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Niveli i Leximit të Pavarur – Niveli në të cilin fëmija mund të lexojë me lehtësi, pa ndihmën e të rriturit. 

Niveli Mësimor i Leximit – Niveli në të cilin fëmija mund të lexojë dhe kuptojë me mbështetjen dhe udhëzimet 
e mësuesit.
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                             Nivelet e Leximit nga Kopështi deri në Klasën e 3 
             Aftësitë në Lexim, që duhet të Njohin dhe Përdorin Fëmijët në secilin nivel të Leximit 

 

 

Kopësht Klasa 1 Klasa  2 Klasa 3 
 

Para-Lexim: 
- Bashkon figurën me fjalën 

- Emërton disa shkronja të mëdha dhe të vogla 

- Bën diferencën midis numrave dhe shkronjave dhe 

shkronjave dhe fjalëve 

-  

- Bashkon disa shkronja me emrat dhe tingujt e tyre 

- Dallon disa fjalë familjare me shënjat  (p.sh shënja 

STOP) 

- Përshkon me detaje fotot në libra 

- Përdor fjalor të ri të mësuar nga bisedat dhe leximet 

- Është i vemendshëm në çeshtjet e leximit, gjatë 

aktiviteteve në grup 

- Përgjigjet për pyetjet në një libër gjatë leximit me zë të 

lartë 

- Dikton histori për një të rritur 
 

Niveli A: 
- Dallon fjalët e njohura në një tekst 

- Njeh disa fjalë pamore në një tekst 

- Dallon fjalët  pamore në një tekst 

- Bën parashikime duke u nisur nga iformacioni i 

ilustrimeve  

- Lexon nga e majta në të djathtë duke kapërcyer shenjat 

ndarëse 

- Përputh fjalën e folir me atë të shkruar 

- Mban mend pjesë të rendësishme nga leximi 
 

Niveli  B: 
- Njeh shpejt shumicën e fjalëve nëpërmjet kuptimit dhe 

strukturës gjuhësore 

- Përdor shkronjën e parë të fjalës dhe ilustrimin me 

figurë për përcaktimin e gjithë fjalës 

- Njeh disa fjalë pamore 

- Kthehet në rrjeshtin pasaardhës për të lexuar 

- Mban mend dhe përdor shabllonet gjuhësore si ndihmë 

në lexim 

- Diskuton teksin pas leximit duke mbajtur mënd detaje 

të rëndësishme të teksit 

- Parashikon përfundimin e teksit duke u nisur nga 

përmbajtja e teksit të lexuar pjesërisht 
 

Niveli  C: 
- Njeh 10 ose më shumë fjalë pamore në vazhdimësinë e 

një teksti  

- Përdor fjalë të njohura për të bërë lidhjen në fjalët e reja 

- Bën lidhje midis fjalëvë, tingujve ose modeleve të 

shqiptimeve  

- Kërkon dhe lexon për informacione  

- Njeh dhe përdor shenjat e pikëzimit në teksin e lexuar 

me zë të lartë 

- Kupton dhe identifiko vazhdimet e thjeshta në një tekst 

- Parashikon bazuar në informacionin e marrë në lexim 

- Kupton si lidhen idetë e tekstit me titullin 

 

Niveli E: 
- Përdor parashtesat dhe mbaresat e fjalëve, për fjalët e reja 

- Njeh shpejt dhe me lehtësi shumë fjalë të regullta dhe 

pamore 

- Kupton dhe flet rreth vazhimeve të thjeshta në një tekst 

- Demonstron një lexim me zë të rrjedhshëm dhe me fraza 

- Nje dhe përdor shenjat e pikëzimit nëpërmjet pauzave dhe 

shprehive të zërit 

- Parashikon përfundimin e teksit duke u nisur nga përmbajtja 

e teksit të lexuar pjesërisht 

- diskuton dhe bën lidhje të përvojës personale me tekstin e 

lexuar 

- flet rreth ndjesive të karaktereve 

- njeh dhe vlerëson humorin 

- njeh dallimet midis teksteve të vërteta dhe krijimeve letrare  
 

Niveli  F: 
- Njeh më shumë se 50 fjalë pamore 

- Njeh dhe përdor pjesë të fjalëve- fjalë me rimë dhe përzierje 

të bashkëtingëlloreve gjatë leximit 

- Përdor tinguj që lidhen me zanoret dhe bashkëtingëlloret  për 

fjalët  

- Përdor karakteristika të thjeshta të tekstit (titulli, kreu, tabela 

e përmbajtjes) 

- Rilexon fjali, ose fraza për korigjim, ose për konfirmim 

- Bën përmbledhje me gojë të teksit me detajet e duhura 

- Identifikon dhe lexon disa fraza si grupim fjalësh 

- Parashikon bazuar në njohjen e karaktereve, ose zhanrit 

(llojit të teksit) 

