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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.  



Nëna e kishte ditëlindjen, ndërsa Andi nuk kishte para t’i 
blejë dhuratë.

Ai nuk kishte para as për darkën solemne të ditëlindjes.

“Në rregull është biri im”, tha nëna.

“Do të festojmë ditëlindjen ndonjë ditë tjetër.”

Por Andi donte që nëna të festojë ditëlindjen pikërisht 
atë ditë.

 “Do të fitoj pak para që t’i blej dhuratë,” vendosi Andi.



Pasi shkoi në punë nëna,
Andi doli jashtë.

Të rriturit ecnin me hapa të mëdhenj 
rrugës duke u ngutur për punë.

Muzikantët e rrugës bënin muzikë.

Një vajzë i binte flautit. Tjetra violinës.
Andit i lindi një ide.



Shkoi vrap në shtëpi që të marrë një tenxhere e një lugë.

Mandej vrap u kthye dhe u ndal pranë muzikantëve, 
duke i rënë fuqishëm tenxheres me lugë.

I pëlqeu aq shumë muzika, sa nisi madje edhe të 
vallëzojë.



“Ndalo! Po na e prish muzikën!” bërtiti violinistja.

“Jam duke fituar para t’i blej nënës një dhuratë,” shpjegoi Andi.

“Ende je shumë i rri që të fitosh para,” e qortoi flautistja.

“Shko dhe bjeri tenxheres tënde diku tjetër.”



Andi u largua i dëshpëruar duke shtrënguar 
tenxheren në dorë.

Shpejt, pastaj, e pa një veturë të parkuar në afërsi.

E tëra ishte e stërpikur me baltë.

Andit i lindi një ide tjetër:

Shkoi vrap në shtëpi, e mbushi tenxheren me ujë dhe 
mori një leckë të vjetër.



Andi u kthye prapa dhe nisi ta lajë veturën.

Kur do të vijë pronari do të thotë: “Sa e pastër 
qenka bërë makina ime. Sa të kam borxh djalosh?”



“Qërohu!” dëgjoi Andi një zë të trashë burri. 
“Ik larg veturës sime!”

Një burrë i madh qëndronte para Andit me 
një shikim të rreptë.

Andi u përpoq t’i thotë: “Po fitoj para që t’i 
blej dhuratë ditëlindjeje...”

“Fito diku tjetër”, e ndërpreu burri.



Andi u tërhoq mënjanë. Nga ana tjetër e rrugës 
e pa një polic që po e shkruante një gjobë. Andit 
i lindi një ide tjetër. U ndal afër policit dhe nisi ta 
tundë tenxheren me dorë.

“Ejani këtu!” u thoshte vozitësve. “Sillni këtu 
paratë tuaja!”

Tri vetura u ndalën dhe tre vozitës të zemëruar i 
bërtitën Andit.

“Çfarë bën këtu? Ik, largohu! Mund ta pësosh keq!”



Polici e preku Andin në sup.

“Pse qëndron midis rruge me këtë tenxhere në 
dorë?” e pyeti.

“Nëna ka ditëlindje,” sqaroi Andi, “ndërsa unë 
mundohem të fitoj pak para që t’i blej një dhuratë.”

“Para?” u habit polici. “Nuk të duhen para, bir. 
Dhurata më e mirë është dashuria. Ajo është diçka 
që nuk mund të blihet me para.”



Derisa shkonte në shtëpi Andi mendonte për fjalët e policit.

Ai ende donte që nënës t’i dhuronte diçka... por çka?

Papritmas e pa një ehull.

Rrinte lëvarur nga një ulluk dhe me krenari shndriste në diell.

“Sa i bukur qenka” mendoi Andi. “Do t’ia dhuroj nënës! Asaj i 
pëlqejnë shumë gjërat e bukura.”



Ehulli ishte ngjitur fort për ullukun, por Andi e 
kapi fuqishëm dhe e këputi.

Mandej me kujdes e vendosi dhuratën në 
tenxhere.



Derisa shpejtonte për në shtëpi kaloi pranë policit.

“Kam dhuratë për nënën!” i tha Andi.

Polici buzëqeshi dhe i bëri me dorë Andit.

Kur Andi erdhi në shtëpi e vendosi ehullin në frigorifer.



Pas pak edhe nëna u kthye në shtëpi. “Shumë 
jam e lodhur,” tha ajo me dënesë. “Hajde të 
darkojmë sa më shpejt dhe të biem të flemë.”

Pa fjalë Andi vendosi dy qirinj në tryezë, 
ndërsa në mes të tyre, në një pjatë të madhe, 
e vendosi ehullin.

“Çka është kjo?” pyeti nëna.

“Kjo është dhurata ime për ditëlindjen tënde, 
nënë,” u përgjigj me kranari Andi.



Nëna me kujdes të veçantë e mori ehullin dhe e lëpiu.

“Është i shijshëm!” buzëqeshi.

Mandej e theu ehullin në dy copa. Njërën e vuri në pjatën 
e vet, ndërsa copën tjetër te pjata e Andit.

Andi dhe nëna e hëngrën darkën së bashku dhe e lëpinë 
ehullin.

“Faleminderit shumë Andi!” i tha nëna. Kjo është dhurata 
më e bukur dhe më e shijshme që dikur e kam pranuar 
për ditëlindje!”



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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