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HASHALE 
PREZANTIMI. 

 
Jemi në vitin 1675 pas Krishtit, vit në të cilin anglezët kanë zbarkuar në Botën e Re. Në 

hyrje paraqitet ushtari i Flotës Detare Angleze Edmond Andros, i caktuar si drejtues nga mbreti 
Filip. Detyra e tij është të pushtojë të gjitha tokat e zbuluara e të shkatërrojë ose të bëjë skllavëri 
çdo forme të jetës njerëzore. Në ato toka të pushtuara jetojnë lëkurëkuqët, banorë të Amerikës: 
Mundësitë në ishullin e Mahan Atin-it (ishulli aktual i Neë York-ut i quajtur Manhatan). 
Moheganët, në veri Akomakët, në qytetin e Plymuth-it dhe përgjatë gjithë bregut. Këta popuj 
paraardhës së Njeriut të Bardhë ishin në luftë mes tyre, duhet tashmë të përballojnë këtë sulm të ri. 
Historia jonë tregon ngjarjet e popullit Munse dhe fillon me djegien dhe shkatërrimin e fshatit të 
tyre, gjë që ndodhi në mënyrë misterioze. 
Ka zëra që thonë do të ketë qenë Uakpane, lëkurëkuqi i veçantë, pjesëtar i fisit, ndërsa të tjerët 
mendojnë të jenë organizuar nga kolonitë angleze. I pari i fisit Uakanda, burri i saj Lejati zhduken 
në mënyrë misterioze dhe fëmijët e tyre binjakë të moshës 11 vjeç, Maneta e Uapi, mbetën vetëm 
me gjyshen Nuna. 
Për ata ekziston vetëm arratisja sepse rreziku është afër. Nuk do të jetë e thjeshtë të shpëtojnë dhe 
Uapi do të rrëmbehet nga Nitis, lëkurëkuq i fisit Mohegan. Nuna e Maneta do të gjejnë qetësinë 
kur shpëtohen nga Aponi, motra e Lejati-t dhe e para e fisit në një fshat tjetër Munse. Pjesa e parë 
e tregimit mbaron me lindjen e Hashale-s, djalë i Uakandës e Lejati –it,  e vëllai i Manetës. 
Pjesa e dytë e tregimit nis 16 vite më vonë. 
Hashale na shfaqet i rritur dhe zgjidhet shaman i popullit Munse e i besohet një detyrë misterioze. 
Kurthe dhe gracka të ndryshme do të bëjnë jetën e vështirë për Hashale-n e Manetën. Do të 
takojnë edhe lëkurëkuq të tjerët si Chenoa e Nahele, dhe së bashku do të na shfaqen në episode 
mjaft intrigues. Aventura që të lënë pa frymë në Pyllin e Shpirtrave: këto e të tjera ngjarje do të 
jetojnë miqtë tanë Munse në kërkim të një diçka misterioze që Shpirti i Madh do t’i ndihmojë. 
Por shpirti i keq do të vendosë fuqinë e vet për të prishur atë paqe që dukej tashmë e realizuar dhe 
Hakmarrja e Madhe mund të jetë fjala e fundit e shqiptuar nga lëkurëkuqet. 
Familja duket e habitshme sepse ajo që dukej sikur të ishte fati i të gjithë heronjve tanë, do të jetë 
ajo që do të ndryshojë përgjithmonë. 
Libri, nga i cili është shkëputur historia, tregon ngjarjet e protagonistëve në mënyrë të ndryshme e 
më komplete në krahasim me ngjarjet e treguara këtu, në përshtatje me kohën dhe hapësirën, është 
dashur të eliminohen personazhe e episode, të cilët mund t’i lexoni në roman. 
Romani, mes të tjerash tregon dhe ndodhi të vendosura në fund të episodeve të përdorura nga ne 
duke prezantuar një fund të ndryshëm. 
 
Personazhet e historisë 
Hashale: Udhëtar i Diellit. Është protagonisti e kësaj historie fantastike. Me lëkurë të kuqe është 
pjesëtar në fisin Munse. Në fillim të tregimit është narratori por më vonë e gjejmë16-vjeç, si një i 
ri shaman i Munse-ve. Është guximtar, por në të njëjtën kohe jo ekspert sepse është shumë i ri. Së 
bashku me motrën e tij Maneta duhet të kryej shumë detyra. Do tu   duhen të kalojnë 6 stinë për të 
zbuluar veten dhe familjen e tyre. 
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Uakanda: Jeta e Dritës. Është e para e fisit të Munse-ve. Është një grua, figurë karakteristike e 
popullit Indian. Është e martuar me Lejatin dhe ka dy fëmijë binjakë: Manetën e Uapin. Është e 
para e këshillit të Nënave, organi më i lartë i qeverisë së Munse-ve. Përfaqësuesit e çdo familje 
bashkohen në Këshillin e Madh të fisit dhe Uakanda është e detyruar të konsultojë para se të marrë 
vendime të rëndësishme për popullin e saj. Ndërsa tregojmë  ngjarjet e njerëzve dhe të familjes së 
saj ajo na shfaqet shtatzënë. 
Maneta: Lindja e Perlës. Vajza e Uakandes dhe motra binjake e Uapit. Është shumë e bukur dhe 
lëkura e saj është me ngjyrë më të hapur se bashkëmoshatarët e saj: për këtë është quajtur Lindja e 
Perlës. E shkathët por në të njëjtën kohë shumë bujare. Gjatë historisë merr një rol të rëndësishëm 
për shpëtimin e popullit Munse duke u bërë e para e fisit. 
Uapi: Perëndimi i zjarrit: Nahele: Pylli i  hakmarrjes. Uapi është djali i Uakandes dhe vëllai 
binjak i Manetës. Dhe pse në fillim të aventurës është vetëm 11 vjeç, është shumë guximtar, por 
në të njëjtën kohë shumë impulsiv. Disa veprime të përshpejtuara të tij do t’i sjellin shumë 
probleme Munse-ve. Do të influencohet nga fise armike Mohegan dhe bashkë me Nitis do të 
programojnë zhdukjen e popullit të vet. 
Lejati: Zhurma e Erës. Është burri i Uakandes. Një luftëtar guximtar e pikërisht për këtë cilësi ka 
qenë e mundur të martohet me të paren e fisit Munse. Është shumë i respektuar nga populli edhe 
pse nuk ka fuqi vendimmarrëse, vlerësohet gjithmonë nga Këshilli i Nënave, si një njeri i ditur. Si 
të gjithë Munse-të ka të pikturuar një vijë të bardhë në fytyrë. 
Uakpane: është indiani më i çuditshëm i popullit të Munse-ve. Dëshira për të qenë në qendër të 
vëmendjes do ta çojë të gjykohet në mënyrë të gabuar nga  të tjerët. Do të vendosë së bashku me 
drejtuesin Edmond Andros të djegë fshatin Munse në mënyrë që të fitojë një biletë për anijen tjetër 
që niset në Evrope. Do të jetë një tradhtar apo një shpëtimtar? 
Edmond Andros: ishte drejtues në Neë York që nga 1664. Me kujdesin e Karlos së dytë të 
Anglisë, vendosi të zgjerojë kolonitë duke pushtuar të gjithë ishullin aktual të Manhatanit. 
Problemi i vetëm ishin Munse-të, popull autokton i Amerikës. Krijon një aleancë sekrete me 
Uakpane kundër lëkurëkuqeve (indianëve). I egër dhe i etur për pushtet do të tentojë të bëhet 
gjithmonë e më i rëndësishëm, falë edhe reputacionit që kishte. 
Nuna: Toka e diellit. Është nëna e Uakandes. Ka qenë e para e fisit të Munse-ve për shumë kohë, 
para se t’i kalonte pushteti së bijës. Bën pjesë në Këshillin e Nënave. Paraqitet shumë e zgjuar. 
Ajo do të ndihmojë nipërit dhe popullin e vet në arratisjen nga fshati, me gjithë të papriturat që do 
të takojë rrugës.    
Nitis: Miku i diellit. Është një lëkurëkuq i fisit të Moheganëve: popull në Veri. Pasi grabiti Uapin 
që kur ishte fëmijë, e rriti sikur të ishte fëmija i tij. Do ta kurorëzojë kryetar i Errësirës. Figura 
misterioze do të influencojë tek Uapi e do ta vendosë kundër popullit Munse.   
Aponi: Flutura e Erës: Është motra e Lejatit. U shkëput pas martesës së tij nga fisi i Munse-ve 
për të krijuar një fis të ri, besnike për Uakandën. E merr emrin nga një ngjarje e rëndësishme që i 
ndodh nënës së tij, shpëton popullin e saj nga goditja e fisit Akomak. Do të presë në fshatin e tij, 
fisin Munse pas arratisjes nga fshati i tyre. 
Chenoa: Zemra që Sheh: Shfaqet në mënyrë misterioze në historinë si një lëkurëkuqe mike e 
Nahele, por pastaj del një njeri tjetër. Thotë të jetë një lëkurëkuqe, por nuk e tregon kurrë emrin e 
fisit të vet, në fakt nuk ka një shenjë dalluese. Shumë e zonja, do të jetë ajo që do të ndihmojë 
shumë popullin Munse nga goditja e njerëzve të Bardhë. 
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Bota e të Parëve të Amerikës. 
Munse është emër i përdorur për të parët e Amerikës protagonistë i kësaj historie. Është një fis që 
flet gjuhën algonkina, emri i së cilës vjen nga manah- ishull dhe atin- kodër. Në shekujt e 
mëparshëm Munse-të zinin atë pjesë që sot është ishulli i Manhatan-it dhe zonën lindore të lumit 
Hudson. Kanë një shenjë karakteristike që i dallon nga fiset e tjera. Një vizë e bardhë që kalon nga 
njëra faqe në tjetrën. 
Kapsi i ëndrrave. Është një objekt, i vendosur mbi krevat në mënyrë që të largojë ëndrrat e këqija 
e të favorizojë ëndrrat e bukura. Të gjitha ëndrrat, kalojnë përmes këtij objekti. Ky objekt do të 
ndalojë ëndrrat e këqija, ndërsa puplat e zogut dhe gurët e çmuar do të lejojnë të vijnë vetëm 
ëndrrat e bukura. Ka fuqi të jashtëzakonshme mbi jetën e pronarit të vet. 
Shamani ka si qëllim të zgjedhë probleme të domosdoshme për mbijetesën e fisit të tij. Në 
popullin Munse, është Shpirti i Madh që vendos fatet se çfarë do të ndodhë në tokë, kështu 
problemet mund të zgjidhen vetëm nga një i tillë që ka kapacitetin dhe mjetet për të hyrë në 
kontakt me të, duke përballuar një udhëtim përtej tokës, në botën e përtejme. Ky është shamani, 
një urë, mes botës tokësore e asaj të përjetshme. Sipas kulturës Munse, nuk mund të bëhet shaman 
sepse dëshiron, por duhet të marrësh një thirrje nga ana e Shpirtit të Madh dhe kësaj thirrje nuk 
mund t’i përgjigjesh negativisht. 
Pema e Shenjtë. Pemët janë gjithmonë shumë të rëndësishme për të Parët e Amerikës, shfaqin një 
farë energjie nga momenti që prezantojnë një vazhdimësi të pandërprerë kozmike. Rrënjët e atyre, 
janë të lidhura me përjetësinë, trungu me sipërfaqen e tokës dhe degët me qiellin. 
Pema e Shenjtë përdorej në ritet shaman dhe ishte një pikë referimi shumë e rëndësishme, 
përbënte lidhjen mes qiellit e tokës dhe ishte e vendosur në qendër të Rrethit Magjik. Në 
perëndimin e Diellit, riti zhvillohet rreth pemës së shenjtë. Për Munse-të, pema kishte katër 
kuptime të rëndësishme: mbrojtje (nga rrezet e diellit, furnizon me dru për ngrohje), ushqim (me 
frutat e saj), rritje e gjithçka. 
Maskat pranë Munse-ve, ishin shumë të rëndësishme dhe ishin përdorur nga shamanët në ritet e 
tyre, mendohej që kush do t’i vishte do të kishte mundësinë të transformohej në atë që prezantohej 
nga vete ajo. 
Rrota e mjekësisë është për Munse-të e për të gjithë të parët e Amerikës simboli i universit. Ajo 
paraqitet si një rreth i pikturuar mbi tokë. Rrethi simbolizon harmoninë e universit, ndërsa rrota 
me lëvizjen e saj, shoqëron zhvillimin e ngjarjeve të njohura e të panjohura. 
Kutia e ilaçeve. Është një kuti e shpërndarë mes Munse-ve, e ndërtuar me lëkurën e kafshëve e 
shfaqur në ëndërr dhe e mbajtur gjithmonë më vete. Nuk duket mirë se çfarë përmban ndoshta 
barëra ose gurë “magjikë”e në shumë raste nuk hapet kurrë. Fisi beson shumë në fuqinë e tij e ruan 
për këtë çantë një nderim të thellë duke bërë lutje e duke përmbushur rite në nderim të saj. 
Skalpi nënkupton një pjesë të vogël të lëkurës së kokës që i hiqet armikut nga një operacion që 
nuk është vdekjeprurës. Të parët e Amerikës mendojnë që skalpi përmban shpirtin dhe forcën e 
atij që e zotëronte dhe mund të transmetohet tek luftëtari që ka menduar ta bëjë të vetin. 
Tamburi është instrument muzikor i kulturës së të parëve që përdoret në ceremoni për të 
komunikuar me Shpirtin e Madh e sipër lëkurës së tij pikturohen simbole që paraqesin udhëtime të 
ndryshme që duhet të kryej shamani. Tamburi lejon përmes tingullit të tij të përsëritur, të hysh në 
një gjendje lutje, duke larguar shpirtrat e këqij. 
Totem vjen nga fjala algonkina ototeman. Totem paraqet një seri kafshësh dhe fenomenesh 
natyrore. Për Munse-të është objekt kulti sepse paraqet paraardhësin të cilit i ishin veshur bëma 
mitike. Për tu kompletuar duhet të mbajë shkopin e artë të Shamanit të fisit. 
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JAVA E PARE 
SHIGJETA E PARË 

 
Tema: Kush jam unë 
Objektivi: Të njoh vetveten dhe të tjerët (Të njohin vetveten, dëshirat, traditat dhe origjinën e 
tyre. Të njihen me të tjerë, të krijohet një klimë mirëpritje.) 
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi: Sapo ka filluan historia… Uapi e Maneta , para se të nisen për këtë aventurë pyesin 
nënën që të tregojë pak historinë e jetës së tyre. Aktiviteti i sotëm niset nga njohja, origjina e 
fëmijëve që tregohet nga vetë fëmijët dhe me familjen e Uapit e Manetës.  
Përmes këtij aktiviteti fëmijët kanë mundësi të njihen mes tyre, të mësojnë emrat e gjithë 
prestarëve të grupit.  
Materiali: Një fletë e bardhë për secilin, pastel ose ngjyra. Nëse është e nevojshme, laps dhe 
gomë. Një karton, letër ngjitëse, një karton ku është vizatuar familja e UAPI-t dhe e MANETA-s. 
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: 1. T’ju ndahet fëmijëve një fletë, të vizatojnë vetveten me familjen e tij. Pastaj të 
përshkruajnë atë që kanë vizatuar. Të mblidhen fletët dhe të vendosen në kartonin e madh. 
2. Fëmijët të krahasojnë kartonin e bërë me familjen e UAPI-t e MANETA-s, së bashku të 
kuptojnë mardhëniet familjare të personazheve të ndihmuar nga pyetjet.  
Pyetjet: 1. Kush është nëna e kësaj familje? Si quhet? 2. Kush është babai? E fëmijët kush janë? 
3. Ju duken se janë të lumtur? Përse? 
Pastaj… Të reflektojnë fëmijët se në një familje normale ekziston dashuria e prindërve  dhe është 
gjithmonë e madhe për fëmijët. Edhe nëse qëndrojnë larg tyre prindërit i duan shumë.  
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Sot fëmijët njihen me protagonistët e historisë, fillojnë e hyjnë në botën e tyre, 
zbulojnë karakteristikat, traditat, zakonet e popullit Munse. Fëmijët sot do të prezantohen. Të 
njihen me fëmijët e tjerë. Të krijohet një klimë mirëpritje.  
Materiali: Një skedë me “ Nëse do të ishe… (një lule) si do të ishe” të përgatitur nga animatori. 
Një penë për çdo fëmijë, një fletë e penela.  
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Mund të fillojmë më një lojë njohje (lojën e  karrigeve etj.). të fillojmë më mirë me 
tregimin e historisë, mund të bëni lojën, “nëse do të ishe (i grupit…), “nëse grupi ynë do të ishte 
një kafshë… pse… etj.”  
Pyetjet: 
1. Cilat janë karakteristikat që më pëlqejnë tek vetja ime? 
2. Cilat janë difektet dhe cilësitë e mija? 
Pastaj… do të ishte mirë të bënit një prezantim grupi, vendosni emrin e grupit, (familjes, fisit si 
doni ju ta quani). 
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi: Maneta e Uapi zbulojnë domethënien e emrit të tyre: Agimi i Diamantev (i Perles)e e 
Perëndimi i zjarrtë. Për indian domethënia e emrit është shumë e rëndësishme, sepse është e 
lidhur me historinë e tyre, paraqitet origjina e tyre. Për fisin e Munse është e rëndësishme edhe 
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kapsi i ëndrrave, një instrument që lejon të dëbojë ëndërrat e këqija e të tërheqë ëndërrat e mira e 
që bëhen simbol mbrojtje për çdo Munse.  
Të ndihmojmë fëmijët të njohin vetveten, dëshirat, traditat dhe origjinën e tyre.  
Materiali: 1 model ”letër njoftim (pasaportë)” (shih në bashkëngjitje 1 në CD) për çdo fëmijë 
revista të ndryshme, ngjitës, gërshërë, penela, një karton të madh, stilolapsa.  
Koha: 20-30 min. 
Zhvillimi: (Ndërsa fëmijët plotësojnë letër njoftimin, animatori mund të shënojë mbi kartonin e 
madh emrat e pjesëtarëve të grupit. Nën emër do të ngjitet një objekt-simbol.)  
Fëmijët plotësojnë letër njoftimin e tyre, pastaj të zgjedhin një imazh simbol që i përfaqëson. Letër 
njoftimet mblidhen, grumbullohen dhe një e nga një ngrihen e marrin një nga letër njoftimet, 
lexohet e do të gjendet se kush mund të jetë. Pasi të jetë gjetur, ngjitet në kartonin e madh mbi 
imazhin simbol, u shpjegohet të tjerëve përse ka zgjedhur atë imazh.  
Pyetjet: 1. Sipas jush është mirë që të njihet historia e juaj? Përse? 2. A u keni kërkuar ndonjë 
herë prindërve si keni lindur? 
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: Ta pranosh pa kushte, personin që ke pranë. Një mikpritje që vjen nga njohja, 
prezantimi i secilit. Kështu si historia e popullit Munse është historia e Uapi dhe Maneta. 
Materiale: Një fletë për çdo fëmijë që përfaqëson një pemë me rrënjë, ku në qendër të kurorës 
është shkrimi “UNË”, një karton me një tjetër pemë të njëjtë si ajo e mëparshmja me shkrim në 
qendër “NE”. Lapsa dhe penela. 
Koha:30 minuta. 
Zhvillimi: Të shkruajnë mbi rrënjët e pemës, ato gjërat, persona që i kanë ndihmuar që të jenë ata 
që janë sot dhe si kanë ndikuar mbi jetën e tyre. Për këtë aktivitet personal lëmë 10 minuta kohë. 
Mbasi fëmijët kanë përfunduar, lexojnë atë që kanë shkruar. Në kartonin e madh të vëmë gjërat e 
rëndësishme të përbashkëta që kanë dalë nga puna personale. “jepini emër” këtyre rrënjëve. 
Pyetjet: 1. Cilat janë ngjarjet më të rëndësishme të historisë së sotme? 
2. Përse Uakanda dëshiron kaq shumë që fëmijët e saj të njohin të kaluarën e tyre? 
3. Çfarë rëndësie ka e kaluara dhe origjina për një popull? 
4. Më thuaj nga vjen dhe do të them se kush je…çfarë do të thotë? E beson vërtetë? 
Pastaj… Përpiquni që fëmijët të reflektojnë mbi rëndësinë e njohjes, origjinës së tyre, të gjejnë në 
jetën e tyre këto gjëra, cilët persona dhe cilat zgjedhje i kanë ndihmuar. “Ne jemi fruti i zgjedhjeve 
tona”. Kartoni me pemën e grupit mund të qëndrojë në vendin ku gjendet grupi. 
 
LOJA  
Topi e luftë me variante 
Përshkrimi i lojës: Luhet në një fushë drejtkëndëshe e ndarë në gjysmë nga një linjë. Çdo 
skuadër është një në dy meset e fushës. 
Lojtarët duke qëndruar në meset e fushave të tyre duhet të godasin kundërshtarët në mënyrë direkt 
me top. Kush goditet merr me vete mbrapa linjën e fundit të fushës kundërshtare ku është 
vendosur burgu. Kush është në burg, nëse kap topin mund të godasë kundërshtarë, por gjithmonë 
duke qëndruar në burg. 
Fiton skuadra që godet të gjithë kundërshtarët. 
Rregullat: Lojtarët bëhen të burgosur vetëm nëse topi i godet direkt (=pa u hedhur) dhe më pas 
bie në tokë; në se kapet në fluturim nga një shok ose nga një kundërshtar nuk bëhen të burgosur. 
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Fëmijët nuk mund të dalin nga fusha gjatë lojës vetëm nëse duhet të marrin topin. Në se topi nga 
fundi i fushës është i të burgosurve, por nëse kur del anash është i lojtarëve në fushë. 
Lojtarët: Skuadrat duhet të jenë me numër të njëjtë lojtarësh.  
Materialet: Topa, bilbila, material për vijëzimin e fushë, (shkumës)  
 
LUTJA: 
Një fëmijë po fliste me Zotin! 
 O Zot sa keq është të jesh i vogël. Askush s’të dëgjon, askush nuk të jep rendësi, të gjithë të 
këshillojnë. Por ti o Zot ke bërë që ne të lindim të vegjël, e nuk ke gabuar. Është shumë 
interesante, shumë fantastike. O Zot, të gjithë na thonë: “Kur të rritesh…  Nesër! Nesër o Zot do të 
rritem? Nesër! Por ti o Zot na ke krijuar për sot. Ti nuk u ke thënë të vegjëlve, bëhuni si të 
mëdhenj. Por ju ke thënë të mëdhenjve: “Bëhuni si të vegjël!” Na ndihmo të kuptojmë, të jetojmë, 
të vlerësojmë, të ndihmojmë të tjerët.   
 
HISTORI JETE. 
Shikojmë përtej mureve 
"Kush jam unë?", i thotë një i ri një të moshuari. "Je ai që ti e mendon të jesh", i përgjigjet i 
moshuari. "Ta shpjegoj me një histori të vogël. Një ditë, nga muret e një qyteti, kundrejt 
perëndimit u duken dy persona që po përqafohen. 
Janë një baba e një nënë, -mendon një fëmijë i pafajshëm.  
Janë dy të dashuruar, - mendon një vajzë që ëndërron dashurinë. 
Janë dy shokë që takohen pas shumë vitesh, -mendon një njeri i vetmuar.  
Janë dy afaristë që kanë mbyllur me sukses një tregti, -thotë një i etshëm për para.  
Është një baba që përqafon të birin që po i kthehet nga lufta, -mendon një nënë me zemër të 
plasur.  
Kush e di përse përqafohen , -mendon një njeri me zemër të vrazhdë.  
Sa bukur të shohësh dy persona që përqafohen, -mendon një njeri i Zotit.  
Çdo mendim, -përfundon i moshuari, tregon se kush je. Mendo për mendimet e tua, mund të thonë 
shumë gjëra, më shumë se sa çdo lloj mësuesi. 
Simboli: Lente zmadhuese të zmadhojnë objektet; të shoh më mirë, të dalloj të mirën nga e 
keqja. Me lente dua të drejtoj mirë veten time, ambientin që më rrethon, personat, sjelljet e tyre në 
grup.  
Angazhimi: Të mësoj emrat e pjesëtarëve të grupit t’i dua dhe t’i respektoj; të bëj sa më shumë 
miq dhe shokë në këtë kamp veror. 
 

