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CIRKU 
HYRJE  
 
Ideja e Gruverit sivjet ndryshon pak nga herët e tjera. Pasi historia e cirkut në 

vështirësi na vë të gjithëve në punë, kërkon të na bëjë protagonist të ripërtëritjes së Cirkut. Dy 
peronazhet klounë herë pas herë ftojnë të gjithë fëmijët të përballen direkt me gara që vënë në 
provë aftësitë e tyre te fantazisë vëmendjes e bashkëpunimit  

• Do të ketë gara të drejtpërdrejta = detyra që na japin GB e W ose  
• Realizime punimesh që kërkojnë më shumë përqendrim në punën me grupe.  
• Pasditet do të kenë gjithashtu fituesit e vet në gara stafeta që përfshijnë të gjithë  
• Ose pasdite me tema të veçanta: (si vitin e kaluar) 

 
Pikët do të vendosen në tabelën që përfaqëson arenën e Cirkut Gruver, ku çdo tre spek 

= pikë do të fitohet një spektator.  
Qëllim është të gjithë bashkë të mbushim arenën e cirkut.  
Por ndryshe nga herët e tjera, për çdo penalizim të rëndë të skuadrave, me heqje 

spektatorësh, nga njëra anë do të penalizohen edhe skuadrat e tjera në masë më të vogël, që të 
kuptojmë se jemi të gjithë përgjegjës për mbarëvajtjen e cirkut dhe nuk mjafton të fitojë skuadra 
ime por të gjithë bashkë! 

P.S. Në fund të susidit ka lojëra të ditës së 12 të cilat mund të bëhen edhe në ditë të tjera 
ashtu si edhe lojërat e çdo dite në grup ose së bashku mund të adoptohen e natyrisht nuk do të 
mund t’i bëjmë të gjitha! 

 
Atëherë Gruver të mbarë: 
Me gëzim, përkushtim, fantazi, entuziazëm dhe bashkëpunim!! 

 
LOJRA NJOHJEJE 
(mund të shërbejnë për momentet e para  e javën e parë të Gruverit në momentet e që 

kalojmë me grupin tonë) 
 

1. Gjeje kush? 
Është gjithmonë e rëndësishme në fillim të futësh fëmijët në brendësinë e historisë dhe 

mund të fillohet me një prezantim të personazheve. 
Paraqitini fëmijëve tuaj ( duke përdorur vizatime të zmadhuara) përbërësit e familjes dhe bëni të 
mundur që të vënë re në secilën prej tyre, më të veçantat e mundura. Zgjidhni pastaj ju të 
veçantën për secilin personazh riprodhojini dhe i fshihni në vende të ndryshme. Mbulojini 
vizatimet. Të ndarë në skuadra fëmijët duhet të kalojnë prova që do të bëjnë të mundur të marrin 
disa të dhëna për të gjetur të veçantat e personazheve të fshehura. Fiton ajo skuadër që do të 
arrijë të gjejë më shumë të veçanta dhe do t’ia vendosë personazheve. E njëjta lojë mund të jetë 



 

 2 

akoma më argëtuese nëse personazhet e prezantuara janë të vërtetë e nëse të veçantat e fshehura 
janë objekte personale dhe të vërteta. 
 
2. Tullat  

Do të jenë shumë fytyrat që do të takojmë në aktivitetin veror dhe të gjithë do të kërkojnë 
vëmendje dhe dashuri. 
Një shenjë vëmendjeje mund të jetë ajo për të mbajtur të hapur për të gjithë periudhën e 
aktiviteteve verore emrat dhe vizatimet e fëmijëve duke pasur bindjen për të shtuar ata që do të 
vijnë në Gruver më vonë. 
Përgatisni shumë tulla prej letre dhe penarelë sa fëmjë janë. 
Secili fëmijë do të marë një fletë dhe do t’ju vizatojë tre karakteristika të veta fizike. Të ndara në 
grupe, maksimumi prej 10 personash do të përziejnë fletët dhe do të rishpërndahen. Qëllimi është 
ajo për të gjetur personin që korrespondon me karakteristikat e fletës dhe duhet të shkruani sipër 
emrin kur ta gjeni. 
Të gjitha tullat me emrat dhe karakteristikat e fëmijëve do të krijojnë shtëpinë. 
 
Për të ndërtuar grupin 
Në grup 

Mos përdorni një numër për të thirrur grupin e fëmijëve tuaj, aq më pak numrin e klasave 
që kanë frekuentuar, sepse shkolla ka mbaruar-për fat!-bëni që të kenë një emër dhe ta zgjedhin 
ata. 

Shpesh çdo grup ka një vend pak a shumë fiks në të cilin gjatë verës gjenden për të 
punuar, për të diskutuar, për të luajtur, për të kërcyer… Bëjmë të mundur që kjo sallë të jetë me 
të vërtetë e fëmijëve. E përshtasim si të duan ata dhe bashkë me ta. Përdorim postera, afishe, 
fotografi të fëmijëve, vizatime të inspiruara nga historia, mobilje të veçanta, një stereo, gjthçka 
që duhet , ose më mirë që duan fëmijët tanë. 
Është e nevojshme të ndash detyrat: shefi, i caktuar për të marrë mungesat, që shqetësohet për 
regjistrimet nëpër turne ose në laboratorë, që merret me ditarin e grupit, dikush që të bëjë 
gjykatësin për disiplinën. 
Ç’do javë, ose maksimumi 2 javë, ndërroni rolet, të jeni të kujdesshëm që asnjeri të përjashtohet 
dhe që entuziazmi fillestar mos të shuhet. 
Provoni të bëni të mundur që grupi mund të vetëdrejtohet në maksimum: nëse jepni përgjegjësi, 
ndoshta do të jetë e thjeshtë të bëni të rrinë urtë të gjithë. 
 
3. Ditari i grupit 

Me afishe krijoni një libër të trashë, mbi të cilin do të shkruani ç’do ditë përshkrimin të 
asaj që në grup, ose në orator ka ndodhur. Mund të përdoren shkrime, vizatime, fotografi, prerje, 
mblidh gjithçka që duhet. 

 
4.Teatri  

Për të arritur që të njohësh menjëherë përbërësit e grupit tuaj, ndani fëmijët në grupe me 
4/5 persona (Nëse është e mundur të jetë një animator ose një ndihmës animator për grup). Në 
çdo grup jepini një teatër për të realizuar; do të ketë 15 minuta kohë, jini fleksibël, për t’u 
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përgatitur në fshehtësi, larg nga sytë kureshtarë (jo shumë). Më pas grupi mblidhet dhe teatret  
prezantohen përpara të tjerëve. 
Loja i lejon fëmijëve që të jenë vetvetja, pa shumë maska, dhe shfaqen menjëherë disa 
karakteristika të karakterit: ndrojtja, “rrëmujllëku”, gjeniu, lideri, ai që s’çan kokë… Të dhënat e 
mbledhura sigurisht duhet më pas të jenë të verifikuara dhe të arkivuara ditë pas dite. 
Evitoni dhe rrezikun që të krijoni disa ide paragjykuese që do t’ju kushtëzojnë. Jo gjithmonë 
përshtypja e parë është më e vërteta. 
 
Disa shembuj 

 Krijoni një teatër në të cilën disa të rinj do të takohen dhe miqësohen. Mund ta ambientoni ku 
të doni, por është e detyrueshme që protagonistët, gjatë teatrit, të thonë emrin, moshën, 
shkollën të cilën frekuentojnë, sportin dhe muzikën e preferuar. 

 Përfaqësoni ditën e fundit të shkollës, lamtumirat, të qarat, gëzimet, momentet më të bukura 
të asaj dite, si ka ardhur realisht ose si dëshironi të jetë’. 

 ‘Një ditë verore pa GRUVER’. 
 

Për të ndërtuar grupin 
5. Rregullorja e grupit 

Me siguri në fillim të verës keni propozuar ndoshta dhe diskutuar rregullat e sjelljes të 
grupit. Si po shkon? Ka ardhur momenti të ekspozoni me fëmijët tuaj, në mënyrën më 
demokratike të mundshme, por jo shumë rregullat bazë të takimeve dhe të jetës së oratorit. 
Fiksoni 10 rregullat thelbësore, mund edhe të fiksoni “dënimet” për atë që nuk i respekton dhe 
një gjykatë që mblidhet periodikisht për të diskutuar për “të dënuarit”. Sigurisht sa më shumë 
grupi është i përfshirë në të gjithë këto operacionet, më shumë do të ndihet protagonist: 
animatorë, mos bëni gjithçka ju. 

 Dhe akoma. Mund të ftohen fëmijët të vizatojnë mbi afishe. Ose duke imituar, në heshtje, 
një karakteristikë që dëshirojnë t’ia bëjnë të njohur shokëve. 

 Pas perdes: pasi prezantohen fëmijët  ndahen në dy skuadra dhe largohen në anët e sallës, në 
mesin e së cilës vendoset një çarcaf i madh që nuk i lejon ata të shikohen. Animatori thërret 
dy fëmijë të afrohen ( pa u përmendur emrat dhe kur ato mblidhen pas dy anëve të çarçafit ai e 
ul atë në mënyrë që fëmijët të shikohen ballë për ballë dhe fiton ai që ia gjen më shpejt emrin 
shokut. Kështu skuadra që fiton merr nga ana e vet lojtarin e humbur derisa nga njëra anë të 
mos mbeten më lojtarë.  

Vendi bosh: sa karrige aq fëmijë, por njëri është pa karrige qëndron në këmbë dhe mundohet të 
ulet tek e vetmja karrige e lirë. Fëmija që e ka karrigen e lirë në të djathtë duhet ta zërë atë me 
dorë dhe të thërrasë emrin e një fëmije. 
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DITA E PARË: 
 

Detyrë nga teatri Gb e Dubleju: prova direkte dhe emri i kompanisë së cirkut.  
 
TEATRI: 
(hyjnë në skenë GIBI e W, të dy prezantohen në të njëjtën kohë e me të njëjtat fjalë) 
 
Gibi&W = Përshëndetje të gjithëve, e mirë se keni ardhë në spektaklin tonë! 
Gibi&W = Oooo, a e kam radhën unë apo ti me prezantua! 
Gibi&W = Unë dhe po vazhdoj. 
Gibi&W = Siç ju thashë të dashur miq unë jam…. (shikojnë njëri-tjetrin me habi)…. kush do 
prezantojë, unë apo ti!!! 
Gibi&W = Unë! ja pra të dashur miq…. (sillen përballë njëri-tjetrit) do më lësh mua të 
prezantoj, apo do prezantosh ti! prezanto ti atëherë... (i kthejnë shpinën njëri-tjetrit, asnjëri nuk 
prezanton) 
Gibi&W = të merremi vesh një herë...  (mblidhen sikur po merren vesh) 
W = (hynë në skenë dhe u bien shkelm atyre të dyve që po merren vesh) jam unë që do prezantoj, 
më harruat! 
W = Oh erdhi ky...! (bëjnë një gjest silurë janë një gjë e vetme pra dy v, si ë) 
Gibi = Ne jemi pregjistatorët më të famshëm të botës…. 
W = (u drejtohet W-së & Gibi-t) Sa thatë… janë gjithsej njerëzit në tërë botën? 
W = Rreth 6 miliard! 
W = Sa e tmerrshme tani, të dëgjojmë, të shikojmë të 6 miliardët e njerëzve këtu (bën me shenjë 
habitësh drejt W dhe Gibit) 
W = çfarë tha?!!! ne këtu jemi i 6 miliardi i njerëzve? 
Gibi =  por jemi të veçantë, të mrekullueshëm dhe shumë simpatik… 
W = Ti i veçantë, ha ha ha! 
Gibi = po, sepse jam i 6 miliardi i botës… i veçanti i botës…kryevepra e Zotit!  
W = Të tjerët si janë?!!! 
Gibi = Të gjithë të veçantë, të gjithë të mrekullueshëm!!!, (i drejtohet fëmijëve) kush është i 
mrekullueshëm këtu të çojnë do të... 
W = Në Gruver, pyete pak motër Teuten sa janë?!!! 
Moter Teuta =  (thotë sa janë...) 
W = tani para këtyre 300 fëmijëve të famshëm të Gruverit të prezantojmë trupën tonë të 
CIRKUT!... dhe përpara jush.... (pak muzikë... duartrokitje, nuk hyn askush), përpara jush.... 
përpara jush... ku janë Gibi.... 
Gibi = (qeshë) kush, ku janë...  
W = Kush ku janë! 
W= Ata pra shokët tanë! Ku janë… sa turp s’është askush (hynë në skenë narratori) 
Gibi = Eja, eja mos ki marre, (u drejtohet publikut), ky është spiuni ynë… jo, spiuni çfarë thashë 
unë sufleri ynë, ai që tregon për ne!   
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Narratori:  Unë jam shoku i tyre, si e kam emrin do e zbuloni më vonë! t’ju them të vërtetën, 
këta karafila kanë mbetur vetëm, u kanë ikur të gjithë, të gjithë akrobatët, aktorët e Cirkut, ju a 
do t’i ndihmoni t’i gjejnë.... 
Fëmijët = pooooooo!  
Narratori:  Si do t’i gjejnë?!!!,( përpara bëjnë disa numra akrobacish, si hedhja e 3 topave, 
salto etj, fton disa fëmijë ne skenë) Kush do t’i bëjë! 
W: (aktiviteti) (Kur fëmijët bëjnë akrobacina... bërtet) i gjetëmmmm! Ju do jeni shokët tanë të 
Cirkut! Që të merrni pjesë në trupën tonë të cirkut, duhet t,i vini emrin kompanisë tuaj, 
(shpjegohet se sa herë bëhet diçka e bukur për cirkun, dhe cila skuadër arrin të japë më 
kontribut për cirkun fiton pikë!) 
Narratori: (prezantojmë jurinë që zgjedh aktorët për cirk...) Kemi jurinë e famshme..(emri i 
jurisë) që do të votojë për aktorët më të mirë të cirkut!  
W =  
Narratori: Kemi edhe trupën tonë të xhirimit: Kryeredaktorin e Cirkut zotin .............dhe 
operatorin zotin ........ (hyjnë me muzikë dhe duartrokitje) 
Gibi, W & W =  (mesazhi): Mos marroni se të gjithë jeni unik, të veçantë, të mrekullueshëm, 
kryevepra e Zotit! Mirupafshim nesër !!! (largohen me muzikë dhe duke bërë salto) 
 

1. Loja kafshët kanë etje  
 

Përshkrim: Kafshët janë lënë mbas dore në cirk, ato gati po ngordhin urie dhe etje, ne duhet t’i 
ndihmojmë. 
Pjesëmarrësit: Dy drejtues (Gibi dhe W); Kafshët (që janë fëmijët) 
Mosha: me të gjitha moshat 
Materiale: pjata plastike ose materiale që mund të simbolizojë ushqimin e kafshëve, gota 
plastike për ujin, pengesa që na duhen për gjatë rrugës, kova ose diçka tjetër për të mbajtur 
ushqimin e kafshëve.  
Hapësira: Fusha sportive  
Zhvillimi (është lojë në garë) Fëmijët, të gjithë të sistemuar në një zonë të fushës “pista e cirkut” 
do të thirren nga dy për emër nga Gibi dhe Ë që drejtojnë lojën.  
Kur të dëgjojnë emrin e tyre do të vrapojnë të marrin pjatat plastike ose ushqimin e kafshëve, 
ujin që janë gotat, të vrapojnë deri në pjesën tjetër të zonës të quajtur “kafazi i kafshëve”. Gjatë 
rrugës do të ketë pengesa. Fitorja do të jetë e të gjithë fëmijëve nëse do të arrihet të dërgojnë më 
shumë ushqim ose ujë për kafshët. Në këtë lojë duhet të përshtasin pengesat sipas moshës së 
pjesmarrësve.  
Variante të tjera Disa animatorë mund të përfaqësojnë kafshët e etura në kafaz që mund të 
shqetësojnë dhe mund ta bëjnë të vështirë hedhjen e ushqimit dhe të ujit në kovë nga lojtarët. 
 

