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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!

Polo
a
n
e
l
a
Autor: Magd

nca Kovaç
et: Klara Thumova
Ilustrim

Botues për Maqedoni: Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” - Maqedoni
Për botuesin: Suzana Kiranxhiska
Përkthim nga anglisht në shqip: Fondacioni për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” - Maqedoni
Dizajn dhe redaktim grafik: Lidija Bozhiq
Autor i tekstit: Magdalena Polonca Kovaç
Ilustrues: Klara Thumova
Lektor: Xhabir Ahmeti

Emri i origjinalit: “A baby brother for Peter”
Origjinali është botuar nga: International Step By Step Association
Keizersgracht 62-64
1015 Amsterdam
The Netherlands
www.issa.nl
This book is a publication of the Reading Corner Project
Text copyright © 2004 Magdalena Polonca Kovac
Illustrations copyright © 2004 Klara Thumova
CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
821.163.3-93(084.11)
POLONCA Kovaç, Magdalena
Vëlla për Petritin / text Magdalena Polonca Kovaç ; illustrimet
Klara Thumova. - Shkup : Fondacioni për iniciativa arsimore dhe
kulturore “Hap pas hapi”, 2015. - 32 стр. : илустр. ; 21 см
Преведено според: A baby brother for Peter
ISBN 978-608-4732-20-4
I. Kovaç, Magdalena Polonca види Polonca Kovaç, Magdalena
COBISS.MK-ID 99140618
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.

Libri i kushtohet Nikës
dhe Katarinës

Një ditë të vranët Petriti
dhe nëna e tij shkuan në park. Petriti
luhatej në shilarës ndërsa nëna thurte
një xhemper të vogël.
Ajo priste çdo ditë të lindë një bebe,
dhe Petriti priste të ketë një vëlla ose
motër të vogël.

Petriti e priste shokun e
tij të ngushtë, Ilirin. Kur Iliri arriti
me gjithë shokët e lagjes, ai bërtiti:
“Hajt të luajmë futboll!” dhe e la
motrën e vogël në kutinë me rërë.
Meqë Petriti ishte shoku më i
mirë i Ilirit dhe meqë i kapte të
gjithë topat - ai patjetër do
të bëhej portier.

Pas lojës Petriti dhe Iliri u ulën
në majë të rrëshqitëses dhe hëngrën mollë.
“Si dukej Tiara kur lindi?” - pyeti Petriti.
“E vogël” - u përgjigj Iliri.
“Po edhe tani është e vogël”, Petriti shikoi
kah ajo mendueshëm. “A ishe i lumtur?”
“Mmm – jo.”
“E pse jo?”
“Qante gjithë natën, e kur i ndynte pelenat, ato
përhapnin erë shumë të keqe.”

Atë natë Petriti nuk mund të mos
mendonte për beben.
Ç’iu duhej e gjithë kjo vallë?
“Mami, a do të jetë bebja jonë mirë?
e pyeti nënën të nesërmen.
“Si mendon mirë zemër?” pyeti nëna.
“Epo, Tiara e vogël është mirë. A do jetë
edhe jona?”
“Po, do të jetë” u përgjigj nëna me
vetëbesim.

Mëngjesin tjetër Petriti ndjeu një
gudulisje në hundë. Teshtiu dhe u zgjua.
E pa babanë që nisi të flasë me seriozitet:
“Petrit, dëgjo me kujdes...”
“A lindi motra ime e vogël?”
e ndërpreu Petriti.
“Ti nuk ke motër të vogël Petrit, por një vëlla të
vogël,” tha babi.
“Kjo është e padrejtë!” tha zëshëm Petriti.
“Iliri ka motër, dua dhe unë një!”

Atë pasdite Petriti me të
atin shkuan në spital ta vizitojnë
beben e re. Hynë në një dhomë të madhe
me tre krevate.
Në secilin syresh rrinte shtrirë nga një nënë.
Njëra nga nënat ishte dhe nëna e Petritit.
Atje kishte dhe tri krevate të vogla, kurse në
secilin syresh nga një bebe të porsalindur.
“Zemra e mamit!”, tha nëna, “ti ke një
vëlla tani.”
“E di,” tha Petriti i dëshpëruar.
“Iliri ka motër.”

Mami dhe babi ishin
kapur përdore dhe bisedonin për
diçka ndërsa Petriti shikonte
nga dritarja. Ai fare nuk e shikoi
beben e re, vëllain e tij të vogël.
Përnjëherë bebja ia dha vajit
fuqishëm nga krevati i tij i vogël.
Nëna i gugaste dhe përkëdhelte
derisa ai u qetësua përsëri.
Uh! mendoi Petriti, a nuk ankohej Iliri se
Tiara qan? Por bebja jonë, kjo dhe nuk qau
shumë. Petriti i hodhi një sy bebes.
Nuk i vinte era. Megjithatë dhe nuk do të
dalë aq keq.

