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Mbështetja në Shtëpi për Shkrim-Leximin 
nga Kopështi deri në Klasën e 8 
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Mbështetja në shtëpi për Shkrim-Leximin  - Klasa e Kopështit 
 

• Lexoni me zë për fëmijën tuaj sa më shpesh që të keni mundësi dhe e ftoni atë që të 
kthejë faqen e librit, ose të shënojë në fjalën që ju i thoni atij.  

• Rrini në krah të fëmijës në mënyrë që ai të shikojë pikturat. 
• Rezervoni së paku 10 minuta në ditë për fëmijën tuaj që të lexojë vetë, qoftë edhe sikur 

të shikojë ilustrimet. 
• Kur fëmija të mund të lexojë disa fjalë në libër, ndajeni leximin me të, ose lëreni atë të 

lexojë me zë të lartë. Filloni me libra të thjeshtë me ilustrime dhe që kanë pak fjali në 
faqet e librit. Gradualisht kaloni në libra me më shumë fjalë. E shtyni fëmijën të lexojë 
etiketat në ambalazhet dhe shenjat jashtë shtëpisë. 

• Gjatë përsëritjes së leximit në një libër të parashikueshëm, ndaloni në fjalën kyçe dhe 
kërkoni që atë fjalë t’a thotë fëmija. 

• Për dëgjuesin jo të gatshëm, ose një fëmijë aktiv, mbani një letër dhe laps, në mënyrë që 
ai të merret me vizatime në letër ndërsa ju lexoni. 

• Diskutoni pikturat në kopertinën e librit. Pyeteni, “Çfarë është domethënia e kësaj 
pikture?” 

• Ndërsa jeni duke lexuar pyesni, “Çfarë mendoni se do të ndodhë në vazhdim?” 
• Pas mbarimit të leximit pyeteni fëmijën tuaj rreth karaktereve në libër, ku zhvillohet 

ngjarja dhe çfarë ndodh në tregim. 
• Lereni fëmijën të vërtetojë të thënat e  bëra duke u referuar tek ilustrimet dhe fjalët e 

librit. 
• A ka vizatuar fëmija piktura që lidhen me atë ç’ka është lexuar. Lëreni fëmijën të 

“shkruaj” rreth pikturave dhe diskutoni atë që ai ka shkruar. 
• Në rast se libri është dokumentues dhe jo artistik, lereni fëmijën të shpjegojë idenë 

kryesore  dhe të japë disa detaje rreth kësaj teme.  Pyeteni, “Çfarë keni mësuar nga kjo?” 
• Krijoni në skicë në mur (në formën e krimbit, larvës ose trenit) me titujt dhe autorët e 

librave që keni lexuar. 
• Shkruani fjalët pamore bazike (psh. the, is, am, I, we, said, see) në tabelë ose flash karta 

në dhomën e fëmijës, ose në frigorifer. Etiketoni objektet në shtëpi. 
• Bashkë me fëmijën bëni listën e gjërave që duhet të kryeni kurdoherë që është e 

mundëshme (psh. për Pazar, për ditëlindje etj.) 
  



 

Translation and Interpretation Center Ways to Support Your Child's Reading and Writing Skills at Home 
11/2018  Albanian 

 
 
 
 
 
 

 
Mbështetja në shtëpi për Shkrim-Leximin  - Klasa e Parë 

• Kërkoni që fëmija të lexojë çdo natë për 15 minuta. 
• Lexoni me zë për fëmijën tuaj sa më shpesh që të keni mundësi. 
• Diskutoni pikturat në kopertinën e librit. Pyeteni, “Çfarë është domethënia e kësaj 

pikture?” 
• Ndërsa jeni duke lexuar pyesni, “Çfarë mendoni se do të ndodhë në vazhdim?” 
• Pas mbarimit të leximit pyeteni fëmijën tuaj rreth karaktereve në libër, ku 

zhvillohet ngjarja dhe çfarë ndodh në tregim. Lereni të provojë të thënat nga 
pikturat dhe fjalët në libër. Pyeteni, “Si e dini këtë?” ose “Pse e thatë këtë?” 

