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PIRATET E TARTA TOWN 
 

PERSONAZHET KRYESORE 
 
Kryetari i bashkisë:  Thomas Flint 
Komandanti:   George Barret, mjek i lagjes  
Oficerja:    Rossella Teach 
Prifti i qytetit:   Tom Craham 
Mësuesi:    Martin Flint, (raxhonieri i bashkisë) 
Kuzhinierja:   Barbara Frobisher 
Drejtuesi:    Philip Howe 

 
 

1.NË BAULE NJË SURPRIZË E MADHE 
 
Tema: NISEMI Aventura e GRUVERIT 2011 

Objektivi: Të bëhemi grup për t’u nisur në aventurën e re të GRUVER-it 

PERSONAZHET:  Thomas Flint, sekretari i bashkisë, kryetari i grupit të opozitës (Kryetari i 
Bashkisë po ecën i nervozuar përkrah me sekretarin e bashkisë) 
Kryetari i Bashkisë:  Shpejt, shpejt thirr këshillin bashkiak! E kemi punën keq!  
Sekretari: çfarë ka ndodhur?  
Kryetari i Bashkisë:  (duke bërtitur) Thirr këshillin bashkiak, dua  ta marrë vesh e gjithë qyteti. 
Sekretari: E gjithë qyteti? Pse? 
Kryetari i Bashkisë:  Sepse po na vjen fundi! E qartë? (sekretari i drejtohet publikut duke 
shpalosur një pergamenë….) 
Sekretari: Sonte do të mblidhet këshilli bashkiak i Tarta Town! E gjithë qyteti le të vijë ose të 
na ndjekë përmes sitit në internet www.tartatown.tv/këshilli. (këshilltarët në mbledhje, të ulur 
përballë publikut) 
Kryetari i Bashkisë:  Të nderuar miq, mbledhjen e deklaroj të hapur. 
Kryetari i grupit:  Më në fund i erdhi dita kësaj punë, ekonomia e vendit është drejt 
falimentimit, qyteti po shkon drejt shkatërrimit. 
Kryetari i Bashkisë:  Të nderuar këshilltar, siç po e shihni ekonomia jonë është gjithnjë në 
rendje. Mund të diskutojmë gjatë mbi pasojat e këtij rrënimi, por nuk është koha të diskutohet 
tani. Mua më intereson pushteti im, dhe dua ta mbroj me çdo kusht. (Kryetari i grupit dhe 
sekretari shikojnë njëri-tjetrin në sy plot habi) 
Kryetari i grupit e sekretari: (së bashku) Të mbrosh pushtetin… çfarë? 
Kryetari i Bashkisë:  Ju e dini mirë… kur, në 1784-shin, paraardhësit tanë themeluan 
qytetin, në mirësinë e tyre donin ta mbushnin me “rezerva”, për kohët e vështira që do të vinin. 
Jo më kot ishin njerëz të mençur e besimtar, megjithatë shkuan në Angli për të jetuar lirisht fenë 
e tyre. 
Kryetari i grupit e sekretari: Kjo i përket së kaluarës. 

http://www.tartatown.tv/këshilli
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Kryetari i Bashkisë: Qetësohuni, zotëri qetësohuni! Si kryetarë i bashkisë së Tarta Towu-it, 
kam marrë nga paraardhësi im çelësin për të hapur këtë baule, i përket kohës që kur është 
themeluar qyteti. Në këtë baule etërit që themeluan qytetin kanë lënë një thesar të vërtetë. 
Kryetari i grupit e sekretari: Thesar… një thesar! (në kor e duke ulëritur) (Kryetari i bashkisë 
ngrihet në këmbë, i drejton publikut çelësin dhe ulet të hap baulen) 
Kryetari i Bashkisë: Ja, tani do shikoni!  Një, dy, tre…(hapet baulja… përkulen të habitur për 
të parë, por brenda s’ka asgjë…) 
Kryetari i grupit: Është bosh, boshshsh! 
Sekretari: Po, po bosh! 
Kryetari i Bashkisë: Nuk është bosh! Ka një mesazh (e nxjerr jashtë) 
Kryetari i grupit e sekretari: Mesazh?!! E çfarë mesazhi?!!! 
Kryetari i Bashkisë: Qetësi, pak respekt, faleminderit! Është mesazhi lashtë, e për më tepër i 
themeluesve të qytetit. (kryetari i bashkisë fillon të lexojë mesazhin) 
Kryetari i Bashkisë: “I nderuar kryetar i bashkisë të Tarta Towu-t, kushdo që ti të jesh, nëse ke 
arritur të hapësh baulen dhe po lexon mesazhin do të thotë se i ka ardhur fundi vendit tuaj. Keni 
shpenzuar gjithë pasurinë, u ka mbetur vetëm baulja e vjetër e Morgan Barret-it! Mos kini frikë, 
se kur unë u bëra kryetarë bashkie në këtë vend me këta njerëz të çmendur, mendova edhe për ju. 
Është e nevojshme të prezantohem. Unë jam një pirat. Jam më i madhi pirat që kam fituar çdo 
betejë në 7 dete. Mos kini frikë, të jeni krenar që paraardhësi juaj ishte një pirate. Mbas shumë 
fitoresh dhe mbas shumë aventurash erdhëm këtu dhe themeluam këtë qytet që e quajtëm Tarta 
Town. Duhet ta dini se si çdo pirat grumbullon thesare dhe i fsheh, edhe unë kam grumbulluar 
thesare dhe i kam vendosur në një ishull në malet e Karaibeve. Nëse doni të dilni nga kriza 
ekonomike ku janë ka katandisur duhet të shkoni e të kërkoni këtë thesar. Kam bërë edhe një 
hartë gjeografike që tregon rrugën ku gjendet thesari. Gjeni disa persona të fortë e nisuni me një 
anije të gjeni thesarin. Nisuni se nuk do të pendoheni. Ju përshëndet kolegu juaj, pirati Margan 
Barret. 
Kryetari i grupit: Është çmenduri! Kryetar me kë po talleni, nuk jemi në kohen e legjendave. 
Kryetari i Bashkisë: Unë jam i mendimit për t’u nisur, kush është me mua? 
Sekretari: (plot frikë) unëëë, jam! 
Kryetari i Bashkisë: (i drejtohet publikut) e ju a jeni? (publiku ngre dorën dhe thërret, jemi me 
ty). 
Kryetari i Bashkisë: Atëherë do nisemi, duhet të gjejmë një anije dhe ekuipazhin! 
Sekretari: Antigua, anija e vjetër e piratëve, është akoma në muzeun e qytetit. 
Kryetari i Bashkisë: Shumë mirë! Tani na duhet vetëm ekuipazhi. 
Sekretari: (prezantohen personazhet e ndryshme). - Si ,Komandant… George Barret mjekun e 
qytetit dhe pasardhësi i Morgan-it.  

- Mësuesi zoti Martin Flint. Raxhonieri i bashkisë me funksionin e ekonomit të 
zonës dhe komandant i dytë.  
- Si ushtarakja e parë, mësuesja Rossella Teach, njeh gjithçka të piratërisë.  
- Drejtuesi zoti Philip Howe. 
-  Në rolin e priftit Tom Craham, polici rrugor i Tarta Town, me një histori të rrallë 
në kohen e Marinës. 
-  Kuzhinierja Barbara Frobisher. 
-  Dhe marinarët… ta zgjedhim nesër para se të nisemi. Antigua ka nevojë për 80 
persona të fortë tipik si të piratëve! 
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Kryetari i Bashkisë: Ekuipazhi u bë dhe u aprovua nga i gjithë këshilli bashkiak! A jeni 
dakord? 
Sekretari: Dakord! 
Publiku: Dakord! 
 
AKTIVITETET FORMATIVE/ LOJRAT 

Aktiviteti: Çdo grup është një anije. Të vendoset emri i anijes (grupit), të formohet ekuipazhi 
(kapiteni, drejtuesi, marinarët etj.), të bëhet thirrja e grupit. 