2. Loja Kafazët për t’u pastruar (lojë jashtë, variant i lojës së ishullit) 
 

Përshkrim  Pasi i dhanë për të pirë kafshëve është e nevojshme që të pastrohen kafazët. Gibi 
dhe W ju besojnë fëmijëve pastrimin e kafazëve. Mbi të gjitha duhet të arrijnë të pastrojnë 
dyshemenë me leckat.  
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Objektiva Të vendosesh në “shërbim” dhe duke pranuar dhe punët jo të dëshiruara 
Pjesëmarrësit Dy drejtues (Gibi dhe W), Albitër. Lojë për të gjithë  
Materiale: Copa kartonash (ose stof) 40 cm me 40 cm (dy për skuadër), materiale për të vizatuar 
fushën e garës  
Hapësira: Fusha sportive (dy skuadra kundërshtare, në rrjesh njëri pas tjetrit) 
Zhvillimi Fëmijët, do të sistemohen në skuadra në rresht për dy. çdo skuadër do të  ketë shkopin 
që sposton leckën dhe pastruesin. Kur të nisë loja, ai që bën spostuesin e leckës duhet të vendosë 
në tokë dy copat e kartonit (A dhe B) njërën pas tjetrës në drejtimin e mbërritjes. Pastruesi duhet 
të hipi sipër. Një herë mbi copën A, pastruesi do të spostohet më pas tek B. ndërsa ai që bën 
leckën do ti marrë përsëri copat e kartonit dhe do të bëjë të njëjtën gjë deri në mbërritje duke mos 
e lënë pastruesin të vendosë këmbën në tokë. Kur të arrijnë rolet ndërrohen për në kthim. Kur të 
arrijnë në bazë do t’i kalojnë kartonat çiftit tjetër. Do të fitojë skuadra që do të kalojë “në kafaz” 
të gjithë pastruesit sa më shpejtë të jetë e mundur. 

 
3. Loja të rregullojmë tendën (lojë brenda) 

 
Përshkrim Fëmijët që dëshirojnë të bëjnë pjesë në cirk duhet të tregojnë dhuntitë e tyre si 
rrobaqepës. Tenda e bukur dhe me ngjyra ka nevojë të riparohet. 
Objektivi Të bashkëpunojmë për të arritur objektivin.  
Pjesëmarrësit Dy drejtues (Gibi dhe Ë), Arbitër, fëmijët 
Materiale. Copa letrash të ngjyrosura për tu prerë ose stofë të shumë llojshme, kosha (një për 
skuadër, gjilpëre me kokë dhe ngjitëse, karton me vizatimin e një tende cirku (një për skuadër) 
Hapësira Korridore dhe salla (dy skuadra kundërshtare kur duam të bëjmë këto lojëra mund të 
bashkëpunojmë në dy grupet paralele) 
Zhvillimi Fëmijët të vendosur në rresht si skuadër do të kenë dhe koshin me disa copa të 
ngjyrosura të vizatimit të tendës dhe ngjitësen ose gjilpërat me kokë. Kur të nisen duhet të marrin 
një nga këto copa dhe me vrap të arrijnë në kartonin e madh që është vendosur jo më shumë se 
10 m. do të vendosin copën në vendin e duhur (si të formonin një pazëll). Kur e mbarojnë do të 
kthehen ne pikën e nisjes që të mund të fillojë shoku tjetër. Do të fitojë skuadra që do të riparojë 
i pari tendën e vet. (ose kush arrin ta bëjë i pari tendën) 

 
4. Loja e provave të zërit (lojë e madhe e përshtashme për pasdite) 

Përshkrim Pasi keni dhënë ndihmesën e pastrimit të cirkut, riparimin dhe duke i dhënë për të 
pirë kafshëve është momenti të tregojmë se sa vlejmë. Është momenti për të provuar zërat. 
Objektiva Të kuptojmë rëndësinë e të gjithëve.  
Pjesëmarrësit Dy drejtues (Gibi dhe Ë), ekspertë, tranjerë  
Zhvillimi Fëmijët të ndarë në skuadra dhe të ndjekur nga disa Talent Scout do të duhet t’i 
prezantojnë Gibit dhe Ë disa shfaqje për të treguar aftësitë e tyre. Do të jetë gjithçka interesante 
aftësi artistike, të këngës, kërcimit, recitimit, sportive… në cirk shërben gjithcka. 
Për vlerësimin e jurisë: 
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Skeda e pikeve 
Grupi  Simpatia  Aftësitë  Kreativiteti  Shpirti i grupit 
         
         
 
 

DITA E DYTË 
 
(Në kërkim të hundëve) 
 

TEATRI 
Narratori: Përshëndetje të gjithëve, dua t’ju them se mbrëmë në Sheshin e Madh GIBI & W, 
shumë artist ishin gati të paraqesin para publikut talentet e tyre. Gibi & Ë nuk po duken, se ku 
kanë ikur as unë se di… ju a e dini (ju drejtohet fëmijëve) 
(Gibi po pikturon në një kudret) 
W = çfarë po bën, eja shpejt se kanë ardhur fëmijët, e do provojmë diçka të bukur me ta… 
Gibi = Po vizatoj veten time, dua të di nga se jam bërë, si Zoti më ka krijuar! 
W = Si vizaton veten pa asnjë fotografi, është e pamundur! Më jep lapsin, rri aty se të vizatoj 
unë… (fillon e vizaton…)… eja shoku im ku je, (hynë W), ç’na duhet ai të vizatojmë veten tonë! 
Hundën ku e ke…  
W = oh, ku e kam hundën unë… të ikim, të ikim, kemi mbetur pa hundë… 
Narratori: A i keni parë Gibi & W… Hundët e klounëve kanë humbur… janë shumë të 
trishtuar, pa hundët nuk mund të bëjnë askënd me qeshë… A i keni parë gjëkundi ju hundët e 
klounëve?!! 

1. Më duket se i ka marrë një luan, për t’u tall me luaneshën… 
2. një fakir do t’i ketë marrë, se i duhen… kushedi se çfarë… 
3. Unë i kam parë hundët e klounëve disa pregjistatorëve që ishin prishur hundët e tyre… 

Narratori: Kush e di, kush i ka marrë… Ju fëmijë a e dini se kush i ka marrë… Tani t’i hyjmë 
punës. Të gjithë në kërkim të hundëve, kush i  gjen fiton pikë… 
Gibi & W, pa hundët e kuqe janë të trishtuar, duhet t’i bëjmë ta rifitojnë buzëqeshjen.  
Narratori: (Aktiviteti) çdo skuadër të shpik një ngjarja (situatë) komike... 
Narratori: (Mesazhi) Të rifitojmë buzëqeshjen 

Vlerësimi i jurisë për skenën më simpatike me mesazh (pas teatrit) 
 

1. Loja e akrobatit dhe hunda e klounit (lojë jashtë) 
Përshkrim: Jo vetëm DË ka marrë nga karroca e klounit një hundë të kuqe por dhe akrobatët e 
kanë një të tillë, po vrapojnë përreth me fëmijët… çfarë po ndodh? Të shohim. 
Objektiva Të dimë të drejtojmë dhe të njohim fitoren dhe humbjen në mënyrë pozitive. 
Materiale Një hundë klouni 
Hapësira Fusha sportive 
Zhvillimi Marrin pjesë në lojë të paktën tre skuadra që do të shpërndahen në një rreth të madh. 
çdo skuadër do të numërojë lojtarët që këta më pas do të shpërndahen në këtë rreth. Në qendër do 
të jetë e vendosur “hunda e klounit”. Në këtë pikë fillon loja. Animatori do të thërrasë një numër, 
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lojtarëve që i korrespondon ky numër (një për skuadër) do të çohen të vrapojnë jashtë rrethit në 
krahun e kundërt të orës. Kur të kthehen në pikën e nisjes do mund të hyjnë në rreth i cili është i 
përbërë nga lojtarët e vet dhe kundërshtarët për të arritur i pari hundën. Do të marrë pikë ai që 
arrin i pari ta marrë hundën. Nuk lejohen kontakte fizike, as veprime që mund ta bezdisin nga 
ana e kundërshtarëve të cilët janë të ulur. 
 

2. Loja e hundët inatçore (lojë brënda) 
Përshkrim Një fushë plot me hundë të kuqe, të gjithë na shqetësojnë. Kujdes për të qenë i 
gatshëm për “cirkun” tonë do të duhet t’i respektojmë edhe këta ngacmues (shakaxhinj). 
Objektiva Të kapim situatën e ndërlikuar dhe t’i gjejnë zgjidhje problemit 
Ambjent i mbyllur (sallon ose palestre) 
Me skuadra (për punën e pikëve) me sfidë njëshe (ai që do të merret me cirk) kundër të gjithëve 
(hundëve) 
Në rrjesht të shpërndarë të shtrirë me shpinë për tokë dhe në këmbë në një cep të fushës së lojës. 
Zhvillimi Rolet e lojës janë ata që duan te merren me cirk dhe hundët (inatçore). Detyra e atij që 
do të merret me cirk është se duhet të arrijë të kalojë i paprekur fushën “e hundëve të kuqe”. Të 
gjithë fëmijët, përveç njërit, do të jenë të shtrirë në shpinë dhe të shpërndarë në mënyrë që të 
zënë të gjithë hapsirën e fushës së lojës. Kur të jenë të shtrirë nuk mund ta lëvizin trupin por 
vetëm krahët dhe këmbët. Lojtarit do t’i duhet të kalojë nga ana tjeter e fushës pa u prekur nga 
këto “hundë”. 
 

3. Loja gjuetia e hundëve (lojë e madhe mund të bëhet pasdite) 
Përshkrim Me ndihmën e të gjithë fëmijëve Gibi dhe Ë kanë arritur të gjejnë hundët e humbura. 
Për fat të keq ka përsëri hundë të fshehura, mes tyre janë dhe hundët më të famshme të cirkut. Si 
t’ia bëjmë? Spektakli duhet të fillojë dhe hundët që mungojnë janë kryesoret për fillimin e 
spektaklit. 
Objektivi Të kuptojmë se jo gjithçka është gjithmonë e kontrolluar dhe e drejtuar mirë. 
Materiale Fletë (përfaqësojnë hundët e humbura) të formatit 10x10 të palosura në katërsh me të 
shkruarën brenda pikët (për 100 fëmijë: 4 fletë me shkrimin 200, 10 fletë me 75, 20 fletë me 50, 
50 fletë me 30, 70 fletë me 15, 100  fletë me 5, 150 fletë me 1pikë)  
Lojtarët e çdo skuadre nga katër për çdo herë kanë 5 sekonda kohë për të marrë katër letra nga 
fusha të kapur dy e nga dy përdore.  
Zhvillimi Përpara animatorët duhet të shpërndajnë fletët e përgatitura në fushën e lojës duke i 
vendosur ato në vende që duket dhe disa duke i fshehur. Sapo të mbarojnë përgatitjet të gjitha 
skuadrat bashkë do të duhet të gjejnë biletat dhe t’ia çojnë kapo skuadrës së tyre. Me të rën 
bilbili niste katërshja tjetër e këhstu me radhe, cdo gjysëm ore do të ndalojnë për të verifikuar se 
si shkon loja. Në fundin e të tre kohëve, nuk do të fitojë skuadra që ka më shumë fletë, por 
skuadra që ka marrë shumë pikë duke I mbledhur të gjitha vlerat që janë nëpër “hundë” (fletët). 
 

DITA E TRETË: 
 
TEATRI  
(është një pengesë… W1 dhe W2 mundohen të kalojnë por s’ja dalin, rrëzohen…) 
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Gibi = (i merr për dore dhe para pengesës…) Është e rëndësishme të kuptohet mirë se çfarë 
pengese duhet kaluar… ja shumë e lehtë është… (përsëri rrëzohet me te dy), (mbetën keq… 
çohen…) të rifillojmë përsëri… 1, 2, 3… (kalojnë pengesën, përqafohen,  dalin nga skena,) 
Narratori: A e dini se çfarë ka ndodhur?!!!... Nuk gjej fjalë që t’ua them... Oh çfarë tmerri! 
Imagjinoni një cirk pa... (fton fëmijët të gjejnë çfarë... kush e gjen ka një pikë), pa... pa... 
TENDEN E TIJ.  

1. Jooooo, sing, sing, sing (një muzikë në sfond...) 
Narratori: ç’është kjo zhurmë?!!!  

1. Duhet ta dini se mbrëmë natën Tenda është rrëzuar! S’ka qenë moti i mirë si duket. 
Dikush ka luajtur me ne... 

Narratori: Ashtu si nuk ka trëndafil pa gjemba, s’ka as Cirk pa Tendën e tij. 
(hyjnë Gibi & W duke rrëzuar njëri-tjetrin, bëjnë disa nuri tjerë) 
Gibi = Edhe pse tenda është rrëzuar, duhet të bëjmë diçka. 
W1 = Duhet ta marrë vesh i gjithë vendi se Cirku ka ardhë!  
W2 =Na ndihmoni ju lutem (bën sikur qan, qajnë te dy...)  
Narratori: (Aktiviteti) T’i ndihmojmë, se është gjynah! Secili grup do bëjë një publicitet për 
Cirkun! Tani keni 10 min kohë... kush e bën më të bukur fiton pikë më shumë. (ose klounët bëjnë 
diçka dhe fëmijët sipas grupeve imitojnë, ose Çfarë bën animatori fëmijët imitojnë ) 
Narratori: (Mesazhi) Të ndihmojmë atë që ka nevojë!  