• Lëreni fëmijën të vizatojë piktura që lidhen me atë ç’ka është lexuar. Lëreni 
fëmijën të “shkruaj” rreth pikturave dhe diskutoni atë që ai ka shkruar. 

• Në rast se libri është dokumentues dhe jo artistik, lereni fëmijën të shpjegojë 
idenë kryesore  dhe të japë disa detaje rreth kësaj teme.  Pyeteni, “Çfarë keni 
mësuar nga kjo?” 

• Krijoni në skicë në mur (në formën e krimbit, larvës ose trenit) me titujt dhe 
autorët e librave që keni lexuar. 

• Shkruani fjalët pamore bazike (psh. that, there, will, could) në tabelë ose flash 
karta në dhomën e fëmijës, ose në frigorifer.  

• Lereni fëmijën të shkruajë fjalë qe rimojne (psh. at, bat, hat, sat, cat) 
• Lereni fëmijën të shkruajë shenime falenderimi, lista dhe letra për shokët dhe të 

afërmit. 
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Mbështetja në shtëpi për Shkrim-Leximin  - Klasa e Dytë 
• Kërkoni që fëmija të lexojë çdo natë për 30 minuta. 
• I ofroni fëmijës lloje të ndryshëm librash për lexim:  artistikë, dokumentues, 

poema, përralla popullore, gjëagjëza  dhe libra të thjeshtë me kapituj. 
• Lëreni fëmijën të përshkruaj personazhin kryesor të një ndodhie dhe të flasë se si 

personazhi kryesor reagon ndaj ngjarjeve në tregim. 
• Lëreni fëmijën të identifikoje qellimin e autorit te nje libri (argetues, informues, 

imponues). 
• Lëreni fëmijën të përdorë informacionin e mësuar nga ilustrimet dhe fjalët e 

shkruara, ose nga kompjuteri të demonstrojë kuptimin e karaktereve, zhvillimit 
dhe fabulës së tregimit. 

• Kur lexohen tekste informues, lëreni fëmijën t’ju përgjigjet pyetjeve për atë ç’ka 
ka lexuar, të tilla si:  kush, çfarë, ku, kur, pse dhe si. Lëreni fëmijën t’i provojë 
përgjigjet duke ju referuar përsëri librit. 

• Kur lexohen tekste informues, lëreni fëmijën të tregojë idenë kryesore dhe të 
japë detaje që mbështesin këtë ide kryesore. 

• Diskutoni me fëmijën tuaj për atë që ka mësuar nga leximi.  
• Rishikoni fjalët e rëndësishme pamore në shkrim (psh. because, should, also, 

next, finally) 
• Lëreni fëmijën të shkruajë 2 ose 3 fjali rreth asaj që ka mësuar nga leximi.  
• Lëreni nxënësin të ritregojë tregimet duke shkruar hyrjen, shtjellimin dhe 

përfundimin. Përfshini detaje që përshkruajnë veprimet, mendimet dhe ndjenjat. 
• Lëreni fëmijën të shkruajë shenime falenderimi, lista dhe letra për shokët dhe të 

afërmit. 
• Lëreni fëmijën të mbajë ditar të përditshëm. E inkurajoni atë të shkruaj për 

ndjenjat, ngjarjet, opinionet dhe informacionin. 
 