Loja 1 
Ekuipazhi i Kapiten Barret 
Objektivi:  Të luajmë së bashku si miq dhe shokë. 

Ambientimi: Pasi të keni gjetur emrin e grupit dhe keni zgjedhur kapitenin është momenti i 
zgjedhjes së ekuipazhit. Kapiteni Barret kërkon njerëz të shkathët dhe të kujdesshëm, i vendos të 
gjithë kandidatët në provë për të vendosur se cilët do të jenë të përzgjedhurit. 

Zhvillimi: Të gjithë pjesëmarrësit lëvizin lirisht të shpërndarë në hapësirën e lojës, kur 
përgjegjësi thotë me zë të lartë Ekuipazhi prej... (p.sh “prej ... shtatë”). Pas dëgjimit të kësaj 
komande, lojtarët duhet shpejt të bashkohen duke u kapur dhe shtrënguar për krahësh në grupe 
sipas numrit të thirrur. Pasi të jenë ndarë pjesëmarrësit sipas rregullit të nisur nga animatori, 
mund të pyetet në grupe të vendosen me shpejtësi në rresht sipas datëlindjes, numrit të këpucës... 
etj. 

Loja 2 
Rekrutimi i Ekuipazhit të Antigua 
Objektivi:  Favorizon zhvillimin e krijimtarisë, të marrëdhënieve në brendësi të grupit. 

Ambientimi:  Pasi është hapur baulja dhe është lexuar pergamena është momenti i organizimit 
që të rivendoset në ujë Antigua “e vjetër”. Ideja e parë e kryetarit Flint dhe e kapitenit Barrett 
është e publicitetit, ftesa e qytetarëve për t’u bërë piratë.  

Lojë në skuadër. 

Materialet: Gjithçka që nevojitet për një laborator grafik pikture. 

Zhvillimi: Çdo skuadër duhet të realizojë një kartelon për ekuipazhin e Antigues. Por mund të 
bëhet edhe me kartelonë si teatër kukullash, ku kartelonët do të jenë folës. Në fund punimet do të 
jenë të ekspozuara në sheshin e “Tarta Town” të gjitha manifestimet duhet të interpretojnë 
sloganin e tyre në lidhje me temën e shënuar. Një juri speciale e përbërë nga kryetari dhe nga 
Kapiteni Barret do të shpallë grupin fitues. 

SHENJA E DITES: dylbi 

LUTJA 

O Zot, Jezus kemi nisur një udhëtim jete nëpërmjet dhuratës së madhe të ekzistencës sonë, bëj që 
zemra jonë të jetë çdo ditë dylbia e qartë për ta dërguar udhëtimin tonë të nisur drejt synimit qe 
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është Zoti. Bëj që kjo eksperience edukative dhe formuese mund të na ofrojë një hap më afër 
këtij synimi i cili është edhe arsyeja e jetës sonë. 

Angazhimi: Të kemi shumë shokë e shoqe në këtë eksperiencë të grupit veror. 

 
2.NJERZIT E FILIBUST-ës, PARADOKS 

 
Tema: ANGAZHIMI 

Objektivi: Të gjithë jemi marinarë në anijen e madhe që është GRUVER-i, 2011, të gjithë për të 
gjetur thesarin. 

PERSONAZHET: Thomas Flint, George Barret, Rossella Teach, Philip Hown, Tom Graham 
(komandanti është në këmbë përballë hartës së Antigua-s) 
Barret: Antigua, a do të jetë e zonja t’i çajë edhe një herë detrat dhe oqeanet? Ekuipazhi i 
zgjedhur do të dijë të drejtojë këtë anije? Marinarët a do të respektojë urdhrat, a do të jenë në 
gjendje të bëjnë sakrifica të mëdha? A do t’i rezistojnë stuhisë dhe rreziqeve? Të gjejmë thesarin 
e Margon Barret-it (Ushtaraku i pare  hynë në skenë me një libër të vjetër, një tjetër në anije, të 
tjerët tek velat, dhe deti)  
Teach: Komandant, i gjeta këta libra në bibliotekën e bashkisë, ndoshta do na duhen! I thash 
sekretarit të na furnizojë me ushqim dhe gjëra të tjera të paktën për një muaj. 
Barret: Një muaj? A mendon se do ja dalim për një muaj? 
Teach: Duhen më shumë se një muaj! Duhet të gjejmë marinarët më të mirë! (ushtaraku i parë i 
bie publikut dhe vështron me vëmendje marinarët, i afrohet komandantit dhe të gjithëve u bën 
këto pyetje: ) 
Teach: A jeni të sigurt se anija është e fortë e do na mbajë të gjithëve? A do jemi të zotët ta 
vozisim anijen kur të ketë erë të fortë? Çfarë është një litar? Një furtunë? Çfarë është era e 
shirokut? Nëse do ju them çka do të thotë të vozisësh shkollën do e gjeni të gjithë, por të 
vozisësh një anije piratësh? Do të mësojmë! 
Barret: Më duken pak gjëra për t’i marrë me vetë! 
Teach: Komandant! Këta fëmijë duhet të mësojnë disa terma, e të dinë të zgjidhin disa nyje… 
por më duken të zotët! 
Barret: Jeni ju oficerja e parë… ti duhet ta zgjedhësh marinën! (krye oficeri i kthehet publikut 
duke i treguar pjesët kryesore të anijes. Të gjithë të tjerët vendosen në rresht me urdhër të 
komandantit) 
Kryetari i Bashkisë: Të nderuarit e mi, sot është një ditë historike për Tarta Town. Antigua le të 
niset në det! (të gjithë vendosen në anije, ndërsa kryetari thotë këto fjalë) 
Kryetari i Bashkisë: (I drejtohet publikut) Këta janë njerëzit e zgjedhur nga këshilli bashkiak 
për të filluar aventurën e re! (të gjithë duartrokasin) Anija është gati për nisje! Urraaaaaa! 
Teach: Për dete e oqeane derisa të gjejmë thesarin! Urraaaaa! 
Flint: Kam shumë frikë, si do të na shkojë udhëtimi! 
Howe: Nëse të parët tanë janë nisur me këtë anije, e ne pse mos të jemi të zotët të nisemi? Por 
duhet një vëmendje e madhe.  
Howe: Gati, përsëritni me mua: Oh… issa! 
Të gjithë: Oh… issa! 
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Howe: Akoma: Oh… Issa! 
Të gjithë: oh… issa! 
Howe: Kur thoni Oh… çoni krahët para! Kur të thoni issa… çoni duart mbrapa… gati? Oh… 
Issa! 
Të gjithë: Oh… Issa! (ushtrimi përsëritet disa herë, duke ndryshuar pozicionin e trupit, duke u 
përkulur, në gjunjë, mbi një këmbë… ndërkohë kthehet komandanti.) 
Barret: Shumë mirë drejtues! Po shoh se marinarët po përgatiten 
Howe: Po stërviten që të hedhin anijen në ujë!  
Barret: Ju atje merrni këtë litar, kurse ju të 10 kapni litarit tjetër atje! (fillojnë punën për të bërë 
që anija të hidhet në ujë, marrin me vete shumë objekte që do ju shërbejnë për udhëtim) 
Komandant, jemi gati! 
Howe: Komandant, Antigua është në ujë! 
Barret: Urra për Antiguen! 
Të gjithë: Urra! (kryetari i bashkisë sjell një listë të gjatë me gjërat që mungojnë për në 
udhëtim) 
Kryetari i Bashkisë: Prisni, ju mungojnë shumë gjëra për udhëtim! P.sh Shishe për ujin e 
pijshëm, harta e udhëtimit, shtretër për marinarët, vela, litar, rrjetë, para etj. 
Craham: Vërtetë na mungon shumë gjëra, udhëtimi është i gjatë, e nuk do ja dalim! 
Barret: Nisja e Antigues është një çështje e interesit publik : duhet të kërkojmë ndihmë në 
njerëz… tu kërkojmë që secili të japë diçka. 
Craham: Çfarë mund të japin qytetarët e shkretë? Kush ka pak para le t’i mbajë për vetë kush 
nuk ka nuk mund të dhurojë asgjë! 
Howe: Komandant, mbledh marinarët! Ndoshta ata mund të bëjnë diçka! (drejtuesi i drejtohet 
publikut duke i vendosë në grupe të vogla, çfarë gjërash mund të grumbullojmë që t’i ndihmojmë 
marinarët për t’u nisur në aventurë. Çdo grup mendon disa objekte që i nevojiten anijes, disa 
minuta në dispozicion) 

AKTIVITETET FORMATIVE/ LOJRAT 

Aktiviteti: Do nisemi për udhëtim, të imagjinoni si grup nisjen për udhëtim, çfarë nevojitet, 
gjeni deri në 20 objekte, dhe në asamble sillni vetëm 3 më të rëndësishme. 
 