 
1. Në grup: 

Detyre nga GB e Dubleju: Le të ndërtojmë pra një publicitet t për cirkun tonë: kartelon, reklamë , 
skenë : do të vlerësohet: origjnaliteti, pjesëmarrja e anëtarëve, realizimi i bukur i publicitetit. ( 
Vlerësohet nga Juria) 
 

2. . Loja e kavot e tendës (lojë jashtë pasdite? ) 
Përshkrim Për të ngritur dhe montuar një tendë të re është e rëndësishme të kemi litar rezistent, 
fëmijë të shkathët për ta manovruar. 
Objektiva Bashkimi bën fuqinë. Rëndësia e skuadrës. 
Ambjenti Lojë e madhe jashtë. Një drejtues (Gibi) 
Materiale Dy litar 10 m.  Katër flamuj, 4 skuadra që vihen përballë në të njëjtën kohë të 
vendosura kryq. 20-50 pjesmarrësish  
Zhvillimi Për të bërë lojën e hërheqjes së litareve është menduar që katër skuadra të përballen në 
të njëjtën kohë. Luhet me dy kavo të lidhura nyje mes tyre në mënyrë që të kemi katër kapo në të 
katër drejtimet. Pas çdo skuadre është i vendosur një flamur, me distancë 3-4 m larg. Kur të nisë 
loja skuadrat tërheqin kavot, lojtari i fundit i rrjeshtit të prekë flamurin. Fiton skuadra që tërheq 
më shumë se të tjerat dhe që arrin e para flamurin. 

- Variante tjetër: Fëmijët do të pozicionohen në rresht në krah të flamurit të tyre. Drejtuesi 
kur nis loja do të thërrasë disa numra, të cilët do të jenë të vetmit që do të shkojnë të kapin 
kavon për ta tërhequr deri tek flamuri 
 
3. Loja e sulmit ndaj tendave (lojë brenda pasdite?, në grup ose në çift  

me skuadrën tjetër paralele) 
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Përshkrim Por si, ndërsa ne mundohemi të rikuperojmë dhe të rindërtojmë tendën e humbur disa 
kërkojnë të na pengojnë… duhet t’i ndalojmë… por gjithmonë me të mirë. 
Objektivi Respekti për gjërat e të tjerëve dhe i objekteve që përdorim çdo ditë në fushë. 
Ambjenti i mbyllur. Një drejtues (Gibi) 
Materiale Topa të bërë me letër, shishe të zbukuruara ose materiale të tjera cirku 
Numri 25/30 pjesëmarrës, 2 skuadra qe përballen në të njëjtën kohë të ndara në mbrojtës dhe 
sulmues. 
Zhvillimi Dy skuadra të vendosura ne dy rrathë bashkëqendror ose dy kuadrate. Lojtarët që zënë 
rrethin e jashtëm (nga ku fillon sulmi) paraqesin inatçitë, kurse lojtarët që ndodhen në rrethin e 
brendshëm janë ata që zmbrapsin sulmet. Brenda rrethit janë vendosur një sërë shishesh plastike 
boshe –të zbukuruara nga fëmijët- që përfaqsojnë tendën tonë, e cila është objektivi i sulmit. 
Fëmijët e vendosur në rrethin e jashtëm, pa pasur mundësinë të lëvizin këmbët nga toka, duhet të 
gjuajnë për të arritur të hedhin të gjitha shishet që përfaqësojnë tendën.  Mbrojtësit, gjithmonë pa 
lëvizur nga vendi i shënuar që janë, duhet të bëhen mburojë ndaj këtyre sulmeve dhe të kërkojnë 
ta mbrojnë. Kur të gjitha shishet të bien, ndërrohen rolet dhe fillon manshi i dytë. Fiton skuadra 
që në pak kohë hedh të gjitha shishet. 
 

4. Loja e kafshëve nën tendë (lojë e madhe  mund të bëhet pasdite duhet 
adoptuar) 

Përshkrim Më në fund të gjithë së bashku kemi pasdite? arritur të risistemojmë tendën e madhe 
dhe kafshët bëjnë festë duke vrapuar të gjithë të lumtur. Por do të na duhet t’i rikuperojmë shpejt 
sepse spektakli duhet te fillojë. 
Objektivi Të dimë të vetmenaxhohemi në lojë. 
Ambjenti jashtë. Dy  drejtues (Gibi dhe Ë) 
Materiale Një karton ku të shënojmë pikët 
Pulla të ngjyrosura ngjitese (të paktën 100 për ngjyrë, për çdo skuadër 25 fëmijë) Nga 20 deri 
100 fëmijë të ndarë në 4 skuadra që përballen në të njëjtën kohë 
Zhvillimi Para fillimit të lojës animatorët do të kenë ngjitur një sërë pullash me ngjyrë (një 
ngjyrë për çdo skuadër) përfaqsojnë kafshët e mbledhura nën tendë në të gjithë hapësirën e garës. 
Në këtë pikë drejtuesi do t’i caktojë çdo skuadre një ngjyrë dhe britmë kafshe (p.sh. skuadra A e 
kuqe britma e elefantit). Pas kësaj faze fëmijët, skuadër për skuadër do të ndahen disa lojtarë si 
kërkues dhe disa të tjerë si shqitës (një shqitës për cdo 10 kërkues). Qëllimi i lojës është gjetje e 
të gjithave pullave të së njëjtës ngjyrë, t’i shkëpusin dhe t’i ngjisin në kartonin e madh. Për të 
bërë këtë kërkuesit do të duhet të kontrollojnë mirë të gjithë hapësirën dhe të lajmërojnë shqitësit 
(të vetmit që mund të shkëpusin pullat dhe ti ngjisin) duke bëre dhe britmën e kafshës siç e ka 
skuadra e tyre. Do të fitojë skuadra që në fundin e kohës do të ketë numrin më të madh të 
pullave. 
Variante Loja mund të modifikohet p.sh. duke I shtuar britmës dhe ecjen që bën kafsha pra të 
bëhen te dyja bashkë. P.sh. kërkuesit e kuq do të duhet të vazhdojnë vetëm duke bëre dhe ecjen e 
elefantit. 
Variant tjetër për ta bërë lojën më të komplikua është të detyrojnë shqitësit të sjellin vetëm një 
pullë çdo here që të shënohen në tabelën e madhe. 
 



 

 11 

DITA E KATËRT: 
 
TEATRI  
(është një pengesë… W dhe W  mundohen të kalojnë por s’ja dalin, rrëzohen…) 
Gibi = (i merr për dore dhe para pengesës… ) Është e rëndësishme të kuptohet mirë se çfarë 
pengese duhet kaluar… ja shumë e lehtë është… (përsëri rrëzohet me te dy), (mbetën keq… 
çohen…) të rifillojmë përsëri… 1, 2, 3… (kalojnë pengesën, përqafohen,  dalin nga skena,) 
Narratori: A e dini se çfarë ka ndodhur?!!!... Nuk gjej fjalë që t’ua them... Oh çfarë tmerri! 
Imagjinoni një cirk pa... (fton fëmijët të gjejnë çfarë... kush e gjen ka një pikë), pa... pa... 
TENDEN E TIJ.  

2. Jooooo, sing, sing, sing (një muzikë në sfond...) 
Narratori: ç’është kjo zhurmë?!!!  

2. Duhet ta dini se mbrëmë natën Tenda është rrëzuar! S’ka qenë moti i mirë si duket. 
Dikush ka luajtur me ne... 

Narratori: Ashtu si nuk ka trëndafil pa gjemba, s’ka as Cirk pa Tendën e tij. 
(hyjnë Gibi & Ë duke rrëzuar njëri-tjetrin, bëjnë disa nuri tjerë) 
Gibi = Edhe pse tenda është rrëzuar, duhet të bëjmë diçka. 
W = Duhet ta marrë vesh i gjithë vendi se Cirku ka ardhë!  
W =Na ndihmoni ju lutem (bën sikur qan, qajnë te dy...)  
Narratori: (Aktiviteti) T’i ndihmojmë, se është gjynah! Secili grup do bëjë një publicitet për 
Cirkun! Tani keni 10 min kohë... kush e bën më të bukur fiton pikë më shumë. (ose klounët bëjnë 
diçka dhe fëmijët sipas grupeve imitojnë, ose Çfarë bën animatori fëmijët imitojnë ) 
Narratori: (Mesazhi) Të ndihmojmë atë që ka nevojë!  
 

1. Në grup: 
Detyre nga GB e Duble ju: te realizojmë kostumet e cirkut dhe sfilatën përkatëse ( për këtë ditë 
përgatitemi që përpara për materialet e nevojshme ,skuadra duhet ta planifikojë) Vlerësohet nga 
Juria 
 

2. Loja e grupit të punëve (lojë ngrohjeje, në grup) 
Përshkrim: Është momenti që të bëjmë grupet e punës, kush për kafazet, kush përgatit ushqimin 
e kafshëve dhe kush tjetër kujdeset për to. Gibi po ndan grupet e punës por si shakaxhi që është 
bën dhe ndonjë shaka… kujdes pra ta ndiqni mirë dhe mos të bini në grackat e tij simpatike. 
Objektivi: T’i pranosh të gjithë si shokë loje, dhe jo vetëm miqtë më të ngushtë. 
Ambjenti: jashtë por që mund të transferohet dhe në ambient të mbyllur 
Materiale: Asgjë. Numri i lirë (lojë e lirë) më pas në grupe. 
Zhvillimi: Të gjithë pjesëmarrësit ecin të lirë nën ritmin e muzikës të shpërndarë në hapësirën e 
lojës, kur drejtuesi të thotë me zë të lartë “Grupi i punës së”(p.sh. “I ….7”). me të dëgjuar këtë 
komandë, lojtarët shpejt duhet të mblidhen dhe të shtrëngohen vetëm duke u kapur pas krahut në 
grup sipas numrit që u thirrën. 
Loja mund të zhvillohet dhe ndryshe. Dy mundësi zhvillimi janë: 
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- Loja vazhdon me eliminimin e atyre personave që, në tentativë për të formuar grupin, nuk 
arrijnë në numrin e caktuar. Vazhdohet kështu deri në eliminimin e të gjithë konkurrentëve dhe 
në shpalljen e çiftit fitues 
- Pjesmarrësit të ndarë sipas thirrjes së animatorit, mund t’i kërkohet grupeve që të vendosen në 
rresht shpejt sipas datës së lindjes, numrit të këpucëve… ose të diskutojnë ndonjë argument 
(cirk, miqësi, interes). E gjithë kjo favorizon njohjen dhe tërheqjen reciproke të lojtarëve. Kur 
animatori të thërrasë prapë: “Grupi i punës” ai shkrihet për t’u formuar ndryshe. Në këtë rast të 
dytë nuk ka persona të eliminuar në lojë. 

 
3. Loja e kafshëve të mërzitura (lojë jashtë) 

Përshkrim: Të lajmë kafshët e cirkut, ato ikin sepse nuk kanë fare dëshirë të lagen, kujdes sepse 
mund të inatosen dhe janë ata që na ndjekin ne pastaj. 
Objektivi Të dimë të dallojmë diferencën e rolit. 
Ambjenti Fushë sportive, 2 skuadra që përballen në të njëjtën kohë 
Zhvillimi Pjesëmarrësit janë ndarë në dy skuadra (kafshët dhe ata që merren me cirk) të 
vendosur në dy linja, njëra përpallë tjetrës, të vendosur me kurriz, rreth dy metra nga njëri-tjetri. 
Përballë çdo skuadre do të shënohet disa metra një linjë fund fushe që do të përcaktojë zonën 
rrethore. Kur drejtuesi të thërrasë p.sh. “kafshë” kjo skuadër do të vrapojë drejt vijës së vet në 
fund, për të kapërcyer duke evituar të kapen nga “Zbutës” të nisur në të njëjtin sinjal. çdo 
gjuajtës mund të kapë vetëm prenë që ndodhet përballë tij. F skuadra që merr më shumë pikë: një 
pikë për çdo pre të kapur; ata që ikin një pikë për çdo fëmijë që kapërcen paprekur linjën e 
fundit. 
Variante të tjera: A)Çdo gjuajtës mund të kapë më shumë pre, pa limit numri. 

B)Pozicioni i nisjes mund të fiksohet: me shpinë dhe si bretkosë, etj. 
Drejtuesi ngre një karton me një vizatimin e një kafshe ose të një circensi që është i lidhur me 
skuadrës. Ky do të jetë gjuajtësi kur drejtuesi të ngrej lart kartonin. 
 

4. Loja të gjithë të pastrojmë (lojë brënda, në grup) 
Pershkrim Pasi u lodhëm duke pastruar kafshët tani të merremi me pastrimin e tokës.  
Objektivi T’i afrohemi të tjerëve duke i respektuar.  
Ambjent të mbyllur. Të gjithë fëmijët përveç dy janë të shpërndarë. 
Materiale Asgjë. 
Zhvillimi Të gjithë fëmijët të shpërndarë nëpër dhomë përfaqësojnë “tokën”. Të dy “të 
përjashtuarit” janë pastruesit dhe pozicionohen pas murit, pranë animatorit. Kur fillon loja, 
fëmijët përvec pastruesve, fillojnë të lëvizin të lirë nëpër dhomë. Kur animatori thotë “stop” të 
gjithë pjesmarrësit do të hidhen në tokë me barkun poshtë dhe me krahët dhe këmbët e hapura, të 
kërkojnë të ngjiten pas çimentos si “pisllëk i vështirë”. Kur të gjithë fëmijët janë në tokë 
pastruesit duhet të shkojnë tek çdo fëmijë që t’i shkëpusin nga toka dhe t’i “përmbysin”. Mund të 
kërkojnë t’i shkëpusin nga toka duke i tërhequr fëmijët nga krahët ose nga këmbët ose duke i 
shtyrë nga ana e belit. Kur të dy pastruesit të kenë arritur të shkëpusin të gjithë fëmijët, rolet 
ndërrohen dhe vendosen dy të tjerë di pastrues.  
Fiton çifti që arrin të shkëpusë të gjithë nga toka në kohën më të shkurtër.  
 