 
  



 

Translation and Interpretation Center Ways to Support Your Child's Reading and Writing Skills at Home 
11/2018  Albanian 

 
 
 
 
 
 

                            Mbështetja në shtëpi për Shkrim-Leximin  - Klasa e Tretë 
• Kërkoni që fëmija të lexojë pa zë çdo natë për 30 minuta. 
• I ofroni fëmijës lloje të ndryshëm librash për lexim:  artistikë, dokumentues, 

poema, përralla popullore, gjëagjëza  dhe libra të thjeshtë me kapituj. 
• Tekstet mund të përfshijnë probleme dhe çështje sociale, tematika sfiduese dhe 

tema të diversitetit kulturor. 
• Lëreni fëmijën të përshkruaj personazhet në një ndodhi dhe të shpjegojë se si 

veprimet e tyre ndikojnë në tregim. 
• Lëreni fëmijën të ritregojë ngjarjet kryesore sipas rendit vijues të ngjarjeve. 
• Lëreni fëmijën të përshkruaj lidhjet logjike midis fjalive të veçanta dhe 

paragrafëve në tekst. 
• Lëreni fëmijën të përcaktojë idenë kryesore në një tekst informues, të tregojë 

detajet kryesore dhe të shpjegojë se si detajet mbështesin idenë kryesore. 
• Lëreni fëmijën të përgjigjet për pyetjet duke u referuar nga evidencat e tekstit 
• Diskutoni me fëmijën tuaj për atë që ka mësuar nga leximi.  
• Shkruaj pjesë opinioni ky jepet arsyetimi për opinionin e tyre, me konkluzionin. 
• Shkruaj rreth një ngjarje duke përshkruar detajet, ndjesitë, rrjedhën e ngjarjeve 

dhe një përfundim. (psh. përshkruani një udhëtim pushimesh) 
• Shruani rreth një teme duke përdorur një hyrje, faktet, përcaktimet dhe 

ilustrimet që shpjegojnë tematikën dhe ofrojnë një përfundim. 
 
*Lexuesit e rrjedhshëm kanë mësuar që të lexojnë rrjedhshëm dhe qartë. Ata lexojnë 
me shprehi dhe ndjekin shënjat e pikëzimit. Synimi i tyre tani është të lexojnë tekste 
gjithnjë e më të vështira, ndërsa marrin kuptimin nga ato që kanë lexuar.  
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                                  Mbështetja në shtëpi për Shkrim-Leximin  - Klasat 4-8 
Lexim: 

 
• Ngrini një librari në shtëpi, e cila të përmbajë lloje të ndryshme materialesh për lexim. 
• Pyesni rreth materialeve të lexuar, “Çfarë ndodhi në fillim, në pjesën e mesit dhe në 

fund?”  “Cila është tema e këtij tregimi?”  “Cili është qëllimi i autorit në këtë shkrim?” 
• Pyesni rreth artikujve informues,  “Cila është idea kryesore në këtë artikull?”          “ Cilat 

detaje e mbështesin mendimin tuaj?” 
• Zgjidhni për lexim librat, revistat dhe artikujt e Internetit. 
• Lexoni një gazetë dhe diskutoni ngjarjet aktuale.  Lejoni që fëmija të shikojë që ju lexoni 

vazhdimisht për kënaqësi dhe informacion (gazetë, poezi). 
• Bëhuni frekuentues i rregullt i bibliotekës publike. Merrni për lexim lloje të ndryshëm 

zhanresh: legjenda, mite, krijimtari, përralla, biografi dhe libra informativë. 
• Diskutoni dhe analizoni reklamat në TV dhe në billbordet e lagjes. 

 
Shkrim: 

 
• Lëreni fëmijën të shkruajë letra, ose emaile, ku informohen të afërmit dhe miqtë për 

ngjarjet, vrojtimet dhe ndjesitë. 
• Lëreni fëmijën të shkruajë udhëzimet për një detyrë të përditëshme (psh. bërja e një 

sanduiçi me reçel dhe gjalpë, loja në kompjuter ose celular, regullimi i biçikletës, etj.) 
• Nxënësit shpesh përpiqen të bindin prindërit e tyre që t’i lejojnë të bëjnë, ose të blejnë 

diçka.  Lëreni fëmijën të shkruajë një ese bindëse që shtjellon arsyet dhe faktet, si edhe 
që parashikon vrejtjet dhe argumentat. 

• Lëreni fëmijën të shkruaj një histori të shkurtër ose një lojë për përvojën e tij personale. 
Ndajeni atë me familjen tuaj. 