ORGANIZIMI I ANTIGUES DHE PËRGATITJA E EKUIPAZHIT TË RI 
 
Loja 1. 

Objektivi:  Lojë bashkëpunimi ndërmjet skuadrave për të mësuar të “rikuperojnë” objektet një 
padurimshme. 

Ambientimi:  Përpara nisjes është e nevojshme që i gjithë qyteti i Tarta Town angazhohet në 
maksimum për t’i dhënë një revizion Antigues. 

Materialet:  Një kartelon për skuadër me vizatimin e një pjese të vjetër të anijes për “tu ri-
konstruktuar”; katër tesera prej kartoni për çdo skuadër në formën e boshtit prej druri; ngjitës ose 
letër ngjitëse 
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Zhvillimi: Ristrukturimi i anijes “Antigua”. Kur animatori jep sinjalin e nisjes, skuadrat 
shpërndahen në vende të ndryshme. Me thirrjen “Ekuipazhi!!” do të kalohet në garë për të 
vendosur pjesët e anijes “Antigua!”. Cila skuadër e formon më parë fiton. Cila skuadër e bën të 
mundshme anijen që të niset. (mund të bëhet si garë edhe me pengesa) 

Loja 2. 

Materialet:  Një lugë e vogël, spango. 

Zhvillimi: Lojtarët janë të vendosur njëri pranë tjetrit. Lojtari i parë do të duhet të kalojë lugën, e 
lidhur me spangon, nëpërmjet rrobave të veta, nga mënga e djathtë tek pantallona i majtë dhe t’ia 
kalojë lojtarit në krahë, që do të bëjë të njëjtën gjë. Kështu derisa skuadra nuk do të jetë “e 
bashkuar”. 

Loja 3 

Materialet:  Tuba të mbështjellë me kartë higjienike (sa tuba aq lojtar); shirit adesiv. 

Zhvillimi: Skuadra vendoset larg nga animatori. Lojtari i parë vrapon drejt pozicionit dhe 
bashkon dy tubat me shirit adesiv. Pasi lojtari i parë kthehet tek skuadra, niset lojtari tjetër që do 
të shtojë një tub tjetër. Kështu deri në formimin e plotë të anijes. 

Loja 4  Ngarkojmë ujë 

Materialet: Një sfungjer, dy legenë. 

Zhvillimi: Qëllimi i lojës është ajo e transferimit të ujit nga një legen (anija jonë) e vendosur në 
fillim të rreshtit, tek legeni tjetër (deti) e vendosur në fund. Lojtarët duhet të kalojnë sfungjerin, 
më parë me ujë dhe pastaj pa ujë, tek të gjithë lojtarët pa lënë asnjë. 

Loja 5 SISTEMIMI I VELAVE 

Objektivi: Të vihemi në shërbim duke pranuar edhe punët më të vështira. 

Ambientimi: Strukturimi i anijes ka filluar, të gjithë punojnë me disiplinë. Kryetari Flint dhe 
Kapiteni Barret ngarkojnë një grup djemsh të merren me velat të bëra jo mirë. Ekuipazhi 
furnizohet me gjilpërë dhe penj për të sistemuar dhe arnuar velat e vjetra. 

Lojë në skuadër. 

Materialet: Copa të prera të letrave me ngjyrë, kosha (një për skuadër), ngjitës, kartonë të 
vizatuara me shenjat e velave të anijes (një për skuadër). 

Zhvillimi: Fëmijët vendosen në rresht, pas tyre një kosh që përmban disa shenja si copa të 
velave të ngjyrosura (si copat e një pazëlli) dhe një ngjitës. Një nga një lojtarët marrin një copë 
të veles, me vrap të arrijnë tek karteloni e vendosur përballë tyre. (ashtu si për të kompletuar një 
pazëll). Pasi ta ketë vendosur copën në kartelon, kthehet në pikën e nisjes në mënyrë që të niset 
lojtari tjetër. Fiton skuadra që arrin të riparojë i pari velën e tij. 

Loja 6 NYJA E PIRATIT 
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Objektivi:  Të favorizohet puna e dorës dhe forca fizike e skuadrës. 

Një nga gjërat e para për të kuptuar për ekuipazhin e ri të Antigua është njohja e nyjeve të 
ndryshme që duhet të përdorin në një anije.... 

Lojë në skuadër. 

Materialet:  Litar për çdo lojtar. 

Zhvillimi: Anëtarët e dy skuadrave mblidhen në kufijtë e kampit të lojës njëri përballë tjetrit. Me 
fillimin e lojës çdo skuadër merr copat e litarit, një për çdo lojtar dhe, në vazhdim të njëjtë lojtarë 
do të lidhin fort copat e litarit për të krijuar një litar unik. Pasi të jenë formuar të dy litarët 
skuadrat do të vijnë në qendër të fushës për t’i bashkuar dhe për t’i dhënë nisje një sfide tërheqje 
litari. 

Skuadra humbet nëse: Litari i tij zgjidhet, ose kalon mesin e limitit në rastin kur litari mbetet i 
tërë. 

SHENJA E DITES: Kandili 

LUTJA: 

Sot, O Jezus, kemi në dorë këtë kandil, të shndritshëm, me qartësinë se  këmbët tona dhe zemra 
jonë të ecin në dritën që të shpie tek ti. Ti na e tregon rrugën me dritën tënde, e cila tregon të 
vërtetën, tregon mënyrën e duhur për t’i parë gjërat me sy të çiltër, dhe na mëson të mos 
trembemi në errësirën e frikës. 

Angazhimi: Të jem i mirë dhe të jap maksimumin në këto ditë, për të mirën e grupit. 

 
 

3 U BË ANIJA, TË FORMOJMË MARINARËT 
 
Tema: PERGJEGJESIA 

Objektivi: Ndjenja e përgjegjësisë, secili ka një detyre një përgjegjësi. 