SHIGJETA E DYTË 
 
Tema: Na drejto 
Objektivi: Kush na ndihmon të rritemi? 
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi: Nuna e Uakpane Janë në ecje… kush janë personat që na drejtojnë në ecjen tonë.  
Materiali: Një karton të madh të vizatuar një shtëpi, një shkollë, një orator, një kishë. Lapsa 
ngjyrash, fletë të bardha, lapsa, gomë, rripa adesivë.  
Koha: 30 min. 
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Zhvillimi: 1. Fëmijët të tregojnë se çfarë paraqesin këto 4 ambiente. Bëni këto pyetje fëmijëve, 
ndani në 4 grupe. Grupi i parë do t’i përgjigjet pyetjes së parë, grupi i dytë pyetjes së dytë e kështu 
me rrallë. 
2. Mblidhni fletët dhe vendosni në kartonin e madh sipas vendit, p.sh., fletët që i përgjigjen 
pyetjes së shtëpisë afër vizatimit ku është shtëpia etj.  
Pyetjet: 1. Në shtëpinë tuaj a ka njeri që ju ndihmon, luan me ju, ju do shumë, 
ju qëndrojnë pranë kur jeni të trishtuar? 2. Në shkollë a ka persona që ju ndihmojnë të rriteni, ju 
mësojnë që ta duani njëri-tjetrin, ju mësojnë shumë gjëra të reja? 
3. Këtu në orator, ka persona që ju ndjekin, ju ndihmojnë kur gjendeni në nevojë, a keni ndonjë 
person të besueshëm që mund t’i tregoni lirshëm problemin tuaj? 
4. Në kishë kë gjejmë që na ndihmon të kuptojmë fjalën e Zotit, që na bën të rritemi mirë?  
Pastaj… Të reflektoni me fëmijët sa është e rëndësishme me gjet një person që na ndihmon të 
rritemi sa më mirë. Duhet të mësojmë të mbrohemi nga personat që nuk i njohim dhe nuk na 
ndihmojnë, mos t’i dëgjojmë.  
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Sot Uapi e Maneta duhet t’i besojnë atij që ka më eksperiencë për të dalë nga gjendja e 
tyre e vështirë. Të favorizojmë personat që mund të jenë drejtues për ne. Të atyre që na qëndrojnë 
pranë, na ndihmojnë që të rritemi.  
Materiali: Një fletë të vizatuar disa yje e një penë për çdo fëmijë. 
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Fëmijët të kujtojnë personat që i duan më shumë. Atyre tu lexohet kjo histori:  
 “Na ishte një herë shumë vite më parë, një fëmijë me emër Kodi që banonte në një fshat rrëzë një 
mali. Një ditë vendos të jetë i madh që të zbulojë vendet përreth. Ai kurrë nuk kishte lëvizur sepse 
prindërit e mendonin shumë të rrezikshme. Mori guxim dhe doli jashtë, mrekullohej për çdo gjë që 
shikonte e zbulonte. Por, nga habia humbet kuptimin e kohës, ndërsa ai largohej filloj të bëhej 
natë e Kodi humbet! Trembet, thërret e thërret me shpresë se dikush do e dëgjonte, por askush nuk 
e dëgjoi. Kur u bë natë, fëmija e humbi shpresën se dikush do ta dëgjonte. Drejton sytë e tij të 
përlotur drejt qiellit, e sheh yjet. Kujtohet kur prindërit i tregonin për peshkatarët që gjendeshin 
shpesh natën dhe u orientonin me anë të yjeve. Ai yjet nuk i njihte. Vendos t’i thërrasë me një 
emër. Thërret yllin më ndriçues, e quan nënë, si nënën që e kishte rritur e ishte kujdesur për të 
gjithë jetën. Yllin që ishte afër e thërret baba, si babin që sigurisht në atë moment po e kërkonte… 
e kështu me radhë të gjithë yjet i thërret me emrat e personave që e kishin dashur shume dhe ishin 
kujdesur për të. Ndiqte yjet një e nga një, e kthehet në shtëpi shëndosh e mirë e gjënë të gjithë 
personat që Kodi i donte, po e kërkonin”. 
Pastaj edhe fëmijët të bëjnë si protagonisti i historisë Kodi, t’i vënë një emër yllit drejtues, e të 
tregojnë cilët janë personat që më ndihmojnë, më duan më shumë. Cilët janë personat drejtues për 
mua. Të tregohet në grup.  
Pyetjet: 1. Cilat janë “yjet-drejtues” të jetës sime? 2. A kam ndjekur ndonjëherë shembullin e 
ndokujt? 3. Kujt i kërkoj ndihmë në vështirësi? 4. A mendoj se këta persona janë të nevojshëm për 
jetën time? 
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi: Në tregimin e sotëm Maneta e Uapi u trembën nga shpërthimi i zjarri në fshat, të 
shoqëruar nga dy të rritur, Nuna e Uakpane, ikën nga fshati e nuk e humbën shpresën përballë 
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vështirësive. T’i ndihmojmë fëmijët të kuptojnë rëndësinë e të rriturve kur janë pranë tyre, të 
cilëve mund t’ju besojnë e t’i udhëheqin për t’ju shmangur “miqve fals” që mund të mashtrohen. 
Materiali: Gjithçka që duhet për një garë pengesash, karton i madh me dy sagome të vizatuara, 
njëri paraqitet si shok i vërtetë e tjetri si shok fals; disa penela.  
Koha: 20-30 min. 
Zhvillimi: (është mirë të përgatitet përpara një karton të madh me dy sagome të stilizuar (stil 
omin e bardhë) e të caktosh një garë pengesash me disa gjëra (birila, karrige, rrathë, etj….) që të 
bëhet më qesharak. Rolin e mashtruesit është mirë ta bëjnë dy animatorë në mënyrë që të gjithë 
fëmijët të hyjnë në lojë).  
1 – Dy ose tre fëmijë u mbyllen sytë, ndërsa dy animatorit bëjnë rrolin e shokut dhe mashtruesit. I 
pari ka detyrë të drejtojë lojtarin gjatë garës me pengesa, ndërhynë vetëm atëherë kur po gabon 
rrugë. Mashtruesi mundohet ta bëjë të gabojë. 
Pasi të kenë mbaruar lojën reflektojnë mbi figurën e shokut dhe mashtruesit. Ai që të çon rrugës së 
drejtë është shok, i sinqertë, besnik etj.  
2 – Në kartonin që është i vizatuar omin stilizuar, fëmijët të shkruajnë karakteristikat e 
mashtruesit, dhe të drejtuesit mik, nëse themi se miku është i dashur ta shkruajmë tek zemra, 
dashamirësia tek koka... 
Pyetjet: 1. Kush janë domethënës në jetën tënde (prindërit, mësuesit, animatorët…) që ti u beson 
më shumë? 2. A i ndien si drejtues në jetën tënde që të tregojnë rrugën që duhet ndjekur? 3. çfarë 
është e rëndësishme që një i rritur të fitojë besimin tënd? 
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: Propozimi i sotëm ka të bëjë me rastin për të reflektuar mbi miqësinë, sesi mund të 
lëndohemi ose të lëndojmë atë që kemi pranë dhe të rritemi së bashku. 
Materialet: Një magnetofon me cd, këngën “të dua shumë” të Tiziano Ferro me tekstin, një biletë 
për secilin me shkrimin “Më kanë tradhëtuarr ” dhe një me shkrimin “Kam tradhëtuar…”. 
Koha: 35 minuta. 
Zhvillimi: Dorëzoni çdo fëmije një fotokopje me tekstin e këngës. Bëni fëmijët ta dëgjojnë disa 
herë dhe kërkoni të reflektoni me ta mbi kuptimin e këngës, duke nxjerrë të gjitha aspektet relative 
të tradhtisë të miqësisë dhe si e ka jetuar këtë autori. Jepuni fëmijëve pastaj biletën me shkrimin 
“Kam qenë i tradhtuar…” dhe ftojini të shkruajnë për një rast në të cilën janë ndjerë të tradhtuar, 
të braktisur nga një shok ose nga një person me të cilën ishin lidhur shumë. Pas rreth 10 minutash 
dorëzojuni atyre biletën me shkrimin “Kam tradhtuar…” dhe kërkojuni të shkruajnë një situatë në 
të cilën vërejnë që kanë tradhtuar, zhgënjyer një shokun e tyre, ose një person të cilin e donin 
shumë. Pas rreth 10 minutash favorizoni ndarjen në grup të asaj që kanë shkruar ose të atyre çfarë 
duan të shtojnë.  
 
Pyetjet: 1. Çfarë do të thotë për ty, kur dikush të tradhton? 2. Si reagoj ndaj kësaj, menjëherë me 
ta marr vesh? 3. Në histori Uakpane ka shkatërruar fshatin e tij për një shpërblim. Me të vërtetë 
tradhtia lë “boshllëk” pas vetes? Përse? 
Pastaj: Përpiquni t’i bëni fëmijët të reflektojnë mbi faktin se miqësia është me të vërtetë një 
dhuratë e veçantë, ndaj të cilës nuk jemi shpesh të vetëdijshëm plotësisht. Në shumë raste nuk 
vëmë re nevojat, dëshirat e personave që kemi më për zemër, dhe rrezikojmë të humbim një 
miqësi për një shprehje, një veprim të gabuar, të pahijshme, që ndoshta ka prishur këtë lidhje të 
vetme që ishte krijuar. 
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LOJA 
Hotele dhe udhëtarë 
Përshkrimi i lojës: Lojtarët ndahen në dy grupe: hotelierë dhe udhëtarë. Udhëtarët mblidhen në 
mes të fushës, pranë animatorit kryetar-loje. Hotelierët formojnë grupe të ndryshme dhe spostohen 
në bordet e fushës, duke i formuar sa më larg të jetë e mundur njëri nga tjetri. Çdo grup formon 
një rreth të vogël (hoteli), duke u mbajtur për dore me krahët sipër. Kryetari i lojës do të shënojë 
për çdo hotel një numër dhe këta do t’i komunikojnë kryetarit për sa kohë do të mbajnë hapur 
hotelin e tyre (një minimumi deri në katër maksimumi minuta). Pas katër manshete në kërkim të 
mikpritjes, lojtarët shkëmbejnë vendin dhe detyrën.  
Rregullat: Në “Nisu” udhëtarët duhet të shkojnë dhe të strehohen në hotelet, në të cilat, mund të 
ndalen vetëm për 5 sekonda: pra hyjnë në një hotel, numërojnë ngadalë deri më 5 dhe më pas 
duhet të dalin (më mirë është nëse një animatorë kontrollon një ose dy hotele). Përpara se të 
kërkojnë mikpritje në një hotel të ri (gjithmonë për 5 sekonda), duhet të kalojnë nga qendra e 
fushës. Ndërkohë kryetari i lojës shikon kronometrin. Kur ka kaluar koha një grup nga hotelierë 
do të mbajë hapur hotelin e tij, animatori bërtet numri dhe lojtarët e atij grupi ulin krahët. 
Udhëtarët që në atë moment janë brenda atij hoteli mund të qëndrojnë, kurse të tjerët nuk duhet të 
hyjnë dhe duhet të kërkojnë mikpritje nga një anë tjetër. Kur dhe hoteli i fundit ka mbyllur, 
animatori shënon një pikë secilit udhëtarë që është brenda hotelit, më pas loja fillon nga e para, që 
çdo grup hotelieres të ketë ndërruar kohën e hapjes së hotelit të vet. Fiton skuadra që në tërësi 
fiton më shumë pikë. 
Lojtarët: Dy skuadra dhe me numër të madh. 
Materialet: Kronometër, bilbil, letër dhe laps për të shënuar kohën dhe pikët. 
 
LUTJA: 
Psalmi 138 
Ti më njeh o Zot, shikimi yt më ngushëllon, 
Nëse ngrihem ose qëndroj në vend, ti e di; 
Mendimet e mija i njeh të gjitha. 
Çdo lëvizje e imja të është familjare. 
Nëse hapi gojën, ti e di se çfarë do të them. 
Nëse unë vrapoj e ti je pas meje,  
Dora jote më mbron.  
A mundem ndoshta të fshihem? 
Në qiell? Atje je ti. 
Në tokë? Edhe aty të gjej. 
Nëse do marr avionin e do kaloj male e dete, 
Je ti që më drejton; 
Mund të zhdukem në natën e errët, 
por, për sytë e tu, errësira është dritë: 
shikimi yt më ngulitet deri në thellësi të zemrës. 
Më ruaj të lutem nëse eci rrugës së gabuar: 
Më udhëheq gjithmonë drejt rrugës së qiellit.  
 
HISTORI JETE. 
Në ekskursion. Ishte rreth orës tre të mëngjesit kur Rodolfi, një guidë e vjetër alpinë shkon të 
zgjojë Gjonin. “Arkitekt, e gjithë puna është mirë”, - zotëri Gjoni kishte vendosur të kalonte 
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pushimet e tij në alpe, sepse mendonte në të ardhmen të sillte miqtë e tij, se si ai nuk kishin kaluar 
kurrë një përvojë të tillë. Rodolfi thërret klientin e tij që të fillonte të ngjitej pas mëngjesit. I duhet 
të qëndronte afër guidës sepse nata po errësohej e ishte pa hënë, dhe çdo hap që bënte Gjoni 
rrezikonte të rrëshqiste nga gurët. Rodolfi nuk fliste me të. Kur Gjoni gjatë ecjes i kërkon të 
ndalohen e të pushojnë, afrohen në buzë të akullt. Rrezikonte të binte poshtë. I armatosur si 
alpinist, mendon “sa lodhje e madhe për një gëzim të vogël që do të ketë me miqtë e tij” 
udhërrëfyesi i tij qetë-qetë që e dinte se pas pak do të agojë dita i kërkon të ndalojnë e të hanë 
diçka. Pastaj fillojnë ecjen e tyre dalë e ngadalë, duke u ndierë të fortë me njëri tjetrin. 
Simboli: SHKOP UDHËTIMI është simbol i pelegrinit që e përdor për tu mbajtur në ecje. Edhe 
barinjtë e përdorin qoftë për tu mbrojtur nga kafshët e egra, ose si guidë në natën e errët për delet. 
Edhe të moshuarit e përdornin për tu mbajtur.  
Angazhimi: Sot do të dëgjoj me vëmendje, animatorit, prindërit, miqtë që më drejtojnë me 
këshilla të mira, në mënyrë që të rritem sa më mirë.  
 

SHIGJETA E TRETË 
 
Tema: Të jesh pranë meje. 
Objektivi: Ta duash shokun, dhe të fitoj dashurinë e tij!  
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi: Ta duash shokun, bëj që edhe ai të duan ty… me këtë shpirt ecin  
Uapi e Maneta gjatë aventurës së jetës. Ta mendojmë mirë këtë gjë. 
Materiali: Një karton të vogël i kuq për çdo fëmijë në formë zemre. Një karton në formë zemre të 
përgatitur nga animatori, të shkruar në të, të gjithë emrat e fëmijëve të grupit. Ngjyra.  
Koha: 20 min. 
Zhvillimi: 1. Tregoni fëmijëve zemrën tuaj prej kartoni që keni të shkruar të gjithë emrat e 
fëmijëve. Bëni të ditur se ky gjest do të thotë se i duani shumë, e gjithmonë emrat e tyre janë në 
zemrën tuaj.  
2. Jepni fëmijëve nga një zemër prej kartoni edhe ata të shkruajnë emrat e të gjithë prestarëve të 
grupit. Do  ishte bukur të gjeni një mënyrë që t’i mbajnë me vete zemrat me emrat e shokëve, 
p.sh., me një gjilpërë kopse të kapen në rrobën verore, ose si vërse 
Ose… çdo zemër të vendoset në një copë të madhe pëlhure si shenjë e pjesëmarrjes së fisit 
(grupit).  
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Në histori protagonistët zbulojnë rëndësinë që t’i besojnë dikujt, të dëgjojnë, të 
ndihmojnë njëri-tjetrin. Të mësojnë se duhet besuar shokëve e të jenë të denjë për besimin e 
shokut.  
Materiali: Fletë e pena për çdo fëmijë, një pe najlon ose një lëmsh, ngjitës, kopse rrobash.  
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Fëmijët të shkruajnë ëndrrat e tyre e kujt ata duan t’ia besojnë. Çdo fëmijë të vizatojnë 
një zemër, e të shkruajnë brenda ëndrrën që ka për të ardhmen. Pastaj të këmbejnë fletët që secili 
të bëhet “mbrojtës” i zemrës së tjetrit. Pastaj, një e nga një të lexohen ëndrrat. Të vendosen në 
fijen e nylon-it të grupit me ngjitës ose kopse rrobash.  
Pyetjet: 1. Si u ndjeve kur shkrove dëshire tënde? E t’ia “besosh” dikujt tjetër? 
2. Si ndihesh nëse je përgjegjës i ëndrrave të tjerëve? 
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Pastaj… Të vendosim fijen e nylon-it me zemrat e ngjitura afër kartonit të ditëve të tjera.  
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi: Në historinë e sotme Nuna vizaton disa shenja të fiseve mbi faqe të nipave: një vijë të 
bardhë mbi mollëzat e faqeve, si shenjë e dëshirës për të sjellë paqen.  
Materiali: Një fletë fjalëkryqe (shih bashkëngjitjen 2 mbi CD) çdo 2 fëmijë; stilolapsa, 
kartonë, penela 
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Pasi është bërë rendi i ditës, të krijohen çiftet e tu jepet një fletë me fjalëkryqe. Kur të 
gjithë kanë mbaruar, të jepet përgjigja përfundimtare e të shkruhet në qendër të kartonit fraza që 
ka dalë në vertikale: TË DUAM NJËRI-TJETRIN. Të vazhdohet më tej duke kërkuar fraza të tjera 
që përmbajnë këtë frazë në vetvete. (qetësi, miqësi, dashuri, zemërgjerësi, dëgjim, kujdes…) e të 
shkruhet mbi karton. Pastaj të diskutohet rreth frazave që janë shkruar në karton, dhe për aspektet 
pozitive që ndihmojnë tjetrin, duke kërkuar edhe në më të keqin “pikën drejt së mirës (d. Bosko). 
Pyetjet: 1. Është mirë të duam vetveten dhe të tjerët? Pse? 
2. çfarë të ndihmon që ta duash të afërmin? Çfarë të pengon? 
3. Në çfarë rasti je ndier i dashur nga të tjerët? 
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: Aktiviteti i sotëm është të zbulojmë bukurinë e të qenit fëmijët e Zotit dhe që e kemi 
gjithmonë përkrah.  
Materialet: Fletë me historinë e treguar nga Shën Agostini, një biletë me shkrimin “Nga Agostini 
tek Unë…”, lapsa. 
Koha: Rreth 30 minuta. 
Zhvillimi: Dorëzojuni çdo fëmije historinë e Shën Agostini dhe lexoni së bashku. Favorizoni 
aspektet më të rëndësishme të historisë dhe atë që secili THOTË. Dorëzoni biletën me shkrimin 
“Nga Agostini tek Unë…”, bëni fëmijët të shkruajnë atë pjesë, atë shprehje që i ka pëlqyer gjatë 
leximit të kësaj historie.  
Pyetjet: 1. Nuna është e sigurt që Shpirti i Madh do të jetë pranë dhe do ta shpëtojë. Ne jemi të 
sigurt që Zoti është pranë nesh? 
2. Shqiponja që fluturonte në qiell është shenjë se Shpirti i Madh ka dëgjuar lutjen e Nunës. 
Arrijmë të shikojmë atë që Zoti po bën në jetën tonë? 
3. Ecja jonë është e shënuar. Ku po shkoj? 
Pastaj... Do ishte mirë të bënim një karton me një pikëpyetje të madhe në qendër mbi të cilën të 
shkruanim në grupe disa mendime dhe reflektime nisur nga tre provokime të sjella. 
 
LOJA  
Futboll facoletash 
Përshkrimi i lojës: Lojtarët ndahen në skuadra. Vendosen në linjë si për lojën me facoleta dhe 
secilit i vendoset një numër. Në gjysmën e rrugës mes dy skuadrave vendoset një top. 
Rregullat: Arbitri do të thërrasë një ose më shumë numra, lojtarët e thirrur duhet të sjellin topin 
pas linjës të skuadrës së tyre duke përdorur vetëm këmbët. Topi mund edhe të gjuhet nga larg. Kur 
lojtarët të gjuajnë topin pas rreshtit të tyre të fundit të fushës do të fitojnë një pikë për skuadrën. 
Lojtarët: Skuadrat duhet të jenë me numër njëlloj lojtarësh dhe në numër të madh.  
Materialet: Top dhe bilbil, material për vijëzimin e linjave të skuadrave. 
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Shënim: Loja mund të zhvillohet dhe me katër skuadra duke u vendosur në kuadrat (shih figurën). 
Në bazë të fëmijëve vlerësoni vetë mundësinë ose jo që topi të gjuhet larg me këmbë ose i mbajtur 
në tokë afër këmbëve. 
 
LUTJA: 
Nga Ungjilli sipas Lukës (12,22-31.33-34) 
Jezusi u thotë dishepujve: «Mos u preokuponi për jetën tuaj, se çfarë do të hani, për trupin tuaj se 
çfarë do të visheni. Jeta vlen më shumë se ushqimi, e trupi më shumë se veshja. Shikoni zogjtë që 
nuk mbjellin, as nuk korrin e Zoti i ushqen. Ju vleni më shumë se zogjtë. Shikoni lulet që 
lulëzojnë, nuk punojnë, e unë ju them se as Solomoni me të gjithë lavdinë e tij nuk është veshur si 
ato. Nëse Zoti vesh gjelbërimin ashtu po ju që vleni më shumë se bari e lulet e fushës. Mos 
kërkoni se çfarë do hani e çfarë do pini, Zoti e di. Kërkoni më parë mbretërinë e Hyjit e gjithçka 
do t’ju jepet në shtesë.  
 
O Zot tani dua të ofroj këtë pak të mirë që kam bërë. 
Ti sot më thua se i afërmi im nuk është vetëm ai që më ngushëllon, 
por edhe ata që më qëndrojnë larg.  
Çdo njeri që takoj në ecjen time, 
të gjithë këta persona nuk do të bëjnë pjesë në të “ardhmen” time.  
Por do të filloj nga “sot” që ta realizoj sa më  
mirë projektin tënd mbi mua.  
Të ofroj këtë të “tashmen” time, 
që të përgatitem në një të nesërme të plotë. 
E di se kjo dëshirë do të më realizohet, 
sepse nuk kam frikë nga asgjë, 
sepse je ti pranë meje.  
 
HISTORI JETE. 
Zemra më e bukur në botë 
Na ishte një herë një i ri në mes të një sheshi plot me njerëz: thoshte se kishte zemrën më të mirë 
në botë. Të gjithë e admironin: ishte me të vërtetë një zemër përkryer, pa asnjë njollë. Të gjithë 
thoshin se ishte zemra më e bukur. Sa më shumë i thoshin aq më shumë u mburrte. Papritur vjen 
një i moshuar e i thotë: “Të them të vërtetën, nuk po më duket zemra jote më e mirë se e imja”. 
Kur tregon zemrën të gjithë e shikojnë me habi, sepse ishte plot me plagë. Ishin zona me pjesë të 
hequra e në vend të tyre ishin pjesë tjera. Kështu zemra dukej shumë e shëmtuar. Kishte edhe 
gropa të shumta që nuk ishin plotësuar kurrë. Të gjithë u habiten se si ai i moshuar thotë me 
shumë bindje se ishte më e bukur zemra e tij. I riu e sheh dhe fillon e qeshë. “Po tallesh!, thotë. 
“ballafaqo zemrën time përfikte me tënden se është si zhele”. “Është e vërtetë” thotë i moshuari. 
Zemra jote duket shumë e përkryer, por nuk e ndërroj kurrë me zemrën time. Shiko çdo plagë 
paraqet një person të cilit i kam dhuruar dashuri, kam nda një pjesë të zemrës time dhe ja kam 
dhanë atij, e shpesh më është kthyer një pjesë e zemrës së tij si shpërblim. Sigurish ajo që jep nuk 
është e barabartë me atë që merr, e kështu ka mbet ndonjë boshllëk, ose ka pjesë të zemrës që 
është plot me dashuri të konservuar. Por disa herë kam dhënë dhe nuk më është kthyer. Dashuria 
është e rrezikshme, për sa të dhimbshme të jenë mosmirënjohjet, mbesin plagë në zemrën time. 
Ndoshta një ditë do të kthehen e do të mbushin boshllëkun që kam ruajtur për ta. A po e kupton 
tani cila është bukuria e vërtetë?” i riu mbeti i habitur, lotët i shkonin për faqe. Merr një pjesë të 
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zemrës së tij shkon tek i moshuari e ja ofron me duar që po i dridheshin. I moshuari e pranoi, e 
vendos në zëmrën e tij, pastaj merr një pjesë të zemrës së tij të copëzuar e me të mbushi 
boshllëkun e zemrës së djaloshit.  Djaloshi sheh zemrën e tij që nuk ishte si më parë “zemra më e 
bukur në botë”, por ju duk më e mrekullueshme se kurrë, sepse dashuria e të moshuarit ishe 
brenda tij.  
 
Simboli: ZEMRA është organi qendror, motori i jetës. Është vendi i ndjenjave, emocioneve. Sipas 
Biblës zemra është vendi i inteligjencës dhe i vullnetit, në këtë mënyrë bëhet vendi i vendimeve 
racionale të njeriut. Ku është zemra ime? 
Angazhimi: Sot kërkoj të bëj të paktën një gjest dashurie kundrejt personave që takoj. 
 

SHIGJETA E KATËRT 
 
Tema: Të kuptojmë të mirën e t’i shmangemi të keqes! 
Objektivi: Të bashkëpunojmë. 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
 
Objektivi: Të kuptosh në kohë se çfarë është e mirë për vëllain tim.  
Materiali: Copa stofi ose fletë kartoni në të cilën janë shkruar gjeste ose gjëra, që shërbejnë për të 
mirën e tjetrit, p.sh., përkëdhelje, përqafime, buzëqeshje, fjalë e ëmbël, një shikim miqësor, etj...  
Copa stofi ose fletë kartoni në të cilën janë shkruar gjeste ose gjëra, vrasin tjetrin, p.sh., grusht, 
shkelm, pështymë, fjalë të pista, fjalë ofenduese, etj... 
Dy thasë:Brenda njërit të vendosen të gjitha copat e stofit që ju pëlqejnë fëmijëve, në tjetrin gjërat 
që fëmijët i përjashtojnë, nuk i duan.   
Koha: 40 min. 
Zhvillimi: 1. Me radhë të vijnë fëmijët që të marrin një nga copat e stofit ose të kartonit, ta 
lexojnë dhe të thonë është gjë e mirë, të zgjidhin shokun të cilit t’i japin “gjestin”, p.sh., në stof 
është e shkruar “përkëdhelje”, ai të përkëdhelin shokun. E kështu me radhë gjithë të tjerët. Nëse 
gjëja si ka marrë është gjest i keq, fëmija le ta hedhë në thesin e gjërave të këqija që është thesi i 
dytë. 
2. Nga ky gjest formohen çiftet, mendojmë: është më mirë së bashku apo vetëm. 
Pastaj… Fëmijët të kuptojnë se nëse shokut i dhuron gjëra (gjeste) të mira, ajo e mirë është edhe 
për të. 
  