 

 13 

5. Loja e madhe e majmunëve (lojë e madhe, pasdite dhe  individuale) 
Pershkrim: Pothuajse kemi mbaruar me sistemimin e të gjithë kafshëve, na ngelet vetëm të 
verifikojmë se të gjithë kafazët e majmunëve janë në rregull.  
Objektivi:Të dimë të vetmenaxhohemi. 
Ambjenti: jashtë, mund të bëhet dhe brenda nëse pjesmarrësit nuk janë shumë. Lojë individuale 
(mund të jetë dhe me skuadra duke I mbledhur pikët nga pjesmarrës të vetëm. 
Materiale: të ndryshme për pikët e lojës  
Zhvillimi: Përpara fillimit të lojës animatorët duhet të përgatisin, duke hedhur në fushën e garës, 
pikë loje (kafazët e majmunëve) ku fëmijët duhet t’i gjejnë për të përballur një prove individuale 
(fëmija kundër propozimit të animatorit). Provat mund të jenë të llojeve të ndryshme:  

- Prova aftësie 
- Prova laboratori 
- Prova sportive  
- Prova musikali 
- Për të lehtësuar lojën për cdo lloj prove ofrohen katër mundësi, pasi loja ësht individuale 

Kur fëmijët të kërkojnë pikët do të gjejnë majmunët simpatik që përfaqësojnë provat për tu 
kaluar dhe është e nevojshme vertetimi i kalimit nga ai kafaz. 
Kur fillon loja çdo fëmijë do t’i shpërndahet një modul dhe një stilolaps. Me këtë modul cdo 
fëmijë do të bëjë dy gjëra: 

A. Do t’i duhet të intervistojë shokët e skuadrave të tjera për të plotësuar pjesën e 
brendshme te modulit (pjesë loje që e drejton vetë) 

B. Do ti duhet të kalojë provën e paraqitur në pika të ndryshme të lojës për të marrë vulat që 
vërtetojnë kalimet e fëmijëve në pikat e lojës. 

Do të fitojnë fëmijët që do të kalojnë të gjitha provat. Mund të jepen çmime speciale mbi 
modalitetin e kalimit të provave. 
 
 
 
 
Moduli me pyetjet:  
Emri Artisti i preferuar Cfarë sepicaliteti në 

cirk 
Shoku, shoqja e 
ngushtë 

    
    
    
    
    
 
Vulat e katër provave 
 
Prova e aftësisë 

 
Prova e laboratorit 
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Prova sportive 

 
Prova muzikore 

 
 
 
 
 
 

DITA E PESTË: 
 
Nga teatri vlerësohet direkt prova e besimit nga juria  
 
TEATRI 
(hyjnë Gibi & W-të, është e vizatuar një vijë e drejtë në tokë, njëri mundohet ta kalojë, bën sikur 
s’mundet, vjen tjetri) 
W = çfarë po bën? 
Gibi = Dua të kaloj këtë vij!  
W = Provo se është shumë thjeshtë... (Provon Gibi përsëri por s’arrin...) ja, (e kalon Ë 
menjëherë sipër...) 
Gibi = Ashtu është shumë lehtë, do e kisha kaluar edhe unë, por a je i zoti të kalosh nënë të.... Të 
provojnë fëmijët a munden...  
Aktiviteti: (të gjithë më radhë nën litar, kush kalon pa prekë litarin fiton pikë ose lojë besimi me 
rrathë)  
Narratori: (Mesazh)i: Të gjejmë modalitet të reja për të përballuar vështirësitë 
 

1. Loja akrobati  thotë…. (lojë nxemje, në grup) 
Përshkrim Të gjithë gati erdhi akrobati i madh, më i guximshmi… do të shohë të gjithë circensi 
për të vlerësuar se cilët mund të bëjnë pjesë në skuadrën e tij. Gati të gjithë në pistë është 
momenti të vendosemi në provë. 
Objektivi Të favorizojmë përqëndrimin dhe kujdesin e fëmijëve në respektimin dhe bërjen e 
dorëzimeve. 
Ambjenti Lojë jashtë por që mund të transferohet dhe në ambient të mbyllur  
Zhvillimi Të gjithë pjesëmarrësit ecin të lirë nën ritmin e muzikës të shpërndarë në hapësirën e 
lojës. Drejtuesi (akrobati) në një moment do të ndërpresë muzikën dhe do të bërtasë “akrobati 
thotë që…” I ndjekur nga një urdhër. Të gjithë fëmijët duhet të ndjekin urdhrin e dhënë pa u 
gabuar. P.sh. akrobati  thotë që të vendosim dorën e djathtë në kokë! Kush gabon mund të 
eliminohet ose të ketë një dënim. 
 

2. Loja stafeta e akrobatit (lojë jashtë bredna grupit ose me klasën 
paralele) 

Përshkrim Pasi kane kaluar provën e parë tani gjërat komplikohen. Miku ynë akrobat do të 
verifikojë se sa ne jemi atlet dhe sa jemi të përshtatshëm për këtë rol. 
Objektivi Të dimë të drejtojmë mënyrën e saktë “stresin” e garës dhe të përballjes. 
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Ambjenti Fushë sportive. Skuadra që përballen në të njëjtën kohë 
Zhvillimi Kur të nisë loja i pari në rrjesht duhet të shtrihet para rreshtit të vet me barkun sipër, i 
dyti duhet ta kapërcejë (pa e shkelur)! Shoku dhe të shkojë të shtrihet si ai rreth 40 cm larg si 
distancë, dhe kështu me rradhë të derisa të shtrihen të gjithë. Në këtë pikë ai që u ul në fillim 
çohet, kapërcen të gjithë dhe shtrihet përsëri në fundin e rrjeshtit, loja fillon në këtë mënyrë deri 
sa të arrijnë në anën e kundërt të fushës së garës duke kaluar në linjën e mbërritjes. 
Një variant tjetër: a) Kur fillon loja i fundit i rrjeshti duhet të shtrihet dhe të zvarritet nën këmbët 
e shokëve derisa të arrijë tek i pari i rrjeshti, më pas duhet të çohet dhe të vendoset me këmbët e 
hapura që të lejojë kalimin e shokëve të tjerë. 
b) I pari i rrjeshtit shtrihet, si në lojën origjinale, ndërsa i dyti pasi ka kapërcyer të parin, 
vendoset me këmbë të hapura. Në këtë pikë i treti i rrjeshtit kapërcen të parin, kalon poshtë 
këmbëve të të dytit dhe shtrihet përsëri, dhe kështu me rradhe derisa skuadra të arrijë në anën 
tjetër të dhomës.  
 

3. Loja të vrapojmë me rreth (lojë brënda jo aq e përshtatshme) 
Përshkrim Për të qenë akrobat të zotë është e rëndësishme të dimë të stërvitemi me mjete më të 
vështira.  
Objektivi Të kemi besim tek shokët. 
Ambjent të mbyllur  
Materiale Rrathë druri që përdorim për palestra (për një çift). Fëmijët ndahen kështu: në një cep 
të dhomës të gjithë “të fortët” me rrathët në dorë dhe një copë litar i rrethon nga ana tjetër e 
dhomës, të shtrirë me shpinë akrobatët. 
Zhvillimi Të fortët duhet të kalojnë dhomën të arrijnë deri tek akrobatët, të cilët duhet të kapin 
ose litarin ose rrethin, dhe më pas të tërheqin akrobatët në anën tjetër të dhomës. Fiton çifti që i 
pari kthehet në bazë. 
Mënyra: Kjo lojë mund të bëhet vetëm në ambient të mbyllur, dhe mbi tëgjitha është e 
nevojshme një dysheme e rrëshqitshme që t’i lejojë të tërhiqen pa u gërvishtur. 
 

4. Loja Akrobatët dhe sfida e madhe (lojë e madhe) 
Përshkrim Gati ia dolëm! Kryetari i akrobatëve është i kënaqur me ne. Para se të na pranojë në 
grupin e vet do na verë në provë.  
Objektivi Të kuptojmë një situatë dhe ta zgjidhësh me strategji. 
Ambjenti jashtë, mund të bëhet dhe brenda nëse pjesmarrësit nuk janë shumë.  
Zhvillimi Dy ose më shumë skuadra do të përballen duke kërkuar të fitojnë flamurin kundërshtar 
simbol të grupit të akrobatëvë të cilit i është besuar. 
Si luhet: çdo përbërës i skuadrës do t’i shpërndahet një karton, ka të shkruar një rol që ai do të 
prezantojë. P.sh. çdo skuadër do të jetë e formuar nga: 

1. Një akrobat 10 pike 
2. Dy zëvendës kapo akrobatësh 5 pikë 
3. Tre ekuilibrist litarësh 6 pike 
4. Katër akrobatë 4 pike 
5. Dy persona që bëjnë ushtrime me trupin (elastik)  6 pike 
6. Tre burra te mëdhenj 3 pike 
7. Një kloun fitues 
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Kur të nisë loja do të kërkojnë të marrin flamurin, ose flamuj kundërshtarë që ruhen në një vend 
që shikohet mirë. Lejohet të vrapohet por jot ë refuzosh “përballjen” me një kundërshtar që duhet 
ta prekë me dorë. Do të fitojë sfidën kush ka kartonin me gradën më të madhe. Nëse sfidohet një 
person me flamurin në dorë (ndësa futet në bazë) dhe ky humbet sfidën flamuri do të kthehet në 
bazë. 
Rregulla të tjera: lista sipër ka të listuar gradën e madhe dhe të voglën me disa përjashtime.: 

- Akrobati kapo fiton me të gjithë por jo me cloun; 
- Në rast se gradët janë njëlloj lojtarët janë të shpëtuar. 

Çdo lojtari i jepet më shumë se një jetë. Në rast se mundet duhet të grisë njërin prej kartonave të 
jetës që ka. 
 

DITA E GJASHTË 
 
Gb e Duble ju na propozojnë një kuic direkt gjatë teatrit e cila vlerësohet nga juria 
 
TEATRI  
Narratori: Xhonglierë, xhonglierë... xho....ooo....nglierë!!! 

1. Përshëndetje si jeni mirë! 
Narratori: A i keni parë xhonglierat kund!!! a kanë kaluar nga kjo anë? (hynë një fëmijë më 
patina, ose biçikletë… bën si i fortë…dhe del). Mbrëmë më thanë se donin të shkonin për 
pushime! Unë edhe pse ju thashë se këtu jemi në pushime, ato bënë valixhet gati dhe u nisën pan 
a përshëndetë. 

2. (hynë një tjetër fëmijë që bën si akrobat) Sa keq! Pa ju përshëndetur. Ndoshta kanë ikur, 
se kanë parë se ju fëmijët jeni më të mirë se ata, janë bë xhelozë! 

Narratori: Punë e madhe, vazhdojmë edhe pa ta! Kush është i zoti të bëjë numra shpejtësie 
këtu… ose ndonjë gjë tjetër… (fëmijët dalin… barojnë fëmijët… hynë Gibi & Ë/të) 
(Gibi që shkruan në një dërrasë të zezë, ose kartelon, shkruan +; _, afrohet Ë dhe e pyet) 
W = çfarë po bën Gibi? 
Gibi = gjeje?  
W = (mundohet por se gjen, fton fëmijët me e gjet…) 
Narratori: (Aktiviteti) (duhet të gjejnë domethënien e +; _), cila skuadër e gjënë më parë fiton 
pikët. 
Narratori: (Mesazhi)  
 

1. Në grup.  
të lidhur nga dy nga dy  me një kordon nga njëra këmbë dhe nga njëra dorë  çifte imitojnë lëvizje 
të  njërit pre të dyve i cili është origjinali   .. ky origjinial mund të lëvizë sipas komandave të 
animatorit ose sipas fantazisë së tij.  
 

2. Loja xhongleri  skulptor…. (lojë brenda grupit) 
Përshkrim Të gjithë në çifte… para se të fillojmë stërvitjen për t’u bërë xhongler duhet të 
shohim nëse jeni artist në gjithçka. Për të qenë xhongler duhet para së gjithash të dimë të luajmë 
me fantazinë dhe të jemi skulptor…. por skulptor imagjinar. 
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Objektivi Të favorizojmë përdorimin e fantazisë dhe të krijimtarisë. 
Ambjenti i jashtëm por që mund të transferohet dhe në ambjent të mbyllur  
Zhvillimi Të gjithë pjesmarrësit janë në çifte, njëri përfaqëson një masë argjilë dhe tjetri 
skulptorin. Kur të fillojë argjila mbyll sytë dhe drejtuesi i tregon skuptorit një karton me emrin e 
një objekti ose një situatë që lidhet me xhonglerinë. Në këtë pikë skulptori duhet të paraqesë 
duke lëvizur kyçet e shokut që përfaqëson argjilën , atë çka i ka kërkuar drejtuesi. Pas pak 
minutash pyetet argjila se si u ndie para se të ndërrojnë rolet. 
Loja mund të modifikohet duke i dhënë jete skulpturave. Në këtë gjë pasi I është dhënë një 
situatë (jo më një objekt)  argjila do të marrë jetë dhe duhet të vënë në skenë situatën në të cilën 
janë futur. 
 

3. Loja zhonglerët dhe ritmi (lojë jashtë) 
Përshkrim Një xhongler i zoti duhet të di të mbajë ritmin, është thelbësore për të arritur që të 
bëjë spektakël të madh… në këtë provë Gibi dhe W do t’ju vënë në provë për të parë si arrini t’ja 
dilni mbanë dhe me këtë aftësi.  
Objektivi Të përballojmë “stresin” e garës dhe të përballjes. 
Ambjenti jashtë.  
Zhvillimi Një grup (mbrojtësit) masin kohën me duar duke numëruar me zë të lartë (dhe me 
ritëm) deri në 100 të rregulluar në rrethin dhe të larguar nga njëri-tjetri (rreth 2 metra). Grupi 
tjetër (sulmuesit) duke u nisur nga një, duke bërë një gjarpërushe mes fëmijëve në rreth. Çdo 
pjesëmarrës bën një zig-zag dhe duke u kthyer në pikën e nisjes nis të dytin. Një arbitër do të 
numërojë xhirot e bëra. Kur mbrojtësit do të arrijnë në 100 do të ndërrojnë rolet. Fiton skuadra 
që do të bëjë më shumë xhiro në këtë vrap.  
Variante për të   modifikuar lojën  

A. Një variant do të jetë nëse shtojmë dhe një top mbrojtësve që do t’ju duhet të bëjnë 100 
kalime në vend që të numërojnë. 

Një tjetër variant është nëse shtojmë një top sulmuesve që duhet të drejtojnë topin me këmbë 
mes mbrojtësve. 
 