“Si do ta quajmë?” pyeti nëna.
“Epo të gjithë e dimë se do të jetë Pajtim,”
pëshpëriti Petriti.
Dhe me të vërtetë e quajtën Pajtim.
“Epo erdhi koha të shkojmë në shtëpi” tha
babi pas një kohe.
“Dua të rri me mamin” tha Petriti dhe e
mbështeti kokën në prehrin e saj.
“Pajtimi ka një dhuratë për ty” tha nëna papritmas.
“Shiko ndër plafin e tij të vogël.”
Petriti ngriti pak plafin e vogël dhe pa
një lokomotivë të vogël të kuqe aty.

Pas dy ditësh nëna dhe
Pajtimi mund të ktheheshin në shtëpi.
Petriti mendoi se ndoshta edhe vëllezërit
më të mëdhenj duhet të përgatisin një dhuratë për
mirëseardhje për vëllezërit më të vegjël. Një arushë
kadifeje do të ishte në ide e shkëlqyeshme.
Ndoshta arithi i tij Andi!
“Nuk do ta kthesh kundër meje, apo jo?” i
thoshte Petriti arithit derisa e çonte në djepin
e Pajtimit. “E di, ne jemi një familje?”
Andi dukej plotësisht i lumtur me të.

Nëna dhe Pajtimi erdhën në
shtëpi. Ajo e vendosi Pajtimin në djepin
e vet dhe e përqafoi Petritin sikur të mos e kishte
parë gjithë vitin. Ai ia tregoi të gjitha vizatimet që i
kishte pikturuar këto ditë. Por ajo vetëm sa mori ato t’i
shohë si duhet Pajtimi nisi të qajë.
“Zemra ime!” tha ajo dhe nxitoi ta marrë
dhe ta qetësojë atë. Po! Ajo e quajti Pajtimin
zemra e saj. Petriti e ngriti borinë dhe i ra borisë me
krejt forcën e tij. Atëherë Pajtimi nisi të qajë dhe më
tepër, ndërsa babi e qortoi Petritin.

Atë javë, si dukej, Nëna bënte
gjithçka vetëm për Pajtimin.
Kur ia ndërronte pelenat dhe ia
lyente prapanicën me krem, Petriti
as kokën nuk donte ta kthejë nga ajo anë
ngase vinte erë e keqe.
“Pa shih se çka po vizatoj,” i tha Petriti nënës,
kur ajo ia ndërronte pelenat Pajtimit.
“Prit një minutë” tha ajo dhe vazhdoi
t’ia ndërrojë pelenat. Phu!

Të shtunën dikush i ra ziles.
“Oh, Petrit, të lutem kujdesu për Pajtimin vetëm pak!”
tha nëna dhe shkoi ta hapë derën.
“Tani duhet edhe të kujdesem për ty” pëshpëriti
Petriti derisa ulej në karrigen që ishte pranë
tavolinës për ndërrimin e teshave të bebes. Pajtimi i
nguli sytë te Petriti sikur ai të ishte gjëja e vetme në
këtë botë. Dhe papritmas i rrudhi buzët.
“Vetëm mos qaj,” tha Petriti, “sepse do të thonë se është faji
im, si atëherë me borinë!”
Bebja shikoi nga ai dhe pa i bërë pët syri – aaatçu - teshtiu.
Petriti s’mundi ta përmbajë veten nga të qeshurit.

Petriti dëgjoi disa zëra në
korridor dhe në atë moment u mbush
dhoma me shoqet e nënës.
“Oh, sa bebe e bukur!” komentonin derisa
mblidheshin rreth djepit të Pajtimit. “Pa shihni
hundën! Dhe ato doçka të bukura. Të ngjan ty!”,
thoshin ato duke u penguar në lodrat e Petritit.
Atëherë Petriti vuri re se Pajtimi ua nxirrte gjuhën.
Djalë i mençur, mendoi Petriti. Pajtimi nisi
të qajë dhe u skuq.
“O, mos!” thanë zonjat derisa
nëna i përcillte jashtë.

Kur mbetën vetëm, Petriti e mori Pajtimin në
prehër. Bebja qau edhe pak. Mandej tha diçka si “gu gu gu”
dhe nisi ta thithë gishtin e madh të Petritit dhe fjeti. Petriti
rrinte pa lëvizur, i qetë. Ai e dëgjoi nënën si u tha shoqeve
ditën e mirë dhe ngadalë u kthye në dhomë.
“Petrit,” tha ajo, “tani ti je zemra ime, zemra e madhe.
Ti mund të kujdesesh për beben. Ai rehatohet
vetëm kur është me ty”.

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:

Një ditë të vranët nëna dhe Petriti shkuan në park.
Kuptohet, edhe Pajtimi ishte me ta. Petriti e shtynte
karrocën e vëllait.
Kur arritën te sheshi i lojërave, të gjithë fëmijët nxituan
ta shohin vëllain e vogël të Petritit.
Dhe a e dini se çfarë tha Iliri? Ai tha: ”Mrekulli që
paske vëlla! Kur të rritet edhe pak, të gjithë së
bashku do të luajmë futboll.”

- 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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