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!

Kërkoni disa nga këta autorë fantastikë!

WORCESTER PUBLIC SCHOOLS

Informational Books: Tia Lola (series) Alvarez; Because of Mr. Terupt by Buyea; Room One: A Mystery or Two by
Clements; Hate That Cat: A Novel by Creech; The Lemonade War (series) by Davies; Salsa Stores by Delacre; The
Magician’s Elephant by DiCamillo; Joey Pigza Swallowed the Key by Gantos; The Road to Paris by Grimes; The
Homework Machine by Gutman; Diary of a Wimpy Kid (series) Kinney; Junebug (series) Mead; Next to Mexico by
Nails; Shiloh by Naylor; Wonder by Palacio; Big Nate (series) by Peirce; Younguncle Comes to Town by Singh; A
Series of Unfortunate Events (series) by Snicket; Peace, Locomotion by Woodson
Historical Fiction: Sophia’s War: A Tale of the Revolution by Avi; Jefferson’s Sons by Bradley; Sadako and the
Thousand Paper Cranes by Coerr; Elijah of Buxton by Curtin; Scraps of Time by McKissack; Faith, Hope and Ivy June
by Naylor; Keeping Score by Park; Riding Freedom by Ryan; Dear America (series) by Scholastic; Countdown by Wiles
Fantasy and Science Fiction: Whales on Stilts! By Anderson; Dragon Castle by Bruchac; The Dream Stealer by
Fleischman; Tuesdays at the Castle by George; Boom! by Haddon; Warrior (series) by Hunter; A Wrinkle in Time by
L’Engle; Where the Mountain Meets the Moon by Lin
Harry Potter (series) by Rowling; The Books of Elsewhere (series) by West; City of Fire/City of Ice by Yep
Biography: Side by Side/Lado a Lado: La Historia de; Dolores Huerta y Cesar Chavez by Brown; Young Jimi Hendrix by
Golio; Dave the Potter: Artist, Poet, Slave by Hill; Farmer Will Allen and the Growing Table by Martin; Daredevel: The
Daring Life of Betty Skelton by McCarthy; Becoming Babe Ruth by Tavares; Sonia Sotomayor: A Judge Grows in the
Bronx by Winter
Folk Tales, Fairy Tales and Legends: Tales Our Abuelitas Told by Campoy and Ada; Persephone by Clayton; Her
Stories by Hamilton; The Wise Fool: Fables from the Islamic World by Husain
The Magical Monkey King: Mischief in Heaven by Jiang; Pig-Boy: A Trickster Tale from Hawaii by McDermott; Genies,
Meanies, and Magic Rings by Mitchell; The Beautiful Stories of Life by Rylant; Can you Guess My Name? by Sierra; A
Pride of African Tales by Washington
Informational Texts: Dinosaurs in Your Backyard by Brewster; Citizen Scientists by Burns; Bat Scientists by Carson;
Extreme Animals by Davies; Locomotive by Floca; The Wolves Are Back by George; Galaxies, Galaxies! by Gibbons;
Bones: Skeletons and How they Work by Jenkins; Boston Tea Party by Kroll; The Tarantula Scientist by Montgomery;
Polar Bears by Newman; Volcano Rising by Rusch; Discovering Black America by Tarrant-Reid; In the Wild by Elliot
Poetry: Messing Around on the Monkey Bars by Franco; The Great Migration: Journey to the; North by Greenfield;
Love to Langston by Medina; Tap Dancing on the Roof: Sijo by Park; Guyku: A Year of Haiku for Boys by Raczka; WonTon: A Cat Tale Told in Haiku by Wardlaw
Kërkoni për Libra që Kanë Fituar Cmime!







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.

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 3 dhe 4

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

HAPI 1: Vendosni një QELLIM!
Nxënësit që hyjnë në Klasat 3 dhe 4 do të lexojnë tre libra
ose 800 faqe gjatë verës. Nxënësit gjithashtu do të
plotësojnë edhe tre aktivitete 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!

Njoftim dhe Shënim
Qëndroni dhe pyesni veten…
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
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.

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 …”

Plotësoni tre nga aktivitetet e mëposhtëme. Zgjedhja është
e juaja, argëtohuni duke ndarë me ne se çfarë lexoni!








Ilustroni pjesë tuaj të preferuar nga libri
Krijoni një kartolinë rreth librit
Krijoni skicën e një personazhi
Shkruajini letër një personazhi
Shkruajini një letër autotit
Shkruani një ditar duke përdorur një personazh
Krijoni një kopertinë/mbështjellëse libri

Kontrolloni në adresën e internetit të Leximit
Veror të WPS për më shumë opsione!
(http://tinyurl.com/j8om7b2)

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 një Aktivitet!

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

Hapi 3: Lexo, Lexo, LEXO!
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 klasës,
në ditën e parë të shkollës!