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Sot protagonistët e historisë zbulojnë se duhet të qëndrojnë të bashkuar, ndihmojnë 
njëri-tjetrin, për të përballuar e bërë zgjedhje të vështira.  Edhe ne jemi të thirrur të 
bashkëpunojmë për të mirën e të gjithëve. Të dimë se çfarë është e mirë për ne e për të tjerët.  
Material: Disa kartonë të vegjël për të lidhur së bashku këmbët e fëmijëve e materiale të 
ndryshme për kalimin e pengesave.  
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Stafeta më këmbë të bashkuara na bën të kuptojmë se kemi nevojë për njëri-tjetrin. Të 
ndahen fëmijët në çifte, pasi tu lidhen këmbët, të bëjnë një garë, së bashku të mendojnë se si tija 
arrijnë qëllimit. Pasi të gjithë kanë bërë garën të bashkëbisedojnë rreth këtyre pyetjeve:  
Pyetjet... 1. A ke arritur ta bësh garën me shokun tënd? 2. çfarë kuptove nga ky aktivitet i vogël? 
3. Në çift cili mori vendimin? Apo së bashku? 
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Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi: Në tregimin e sotëm Uapi e Maneta gjinden përballë një çështje të rëndësishme: 
Uakpane rrezikon jetën për të shpëtuar gjyshen dhe vetveten. T’i ndihmojmë fëmijë të kuptojnë se 
në jetë mund të gjendesh përballë vështirësive të mëdha. Është e rëndësishme të kuptojmë se çfarë 
është e mirë dhe e drejtë edhe pse ndonjë herë zgjedhjet tona kërkojnë mund dhe vështirësi.  
Materiali: 1 karton për çdo 5 fëmijë, penela, fashë ose shami. 
Koha: 20-30 min. 
Zhvillimi: (Të përgatiten që në mëngjes fjalët mbi fashë, por kujdes mos t’i shohin fëmijët) 
1- Animatori i thërret një e nga një fëmijët e i lidh në ballë një fashë me një emër të një objekti 
sekret që ai do ta gjejë duke ju bërë pyetje të tjerëve.  2 – Nga ky moment fëmijët ndahen në grupe 
nga 4 ose 5. çdo grup merr në konsideratë objektet e emëruara e shkruan mbi kartonin e tij si dhe 
kë mund të ndihmojë ky objekt (në bashkëngjitje 3 në CD mund të gjeni disa shembuj fjalësh që ju 
shërbejnë për të sugjeruar fëmijët). 
Për shembull: Fjala: ORË. 
- Si mund të na ndihmojnë? - mësojmë vlerën e kohës, duke dhuruar kohën tonë të tjerëve kë 
mund të ndihmojmë? - shokët, personat në vështirësi 
3 – Kur të gjithë të kenë mbaruar, çdo grup paraqet të tjerëve kartonin e tij duke treguar atë që ka 
shkruar.  
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: “Dhe tani çfarë do bëjmë?” Maneta sot kërkon më shumë se kurrë… të përmbushë një 
zgjedhje që do të thotë TE HUMBASËSH diçka por TE FITUAR diçka tjetër. Propozimi i sotëm 
bëhet një mundësi për të menduar mbi të gjitha paqëndrueshmërinë që hyjnë në lojë si akt 
kompleks i zgjedhjes. 
Materialet: Një kopje për secilin nga 4 historitë e bashkangjitur, bileta, një karton me shkrimin 
“UNE-AI”, lapsa, penela. 
Koha: 40 minuta. 
Zhvillimi: (Lini hapësirë për të ndarë në çifte, në mënyrë që fëmijët të njihen pak dhe mund të 
lënë të nxjerrin edhe reflektime më të “thella”. Lërini të përfshihen dhe të flasin edhe për jetën e 
tyre personale). 
Lexoni bashkë me fëmijët historitë. Ftojini të plotësojnë tregimet duke bërë krijuar hipoteza mbi 
atë çfarë do të bënin në këto rrethana, duke nxjerrë dhe duke paraqitur problematikën e zgjedhjes. 
Ndani fëmijët në çifte dhe lërini që të bëjnë ndarje në: 
- Atë që kanë dëgjuar dhe menduar kur kanë dëgjuar tregimet. 
- Çfarë do të kishin zgjedhur në vend të personave që kanë shkruar. 
- Cilat janë ato zgjedhje që kanë bërë (nga më të thjeshtat tek ato më angazhueset dhe komplekset) 
vetëm. 
- Cila janë ato zgjedhje që keni përmbushur bashkë me personat e tjerë (prindërit, shokët...). 
Propozoni të shkruani mbi karton “UNE – AI” reflektimet kryesore që janë nxjerrë në ndarjen në 
çifte. 
 
Pyetjet: 1. Je dakord me atë që ka bërë Uapi? Përse? 
2. Ke kurajë të vihesh në debat përballë një zgjedhje të bërë, që dikush nuk e mbështet? 
Pastaj… Do të ishte mirë nëse çdo animatorë do të tregonte disa nga zgjedhjet që ka bërë dhe 
rrugën që e ka çuar për ta përmbushur. 
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LOJA  
Karrige në rreth 
Përshkrimi i lojës 
Të vendosen karriget në rreth me shpinën të drejtuar nga qendra e rrethit. Karriget duhet të jenë në 
numër më të vogël krahasuar me ato të lojtarëve. 
Ndërsa vendoset muzika fëmijët ftohen të vrapojnë jashtë rrethit të karrigeve në drejtim të kundërt. 
Kur animatori fik muzikën, lojtarët duhet të kërkojnë të ulën në një karrige. Kush nuk gjen vend 
eliminohet dhe ulet për tokë më larg. Për çdo radhë duhet të hiqet një karrige. Nëse lojtar ka 
shumë mund të hiqen më shumë karrige në të njëjtën kohë për të shpejtuar lojën. Fiton skuadra që 
eliminon të gjithë konkurrentët e skuadrës kundërshtare. 
Rregullat: Nëse dy lojtar ulen së bashku në të njëjtën karrige, rifillon xhiroja pa eliminuar asnjë 
konkurrent, nëse njëri ulet sipër tjetrit  natyrisht karrigia është e atij që është ulur i pari.  
Materialet: Karrige dhe muzikë. 
 
LUTJA: 
nga libri Qoelet (4,9-10) 
Më mirë të jesh në dy sesa i vetëm, sepse në dy lodhja është më e vogël. Nëse njëri bie është tjetri 
që e ndihmon. I mjeri ai që është vetëm: nëse bie nuk ka kush e ngre.  
Drejtomë  
Zot, bëj në mua çfarë dëshiron ti! 
Nuk kërkoj të di vullnetin tënd para kohe,  
dëshiroj atë që ti do për mua. 
Nuk them: “Ku ti të shkosh, të ndjekë!” 
sepse jam i dobët, por të lutem, të jesh ti që të më drejtosh. 
Dua të të ndjek në errësirë,  
Nuk të kërkoj përveç forcës së nevojshme. 
O Zot bëj që unë të sjell çdo gjë para teje,  
Kërkoj atë që të pëlqen ty në vendimet e mija. 
Si një pulëbardhë që tregon orën me anë të diellit, 
Kështu dua të jem i drejtuar nga ti, 
Ti do të më drejtosh dhe unë të të shërbej ty. 
Ashtu qoftë, O Zot Jezus!  
 
HISTORI JETE. 
Predikimi i Shën. Françeskut 
Një ditë duke dalë nga kuvendi, Shën Françesku takon frat Ginepro. Ishte një frat i thjeshtë e Shën 
Françesku e donte shumë. E takon dhe i thotë: «Frat Ginepro, eja të shkojmë e të 
predikojmë».«Ati im» u përgjigj, «e di se kam pak shkollë, si mund t’u flas njerëzve?». Ka që 
Shën Françesku nuk ju nda, frati pranoi. U sollën për gjithë qytetin në heshtje gjithkund ku 
punonin në qyqane të vogla e në vreshta. Ju buzëqeshnin fëmijëve, sidomos atyre më të varfër. 
Shkëmbenin ndonjë fjalë me të moshuarit. Përkëdhelnin të sëmurët. Ndihmuan një të moshuar për 
të mbajtur një kovë të rëndë me ujë. Pasi kaluan gjithë qytetin, Shën Françesku i thotë: «Frat 
Ginepro, është ora të kthehemi në kuvend». «E predikimi ynë?». 
«E kemi bërë...» i përgjigjet duke buzëqeshur shenjti. 
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Simboli: SFERA MAGIKE: e ka prejardhjen nga pasqyrat magjike, e cila ishte shumë e përdorur 
që nga antikiteti si mjet për të parashikuar të ardhmen. Ne nuk besojmë në mundësinë e 
parashikimit të së ardhmes por, angazhohemi:  
Angazhimi: Të largojmë përvojat negative e duam të japim shembull të mirë për të gjithë.  
 

JAVA E DYTE 
SHIGJETA E PESTË 

 
Tema:  Optimizmi:  
Objektivi:  Të kemi besim në të ardhmen. 
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi: Aktiviteti i sotëm ka si qëllim të kuptojmë se në çdo fëmijë është një pikë drejt së 
mirës. 
Materiali: Një karton i ndarë në dyshë. Në qendër të njërës pjesë është i vizatuar fytyra e një 
indianit me një buzëqeshje optimiste, në qendër të pjesës tjetër fytyra e një indiani të trishtuar, 
pesimist. Pjesë kartoni në formë shigjete, ngjyra, rripa adesivë  
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Fëmijët të reflektojnë mbi karakteristikat e tyre pozitive dhe negative. Nëse një shok 
gjendet në vështirësi, a e ndihmoj apo kaloj në punën time? 1. T’u jepet fëmijëve një shigjetë ku të 
shkruajnë një cilësi e një difekt të tyre, (i sjellshëm, i qeshur, i mirë; dembel, egoist etj.,) 2. Me 
radhë sipas asaj që kanë shkruar ta vendosin tek indiani i qeshur ose i trishtuar.  
Zhvillimi: 1. Të shikohen kartonët, sipas jush, jemi indian optimist apo pesimist?  
Pse? 2. Të jemi gjithmonë të mirë që të bëjmë edhe të tjerët të jenë si ne.  
Pastaj… T’u shpjegohet fëmijëve me fjalë të thjeshta termi “optimist” dhe “pesimist”, duke ju 
referuar historisë. P.sh. Nuna nuk qanë përballë rrezikut, por menjëherë mendon si ta zgjedhë 
problemin, ajo është optimiste.   
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Sot fillojnë të vështirohen gjërat, por vetëm duke përdorur dhuntitë e tyre arrijnë të 
dalin nga situata. Të favorizojmë ndërtimin e vetëdijes të dhuntive tona.  
Materiali: Një top, një karton të madh e disa penela.  
koha: 30 min. 
Zhvillimi: Fëmijët nuk i kuptojnë dhuntitë që kanë. Duhet animatori t’i shkruaj në një karton të 
madh. Loja quhet “topi cilësor”: në pjesën e parë fëmijët janë në rreth, animatori në mes tyre hedh 
topin në ajër thërret menjëherë një cilësi p.sh. “besnikëri”. Të gjithë fëmijët që mendojnë ta kenë 
atë cilësi vrapojnë të marrin topin. Fëmija që e kap i pari duhet të gjuaj topin në ajër dhe të thotë 
një cilësi. Pasi të gjithë të kenë luajtur, ulen dhe shkruajnë të gjitha cilësitë që kanë dalë. 
Pyetjet: 1. Cilat janë cilësitë që kemi? 2. A e di se kjo cilësi më bën special? 
3. A kam ndeshur vështirësi të kuptoj se unë zotëroj këto cilësi? 
Pastaj… Në një karton të madh të shkruajmë me të madhe emrin e grupit, të gjithë me radhë të 
shkruajnë cilësitë që kanë dalë gjatë lojës.  
 
Aktiviteti: klasa 5-6 (Për të gjithë) 
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Objektivi: Në tregimin e sotëm ndodhin shumë gjëra, por miqtë tanë nuk e humbin shpresën. Të 
ndihmojmë e fëmijët që të mos e humbin kurrë shpresën, edhe kur gjithçka të duket se po mbaron. 
Të gjinden në vetvete energji për të përballuar vështirësitë.  
Materiali: Fletë e stilolapsa; bashkëngjitje 4 në CD t’i jepet çdo fëmije, fletë të vogla me 
përbërësit.  
Koha: 20 min. 
Zhvillimi: (Për këtë aktivitet të përdoret hapësirë e madhe). Sot fëmijët do të luajnë me qëllimin 
që të fitojnë sa më shumë “përbërës” për të realizuar ëndërren e tyre. Që të realizohet duhet të 
sfidojnë me 10 lojëra të ndryshme. Në fillim do të shkruajnë ëndërren e tyre në një copë letër e do 
t’ia japin animatorit. Animatori në shkëmbim do të dhurojë një fletë me 10 “përbërës” të të njëjtit 
tip, të ndryshëm për çdo fëmijë. Këta do të sfidojnë mes tyre disa herë me një shok të ndryshëm 
për të fituar sa më shumë përbërës të ndryshëm; për të saktësuar sfidën, duhet të tregojnë një 
numër për secilin përbërës e shuma e tyre do të japë numrin e lojës që i referohet. Për çdo garë, 
fituesi do të marrë një përbërës nga kundërshtari. Kur të mbarojë koha animatori do t’ju dhurojë 
fëmijëve fletët me ëndërrta e tyre e me përbërësit e fituar të krijojnë recetën e ëndërres së tij. Të 
vendosen përbërësit në rrallën e rëndësisë që për secilin ka. Në fund secili fëmijë do të tregojë në 
grup domethënien e përbërësve që për të është më e rëndësishme, nëse do edhe ëndrrën e tij.  
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: Uapi dhe Maneta duhet të kenë besim në aftësitë e tyre, edhe në situate të vështira si 
ajo e treguar në historinë e sotme. Të favorizohet ndjenja e besimit. 
Materialet: 1 magnetofon me cd, këngën “Kam besim te ty” të Lorenzo Jovanotti, një kopje të 
tekstit të pjesës për çdo pjesëmarrës, lapsa me ngjyra, 3 kartonë, penela, fletë me ngjyra, ngjitës 
ose karton. 
Koha: 40 minuta. 
Zhvillimi: Shpërndani kopjet e tekstit dhe propozoni dëgjimin e tij; për një kohë individuale ( 5’) 
për të lexuar, për të shënuar fjalët, shprehje, pjesëza të kuptueshme, që gjenden në harmoni. Në 
fund të punës individuale, të lehtësosh dëgjimin dhe ndarjen kështu si është përshkruar në 
sugjerimet. Animatori ilustron kështu tre kartonët që sjellin pjesët e titullit të tekstit: (unë) KAM 
BESIM NË TY, fton pjesëmarrësit të shkruajnë mbi karton\fletë me ngjyra: 
• rastet në të cilat i kemi besuar vetvetes, personat që besojnë tek ne, zgjedhjet për të cilat ke 
besim vetëm në vetvete… këto do të ndërtojnë kartonin (unë) UNE … 
• tregimi i një eksperience, i një fakti, të asaj here që kam besuar… Do të jenë materiali i kartonit 
BESOJ… 
• personat marrës të besimit tim, ndaj kujt besoj? Të besoj “TY”. Këto reflektime do të mblidhen 
në kartonin PER TY.  
Në kohën individuale të reflektimit dhe shkrimit (10’-15’) pason krijimi i kartonëve: ftojmë 
pjesëmarrësit të ngjisin kontributin e tyre në të tre kartonët por për t’i ndarë në mënyrë verbale me 
grupin vetëm një zgjedhje. Për t’i dhënë kuptim edhe kontributeve të të tjerëve kartonët do duhet 
të mbeten në dispozicion të grupit pas mbarimit të aktivitetit. 
Zhvillimi: Çfarë të lejon që ti besosh dikujt? Ka momente në të cilat nuk i beson vetes? Si sillesh 
në këto raste? Përse personat do të duhet të besonin tek ty? 
Kush nuk beson çfarë motivimi ka? Çfarë mesazhi përhap besimi? Kur besojnë në ty çfarë të 
komunikojnë? 
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Pastaj… Propozoni pjesën dhe dramatizimin pasues të episodit me grupin në të cilën Don Bosko 
bind drejtorin e burgut për t’i besuar një grup të rinjsh të dënuar për një shëtitje, duke iu besuar 
atyre deri në rrezikun e tij. 
(Për të gjithë si shfaqje) 
 
LOJA  
Facoleta me variante 
Përshkrimi i lojës: Loja klasike e shamisë në të cilën mund të fusim variante dhe fantazi. 
Ne këshillojmë: 
Të kapen për dore kur thirren dy numra osë të vendosen si tren  nëse thirren tre ose katër. 

- Të bëjnë një karrocë nëse janë dy 
- Të hidhen me një këmbë ose si një bretkosë 
- Të ecin mbraps ose si gaforre 
- Të ecin si milingona duke bërë pasa të vogla në nisjen për marrjen e flamurit ndërsa në 

kthim janë të vrapojnë për tek baza 
Me më të mëdhenjtë mund të bëhet “shamia matematike”, mbledhje dhe zbritje: rezultati i 
operacionit do të jetë numri i atij që do të vrapojë për të marrë facoletën. 
Rregullat: Vetëm numrat që thirren mund të marrin facoletën. 
Nëse fëmija që ka në dorë facoletën preket, pika i shkon skuadrës kundërshtare. 
Nëse kur thirren janë shumë numra atëherë lojtarët që kapin facoletën mund ta kalojnë për ta çuar 
në bazë dhe për të shënuar pikë. Kundërshtarët duhet të prekin vetëm ata që kanë shaminë. 
Lojtarët: Skuadrat duhet të jenë me numër njëlloj lojtarësh dhe në numër të madh. Materialet: 
Facoleta dhe shumë fantazi e animatorit. 
 
LUTJA: 
Lutja për të zbukuruar faqen. 
O Zot ndërhyj me nxitim që të zbukurosh fytyrat e errëta, 
tepër të trishtuara. 
Por a ja vlen të jem të trishtuar?  
Ai që ankohet gjithmonë mbi gjërat nuk ka pasur kurrë fat. 
Të lutem o Zot, më dhuro humor të mirë çdo ditë. 
Më liro nga ankimet dhe mërmëritjet, 
bëj që buzëqeshja të jetë mënyra ime e jetesës. 
Gëzimi të jetë benzina e shpirtit tim. 
Kështu një ditë të mund të them “isha foshnja jote, isha shoku yt. 
Ti të më thuash më ke ngushëlluar me buzëqeshjen tënde: hyr me gëzim në parajsë!” 
 
HISTORI JETE. 
La historia di Jerry 
Jerry ishte një person që donte. Ishte gjithmonë me humor të mirë e kishte gjithmonë diçka 
pozitive për të thënë. kur dikush e pyeste si je, përgjigjej: “Më mirë se kështu do pëlcas!” ishte një 
menaxher i vërtetë, me një grup kamerierësh që e ndiqnin sa herë që vendos të hapte ndonjë 
restorant të ri. Motivi që kamerierët e ndiqnin ishte se Jerry u sillte gjithmonë pozitivisht. Nëse 
ndokush kishte ndonjë problem ai mundohet të gjente anën pozitive të situatës. Shpesh herë 
thoshte: “Sot të paraqitet një zgjedhje për t’u bërë, mundesh të jesh me humor të mirë ose me 
humor të keq. E unë zgjedh të jem me humor të mirë. Çdo ditë më ndodhë diçka që nuk më 



 

 19 

pëlqen, mund të qaj sipër problemit? Jo! Gjej mënyrën se si me e përballuar, gjej gjithmonë anën 
pozitive të jetës. Unë them, po dakord, por nuk është e lehtë. Ndërsa Jerry thotë: Jeta është plot me 
surpriza, të mira dhe jo të mira. Ti zgjidh të mirat. Zgjidhen të mirat kur në vështirësi nuk iki por e 
përballoj me një humor të mirë.  
Një ditë Jerryt i ndodhi diçka shumë e keqe. Kishte harruar derën e restorantin nga pas hapur dhe 
hyjnë tre hajdut, tentojnë të vjedhin në arkë, Jerry i sheh e mundohet të mbrojë arkën, ata e 
qëllojnë e Jerry dërgohet menjëherë në spital. Edhe atëherë kur njerëzit e pyesnin Si je Jerry? Ai 
përgjigjej: “Më mirë se kështu do pëlcas. Më pas kur Jerry e mori veten e pyeta se si u ndie në atë 
moment kur e qëlluan. Ai u përgjigj: “ mu kujtua vetëm një gjë, se kisha para vetës dy zgjidhje, të 
vdes apo të jetoj: duhet të zgjidhja!” nuk kishe frikë? I thashë. Ai u përgjigj: “doktorët ishin shumë 
të zotët. Vazhdonin të më thoshin, gjithçka shkon mirë, mos u preokupo, gjithçka në rregull, por 
në sytë e tyre lexoja se thoshnin, ky njeri është i vdekur tashmë, para se të më operonin më pyetën, 
a je alergjik, unë i thashë: Po! Ata të gjithë heshtëm dhe po më dëgjonin me vëmendje. Jam 
alergjik i fishekëve. Ndërsa ata vazhdonin të qeshnin unë shtova: Po zgjedh që të jetoj, prandaj më 
operoni si një të gjallë e jo si një të vdekur!”  
Jerry u shërua falë edhe kirurgëve por më shumë falë sjelljes së tij pozitive optimizmit. Kam 
mësuar nga ai që çdo ditë të jetojmë në plotësi. Një ndjenjë pozitive vlen më shumë se gjithçka.  
Simboli: BUZËQESHJA është gjithmonë shprehje e botës së brendshme, jetës që jetojmë, fytyra 
që tregon qetësinë e shpirtit, gëzimin.... hapjen ndaj të tjerëve.  
Angazhimi: Të dhurojmë buzëqeshje miqve që kemi pranë.  
 
