
Autor: Ivona Brezhinova

Ilustrimet: Zaur Deisaxe

Të
 k

es
h 

nj
ë 

qe
n

13



Autor: Ivona Brezhinova
Ilustrimet: Zaur Deisaxe

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.  
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Tungjatjeta, unë jam Blertoni. Unë jetoj 
në një strehimore për fëmijë. S’kam as 
nënë, as baba. Prandaj dua një qen. Do të 
kisha dashur shumë ta kem.

I shkrova letër Baba Dimrit të ma sjellë. 
Ç’është e vërteta ia vizatova një. 
Dukej sikur të ishte i gjallë.



Qenin që e gjeta nën bredhin e vitit të ri po ashtu 
dukej si i gjallë. Ishte i bërë nga kadifeja ngjyrë kafeje 
dhe kishte sytë të shndritshëm prej plastike.

Roja jonë e strehimores, zotëri Leka, 
shkonte këmbadoras para tij në dhomë 
që t’i kontrollonte programet për grindje e ulërima.



Papritmas, qeni e ngriti këmbën e tij të 
prapme dhe e bëri një vorbullëz të bukur.

“Qen i fëlliqur”, u ankua zonjusha 
Mrikë, infermierja jonë kryesore.

“U thashë shkurt e shqip në shitore 
se dua diçka që nuk bën vorbullza.”



Fëmijët tjerë i hapnin kutitë për stilolapsa 
dhe kompletet e ngjyrave. Askush nuk e vuri 
re kur dola nga dhoma.

Unë doja një qen. Doja ta kem shumë.



Me Rronin, çunin e fqinjëve, e bëmë 
një trambë. Për breshkën e tij unë 
i dhashë pesë fotografi hokejarësh. 

Breshkën time e pagëzova Blertë, me emrin 
e një vajze të cilën e adoptoi një familje.

E ruaja Blertën në kuti prapa komodine. 
Ajo fjeti tërë dimrit. Madje as bërtimat  
e zonjushës Mrikë nuk e zgjonin Blertën.



Një ditë shkurti, Blerta u zgjua. 
U përvodh ngadalë e doli nga kutia 
dhe shkoi drejt e në kuzhinë. U fut përfund 
frigoriferit dhe e ndiqte me sy gjellëbërësen. 

“Gjarpri”! ulëriti gjellëbërësja. “Më sulmoi gjarpri”!



Blerta detyrimisht duhej të kthehej te Rroni. 
Ai s’ishte i kënaqur, por kur e mori vesh se nuk duhej 
t’i kthente fotografitë me hokejarët, u mëshirua.

Unë e doja një qen. Shumë kisha dëshirë ta kem.

Gjeta disa kërmij në oborr. I futa në kovë.



Për fat të keq, ata ikën nga kova që në 
natën e parë. I ndoqa gjurmët e tyre 
vezulluese, por nuk munda t’i gjej të gjithë.

“Shiko se çfarë i paskan bërë këta 
përbindësha politurës së mobileve të mia 
të reja”! bërtiste zonjusha Mrikë.

“Do t’i shes në restorantin francez”! tha 
zotëri Leka.



Ia dola t’i ruaj dhe t’i liroj.
Të gjithë, përveç njërit, të cilin 
zonjusha Mrikë e hodhi nga dritarja.

Këtë s’do t’ia fal kurrë!



Për hakmarrje vendosa të qes morra në flokë.

Nuk ishte lehtë të gjenden morra. Më në fund ia 
dola që të bëj të më ngjiten nga një djalë 
që vinte në këmbë nga larg në shkollën tonë.



 

 

 

Asnjëherë nuk e kam parë më të hidhëruar 
zonjushën Mrikë.

“Nuk heq dorë nga morrat”! i thashë.

Luftova si luan. U përpoqa të ruaj disa në 
shaminë time. Mirëpo zonjusha Mrikë doli 
fitimtare.

Nuk kam morra, por mbeta pa flokë.
Po flokët do të rriten.



Po diçka ndodhi. Zonjusha 
Mrikë më çoi në zyrën e saj 
ku më prisnin një burrë e një grua.

“A do të doje që ne të bëhemi
prindërit e tu? – më pyetën ata.

Nuk e dija. Unë gjithmonë e 
kam dashur një qen. Shumë kam 
dashur ta kem. Po s’e fitova dot.



Në fund thashë: “Do të provoj”.

Mendova, hajt ta shoh a do t’i dojë kjo 
grua thneglat faraone që m’i premtoi Rroni.

Atij mëngjesi ne u ndamë nga zonjusha Mrikë, 
nga zotëri Leka dhe nga fëmijët tjerë.

Arritëm në shtëpinë e burrit e të gruas. 
Mendoja për thneglat faraone derisa nuk e 
pashë se çka na priste te dera e madhe...



... një qen i mrekullueshëm delmer 
gjerman.

“Hajde Ben, ky është 
patroni yt i ri”, tha burri 
duke ia lëmuar kokën qenit..

Qeni më preku miqësisht me kokë.

“Ashtu Ben, për mrekulli. 
Ky është biri ynë Blertoni”, 
tha gruaja dhe m’i ledhatoi flokët.



 

 Unë doja një qen. Kam dashur 
shumë ta kem. Kurse tash e kam.

Por, jo vetëm atë.

Për herë të parë në jetën time 
kam nënë e baba.

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.



IS
BN

 9
78

-6
08

-4
73

2-
37

-2

Projekt i USAID-it ”Leximi ju bën udhëheqës”

www.stepbystep.org.mk


