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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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Kushtuar
tim biri Pijus-it,
sepse e dua më
së shumti në
botë

Një mëngjes babi
i solli Mirlindit një top të madh të
ngjyrosur me të kaltra, të gjelbra të kafta
dhe të bardha. Mirlindi donte të luajë me të.
“Ky nuk është top,” tha babi.
“Kjo është bota në të cilën ne jetojmë.”
“Bota qenka e rrumbullakët?” pyeti Mirlindi.
“Po,” u përgjigj babi. “Në qoftë se udhëton
rreth botës një kohë të gjatë, do të kthehesh te
vendi i njëjtë prej ku e ke nisur udhëtimin.”
“Do të arrij?!” pyeti Mirlindi.

E vendosi automobilin e
vogël mbi glob, por ai nuk
shkoi askund, u rrëzua në
tavolinë.
Pasi hëngri drekë Mirlindi vendosi:
“Do të udhëtoj rreth botës
dhe do ta verifikoj nëse
bota është e rrumbullakët.”

Paketoi dy sanduiçë me djathë dhe
e mori pallton më të trashë. Hipi në
biçikletë dhe ngau biçikletën rrugës.

Shtëpia e Mirlindit bëhej gjithnjë
më e vogël e më e vogël.
Mirlindi mund ta dëgjojë këngën e zogjve.
“Nuk i kam dëgjuar këta zogj kurrë më pare”
tha Mirlindi. “Me siguri këndojnë në një gjuhë tjetër.”

Dielli ngjitej lart e më lart.
“Uh, sa nxehtë qenka”, tha Mirlindi.
“Me siguri kam arritur në Afrikë!”
U ndal nën një hije të madhe të
pushojë pak. Ndjeu uri, hëngri
një copë bukë.

Mirlindi përsëri nisi
ta ngasë biçikletën.
“Mendoj se e kalova
gjysmën e botës deri
më tash,” tha ai.
Mirlindi përsëri ndjeu uri
dhe e hëngri dhe copën e
dytë të bukës me djathë.

Mandej e ktheu biçikletën
rreth një pellgu të madh.
“Ky do të jetë deti,” tha ai.
Dielli nisi të perëndojë.
Bëhej gjithnjë e më i kuq.

Drunjtë kishin hije të tmerrshme.
Dukeshin sikur donin ta kapin
Mirlindin me kurorat e tyre të zeza.

Mirlindi e përshpejtoi biçikletën. Dridhej.
“Po merr ftohtë,” tha ai. “Me siguri kam arritur
në Polin Verior!” E përthekoi pallton e tij.

Bota qenka kaq e madhe!
Por ku është vatra ime?
Mirlindi i sillte ndërkëmbëzat
e biçikletës me gjithë fuqi.

Papritmas, Mirlindi pa dritë.
A mos është vallë hëna?

Drita u afrua dhe
më tepër.
“Kjo është shtëpia ime!”,
bërtiti Mirlindi i gëzuar.
Qëllojeni kush e priti te
dera? Nëna e vet.

Mirlindi, udhëtari guximtar, ishte më se i
lumtur që ndodhej në shtëpi! Biçikleta e
tij kërciste prej gëzimit.
“Mirlind ku ishe?”, pyeti nëna. “Gjatë
kohë u humbe.”
“Udhëtova rreth botës,” u përgjigj
Mirlindi, “dhe tani jam gati për darkë.”

Derisa e hante bukën
me ajvar, Mirlindi bisedonte
me babin, “Kishe të drejtë.
Bota është e rrumbullakët si top.
Sado që ta ngas biçikletën,
gjithmonë arrij në shtëpi!”

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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