4. Loja topi i çmendur (lojë brënda në grup) 
Përshkrim Zhonglerët e zotë duhet të arrijnë para së gjithash të kontrollojnë “topat”… por 
kujdes sepse disa herë duke i rrotulluar ato mund të çmenden dhe të rrotullohen më shume se 
ç’mendojnë .  
Objektivi Të pranojmë dhe të “drejtojmë” eleminimin nga një lojë. 
Ambjenti Lojë në ambjent të mbyllur  
Materiale Një top i butë. 
Zhvillimi Lojtarët janë të vendosur në rreth me këmbët e hapura, në mënyrë që këmba e njërit të 
jetë afër me këmbën e tjetrit. Mes lojtarëve janë një ose dy topa; secili duhet të kapë topin (që 
duhet të jetë gjithmonë për tokë), dhe gjithmonë me të njëjtën mënyrë duhet ta nxjerrë jashtë 
rrethit duke e kaluar mes këmbëve të një lojtari tjetër, i cili, duhet të kërkojë ta shmang me duar 
duke ulur kurrizin por pa përthyer këmbët. Lojtari që e lë të kalojë topin përmes këmbëve 
eliminohet. Fitojnë dy të fundit që ngelen. 
Variante për të   modifikuar lojën  
A. Një variant është të bëhen më shumë rrathë eliminimi, duke çuar në finale fëmijët e mbetur 
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B. Një variant është t’ju mbash lojtarëve të dyja duart e bashkuara në grusht për ta bërë më të 
vështirë kontrollin.  
Pista 
 

5. Loja katër cepat e zhonglerëve (lojë e madhe një pasdite) 
Përshkrim Për të parë nëse jemi gati për vendin e zhonglerave duhet të kalojmë dhe 4 provat e 
fundit ku Gibi dhe Ë duhet të verifikojnë nëse janë të gjitha në rregull për të bërë këtë zanat. 
Objektivi Të përshtatemi me situata të ndryshme. 
Ambjenti Lojë jashtë mund të bëhet dhe brënda nëse janë pak fëmijë 
Materiale module për të shënuar pikët për të 4 cepat (për drejtuesit), materiale të ndryshme për 
pikët e lojës, kronometër  
Zhvillimi Të 4 skuadrat janë të ndara nëpër 4 cepat e fushës sportive. Në çdo cep do të jetë një 
drejtues tek pika e lojës. Në qëndër të fushës drejtuesi me një kronometër që do të shikojë kohën. 
Në çdo cep drejtuesi me ndihmësat do t’i propozojë skuadrave një provë. Pas një minutazhi të 
caktuar, drejtuesi do të bëjë ndërrimin. Në këtë moment skuadrat do të rrotullohen në drejtimin e 
akrepave të orës në pikën tjetër të lojës. Pas 4 ndërrimeve të gjitha skuadrat do ti kenë kaluar 
provat e parashikuara. Do të fitojë kush ka pasur pikët më të mira duke mbledhur rezultatin e 4 
provave. 
    Provat mund të jetë: 
• Gjuajtje në kosh (në rrjesht nga një gjuajtje secili deri në mbarimin e kohës) 
• Pyetje mbi cirkun (do të paraqiten një sërë pyetjesh mbi cirkun animatori duhet t’i 

përgatisë 
• Driblime me top volejbolli (në rreth duhet të driblojnë duke mbajtur pikët më të mira) 
• Kalime mbi një tra ose litar (në rrjesht një e nga një deri në fundin e kohës) 

Shënim: Kriteri për shënimin e pikëve në provat teke do të jetë: 1 pikë për të klasifikuarin e 
fundit, 2 për të parafundit, 3 të tretin nga fundi dhe kështu me rradhë. Në këtë mënyrë do të 
kalojnë në mënyrë homogjene për përcaktimin e pikëve finale të dhënë nga shuma e të 4 
provave.  
 

DITA E SHTATË: 
 
Detyrë nga Teatri Gb e Dubleju: një ulërime e veçantë e një gjest i veçantë për çdo 
kompani cirku: Vlerësohet nga Juria 
 
TEATRI  
Gibi = (luan me litar… W i  ulur në stol…) nuk di të hidhem në litar… (provon përsëri…) nuk 
di, nuk di! Po ti pse rri atje, eja më ndihmo! 
W = Po mendoj, një gjë… si ka mundësi që ekzistoj?!!!  
Gibi = edhe unë them, si ka mundësi s’arrij të hidhem në litar! 
 W = çohu, shpejt se sot kemi një spektakël të madh! ka ardhë edhe magjistari, me valixhen e tij 
magjike, kushedi se ç’do na bëjë… 
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Narratori: Askush se çanë kokën për spektakël, secili për hesap të vet, dikush po fle akoma, 
dikush tjetër po bën tualet, dikush në banje, një tjetër po ha mëngjesin… na duhet të bëjmë 
rrethin e madh të Cikut.  
Ejani bashkohuni me mua, kapuni për dore dhe bërtisni sa të mundeni! Cirku! Cirku!  se ndoshta 
do të zgjohen nga gjumi i indiferencës  
aktiviteti: (i ftojnë fëmijët të bërtasin!!!, bëhet skena me personazhe të ndryshme) gjejmë zërin, 
bërtitjen origjinale të grupit 
(fton grupet të bëjnë diçka për cirkun, p.sh, 1) fletën; 2) spërkaten); 3) urën: 4) biçikletën; 5) 
rrathët, 6) litarin etj, pozicionohen ne skenë pasi ta kenë bërë në mënyrë individuale e bëjnë të 
gjithë së bashku)  
Magjistari: (hap valixhen…. merr disa shamia dhe bën!) Abrra kadabrra…. 2x…. 
Angazhimi: Të gjithë së bashku bëjmë një grup 
 

1. Loja mirëseardhja e cirkut (lojë brënda grupi ose edhe e improvizuar 
për të gjitha skuadrat së bashku) 

Përshkrim Të gjithë gati erdhi momenti për t’u nisur në cirk. Para se të nisemi e rëndësishme 
është të ndjekim ritin e përshëndetjes. 
Objektivi Të favorizojmë përqëndrimin dhe kujdesin e fëmijëve në respektimin dhe bërjen e 
dorëzimeve. 
Materiale Një magnetofon dhe një mikrofon  
Zhvillimi Të gjithë pjesmarrësit lëvizin sipas  ritmit të muzikës. Kur të ndalojë muzika të gjithë 
bllokohen dhe drejtuesi bërtet: “në cirk përshendetet si…”  në takim me kryetarin e bashkisë, si 
dy fëmijë, si miq që nuk janë parë prej kohësh… secili duhet të ndjekë treguesit dhe të 
prezantohet me atë që ka pranë. 
 

2. Loja Kapiten Cirku (lojë jashtë me dy skuadra ose në grup) 
Përshkrim Po nisemi! Por si Gibi vjen me një kapele të madhe prej Admirali mbi një anije. Në 
ditët e Cirkut ndodh me të vërtetë gjithcka…. dhe atëherë të gjithë mbi anije duhet të nisemi!.. “ 
Lëshoni fucitë!” 
Objektivi Të luajmë me fantazinë. 
Ambjenti jashtë.     Të gjithë në hapësirën e lojës  
Zhvillimi Në fillimin e lojës animatori (GiBi) tregon një histori që e bën veten protagonist në 
komandën e një anijeje bashkë me disa marimarë. Në një moment bërtet një komandë të parë: 
“Po vjen Admirali Gibi”. Pas komandës të gjithë pjesmarrësit, të mësuar pak përpara nga 
animatori, duhet të vendosen në rrjesht përpara Admiralit të tyre. Pas urdhërit të parë, Gibi (me 
seriozitet) duhet të shpjegojë se si është e ndërtuar anija duke u nisur nga urdhëra të tjerë. 
P.sh. nëse bërtet “Të gjithë në kuvertë” fëmijët duhet të vrapojnë në zonën që përfaqëson 
kuvertën. Nëse bërtet “Të gjithë tek kiçi” fëmijët do të spostohen, me vrap, në zonën e kundërt të 
fushës. Admirali mund të bërtasë: “ana e djathtë” ose “ana e majtë” për të çuar fëmijët në zonat 
që përfaqësojnë bordet e anijes. Pas komandave, animatori mund të nisë urdhëra të tjerë, si të lajë 
kuvertën ose xheste të tjera, që marinarët duhet të përsërisin.  
E rëndësishme për arritjen e lojës është urdhëri: “Të gjithë në depo”, pra zona mbrapa kuvertës, e 
përcaktuar për vazhdimin e lojës. Të paraqitur të gjithë “urdhërat”, fillon faza e dytë e lojës. 
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Kapiteni përdor në vazhdim komandat e ndryshme, që fëmijët duhet të bëjnë pa u gabuar. Loja 
fillon kështu derisa fëmijët të gabojnë.  
Në këtë moment fillon faza e tretë e lojës; në fakt ata që kanë gabuar, për një ndryshim të 
çuditshëm gjenetik, transformohen në circens të ndryshuar dhe pozicionohet në zonën e anës së 
majtë ose të djathtë të anijes, pranë animatorit. Në këtë pikë është e mundur nisja e një urdhëri të 
ri: “Mbërrijnë circensët e ndryshuar”. Futen në lojë të gjithë fëmijët e eliminuar, që kërkojnë të 
prekin sa më shumë marinarë për t’i kthyer dhe ta në circens të ndryshuar. Marinarët e shkretë, 
për t’ju shpëtuar duhet të shkojnë tek zona e depos para se të preken. Në këtë fazë të tretë, 
marinarët mund të kthehen në circens në dy mënyra: duke gabuar udhërat e Admiralit ose të 
preken nga circensët e tjerë. Fiton marinari që rri I fundit në garë. 
 

3. Loja cirku në Ishull (lojë brenda në grup) 
Përshkrim Dita e cirkut është një ditë e çuditshme, ku gjithçka mund të ndodhë, mund të 
ndodhemi në një moment nga një dhomë në një ishull në mes të detit. 
Objektivi Të kalojmë frikën e kontaktit fizik dhe të nxitjes së bashkëpunimit dhe të mikpritjes. 
Materiale Pjesë kartonash dhe fletë gazetash. 
Zhvillimi Vendosen mbi dysheme ishujt e bërë p.sh. nga pjesë kartonash dhe faqe gazetash; kur 
nis muzika të gjithë pjesmarrësit lëvizin nëpër dhomë pa shkelur ishujt. Kur muzika të ndalojë të 
gjithë duhet të strehohen mbi njërën prej ishujve (një ishull mund të mbajë disa persona). Duke 
vazhduar lojë animatori e pakëson numrin e ishujve por… të gjithë duhet të arrijnë të fusin një 
këmbë brenda saj. Kush ngelet jashtë eleminohet.  
Ta bësh lojën në skuadra ku lojtarët duhet të jenë të vëmendshëm se kë të mikpresin në ishull për 
të arritur të eleminojnë lojtarët e skuadrave të tjera.  
 

4. Loja Sfida e madhe e cirkut (lojë e madhe pasdite) 
Pershkrim Nuk mund të jetë Cirku pa një sfidë të madhe në miqësi. Ky është momenti të gjithë 
kundër të gjithëve, për tu njohur, kënaqur dhe luajtur nën ritmin e Cirkut. 
Objektivi Të dish të vetdrejtosh dhe të albitrosh. Lojë jashtë  
Materiale module letra pjesmarrësish me një numër nga 1 deri në 5, tapa ose objekte që 
paraqesin “jetën”  
Zhvillimi Të gjithë të shpërndarë. Kur të nisë loja duhet të fillojnë të sfidojnë kundërshtarë për të 
fituar jetë të tjera. Si ta sfidosh kundërshtarin? Mjafton të prekësh një kundërshtar duke thënë 
“Cirku”. Kështu fillon sfida. Si bëhet për të vendosur nëse prova u bë?  
Vendimi I takon BIM BUM BAM-it. Sfida vendoset në bazë të shumës të numrave që kanë dalë. 
Në këtë pikë shikohet mbi karton numrat e shënuar të dy pjësmarrësve dhe nëse shuma është psh. 
7 do të zhvillohet sfida shtatë  . Nëse njëri mbaron sfidat mund të shkojë tek drejtuesi që do të 
japë një jetë të re që të lejon të vazhdosh lojën. 
Hipoteza sfidash 
 
1 dhe 6 Qesh mirë kush qesh i fundit  Zhvillimi: të dy konkurentët duhet të shohin dhe ta 
bëjnë të qeshë sfidantin pa qesh ata vetë ose ngërdheshur. 
2 dhe 7 Mbajtja e frymës më gjatë  Zhvillimi: të dy konkurentët duhet të mbajnë 
frymën. Fiton kush e mban më gjatë. 
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3 dhe 8 Sytë hapur    Zhvillimi: të dy konkurentët duhet të mbajnë sytë e 
hapur pa lëvizur qerpiku. Fiton kush reziston më gjatë pa lëvizur kapakët e syrit. 
4 dhe 9 Vokal I gjatë    Zhvillimi: pasi është zgjedhur një vokale, të dy 
fëmijët duhet të lëshojnë një tingull të vokalit të vendosur. Fiton kush arrin ta mbajë më gjatë pa 
marrë frymë. 
5 dhe 10     Zhvillimi: duhet të zgjedhin një gërmë. Në këtë 
pikë, në turn, cdo lojtar thotë një emër që fillon me gërmën e zgjedhur. Fiton kush nuk gabon, 
pra kush arrin të përgjigjet here pas here pa përsëritur një emër të thënë ose të vonojë në dhënien 
e përgjigjes më shumë se pesë sekonda. 
Variante për mosha të ndryshme 
Mjafton të modifikosh sfidat. 
Variante për të   modifikuar lojën  

A. Një variant është të vështirësosh sfidat duke vendosur 10 në vend të 5 
Një variant i dytë është të luash në skuadër. Ku nuk mund të sfidojë shokët e mi por në të njëjtën 
kohë nëse mbaroj jetët duhet tua kërkoj shokëve të mi. Fiton skuadra, që duke mbledhur të gjitha 
jetët, ka më shumë. 
 

DITA E TETË 
 
TEATRI  
Magjistari: Më në fund mund të them se ja arrita!  
Ditë…. çfarë po them…. muaj…. bile, jo muaj por vite të tëra duke u stërvitur e tani jam gati t’i 
prezantoj botës mbarë magjitë e mija fantastike. magjia, ta dini ju është diçka shumë fantastike, 
është diçka që mund të shihet, por mbi të gjitha është diçka e fshehur brenda secilit prej nesh. 
Është diçka që ndihet dhe provohet: është diçka mahnitëse, është emocion, është entuziazëm. 
Unë mendoj se tani në mes nesh është dikush që po bën një magji pa u vënë re nga të tjerët. Ose 
dikush do kujtohet për gjërat magjike. Kujtohuni se edhe ju një ditë do të thoni “Jam gatë të 
paraqes numrin tim të magjisë!” 
Narratori: Edhe Gibi & W-të, po mundohen të bëjnë magji me diellin!  
(hyjnë Gibi & W- të e mundohen me fusin diellin në thes…)  
Gibi = Ah… më iku…. 
W = Edhe numa më iku! 
W = ejani se do dalë përsëri…ejani se po na presin fëmijët, të paraqesim numrin e radhës. 
(Gibi po shkruan në dërrasë të zezë, Jam + kam = Ë- të  i bëjnë me shenjë se çfarë do thotë) 
Narratori: (Aktiviteti) kush e gjen se çfarë do të thotë jam? (fëmijët përgjigjen në mënyrën e 
vet...); po Kam (përsëri përgjigjen në mënyrën e vet), po, Jam + Kam = ........ (ai grup që e gjen 
fiton pikë) ose imitojnë 4 situata me gjeste, fëmijët duhet t-i gjejnë 
Narratori: (Mesazhi) magjia e diellit na sjell, dritë, ngrohtësi, forcë dhe jetë, edhe magjia Jam + 
Kam sjell ...., Ku Zoti të ka falë inteligjencë, je pra i sjellshëm, ke dhunti të mira pa tjetër të vjen 
dëshira ......  
 

