HYRJE
Cfarë është kjo? Leximi me fëmijën tuaj është një pjesë e
rëndësishme e zhvillimit të leximi të tij/saj. Leximi Veror është një
mundësi për nxënësit që të zgjedhin se çfarë ata/ato dëshirojnë që të
lexojnë dhe se si ata/ato duan që të angazhohen me librat e tyre.

Shmangni “Rrëshqitjen Verore”
(Summer Slide): Kërkimet kanë treguar
se nxënësit që nuk lexojnë gjatë verës,
kanë tendencën që të humbasin diçka
nga niveli i leximit që ata kanë arritur
gjatë vitit të kaluar shkollor.

SHENIM PER FAMILJET
Leximi Veror është një mundësi për të ndihmuar fëmijën tuaj në
krijimin e aftësive jetëgjata të leximit, duke mbështetur dhe
forcuar punën e madhe të tij/saj gjatë vitit të kaluar shkollor, dhe
përgatitjes së tij/saj për sukses në vjeshtë!
Filloni: Flisni me fëmijën tuaj për rëndësinë e leximit veror!






Jepni mundësi për zgjedhjen e librave që kanë interes të lartë
Vendosni një rutinë konstante për leximin
Kohë të gjatë për të lexuar
Flisni me fëmijën tuaj se çfarë ai/ajo po lexon!
Mbështesni fëmijën tuaj kur ai/ajo përfundon aktivitetet e
kërkuara të leximit.

Kërkoni për libra nga disa nga këta autorë fantastikë!

WORCESTER PUBLIC SCHOOLS

Picture Books: The Serpent Came to Gloucester by Anderson; Extra Yam by Barnett; The Curious Garden
by Brown; The Great Kapok Tree by Cherry; The Man who Walked Between the Towers by Gerstein Dog
Magic by Golembe; Crow Call by Lowry; My Rows and Piles of Coins by Mollel; Zin! Zin! Zin! A Violin by
Moss; Grandfather’s Journey by Say; The Lorax by Seuss; How I Learned Geography by Shulevitz; Doctor
De Soto by Steig; Interrupting Chicken by Stein; Owl Moon by Yolen
Beginning to Read Books: Frog and Friends (series) by Bunting; Flat Stanley by Haskins; Pinkalicious
(series) by Kann; Jon Scieszka’s Trucktown (series) by Rylant; Amanda Pig by Van Leeuwen; Elephant and
Piggie (series) by Willems
Chapter Books: Ivy and Bean (series) by Barrows; Mercy Watson (series) by DiCamillo; Ballpark Mysteries
(series) by Kelly; Alvin Ho (series) by Look; Stink (series) by McDonald; Nancy Clancy (series) O’Connor;
Clementine (series) by Pennypacker; A to Z Mysteries (series) Roy; Lulu and the Brontosaurus by Viorst
Poems: In the Wild by Elliot; Poetrees by Florian; Dear Hot Dog by Gerstein; My People by Hughes; Kids’
Funniest Knock-Knocks by Keller; Good Sports by Prelutsky; Here’s a Little Poem by Yolen
Nursey Rhymes: Around the World by Benjamin; The Neighborhood Mother Goose by Crews; You Read to
Me, I’ll Read to You by Hoberman; Here Comes Mother Goose by Opie; Three Little Kittens by Pinkney;
Truckery Rhymes by Scieszka
Folk and Fairy Tales: Aladdin and the Wonderful Lamp by Carrick; The Magic Gourd by Diakite; The Snow
Queen by Ehrlich; Saint George and the Dragon by Hodges; Fables by Lobel; Arrow to the Sun: A Pueblo
Indian Tale; Baba Yaga and Vasilisa the Brave; Goldilocks and the Three Dinosaurs by Willems; Rapunzel
by Zelinsky
Informational Text: About Space by Carson; Coral Reefs by Chin; I Fall Down by Cobb; Underground by
Evans; From Seed to Plant by Gibbons; Tornadoes by Gibbons; Abe Lincoln Crosses a Creek by Hokinson
Kërkoni për Libra që Kanë Fituar Cmime!
Caldecott medal, Coretta Scott King Award, Massachusetts Children’s Book Award, Newbery Medal, Notable
Science Trade Books for Young Readers, Outstanding Science Trade Books for Students K-12, Pura Belpre
Award, Robert F. Sibert Informational Book Medal

Më shumë sygjerime gjeni në Adresën e Internetit të
Leximit Veror të Shkollave Publike të Worcester:
http://tinyurl.com/j8om7b2

Për Nxënësit që hyjnë në
Klasat 1 dhe 2

Burime: Sygjerime për libra të tjerë, udhëzime nga prindërit,
video, lista të leximit të nxënësit, dhe informacion tjetër mund të
gjenden në:

2016

 Leximi Veror i WPS: http://tinyurl.com/j8om7b2
 Nuk keni Intrenet? Shkoni tek Libraria Publike e Worcester!

2016

Leximi është 20 MINUTESHI
më i rëndësishëm i ditës
tuaj!

Shkollat Publike Worcester janë një Mundësi e
Barabartë/Punëdhënes me Veprim Afirmativ/Institucion
Edukimi që nuk bën dallim pavarësish racës, ngjyrës,
gjinisë, moshës, besimit fetar, origjinës kombëtare,
gjendjes civile, prirjeve seksuale, identitetit gjinor,
paaftesisë apo vendstrehimit. Shkollat Publike
Worcester sigurojnë punësim të barabartë dhe një sërë
programesh edukimi të përgjithshem dhe profesional.
Për më tepër informacion në lidhje me këtë Mundësi të
Barabartë /Veprim Afirmativ, kontaktoni Manaxherin e
Burimeve Njerëzore, 20 Irving Street, Worcester, MA
01609, 508-799-302

www.worcesterschools.org

Njoftim dhe Shënim
Qëndroni dhe pyesni veten…

Hapi 1: Vendosni një QELLIM!
Nxënësit që hyjnë në Klasat 1 dhe 2 do të lexojnë pesë
libra ose 800 faqe gjatë gjithë verës. Nxënësit do të
mbajnë gjithashtu edhe një listë me librat e lexuar për të
treguar aventurën e tyre të leximit.