 

SHIGJETA E GJASHTË 
 
Tema: Përdor inteligjencën 
Objektivi: Të dimë të zgjedhim 
 
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi: Të përdorim inteligjencën. Edhe ecja që bëjnë Maneta me Nunën… falë inteligjencës 
mund të arrijnë në vendin e Aponit. 
Materiali: 1 Fletë A4 më një shtegtim si është i përshkruar më poshtë për çdo fëmijë, ngjyra.  
Koha: 20 min. 
(Mundohuni të vizatoni një shtegtim si lojë enigmatike, me disa alternativa të gabuara ose të 
vërteta, që mund t’i ngjajë shtegtimit të Maneta-s me Aponin.) 
Zhvillimi: 1. Jepni fëmijëve fletën nga ana e kundërt, që të mos kuptojnë menjëherë  në mënyrë 
që të përdorë inteligjencën, për të gjetur shtegun e duhur. 2. Arsyetoni me ta për faktin që shpesh, 
në disa situata kërkohet të vëmë në veprim arsyen dhe inteligjencën.  
Pyetjet: 1. A ju ka ndodhur që të mos arrini menjëherë në zgjidhjen e ndonjë problemi, por me 
vullnet e inteligjencë ja kini arritur?  
2. Shpesh shërben më shumë truri sesa muskujt… reflektoni me fëmijët së të gjithë e kanë 
dhuratën e inteligjencës për të kuptuar të mirën dhe të keqen, por, na bie ne ta përdorim në kohen e 
duhur e në momentin e duhur.  
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Këtu komandoj unë 
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Objektivi 
Në episodin e sotëm binjakëve u është kërkuar të kuptojnë se çfarë është e mirë e çfarë është e 
keqe. Edhe fëmijët ta bëjnë këtë gjë. Objektivi i sotëm është të reflektojnë mbi “përse” e mbi “si” 
të zgjedhjeve që bëjmë.  
Materiali: Një fletë e një penë për çdo fëmijë, një kosh. 
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: çdo fëmijë duhet të shkruaj një episod ku nuk është sjellë mirë, nuk është bindur ose ka 
bërë zgjedhje të gabuar. Pas një kohe individuale favorizoni bashkëbisedimin në grup e fëmijët të 
lexojnë atë që kanë shkruar. Pastaj, u kërkohet të marrin një angazhim që të mos e përsërisin më 
gabimin e bërë dhe një e nga një t’i hedhin në kosh si shenjë e zhdukjes nga jeta e tyre.  
Pyetjet:  
1. Cilat janë momentet që jam sjellë keq? 
2. A më ka ndodhë të bëj ndonjë herë zgjedhje të gabuar? 
3. Kam fyer kënd me sjelljes time? Kam kërkuar falje? 
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi:  
Në tregimin e sotëm qoftë Uapi dhe Maneta njihen me gjëra të reja mbi ndodhinë, kurse Maneta 
dëgjon të vërteten, Uapi mashtrohet. Të ndihmojmë fëmijët të kuptojnë se jo gjithmonë realiteti 
është ashtu si ne e shohim; e rëndësishme të mos rrish në sipërfaqe, por të kërkohet motivimi që të 
kuptohet deri në fund e vërteta e gjërave.  
Materiali: Fletë me tregues veprimesh për çdo fëmijë (shih bashkëngjitjen 5 nel CD). 
Koha: 15-20 min. 
Zhvillimi: (për të gjithë me arbitrim të jashtëm) 
1. - lojë “Aponi thotë” animatori u thotë fëmijëve të kryejnë disa veprime duke përdorur disa 
emra. Vetëm nga Aponi, fëmijët mund të marrin urdhra. P.sh. animatori thotë: “Aponi thotë të 
ngjiten shkallët” e fëmijët do të ngjisin shkallët. Nëse animatori thotë “Lejati thotë të uleni nga 
karrigia” fëmijët duhet të qëndrojnë të palëvizur (sugjerime për lëvizjet i gjeni në bashkëngjitje 5 
në CD). Është lojë me eliminime që mund të zhvillohet  disa herë sipas kohës në dispozicion. 
Fiton fëmija që nuk gabon dhe që kryen vetëm gjërat që thotë Aponi. Veprimet duhet të thuhen 
dhe të kryhen me shpejtësi. Të jenë më shumë animatorë, në mënyrë që për fëmijët të jetë e 
vështirë të dallojnë veprimin për tu kryer. Në një farë pike animatori fillon e u thotë edhe veprime 
të gabuara nëse thuhen nga Aponi duhet të kryhen (p.sh. tërhiqi veshin animatorit, bjeri grusht... )  
2 – në pjesën e dytë animatori ndihmon fëmijët: 
- Të dallojë ndryshimin mes veprimit të drejtë e të gabuar që bëhen në jetën e përditshme; 
- të kuptojnë se çdo veprim i yni do të kryhet me kuptim të mirë e jo vetëm për të imituar ndokënd 
ose për të ndjekur një urdhër. Është e nevojshme të përdoret arsyetimi për të kuptuar sjelljen e 
duhur për veten dhe për tjerët, duke pas parasysh sugjerimet që na vijnë nga më të mëdhenjtë që 
kanë eksperiencë më shumë se ne. 
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: Në episodin e sotëm arsyeja është më e fortë, por falë edukimit të marrë dhe dëshmisë 
të familjes dhe të fisit, Uapi dhe Maneta janë duke ndërtuar dy “karaktere mendimtare”, mendja që 
ushqehet me pyetje. Propozimi i sotëm do të favorizojë një sjellje pyetëse, të kërkuarit llogari, të 
pyeturit mbi mendimet që nxisin në përgjithsi veprimet e zakonshme  dhe ato të jashtëzakonshme. 
Materiale: Shumë shprehje sa janë pjesëmarrësit, fletë me pikëpyetje në mes ? 
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Dy kartonë në qendër një pikëpyetje “?” dhe një pikë çuditëse “!” Lapsa, ngjitëse. 
Koha: 30 minuta. 
(Shembuj shprehjesh: bëj detyrën time – njoh limitet e mia – jam korrekt me miqtë – luaj 
ndershmërisht – sillem si i rritur – ndjek rregullat –dëgjoj këshillat – kërkoj shpjegime – ndjek 
turmën – mendoj me kokën time – mendoj para se të flas – jam diplomat – kërkoj rrugën më të 
shkurtër – mbështes arsyet e mia – shkoj përtej pamjes…) 
Zhvillimi: Pas leximit të objektivit, dorëzojuni çdo fëmije një shprehje dhe ftojini të shkruajnë të 
gjitha herët që, jetojnë sjelljen të përshkruar nga shprehjet e mësipërme. Pas 5’ – 10’ minutash 
kaloni midis fëmijëve “duke u dhuruar” atyre një pikëpyetje secilit për të arritur tek shprehja mbi 
të cilën kanë punuar, duhet t’u përgjigjen pyetjeve, të merren nga eksperienca e përditshme rastet 
konkrete. Pas 5-10 minutash fëmijët të flasin mbi domethënien e KËRKIMIT dhe dëgjimit. Në 
përfundim të shkruajnë mbi kartonin me pikëpyetje “?” pyetjet që janë më domethënëse për jetën 
e tyre dhe mbi kartonin me pikëçuditje “!” disa konsiderata që janë të forta, konkrete, që i 
mbështesin. 
Pyetjet: 1. Ka momente në të cilat ndihesh më i mikpritës ndaj pyetjeve dhe atyre që i pyesin? 
2. Ekziston një vend, një ambient, në të cilin shkon për të menduar? 
3. Të ndodh të habitesh kur pyet“PËRSE”, për  veprimet që ke zhvilluar gjithmonë në “mënyrë 
automatike”? 
4. Në eksperiencën tënde ka ndonjë person që të pyet vazhdimisht dhe të ndihmon në ecjen, në 
rritjen tënde? 
5. Të ndodh të përballesh me shokë mbi motivimet dhe mbi përse-të që të bëjnë të lëvizësh? 
Pastaj… Mund të propozohen disa ushtrime mbi mendime të ndryshme, si ushtrimi i 9 pikave për 
t’i lidhur vetëm me 4 linja. E pamundur nëse nuk “del” nga skema “katrore:… 
 
LOJA 
Fliper 
Përshkrimi i lojës: Lojtarët pozicionohet në një rreth me këmbët e hapura, trupin e ulur përpara 
dhe duart të bashkuara drejt dyshemesë. Një lojtar fillon të lëvizë topin toka-zi duke kërkuar t’ia 
kalojë poshtë këmbëve një tjetër lojtari. 
Rregullat: Kur topi kalon poshtë këmbëve të një fëmije ky duhet të luajë vetëm me një dorë, nëse 
i kalon prapë duhet të kthehet dhe të luajë gjithnjë me një dorë. Pas kalimit të tretë lojtari 
eliminohet dhe del nga rrethi. Fiton fëmija i fundit që ngelet në lojë.  
Nëse duhet të zgjasë më shumë loja mund të futet si rregull që nëse një lojtar, që po luan me një 
dorë, nëse kalon topin poshtë këmbëve të një tjetri lojtari mund të rifutet në lojë me të dyja duart. 
Lojtarët: Skuadrat duhet të jenë me numër njëlloj lojtarësh dhe në numër të madh.  
Materialet: Top. 
Shënim: Është mirë që rrathët të bëhen me maksimumi 15-20 fëmijë që të gjithë të luajnë. Brenda 
të njëjtit rreth të vihen fëmijë të skuadrave të ndryshme për të rritur konkurrencën. 
 
LUTJA: 
Jeta e jetës time, 
shpesh mendoj ta ruaj të pastër trupin tim, 
duke ditur se përkëdhelja jote e jetës, 
më prek të gjitha gjymtyrët. 
Mendoj t’i largoj falsitetin e mendimeve të mija, 
duke ditur se ti je e vërteta, 



 

 22 

më është ndezur drita e arsyes. 
Kërkoj të largoj çdolloj gjëje të keqe nga zemra ime. 
E të bëj të lulëzojë dashuria, 
duke e ditur se banesa jote është në thellësi të shpirtit tim. 
E gjithmonë kërkoj në veprimet e mija, të dukesh ti, 
duke ditur se pushteti yt më jep forcë në veprime.  
 
HISTORI JETE. 
Molla  
Çdo mëngjes, të famshmit dhe shumë të pasurit mbreti të Bengodi-t i vinin homazhe nga e gjithë 
mbretëria e tij. Mes të gjithëve sillte dhuratë edhe një shitës. Përkulej para mbretit dhe i dhuronte 
dhuratën që ishte një mollë. Kështu vazhdonte çdo ditë nga një mollë.  Mbreti i lëshonte një 
buzëqeshje tallëse kur e shihte, por shitësi nuk u mërziste. Vinte çdo mëngjes dhe i sillte dhuratën 
mbretit. Mbreti e merrte mollën dhe e vendoste në shportën që ishte në fronin e tij. Një ditë 
majmuni i zgjedhur i mbretit, merr një nga frutat e kafshon, pastaj e vendos në këmbët e mbretit. 
Sovrani mbetet i habitur, sheh në zemër të mollës një gurë të çmuar. Bën që të hapen të gjitha 
frutat e grumbulluara, e gjen në brendësi të çdo molle një gurë të çmuar. I mrekulluar mbreti 
thërret shitësin e varfër dhe e pyetet. Ai përgjigjet: “Të kam sjellë këto dhurata, çdo ditë për të 
treguar se jeta të ofron çdo ditë dhurata të mrekullueshme që ti i harron e i tret, sepse të ka rrethuar 
pasuri e madhe. Kjo dhuratë është një ditë e re që po fillon”.  
 
Simboli: PESHORJA: Është një instrument i dobishëm për të matë peshën. Ka qenë përdorë 
gjithmonë si simbol drejtësie e ndershmërie. Zakonisht paraqiten në dy pjata. Disa herë thuhet 
nxjerri pjatat e peshores, arsyet pozitive e ato negative e t’i peshojmë.. 
“Si rregull vendimet e mëdha të jetës njerëzore kanë të bëjnë me instinktin se sa me vullnetin, 
vetëdijen e arsyen” (Jung). 
Angazhimi: Para se të ndërhyjë ndalohem, të dëgjoj mendimet e të tjerëve, reflektoj duke 
vlerësuar pro e kundër e pastaj reagoj.  
 
 

SHIGJETA E SHTATË 
Tema: Ja ku jam 
Objektivi: Të jap kontributin tim në grup 
 
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi:  Kanë kaluar shumë vite, Maneta është rritur e Hashale po rritet tashmë... po rriten së 
bashku edhe pse në mënyra të ndryshme. Objektivi i sotëm është, reflektimi në grup mbi 
aventurën që quhet aventura e jetës.  
Materiali: Një biletë tip pergamene për secilin fëmijë, ku s’është shkruar asgjë.  
Koha: 20 min. 
Zhvillimi: 1. Duke i dhënë fëmijëve biletën një e nga një u thuhet, tani e tutje je në ecje për tu 
bërë pjesëtar i familjes tonë. (nëse e keni zgjedhur emrin e skuadrës, familjes, fisit përdoreni). Në 
atë moment fëmija kur merr biletën do të thotë, “Ja ku jam!” 2. Fëmijët të hapin biletat, dhe do të 
habiten se nuk ka të shkruar asgjë. Pastaj, kujtoni historinë dhe shpjegoni se si Hashale, duhet të 
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jetojë në angazhim të gjitha ditët e jetës së tij. Edhe ju animatorët keni një biletë të palosur, 
shpaloseni dhe të shohin se edhe në biletën tuaj s’është shkruar asgjë, edhe ju jeni në ecje me ta.  
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Sot protagonistët janë të thirrur në një mision, përgjigjja e tyre është “Ja ku jam!” Unë 
a jam në gjendje të them “ja ku jam!”, të jap kontributin tim në grup. Të reflektojmë mbi këtë 
tematikë.  
Materiali: Asgjë 
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Loja telefon i prishur. Animatori të përdorë mesazhe të ditës, që do të shkojë deri në 
fund të fundit. Fraza mund të jetë „forca bën fuqinë”, „një për të gjithë e të gjithë për një”, etj.  
Pyetjet: 1. A kemi arritur që fraza të arrijë e rregullt? 2. Po, përse; jo, përse? 3. Secili nga ne është 
angazhuar në lojë? 4. çfarë e ka penguar lojën që të shkojë deri në fund? 5. Cilat situata gjatë ditës 
i ngjajnë lojës? 
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi: Në tregimin e sotëm dalin dy situata paralele: Hashale bëhet shaman (kryetar) i së 
mirës, nga dëshira e madhe e Shpirtit të madh, Uapi bëhet Nahele, shaman  i errësirës. Të 
ndihmojmë fëmijët të kuptojnë rëndësinë e familjes e të shokëve që kanë përreth. Ajo që na 
rrethon mund të na kushtëzojë rritjen tonë në të mirë e në të keq.  
Materiali: Fletë të bardha A4 e stilolapsa për çdo fëmijë të skuadrës.  
Koha: 20-30 min. 
Zhvillimi. (Që të zhvillohet sa më mirë aktiviteti është e nevojshme: fëmijët të kenë ndjekur me 
vëmendje pjesën e ditës, para se të fillohet të rikujtohet edhe një herë tjetër historia. Të veçantat e 
historisë ndryshueshmëria mes fiseve të MUNSSEE e MOHEGAN, të vihet re ndryshueshmëria 
mes Hashale e Nahele e influenca pozitive ose negative që fisi ka nxitë në ta (HASHAEL= 
“udhëtari i diellit”, i riu shaman i fisit Munse, me detyrë për të ndihmuar popullin e tij në 
vështirësi e që ta mbajë të bashkuar. I ndihmuar dhe i mbrojtur nga Shpirti i Madh. NAHELE= 
“pylli i errësirëshakmarrja”, i riu shaman i fisit Mohegan, me detyrë si hakmarrësi i popullit të 
tij, duke shkatërruar fisin e Munse.  I ndihmuar dhe i mbrojtur nga errësira. Është mirë që qysh në 
mëngjes të zgjedhin 5 sjellje të drejta e 5 të gabuara për t’i propozuar (edhe në mënyrë simpatike) 
gjatë aktivitetit.)).  
1 – Të ndahen fëmijët në dy grupe e të caktojnë përfaqësuesin e tyre Hashale 
(FORCA e pranishme në grup), dhe një përfaqësues tjetër Nahele (FRENUES i grupit). Të dy 
grupet pastaj të vihen në dy anët e dhomës, njëri përball tjetrit. Në këtë pikë animatori që 
interpreton Hashale propozon një sjellje pozitive drejt së mirës, pastaj animatori që interpreton 
Nahele, do të propozojë veprime të gabuara e të rrezikshme por të kënaqshme (maksimumi 5 për 
persona). Për çdo propozim të bërë kryetari i çdo grupi, i ndihmuar nga fëmijët e grupit, duhet të 
sjellë motivime dhe mbështetje në favor të sjelljeve të propozuara nga animatori, duke mposhtur 
propozimet e të tjerëve. 
2 – Të ulen fëmijët në rreth e të reflektojnë mbi miqësinë e vërtetë (që nuk është vetëm kënaqësi) e 
mbi influencën e gabuar që shumë miqësi mund të ndikojnë në sjelljet tona. Si për Hashale e 
Nahele, secili nga ne i përket një “fisi” që është e ndërtuar nga familja dhe miqësia. Secili fëmijë 
duhet të shkruaj mbi fletë “fisin e shoqërisë” së tij, duke emëruar edhe leader-in e tyre, të kujtojnë 
përvojën më të bukur që kanë bërë së bashku e cilët janë elementët që ndërtojnë një grup (besimi, 
respekti, dëfrimi, simpatia, etj…) 
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Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: Eksperimentoni vlerën e arritur të grupit dhe mbështesni ndërkohë një reflektim mbi 
implikimet që kjo mund të ketë në formimin e identitetit të personave. Për dy nisen, Hashale dhe 
Maneta. Kështu ka vendosur këshilli i Nënave… 
 
Materialet: Një shigjetë të madhe (p.sh. një çarçaf i bardhë i madh), një top, një fotokopje të 
bashkëngjitjes 1 për pjesëmarrësit, lapsa, penela që nuk fshihen. 
 
Koha: 40 minuta. 
(Propozimi i fillimit të këtij aktiviteti është i karakterit psikomotor të zgjedhur. Mbështesni kështu 
shkëmbimet komunikuese që përdorin gjuhën trupore, të lëvizjes, me gjeste, nga ajo verbale. Pas 
disa minutash ‘të lira” në fillim të aktivitetit rrini në qetësi për disa minuta për të vëzhguar, për të 
komunikuar nëpërmjet këtij kanali. Bini dakord paraprakisht me një komponent të grupit që të 
zhvillojë, pas disa minutash nga fillimi i aktivitetit, funksioni e “bezdisjes”, duke kërkuar të 
ndalosh arritjen e objektivit). 
 
Zhvillimi: Pasi keni ndarë me grupin objektivin e aktivitetit, ftoni pjesëmarrësit të pozicionohen 
përreth shigjetës dhe ta marrin me të dy duart duke provuar ta lëvizin, duke e ngritur dhe duke e 
lënë të ikë… të qëndrojnë në qetësi, “duke drejtuar” mendërisht atë çfarë provojnë, mendojnë, 
ndiejnë. Pas disa minutash, ftojini të spostohen duke e mbajtur shigjetën të tendosur, në fillim 
përpara dhe mbrapa, dhe pastaj në sensin qarkullues. Lëshoni topin mbi shigjetë dhe ftoni grupin 
ta bëjë të lëvizë në fillim lirshëm dhe pastaj sipas udhëzimeve tuaja. Pas 5’ -10’ lehtësoni ndarjen 
në dy nivele: në të ngrohtë… mbi çfarë kanë provuar dhe në të ftohtë… mbi të cilën mund të jetë 
bashkimi me objektivin. Kështu shpërndani fotokopjen e bashkangjiturës 1 dhe ftoni pjesëmarrësit 
në një punë individuale. (10’) Pasi keni ndarë metaforat dhe aftësitë, dhe rreziqet e GRUPIT, 
kopjojini në të dy anët e shigjetës, kështu që të ndërtohet ana e aftësive dhe e rreziqeve. 
Pyetjet:  1. Çfarë mendove duke parë shigjetën? Të ka pëlqyer aktiviteti? 
2. Si u ndjeve në ushtrimin e parë? Dhe kur ka qenë i futur një objektiv i përbashkët (spostohuni, 
bëj të rrotullohet topi)? 3. Diçka të ka bezdisur? 4. Dikush “ voziste kundra”? 
5. Si kanë qenë reagimet e grupit me dhe pa një objektiv të përbashkët? 6. Çfarë ndodh në grup 
nëse mungon marrëveshja ? 7. Cilat kushte janë të nevojshme në grup për të arritur objektivin? 
 
LOJA 
Kërcim në litar 
Përshkrimi i lojës: Lojtarët pozicionohet në një rreth, në qendër animatorin që mban në dorë një 
cep të litarit. Në cepin tjetër, të drejtuara nga fëmijët, do të realizohet një nyje e madhe (shih 
figurën). 
Rregullat: Animatori do fillojë të lëvizë litarin dhe lojtarët do të hidhen. Nëse një fëmijë pengohet 
në litar do të eliminohet. Fiton lojtari i fundit që ngel. 
Lojtarët: Skuadrat duhet të jenë me numër njëlloj lojtarësh dhe në numër të madh.  
Materialet: Litar me nyje tek cepat 
 
LUTJA: 
Më mbro o Zot 
O Zot, qëndro me mua në këtë ditë 
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më drejto në veprimet e mija, 
drejtoi edhe fjalët, mendimet e mija. 
Mbroj këmbët e mija  
që të mos ecë në kotësi, 
por të më çojnë në nevojat e të tjerëve. 
Mbroj duart e mija, 
që të mos shtrihen për të bërë të keqen, 
por gjithmonë për të ndihmuar e përqafuar. 
Mbroje gojën time, 
që të mos thotë gjëra false e të kota, 
e të mos flasë keq për askënd, 
por gjithmonë i gatshëm për të inkurajuar e bekuar ty Zotin e jetës. 
Mbroje dëgjimin tim, që të mos humbasë kohë 
për të dëgjuar fjalë boshe e false, 
por gjithmonë i gatshëm për të mirëpritur mesazhin tënd misterioz, 
për të përmbushur, edhe sot vullnetin Tënd. 
 
HISTORI JETE. 
Çezma: Në një fshat islamik në Liban një grup i vogël personash kthehen në krishterim. 
Menjëherë për ta u mbyllen dyert e bashkësisë. Burrat nuk mund të qëndronin me burrat e tjerë në 
pjacë, gratë nuk mund të mbushnin ujë më tek çezma e fshatit. Të krishterët e rinj u detyruan të 
hapin një çezme tjetër… Një ditë çezma e fshatit u tha, nuk kishte ujë më. Të krishterët ftonin 
vendasit të merrnin ujë nga çezma e tyre. Bënë edhe këtë: në shtëpitë e tyre vendosen strisha me të 
shkruar: «Këtu banojnë të krishterët». Të gjithë e dinin se në ato shtëpi mund të gjenin ndihmë.  
 
Simboli: PAZËLL Vjen nga anglishtja që shërben për lojë. Shumë pjesë kartoni të ndryshme të 
vendosur mirë formojnë një figurë tgë plotë. 
Angazhimi: Jemi të ndryshëm e secili ka një detyrë të veçantë, të angazhohemi për të respektuar, 
të mirëpritur rolin e tjetrit e të kërkojmë që të bashkohemi me gjithë grupin. 
 

SHIGJETA E TETË 
Tema: Më dëgjo! 
Objektivi: Për të ecur së bashku në një grup duhet të dëgjojmë njëri-tjetrin, të kuptojmë njëri-
tjetrin, të komunikojmë me njëri-tjetrin.  
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi: Për të ecur së bashku në një grup duhet të dëgjojmë njëri-tjetrin, të kuptojmë njëri-
tjetrin, të komunikojmë me njëri-tjetrin, por shpesh herë është e vështirë, si e kanë eksperimentuar 
edhe Kenoa e Hashale sot. Në këtë aktivitet fëmijët do të provojnë këtë vështirësi, që të kuptojmë 
se si mund ta përballojmë.  
Materiali: Një thes të vogël, disa fletë të shkruar emra kafshësh. 
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: 1. vihen fëmijët në çifte, me radhë fëmijët thirren. Dy fëmijët vijnë, të vendosur njëri 
përballë tjetrit. Njërit nga ata i jepet një fletë, mbi të cilin është shkruar emri i një kafshe. Ai duhet 
t’i tregojë shokut mbi kafshën, ndërsa gjithë të tjerët bërtasin me forcë të madhe që të mos 
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dëgjohet fjala që thotë. 2. Pastaj ulen të gjithë fëmijët, çifti do të tregojë se si janë ndierë gjatë 
komunikimit. Vështirësia e dëgjimit.  
Pyetjet: 1. Arritët të komunikoni? 2. Pse nuk arritët? Nëse keni komunikuar, si arritët? 
3. Për të komunikuar çfarë është e nevojshme? 
Është shumë e rëndësishme që fëmijët të kuptojnë se për të komunikuar është e nevojshme:  
- që dikush të ketë diçka për të thënë; 
- dikush që ka dëshirë të dëgjojë; 
- një ambient ose mjete të përshtatshme për komunikim. 
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Të ndihmojmë fëmijët që të dëgjojnë njëri-tjetrin.  
Materiali: Një fotokopje me shëmbëlltyrën e “Djalit që ikën nga shtëpia”, (bashkëngjitje 2) e 
ndarë në shumë pjesë, sa janë fëmijë, një karton, ngjitës.  
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Animatori të lexojë e të shpjegojë mirë shëmbëlltyrën, pastaj çdo fëmije i jepet një 
pjesë formuese, ai do ta bashkojë me të tjerët e do ta ngjisë mbi karton. Pasi e kanë vendosur 
gjithë tekstin, animatori do ta lexojë ngadalë shëmbëlltyrën. Grupi do të dialogojë mbi vlerat që 
dalin në shëmbëlltyrë. Çfarë kanë kuptuar fëmijët? Çfarë do të thotë për ta ajo pjesë e lexuar?   
Pyetjet: 1. A është kuptuar ajo që është lexuar? 2. Cilët janë personazhet e historisë? Çfarë ju ka 
ndodhur? 3. çfarë do të thotë për mua kjo histori? 4. çfarë mund të mësoj nga ajo që kam dëgjuar? 
Pastaj… Nëse është e mundur vëreni në skenë, ose në momentin e lutjes, të përdorni frazat që ju 
kanë pëlqyer më shumë.  
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi: Në historinë e sotme Nahele tregon se me Chenoa (zemra që sheh) në të cilën thotë 
“në se do të më dëgjosh me të vërtetë do të më kuptosh”. Të kuptojnë fëmijët se dëgjimi i vërtetë 
nuk mjafton në të dëgjuar me veshë, është një dëgjim më i thellë që kërkon kujdes, pjesëmarrje. 
Dëgjimi i vërtetë ndihmon tjetrin të kuptojë më mirë e të realizohet një pikë takimi.  
Materiali: Fletë me skedë vlerësimi, stilolaps, kartonë të vegjël, penela.  
Koha: 30-45 min. (për të gjithë, pasdite) 
Zhvillimi: Të organizohet një konkurs me barcaletë që do t’i gjeni në bashkëngjitje 6 në CD. Para 
se të niset gara, t’ jepet çdo fëmije një skedë vlerësimi të barcaletave që do të tregohen. Çdo 
fëmijë do të tregojë një barcaletë. Çdo barcaletë do të vlerësohet me pikë.  
Pyetjet:  1. Cila barcaletë të ka bërë të qeshësh më shumë? 
2. çfarë të ka pëlqyer?... 
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi “Më kanë dërguar për të të ndihmuar ” fjalët e Maneta ndaj Hashale mund të jenë fjalët 
e një të rrituri që i drejtohet një të riu.. KËTU PËR TU… objektivi i propozimit të sotëm është të 
lehtësojmë shkëmbimin dhe ndikimin e ndërgjegjes të marrëdhënieve edukative me të rriturit që 
nënkuptojnë thurjen e jetës së fëmijëve. 
Materialet: Një karton, penela, një kopje për pjesëmarrësit të bashkangjiturës 2, lapsa. 
Koha: 30 minuta. 
Zhvillimi: (Përgatisni paraprakisht kartonin me 5 kolona dhe një rresht në fund. Mund të 
parashikohet një hapësirë boshe sipër ku të shkruhet një titull i përpunuar, për ta vendosur bashkë 
me grupin. Mentore, është ai të cilit iu besua Telemaco nga babai i tij Ulisse para se të nisej për 
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luftë në Troia, me qëllim që të merrej me formimin e tij, jo vetëm shkollor por dhe të 
përgjithshëm). 
Pasi të keni ndarë objektivat të propozuara, dorëzojuni fëmijëve një kopje të bashkangjiturës 2 të 
cd dhe lexojeni së bashku. Ftojini kështu fëmijët të kujtojnë nga eksperiencat e tyre, të rriturit që 
kanë pasur një kuptim në jetën e tyre, të pranishëm brenda treguesve. ( 10-15’) Lehtësoni 
shkëmbimin nëpërmjet duke mënjanuar komentet, por me mundësinë për të formuluar pyetje 
qartësuese për t’ju drejtuar një personi të grupit në fund të ndarjes. Gjatë shkëmbimit do të 
shkruhen në kolonat e kartonit elementet që dalin dhe në fund, në rreshtin e fundit, një reflektim i 
përbashkët që çon në identifikimin e karakteristikave domethënëse të të rriturve. 
Pyetjet: 1. Kush janë të rriturit? 2. Çfarë karakteristikash duhet të ketë një person për t’u quajtur i 
rritur? 3. Ke shok më të mëdhenj se vetja? Të rritur? 
4. Çfarë sugjerimesh do t’i jepje një prindi dhe një animatori? Një trajneri? Një mësuesi? 
Pastaj… Fëmijët mund të jenë të përfshirë në hartimin e një letre të hapur ndaj botës së të rriturve 
ku mund të shprehni këto reflektime, kërkesat e tyre, sugjerimet… 
( letra me e bukur konkurs duke përfshirë edhe prindërit) 
 