1. Loja kapelja magjike (lojënë grup) 
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Përshkrim Kujdes sepse kur flasim për magji ajo mund të ndodhë gjithcka. Objektet mund të 
marrin jetë dhe të bëjnë gjëra të çuditshme. P.sh. kujdes me “atë kapele” sepse ai që e vë i vjen 
një dëshirë e madhe për të kërcyer. 
Objektivi Të favorizojmë njohjen dhe të tejkalojmë ndrojtjen. 
Ambjenti Lojë jashtë  
Zhvillimi Të gjithë në rreth dhe përsërisin lëvizjet e kërcimit të cilat i bën ai që ka vënë kapelen  
dhe është në qendër të rrethit, por kujdes sepse shpesh kapelja magjike fluturon në kokën e 
ndonjë tjetri në mënyrë që të gjithë ta kenë famën e qendrës së rrethit!. 
 

2. Loja topi magjik (lojë jashtë me grupin ose me dy skuada ose edhe 
pasdite) 

Përshkrim Një top që bllokon personat…. por si kjo është magji! 
Objektiva Të luash në mënyrë korrekte për respekt të shokëve. 
Materiale Një top 
Zhvillimi Të gjithë fëmijët janë të shpërndarë me rregull në fushën e lojës. Drejtuesi jep nisjen e 
lojës dhe të gjithë fillojnë të lëvizin të lirë nën ritmin e muzikës. Kur të ndalojë muzika animatori 
do të bërtasë STOP. Të gjithë do të ndalojnë dhe qëndrojnë me këmbët “të bllokuara” në tokë 
deri në nisjen tjetër. Ndërkohë animatori do të hedhë topin sipër që të bie në mes të grupit, kush e 
kap duhet të eleminojë një fëmijë të skuadrës kundërshtare duke I gjuajtur. Kush goditet qëndron 
I ngurtësuar në mes të fushës. Fiton I fundit që qëndron. 
Topi mund të rrokulliset dhe jo të hidhet. 
Loja mund të ndërlikohet nëse i shtojmë rregullin nëse njëri bllokon topin që hidhet 
“ngurtësohet” kush e ka hedhur. 
 

3. Loja magjistari kurioz (lojë brënda) 
Përshkrim Miku ynë magjistar, përveç se është shumë i zoti në mjetet e tij magjike, është dhe 
shumë kurioz. Kujdes pra kur ta takoni sepse mund t’ju bëjë shumë pyetje. 
Objektivi Të kalojmë frikën e atij që është ndryshe nga ne. 
Materiale Karrike për të gjithë. 
Zhvillimi Të gjithë të ulur në karrike dhe drejtuesi (magjistari kurioz). Kur të nisë loja të gjithë 
lëvizin në hapsirën brenda rrethit. Kur magjistari ulet të gjithë të tjerët duhet të ulen sa më larg 
tij. Dy të cilët do ti ulen në krah do ti përgjigjen pyetjeve të tij. 
Variante a)Në vend të pyetjes mund të marri ose një dënim ose një cmim 
Mund të bëhet loja dhe në garë duke eleminuar ata të dy që do ti ulen afër magjistarit. Në këtë 
rast të gjitha herët duhet të hiqet nga një karrike.  
 

4. Loja bidibi bodibi bu (lojë e madhe duhet modifikuar për pasdite ose 
bëhet një pasdite speciale) 

Pershkrim Fjala magjike… nëse doni të zbuloni fjalë të tjera të rëndësishme duhet të shqiptojnë 
fjalën magjike në momentin e duhur. 
Objektivi Të bashkëpunojmë për të arritur lojën. 
Ambjenti Lojë jashtë.  
Materiale Pennarelli, Skeda loje për t’u ndërtuar sipas dëshirës  
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Zhvillimi çdo skuadre i shpërndahet një numër I caktuar skedash me fjalët e shkruara për 
magjinë dhe cirkun. Fjalët e shkruara janë bardhë e zi… të trishtuara. Qëllimi I lojës është që ti 
japin jetë fjalisë duke ndjekur cfarë ju është shënuar. Përvec skedave cdo skuadër ka një numër 
të caktuar penarelësh me të njëjtat ngjyra (në numër më pak se cjanë lojtarë). Pasi të kenë 
ngjyrosur skedat në pjesët me ngjyrat e shënuara. Fëmijët duhet të shkojnë në kërkim të 
magjistarëve (animatorë) për të shkëmbyer penarelët e tyre me ngjyra të tjera të ndryshme. Kur 
të gjejnë një magjistar duhet të thonë fjalën magjike (bidibi bodibi bu) dhe të dorëzojnë 
penarelin. Por kujdes sepse në mes të magjistarëvë mund të jene dhe shtriganë që mund të të 
marrin penarelin pa të dhënë tjetrin. Fiton skuadra që arrin të ngjyrosë me saktësi të gjitha skedat 
e shënuara. 
 
      Shënim: magjistarët duhet të kenë disa sjellje që fëmijët të kuptojnë se ata janë të “këqijë” 
 
 

DITA E NËNTË 
 
TEATRI 
(hyjnë Gibi & W/të, në skenë, Gibi shikon në një drejtim...)  
Gibi = Sa e madhe kjo vresht, plot e përplot me rrush... 
W = Ku po e sheh, po të bëjnë sytë më duket…  
Gibi = si mor, po më bëjnë sytë, shihe, shihe s’kisha pa ndonjëherë vile rrushi kështu,  
W = shihe atë dardhë, sa e madhe, pa, pa paaaa... ah ç’e kisha ngrënë një kokërr nga ajo dardhë... 
etëm se është e madhe e s’mund ta arrij ta kap (provon ta kap)  
W = Ku po i sheh, mor budallë...  
Gibi = sa i ëmbël qënka!!!? 
W = mirë unë s’po i shoh, po ju fëmijë a po i shihni… 
Fëmijët: po, ose jo!  
Gibi = si mor, jo! ja, ja, ja çfarë mrekullie! …  
W =Dëgjoni… shumë gjëra, shumë gjëra të rëndësishme nuk mund të shihen, si nuk po arrini ju 
t’i shihni tani, por në të vërtetë ekzistojnë, duhet imagjinohen!  
Narratori: Që të funksionojë mirë Cirku nuk ka nevojë për shumë turko ose efekte speciale. 
Ndonjëherë mjaftojnë gjëra të vogla, si angazhime, seriozitet edhe shumë fantazi e imagjinatë. 
Magjistari: Sot kam pushtetin t’ju bëj që të njiheni me Cirkun Fantastik të Bubrrecave, më i 
madhërueshmi dhe më i vogli në botë. Dhe para para jush, para jush… Arrambaçi dhe gupi i 
Bubrrecave! (hynë ai me një kuti të madhe nën tingujt e muzikës…) 
Arrambaçi: Përshëndetje miq të vegjël e të mëdhenj, atë që do të shikoni pas pak është numri i 
Cirkut të buburrecave, më i madhërishmi dhe më i vogli: Cirku i Bubrrecave. Në këtë kuti janë 
miqtë e mi pleshta, Morra, çimka, mizat e mushkonjat e shumë e shumë miq të tjerë të vegjël. 
Këta janë akrobat të vegjël, por bëjnë hedhje të hatashme. Në udhërin tim të parë do të vijë… 
(pak muzikë…) do të vijë Gjinovefa… morri im i preferuar! 
(i drejtohet Gjinovefës) A je gati Gjinovefa? Kujdes se përball nesh ka akrobat të ardhshëm, kur 
të thëm unë 1,2,3 ti do kërcesh. 
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(dhe fillon!) 1… 2…2/30… 2/45…. …. 3. (Gjinovefa hidhet… është e tëra imagjinatë). 
Duartrokasin, i ftojnë fëmijët përsëri të duartrokasin…. 
Tani Gjinovefa do kërcesh më lart, më lart… gati!   1…2….3…. (Gjinovefa përsëri hidhet….) (e 
përsërit për herë të tretë, por herën e tretë nuk i kthehet). 
gati Gjinovefa… 1…2…3… . eja Gjinovefa…. ku është Gjinovefa, pse s’po vjen Gjinovefa… 
mos ka ikur… (vrapon në publik… e gjen në kokë të një personi…) 
Faleminderit dhe mirupafshim nesër e kanë radhën buburrecat tjerë. 
Narratori: (aktiviteti) Cili grup bën imagjinatën më të bukur, dhe një grup tjetër do ta gjejë… 
Narratori: (Mesazhi) Mos të harrojmë se shumë gjëra të bukura dhe të rëndësishme nuk mund të 
shihen por vetëm imagjinohen. 
 

1. Për punën në grup 
• Mund të bëhet si punë me grupe tregimi i historisë  imagjinare të cirkut, duke plotësuar 

njëri tjetrin. 
•  Mund të bëhet loja Cip Cop gjej kush është? (në grup).  

 
2. Loja prezantimet ne cirkun e Zogjve të vegjël (lojë njohjeje???) 

Përshkrim Në cirkun e Zogjve të vegjël është e rëndësishme të prezantohesh me saktësi. Është 
kaq e rëndësishme sa nuk mjafton të prezantohesh jo vetëm me emrin tënd… Genovefa do më 
tepër se kaq…. ta ndjekim që ta kuptojmë. 
Objektivi Të favorizojmë njohjen. 
Ambjenti Fushë sportive. 
Zhvillimi Një lojë e thjeshtë e përshtatshme për të gjithë I dobishëm në prezantimin në mënyrë 
simpatike të gjithë në rreth, një e nga një bëjnë një hap dhe thonë: “përshëndetje Genovefa më 
quajnë…” dhe ndërsa thotë emrin bën një xhest që e përfaqëson. Pra I gjithë grupi duhet të thotë 
emrin duke bërë dhe xheste. Loja mund të modifikohet duke i shtuar një kolonë zanore. Në këtë 
rast prezantimi bëhet nën ritmin e muzikës. 
 

3. Loja Topi Genovefa mund të bëhet me dy skuadra ose brenda grupit 
ose edhe pasdite 

Përshkrim Si Genovefa kërcen nga njëra anë në tjetrën kështu dhe loja i dedikohet asaj.  
Objektiva Të luash, duke bashkëpunuar me shokët. 
Ambjenti Lojë jashtë.  
Materiale Një top tenisi ose një top i vogël, dy mbulesa  
Zhvillimi çdo skuadër ka një mbulesë që mbahet në çdo qoshe nga një fëmijë që mban dhe 
raketën. Duke e vendosur topin në qendër të mbulesës dhe me gjeste të kordinuara dhe të shpejta, 
të dyja skuadrat hedhin topin nga njëra fushë tek tjetra duke mos e lënë të bie në tokë. Çdo herë 
që topi bie në tokë ka një pikë. 
 

4. Loja zogjtë miq të Gjenovefës (lojë brënda, loja e pleshtit)  
Përshkrim Mikja jonë Gjenovefa na njeh me miket e saja zogaj dhe na çon të luajmë me to duke 
u hedhur nga një anë tek tjetra nëpër dhomë. 
Objektivi Të luajmë në grupe të vegjël në mënyrë të qetë.  
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Materiale Disketa plastike  monedha ose disqe më të madh mbajtës. 
Zhvillimi Lojtarët duhet të kërkojnë të fusin disa disketa të quajtura pleshta në një mbajtëse, 
duke i bërë të hidhen përmes një diskete më të madhe ose një monedhe. Vendoset shënjestra në 
qëndër të fushës së lojës, dhe të gjithë shpërndahen në rreth duke ju afruar sa më shumë të jetë e 
mundur shënjestrës. Më pas vazhdohet, me rradhë sipas akrepave të orës, duke tërhequr një zog 
për secilin. Tërhiqen nga pozicioni ata që kanë mbaruar rradhën e mëparshme. Fiton lojtari I parë 
që bën që të hyjnë të gjithë pleshtat në mbajtësin-shënjestër. 
 

5. Loja ndeshja në cirkun e Gjenovefës (lojë e madhe pasdite?) 
Përshkrim Të krijosh një situatë në të cilën kurajo dhe strategjia e të qënurit vetëm të jetë në 
avantazh të grupit, duke shfrytëzuar një skenar tërheqës të një argumenti të improvizuar mes 
artistëve të cirkut të Genovefës. 
Objektivi Të bashkëpunosh. 
Ambjenti Lojë jashtë.  
Materiale Topa të lehtë, topa tenisi   
Zhvillimi Dy ose më shumë skuadra do të përballen dhe do të kërkojnë të kapin pozicionin e 
kundërshtarit (një hapsirë e përcaktuar) duke tentuar të hyjnë me të katën ¼  ose 1/5  e 
pjesmarrësve të skuadrës së tyre. 
Grupet ndahen në bazë të grupit të rrethit (acrobat, cloën,etj) cdo skuadër ndërton pozicionin e 
vet mbrojtës duke e kufizuar me kartona, degë, gjethe, cfardolloj objekti ose gjë që shërben për 
të paraqitur një strukturë të lartë jo më shumë se një metër dhe e gjerë të paktën 6-7m. për cdo 
anë (gjerësia max. varet nga numri I lojtarëve) 
Cdo lojtar ka një pozicion si armë mbrojtëse: 

a. disa topa të vegjël ose topa plastik (topa tenisi) 
b. “shikimi” dhe zëri janë njohja nga ana e kundërshtarit 

Rregullat e lojës:  
1. Kush qëndron Brenda pozicionit është I pakapshëm, pra nuk mund të jetë në të njëjtën 

kohë dhe I burgosur. 
2. Gjatë betejës të kaktën ¼ e pjesmarrësve të skuadrës duhet të jenë gjithmonë në sulm të 

pozicionit kundërshtar (gjithmonë duke qënë jashtë tonës) dhe mund të kamuflohet për 
mos tu njohur. 

3. mund të bëhet në të njëjtën kohë I burgosur një kundërshtar duke e parë, dhe duke 
bërtitur emrin e tij, dhe duke e treguar (nëse gjykatësi e do për verifikim) vendi I saktë ku 
u lokalizua. 

4. kush burgoset cohet praën një gjykatësi në vendin e “burgut” dhe bën dënimin me rreth 
3’ . Pas kësaj për rrugën e dytë (për të evituar që në kthim të shohësh personat që po 
sulmojnë) duhet të kthehet në pozicionin e tij, dhe nëse do, mund të rifillojë një sulm të 
ri. Do të ishte e përshtatshme që burgu të ishte pak larg për të parandaluar që prej tij të 
shihen spostimet e armiqve dhe të njihen kundërshtarët. 