 
PERSONAZHET: Martin Flint, Philip Howe, Rossella Teach. (Flint e Teach sistemojnë një 
tavolinë përballë publikut. Pastaj thërrasin një e nga një të pranishmit) 
Howe: Ti çfarë dëshiron të jesh? Drejtuesi, marinarin, kuzhinierin, vëzhguesin,…? 
Flint: Shpejt! Zgjidh çfarë të duket e arsyeshme të bësh… 
Howe: E ti çfarë dëshiron të bësh? (përsëritet skena me 10 persona të tjerë…) 
Askush nuk dëshiron të jetë drejtuesi, dhe askush marinar i thjeshtë, të gjithë duan të jenë 
komandantë? 
Teach: Tani hapni mirë veshët! Ju, nuk keni kuptuar asgjë… asgjë… të jesh vërtetë pirat duhet 
të jesh i thjeshtë. Të gjithë janë të rëndësishëm. Ekuipazhi duhet të jetë një. A e kuptuat?!!!! 
Howe & Flint: Mirë thua! 
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Teach: Një anije është si një qytet: ka nevojë për të gjithë, përndryshe nuk ecën përpara. Nuk 
është timonieri ai që drejton anijen, është e gjithë marina. Ai jep vetëm drejtimin final. Nuk janë 
ushtarët që fitojnë luftën, por e gjithë ekuipazhi së bashku duhet të luftojë kundër armikut, nëse 
doni të shpëtoni qytetin, kuptuat?!!! 
Howe & Flint: Mirë po thua! (krye oficeri i drejtohet publikut me një letër në dorë) 
Teach: Për ju të gjithë, tani po ju them se çfarë duhet të bëni: Do t’u ndaj një pyetësor. Ku secili 
të vendoset aty ku i duket e arsyeshme të jetë. Pastaj do mendojnë Howe & Flint që t’ju 
shpërndajnë në role, në mënyrë që të gjithë të zbulojnë aftësitë e tyre. 
Howe & Flint: Mirë po thua! Do mendojmë ne! 
Teach: Njohuri marine, ekuilibër, forcë, aftësi, mjeshtëri, durim, guxim, aftësi për të gjykuar… 
duhet të vendosni një X! Nuk është shumë e vështirë…. (shpërndajnë pyetësorët) 
Teach: Tani ju takon juve… për të gjithë detrat dhe oqeanet!  
Howe & Flint: Mirë thua! Do mendojmë ne! 
 
AKTIVITETET FORMATIVE/ LOJRAT 

Aktiviteti: Diskutim në grup: Çfarë mendoni te bëheni kur te rriteni….  
 
Lojë 1 PROVA TEKNIKE TË LUNDRIMIT 

Objektivi: Favorizon aftësitë e ekuilibrit dhe përqendrimit. 

Ambientimi:  Anija tashmë është gati, por kryetari Flint, përpara se të autorizojë nisjen, 
dëshiron të kontrollojë aftësitë teknike të ekuipazhit. Si fillim do të testojë ekuilibrin e djemve 
mbi urë ndërsa transportojnë materiale nga një anë në tjetrën. 

Lojë në skuadër. 

Materialet: Dy copa kartoni të ricikluar, një enë tip kove dhe disa objekte që përfaqësojnë 
materialet për t’u transportuar. 

Zhvillimi: Nisen dy lojtarë të çdo skuadre. Një lojtar ka rolin e “busullës” dhe duhet shpërndajë 
një copë kartoni në mënyrë të tillë që lojtari tjetër (marinari që sjell materialet) mund të kalojë 
këmbët mbi të. Lojtari “busulla” duhet kështu të vendosë copën e dytë në mënyrë të tillë që të 
lejojë avancimin e shokut. Pastaj do të spostojë më përpara copën e parë të vendosur dhe kështu 
me radhë deri kur shoku nuk arrin anën tjetër të kampit. Mbasi të ketë mbaruar rrugën lojtari 
“busulla” do të ketë përfunduar detyrën e tij ndërsa shoku duhet të hedhë një objekt brenda një 
koshi përpara se të kthehet në pikën e nisjes duke u bërë këtë herë “busull” për lojtarin tjetër. 
Fiton skuadra që arrin i pari të kalojë të gjitha materialet në anën tjetër të kampit. 

Variante: Mund të bëhet më e vështirë kalimi me pengesa. 

Lojë 2 DYLUFTIMI I GJELAVE 

Objektivi:  Kujdes ndaj rreziqeve të jetës. 
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Ambientimi: Anija është e mbushur me litarë të vjetër, disa për t’i lënë dhe të tjera për t’i 
eliminuar sepse janë të papërdorshëm. Të rinjtë e Tarta Town-it duhet me shpejtësi të sistemojnë 
anijen që të nisen në det. 

Lojë në skuadër. 

Materialet: Fije të gjata leshi të kuq dhe blu, flamur shirit të bardhë dhe të kuq. 

Zhvillimi: Lojtarët janë të ndarë në dy skuadra me të njëjtin numër: gjelat e kuq dhe gjelat blu. 
Çdo lojtar ka të lidhur në kavilien e majtë një fill leshi (shami) me ngjyrën e skuadrës së vet. 
Hapësira e lojës duhet të jetë e kufizuar mirë në mënyrë të dukshme. Gjelat e të dy skuadrave 
janë të shpërndarë në brendësi të hapësirës. Gjatë gjithë kohës së dyluftimit gjelat janë të ulur 
mbi gjunjë dhe mbajnë dorën e djathtë pas shpine. Në sinjalin, çdo gjel duke u hedhur kërkon t’i 
afrohet kundërshtarit për t’i marrë fillin (shallin) me dorën e majtë dhe kështu ta eliminojë. Është 
e ndaluar që dy gjela të të njëjtës skuadër të dyluftojnë me të njëjtin kundërshtar. Marrja e fillit 
është e vlefshme në pozicionin ulur në gjunjë. Pas një kohe të caktuar, fiton skuadra që eliminon 
numrin më të madh të lojtarëve kundërshtarë. 

Loja 3 Vendosim anijen në siguri 

Objektivi:  Lojë bashkëpunuese, të zbulojmë dhe eliminojmë pengesat e pranishme në anije. 

Ambientimi:  Antigua është akoma në ristrukturim, shirat e forta të ditëve të fundit po vënë në 
rrezik stabilitetin e anijes. Kapiteni Barret dhe ekuipazhi duhet të ndërpresin të gjitha punimet e 
filluara për të hequr të gjithë ujin nga anija dhe për të evituar të keqen... 

Materialet:  Një kovë uji, gota dhe disa legenë (një për skuadër nëse transformohet në lojë në 
formën e garës). 

Zhvillimi: Një kovë mbushet me ujë nga animatorët. Nga ana tjetër e kampit disa legenë bosh. 
Të gjithë pjesëmarrësit do të kenë në dorë një gotë plastike, dhe duhet të kërkojnë të boshatisin 
kovën nga uji (që përfaqëson anijen) duke çuar ujin në legenët nga ana tjetër e kampit ndërsa 
animatorët vazhdojnë ta mbushin. Qëllimi i lojës është të evitojë që uji të dalë nga kova. 

SHENJA E DITES: Harta 
 

LUTJA: 
Ti, O Jezus, që je harta e jetë sonë, ti ia tregon zemrës sonë të gjitha rrugët e drejta që të çojnë 
drejt gëzimit, bëj që të ndriçuar dhe të angazhuar të të ndjekim ty, kur ecim në rrugë të drejtë, në 
rrugën tënde, e cila është ajo e DASHURISË. Pikërisht kështu, sepse ti je harta e rrugëve të 
dashurisë, e cila na tregon rrugën drejt dashurisë për të afërmin dhe për jetën, pavarësisht 
rrethanave, vështirësive dhe shkuraijmeve. 

