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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.  



Hana u zgjua para se të dalë dielli.
Gjithë natën s’e zuri gjumi.

S’ishte mësuar me shtëpinë e re.



Pasi e hëngër shujtën e mëngjesit, 
Hana shkoi me karrocën e saj 
pranë dritares.

Ajo i shikonte fëmijët si 
mblidhen në oborrin e shkollës.



“Hana, a je gati?” e pyeti nëna nga korridori. 
Hana nuk u përgjigj.

U rehatua në karrocë dhe, edhe më shumë e 
shtrëngoi harmonikën e saj.

Sot është dita e parë e saj në shkollë.
Hana nuk e njeh askënd në shkollë, e as atë 
nuk e njeh kush.



Që të disponohet, Hana nisi të luajë një këngë të qetë 
në harmonikën e saj.

“Hajt të shkojmë, shpirt”, tha nëna ëmbël. “Se po 
vonohemi”.

“Nuk mund të shkoj”, u përgjigj Hana.

“Nuk di as të lexoj, as të shkruaj”.

“Prandaj shkon në shkollë”, ia mbushte mendjen nëna.

“Ta mësojmë atë që s’e dimë”.



“Po si të shkoj kështu?” pyeti Hana.
I hodhi një sy shtatit të saj ngjitur për karroce.

“Mos u mërzit, më e mira e nënës, fëmijët tjerë 
do të të duan”, tha nëna. “Hajde të shkojmë”.



Ajo e shtyu karrocën dhe doli nga dera.



Hana dhe nëna e saj u ndalën në këndin para shkolle 
dhe nisi të hapet dera e madhe e shkollës.



Hana shikonte në tokë dhe e shtrëngonte fort 
harmonikën. Kishte një ndjenjë sikur të gjithë e 
shikonin karrocën e saj.

Hana donte të vrapojë dhe të fshihet. Por s’kishte 
kah t’ia mbajë.



Hana e shtriu harmonikën dhe i dha: Tyyy. 
Zëri e disponoi pak.

Përsëri e shtriu. Tyyy, tyyy. Zëri e disponoi 
edhe më shumë.



Hana e afroi harmonikën, e ngjiti për 
shtati mirë dhe nisi t’i bjerë. Derisa i 
binte, filloi të ndjehej më mirë.

Prandaj nisi t’i bjerë më fort. Derisa e 
dëgjonte muzikën, Hana i harroi fëmijët 
që e shikonin.



Hana vazhdoi t’i bjerë harmonikës.



“Hana, shiko!” tha nëna.

Hana shikoi. Ajo pa çuna e çupa gjithkah 
rreth saj – i duartrokisnin në ritmin e 
muzikës.



“Muzika jote është shumë gazmore”, tha 
një çupë.

“Më pëlqen”, u emocionua një çun.

“Ke gishta magjikë”, shtoi një çupë tjetër.

“A mund të më mësosh t’i bie harmonikës?”

“Po”, tha me buzëqeshje Hana, “mundem”.



Në atë moment, dera e madhe e shkollës u hap. 

Derisa nëna e shtynte karrocën me Hanën, fëmijët 
tjerë shkonin pas tyre, Duke u shtyrë mes vetes se 
cili do të ulej më afër Hanës.

Hana vazhdoi t’i bjerë harmonikës derisa lëvizte 
nëpër korridoret e shkollës. 

Sot do të jetë një ditë shumë e bukur!



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.
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