5. Nëse kush thërret gabon (pra thotë gabim emrin e personit ose vendin ku ndodhet) duhet 
të shkojë në burg për 3’.  

6. Limiti për të qënë I burgosur me shikim shkon në 10-15 min. nga pozicioni kundërshtar 
(masë që mund të varioj në bazë të gjerësisë të fushës së lojës). Ky limit është mirë që të 
tregohet me sinjale që duken mirë (viza në tokë, letra me ngjyrë të vendosura me pemë 
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ose gjë tjetër). Kur të futen me këtë limit mund të burgosen nëse goditen m vegjël, 
sulmuesi ka në dispozicion 2’ për të hyrë në pozicion. Nëse gjatë lojës konstatoni që 
asnjë sulmues të hyjë në pozicionin e kundërshtarit, zvogloni numrin e topave ne 
dispozicion të mbrojtësit të bunkerit. 

7. Kush goditet nga një top është I burgosur për 5-6’. 
8. Topi mund të përdoret vetëm në brendësi të zonës së pozicionit të vet. 
9. mund të hyjmë në zonën ngjitur me pozicionin vetëm dy persona në të njëjtën kohë (max. 

3 nëse ata që mbrojnë bunkerin janë të shumtë) kur një sulmues prek tokën me të dyja 
këmbët brenda pozicionit kundërshtar  e fiton atë. 

Në fillimin e cdo manshi jepen:  
3’ për të rregulluar pozicionin (nëse është e nevojshme) 
2’ për përgatitjen e “planit të sulmit” 
2’ për tu zhveshur (mund të ndërrohen bluzat, këpucët, etj. Mund dhe të lyhen dhe maskohen) 
1’ për të dalë nga fortesa dhe për tu vendosur në fushë pa u bërë I burgosur, duke evituar afrimin 
në pozicionin kundërshtar. Pas kësaj fillon zyrtarisht loja. 
Fiton: Kush arrin të hyjë në pozicionin kundërshtar me të paktën 1/5 ose ¼  e lojtarëve të vet. 
Nëse manshi është me kohë, fiton skuadra që ka sjellë sa më shumë lojtarë Brenda pozicionit 
kundërshtar. Në rast barazie fitorja e pjesshme I shkon atij që ka bërë më shumë të burgosur. 
Kujdes:  

• është mirë që kush komenton me zë të lartë kur nga një fortesë nuk shihet se cfarë 
ndodh në afërsi të asaj kundërshtare, për të favorizuar përfshirjen e të gjithëve në lojën e 
madhë. Është e rëndësishme që të jenë të kujdesshëm mos të “zbulojmë” në këtë mënyrë 
lëvizjet e dy skuadrave. 
• Gjygjtarët duhet të ndahen mes të burgosurve dhe dy pozicioneve, menjëherë dhe në 
mënyrë të vendosur, nëse thirrjet për emër janë të sakta, nëse ndokush hyri apo jo në 
zonën afër pozicionit dhe kur kjo ndodhi. 
• Është e rëndësishme që të jepen më përpara kufijt e fushës së lojës për të evituar që 
ndonjë fëmijë të humbë… ose të rrezikojë. Është mirë të lajmërohet menjëherë që kush 
mundet skualifikohet nga skuadra e vet. 

e topa Variante për mosha të ndryshme 
Të kufizohet hapsira ose të hiqet mënyra e kapjes me topat. 
Variante për të   modifikuar lojën  
A – Të heqësh thirrjen në emër por të vendosësh një kod alfanumerik të ngjitur në bluzë (një 
letër ngjitëse) të pjesmarrësve. 
 
 

DITA E DHJETË 
 
TEATRI 
(hyjnë në skenë... Gibi po mbjell një farë fasule... sistemon tokën, e mbjell, e ujit dhe qëndron 
afër tij duke e shikuar!) 
W = çfarë po bën Gibi? 
Gibi = Po pres të mbijë fasulja! 
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W = Pasi e ke mbjellë, e ka ujitë, s’ke nevojë ta presësh, rritet vetë! 
Gibi = Është e vërtetë, por farës i pëlqen t’i bëj shoqëri!  
(Hynë në skenë nja kloun i çrregullt, me një valixhe në dorë, shiko përreth si konfuz dhe del)  
Narratori: Fëmijë a patë një njeri pak si i çorientuar që po kalonte me një valixhe në dorë?  
Fëmijët: (përgjigjen) Po! 
Narratori: Atëherë është ai! (Hynë në skenë) Mirë se erdhe! Quhet ÇIÇO, ÇIÇO PASTIÇO! 
Është një kloun i ri që ka ardhë këto ditët e fundit! Është disi i ndrojtur, nuk kupton mirë, por ne 
duhet ta bëjmë të kuptojë se ka ardhë në një vend ku ka shumë miq e shokë, e të gjithë e duan 
shumë, ta thërrasim të gjithë përnjëherësh.  ÇIÇO PASTIÇO, ÇIÇO PASTIÇO (hynë çiço në 
skenë)! 
Të gjithë: mirë se erdhe ÇIÇO (disa herë) 
Narratori: Mirë se erdhe çiço, kemi një surprizë për ty! Do kërcesh një bans… si provë pranimi 
në Gruver!  
Tani çiço do të prezantojmë Gibi-në & Ë-të!  
(hyjnë në skenë të tre, Gibi ka qiriun e ndezur ata asgjë, i bëjnë me shenjë që t-ja japin edhe 
atyre...) 
Gibi = Nëse do ua jap do mbes vetë pa asgjë... (mendon... te dy kërkojnë dritë nga Gibi,... pastaj 
ju ndez qirinjtë edhe atyre)) 
Narratori: (aktiviteti) Loja e shkopit, ose ndonjë lojë tjetër për animatorin (me e kap shkopin pa 
rënë në tokë, cila skuadër fiton) 
Narratori: (mesazhi) Është e rëndësishme të qëndrojmë sa më shumë me njëri-tjetrin! T’i bëjmë 
shoqëri njëri-tjetrit! 
 

1. Loja të sajosh  këngë(lojë si punë me grupe e vlerësueshme nga juria) 
Përshkrim Me mbërritjen e Ngatërrestarit Bullafiq i gjithë cirku është i infektuar dëshira për të 
sajuar dhe kënduar banse të reja. 
Objektivi Të favorizojmë njohjen dhe zhvillimin e cilësive të sajimit. 
Ambjenti jashtë  
Zhvillimi Një lojë muzikore shumë e thjeshtë. Duke bërë bansin e famshëm të Ngatrrestarit 
Bullafiq ( ose një Këngë të njohur) fëmijët në grupe të vegjël duhet të rishkruajnë tekstin dhe 
duke e shoqëruar me gjeste të reja duke treguar historinë e cirkut. Pasi të kenë sajuar këto 
versione të reja grupet e ndryshme do ti shfaqin përpara një komisioni ekspertësh me në krye 
Gibi dhe DopiaVu që do të shpallin këngën më të bukur. 
 

2. Loja piketa e Ngatërrestarit Bullafiq në grup me skuadra ose pasdite 
Përshkrim Ngatërrestari Bullafiq ka sjellë me vete dhe një piketë me të cilën luan vazhdimisht. 
E sistemon në mes të një rrethi  dhe fillon të hedhë një top drejt saj… sa qesharake!! Por të 
provojmë të shkojmë dhe të shohim se si funksionon. 
Objektivi Të luajmë duke bashkëpunuar me shokët. 
Ambjenti jashtë.  
Materiale Një piketë 
Zhvillimi Loja konsiston në të rrëzuarin e piketës që është në qëndër dhe në fund marrja e një 
pike për skuadrën. Luhet me duar, nuk mund të bëhen më shumë se tre hapa me topin në duar 
dhe topi mund të fitohet vetëm nëse kapet një top i hedhur nga kundërshtari. 
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- Variante duke lejuar që të ecin duke pasuar, duke përdorur këmbët (si një lojë futbolli) por 
piketa mund të bie vetëm me një goditje të vetme. 

 
3. Loja manifestimi I Ngatërrestarit Bullafiq (lojë brenda aktivitet grupi) 

Përshkrim Miku ynë Ngatërrestari Bullafiq ka shumë qejf vizatimin dhe artet figurative. Është 
kaq mirë me ne në cirk dhe ka vendosur të na tregojë sekretin e tij të vogël… sekreti i 
manifesteve që flasin. 
Objektivi Të luajmë me grupe të vegjël në mënyrë të qetë duke futur një mënyrë klasike 
laboratori në brendësi të lojës. 
Materiale Gjithcka që ju vjen në mendje për një laborator normal grafik pikture. të ulur në 
karrige 
Zhvillimi Lojtarët duhet të realizojnë mbi një karton ose karton manifestesh temën që ka caktuar 
Ngatërrestari Bullafiq por duke bërë kujdes dhe duke lënë disa vrima që të mund të fusin fytyrën 
ose kycet në mënyrë që këto kartona të duken sikur flasin. Në fund punët do të paraqiten në 
pistën e cirkut ku të gjitha manifestët duhet të interpretojnë sloganin e tyre të lidhur me temën e 
caktuar. Një juri speciale e përbërë nga Ngatërrestari, Gibi dhe DopiVu mund ta shpallë fituesin. 
Mund të jetë një aktivitet interesat ajo e krijimit të historive të tyre të vërteta të lidhura me 
kartonat që flasin. Një tjetër variant është përfshirja e fëmijëve mbi temat e rëndësishme si ajo e 
paqes, solidaritetit, racizmit etj. 
 

4. Loja laj dhe nder  
Pershkrim Ngatërrestari Bullafiq ka ardhur nga një udhëtim I gjatë. Rrobat e pastra për tu 
ndërruar i ka në valixhe, por ato të pistat? Për fat që ka mundësi ti lajë. Por pas duhet dhe t’i 
nderim. Kështu që të përgatitemi ta ndihmojmë në këtë detyrë. 
Objektivi Të kuptojmë rëndësinë e ndarjes së punës në faza dhe të përballim një problem pas 
çdo here duke bashkëpunuar me shokët për zgjidhjen. 
Ambjenti Fushë sportive 
Materiale Copa litarësh dhe kapëse rrobash.   
Çdo skuadre ju është dhënë 5 copa litarësh (I bardhë ose I kuq, ose lidhëse këpucësh, etj) me 
gjatësi 30 cm për çdo pjesëmarrës në lojë që do e ketë një të tillë në fazën e nisjes. 
Litari duhet të futet mbrapa llastikut të pantallonave në mënyrë që të formohet një “bisht” rreth 
20 cm. Lojtarët shpërndahen të lirë në zonën e lojës. 
Zhvillimi  
Pjesa e 1. Teli që ndejmë 
Kur të nisë loja lojtarët duhet të kërkojnë të marrin “bishtin” e kundërshtarëve por pa i marrë të 
vetin. Bishtat e marra duhet të çohen tek edukatori i skuadrës së vet që do ti fusë përsëri në lojë 
me lojtarët që ju është hequr.  
Pjesa e 2. Kapëset e rrobave. Për të marrë kapëset të nevojshme për nderjen e rrobave duhet të 
“lajmë” rrobat: një lojtar i skuadrës duhet të quhet lavatrice. Lavatricja ka detyrën e vështirë të 
“durojë” peshën e rrobave që duhet të lahen. Çdo skuadër për rrallë, me treguesit e drejtuesit, ka 
1 min. kohë për të future sa më shumë rroba në lavatrice. Rrobat duhet të futen dhe jo të 
mbështeten. Skuadra do të marrë dy kapëse për cdo rrobë  të futur. 
Pjesa e 3. Dhe tani… ti ndejmë. 



 

 29 

Kur të realizojnë litarët dhe të marrin kapëset, cdo skuadër duhet të gjejë një vend ku të mund ti 
fiksojë këto litarë që të mund të realizojmë një varëse rrobash. 
Fiton skuadra që arrin të ndejë numrin më të madh të rrobave. 
 
 

DITA E NJËMBËDHJETË 
 
TEATRI  
(hyjnë në skenë Gibi & W-të, është një hije e zezë që pak e nga pak bëhet edhe, Gibit i hyn frika 
t’i afrohet, si re e madhe duhet sikur po e mbështjedhë) 
W = çfarë ke Gibi? Një re të fut friken… 
Gibi = Një re, një re, është shumë e madhe, (afrohet W, e frynë… reja largohet, ulet për tokë…) 
(hynë W me një çadër ne dorë dhe shoku i tij W pa çadër si i lagur…)  
W = sa mirë qielli mendon për të gjithë! 
W = Dua ta bëj të kuptojë se edhe ne duhet të mendojmë pak për veten dhe për shokun... (i afro 
çadrën shokut) 
Narratori: Përshëndetje fëmijë! A e kini pa një njeri me trapez në dorë? Po e kërkoj që dje.  Po 
stërvitej, ishte gati të dalë në skenë, të gjithë po prisnin numrin e tij të famshëm… pritje e 
padurueshme… në pikën më të bukur të numrit bllokohet. Nuk ka provuar më të hidhet në 
trapez. Që dje askush se ka pa, nëse e shihni më lajmëroni menjëherë, ju lutem! 
Narratori: (aktiviteti) Të provojmë të bëjmë figure njerëzore (sa më origjinale, më e lartë, më i 
ekuilibruar, më me shumë persona) 
Narratori: (mesazhi) Dëgjoni, fika mund të na bllokojë,  mënyra më e mirë është që të qeshim 
pak me vetveten. 
 

1. Loja gjej akrobatin (trapezist në grup)  
Përshkrim Arobati ja ka mbathur, ku është fshehur… forca të gjithëve ta kërkojmë sepse 
spektakli duhet të vazhdojë. 
Objektivi Të arsyetojmë mbi “të kujdesemi” për personat. 
Ambjenti jashtë  
Zhvillimi Thjesht e kundërta e kukafshehurazit. Një i vetëm i fshehur (trapezisti) dhe të gjithë e 
kërkojnë. Kur ta dallojnë trapezistin, fëmijët duhet të vrapojnë tek drejtuesi para se ai të lirohet 
dhe të shkojë para tyre tek drejtuesi. 
 