Angazhimi: Marr përgjegjësinë për gjërat që bëj. 
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4 PROVA TEKNIKE PËR LUNDRIM 
 

Tema: FJALORI I PASTËR 

Objektivi: Të kuptojmë gjuhen e marinarëve, dhe fjalët e mija që përdor çdo ditë 

Personazhet: George Barret, Philip Howe, Rossella Teach, dy të moshuar instruktor. 
(komandanti dhe drejtuesi janë në një anë, të kënaqur, me dy kartelona të mëdhenj me rolet e 
vëna për secilin prej tyre) 
Howe: Komandant, marinarët janë gati! 
Barret: Atë po thosha edhe unë… 
Howe: Sot të nisemi për det! 
Barret: Të njëjtën ide kisha edhe unë! 
Howe: Me të shpejtë marinarë! 
Barret: Jam unë komandanti, unë jap urdhrat! 
Howe: Nën urdhëruat tuaja zoti Komandant! Me të shpejtë marinarë, të gjithë në anije, sipas 
roleve që kini! 
Barret: Nën urdhrin tim!!! (Publiku ndahet sipas zonave dhe roleve që kanë) 
Howe: Kam gjetur në brendësi të anijes disa ish marinarë të zellshëm, që mund të na drejtojnë, e 
na tregojnë se si duhet të jenë marinarët piratë. 
Barret: Edhe këtë e bëj unë! 
Howe: ju bëra të ngjiteni të mbuluar! 
Barret: Oh… kemi në bord një drejtues të fortë, me shpirt iniciative. 
Howe: Fiiihiu…! (fishkëllen). 
Barret: Edhe një bilbil që fishkëllen! 
Howe: E kam gjetur në baule të vjetër. Është  bilbili vërtetë i një drejtuesi, përdoret në bord për 
t’i dhënë urdhra ekuipazhit.  
Barret: Ç ‘fat, gjetëm gjëra të pa imagjinuara! 
Howe: Fiiihiu….! Komandant mbulohu!!! 
(dy të moshuar vendosen në një anë të anijes dhe fillojnë të japin urdhra të pakuptueshme) 
Instruktoi 1: Tërhiqe kavon! Abba zza cavo! 
 Instruktoi 2: Kape shkopin! Kapa la ran! 
Instruktoi 1: Lidhe kavon! Koli i kavo! 
Instruktoi 2: Largohu nga spiranca! Abandona ankora! 
Instruktoi 1: Hip lart dhe lidh kordonin!  Koffa kordon! 
Instruktoi 2: Ule majën e anijes! Abisa cima! 
Instruktoi 1: Drejtoj velat! Drizza la vëlla! 
Instruktoi 2: Kontrollo busullën! Kontrola bosero! 
Barret: Çfarë gjuhe flasin! 
Howe: Gjuhen e marinarëve! 
Barret: Mendojnë se ekuipazhi e marinarët kuptojnë?!!! 
Howe: A munden të flasin më shqip, se nuk kuptojnë marinarët tanë, janë të trashë. S'kemi kohë  
t’i mësojmë! 
Barret: S’kemi kohë tani t’i mësojmë! 
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Howe: Nën urdhra zoti komandant! Fiiihiiiu…! Nga fillimi! (hyn krye oficeri të tregojë së çdo të 
ndodhë ditët e ardhshme) 
 
AKTIVITETET FORMATIVE/ LOJRAT 

Aktiviteti: 1. Deshifrojmë frazat (shkruajmë disa fraza që u mungojnë fjalët): 2. Shkruajmë në 
një kartelon fjalët e mira që duhen përdorur, dhe në një tjetër fjalët që nuk duhen përdorur. 3. 
Diskutojmë se cili është fjalori që unë përdor çdo ditë, fjalët që përdor më shumë, dhe fjalët që 
nuk është mire t’i përdor! Fjalët qe ke dëshire te tjerët t’i thonë, dhe falet qe nuk ke dëshire qe t’i 
thonë. 
 
Loja 1 Loja e yjeve  
Objektivi:  Lojë bashkëpunuese. Stërvitemi për t’u orientuar, duke dalë jashtë skemave të jetës 
së përditshme. 

Ambientimi:  Pas një jave të fortë stërvitjeje, ekuipazhi është pothuajse gati për t’u nisur, edhe 
plaku Barret, nëse do jetë i pranishëm, do jetë krenar për të parët e tij piratë. Mungonte akoma 
një “lëndë” për të studiuar... duhet të lexojnë yjet për t’u orientuar në det të hapur! 

Materialet:  Fletë me vizatim një yjësi, penareli të ngjyrave të ndryshme. 

Zhvillimi: Çdo lojtar i çdo skuadre do të ketë në dispozicion një fletë me vizatim të yjeve të 
ndryshme. Qëllimi i lojës është të arrish “të lexosh” (gjesh) yjet dhe t’i shënosh mbi fletë të 
ndryshme numrin më të madh të shenjave “të lidhura me artin e lundrimit”. Fiton skuadra që do 
të ketë individualizuar numrin më të madhe të shenjave të vlefshme. 

Loja 2 PROVO HARTËN 

Objektivi: Të dish të orientohesh. 

Ambientimi: Pas leximit të yjeve për të përfunduar mësimin kapiten Barret e vendos ekuipazhin 
në një ushtrim të letrave të lundërtarit... 

Materialet: Një hartë, materiale specifike për çdo stad i treguar për t’u ndjekur.. 

Zhvillimi: Çdo skuadër do të ketë një hartë të vetën me tregues të stand-it në një sekuencë të 
ndryshme. Me fillim, pasi të kemi lexuar hartën, skuadrat duhet të vrapojnë drejt stand-it të parë. 
Pasi të kenë arritur në vend duhet të kalojnë provën e propozuar që pastaj të kalojnë në stand-in 
tjetër. Fiton skuadra që do të marrë më shumë pikë në lojëra të ndryshme. 

Stand I (JUG): bëj një varg prej 7 drejt diellit. 

Materialet: fletë dhe pena. 

Stand II (VERI): krijoni një pallto me gazeta. 

Materialet: gazeta dhe letër ngjitëse. 

Stand III (LINDJE): të gjeni aromat. 
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Materialet:  çokokrem, miell, piper, kripë etj. 

Stand IV (PERËNDIM): të gjesh një fjalëkryq. 

Materialet:  fjalëkryq. 

Stand V (QENDËR): të imitosh refrenin e një këngë. 

Materialet:  fletë me disa refrene me muzikë të njohur. 

 

Loja 3 KUJDES ME FLAMURËT 

Objektivi:  Vëmendje dhe përqendrim. 

Ambientimi: Gjatë qëndrimit në det shenjat e dhëna nëpërmjet flamurëve janë të rëndësishëm, 
për këtë oficeri Rossella Teach ka ide shumë të qarta dhe, si mësues i mirë dhe i kujdesshëm, 
dëshiron që të gjithë të jenë të gatshëm dhe të përgatitur mirë... 

Lojë në skuadër. 

Materialet:  Tre flamurë: një të kuq, një të bardhë dhe një të zi. 

Roli i Animatori: Një përgjegjës që drejton lojën, një arbitër për çdo skuadër. 

Zhvillimi: Skuadrat janë të vendosura në rresht. Me fillimin e lojës lojtari i parë vrapon në anën 
tjetër të fushës për të arritur animatorin si pikë referimi. Çdo herë që një fëmijë arrin animatorin 
mund të niset lojtari tjetër. Fëmijët duhet të jenë të kujdesshëm nga sinjalet e dhëna nga 
përgjegjësi që duke çuar ose duke ulur flamurët do të tregojë mënyrën më të avancuar. P.sh. 

flamuri i kuq: ecet përpara duke u hedhur, 

flamuri i bardhë: ecet përpara këmba-dorazi, 

flamuri i zi: ecet përpara duke vrapuar mbraps. 

SHENJA E DITES: Timoni 

LUTJA: 

Shenja e sotme, O Zot, na bën të kuptojmë dhuratën e madhe të jetës. Na ndihmo në 
përditshmërinë tonë, të kuptojmë se kjo është një dhuratë e papërsëritshme, e cila i përket 
plotësisht gjithsecilit prej nesh, e cila jetohet duke u bere vetë protagonist të saj dhe duke e 
drejtuar sipas ndjesive të zemrës. Na dhuro forcën që të marrim çdo ditë timonin e jetës sonë në 
dorë dhe të ecim të qetë, duke ndjekur shembullin tënd dhe duke jetuar në vlerat e krishterëve të 
vërtetë. 

Angazhimi: Të kem një fjalor të pastër dhe të pasur. 
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5 SHTO NJË VEND PËR MIKUN TËNDE 
 
Tema: BUJARIA 

Objektivi: Kuzhinierja u tregua bujare! Të tregohemi bujarë me të gjithë. 