LOJA 
Kartonë të ngjyrosur 
Përshkrimi i lojës: Të vijëzohet një fushë drejtkëndëshe. Lojtarët të ndarë në dy skuadra 
vendosen pas linjës së fundit të fushës bashkë me një animatorë për skuadër që ka një zarf që 
përbën Kartonë të KUQE. Në qendër të fushës gjenden animatorë me topa të vegjël në dorë. 
Nga cepi tjetër i fushës do të jenë dy animatorë me Kartonë JESHILE. Qëllimi i lojës është të 
marrin sa më shumë Kartonë jeshil pa u kapur nga animatorët që kanë topat e vegjël (shih 
figurën). 
Rregullat: Në nisje animatori do t’i dorëzojë lojtarëve një karton të kuq dhe këta duhet të kalojnë 
të gjithë fushën për të marrë kartonin jeshil. Nëse ndërsa vrapojnë drejt zonës tjetër goditen me 
topat e animatorëve duhet t’i dorëzojnë kartonin dhe të kthehen e të marrin një tjetër. Nëse arrijnë 
të kalojnë fushën me kartonin e kuq, do të shkojnë tek animatori që t’i dorëzojë kartonin jeshil, 
duke i treguar ato të kuqin do t’i japë jeshilin. Më pas kthehet tek animatori i tregon të dy kartonët 
dhe fiton një pikë. Nëse duke kaluar përsëri fushën do të goditen me topat e animatorëve do të 
duhet t’i dorëzojë atyre vetëm Kartonin jeshil dhe do të kthehen tek animatori për të pasur një 
tjetër Kartonë jeshil duke i treguar dhe të kuqin.  
Lojtarët: Skuadrat duhet të jenë me numër njëlloj lojtarësh dhe në numër të madh. 
Materialet: Kartonë të ngjyrosur, topa, bilbila, material për vijëzimin e bazave 
 
LUTJA: 
Celulari 
Sapo e mbylla telefonin; AH! O Zot... kush jam unë? 
Fakti që vetëm unë kam folur, e dëgjuar pak e aspak . 
Më fal o Zot, kam bërë një monolog e nuk kam dialoguar.  
Kam imponuar idenë time e nuk kam dëgjuat idenë e tjetrit. 
Duke mos dëgjuar, nuk kam mësuar asgjë; 
duke mos dëgjuar, nuk kam komunikuar asgjë. 
Më fal o Zot, sepse kisha mundësi të komunikoj e nuk e bëra. 
Më ndihmo të hesht brenda vetes, 
sepse kush të më afrohet të ndihet mirë... 
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më mëso të hesht, që të mund të them fjalën e drejtë kur duhet... 
më mëso të dua që të mos qëndroj vetëm kur jam së bashku me të tjerët... 
Amen. 
 
HISTORI JETE. 
Kusht për një "telefonatë më Zotin" 
Kontrollo prefiksin a është në rregull. Mos e bëj numrin pa menduar që të mos shkoj telefonata 
bosh. Mos u mërzit kur telefoni është “i zënë”. Prit e provo.  
A je i sigurte se ke bërë numrin e saktë? Kujtoju se t’i telefonosh Zotit nuk është një monolog. 
Mos fol gjithmonë ti, por dëgjo çfarë Ai do të thotë. 
Nëse të prishet linja, kontrollo mos ke qenë ti që e prishe. Mos u mëso ta thërrasësh Zotin vetëm 
në emergjencat e tua, duke bërë numrin e ndihmës së shpejtë.  
Mos i telefono Zotit vetëm atëherë kur ka ofertë telefoni, ose vetëm të dielash. Edhe në ditët e 
tjera normale do të ishte e mundur një thirrje e vogël, e shpejtë. Kujtoju se t’i telefonosh Zotit nuk 
harxhon asgjë. 
 
Dashuria në provën e kohës 
Një zotëri organizon një udhëtim në Kinë për të njohur shumë mistere e për të njohur këtë popull 
kaq të shumtë në numër. Mbas disa ditësh në Kinë dashurohet më një grua kineze. Pasi nuk e dinte 
gjuhen i duhet të komunikonte me gjeste. E gjithë dashuria kalonte nëpërmjet shenjave e gjesteve 
e jo me anë të fjalës. Pasi u kthye në vendin e tij e pasi nuk i kuptonte letrat që i shkruante filloi të 
mësonte kinezen. Kështu lidhja me gruan mund të vazhdonte. U deshën muaj e vite që të mësonte 
gjuhen. Bëri edhe doktoratën në gjuhen kineze, u bë profesor i famshëm në atë gjuhë, mbante 
konferenca mbi artin dhe kulturën kineze, udhëtonte në të gjithë boten. Gjuha, kultura kineze, arti 
kinez u bënë më të domosdoshëm se gruaja për të, sa që e harroi gruan. Vetën kur u ndiente vetëm 
e kujtonte atë momentin e parë të dashurisë që e kishte bërë të ndryshonte jetë. Pa dyshim që është 
e rëndësishme të arrish e të dashurohesh, por që ajo dashuri të qëndrojë gjithmonë e çdo ditë.  
Simboli: TELEFONI celular: është një mjet komunikimi në radiofoni, e lidhur me rrjetin telefonik 
të tokës përmes centraleve më dominonte të radios kryesore. (BTS). 
Angazhimi: Sot angazhohemi të mos flasim vetëm ne, por të dëgjojmë edhe ata që na flasin.  
 

 
JAVA E TRETE 

SHIGJETA E NËNTË 
 
Tema: Mbi të njëjtën barkë 
Objektivi: T’i shmangemi konfliktit 
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi: Të kuptojmë se mardhënjet mes atij që edukon dhe atij që edukohet janë të barabarta: 
asnjëri nuk edukon asnjërin, por edukohemi së bashku.  
Materiali: Fletë të bardha, ngjyra, plastela, pena, gërshërë, rripa adesivë. Një karton të madh të 
vizatuar një kanoe. 
Koha: 20 min. 
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Zhvillimi: 1. Fëmijët të bëjnë një autoritrat, të imagjinojnë se janë indian. T’i presin dhe t’i 
vendosin në kanoe. Të ndihmohen me pyetje.  
Pyetje: 1. Sipas jush kjo kanoe ku po shkon? Të gjithë po shkojnë në të njëjtin vend? 
2. Është dikush që po i udhëheq? 
3. Ai që udhëheq është i ndryshëm me atë që udhëheq? 
Fëmijët ta kuptojnë animatorin që i udhëheq, është pjesë e grupit e rritet së bashku me të.  
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Sot protagonistët e historisë zbulojnë se për të shpëtuar duhet të jenë të bashkuar. Edhe 
fëmijët duhet të bashkëpunojnë më shumë. Të favorizohet puna në skuadër.  
Materiali: Një fotokopje me të madhin Crucipixel të Hashale si në bashkëngjitje në cd, një penel, 
një karton.  
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Fëmijët duhet të luajnë së bashku për të zgjedhur, për të plotësuar crucipixel, (kush 
shkruan e kush lexon). Të gjejnë zgjidhjen së “bashkimi bën forcën”. Pastaj të reflektojë mbi 
frazën e zgjedhjes dhe ta shkruajnë atë në një karton.  
Pyetjet: 1. A të ka rënë të punosh me ndonjërin që nuk të është simpatik? 
Pastaj… Të tregohet në grup nëse të ka ndodhë të kesh ndonjë problem dhe një shok të ka 
ndihmuar. 
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi: Nga historia e sotme del se Hashale e Nahele janë “në të njëjtën barkë”. Janë armiq 
mes tyre, të pa aftë për dialog. Megjithëse ata kuptojnë një gjë shumë të rëndësishme: vetëm duke 
e ndihmuar njëri-tjetrin gjejnë rrugën për të ikur nga ushtarët. Të ndihmojmë fëmijët që mos të 
mbyllen në vetvete por të bashkëpunojnë njëri-tjetrin sepse vetëm kështu rriten.  
Materiali: Fletë të bardha, stilolapsa, fletë me skemë për shpikjen e tregimeve.  
Koha: 45 min. 
Zhvillimi: (Shembuj gjurmësh): 
1. personazhe: mësuesi, klasa; problemi: një fëmijë ankohet se dikush i ka vjedhur merenden; 
propozim zgjidhje: mësuesja i kërkon klasës të gjejnë një zgjidhje së bashku.  
2. personazhe: nëna, babai, dy vëllezër; problemi: njëri nga dy vëllezërit është mirë më mësime, 
tjetri nuk i pëlqen mësimi; propozim zgjedhje: prindërit pyesin djalin e parë që ta ndihmojë, ta 
motivojë të vëllain.  
3. personazhe: animatori, fëmijët e një grupi; problemi: një fëmijë qëndron gjithmonë vetëm dhe 
është i trishtuar; propozim zgjidhje: animatori nxit fëmijët, e së bashku me ta mendon si ta 
ndihmojë këtë fëmijë të vetmuar. Kur të kenë mbaruar animatori bën ë lexohen e të reflektojnë 
mbi moralin e këtyre tregimeve, që është mbi rëndësinë e edukatorit dhe të edukuarit.) 
Fëmijët ndahen në grupe të vegjël nga 2-3 persona. Çdo grup ka një fletë të bardhë, një stilolaps 
dhe një fletë më gjurmët që do të zhvillojë. Fëmijët do të shpikin një histori mbi gjurmët. Çdo 
gjurmë ka një element të rëndësishëm të historisë për të shkruar: personazhe, problemin, 
propozimin për zgjedhje.  
Pyetje 1. të ka ndodhur që një i rritur të këron ndihmë në zgjedhjen e problemit të tij? Tregoje.  
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: Fëmijët janë në konflikt me njëri-tjetrin, si mund të bësh që të zgjidhet ky konflikt? 
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Materialet: Kartonë me shkrimin: “A”: Propozo temën dhe çoje përpara”, “B”: Bëj gjithçka për të 
mos pranuar temën “A”, “C”: mbështesni A dhe kontradiktor gjithmonë “B”, “D”: Hyrë si 
ndërmjetës”, fletë, lapsa. 
Koha:: Rreth 40 minuta.. 
Zhvillimi: Ndani fëmijët në grup me nga katër. Dorëzojuni çdo grupi katër kartonë, në mënyrë që 
në brendësi të jetë dikush që hedh temën, kush e kundërshton, një ndërmjetës dhe një që e 
mbështet kush propozon temën. Jepni çdo grupi një temë të ndryshme: përdorni celularin në 
shkollë, të jeni të drejtë në lojë, bëni vullnetariat… nëse fëmijët janë të përfshirë në animimin e më 
të vegjëlve, mund të jetë në shërbimin që ofrojnë (propozoni një lojë bashkëmoshatarëve të tu, 
përgatitni një mbrëmje mitike, një të diel së bashku). Lini 15 minuta për ballafaqimin dhe 
debatimin në grupe. Thërrisni pastaj të gjithë, duke kërkuar të nxirrni çfarë kanë jetuar, nëse 
situata ishte e vërtetë, si janë ndjerë… Dorëzojuni kështu një fletë secilit dhe ftojini të tregojnë kur 
janë gjendur në kundërshtim dhe çfarë kanë bërë për të zgjidhur konfliktin… në fund të kohës 
individuale favorizoni ndarjen dhe ballafaqimin midis strategjive të ndryshme të vëna në veprim. 
Pyetjet:  1. Çfarë vështirësish ke hasur në ballafaqimin me personat që e mendonin ndryshe nga 
ty? 
2. Je përpjekur të gjesh një përgjigje që u përshtatej mirë të gjithëve? 
3. Sipas teje, është e çuditshme të arrish t’i thuash një personi “Të urrej” 
 
LOJA 
Kapëset  
Përshkrimi i lojës: Lojtarët të ndarë në dy skuadra do të vendosen pas linjës së fundit të fushës. 
Secili ka një kaps në dorë. Qëllimi i lojës është të ngjisin sa më shumë kapse të jetë e mundur 
rrobave të kundërshtarëve (shih figurën) 
Fiton skuadra që në skadimin e kohën ka më pak kapse mbi veshje dhe në dorë. 
Rregullat: Në nisje të gjithë lojtarët duhet të vrapojnë brenda fushës dhe t’i ngjisin kapëset mbi 
rroba të kundërshtarëve. Çdo herë që ndonjëri i ngjit kapësen kundërshtarit, ky i fundit duhet ta 
heqë dhe ta përdorë t’ia ngjisë rrobave të kundërshtarëve të tjerë. Nëse një lojtar mbetet pa kapse 
duhet të shkojë tek animatori i vet që t’i jap një tjetër. 
Gjatë lojës një animatorë do të thërrasë “kapse” do të futen në fushë animatorë me kapse që do të 
mund t’i ngjisin tek veshjet e fëmijëve; këta për të shpëtuar duhet të shkojnë përtej linjës së fundit 
të fushës nga ku u nisën. 
Materialet: Kapse, bilbila. 
 
LUTJA: 
Ngjitu mbi barkën time, o Zot! 
Shume herë kam menduar se jeta ime 
është si një natë që kalohet duke gjuajtur peshk, por pa asgjë. 
Atëherë ndihem i zhgënjyer, më vjen ndjenja e kotësisë. 
Ngjitu në barkën time, o Zot, 
për të më treguar se ku t’i hedh rrjetat,  
për t’i dhënë besim gjesteve të mija, 
për të kuptuar se nuk duhet të punoj vetëm,  
për të më bindur se puna ime 
s’vlen asgjë pa ty. Pa praninë tënde. 
Ngjitu në barkën time, o Zot, 
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për të më dhuruar qetësi e mirësi. 
Merre ti timonin:  
Pranoj të jem peshkatari yt. 
Së bashku do të peshkojmë, o Zot,  
e do t’ia arrijmë të sigurte brigjeve të jetës.  
 
HISTORI JETE. 
Barka Një mbrëmje dy turistë që u gjenden në një kamp veror në brigjet e një lumi vendosen të 
kalojnë lumin me barkë, për të shkuar në bar për një kafe që ishte anën tjetër të lumit. Qëndruan 
gjithë natën duke pirë. Kur dolën nga lokali ju merrnin këmbët nga pija, mezi shkuan tek barka për 
të kaluar në anën tjetër. Filluan të rremojnë: “Se kupton se në këtë orë do të kishim qenë në anën 
tjetër të lumit?”, “Sigurisht!”, përgjigjet tjetri. “ndoshta nuk po rremojmë më shumë energji”. Ju 
dhanë rremave më fortë edhe për një orë tjetër. Vetëm kur agoi dita u kujtuan se kishin qenë në të 
njëjtën pikë si më përpara. Kishin harruar të hiqnin litarin nga shtylla ku e kishin lidhur, nga ura e 
lumit.  
 
Simboli: BARKA: mjet udhëtimi në ujëra të mëdha. Një anije është e përbërë nga trupi, vela 
motori, timoni ose rremat. Simbol në ecjen tonë: deti është bota, barka jemi në, brigjet përtej detit 
është përjetësia, etj.  
Angazhimi: Sot angazhohemi të ndihmojmë shokët tanë, që të mos ndihen superiorë, por të 
rremojnë në të njëjtin drejtim.  
 
 

SHIGJETA E DHJETË 
Tema: Drejtësia 
Objektivi: Të njohim të drejtat tona! 
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi: Sot protagonistët e historisë vënë në dukje të drejtat e tyre që t’i vlerësojnë anglezët… 
por, çfarë do të thotë e drejta ime? E detyrimi im? Aktiviteti i sotëm mbështet mbi domethënien e 
këtyre termeve.  
Materiali: Një karton të madh që mund të shërbejë si tabelë me të shkruar si p.sh.: 
DËSHIROJ- 
KAM NEVOJË PËR… 
PRA KAM TË DREJTËN E... 
TË TJERËT DËSHIROJNË- 
KANË NEVOJË PËR … 
DETYRA IME PËR… 
Të luaj: të kem vend të përshtatshëm e siguri për lojë.  
Të ha: Të kesh dikë që përgatit drekën. Të mos hedhësh bukën kot kur një i varfër vdes urie.  
Të më duan: Të kesh një familje që të duan shumë. Të mos shpërdoroj atë që familja ime bën për 
mua, ta kthej dashurinë që më dhurohet. Të mësojë nga gjërat.  
Të shkoj në shkollë: të mësoj shumë gjëra, të vlerësoj e të respektoj edukatorët e instrumentet që 
përdorin për të më bë të rritem….  
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: (çdo e drejtë e imja bëhet detyrim atje ku fillon e drejta e tjetrit!) 
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Pasi kemi dëgjuar historinë e ditës, kërkoni grupit cilat janë gjërat që ju pëlqejnë më shumë, mbi 
të drejtat që mund të bëhen detyrime. Ju ndihmon tabela.  
Pyetjet:  1. Cila është e rëndësishme për ty? 
2. çfarë dëshiron të bësh gjatë ditës? 
3. Kush të lejon të bësh atë që dëshiron e për ty është e nevojshme? 
4. Ti si i lejon shokë që të kenë atë që kanë nevojë e dëshirojnë? 
Do të ishte shumë bukur të shkruajmë të DREJTAT dhe DETYRIMET e fisit duke u nisur nga 
shembulli i historisë, të drejtat dhe detyrimet për Maneta e 
Hashale. 
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Sot Hashale thotë me binde mbron të drejtën e tij para gjykatësit. Puna e sotme është të 
favorizojmë një kohë kërkimi për të drejtat e tyre.  
Materiali: Një karton të madh të ndarë në dy pjesë (të drejtat / detyrimet), shumë fletë të shkruara 
të drejtat dhe detyrimet, ngjitës.  
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Me radhë do të marrin një fletë nga grumbulli e ta vendosin nga pjesa e kartonit, ku 
janë të shkruar të drejtat dhe detyrimet, të shpjegohen përse, p.sh.  
Koha e lojës a është një e drejtë apo një detyrim?. – të shikosh t.v –të kesh rroba të bukura – të 
kesh një kompjuter – të banosh në një shtëpi – të dëfrehesh – të bësh detyrat – të ndihmosh 
prindërit – të hash – tu bindesh më të mëdhenjve – të shkosh në shkollë… 
Pyetje: 1. çfarë janë të drejtat? 2. për çfarë shërbejnë? 3. E detyrimet? 
4. Të drejtat dhe detyrimet që janë sot do të jenë të njëjta edhe kur të rritem? 
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi Në tregimin e sotme, Hashale kujtohet se kemi disa të drejta, por edhe detyrime. Të 
ndihmojmë fëmijët që të kuptojnë që kanë të drejta që i korrespondojnë detyrimeve që duhet t’i 
bëjnë të vetat.  
Materiali: Fletë, stilolapsa, 2 kartonë të mëdhenj, ngjitës. 
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: (të përgatiten që në mëngjes kartoni i madh me të drejtat e fëmijëve. Shih në 
bashkëngjitje 7 në CD) 
1 – animatori kujton fjalët e Hashale që thotë “është e drejta jonë të mbrohemi e do ta bëjmë!” dhe 
me tekniken e Brainstorming fton fëmijët që të reflektojnë mbi domethënien e fjalës “e drejta”.  
2 – animatori u thotë fëmijëve të reflektojnë mbi të drejtat e  fëmijëve dhe të mitrurve dhe ta 
shkruajnë  ne një fletë atë që u duket më e rëndësishme. Mblidhen të gjitha fletët, i lexon me zë të 
lartë e i vendos mbi karton të madh ose bën fëmijët që t’i ngjisin në karton. Pastaj, vendos 
kartonin që ka përgatitur në mëngjes dhe e vendosë afër kartonin të fëmijëve, e lexojnë së bashku, 
shohin gjërat që janë të përbashkëta. Pastaj fëmijët të reflektojnë mbi të drejtat dhe detyrimet të 
përbashkëtat e tyre. P.sh fëmijët kanë të drejtë të shkollohen, detyrimi është të mësojnë.  
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: Të reflektojmë mbi temën e sëmundjes, vuajtjes dhe vdekjes, të ndihmuar nga një 
dëshmi. 
Materialet: Fotokopje të dëshmisë të bashkangjitura në cd, fletë, lapsa. 
Koha: 30 minuta. 
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(Ndoshta tema e sotme do të mund të duket e vështirë, jo e përshtatshme për një kamp veror për 
fëmijë, në orator; është shumë e vërtetë që fëmijët kanë shumë pak raste për të reflektuar mbi një 
nga realitetet më të vështira që njeriu mund të jetojë. Shoqëroni në aktivitet çdo njërin nga ata 
personalisht, qëndroni pranë, duke kërkuar të kuptojnë gjendje të ndryshme shpirtërore dhe duke 
mirëpritur reagime të ndryshme.) 
Zhvillimi: Pas një përmbledhje të shkurtër të përmbajtjeve të historisë së sotme dorëzojuni çdo 
fëmije një kopje të dëshmisë (shiko është e bashkangjitur në CD) dhe lexojeni bashkë. Kështu 
dorëzojuni secilit disa fletë të bardha dhe leni këto pyetje, ndoshta të shkruara mbi një karton “Si 
do kisha reaguar në vend të atij që flet”, “Do të isha në gjendje të kërkoja Jezusin edhe në një 
situatë kaq të vështirë?”, “Çfarë do t’i kisha thënë babait?”, “Çfarë ka ndryshuar në mua kjo 
dëshmi?”. Lini një hapësirë për reflektim personal, duke asistuar fëmijët, duke i shoqëruar kush ka 
vështirësi të jetë në vend të dikujt që tregon dhe duke bërë kujdes se si reagojnë ndaj dëshmisë. Në 
grup, favorizoni ndarjen pa ju dhënë mundësi të komentojnë çfarë tregojnë, por eventualisht duke 
përgatitur një pyetje sqaruese për t’ju propozuar një grupi tjetër në fund të ndarjes. 
Pyetjet: 1. Je gjendur në një situatë përpara secilës nuk mund të bëje asgjë? 
2. Si ke reaguar? 
3. Do të ishe i aftë të shikoje Jezusin edhe mbas vështirësive? 
 
LOJA 
Stafeta  
Përshkrimi i lojës: Të realizohet një stafetë me prova të ndryshe brenda rrugës. Është mirë të 
realizohet nga një rrugë për çdo skuadër. Fiton skuadra që e para arrin të kompletojë kalimin me 
gjithë përbërësit e vet. 
Rregullat: Skuadrat pozicionohen në rresht pas linjës së nisjes. Në nisje i pari lojtar ndjek rrugën 
e propozuar; duke u kthyer me shpejtësi në fillim i bën qepalla shokut të vet që po e pret për tu 
nisur. 
Materialet: Të ndryshme në bazë të provave të përgatitura. Në figurë ju sjellim një shembull të 
thjeshtë. 
 
LUTJA 
 
Lutja e Shën Françeskut 
O Zot, më bëj instrument të paqes tënde, 
ku ka urrejtje, unë të sjell dashuri; 
ku ka fyerje, unë të sjell falje; 
ku ka ndarje, unë të sjell bashkim; 
ku ka dyshim, unë të sjell besim; 
ku ka gabim, unë të sjell të vërtetën; 
ku ka dëshpërim, unë të sjell shpresë; 
ku ka trishtim, unë të sjell gëzim; 
ku ka errësirë, unë të sjell dritë. 
Mësues bëj që unë të mos kërkoj të jem  
i ngushëlluar, sa të ngushëlloj; 
të jem i kuptuar, sa të kuptoj; 
të jem i dashur, sa të dua. 
Sepse: duke dhënë, merr; 
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duke falë, të falin; 
duke vdekur ringjallesh në jetën e amshuar. 
 