- Nxjerr konkluzione për motivet dhe ndjenjat e karaktereve 

- Nje nga karakteristikat përkatëse tekstet informuese 

- Dallon fillimin, zhvillimin dhe fundin e një teksti 
 

Niveli  G: 
- Njeh shpejt më shumë se 75 fjalë pamore 

- Përdor përzierjet (psh. sl, sn, fr)  dhe dyshkronjëshet psh., 

sh, th,wh) për kuptimin e fjalëve të reja 

- Kërkon për fakte specifike në tekstet informativë 

- Realizon, kur duhet më tepër informacion për kuptimin e 

tekstit 

- Ndjek dhe diskuton ngjarjet e ndryshme në një tregim 

- Demonstron theksin e duhur në fjalët e ligjëratës 

- E mbështet parashikimin me evidenca të tekstit, ose 

njohurive të mëparëshme 

- Bën lidhjet midis temave të teksteve të ngjashëm 

- Identifikon shkakun dhe pasojën në një tekst  

- Përdor dhe interpreton informacionin nga ilustrimet për 

nxjerrjen e kuptimit 

- Vëren përdorimin specifik nga shkrimtari të fjalëve për 

përjelljen e kuptimit psh. bërtiti, qau) 

- Kupton se si shkrimtari përdor karaktere dhe ngjarje 

interesante 

 

Nivelet  K/L: 
- Zgjedh fjalët duke përdorur pjesë të fjalëve, 

parashtesa (psh. pre, un, dis, re), mbaresat (psh. 

ed, ing) 

- Kupton fjalët e gjata përshkruese 

- Njeh dhe përdor grafikët e tillë si etiketat, 

diagramat, hartat, diagramat dhe titrat 

- Kupton fjalitë e gjata (mbi 15 fjalë) 

- Mban mend karakteret dhe ngjarjet në një tekst 

të gjatë të lexuar në disa ditë (psh. kapitujt e 

librave) 

- Vetëkorigjon gabimet që humbasin kuptimin  

- Identifikon idetë e rëndësishme në një tekst dhe 

i raporton ato në mënyrë të organizuar 

- Përgjithëson idetë e tekstit dhe lidhjet e tyre 

- Lexon pa zë në mënyrë të kënaqëshme 

- Justifikon parashikimet duke përdorur faktet 

- Nxjerr shkakun dhe pasojën duke lexuar për 

karakteret dhe ngjarjet 

- Nxjerr sjelljet e karaktereve duke përdorur 

evidencat e tekstit 

- Njeh stilin e një autori, pasi ka lexuar disa libra 

të tij 

- Demonstron mësimin e e përmbajtjes nga 

leximi 
 

Niveli  M: 
- Zgjidh fjalët me 2 ose 3 bashkëtingëllore dhe 

ato përshkruese të gjata 

- Bashkon fjalët e njëjta ose pothuajse të 

ngjashme për kuptimin e tekstit 

- Fillon të njohë fjalët e reja dhe ato interesante 

dhe i përdor ato vazhdimisht me gojë dhe me 

shkrim 

- Shkon përtej tekstit në diskutime dhe 

interpretim 

- Përpunon fjalitë e gjata(mbi 15 fjalë) me një 

seri emrash, foljesh dhe mbiemrash 

- Vazhdimisht gjatë leximit kërkon për kuptimin, 

ose kërkon për informacion 

- Përdor shumë burime informacioni për 

mbështetjen e rrjedhshmërisë 

- Demonstron kujdes në shenjat e pikëzimit dhe i 

lexon dialogjet me shprehinë e kërkuar 

- Bën lidhje midis teksteve të lexuara 

- Bën diferencime në informacionin e njohur dhe 

atë të ri 

- Demonstron ndryshimin e perspektivës në 

vartësi të vazhdimësisë të ngjarjeve 

 

 

 

Niveli  N: 
- Zgjidh fjalët me 2 ose 3 bashkëtingëllore dhe ato 

përshkruese të gjata 

- Bashkon fjalët e njëjta ose pothuajse të ngjashme 

për kuptimin e tekstit 

- Fillon të njohë fjalët e reja dhe ato interesante dhe i 

përdor ato vazhdimisht me gojë dhe me shkrim 

- Shkon përtej tekstit në diskutime dhe interpretim 

- Përpunon fjalitë e gjata(mbi 15 fjalë) me një seri 

emrash, foljesh dhe mbiemrash 

- Vazhdimisht gjatë leximit kërkon për kuptimin, ose 

kërkon për informacion 

- Përdor shumë burime informacioni për mbështetjen 

e rrjedhshmërisë 

- Demonstron kujdes në shenjat e pikëzimit dhe i 

lexon dialogjet me shprehinë e kërkuar 

- Bën lidhje midis teksteve të lexuara 

- Bën diferencime në informacionin e njohur dhe atë 

të ri 

- Demonstron ndryshimin e perspektivës në vartësi 

të vazhdimësisë të ngjarjeve 

- Ndjek dhe mban mend një seri ngjarjesh dhe 

problemesh në një tregim të gjatë, në mënyrë që të 

kuptojë përfundimin 

- Bën lidhje midis teksteve të lexuara, ose të 

dëgjuara dhe i demonstron në të shkruar 
 

Nivelet O/P: 
- Dallon kuptimin konotativ (dytësor) të fjalëve (psh. 