PERSONAZHET: Oficeri i Antigues, Barbara Frobisher, një kuzhinier, Tom Craham, zëri 
jashtë skene. (drejtuesi në ballin e anijes fishkëllen për nisje) 
Howe: Fiiihiiiu…! Hiq spirancën! 
Zëri jashtë skenës: Mos u hidh në aventurë… kujdes mos u ftoh, haje edhe sallatën! Mos 
harxho shumë para! Mos i vë në rrezik fëmijët! Na e sill shpejt thesarin! 
Howe: Çka janë këto zhurma, këto zëra! 
Zëri jashtë skenës: Imbarkon në të majtë! 
Howe: Ja, një anije peshkimi, është e fikur! 
Barret: Po shoh në bord shumë njerëz. 
Howe: Kanë në dorë dhe po valëvisin lloj-lloj stofi që të kërkojnë ndihmë! 
Barret: Po, e shoh, po e shoh! 
Howe: S'po kuptoj, çfarë imbarkimi është! Shoh shumë kamerdare! 
Barret: Shumë e madhe! Do jetë anija e peshkatarëve të mëdhenj, eja ta shohim! 
Howe: Si urdhëron zoti komandant! Hiiiju… të ulemi në bord, të lidhim anijen! 
Craham: Qenka një gomone klandestinesh! 
Howe: 30 të rinj, ç ‘kërkojnë nga këto anë? 
Barret: Paskan etje te madhe, uri për bukë dhe të rraskapitur në diell! 
Zëri jashtë skene: Na braktisen tre ditë më parë,  ndihmë ju lutem! 
Howe: Fiiiju… ! Hidhni litarët! 
Craham: Askush mos të ulet në bord! 
Barret: Mbledhje urgjente. (Komandanti, drejtuesi, kryemarinari dhe prifti mblidhen rreth një 
tavoline) 
Craham: Tu japim pak ushqime e t’i lëmë aty ku janë! 
Howe: Sa bujar po më dukesh. 
Craham: S’ma merr mendja se do të kenë shumë për të arritur.  
Barret: Çfarë është ai muhabet, duhet t’i ndihmojmë, t’i marrim me vete. 
Teach: T’i marrim me vete këta njerëz, a jeni në vete? 
Howe: Të humbasim kohë mbas tyre, jo, jo mos e mendoni një gjë të tillë. 
Flint: Nuk është e mundur t’i marrim me vete, atëherë ne nuk kemi ushqim dhe para të 
bollshme, s'kemi as për vete. 
Frobisher: Të shkretët, si mund t’i lëmë në këtë hall. E marr unë përsipër nëse nuk do na dalin 
ushqimi dhe gjërat e tjera. 
Barret: Një minutë, po troket dera. Kush është? 
Kuzhinieri: Është gati darka. 
Barret: Ju duket momenti të mendohet për darkën? Çfarë mund të bëjmë për këta 30 të shkretë? 
Kuzhinieri: Gjithçka gati komandant! Janë të gjithë në tavolinë presin për të ngrënë. 
Të gjithë në kor: Në tavolinë për të ngrënë? 
Crahan: Kjo është një mosbindje!  
Të gjithë në kor: Një mosbindje! 
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Frobisher: Kjo gjë më duket se është bujari! 
Të gjithë në kor: Është bujari! 
 
AKTIVITETET FORMATIVE/ LOJRAT 

Aktiviteti: Mendoni momente kur keni ndihmuar të tjerët ose 3 situata të vështira, si mund t’i 
ndihmoni, vëni në skenë. 
 

Loja 1: SHPJEGOJMË VELAT 

Objektivi:  Skuadrat të gjejnë mirëkuptimin midis tyre. 

Ambientimi:  Pasi të jeni stërvitur mirë dhe të përgatitur mirë për njerëzit e Kapiten Barret 
kishte ardhur momenti për t’u përballur: si mund të drejtojmë velat në det të hapur dhe nën 
dallgët e mëdha. 

Lojë në skuadër.. 

Materialet: Dy pëlhura (të madhësisë së një batanije teke), shumë topa të vegjël. 

Zhvillimi: Çdo skuadër vendoset në mesin e njërës anë të fushës së volejbollit e ndarë nga 
kundërshtari me rrjetën e volejbollit. Çdo skuadër do të ketë në dispozicion një pëlhurë të hapur 
nga katër lojtarë (një për kënd). Arbitri ka një top mbi pëlhurë të njërës nga skuadrat. Me fillimin 
e lojës skuadra duhet të hedhë topin në gjysmën e fushës së kundërshtarit duke e bërë të kalojë 
mbi rrjetë. Skuadra tjetër duhet ta presë me pëlhurën pa e lënë të bjerë në tokë.  

 
Loja 2 LOJË E MADHE 

Një litar me 7 nyje Ose... Litar, Besim, Kompetencë, Sistematike, Kurajo, Bashkëpunim, 
Krijimtari! 

Objektivi:  Të bëjmë të rritet njohja midis fëmijëve, shpirti i grupit, funksioni i roleve, fantazia 
në shpikjen e sfidave të reja. 

Ambientimi:  Anija e Piratëve të Tarta Town është gati duke ngritur spirancën dhe në qytetin e 
Tarta Town kanë nisur zgjedhjet për të kuptuar cili ekuipazh i fëmijëve marinarë do të zgjidhet 
për të vozitur Antiguan. 

Materialet:  Disa fletë, 15 litarë prej dy metra çdo 50 fëmijë, një palë gërshërë për animatorin. 

Zhvillimi: FAZA E PËRGATITJES: Formohen grupe me 5 përbërës në mënyrë që secili të jetë i 
përbërë nga një ekspert në Besim, Kompetencë, Sistematike, Kurajo, Bashkëpunim. Për të 
realizuar këto skuadra të vogla fëmijët mund t’i formojnë lirisht, duke iu paraqitur të gjithëve të 
5 aftësitë në mënyrë qesharake. Pasi të jenë formuar grupet, çdo grupi do t’i kërkohet të njohë në 
mënyrën më të mirë të mundshme. Po kush është mënyra më e mirë? Ja disa ide: ngjyra e 
preferuar, dita e lindjes, personazhi i TV-së më i ngjashëm me ta, një anë e karakterit të vet 
pozitiv… Ky moment është i adaptueshëm sipas preferencës së përgjegjësit. 
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FAZA E LOJËS: Sapo një grup të jetë gati i afrohet një “eksperti të rrjetit”. Këta, në një mënyrë 
institucionale emërtojnë zyrtarisht grupin EKUIPAZHI dhe i besojnë rolet në brendësi të grupit 
sipas rregullit në vazhdim: Kapiteni – ose ai që ka Besimin; Kujdestar anije – ose ai që ka 
Kompetenca; Marinari i bashit – ose ai që ka Kurajo; Marinari – ose ai që ka Bashkëpunim. Nga 
ky moment e në vazhdim rolet Nuk mund të ndryshohen. Përveç kësaj eksperti në rrjet i beson 
çdo grupi: 

a. Një litar prej 2 metrash; 
b. Një fletë/sfide çdo anëtari të ekuipazhit me përmbajtjen në vazhdim: 

Kapiteni – Hedh litarin sa më larg të jetë e mundur… 

Timonieri – Sistemon litarin 50 metra nga ekuipazhi, në mënyrë që të rikuperohet për një kohë sa 
më të shkurtër të jetë e mundur nga marinari, duke ndjekur vetëm të dhënat e tij verbale. 
Marinari fikson sytë tek timoni pa i lëvizur drejt litarit, duke e pasur në mënyrë konstante mbas 
shpinës.  

Marinari i bashit – Bën një rreth me litarin në tokë dhe hidhet këmbyerazi jashtë dhe brenda me 
të njëjtën këmbë paprekur litarin çdo 2 sekonda, pa ndaluar. 

Marinari – E kalon litarin, në kohën më të shkurtë të mundur, duke e futur nga mënga e djathtë 
dhe e nxjerr nga mënga e majtë të secilit nga ata katër anëtarë të mbetur të ekuipazhit të tij. 

