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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.  



      jë ditë Beni luante futboll me shokët e tij.

Kur shënoi gol shokët e tij brohoritën: “Të lumtë 
Beni. Je më i miri! Ti je mbreti i futbollit.”

Benit i pëlqeu kjo.

N



     të natë, Beni pa një ëndërr.

Shokët e tij brohoritnin:

“Mbreti Ben! Mbreti Ben! Nuk duhet të bësh asgjë.

Ne do të bëjmë gjithçka për ty.”

A



     ur u zgjua, Beni tha:

“Unë jam mbreti Ben!”

E urdhëroi motrën Ana:

“Rregulloma shtratin!”

“Jo! ia ktheu Ana dhe iku në dhomën tjetër.

K



     eni shkoi në kuzhinë.

“Unë jam mbreti Ben!” iu drejtua nënës. “Më jep 
bukë, qumësht dhe pemë menjëherë!”

“Të kishe qenë foshnjë, me gjithë kënaqësi të kisha 
ushqyer”, tha nëna. “Por nuk je më.”

B



     ur erdhi koha për në shkollë, Beni tha: “Babi, unë 
jam mbreti Ben. Mi lidh këpucët!”

“Mund t’i lidhësh vet,” tha babai.

Ai vrapoi nga dera.

K



     uke u penguar në lidhëset e këpucëve, Beni 
u nis për në shkollë.

Kur e takoi shoqen e tij, Hanën i tha: “Unë jam 
mbreti Ben! Mbama çantën deri në shkollë.”

“Mbaje vet, si secili!” u përgjigj Hana. “Kush ka 
nevojë për mbret?”

Ajo nxitoi kah shkolla.

D



     ur Beni arriti në shkollë, shokët e tij luanin futboll.

Dea bëhej gati ta gjuaj topin, kur Beni e shtyri .
 
“Unë jam i vetmi që mund të shënoj gol!” tha ai me 
mendjemadhësi.

Beni shënoi gol, por askush nuk brohoriti.

Shokët e tij nuk thanë as një fjalë.

K



     jithë ditën askush nuk i foli Benit.

Ai ishte një mbret i vetmuar.

Kur mbaruan orët e mësimit, Beni u nis për 
në shtëpi vetëm.

U përpoq ta arrinte Hanën, por ajo 
nxitonte shumë shpejt.

Papritmas ajo u pengua dhe u rrëzua.

G



     eni harroi që ishte mbret.

“A je mirë Hana?” pyeti ai. “Ma jep çantën e mbaj unë.”

Beni ia mbajti çantën Hanës deri në shtëpi.

“Ti je shok i vërtetë”, tha Hana.

B



     ur arriti në shtëpi e pa të ëmën me  qese plot  
sende ushqimore.

Kur ajo u mundua ta çelte derën, gjashtë portokaj 
i ranë nga njëra qese.

“Unë do t’i mbledh!, tha Beni dhe u ul ti mbledhë.

“Shpirti im, je një engjëll i vërtetë”, tha nëna.

K



     na ishte e brengosur dhe e shqetësuar.

“Çka të mundon?” pyeti Beni.

“Nuk mund ta gjej arushin askund,” tha Ana. 

“Unë do të ndihmoj,” tha Beni.

E gjeti arushin në krevatin e tij.

“Beni ti je vëllau më i mirë në botë!” i tha Ana.

A



    ur babi u kthye nga puna, psherëtiu: 
“Oh, sa u lodha, mezi qëndroj në këmbë.”

Beni ia solli papuçet dhe ia mbathi .

Babi e përqafoi.

“Ti je mbreti im!” i tha ai.

“Unë nuk jam mbret”, tha Beni.

K



      të natë, derisa hëna shndriste në dritaren e tij, 
Beni pa një ëndërr të mrekullueshme.

Gjithë shokët e tij brohorisnin: “Beni! Beni! Beni!”

A



    ur u zgjua Beni vendosi:  “Sot nuk jam mbret. 
Sot jam Beni.”

Dhe nxitoi të dalë e të luajë me shokët jashtë.

K



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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