“shtëpi”  si vend i ngrohtë dhe i rehatshëmt) 

- Trajton fjalët e vështira duke përdorur njohuritë e 

fituara 

- Përpunon tekstet që kanë shumë linja në një faqe 

- Krijon pyetje dhe lërkon përgjigjet ndërsa lexon 

- Kërkon informacion duke përdorur mjete të tilla si 

ilustrimet, hartat, grafikët, titrat, tabelat e 

përmbajtjes, indekset, fjalorin dhe titujt 

- Përmbledh me gojë, ose me shkrim tregime të gjata 

me shumë episode 

- Përdor strukturat e tekstit për parashikimin e 

përfundimit të një rrëfenje 

- Bën një gamë të gjerë parashikimesh bazuar në 

njohuritë e mëparëshme, përmbajtjen dhe tekstet 

- Ndjek karakteret e shumta në një histori 

- Nxjerr shkaqet e problemit ose përfundimit në një 

rrëfenjë ose dokumentim 
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                                      Nivelet e Leximit nga Kopështi deri në Klasën e 3 

         Aftësitë në Lexim, që duhet të Njohin dhe Përdorin Fëmijët në secilin nivel të Leximit 
 

Kopësht Klasa 1 Klasa  2 Klasa 3 
 

Niveli D: 

- Njeh më shumë se 20 fjalë pamore në një vazhdimësi teksti 

- Rilexon një fjali që të korigjojë gabimet në një lexim me zë 

- Rilexon që të kërkojë dhe përdorë informacionin 

- përdor stuktura kuptimore dhe gjuhësore, për fjalët e reja 

- reflekton në shënjat e pikëzimit nëpërmjet pauzave gjatë 

leximit 

- dëshmon dhe flet për ndjenjat e karaktereve 

- ndan opinionet për tërësinë e tekstit (hyrja, karakteret, 

përfundimi) 

 

 

Niveli H: 
- shpejt dhe automatikisht njeh më shumë se 100 fjalë pamore në vazhdimësinë e një 

teksti 

- demonstron rrugë të ndryshme për gjrtjen e fjalëve të reja-duke i zbërthyer, duke 

përdorur kuptimin 

- përdor përmbajtjen dhe figurat për nxjerrjen e kuptimit të fjalëve të reja 

- dallon, kërkon dhe diskuton informacionin që është i rëndësishëm për kuptimin 

- përmbledh tregimet me ngjarje të shumta 

- përdor gjuhën, strukturën dhe kuptimin për mbështetjen e rrjedhshmërisë dhe të të 

shprehurit 

- identifikon informacionin e ri dhe e lidh me njohuritë e mëparëshme  

- demonstron nëpërmjet leximit mësimin e përmbajtjes së re 
 

Niveli I: 
- shpejt dhe automatikisht njeh më shumë se 150 fjalë pamore në vazhdimësinë e një 

teksti 

- bashkon fjalët e njëjta ose të ngjashme për nxjerrjen e kuptimit të një teksti 

- kujton informacionin nga një seri ngjarjesh për kuptimin e përfundimit të rrëfenjës 

- shpejt dhe automatikisht njeh shumicën e fjalëve në një tekst 

- lexon ashtu siç duhet në mënyrë të pavarur 

- kërkon dhe përdor informacionin për të provuar parashikimet 

- bën dhe diskuton lidhjet midis tekstit dhe përvojës së lexuesit, përpara, gjatë dhe 

pas leximit 

- justifikon konkluzionet me dëshmi nga teksti 

- dallon stilin e shkrimtarit 

- pajtohet, ose nuk është dakord me idetë e tekstit 
 

Niveli J:  
- lexon rrjedhshëm, ngadalësohet në fjalët e reja dhe më pas vijon përsëri 

rrjedhshëm 

- lexon fjali të gjata me më shumë se 10 fjalë 

- përdor titujt e kapitujve për të parashikuar përmbajtjen 

- kupton problemin në një ndodhi dhe zgjidhjen e tij 

- bazuar në tiparet bën parashimet në një karakter   

- bën lidhje midis teksteve të lexuara dhe atij të ri 

- specifikon natyrën e lidhjeve—tema, përmbajtja, shkrimtari, zhanri 

- diferencon informacionin e ri dhe atij të njohur 

- dëshmon ndjenjat e karaktereve nëpërmjet leximit të dialogjeve të tyre 

- Nxjerr shkaqet e problemit ose përfundimit në një rrëfenjë ose dokumentim  

- Supozon se si karakteret mund të sillen ndryshe  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                              

 

Vazhdimësia e Nivelit të Leximit 

Level 
Pre- 

Reading 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

                          ↑                                                                 ↑                               ↑                              ↑ 
    
     

* Niveli i Leximit të Pavarur – Niveli në të cilin fëmija mund të lexojë me lehtësi, pa ndihmën e të rriturit. 

* Niveli Mësimor i Leximit – Niveli në të cilin fëmija mund të lexojë dhe kuptojë me mbështetjen dhe udhëzimet e mësuesit. 

 

Përfundon objektivi 

i Klasës 3 
Përfundon objektivi 

i Klasës 2 
Përfundon objektivi 

i Klasës 1 
Përfundon objektivi 

i Kopështit 