Kujdestari i anijes – Në 30 sekonda bën disa nyje në litarin e ekuipazhit kundërshtar dhe sa më 
shpejt ta zgjidhë litarin e tij. 

c. Një fletë me 10 rregulla 
1. Ekuipazhi duhet gjithmonë të lëvizë i kapur pas litarit në këtë renditje: Kujdestari i anijes, 
Marinari, Kapiteni, Marinari i bashit, Timonieri. 
2. Vetëm Kujdestari i anijes mund të sfidojë ekspertin e rrjetit për të fituar në vazhdim një 
litar të ri. Vetëm Marinari i bashit mund të nisë sfidën. Vetëm Marinari mund të flasë gjatë 
sfidës. Vetëm Kapiteni mund të flasë nëse ekuipazhi është ndalur. Vetëm Timonieri mund të 
flasë gjatë spostimeve. 
3. Çdo anëtar i ekuipazhit është ekspert VETËM në një sfidë që mbron në mënyrë 
personale. 
4. Për të sfiduar një ekuipazh kujdestari i anijes duhet të prekë litarin e ekuipazhit që do të 
sfidohet në TË GJITHA 5 sfidat. 
5. Bëhen sfidat e ekuipazhit që ka sfiduar dhe çdo anëtar sfidon kundërshtarin e tij të 
ekuipazhit tjetër. 
6. Në fund të sfidës të dy ekuipazhet shkëmbehen TË DETYRUESHËM një anëtar të 
ekuipazhit me përjashtim të Kapitenit dhe duke zgjedhur dikë nga ekuipazhi humbës. 
7. Ekuipazhi fitues vazhdon udhëtimin, ndërsa ekuipazhi humbës ulet në tokë dhe lutet për 
ardhjen e ekspertit në rrjet. Gjatë kësaj pritjeje ekuipazhi duhet të mendojë për NJË SFIDË TË 
RE me litar (për t’ia paraqitur ekspertit në rrjet) dhe të njohë anëtarët e ri të ekuipazhit. 
8. Vetëm eksperti në rrjet mund të bëjë të niset ekuipazhi, pasi të kenë dekretuar secili 
anëtar i ekuipazhit është më i përshtatshëm për sfidën e gjetur dhe duke e shënuar atë në një fletë 
të re. Në rastin e një efekshmërie të dobët të ekuipazhit, eksperti në rrjet do të parashikojë 
shkurtimin e litarit. 
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9. Për të ndryshuar litarin, që është bërë shumë i shkurtër, ekuipazhi mund të sfidojë 
ekspertin në rrjet në një aftësi që vetëm ai e njeh (eksperti në rrjet do të duhet të përgatitet për 
një aftësi të lidhur me marinën dhe zgjedhjen e tij). Është në fakt një rrezik... por lundrimi është 
gjithmonë një rrezik dhe litari DUHET të jetë sa më i gjatë të jetë e mundur. 
FAZA PËRFUNDIMTARE: Loja mund të përfundojë në çdo moment. Fiton ekuipazhi që ka 
litarin më të gjatë. 

 

Loja 3. Mësoj sa më shumë zanate se do më duhen 

Objektivi:  Të zbulojmë aftësitë e shokëve të aventurës sonë. 

Ambientimi:  Antigua zbarkon në Portin e Mayaguana për të bërë furnizimin e perimeve, të 
frutave dhe me ujë, edhe pse ekuipazhi nuk është mësuar të qëndroi gjatë në det ka nevojë të bëjë 
një xhiro në tokë. Piratët e rinj, ndërkohë që Kapiteni Barret e Flint po merren me furnizimin e 
anijes, përfitojnë nga dita për të fituar kompetencat e reja që do t’i duhen mbi anije. Dhe për të 
bërë këtë duhet të bëjnë pak praktikë. 

Materialet:  Kartelona për secilën skuadër që të jetë e dallueshme në stadet e ndryshme të lojës. 
Materialet e tjera të treguara në stadet e ndryshme. 

Zhvillimi: Qëllimi i lojës është të shënojmë numrin më të madh të orëve të të mësuarit praktik 
me ekspertë të ndryshëm. Sapo drejtuesi të fillojë lojën skuadrat do të shpërndahen duke u 
drejtuar nga ekspert të ndryshëm, do t’u nënshtrohen një prove. Ndaj çdo fishkëllime të drejtuesit 
të skuadrës, skuadrat do të spostohen tek eksperti pasardhës, natyrisht pa harruar të bëjnë shenjën 
dalluese te karteloni me orët e praktikës. 

Stand I  Pengesa 

Materialet:  2 tavolina, 1 tabaka, 4 gota plastike, shkumë rroje. 

Zhvillimi: 2 tavolina (duhet të rrëshqasin) të jenë të pozicionuara njëra përballë tjetrës në një 
farë distance. Skuadra duhet të pozicionohet gjysma pas njërës tavolinë, gjysma tjetër pas 
tavolinës tjetër. Sa të fillojë loja lojtari i parë fillon niset me një tabaka në dorë me 4 gota të 
mbushura me ujë të mbuluara me shkumë rroje (shishet tona të birrës); vrapon duke mos rrëzuar 
gotat deri tek tavolina tjetër ku duhet të lërë gotat dhe t’i rrëshqasë në anën tjetër drejt lojtarit të 
dytë, që merr tabakanë dhe shishet e birrës akoma të mbushura, do të vrapojë tek tavolina tjetër. 
Kështu me radhë për të gjithë lojtarët. 

Shënim. Shishet duhet të jenë gjithmonë katër: nëse gjatë hedhjes shishet bien, ka dënim për 
skuadrën dhe zëvendësohen me shishe të reja. 

Stand II  Muratori 

Materialet:  kuti këpucësh të vizatuara. Kutitë e bashkuara duhet të formojnë profilin e një 
shtëpie (mbi secilën kuti duhet të jetë një vizatim) sikurse secila të ishte një “tullë”. 
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Zhvillimi: Skuadra fillojnë e ecin në hapësirë. Në fund vendosen kutitë në mënyrë të çrregullt. 
Secili lojtar, pasi të ketë bërë ecjen, do të marrë një kuti dhe do të kthehet në bazë. Vetëm pasi të 
ketë rikuperuar të gjitha “tullat” skuadra mund të fillojë të ndërtojë shtëpinë. 

Stand III  Sekretaria 

Materialet:  Fletë, pena, libra historie me piratë të TartaTown-it, biskota.. 

Zhvillimi: Me turne secili lojtar duhet të lexojë një frazë të vogël të marrë nga libri i historisë 
me piratë të Tarta Town, ndërsa lojtarët e tjerë të skuadrës duhet të shkruajnë sa kanë dëgjuar. 
Qëllimi i lojës është që kush do të lexojë, do ta lexojë me dy biskota në gojë. 

 

Stand IV Bojaxhiu 

Materialet: Kartelon të bërë me dorë me vizatim bardhë e zi; penela; katër letra ku është 
vizatuar një hundë, një bërryl, një këmbë, një gju. 

Zhvillimi: Qëllimi i lojës është ajo të pikturojmë hapësirat e bardha të vizatimit tonë... por jo si 
bëjnë të gjithë. Çdo lojtar para se të ikë tek “kuadri” duhet të marrë një letër, që do të vendosë se 
cilën prej pjesëve të trupit do të pikturojë. 

Stand V  Figaro 

Materialet:  disa tullumbace të barabartë me numrin e lojtarëve, brisk, shkumë rroje. 

Zhvillimi: Qëllimi i lojës është të ruajmë tullumbacet pa i shpuar. 

Stand VI  Metal punues (Kovaç) 

Materialet: Një kovë e mbushur me shkumë rroje, 10 çelësa me drynat e tyre. 

Zhvillimi: Vendosni mbi tavolinë 10 drynat e mbyllur, dhe çelësat e tyre hidhen në kovë. Çdo 
lojtar, merr një çelës dhe vrapon drejt tavolinës, mundohet të hapë një dry: do të ketë tre 
mundësi. Nëse nuk arrin të hapë asnjë dry do të duhet të hedhë çelësin në kovë më përpara pastaj 
të kthehet në bazë. 