HISTORI JETE. 
Çmimi i lirisë 
Na ishte një herë një balonë. Ishte i lidhur me një fije e lëkundej në ajër. Si valëzonte, lëkundej 
lehtë-lehtë në duar të një njeriu të vogël që e kishte krijuar. Balena kënaqej duke parë atë njeri që 
kërcente me të, por një ditë ndjeu nevojën të shkonte shumë larg, në lartësi, të fluturonte vetëm, 
dhe vë re se ishte e lidhur për një fije peri. Ai peri i hollë e ndalonte. Ai peri ishte si një bashkim i 
saj me krijuesin e tij, por ai bashkim e pengonte të fluturonte. Balona filloi të rebelohet atij njeriu 
që e mbante të lidhur, kaq shumë tërhiqej sa që në një farë pike shkëputet peri dhe balena filloi të 
fluturonte vetëm në qiellin blu. Më në fund e lirë, e gëzuar të kërcente në ajër pa qenë e lidhur. 
Njeriu i vogël e thërriste që të mos largohej, të mos humbiste, tashmë e lirë nuk dëgjonte as një 
fjalë të tij. Papritmas era u bë më e fortë e filloj të përplasej sa andej-këndej. Do të kishte dashur 
që të ndalohej, por nuk mundte nga era e madhe sa që shkon e përplaset mbi degët e pemëve e nuk 
mund të largohej. Degët filluan t’i prishnin fletët e saj. Njeriu i vogël mundohet ta ndiqte me sy që 
të mund të bënte diçka për të, por më kot. Balona filloj të ketë frikë, të mendojë se udhëtimi i tij 
do të mbaronte përgjithmonë. Shikon poshtë e sheh njeriun e vogël që vraponte andej-këndej për 
ta shpëtuar. Kishte nostalgji për atë fytyrë të ndritur por era nuk e pyeste. Era filloj të pushojë dhe 
balena dalë e nga dalë të ulej, para saj sheh një bërrakë me ujë të ndytë, sa frikë e madhe, do të 
fundosem në atë ujë të turbullt. Mendon të ndërrojë rrugë, por më kot. Njeriu i vogël ishte bërë i 
tëri me baltë për të shpëtuar balonën e tij. E merr, i shëron plagët, e sistemon edhe një herë në 
perin e tij. Kupton se ishte më bukur të fluturonte së bashku më krijuesin e vet. Ajo fije peri nuk iu 
duk më si pengesë por si mbrojtje, si siguri. Kishte kuptuar se liria është e bukur, por ka një çmim 
që duhet paguar.  
 
Simboli: BALONA: Fëmijët e bëjnë shpesh për të lozur, por jep idenë e lirisë, që vetëm nëse je i 
lidhur me krijuesin mund të fluturosh pa frikë në qiellin blu. 
Angazhimi: Sot angazhohemi të jemi të drejtë e të saktë në lojë, në aktivitete në grup. 
 
 

SHIGJETA E NJËMBËDHJETË 
 
Tema: Falenderojmë Zotin 
Objektivi: T’i jemi mirënjohës Zotit për dhuraten e jetës 
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi: Sot Nuna i drejtohet Shpirtit të Madh për ta falënderuar. Ky aktivitet të bëhet rast për 
të jetuar një jetë lutje, falënderimi e reflektimi. Në mënyra të ndryshme t’ia drejtojmë lutjen tonë 
Zotit.  
Materiali: Karton me shkrimin “FALEMINDERIT ZOT” kopja e lutjes që Nuna reciton në 
mëngjes, penela.  
Koha: 15 min. 
Zhvillimi: Mos ta shohin fëmijët kartonin para reflektimit. Lexoni lutjen e Nuna:  
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“Kur të zgjohesh në mëngjes, falëndero Zotin për dritën e mëngjesit, për jetën që të ka dhuruar, 
e forcën që mbështjell trupin tënd. Falëndero Zotin tënd edhe për bukën që na jep, për gëzimin 
që jetojmë. Nëse nuk gjen motiv për të falënderuar Zotin, atëherë je gabim!” 
Ftoi fëmijët të ndajnë mendimet, pyetjet, qartësinë, bëni që të jenë të njëjtit fëmijë të bëjnë 
përgjigjen… bëni të mendojnë se munden të falënderojnë (si Nuna), të shkruhen lutjet e tyre në 
kartonin e madh.  
Pyetjet: 1. çfarë thoni kur i luteni Zotit? 2. A e thoni lutjen Ati Ynë e të Falem Mari?           
3. Luteni së bashku, apo vetëm? 
Kartonin me lutjen e fisit mund ta thoni në momentin e lutjes si falënderim për ditën.  
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Aktiviteti i sotëm duhet të favorizojë, të eksperimentojë rëndësinë e besimit në Zotin 
që është i pranishëm në jetën tonë, ashtu si është i pranishëm në jetën e protagonistëve të historisë!  
Materiali: Një fletë për çdo fëmijë, lapsa, ngjyrash e penela. 
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Pasi të tregohet historia, u kërkohet fëmijëve të vizatojnë një moment, një situatë e 
takimit me Zotin. Është e vështirë sepse fëmijët nuk dinë të dallojnë momentin kur Zoti u është 
afër, duhet të ndihmohen me pyetje. Pasi e kanë vizatuar fëmijët të tregojnë me fjalë përvojën e 
tyre më Zotin.  
Pyetje:  1. A e ke ndierë afërsinë e Zotit? 2. Cilët janë momentet që e ke ndier pranë Zotin?  
3. A kanë qenë moment gëzimi apo vështirësie? 
Pastaj… Të ngjiten vizatimet në një karton të madh.  
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi: Në historinë e sotme Nuna po i mbaron ditët e saja. Gjatë gjithë jetës i ka besuar të 
Madhit Shpirt e ky e ka ndihmuar atë dhe krejt popullin e saj të që përballojnë vështirësitë e 
mëdha e që të qëndrojnë të bashkuar. T’i ndihmojmë fëmijët që ta ndiejnë praninë e Zotit në jetën 
e tyre, të zbulojnë rëndësinë e lutjes e mirënjohjen ndaj dhuratave të Zotit.  
Materiali: Fletë e stilolapsa, pastel ose ngjyra prej qiriu. 
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: (aktiviteti i sotëm na bën të kuptojmë se edhe nëse nuk e shohim Zotin, Ai na qëndron 
pranë. Animatori insiston derisa fëmijët të sjellin përvojat e tyre konkrete e mos të shkruajnë fraza 
kote ose në mënyrë të përgjithshme si p.sh “Zoti më ndihmon që të jem i mirë”.) 
Çdo fëmijë merr një fletë e një stilolaps. Në fletë ai vizaton një rrugë që paraqet jetën e tij. Në 
fillim të rrugës do të vendos datën e lindjes, e në një farë pike datën e ditëve që po jeton (p.sh 15 
korrik 2008).  Pjesa nga njëra datë në tjetrën është jeta e tij që ka jetuar. Në këtë pjesë fëmijët do 
të kujtojnë sa herë Zoti ka qenë afër tyre, sa herë ai i ka kërkuar ndihmë ose është lutur për ndonjë 
hall ose person që e do shumë. Të kujtojnë edhe sa herë e kanë falënderuar Zotin, për eksperiencat 
e bukura që kanë bërë. Në qoshe të rrugës në fletë, të shkruajnë fjalët në përmbledhje që tregojnë 
ato momente që kanë pasur dialog të fortë me Zotin. Faktet do të vendosen me radhë, duke filluan 
nga data e lindjes deri në datën e sotme. Kush do edhe mund të ngjyrosë disa pjesë të rrugës. 
Pastaj të lihet pak kohë që secili të zgjedhë një eksperiencë e ta tregojë në grup.  
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: Të reflektojmë mbi jetën në familje, mbi perceptimin për t’u ndierë pjesë e saj. 
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Materialet: 4 fletë për secilin: unë, nënë, babai, vëllezërit e mi; kartonë, kartonë të vegjël, lapsa, 
penela. 
Koha:: Rreth 25 minuta. 
Zhvillimi: Tu jepet çdo fëmije katër skedat dhe propozoni të shkruajnë për çdo skedë cilësitë, 
difektet dhe zakonet familjare të anëtarëve të ndryshëm, në skedën “unë”, ftojini të shkruajnë një 
aspekt “të të qenit” të tyre në familje që ndihen të angazhuar për tu përmirësuar. Në fund të 
propozimit individual favorizoni një kohë ndarjeje gjatë të cilës ngjitni mbi një karton çfarë del 
nga familja, duke treguar bukuritë dhe nevojshmëritë. Dorëzojuni çdo fëmije një karton dhe ftojini 
të shkruajnë një angazhim praktik dhe të mundshëm që ndjen ta marrë në familje. 
Pyetjet: 1. Si jam në shtëpi? 2. Arrij të jem i nevojshëm? 3. Di të pranoj edhe dobësitë e prindërve 
dhe vëllezërve të mi? 4. Diskutoj shpesh? 5. Përpiqem të kem gjithmonë të drejtë? 
 
LOJA 
Kuptimet e indianëve (për të gjithë, pasdite) 
Ambienti i lojës: Jemi në brendësi të gjykatës, miqtë tanë duhet të tregojnë më forcë se janë të 
pafajshëm përballë akuzave.  
Përshkrimi i lojës: Animatorët janë në tavolinë të gjyqtarëve dhe akuzojnë skuadrat se nuk janë 
të denja për të qenë indian të vërtetë me tradita. Fëmijët duhet të luftojnë për të treguar se janë të 
pafajshëm, duke kapërcyer provat që u vihen nga gjyqtarët, e do të fitojnë nj dëshmitar.  
1. PROVA E KOMUNIKIMIT: Të interpretojnë një mesazh që sjell animatori me flamurin e 
alfabetit semaforik (shih figurën 1). Në rast nevoje flamuri mund të zëvendësohet me kartonë. Çdo 
skuadër një mesazh i ndryshëm. Fëmijët duhet të përgjigjen pyetjes vetëm duke përdorur flamurin.  
2. PROVA E VËLLAZËRIMIT: Të bëni një kërcim tribal me këto elemente:  
• të ngjyrosni fytyrën më të njëjtën ngjyrë si fiset indiane (në një mënyrë elegante)  
• të shpikni lëvizje ritmike indiane, të shpeshta e të përsëritshme.  
• mendoni fjalë që t’i përsëritni me një motiv të thjeshtë.  
• të zgjidhni mënyrën e kërcimit (p.sh. vallja e shiut, vallja e paqes…) e të motivohet 
• ta bëni përpara gjyqtarëve 
3. PROVA E BASHKËPUNIMIT: të realizohet në një kohë një totem duke përdorur materialet e 
dhëna në dispozicion që duhet të jenë të njëjta për çdo skuadër. Çdo skuadër duhet të zgjedhë 
temën e totem e duhet pastaj të shpjegohet nga animatori përse bëhet ky ndërtim: materialet duhet 
të jenë letër, kartonë, gërshërë, fshesë, gazeta etj.  
4. PROVA E SENSIBILITETIT: të njihen objekte – të zhurmshëm (me sy mbyllur) me katër 
shqisat: prekja, nuhatja, shija, dëgjimi. Çdo skuadre i propozohet ta prekë më një shqise të 
ndryshme. Përgjigjet shkruhen në një karton dhe dërgohen tek gjyqtarët për t’i votuar.  
 
Disa sugjerime:  
- prekja: të vihen në një thes disa objekte, të futet dora dhe të preken për t’i gjetur  
- nuhatje: të përgatiten disa g0ta me disa erëza. 
- shija: janë dy mënyra. 1. të realizohet një “pije” që duhet ta shijojnë (kërkojnë, por nuk është e 
nevojshme të kërkohet) të kuptosh se çfarë është. 2. të përgatiten disa produkte të vogla (p.sh. 
marmelate, salcë, supë, etj.) 
- dëgjimi: në një kasetë ose CD regjistrohen disa zhurmë që do t’ dëgjojnë. Ose të regjistrohen 
disa zhurma natyre etj (p.sh. fletë letre të grisur, gjethe të shkelura, gota që bien për tokë etj.) në 
fund gjykatësi jep për çdo njohje të objektit një pikë.  
Lojtarët: Është mirë që fëmijët të jenë e të njëjtës moshë. 
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Materiali: Flamurë, fletë me alfabetin semaforik (shih bashkëngjitjen në cd), karton, 
penela, stilolapsa, ngjyra gishti sa duhen për provën e bashkëpunimit e të sensibilitetit, 
 (shih përshkrimin e lojës). 
 
LUTJA: 
Eci drejt teje 
Zoti im, kur në ecjen drejt teje 
nuk kam më të papritura, ty të drejtohem. 
Kur faji më bën të dridhem, 
shpresat më ofron pushim në drejtësinë tënde. 
Kur gabimi më vë kufi, 
kur më mund dembelizmi e dobësia, 
mirësia jote e zemërgjerësia jote më zgjojnë.  
Kur mosbindja e krenaria më largojnë nga ti,  
falja jote e mëshira jote, 
më drejtojnë drejt miqësisë.  
 
HISTORI JETE. 
Ateisti në maje të malit 
Un ateist bie nga maja e një malit. Ndërsa rrotullohej poshtë, arrin të kapej në një degë të një 
peme, e qëndroj i varur mes qiellit e tokës. I vjen një ide “O Zot!”, thërret me sa zë që kishte. 
Heshte! Asnjë përgjigje. “ O Zot!” thërret përsëri: "në se ekziston, më shpëto, e unë të premtoj se 
do të besoj në ty e do t’i mësoj të tjerët të besojnë!” përsëri heshtje! Por ngadalë u dëgjua një zë që 
vinte nga lart e tundi gjithë humnerën. "të gjithë kur janë në rrezik më thërrasin” . “Jo, O Zot, jo, 
unë nuk jam si të tjerët!” thotë me zë të dhëmbës. “Unë nuk jam si të tjerët, a nuk e sheh se fillova 
të besoj, pasi arrita të dëgjoj zërin tënd? Nuk dua tjetër nga ti, por të më shpëtosh e unë do të 
shpall emrin tënd në të gjithë boten!”."Mirë", i thotë zëri. "Të shpëtoj. Shkëputu nga dega?", bërtet 
njeriu i tmerruar. 
"Nuk jam i marrë!". 
 
Simboli: BIBLA: (që do të thotë libri) është libri i besimit hebraik e të krishterë. Thuhet edhe 
Shkrimi i Shenjtë për të nënvizuar frymëzimin hyjnor, nën të cilin është shkruar.   
Angazhimi: Sot kërkoj të takohem me Zoti: ndalohem, pak gjatë ditës e falënderoj për gjërat e 
bukura e i kërkoj të falur për gabimet e mija.  
 
 

SHIGJETA E DYMBËDHJETË 
 
Tema: Sakrifica 
Objektivi: Të sakrifikosh për shokun 
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi: Të eksplorosh në botën e brendshme, të ndjenjave dhe emocioneve.  
Materiali: Karton i madh me të vizatuar kapsin e ëndrrave, fletë të bardha, pena e penela, rripa 
adesivë.  
Koha: 20 min. 
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(Vuajtjet dhe pakënaqësitë e fëmijëve mund të duken asgjë, por në zemrën e tyre peshojnë. Shpesh 
nuk flitet sepse as ata nuk dinë si t’i shpjegojnë, nuk i kuptojnë ndjenjat që të bëjnë të ndihesh 
keq… edukatorit i takon të kuptojë zhvillimin emotiv të fëmijës, të gjejë fjalët e duhura që fëmijët 
të kuptojnë emocionet e tyre, së bashku të gjejnë anën pozitive të zgjidhjes së problemit që i 
ndihmon të shkojë përpara me entuziazëm e gëzim.)  
Zhvillimi: Pasi të kenë kujtuar historinë, situatat që fëmijët ndiheshin të trishtuar. T’i pyesim 
fëmijët se kur ata ndihen të rishtuar, që qajnë (ngatërresa me një shok, vdekja e gjyshit/gjyshes, një 
qortim, një keqardhje etj.). të shkruajnë ose të vizatojnë të gjitha pakënaqësitë në fletën e bardhë. 
Pastaj të kujtojnë së bashku funksionin kapsit të ëndrrave e origjinën e saj, ashtu si Uakanda u 
tregon binjakëve. Mblidhni fletët e ngjitni mbi kapësin e ëndrrave, tregoni fëmijëve se ëndrrat e 
këqija mbesin të burgosura në rrjetë, kalojnë vetëm mendimet pozitive e ëndrrat e lumturisë. 
Reflektoni me ta se momentet jo të mira nuk janë pjesë e tyre më, tashmë kanë kaluar e ardhmja 
është e bukur.  
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Sot vëllezërit takohen për të qenë përsëri të ndarë. Uapi dënohet, kjo është motiv 
vuajtje për të gjithë, por me guxim vendosin ta kalojnë këtë moment e të shpëtojnë vëllain e tyre. 
Puna e sotme ofrohet si rast reflektimit mbi rolin që ka vuajtja për rritjen e secilit prej nesh.  
Materiali: Një “tullë” (një fletë e kuqe në formë tulle) e një penë për çdo fëmijë, një karton të 
madh, ngjitës.  
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: çdo fëmije i jepet një tullë, që do të shkruaj një moment që e ka bërë të vuaj, një situatë 
e dhimbshme… pastaj me tullat të ndërtohet një MUR . fëmijët të tregojnë se çfarë kanë shkruar 
në atë tullë. Të dialogohet e të nxirret domethënia e murit… që na mbron e na bën të fortë, por 
edhe që na bllokon. Muri mund të ndërtohet me keqkuptime e mashtrime që janë motiv vuajtje, në 
këtë rast muri do të shkatërrohet. Por, vuajtjet janë edhe motiv rritje e force. Nuk është si një 
bagazh i rëndë që mbartim me vete, por edhe një pikë ku duhet të nisemi. 
Pyetjet: 1. çfarë të ka pëlqyer nga ky aktivitet? 
2. A je dakord se dhimbja dhe e keqe janë “të rënda si një tullë”? 
3. A ke pas vështirësi të shkruash përvojat e dhimbshme? 
4. E t’i tregosh? 
Pastaj… Çdo fëmijë mund të marrë një copë tullë e ta përdor për një gjë pozitive: të përdoret si 
një biletë për mamanë, për një shok… të vendoset në qendre të fletës e të ndërtohet përreth një 
vizatim… TË TRASFORMOHET dhimbja , vuajtja e të nisemi nga aty për të “ndërtuar” gëzimin.  
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi Në tregimin e sotëm Maneta ofron jetën e saj për të shpëtuar vëllain, ndërsa Nahele i 
tradhton. Maneta është e lirë kurse Nahele futet në burg. Të ndihmojmë fëmijët që të kuptojnë 
rëndësinë e asaj që thoshte kryetarja e fisit Nuna: 
“Respekto atë që të tjerët besojnë , nëse do të respektojnë edhe ty!” 
Materiali: Fletë e stilolapsa për çdo fëmijë, dy kartonë të mëdhenj, dy kartonë të vegjël, penela. 
Koha: 30-45 min. 
Zhvillimi: 1 – T’u jepni fëmijëve fletë e stilolapsa e në një klimë qetësie, të përshkruajnë një 
situatë guximi që kanë asistuar ose kanë dëgjuar. Të mblidhen të gjitha fletët e të vendosen në një 
kuti.  
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2 – Të ndahen fëmijët në 2 grupe. Njëri grup të bëjë mbrojtësin e tjetri kundërshtarin e situatës. Të 
merren fletët një e nga një të situatave të guximit. Njëri grup e kundërshton, tjetri grup e mbron. 
Animatori shkruan gjërat që e mbështesin atë situate guximi. Në fund të shihen situatat që dalin në 
mënyrë të veçantë pozitivet e të diskutohet mbi to. 
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: Përballje rreth realitetit të emigrimit, duke u nisur nga përshtypja personale dhe nga 
imazhi që ky realitet, na vjen i propozuar nga media. 
Materialet: Karton me shkrimin “TJETRI”, burra të vegjël të stiluar me letër, lapsa, penela. 
Koha: Rreth 30 minuta. 
(Sot është propozuar një argument ndaj të cilit kemi perceptime çdo ditë, duke parë televizor, duke 
lexuar gazetën, duke diskutuar me njerëz: të huajt e emigruar në Itali. Përpiqeni të krijohet dialog 
dhe ballafaqim mbi një nga temat më aktuale që janë, duke treguar sesi ndonjëherë mediat 
përhapin një imazh të shtrembëruar të realitetit, si edhe ne kemi rastin të japin të gjithëve 
mundësinë të një njohjeje reciproke të vërtetë, duke larguar paragjykimet dhe vendet e 
përbashkëta). 
Zhvillimi: Pasi të keni marrë shkurtimisht përmbledhjet e tregimit dhe objektivin favorizojmë një 
kohë “BRAINSTORMING” në brendësi të të cilit grupi mund të shprehë lirisht mendimet e tij, 
duke u nisur nga fjala-stimul “TJETRI”. Mbi kartonin me në qendër fjalën ngjisni mendimet e 
grupit. Lehtësoni kështu gjetjen e ngjarjeve të ndryshme “vijues” të mendimeve… “TJETRI” si 
tjetri te unë, si i huaj, me kuptime pozitive dhe negative… pa lënë të depërtojnë gjykimet por duke 
mirëpritur pozicionet e ndryshme… dorëzojuni pastaj secilit një burrë të vogël letre dhe një laps, 
dhe propozoni që të shkruhen 5 Fjalë që përshkruajnë personin që vjen nga një vend tjetër dhe që 
emigron në Itali. Mbështesni ndarjen të asaj që është shkruar dhe të eksperiencës së tyre të 
realitetit të emigrimit. 
Pyetjet:  1. Çfarë do të thotë për mua  “ndryshe”? 2. Në çfarë ndryshon nga unë? 
3. Nahele ka mohuar gjithçka që ishte për të kërkuar lumturinë në një fis armik: sipas teje, përse 
një person lë vendin e tij? 4. a ke dëgjuar dikë që është emigrant jashtë shteti si e ndien veten, cila 
është ëpr të vështirësia më e madhe... si do të donte të trajtohej 
Pastaj… Përpiquni të tregoni sesi shpesh frika, imazhet false që kemi brenda vetes, janë fryt dhe i 
një informacioni të gabuar dhe të pjesshme. Stimuloni fëmijët të reflektojnë mbi atë çfarë ka thënë 
Jezusi sot, përpara një fenomeni të ngjashëm. 
 
LOJA 
Luftim indian (per të gjithë) 
Ambienti i lojës Guximi që kanë treguar  Munse-të kur janë ndeshur me njerëzit e bardhë. Por 
teknikat, e luftimit nuk kanë qenë mjaft të këndshme.  
Përshkrimi i lojës. Kjo lojë tipike e indiane të Amerikës që përdoret ritët e kalimit që bëhen nga 
fëmijëria në njeriun e rritur. Fëmijët Munse u vendosnin përkrah 4 kafshëve të shenjta si: 
shqiponja, ujku, krokodili e gjarpër. Për çdo kafshë është një luftim i veçantë. (shih rregullat). 
Çdo fëmijë luan për vetveten dhe në favor të skuadrës. Të gjithë në fillim të lojës do të kenë 
numër të barabartë jetësh. Fëmijët duke u takuar në brendësi të lojës duhet të ndeshen, duke 
përdorur disa teknika të kafshëve të shpallura nga animatori. Mënyra e të luftuarit do të tregohet 
me anë të bilbilit. Animatori çon kartonin me emër të kafshës përkatëse. Fiton ajo skuadër që në 
fund të lojës do të ketë grumbulluar më shumë jetë.  
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Rregulli i lojës: T’u ndahet në numër të barabartë “jetë” identike për çdo skuadër. Të shpjegohet 
me kujdes e me shembuj tipin e luftimit. Të specifikohet se përveç gjarprit luftimet do të vijnë 
sipas gjinisë (mashkull e femër). Kur humbet luftimi i dorëzohet një “jetë” kundërshtarit, e kur je 
pa asnjë “jetë” shkohet tek animatori që do të mbështesë një provë speciale e pa ditë kush do të 
japë një “jetë” tjetër skuadrës. Jetët e fituara nga kundërshtari mund të përdoren si të jenë të vetat. 
Në fund të lojës animatori mbledh të gjitha “jetët” e skuadrës për të shpallur fituesin.  
Rregullat e luftimit:  
• Shqiponja (strategjia): lufta e gjelave (gjelat që hahen) – në gjunjë e duart që kapin këmbët, me 
kurriz duhet të bëjnë të rrëzojnë shokun për tokë. 
• Ujku (l’affiatamento): scalpo – të hiqet litari i kundërshtarit me një dorë pas spine.  
• Krokodili (forca): lufta e krokodilëve – pozicionohen proni, duke i mbajtur në ajër me krahë e 
në maje të gishtrinjëve (in posizione da flessioni) e duhet të ulen për tokë (si krokodilët) 
kundërshtarët luftojnë me krahë.  
• Gjarpër (dinakëri): lufta e gjarpërinjve – 6-7 të të njëjtës skuadër pozicionohen në rresht indian 
me duar mbi supe. Të lëvizet së bashku në hapësirën e lojës pa u shkëputur; duhet të marrin topat 
që animatori i ka hedhë në fushë pa u shkëputur dhe në të njëjtën kohë duhet të gjuhet skuadra 
kundërshtarë tek bishti ose tek koka, nëse goditet dorëzohet “jeta” tek kundërshtari. Në këtë lojë 
skuadra që merr “jetë” nuk fiton 6 ose 7 “jetë” por i dorëzohet një “jetë” e vetme të fëmijës që 
është goditur atij që e ka goditur.  
Lojtarët: Është mirë të kenë të njëjtën moshë, dhe me gjini të ndryshme. Skuadrat mund të jenë 
edhe të shumtë në numër.  
Materiali: Letra të shkruara “jetë”, bylbyl, kartonë të shkruar kafshët përkatëse për luftim.  
 
