Lindi vendosi: “Kur t’i marrë të gjithë gjumi, unë do
ta vesh xhupin dhe do të iki”.

Diçka e preku nga këndi. E nxori strajcën e
mamit për pazar.
“Do ta marr edhe strajcën”, tha.
“Aty do t’i shti topin, jastëkun dhe paratë e
arkës sime të kursimit”.
“Shumë keq që nuk e nxë brenda edhe
televizorin”, psherëtiu Lindi.
“Mami, babi, Anila dhe Andi do të shikojnë
televizion duke qarë, “O Lindiii, ku je? Luan
filmi yt i preferuar!”

Çanta e Lindit rrinte varur në mbajtëse.
E mori atë.
“Kur të iki”,’ vendosi Lindi, “do të mësoj të
lexoj shumë mirë, do të gjej një punë në
fabrikën e bonboneve dhe do të ha bonbone
në vend të mishit e patateve. Po nëse
sëmurem, kush do të kujdeset për mua?”

“Nuk mundem të shkoj te gjyshja”.
Oh, sa keq! Asaj i pëlqen shumë të më lexojë përralla
dhe më jep qumësht e ëmbëlsira. Ajo më thotë se
çunat asnjëherë nuk qajnë, por kjo nuk është një
gënjeshtër e madhe”.
Lindi shikoi vjedhurazi për vrimë të derës së dollapit.

E pa krevatin e tij të rehatshëm dhe
vizatimin e Hirushes së motrës së tij të
cilit ai i shtoi mustaqe dhe tatuazhe.
Anila me shoqet e saj po shikonin
vizatimin dhe qeshnin.
“Vëllain e ke shumë interesant”, tha
njëra prej vajzave.
“Po, interesant është”, u pajtua Anila.

Lindi buzëqeshi. “Anila nuk është dhe aq e keqe”, mendoi.
“Në mbrëmje ajo ma lexon ‘Ishullin e thesarit’ dhe më
ndihmoi ta ndreq arkëzën time të kursimit”.

Dera e dollapit u hap.
Duart e vogla topolake të Andit e mbanin derën.
“Kujdes!” thërriti Lindi. “Ruaju mos i zësh gishtat”.

Lindi e hapi derën, ndërsa Andi i vogël desh u
përplas kah ai dhe e puthi fort në faqe si ari i
vogël.

Lindi e përqafoi.
“Nuk mundem të iki!” tha ai. “Do të duhet t’i marr të
gjithë me vete: edhe mamin, edhe babin edhe Anilën
edhe ty dhe gjyshen edhe tërë dhomën time”.

“Më së miri do të jetë nëse unë të rri në shtëpi”.
Lindi doli nga dollapi.
“Duart i ke të përlyera”, i tha Andit.
“Eja të t’i laj. Mandej mund të vish në shpellën time dhe
unë do të ta tregoj një përrallë”.

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.

Dhe pikërisht kështu bëri!

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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