Këtë verë Unë do të lexoj…

Hapi 2: Zgjidhni një Libër!
Ku mund të gjej libra?
Libraria Publike e Worcester
Libraritë lëvizëse Libby dhe Lily
Huazoni dhe pranoni sygjerime nga shokët!
Programet Verore
Librari siç janë Barnes & Noble dhe Amazon
Goodwill dh Salvation Army
Libra elektronikë (E-Books)
Libra Dixhitalë (CD, MP3)
Shikoni kapakun e pasëm për disa sygjerime për lexim!

Kontrastet & Kontradiktat: Kur personazhi thotë ose bën diçka që
është kundër asaj se çfarë ju prisni nga ai/ajo që të bëjë, pyesni veten,
“Pse personazhi po vepron kështu?” Kjo gjë mund t'ju ndihmojë që të
bëni një parashikim ose një konkluzion rreth komplotit dhe konfliktit.
Vazhdimisht: Kur vini re që një fjalë, frazë, objekt, ose situatë
përmendet shumë herë, pyet veten, “Pse kjo vazhdon që të paraqitet
vazhdimisht?” Kjo gjë do ju thotë diçka rreth motivit ose konfliktit, ose
mund të paralajmërojë se çfarë do të ndodhë më vonë
Momenti i Kujtesës: Kur autori ndërpret një veprim me një kthim
mbrapa në të kaluarën dhe u kujton diçka që ka ndodhur, pyesni
veten , “Pse ky kujtim mund të jetë i rëndësishëm?” Kjo gjë do ju thotë
diçka rreth motivit, konfliktit, ose mud të paralajmërojë se çfarë do të
ndodhë më vonë

Bëni Lidhje: Kur Unë lexoj mendoj se “Kjo gjë më kujton…”
Krijoni Imazhe: Kur Unë lexoj “Në mendjen time përfytyroj…”
Nxirr përfundime: Edhe pse nuk thuhet në teks, kur Unë lexoj “Unë e
di …” “Unë mendoj…” ose “Unë supozoj se…” ose “Unë parashikoj…”
Monitoro për Kuptimin: Kur Unë bëhem konfuz kur lexoj “Unë
mund….” dhe “Më lejoni të shqyrtoj se çfarë di…”
Përcakto Rëndësinë: Kur Unë lexoj “Unë e di se detaji që sapo lexova
është i rëndësishëm sepse …”
Sintetizo: Kur Unë lexoj vë re se gjërat janë të lidhura dhe “Unë e di
që ky është një detaj i rëndësishëm …” ose “Aha…”
Pyesni: Kur Unë lexoj i bëj pyetje vetes rreth librit siç janë, “Pse
ndodhi…” ose “jam kuzioz në lidhje me …”

Plotëso një formë leximi (log) për librat që i keni lexuar
për/me fëmijën tuaj. Argëtohuni duke ndarë me ne se çfarë
lexoni!





Titulli/Autori
Lexim Për/Me
Koment: çfarë pëlqeu fëmija juaj, gjeti interesante,
ishte konfuz nga, etj
Firma e Prindit

Kontrolloni në adresën e internetit të Leximit
Veror të WPS për më shumë opsione ose për të
shkarkuar një Formë Leximi (Reading Log)!
(http://tinyurl.com/j8om7b2)

Momenti Aha: Kur një personazh realizon, kupton, ose më në fund
zgjidh diçka, pyesni veten, “Si mundet kjo gjë ti ndryshojë gjërat?”
Nëse personazhi zgjidhi një problem, ju zbuluat konfliktin; nëse
personazhi kuptoi një leksion të jetës, ju zbuluat një motiv.
Fjalët e të Mënçurit: Kur një personazh merr mënjanë personazhin
kryesor dhe i jep këshilla, pyesni veten, “Kush është leksioni i jetës, dhe
si mund që ky leksion të ndikojë tek personazhi?” Kushdoqoftë
leksioni, ju mund të keni gjetur temën e historisë.
Pyetjet e Vështira: Kur një personazh i bën vetes pyetje të vështira,
pyesni veten, “Për çfarë më bën kjo pyetje që të pyes veten?” Kjo
mund t'ju ndihmojë që të parashikoni se çfarë mund të ndodhë më
mbrapa në histori
Përshtatur nga Njoftim dhe Shënim (Notice and Note) nga Kylene Beers

Super 7
Zakone Efektive Leximi

Hapi 4: Plotësoni nië Formë Leximi!

.)

Hapi 3: Lexo, Lexo, LEXO!

Kur lexoni mos harroni që të
pyesni veten…
Kush, Cfarë, Ku, Kur, Pse,
dhe Si

Relaksohu, shijoni një libër të bukur, dhe
argëtohu! Arrini qëllimt tuaja: Ku mund të lexoj?
Kur mund të lexoj? Cfarë më pëlqen nga tregimi?
Dhe mbani mend, nëse është libër i shkëlqyer,
rekomandoje atë tek shokët tuaj!

Lexoni të paktën 20 minuta çdo ditë!

Bëhuni Gati për të FESTUAR!
Kujtohuni që të sillni aktivitetet tuaja të
plotësuara për të ndarë me mesuesen tuaj
të re, dhe shokët tuaj të rinj të klasës,
në ditën e parë të shkollës!