LUTJA: 
Lutje për atë që vuan 
O Zot, pranoi lutjet dhe ankimet e atij që vuan, 
e të atyre që ndihmojnë për të lehtësuar dhimbjet.  
Ti që ke ecur rrugës së Kalvarit 
E ke transformuar kryqin në shenjë dashurie e shprese 
Ngushëlloi ata që vuajnë, që janë vetëm e të pa shpresë.  
Jepu durimin në vuajtje, guximin e duhur për të përballuar vuajtjen, 
e besim për të besuar në atë që është e mundur, 
dijen për të pranuar vetminë, 
fenë për të kuptuar Provaninë tënde. 
Bekoi duart, mendjet e zemrat e atyre që punojnë në shëndetësi, 
që të jenë prani humanë, e të humanizojnë, e instrument të shërimit tënd.  
Na ndihmo o Zot të kuptojmë se jeta jonë ka momente gëzimi e trishtimi, 
të mësojmë që të jemi të qetë.  
Na udhëheq o Zot që të besojmë në ty, që je dashuri.  
Amen. 
 
HISTORI JETE. 
Ngushëllimi Një fëmijë shkon në shtëpi të një komshi që sapo i kishte vdekur në mënyrë tragjike 
vajza 8 vjeçe. "Pse shkove?", e pyet i ati. Për të ngushëlluar nënën". 
"E si mund ta ngushëllosh, ti vogëlushe?". "U afrova afër kraharorit të saj dhe qava me të". 
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Nëse afër teje është dikush që qan, qaj me të, nëse vuan, vuaj me të, nëse është dikush që qesh, 
qesh me të. Dashuria sheh e vrojton, nuhatë e dëgjon. Dashuri do të thotë të marrësh pjesë 
plotësisht, me gjithë mëndjen tënde. Kush do, zbulon në vetvete pafundësi ngushëllimesh. Jemi 
engjëj me një krah të vetëm: mund të fluturojmë vetëm nëse bashkohemi. 
Simboli: FASHO. Përdoret për të lidhur trupin, me shumë tipologji e qëllim. Në gjuhen popullore 
fjala” fashë” përdoret për të mbuluar plagët, dhe e përdorin mjekët. 
Angazhimi: Sot duam të njohim vuajtjet e atyre që janë afër nesh, e të dimë t’i ngushëllojmë.  
 

 
JAVA E KATERT 

 
SHIGJETA E TREMBËDHJETË 

Tema: Hap pas hapi 
Objektivi: Të bëjma hapa të duhur 
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi:Të reflektohet mbi hapa të vegjël të çdo dite që na bëjnë të rritemi. 
Materiali: Ngjyrë të prera, penela, rripa adesivë, karton me të shkruar “HAP PAS HAPI”, e 
vizatuar një rrugë dhe në fund të rrugës të shkruhet “BESIMTAR I MIRË E QYTETAR I 
NDERSHËM”  
 
KOHA: 20 min. 
ZHVILLIMI: Tregoni kartonin e vizatuar, fëmijët të mendojnë gjeste ose sjellje që janë të 
domosdoshëm për ta për të arritur qëllimin. Në fillim u kërkoni se janë të gjithë dakord  për të 
arritur atje. Të shkruajnë mbi gjurmë atë që kanë treguar dhe mendojnë të tregojnë. Gjurmët 
vendosni në rrugë të kartonit të madh.  
(Fjalët mund të jenë: angazhim, vullnet të mirë, lodhje, ndihmë, personat që na drejtojnë etj.) 
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Sot protagonistët e historisë bëjnë një hap të madh, pra, bëjnë pjesë në bashkësinë e 
tyre. Edhe fëmijët kanë mundësi ta bëjnë këtë hap të madh. Aktiviteti i sotëm favorizon 
reflektimin e Sakramentëve, domethënien e tyre.  
Materiali: Një karton të madh e disa penela.  
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Fëmijët të shkruajnë mbi kartonin e madh 7 Sakramentet, e t’i përkufizojnë, të gjejnë 
një simbol për secilin. P.sh. Uji për Pagëzimin, pëllumbi për Krezmimin, etj.  
Pyetjet: 1. çfarë janë Sakramentet për ty? 
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi Sot Uakanda kujton rëndësinë e faljes që lejon Hashale e Manetën të gjejnë guximin 
për të shpëtuar Uapi-n. Si këta edhe fëmijët që rriten në besim duhet ë përballojnë ritin e kalimi 
nga fëmijëria në të rritur. Aktiviteti i sotëm na ndihmon të reflektojmë mbi domethënien e etapave 
kryesore: Sakramentet.  
Materiale: Karton me 4 ngjyra, fletë të së njëjës ngjyrë me kartonin, një fletë tjetër, penela, 
ngjitës.  
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Koha: 30 minuta. 
(Mbi 4 fletë të shkruhen Sakramentet që fëmijë kanë marrë (Pagëzimi, rrëfimi, Kungimi, 
Krezmimi) i vendosni në 4 qoshe e dhomës. Merrini letrën e 5 ë ndryshme nga ato të tjera.)  
Zhvillimi: Kujtoni historinë e ditës duke nënvizuar si sakramenteve janë për ne të krishterë etapa 
kryesore të besimi tonë. Pasi t’u jetë dhënë secilit nga një fletë me ngjyrë të ndryshme. Për çdo 
sakrament secili diskuton, e do të gjejnë një përkufizim që i korrespondon. Kur të gjithë ë kenë 
individualizuar 4 përkufizime të bëhet një shkëmbim idesh në grup. Përkufizimet më interesante 
mund të shkruhen në një karton të madh.  
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: “Dhimbja të bën të bësh gjëra të çuditshme” Lejati justifikon kështu sjelljen e Uapi-
Nahele. Ku na çon vuajtja? Çfarë na tregon? Cili është qëllimi e kuptimi i tij? Aktiviteti i sotëm 
bëhet zëdhënës i këtij pyetësori. 
Materialet: Film “unë nuk kam frikë” e G. Salvatores (dialogët midis dy të rinjve brenda dhe 
jashtë burgut). Një kopje të vizatimit të një lumi për pjesëmarrësit dhe një sërë simbolesh (shih të 
bashkangjiturën) penela, lapsa, gërshërë, ngjitëse. 
Koha: 40 minuta. 
Zhvillimi: Pasi të është folur mbi objektivin dhe të keni prezantuar shkurtimisht dy protagonistët e 
filmit propozojuni fëmijëve momentet vizive të dialogut midis dy personazheve. Favorizoni 
kështu shkëmbimin e përshtypjeve të ngrohta duke propozuar lidhjen e objektivit të temës me 
pjesët e para. Në vazhdim ftoni fëmijët t’i dedikojnë disa minuta të punës individuale ndërtimit të 
një lumi që simbolizon eksperiencën e jetës, duke i ndihmuar edhe me disa simbole në 
dispozicion: një pamje = një ngjarje që më ka bërë të vëzhgojë diçka nga vetvetja, diga= një 
vështirësi që më ka frenuar, ura = një vuajtje që më ka bërë të bëjë hapa përpara… Kthehu në grup 
mbështet ndarjen e simboleve të zgjedhura dhe kuptimeve të mëtejshme të simboleve të 
nevojshme. 
Pyetjet: 1. Cilat emocione të kanë “shtyrë” në imazhet e para? 
2. Mendo për vuajtjet, dhimbjet? Në cilat raste? 
3. Ka qenë e vështirë të përdorësh metaforën e lumit? 
4. Do të shtoje ndonjë simbol? Për të prezantuar çfarë? 
5. Si simbolet edhe vuajtjet dhe dhimbjet mund të marrin vlera dhe kuptime të ndryshme për 
persona të ndryshëm, kjo çfarë mund të sjellë sipas teje? 
 
LOJA 
Hap i madh 
Ambienti i lojës: Është momenti i hapit të madh, Maneta e Hashale shpallin para të gjithë populli 
Munse besimin e tyre. Do të jetë një dëshmi guximi e angazhimi për jetën e tyre. Celebrimi i madh 
është një fesë por edhe një lojë.  
Përshkrimi i lojës. Në qendër të fushës të ndërtohet totem i madh i fiseve të cilët do të ndeshen 
me njëri-tjetrin. Në fund të fushës janë dy bazat, njëra në një anë e tjetra në anën tjetër (shih 
figurën 1). Fëmijët ndahen në dy skuadra të mëdha. Skuadrat kanë shall,(fular) me ngjyrë të 
ndryshme të vendosur tek rripi i pantallonave nga mbrapa , secila skuadër ngjyrën e vet. Janë të 
gjithë në fushë përballë njëri tjetrit, skuadra kundërshtare do të tentojë të marrë shaminë skuadrës 
tjetër, skuadra tjetër do të mbrohet e në të njëjtën kohë të tentojë të marrë shaminë skuadrës 
kundërshtare, vetëm tek baza nuk merret shamia. Atij që i është marrë shamia, do të tentojë ta 
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vjellë me tradhti. Fiton ajo skuadër që ka ruajtur më shumë shami, dhe ka marrë shami të skuadrës 
kundërshtare.  
Rregulli: Sa fishkëllen animatori kundërshtarët kërkojnë të hyjnë në totem (fusha e madhe e 
lojës), kundërshtarët janë tek cepi i fushës, afër bazës kundërshtare. Kundërshtarë pasi të kenë 
marrë një shami, të tentojnë të shkojnë tek baza e tyre, nuk lejohet të dërgohen dy shami për një 
herë. Lojtarëve që u merret shamia tentojnë gjatë fushës ta grabisin përsëri, kur lojtari kundërshtar 
ka kaluar në bazën e vet, nuk lejohet t’i merret shamia.  
Lojtarët: Dy skuadra më numër të madh lojtarësh. 
Materiali: Totem (fusha e madhe), shami (fular) shumë, bilbil, tambur, materiale për të shënuar 
fushën dhe bazat. 
 
LUTJA: 
Rri me ne, o Zot 
Ti që vjen si dritë për të na shoqëruar në ecjen tonë. 
Qëndro me ne, o Zot, kur dyshimet e fesë të na marrin. 
Na drejto drejt së vërtetës. 
Qëndro me ne, o Zot, kur na mbulon dëshpërimi. 
Na bëj njerëz të shpresës. 
Qëndro me ne, o Zot, kur indiferenca e ftoh zemrën tonë. 
Na e ngroh zemrën me dashurinë tënde. 
Qëndro me ne, o Zot, kur dobësia i mund dëshirat tona. 
Na bëj njerëz me ëndrra të mëdha. 
Qëndro me ne, o Zot, kur gëzimi kthehet në trishtim. 
Na bëj të kuptojmë se ti na ke krijuar të jemi të lumtur. 
Qëndro me ne, o Zot, sepse ti na do njerëz të lirë e të lumtur. 
Na ndihmo të realizohemi.  
Qëndro me ne, o Zot! 
 
Lutja: Maneta e Hashale 
Ati ynë që je në qiell, Krijues i tokës e i uji, 
i të gjithë krijesave të mëdha e të vogla.  
Dhuroji bijve të tu forcën, kurajën e besimin 
për të mbrojtur e për t’i shërbyer Popullin tënd. 
 
HISTORI JETE. (te trajtohet me respekt dhe kujdes) 
Të edukosh në mënyrë të krishterë 
Në 1863 vijnë të vizitojnë Don Boskon dy zotëri anglez, njëri nga të cilët ishte Ministri i  
Mbretëreshës Vitore. Ishin në një sallë me dy qind të rinj. Po studionin në qetësi të madhe. 
Zotërinjtë habiten dhe pyesin Don Boskon, për sekretin e tij të disiplinës,  Don Bosko përgjigjet: 
Nuk është “t’i dënosh” sekreti i disiplinës, por në Sakramentet e rrëfimit e të kungimit ata bëhen 
njerëz të disiplinuar. «Sa keq, përgjigjet ministri anglez, ne nuk i kemi këto instrumente». E Don 
Bosko shton: «Nëse nuk përdoren këto Sakramentet, atëherë me të vërtetë duhet forcë me ta». 
«Është e vërtetë, thotë ministri, ose fe ose shkop, këtë gjë do ta them në Londër». 
 
I moshuari ateist dhe karrigia 
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Një i moshuar ateist, që nuk besonte në Zotin, shkon tek një prift. Mendonte se do t’i zgjidhte 
problemin e ti të fesë. Nuk arrin të bindej se Jezusi me të vërtetë është ringjallë. Kërkonte shenjë 
për të besuar. Kur hynë në shtëpinë e priftit, ishte dikush brenda që po bisedonte me të. Prifti sheh 
të moshuarit në këmbë tek dera e menjëherë i jep një karrige. Kur tjetri mbaroj bashkëbisedimin, 
prifti fton të moshuarit brenda. Flasin gjatë-gjatë, e ateisti i moshuar bindet e beson, dëshiron të 
kthehet tek Zoti i vërtetë, tek Sakramentet e Kishës e t’i lutet Zojës. Prifti i gëzuar por edhe pak i 
habitur e pyet: «Më thuaj, cili argument i bashkëbisedimit të bindi që të kthehesh e të besosh se 
Jezusi është me të vërtetë ringjallur e se Zoti ekziston?». «Gjesti, kur ti më ke sjellë karrigen te 
dera, nuk më ke lënë në këmbë, e nuk më ke le të pres gjatë», përgjigjet i moshuari. 
 
Simboli: SAKRAMENTET Shën Agostini jep një përkufizim të shkëlqyer mbi Sakramentet: 
"janë shenjë të jashtme e të dukshme të një hiri të brendshëm shpirtëror". Sakramentet janë shenja 
efikase për shpëtimin tonë, nëpërmjet tyre vepron Krishti.  
Angazhimi: Sot gjatë ditës ndalohem pak në qetësi, zbuloj besimin tim e i lutem Zotit që të më 
bëjë njeri besimtar.  
 
 

SHIGJETA E KATËRMBËDHJETË 
 
Tema: Jemi të vetëm e të pazëvëndësuar 
Objektivi: Ta vlerësojmë jetën, (të fitojmë autostimë) 
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Më lironi!!! 
Objektivi: Të favorizojmë vetëdijen se jemi të vetëm e të pazëvendësueshëm. Çdo moment i 
familjes dhe i fisit të Hashale është  unik e çmueshëm, si është i çmueshëm për sytë tanë një i ri.  
Materiali: Karton i bardhë në formë shkopi në të, të shkruhet emri i fisit, kartonë të vegjël me 
ngjyrë të verdhë, blu e të kuq (si shkopi i Hashale), rripa adesivë 
Koha: 20 min. 
Zhvillimi: Të kujtoni më fëmijët historinë. Ata të kenë kuptuar mirë mardhënjet e familjarëve mes 
personazheve. Filloni aktivitetin, sigurohuni që të gjithë fëmijë e grupit të shohin emrin e tij të 
bashkuar me një cilësi pozitive. Jepni fëmijëve një fletë të bardhë ku të shkruajnë në njërën anë 
emrin e një shoku të grupit e në anën tjetër një cilësi të tij, një aspekt pozitiv. Pastaj ti vendosin tek 
këmbët e shkopit, pastaj secili të marrë emrin e tij e ta ngjisë tek kartoni, në shkop), në mënyrë që 
të duket cilësia.  
Reflektoni me fëmijët se si shkopi i bardhë i Hashale mbron nga armiqtë, kështu edhe shkopi i tyre 
me të gjitha cilësitë e secilit (shenjë e sigurisë së përbashkët), e dobishme të përballojnë së bashku 
lojërat, aktivitetet e ndryshme, dëfrimet e shumta në grup e miqësinë e bashkëpunim.  
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Fantazia… ja kontributi unik çdo Munse në fisin e tij për të kontribuar për shpëtimin e 
tij. Puna e sotme është një rast për tu ushtruar mbi autostimen e unicitetin e për ta bashkënda në 
grup.  
Materiali: Shumë revista, një fletë, gërshërë, ngjitës për çdo fëmijë.  
Koha: 30 min. 
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Zhvillimi: Fëmijët do të bëjnë një kolazh me imazhet e revistave. Duhet të gjejnë atë imazh apo 
foto që i ngjanë atij! P.sh., një foto me detin që paraqet dëshirën për të qenë i lirë, diellin sepse 
jam i qeshur. Mund të jetë edhe një frazë e gjetur në revistë. Pastaj fëmijët të paraqesin 
krijimtarinë e tyre.  
Pyetjet: 1. çfarë zgjodha për të më paraqitur? 2. Pse zgjodha këtë e jo një tjetër? 
 
Aktiviteti: klasa 5-6 (mund ta përgatisin të gjitha grupet TOTEM) 
Objektivi: (Shumë ngjarje sot. Uakanda në fund të historisë thotë: “çdo Munse mban në vetvete 
një sekret, sekretin e fantaazisë së tij. Nëse do të bashkëndajë me popullin e vet atë fantazi, e 
gjithë populli do të jetë më i pasur!”. Fëmijët të ferflektojnë mbi pasuritë dhe origjinalitetin e tyre, 
mbi cilësitë dhe difektet, karakteristikat që na bëjnë të jemi unik e se si shumëzohen nëse i ndajmë 
me të tjerët. ) 
Të realizohet një totem që të bashkojë në një strukturë të vetme, cilësitë që çdo fëmijë do të vë në 
dispozicion të grupit. (Do ishte mirë të përgatitet përpara skeleti p.sh. një tel të gjatë, në të të 
vendosen pjesët e totem-it. nëse fëmijët janë shumë dhe totem-i nuk mund të qëndrojë në këmbe, të 
ndahet grupi e të përgatiten shumë totem-e.) 
Materiali: Tappi di sughero, penela, mprehje, carta crespa, kartonë të vegjël me ngjyra, thumb të 
vegjël, ngjitës, kartonë të trashë, gërshërë, fije teli.  
Koha: 30-45 minuta  
zhvillimi: Pasi tu jepet fëmijëve un tappo di sughero, duhet ta dekorojnë në një mënyrë fantastike 
duke përdorur materialet në dispozicion si më sipër, në mënyrë që të paraqesë një karakteristikë të 
fëmijës. p.sh mund të sjell një kafshë që e simbolizon (luani është i fortë) ose ndonjë pikturë etj. 
pasi të mbarojë kjo fazë, fëmijët të gjejnë së çfarë paraqesin, kë karakterizojnë tappo e të tjerëve. 
është një moment dialogu ku secili shpjegon pse e ka zgjedhë atë karakteristikë. secili të vendosë 
tappo në supporto të përbashkët derisa të ë 
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: Fantazia… ja kontributi unik dhe i papërsëritshëm të çdo Munse për fisin e tij… të çdo 
personi për Jetën. Propozimi i sotëm favorizon një eksperiencë krijuese individuale dhe kolektive 
që mund të ndahet “e mira e përbashkët” 
Materialet: 1 fletë A4 për secilin të ndarë në 7 pjesë nga vija të ndara, ngjyra (lapsa, penela, 
borja uji, temper…), fletë A3, gazeta, gërshërë, ngjitës dhe fletë A4, plastelinë me ngjyra. 
Koha: 40 minuta. 
zhvillimi: Pasi keni lexuar bashkë me fëmijët objektivin e aktivitetit, dorëzoju atyre fletët të ndara 
në shtatë fragmente dhe ftojini t’i ballafaqojnë. Do të shohin që janë të njëjta. Kështu propozojuni 
atyre, të rindajnë figurat gjeometrike dhe të provojnë t’i formojnë në të gjitha mënyrat e 
mundshme mbi tavolinë, duke krijuar figura të reja dhe të ndryshme. Pas disa minutash pune 
individuale provoni të lehtësoni reflektimin duke u nisur nga fakti që nga fletë të njëjta tani 
çdonjëri ka ndërtuar krijime të ndryshme. Tregoni kështu materialet e ndryshme në dispozicion 
(fletë të mëdha, ngjyra, fletë të vogla gazete, ngjitës, gërshërë, plastelinë…) dhe ftojeni çdonjërin 
të zgjedhë disa materiale për të shprehur atë çfarë ndjen, çfarë dëshiron të komunikojë… në 
mendim, një reflektim, një ide… nëse. Në fund të aktivitetit ftojini fëmijët të prezantojnë krijimet 
e tyre duke motivuar zgjedhjet e bëra. 
 
LOJA  (për të gjithë ?) 
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Lirimi i Uapi-t Erdhi koha të ndërhyjmë. nuk mund ta lejojmë më që vëllai ynë Uapi të qëndrojë 
në burgun e Qeveritarit. për ta shpëtuar duhet të përdorim të gjitha forcat tona. do të jetë një beteje 
në shigjetën e fundit.  
Përshkrimi i lojës:  është një lojë e njohur, si loja “lufta kineze” ose “strategjia”. është një lojë 
strategjike, qëllimi është të lirohet i burgosuri. Uapi (në realitet është të vjedhësh flamurin në 
bazën e kundërshtarit) pa u kapë nga kundërshtari. çdo kapo skuadër, ose animatori do të ndaj çdo 
fëmije një kartolinë përmbajtës i një “grade” (cfr. tabela 1) sipas propozimeve “atletike”. secila 
skuadër do të formojë strategjinë e lojës, disa fëmijë i lë si mbrojtës i bazës, të tjerët si sulmues që 
të marrin flamurin e bazës së kundërshtarit e ta sjellë në bazën e vet.  
Rregulli: Të ndërtohen dy baza nga një distancë të mundshme. Dy bazat të jenë larg njëra-tjetrës. 
Arbitri të vendoset në mes të fushës ku anash të jenë dy bazat. rregulli bazë është të arrijë të 
ndalojë një kundërshtar vetëm duke e prekur. në këtë pikë shkon tek arbitri e i dorëzon kartelën 
më gradën e tij. arbitri pa thanë gradën i merr kartelën (=vdekur) personit me një gradë më të 
vogël (shih. tabelën 1). kush ka humbur duhet të kthehet në bazë e të kërkojë nga kapo-skuadra një 
karton tjetër për të vazhduar lojën. kartonët një herë që merren nuk mund të ndryshohen, vetëm në 
rast “vdekje”. që të jetë loja më e gjallë mund të ketë edhe kartonë special:  
• Shkopi magjik/pluhur për të qëlluar: kur shpërthen vdesin të gjithë. arbitri do të mbledh 
kartonët, në rast nevoje edhe fëmijët.  
• Shigjeta/plumbi: gjuan dhe vdesin të gjithë përveç indianët ose ushtari që mund ta lirojë. arbitri 
do të mbledh kartonët në rast nevoje edhe fëmijët, vetëm ata që kanë shigjetë/fishek/roje indian, ju 
merret vetëm shigjeta e fisheku. shigjeta e fisheku mund të rrijë afër bazës si mbrojtës.  
• Uakpane/Chenoa: janë spiunët tanë. Është roli më i rrezikshëm dhe duhet luajtur me kujdes. 
vdes gjithmonë por i tregon kartonin e kundërshtarit skuadrës së vet. arbitri do t’ia marrë kartonin 
spiunit e ja jep kundërshtarit por tregon me të madhe gradën e kundërshtarit. është mirë të dijë se 
cili fëmijë e ka gradën më të lartë. në tekniken e lojës sa pot ë njihet grada do të lartësohet shkopi 
magjik ose pluhuri që qëllojnë me armë. kartonët janë aq sa janë edhe fëmijë. ata që u merren 
fëmijëve i jepet skuadrës vetëm në kohen e ndërrimit. Është si lojë lufte, ja tani një listë me gradët 
me hipotezë numri të kartonëve që na duken të përshtatshëm për një skuadër me 20 persona.  
 
Indianët Anglestë 
 
Uakanda 1 Mbreti  
Lejati 2 Gjykatësi 
Hashale 3 Qeveritari 
Maneta 4 Kapiteni i rojeve 
Aponi 5 Rojet në kalë 
Qeni Gri 6 Nitis 
Uapi 7 Nahele 
Indiani 10 Roja 
Uakpane 4 Chenoa 
Shkopi magjik 10 Pluhuri kur qëllohet 
Shigjeta 8 Fisheku 
Lojtarët: Ndahen në dy skuadra të barabartë, në çdo skuadër të jetë një kapo skuadër. numri i 
kartonëve të jetë i barabartë me numrin e fëmijëve.  
Materiali: Kartonë me gradët për çdo skuadër (të shkruhen me ngjyrë të ndryshme që mos t’i 
ngatërrojë arbitri), bilbil, materiale për të shënuar fushën e lojës. 
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LUTJA: 
Lutja kundër inatit 
Zot, shumë herë preokupohem të gjykoj të tjerët,  
harroj të të falënderoj për dhuratat që më ke dhënë. 
Më fal kur mendoj t’ju ngjaj të tjerëve, harroj të jem vetvetja, 
e të shoh cilësitë e tyre, harroj të zhvilloj cilësitë e mija. 
Më fal që jam tepër i shqetësuar për gjërat e jashtme, 
për përshtypjen që lë tek të tjerët. 
Më jep aftësinë të njoh e të vlerësoj aftësitë e mija, 
e të pranoj në të njëjtën kohë edhe limitin.  
Më jep kurajën që të të ofrohem ty dhe të tjerëve  
për atë që jam e jo për atë që të tjerët  
duan që unë të jem. 
Më jep aftësinë të pranoj të tjerët  
pa vuajtur se janë më të mirë se unë, 
por e kundërta, duke dhuruar për ta gjithë vetveten,  
duke u pasuruar me dashurinë tënde.  
 