2. Loja beteja e trapezëve (lojë jashtë e mundshme pasdite) 
Përshkrim Erdhi momenti të kalojmë frikën dhe të provojmë trapezin. Pra të përgatitemi: të 
ngrohim krahët, këmbët dhe të provojmë betejën e trapezit.  
Objektivi Të zhvillosh aftësinë e orientimit të hapësirës nëpërmjet lojës së skuadrës. 
Materiale topa plastik (ose objekte të tjerë jo të forta) 
Pjestarët e cdo skuadre janë të vendosur në rrjesh me duart mbi supet e atij më përpara. Të gjithë 
I kanë sytë e mbyllur përveç të fundit. Çdo skuadër niset nga pozicione të ndryshme (p.sh. nga të 
4 qoshet) 
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Zhvillimi Të 4 skuadrat të vendosur në rresht të bashkuar në një tek të tjerët formojnë një gjarpër 
të vetëm dhe fillojnë të lëvizin të lirë nëpër fushë me qëllimin e kapjes së trapezistëve të tjerë. 
Skuadra lëviz duke ndjekur komanda e konkurrentit të fundit që  bën të lëvizë grupin nëpërmjet 
një shtrëngimi në shpatull (majtas ose djathtas) të shokut që ka përpara, që më pas ai ia 
transmeton shokut që ka para vetes deri sa të arrijnë tek I pari që do ta kthejë sipas komandës. 
 Kur një grup tjetër trapezistësh preket, I fundit I rrjeshtit I jep një goditje të lehtë në kokë shokut 
që ka mbrapa. Kur sinjali I vjen lojtarit të parë, ky shkëputet nga grupi (si një trapezist që fillon 
kërcimin e tij) dhe duke mbajtur duart përpara ec para max. 10 hapa deri sat ë “provojë të prekë” 
një trapezist të një skuadre tjetër. Nëse kjo ndodh, trapezisti eleminohet. Nëse kërcimi I shkon 
bosh lojtari kthehet në skuadrën e tij nga një animator. 
Nëse trapezisti që goditet është I fundit(I vetmi që nuk I janë mbyllur sytë) do të jetë lojtari I 
parafundit që do të zgjidhë sytë dhe do të marrë komandën e skuadrës.  
Loja mund të bëhet me kohë ose derisa një skuadër nuk dorëzon të gjithë trapezistët. 
Një skuadër mund të “sulmojë” një tjetër pa shkëputur asnjë trapezist. Sipas sinjalit I pari I 
rrjeshtit hedh një top plastic për të rrëzuar trapezistin kundërshtar. 
 

3. Loja frika e ekuilibrit (përgatitet në grup dhe vlerësohet nga juria)) 
Përshkrim Ndoshta trapezisti ka frikë të humbë ekuilibrin, të bëjë një rënie dhe të përfundojë 
me të ndenjurat për tokë.  
Objektivi Të forzojmë lojën e skuadrës dhe rëndësinë e stërvitjes. 
Çdo skuadër zgjedh një hapsirë të vetën ku mund të praktikojë. 
Zhvillimi Kur të nisë loja cdo skuadër ka 15 min. kohë për të realizuar përbërjen “njerëzore” më 
të mundshëm “ekuilibrist”. Kompozimi më I lartë, ai më origjinali, ajo më me shumë 
“ekuilibrizëm”, ajo më me shumë persona, janë të gjithë kategori që mund të jenë të vlerësuara 
në demostrim. 
 

4. Loja ikja nga trepezi (lojë e madhe e mundshme pasdite) 
Përshkrim Çfarë frike. Trapezisti ishte kaq i frikësuar që zbriti nga trapezi shumë shpejt… por 
nuk duhet të rrijë në tokë duhet patjetër të ngjitet… forca ta ndihmojmë duhet ta kthejmë tek 
trapeze sa më shpejtë të jetë e mundur. 
Objektivi Të bashkëpunojë me shokët.  
Ambjenti Me squadra. Fushë volejbolli 
Materiale Shumë objekte të vogla (topa letrash, ping-pongu, tenisi, etj)  
Luajnë dy skuadra cdo herë (mund të organizohet turne nëse janë present më shume skuadra). 
Një skuadër është e përbërë nga trapezistë të trembur që duan të ikin, ndërsa tjetra tek drejtuesit e 
cirkut që duhet të marrin trapezistët dhe ti kthejnë në punë. Në fushë shpërndahen topat për 
kurajo. 
Skuadra e trapezistëve ndahet në cift ose në tresh duke lënë një lojtar të vetëm (do jetë ai që kur 
të fillojnë do t’ja mbathë) dhe është I lirë nëpër fushën e lojës. 
Zhvillimi Kur të nisë loja trapezisti solitary do të vrapojë për të kapur topin. Kur ta kapë topin 
duhet ta vendosë në një zonë precise të fushës brenda një kutie ose një rrethi. Pasi e ka lënë topin 
duhet të kthehet të vazhdojë të kapë përsëri ose të kërkojë të ndërrohet me trapezistët që janë cift 
ose tresh. Trapezisti që preket rri pa lëvizur, ndërsa tjetri vrapon për të kapur topin. 
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I pari i rrjeshtit të skuadrës së drejtuesve të cirkut do të këtë detyrën të marrë trapezistin. Nëse 
kapet duhet detyrimisht të ndërrohet me një tjetër trapezist dhe vihen në lojë 2 topa prej atyre që 
u kapën.  
Manshi mund të zgjasë deri në përfundimin e topave ose kohës. Në fund të manshit të dy 
skuadrat ndërrojnë rolet. ose 
T’i detyrojmë të lëvizin me hapa të vecantë si një trapezist në fluturim. P.sh. me një këmbë, duke 
u rrotulluar etj. Ndoshta dhe duke sajuar “kapërcime” të “reja” fëmijëve. 
 

DITA E DYMBËDHJETË 
 
1. Detyre me vlerësim: Për punën me grupe e cila përgatite që përpara: të ndërtojmë bandën 

tonë: zgjedhim muzikën, veshjet, renditjet, prezantimin dhe ndërtojmë instrumentet tona 
muzikore për sfilatën finale të bandave të cirkut të cilat do të sfilojnë në festën finale.  

 
(Dita e fundit, spektakël i madh…) 
Narratori. Më në fund ja arritëm qëllimit, kemi më shumë se 300 akrobatë, balerin, 
pregjislatorë, gjimnastë, ekuilibrista, biçikleta, patine, laja, laja curulaja etj.  
Të gjithë në punë, të bëjmë bandën më origjinale (me teneqe, kanaçe, mjete dhe rroba më 
origjinale)  
 
Lojrat që vijojnë janë të këndëshme dhe mund të shfrytëzohen edhe në dit ëtë 
tjera më të varfra 
 

1. Loja të gjithë prezantues (lojë ngrohjeje) 
Përshkrim Për një spektakël të bukur është thelbësore një prezantim I bukur. Kështu që të gjithë 
të stërvitemi sepse duhet të gjejmë një prezentator për spektaklin e madh. 
Objektivi Të dimë të vlerësojmë shokët tanë të skuadrës duke vënë në dukje talentet e të 
gjithëve. 
Ambjenti  jashtë por që mund të transferohet dhe në ambjent të mbyllur  
Zhvillimi Çdo grup, i ndjekur nga një edukator, duhet të ideojë një mënyrë prezantimi për 
skuadrën e vet në mënyrën më të mirë të mundshme duke vënë në dritë “pikët më shumë” për 
çdo lojtar. Pas përgatitjes të gjitha skuadrat do të paraqesin në pistë të gjitha prezantimet. 
Variante për mosha të ndryshme 
Mund të jepet një skemë prezantimi për tu ndjekur. 
Variante për të modifikuar lojën  
Mund ta ndryshojmë lojë duke mos bërë prezantimet e ndara por për artet e cirkut (acrobat,cloun, 
etj). Çdo grup do të jetë i formuar nga disa fëmijë për cdo skuadër që, duhet të bashkëpunojnë 
për ndërtimin e prezantimit të grupit artistik që i përket. 
 

2. Loja duartrokitjet (lojë jashtë) 
Përshkrim Ka shumë mënyra për tu duartrokitur: e lehtë, e fortë, me ritëm, me një gisht dhe 
kush ka më shumë, më shumë vendos. 
Objektivi Të komunikojmë nëpërmjet gjuhëve të reja. 
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Materiale Objekte për t’u fshehur (p.sh. një cokollatë, një molto, një karramele për çdo fëmijë)  
Skuadrat vendosen në të 4 qoshet e fushës së lojës. Me turn, një lojtar i skuadrës largohet nga një 
animator dhe dërgohet larg fushës së lojës që të mos shohë dhe dëgjojë atë që do të ndodhë. Një 
animator tjetër fsheh një object në mënyrë që lojtarët e tjerë ta shohin se ku e fsheh. Pas kësaj 
lojtari i larguar kthehet në fushën e lojës. 
Zhvillimi Kur të nisë loja lojtari që u largua duhet të kërkojë objektin duke u bazuar në 
udhëzimet e skuadrës së tij e cila duhet ti shtojë apo pakësojë duartrokitjet kur të jetë afër gjetjes 
se objektit. 

- Fiton skuadra që në kohën më të shkurtër gjen objektin. 
- Variante për mosha të ndryshme 

A. Me fëmijët e mëdhenj mund të vështërsohet loja duke fshehur 4 objekte dhe duke luajtur 
vetëm një lojtar për skuadër, I cili duhet të jetë I kujdesshëm vetëm në duartrokitjet që I 
vinë nga skuadra e tij. 

- Cdo skuadër mund të zgjedhë një mënyrë të ndryshme duartrokitjesh (p.sh. të përplasësh 
duart, këmbët, barkun etj.) 

- Variante për të   modifikuar lojën  
- Mund të bëhen më shumë manshe ose të fshehësh më shumë se një objekt duke bërë që të 

luajnë njëkohësisht më shumë lojtarë të të njëjtës skuadër. 
 
 

3. Loja e spektaklit (lojë brenda) 
 
Përshkrim Ndoshta trapezisti ka frikë të humbë ekuilibrin, të bëjë një rënie dhe të përfundojë 
me të ndenjurat për tokë. Nëse shkojmë dhe ne sigurisht që do të ketë më dëshirë për tu stërvitur 
dhe të përmirësojë punën e tij. 
Objektivi Të favorizosh mënyra të ndryshme lojrash. 
Çdo skuadër është e vendosur në një vend pas me përfaqësuesin e vet me kufie në kokë dhe me 
pulsantin në duar. 
Zhvillimi Qëllimi i lojës është të përgjigjesh shpejt dhe saktë numrit më të madh të pyetjeve. 
Drejtuesi do të bëjë një sërë pyetjesh të përgatitura më parë me shumë përgjigje. Përfaqësuesi i 
skuadrës duhet të shtypë pulsantin dhe të lëshojë një tingull që e di përgjigjen. Për çdo pyetje e 
saktë skuadra do të marrë një pikë për përgjigje dhe do të humbë një pikë nëse gabon. 

- Variante për mosha të ndryshme 
- Kjo është formula bazë e lojës e përshtatshme për cdo moshë. 
- Variante për të   modifikuar lojën  
- Për ta bërë më të vështirë mund të ndryshojmë provat duke eleminuar pyetjet me shumë 

përgjigje. 
 

4. Loja për mos të ardhur me vonesë (lojë e madhe) 
Përshkrim Nuk lodhemi kurrë së treguari se sa t ë bukura janë debutimet, është e vëtetë që ju 
kam treguar bukurinë e emocioneve që kam provuar …por… harrova një pjesë. 
Nuk besoni, por rrezikova të mbërrija me vonesë. Ju thashë që nuk kisha fjetur gjithë natën dhe 
nga lodhja sa herë që dilja nga rulota për të shkuar drejt tendës, duhej të kthehesha pas dhe të 
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merrja ato që kisha harruar. Një herë hundën e kuqe, një herë këpucët, një herë kapelen e kështu 
me rradhë. U ktheva kaq shumë herë sa u transformova në Formula 1 për të arritur në kohë. 
Objektivi Të komunikosh rëndësinë bindëse që ka “koezioni” brenda grupit. 
Ambjenti jashtë.  
Materiale Shirit bardhë dhe kuq, materiale për të kufizuar kalimin, 1 kronometër, materiale të 
mundshme të botës së cloënerisë  
    Është e rëndësishme në këtë “lojë të madhe” koreografia që mund të favorizojë pjesmarrjen 
entruziastë të fëmijëve. Janë të treguara: 

• Një piste e shënuar mirë, ndoshta me një dëng bari të thatë ose goma makinash 
• Objektet e humbura gatë rrugës (1 objekt të cdo lloji për skuadër): hundë të kuqe, këpucë 

të vjetra cloëunësh, kapele, jelek, etj… 
• Boxe ose hapsira përgatitjesh për cdo skuadër 

- Cdo Formula 1 është e përbërë nga 5 persona që mbahen nga një litar ose nga shirit bardh e 
kuq. Kush bën pilotin qëndron në fund dhe mban litarin në fillim. Të katër personat nëpër 
qoshet përfaqësojnë gomat e Formula 1. 

 
Zhvillimi  
Pjesa e 1: Kualifikimet . 
Cdo skuadër ka mundësinë të formojë një Formula 1 që do të ketë detyrën të bëjë kohën më të 
shpejtë në kualifikimin e garës. Cdo skuadër për rradhë bën një xhiro me kronometër pasi jep 
nisjen drejtuesi. Në bazë të kohës do të formohet vendi i nisjes. 
Pjesa e 2: Gara 
Çdo skuadër përgatit një Fomula 1 që do të shkojë të pozicionohet tek vendi I nisjes në bazë të 
kohës së mbajtur në kualifikim: skuadra me kohën më të mirë do të jetë më afër linjës së nisjes 
dhe kështu me rradhë. 
Kur të fillojnë formula 1 do të vrapojë përgjatë kalimit. Pas cdo xhiroje shkohet tek boxet ku një 
pjestar I quatur mekanik, “do të ndryshojë” të 4 gomat dhe pilotin me konkurentët e tjerë. Vetëm 
në këtë pikë makina mund të niset. 
Kur dhe konkurenti i fundit i skuadrës ka hypur në formula 1, atëherë mund 
të hypin dhe të tjerët. Numri i xhirove për tu bërë është zgjedhur nga drejtuesi e garën dhe vjen e 
miratuar në fillim. 
Në rast se makinë “I shpohet” një gomë (një lojtar ndalet) ose ka defekt (këputet litari që mban të 
lidhur fëmijët) vetëm mekaniku mund të ndërhyjë ta ndreqë duke zëvendësuar një gomë ose 
duke rregulluar litarin. 
Gjatë rrugës çdo ekuipazh duhet të mbledh një objekt (çdo herë nga një ) që do ti duhet të 
transformojë një lojtar të skuadrës në Ngatërrestarin Bullafiq 
Variante për mosha të ndryshme 
Mund të thjeshtësohet duke bërë një garë me motorra me vetëm 3 persona në ekuipazh. 
Variante për të modifikuar lojën  
Për ta bërë më të vështirë lojën duke vendosur “pjesë”të tjera të makinës që duhet të vrapojnë 
bashkë ose të lidhësh këmbët në vend të mesit në mënyrë që të lëvizin. 
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