HISTORI JETE. 
Shkumësa me ngjyra. Asnjë nuk e dinte se kishte ardhur nga fshati në qytet. Dukej sikur ishte 
rritur atje, mbi trotuarin plot me njerëz, në dyqane, në restorante, në kinema etj. Ulej në gjunjë për 
tokë e me shkumësa me ngjyra, vizatonte engjëj e peizazhe të mrekullueshme, plot me drite, 
fëmijë të lumtur, lule që çelin e ëndrra lirie.  
njerëzit e qytetit u mësuan me atë njeri, dikush i hidhte ndonjë lek mbi vizatim, disa herë ndalonin 
e i flitnin, i flitnin për problemet e tyre, për shpresat, për fëmijët... njeriu dëgjonte shumë e fliste 
pak me ta. Një ditë njeriu fillon e mbledh gjërat e tij nis të largohej. Të gjithë ju afruan që e 
shikonin. “Na le diçka, për kujtim?”. Njeriu u tregon duart e tij bosh, çfarë mund t’ju dhuronte? 
Por njerëzit e rrethonin dhe prisnin diçka. Atëherë njeriu hap çantën merr shkumësat e tij plot 
ngjyra që kishte vizatuar engjëjt, lulet, ëndërrta etj ju dhuroi njerëzve. Një shkumës me ngjyrë 
secilit, pastaj pa thënë një fjalë largohet. çfarë bënë njerëzit me ato shkumës? Dikush vizatonte, 
dikush tjetër e çoi tek muzeumi, dikush tjetër e vendosi ne çantën e tij, shumë prej tyre e harruan 
shkumësin.  Erdhi Njeriu, të la edhe ty mundësinë të ngjyrosësh botën. ti çfarë bërë me shkumësat 
e tu? 
 
Simboli: TABLLO NGJYRASH Është një instrument për të pikturuar, çdo piktor zgjedh ngjyrat 
për tabllon e tij, që përdoren sipas logjikës së dy principeve të rëndësishëm: linja kronometrime e 
linja e tonit.  
Angazhimi:  Si ngjyrat përdoren për të bërë diçka të bukur, edhe ne sot angazhohemi të mos i 
themi “jo”, një ftese, një kërkesë ndihme për të shprehur më të mirën tonë.  
 
 

SHIGJETA E PESËMBËDHJETË 
Tema: Dashuria 
Objektivi: Të tregojmë dashuri në gjëra të vogla 
 (të përgatitet festa e falenderimit  tamburet dhe kapësit e ëndrrave) 
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Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Objektivi: Të ofrohet mundësia që të shprehin ndjenjën e miqësisë, mirënjohje, dashurisë… për 
shokun. Edukimi është çështje dashurie… është çështje zemre.  
Materiali: Fletë të bardha, pena, ngjyra.  
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: Fëmijët të bëjnë një vizatim të bukur atë që dëshirojnë. Pastaj do t’ja dhurojnë një 
personi që e duan shumë, (nënës, babait, gjyshes, animatorit, shokut etj.). me këtë gjest tregojnë 
mirënjohjen dhe dashurinë që kanë për të. Shpesh harrohet të thuhet personale se i duam shumë. 
Ftoni fëmijët të reflektojnë së bashku.  
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi: Sot protagonistët jetojnë momente shumë të mira, janë të bashkuar e ndihmojnë njëri-
tjetrin, mbi të gjitha mirëpriten me dashuri nga populli i tyre. Të favorizojmë  vetëdijen për 
rëndësinë që kanë për ne.  
Materiali: Një fotokopje me kapsin e ëndërrave, për çdo fëmijë. 
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: (Të përgatitet një kapës ëndrrash për çdo fëmijë, të shkruajnë pas tij një falënderim 
për eksperiencën së bashku.) Pasi kanë lexuar pjesën e historisë, fëmijët duhet të jenë të ulur në 
rreth, një e nga një thirren që të marrin nga animatori kapsin e ëndrrave të tyre, me falënderimin 
nga pas. Pastaj mund ta dekorojnë me një dëshirë.  
Pastaj… Për ta bërë më të dukshëm fëmijët le tu bien tambureve, për çdo fëmijë që ngrihet në 
këmbë. Animatori mund të jetë i veshur si kryetari i fisit. Mund të jetë si moment feste me pije 
freskuese e ëmbëlsira.  
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi: Në tregimin e sotëm Uakanda i thotë Lejati-t: “I kemi mësuar fëmijët tanë se dashuria 
është vlera më e madhe!”. Të ndihmojmë fëmijët të reflektojnë mbi aspektet që tregojnë 
dashurinë, të vlerësojnë gjërat edhe ato më të voglat, (gjeste dashurie).  
Materiali: 4 kosha ose kuti, kartonë me ngjyrë, penela.  
Koha: 40 minuta. 
(është e rëndësishme që fëmijët të kenë parasysh të gjithë historinë deri më sot, e të kujtohen 
episodi të ndryshme. të përgatiten që në mëngjes 4 kosha, secili do të ketë një titull që tregon një 
aspekt dashurie, p.sh. “dashuri=të ndihmosh, dashuri=mirësjellje, dashuri=sakrificë, 
dashuri=falje, dashuri=kurajë, dashuri=respekt, të përgatitet në kohë një tufë me letra, të paktën 
një për pjesëmarrës, me 5 objekte të ndryshme.  
• Shkopi magjik 
• kapsi i ëndrrave 
• Chenoa 
• Uakpane 
• ?) 
Zhvillimi: Vendosen fëmijët përreth koshave e animatori shkurtimisht tregon historinë, por pa e 
thënë fundin që është herën tjetër. pastaj, me radhë, secili merr një karton nga tufa e letrave e duke 
menduar historinë duhet të ngjyroset objektin e secilit kosh, p.sh, shkopi magjik, kur thuhet se 
shkopi magjik i ka shpëtuar nga…. i ka ndihmuar… “dashuri=ndihmë”. të tjerët mund të 
ndërhyjnë përse shoku ka bërë një zgjedhje të tillë. kur dikush merr kartën në “?” duhet të 
mendojë një aspekt tjetër dashurie, të ndryshëm me ato të koshit. 
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Pyetjet: 1. Kur ka ndodhë? Jezusi si është përgjigjur gjesteve të dashurisë së njerëzve? a njeh 
ndonjë rast që Jezusi ka fol mbi dashurinë? 2. E ne a kemi raste e gjeste dashurie?        3. Kur nuk 
jemi ndier që të tjerët na duan? 
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi: Nisemi nga fjalët e babait, Lejati: “ u kemi mësuar fëmijëve tanë që dashuria është 
vlera më e madhe”. 
Materiale: Fletë dhe lapsa. 
Koha: 30 minuta. 
Zhvillimi: Rilexoni së bashku skenën e sotme duke ftuar fëmijët për të fiksuar në memorie 
pjesëza në të cilën ata lajmërohen, dikush nga protagonistët jeton “dashurinë”, e jep, e merr, e 
eksperimenton… dhe e rishkruan mbi fletë. Kështu kërkojuni fëmijëve të mendojnë dhe lexojnë 
fjalët e leximit të I të Korintasve e vënë në skenë dhe e aktualizuar kështu: 
- Kur jam i mirë? Bëj mirë? 
- Kur i durueshëm? Me kë? 
- Në të cilat raste nuk jam ziliqar? 
- Kur nuk jam i krekosur dhe nuk jam i lavdëruar? 
Ftojmë për të menduar dhe për të shkruar mbi fletë reflektimet.  
 
LOJA 
Ikja nga burgu 
Ambienti i lojës: Jemi në burgun e Plymouth dhe Munse-të (Hashale, Maneta, Uapi) së bashku 
me Chenoa po tentojnë të ikin nga rojet angleze. Hashale që të mos kapen nga rojet vë në lojë 
shkopin magjik që i mbron nga plumbat e ushtarëve. 
Zhvillimi: Loja ndahet në dy pjesë: Pjesa e parë shërben për të fituar sa më shumë pikë force, e 
dyta është ikja e Munse-ve nga anglez. 
Faza e parë: Topi bazë. përgatitet fusha me vija të dukshme ose me nastra si në fig. 1. vendosen 
në të 4 baza, në cepet e fushës, plus një në mes. Fëmijët ndahen në dy skuadra që do të ndryshojnë 
rrolet pas 15 min. për të fituar sa më shumë pikë force (kartonë të vegjël), çdo skuadër do të bëjë 
sa më shumë xhiro në fushë, duke kaluar për 4 bazat, ndërsa skuadra tjetër mbrojtëse do të tentojë 
t’i ndalojë. për çdo fëmijë që plotëson një xhiro merr një pikë force. mbaron koha e caktuar 
ndërrojnë rrolet skuadrat. 
Faza e dytë: Të përgatitet një fushë loje në formë rrethi. fëmijët do të ndahen në dy skuadra, 
Munse-të dhe anglezët. qëllimi i lojës është të goditen sa më shumë Munse, në rrethin magjik. 
goditja bëhet me top.  
Rregullat 
Faza e parë: Skuadra A (me top) do të vendoset pas linjës (shih figurën 1) një e nga një lojtarët do 
të tentojnë të gjuajnë topin para tyre sa më larg të jetë e mundur. Pastaj e gjithë skuadra do të 
vrapojë duke kaluar të gjitha bazat. fitojnë nga një pikë force, (karton) për çdo xhiro e për çdo 
lojtar. Skuadra B ka si detyrë të marrë topin që kanë gjuajt lojtarët, dhe t’ia gjuaj lojtarit në mes, ai 
sapo e merr topin thotë me forcë STOP. Në këtë pikë lojtarët e skuadrës A nëse nuk gjinden në 
bazë eliminohen, ju duhet ta rifillojnë lojën. pas 15 min, ndryshohen rrolet.  
Faza e dytë: Munse-të gjinden në brendësi të rrethit magjik, do të kërkojnë që të ruhen nga 
gjuajtjet e kundërshtarëve. vlen vetëm gjuajtja direket, përballë, nuk do të gjuajnë në kokë. Fale 
pikëve forca që kanë fituar në fazën e parë do të kenë aq jetë të fituar. Sa herë që goditen merret 
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një pikë force. Kur mbarojnë pikët forca, kush goditet eliminohet. Fiton skuadra që në kohen e 
caktuar ka më shumë lojtarë të pa eliminuar.   
Materiali: Një ose dy topa të lehtë, kartonë të vegjël për pikët forca, sa të jenë lojtarë materiale 
për të shënuar fushën.  
 
LUTJA: 
Lutja e një miku 
Ty o Zot, që e do jetën, 
Mik i njerëzimit, e lartësoj lutjen time, 
për një shok që më kë bërë ta takoj. 
një si unë, por i ndryshëm nga unë. 
bëj që miqësia jonë të jetë dy personash. 
që plotësohen me dhuratat tua, 
që shndërrojnë pasurinë tënde, 
që flasin me gjuhen që ti u ke vënë në zemër. 
Na ndihmo të kemi një zemër të madhe, 
që di të niset para se tjetri të shprehet. 
ndihmoje miqësinë tonë, që të mos mbyllet, 
por jepi frymëmarrjen e një lirie të vërtetë.  
Forcën me i përballuar vështirësive, 
guximin për të shkuar përtej dëshirës së egoizmit. 
Bëj që duart tona të dhurojnë gjeste paqeje. 
Bëj që fjalët tona të jenë të ëmbla dhe të forta. 
Bëj që buzëqeshja dhe lotët mos të jenë një maskë, 
por të shprehin të vërtetën e shpirtit, 
të ndjenjave më të sinqerta dhe autentike. 
 
HISTORI JETE. 
Nuk kemi prinder 
Një çift i ri hyn në një dyqan të bukur lodrash. ishin kukulla që qanin e qeshnin, lojëra elektronike, 
e lloj-lloj lodrash. nuk dinin se çfarë të blinin, i afrohet shitësi. “Shiko”, shpjegon gruaja, “ne kemi 
një fëmijë shumë të vogël në shtëpi, e jemi gjithë ditën jashtë e shpesh edhe në mbrëmje, kemi një 
vogëlushe që qesh pak”, vazhdon burri. “Duam t’i blejmë diçka që e bën të lumtur”, ndërhyn 
gruaja, “edhe kur ne nuk jemi… diçka që e bën të lumtur kur është vetëm”. “Më vjen keq”, 
buzëqesh shitësi. “Ne nuk shesim prindër!”.  
 
Trëndafili  
Poeti gjerman Rilke banon për një kohë të gjatë në Paris. Që të shkojë në Universitet kalonte çdo 
ditë së bashku me shoqen e tij franceze në një rrugë plot me njerëz. në qoshe të rrugës qëndronte 
çdo ditë një lypëse që shtrinte dorën për të marrë lëmoshë. Rilke nuk i jepte kurrë asgjë, ndërsa 
shoqja e tij i jepte çdo ditë një monellë. një ditë vajza franceze e habitur pyet poetin: “Përse nuk i 
jap asgjë kësaj të shkrete?”, “Duhet me i dhurua diçka zemrës së saj e ju diçka në duart e saj!” 
përgjigjet poeti. Një ditë Rilke vjen më një lule të shkëlqye në dorë, ulet dhe ja dhuron lypses. 
Atëherë ndodh diçka e papritur: Lypsja ngre sytë, shikon poetin, çohet nga toka, e merr përdore 
poetin dhe e përqafon, pastaj ikën duke shpërnguar trëndafilin fort në kraharor. Për një javë të tërë 
nuk e pa kush më. Pas 8 ditësh, lypsja ishte ulur përsëri në të njëjtin vend, në qetësi e përmbledhur 
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si gjithmonë. “Me çfarë do të ketë jetuar gjithë këto ditë që nuk ka qenë?”, e pyet vajza franceze. 
“Me trëndafilin e kuq”, përgjigjet poeti.  
Simboli: TRANDOFILLI Lulja e trëndafilit është shumë e hershme dhe e përhapur. Në ikonografi 
trëndafili simbol i dashurisë: për bukurinë e saj, për profumin, për misterin e formës dhe për 
ngjyre e kuqe në mënyrë të veçantë. 
Angazhimi: Të dhurojmë një gjest dashurie kë takojmë gjatë ditës.  
 

SHIGJETA E GJASHTËMBËDHJETË 
 

Tema: E ardhmja 
Objektivi: Mos të themi lamtumirë, por mirupafshim! 
 
Aktiviteti: klasa 1-2 fillore 
Që sot jam i madh 
Objektivi: Hashale ka ecë dhe është rritur së bashku me familjen dhe fisin e tij… edhe protagonist 
e historisë janë rritur me të. Aktiviteti i sotëm na tregon se secili mund ë gjejë vetveten dhe të 
rritet mirë në brendësi të grupit.  
Materiali: Një fletë tip rrotullues (tip pergamene) për secilin fëmijë, në brendësi të gjendet një 
vend bosh për të vendosur emrin të gjithë fëmijët. Pena, ose ngjyra 
Koha: 20 min. 
Zhvillimi: 1. Jepni fëmijëve fletët e bardha, me të shkruar frazën “ecja të ka bërë të bësh pjesë në 
familjen tonë, të rritesh me ne”. Kur fëmija të marrë fletën të thotë “JA KU JAM”.  
2. Hapni fletët të gjithë së bashku dhe të kujtoni se disa javë më përpara është përdorur kjo 
shprehje. Duke kujtuar historinë kujtojnë se edhe Hashale, ka bërë një ecje dhe është rritur. 3. 
Pastaj jepni fëmijëve një penë ose penel që të shkruaj emrin në të gjithë fletët e shokëve të grupit. 
Edhe ju animatorët të keni një fletë, fëmijët të shkruajnë emrin e tyre, të kuptojnë se falë jush janë 
rritur.  
 
Aktiviteti: klasa 3- 4 fillore 
Objektivi:  “…Në stinën e ardhshme të diellit!” kështu që Hashale po na përshëndet… 
Para se të përshëndesim protagonistët e kësaj eksperience si aktivitet i fundit duam t’ju kërkojmë 
atyre e si e kanë jetuar duke ju ofruar një mjet verifikimi. 
Materiali: Një skedë verifikimi, si në bashkëngjitje 5, pena. 
Koha: 30 min. 
Zhvillimi: U jepen fëmijëve skedat e verifikimit që u duhet plotësuar personalisht. Pastaj të 
bashkëndahen disa nga përgjigjet e grupit.  
 
Aktiviteti: klasa 5-6 
Objektivi: Sot Hashale arrin një qëllimi të rëndësishëm e lajmëron për një aventurë të re. fëmijët 
të reflektojnë se a ja kanë arritur qëllimit në këtë grup veror dhe a asnjë gati për aventurën e re, që 
është shkolla.  
Materiali: Fletë A4 4 ngjyra dopio në numër të fëmijëve. ngjitës, penela, postera. 
Koha: 40 minuta. 
(Të përgatitet dhoma ku do të zhvillohet aktiviteti duke ngjitur për tokë fletët me ngjyra në mënyrë 
që të formohen 4 kalime me gjatësi të barabartë, secili me ngjyrë të ndryshme. çdo kalim paraqet 
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jetën e një personazhi të historisë ose (animatori, nëna, babai, mësuesi në shkollë). mbi fletën e 
parë të secilit rresht të shkruhet emri i personazhit të cilit i takon kalimi.) 
Zhvillimi: Të ndahen fëmijët në 4 skuadra e të vendosen në rresht indian njëri pas tjetrit. : i pari i 
rreshtit shkon tek fleta e parë dhe me ndihmën e skuadrës, të gjeje sipas tij cili është rruga që 
personazhi mendon të arrijë në jetën e tij. do ta shkruaj mbi një poster që do të vendoset pranë 
nastrit adeziv. pastaj i vjen radha turnit të dytë që do të sistemohet tek fleta e dytë e si i pari do të 
gjeje se cila është rruga që personazhi mendon të arrijë. (fëmijët të mos thonë të njëjtat gjëra), 
kështu me radhë derisa fëmijët të plotësojnë të 4 fletët. animatori pastaj nxit fëmijët të diskutojnë 
mbi këto 4 udhëtime, shtegtime, ecja gjatë jetës. do të shikohen edhe personazhet e kohës sotme si 
Nënë Tereza, Gjon Pali i II, Domeniko Savio, Laura Vikunja etj.  
Pyetjet: 1. Cilin shteg mendon se e ke arritur deri tani? 2. Cili është qëllimi që sot i vë vetës për të 
realizuar? 3. çfarë bëj kur t’ia arrij qëllimit? 
4. A jetohet pa pasë një qëllim në jetë? 
 
Aktiviteti: klasa 7-8 
Objektivi “ Jam rritur”… fjalët e fundit të Hashale… tani mund të bëhen fjalët e para të një letre 
të hapur që çdonjëri është i ftuar të shkruajë, edhe animatorët, edukatori… Jam rritur… Çfarë 
mund, dua, dëshiroj, ndjej nevojshmëritë e të qenit dhe të bërit, për të provuar në jetë? 
Materialet: Fletë me ngjyra, lapsa. 
Koha: 30 minuta. 
Zhvillimi: Pasi keni lexuar objektivin bashkë zgjidhni një fletë dhe shkruani fjalët e para të letrës 
që keni shkruar … Pas një kohe që keni mbaruar punën personale kush ka dëshirë mund të ndajë 
edhe vetëm disa pjesë të letrës me grupit. 
Pyetjet:  1. Je i njëjti merr pak kohë për të menduar për jetën tënde, për atë që je? 
2. Ke pasur vështirësi për të shkruar? Dhe menduar? 
3. Ndjehesh i rritur? 
4. Mendon që kush është i madh është ndryshe nga ai që nuk është akoma? Për çfarë? 
Pastaj… Letrat mund të jenë pjesë e ofertorit të Meshës përfundimtare të eksperiencës. 
 
LOJA 
Të japësh llogari 
Ambjenti i lojës. Kemi arritur deri aty: të jepet llogari. Sfida e njerëzve të Bardhë e Munse për 
tokat. Simboli i fitimit është stema për anglezë e totem për indianët, që kush shkon i pari ta 
ndërtojë fiton.  
Përshkrimi i lojës: Është një lojë që luhet në dy faza: e para janë dy skuadrat (anglezët dhe 
Munse-të) do të ndërtojnë simbolin e tyre (stema e totem), në fazën e dytë do të ndeshen për 
fitimin e tokës.  
Faza e parë: Stema e totem-i do të ndërtohen më parë nga animatori me një karton të thjeshtë me 
ngjyra, të ngjyroset pastaj të ndahet në pjesë, sa të jenë pjesëtarët e skuadrës (shih figurën 1). 
Për të fitua pjesët do të të kalojnë nëpër disa pengesa. p.sh. të rrahet topi si në basket disa herë, të 
kapërcehen stola, të kalohet nën tavolinë, të kalohet rreth një bidoni etj. secili pjesëtar i skuadrës 
do të marrë një copë totem e do ta çojë në bazë, sa më shpejt të jetë e mundur e pa gabuar garën.  
Faza e dytë: Totem-et i kanë rrëmbyer anglezët e Munse-të luftojnë për t’i marrë përsëri. Luhet në 
fushën të ndarë në dy zona në të cilën luajnë anglezët e indianët, në fund të fushës është totem-i, 
indianët duhet ta ruajnë nga anglezët (shih figurën 2). 
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Qëllimi i lojës është të hyhet në fushën e kundërshtarëve, të marrin totem e ta sjellin në fushën e 
tyre pa i kapë 
Rregullat 
Faza e parë: Nëse një lojtar gabon ose harron ndonjë pengesë i duhet të niset nga e para, shoku 
tjetër mund të niset vetëm atëherë kur është kthyer shoku i tij paraardhës, që i jep dorën. sa t’i 
kenë fituar të gjitha pjesët e totem-it, skuadra duhet ta formojë duke përdorur ngjitë, e këtu 
mbaron pjesa e parë e lojës.  
Faza e dytë: Kur të hyhet në fushën e kundërshtarit e preket nga kundërshtari, duhet qëndrojë i 
palëvizur, me këmbë të hapura. Që të lirohet shoku i ngrirë, një shok tjetër i skuadrës duhet të 
kalojë poshtë këmbëve të tij. në këtë operacion duhet të respektohet një farë distance sigurimi 
sepse nuk mund të jetë e mundur të lirohet. afet totem-it është një zonë e ndaluar ku pushohet pak 
për tu nisur pastaj në fushën tjetër. lojtari që merr totem, mund të preket nga kundërshtari edhe 
gjatë kthimit , edhe në këtë rast lojtari qëndron me këmbë të hapur e pret shokun që ta lirojë. Nuk 
kalohet totem-i nga njëri lojtar në tjetrin, vetëm gjatë lirimit mund t’i jepet totem-i lojtari që e 
liroi. fiton skuadër që ka marrë më parë totem-in e vet. 
Lojtarët: Dy skuadra me numër të barabartë lojtarësh.  
Materiali: Ngjitës, totem për të dy skuadrat i vizatuar e i prerë, materiale për të shënuar fushën.  
 
LUTJA: 
Lutja për një qëllim të ri 
Një horizont i ri po fillon; 
më kot shoh horizontin për të kuptuar para kohe 
atë që do të ndodhë. 
përballë kohës o Zot, më duhet të hesht, 
shoh gjithë dobësinë time e shkurajimin tim. 
nuk mund ta di se çfarë do të ndodhë më pas, 
e si mund ta di se çfarë më pret në ditët e ardhshme?! 
edhe pse televizori, lajmet, reklamat hedhin mbi mua ndyrësitë e tyre, 
lajme të tmerrshme me parashikime të zeza, 
unë nuk dua që të fitojnë mbi mua ankthi, pesimizmi ose tensioni. 
o Zot, dua të shkoj në takim të këtij qëllimi të ri, me shpresë e besim. 
a e di pse? diçka do të ndodhë, e di, ti do jesh me mua. 
 
HISTORI JETE. 
Angazhimet: Një adoleshent po shkruante në fletoren e tij angazhimet, ndërsa nëna po hekuroste 
rrobat në një qoshe të dhomës ku ishte djali. «Nëse do të shihja dikë duke u mbytur do të hidhem 
menjëherë e do ta shpëtoj. nëse do marrë flakë shtëpia e ndonjërit, unë menjëherë hidhem dhe 
shpëtoj fëmijët që janë brenda. nëse do të binte termet, nën rrënojat do të hidhesha për të shpëtuar 
ndonjë. pastaj do ta jap jetën time në shërbim të të varfërve të botës...». 
Nëna: «Të lutem, shko e na merr pak bukë, poshtë tek dyqani se kam harruar». 
«Nënë, nuk e sheh se po bie shi?». 
një fëmijë 12 vjeç shkruan: «Jemi ne njerëzit e së ardhmes, na takon ne të ndryshojmë situatën. 
gjëja më e keqe është, të rrish duar kryq, pa bërë asgjë. jemi ne që themi rroftë paqja e bëjmë luftë, 
poshtë droga dhe e konsumojmë çdo ditë, themi, boll me terrorizëm e vrasim të drejtët. por nuk 
kjo që mbyll gjithçka. unë doja të thosha këtë: nëse je i trishtuar nga urrejtja e botës, mos qaj e 
mos e humb shpresën, por bëj diçka edhe sa do e vogël qoftë». 
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Simboli: DYLBI është një instrument që sheh larg dhe me dy sy. Një gjë të largët e sheh shumë 
afër dhe të malluar.  
Angazhimi: Të shohim të ardhmen me besim e të zgjedhim një angazhim konkret që ta realizojmë 
në jetën tonë.  
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