Stand VII  Mjeku  

Zhvillimi: Ndajmë skuadrën duke formuar grupe më të vogla (nëngrupe), 4 mbajtëse dhe një të 
plagosur. Niset një nëngrup çdo herë; mbajtësit duke mbajtur barelën e të plagosurit duhet të 
kalojnë një rrugë me pengesa për të arritur në spital, të arrijnë në spital sa më shpejt. 

SHENJA E DITES  Speranca 
 
LUTJA: 
Në këtë hap të ditës së sotme, ti na tregon o Zot, se nuk mjafton vetëm të nisemi. Në bordin e 
varkës së jetës sonë, duhet të ketë gjithmonë një SPIRANCE, e cila na lejon të ndalemi në 
mënyrë që të dëgjojmë dhe të ndihmojmë tjerët, sepse në të afërmin gjendet prania jote e gjallë. 
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Na mundëso të ndalohemi për të parë se sa vështirësi kemi patur deri tani në ecjen tonë, na bëj të 
pushojmë, të marrim energji dhe të rinisemi për udhëtim. 

Angazhimi: Të ndihmoj familjen në punët e shtëpisë. 

 
 

6 TË NDIHMOJMË TË TJERËT 
 
Tema: DREJTËSIA 

Objektivi: Të kuptojmë dhe të zbatojmë drejtësinë 

PERSONAZHET:  George Barret, Martin Flint, Barbara Frobisher, Philip Howe, fshatari. (një 
zë jashtë skene lajmëron se po i afrohen ishullit Mayaguana). 
Zëri jashtë skene: Mayaguana! 
Howe: Komandant! Ishulli Mayaguana! 
Barret: Po e shoh, po e shoh! 
Howe:Fiiiihiu….! Gati për manovër! Të lidhim anijen. 
Barret: Gati! 
Howe: Pashë komandant se si të rinj që kanë ardhur po ndërlidhen mirë me marinarët tanë! 
Barret: Po, po i kam parë! 
Howe: Është mirë të ndalemi pak këtu në ishullin Mayaguana, që të furnizohemi më perime, 
fruta, ujë e gjëra të tjera të nevojshme! 
Barret: Të ecim pak në tokë se na mori malli. (hyjnë në skenë kuzhinieri, dhe  mësuesi) 
Frobisher: Sot kemi radhën ne për të bërë treg! 
Flint: Në treg? 
Frobisher: I more paratë? 
Flint: Sigurisht, i mbaj gjithmonë me vetë. 
Frobisher: Në treg ka gjithçka të dëshirojmë. 
Flint: Perimet dhe frutat i transportojmë me gomarë… 
Frosher: Gjërat këtu kushtojnë shumë. 
Flint: Eh?! Tre dollar për një kg sallatë jeshile?! 
Frobisher: Shumë shtrenjtë, nuk i blejmë dot. 
Flint: Ata mendojnë se ne kemi para, jemi piratë, dhe piratët janë të pasur. 
Frobisher: 5 dollar për një kg mollë?!! E tmerrshme! 
Flint: Me dy gjëra po na mbarojnë të gjitha paratë. 
Frobisher: Të dalim nga tregu se mos gjejmë tek fshatarët më lirë. 
Flint: Shumë mirë po thua, të dalim…. 
Fshatari: Sallatë jeshile, këtu! 10 cent një kile. 
Frobisher: 10 cent një kg? në treg ishte 3 dollar. 
Fshatari: Është çmim tregu ai. Tregtarët vendosin çmime të mëdha, sidomos kur shohin se janë 
njerëz të huaj. 
Frobisher: Sa të poshtër. 
Flint: Tregtarët me të vërtetë shfrytëzojnë situatën, do blejmë gjithçka te ju, më mirë.  
Frobisher: Të kthehemi në anije! 



 

19 
 

Flint: Në anije… kuzhinier? (mbyllet skena, të nesërmen) 
Frobisher: Po vijnë nga të katër anët, kanë në dorë sallatë jeshile, fruta e lloj-lloj gjërash 
ushqimore. 
Flint: Ta bëjmë pazarin këtu kuzhinier…. Ndërkohë dua të them diçka. Do të flas me kryetarin e 
fshatit, nëse ato do të prodhojnë gjëra të mira do blejmë gjëra për gjithë qytetin, kur të ikim në 
qytet, do lajmëroj që të vijnë tek ju e të blejnë, kështu ata tregtarët e poshtër do mbesin pa gjiro. 
Barret: Mes Mayaguana e Tarta Town mund të lind një marrëveshje e mirë tregtie. 
Flint: Nisemi! 
Zëri jashtë fushës: Margarita! 
Howe: Komandant! Ishulli Margarita! 
Kryetari i fshatit: Mirë se erdhët në ishullin Margarita! 
Barret: Ishulli Margarita po më duket shumë i bukur. 
Kryetari i fshatit: Është ishulli më i bukur i maleve të Karaibeve. 
Howe: Jeni larg tregut. 
Kryetari i fshatit: Kjo gjë e bën më të bukur vendin… po të ishte për… 
Barret. Për ….? 
Kryetari I fshatit: Për ata që qeverisin vendin, dhe kanë pak kujdes por popullin! Merre me 
mend, janë 6 muaj që po presim një mësues për shkollën fillore. 
Teach: Si mund t’i lënë fëmijët pa shkollë kaq shumë kohë? 
Kryetari i fshatit: Kështu është zonjë e nderuar, dhe ne nuk mund të bëjmë asgjë. 
Teach: Zonjë e nderuar! Për gjithë ishullin dhe oqeanin ka vetëm një mësues! A e kupton se këta 
fëmijë po rritet pa shkollë, nesër do të jetë dënim për të gjithë vendin? 
Kryetari i fshatit: Mos e ekzagjeroni, nuk është e nevojshme të jesh burim dije për të ecur në 
jetë. 
Teach: Nuk po flasim për kulturën e lartë, por për shkollën fillore, pa këtë shkollë je analfabet në 
të gjitha fushat, rritesh si i çorientuar. 
Kryetari i fshatit: Po më duket pak…  
Teach: Sa të rrimë ne këtu, do të mendojmë për shkollën e këtyre fëmijëve. 
Kryetari i fshatit: Po na nderoni tepër , zonjë… 
Barret & Howe: Nuk po na duket nder kjo punë… 
Teach: Kur do të fillojmë? (Kryemarinari merr disa dhe i vendos përballë publikut) 
Teach: Marinarë të dashur, po ju kërkoj një sakrificë të madhe. Ka disa muaj që në këtë ishull 
nuk bëhet mësim. Fëmijët nuk kanë çfarë bëjnë, sillen vërdallë, rrezikojnë të bëjnë punë të 
këqija. Disa prej jush të mirë në shkollë, po ju kërkoj të ndaloni në ishullin Margarita, të bëheni 
mësues për këta fëmijë. Kur të kthehet Antigua, ju marrim për rrugë dhe ju sjellim në shtëpi. A 
jeni dakord? 
( Ndërsa kryemarinari ndalohet me disa marinarë të tjerë për të mësuar fëmijët e ishullit 
Margarita, të tjerët nisen me anijen Antigua) 
Howe: Fiiihiu…! Hiqe spirancën! 
Barret: Do na mungojë kryemarinari. 
Howe: Sigurisht do na mungojë. Po bën atë që e quan më të rëndësishme në jetë. 
Barret: Të zbulojë e të nxjerrë në pah thesarin e mirësisë e të inteligjencës që Zoti ka fshehur në 
secilin person. 
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AKTIVITETET FORMATIVE/ lojërat 

Aktiviteti: Të gjejmë, te mendojmë mbi situata te padrejta qe shoqëria na bën.  Gjeni një situate 
dhe dijeni ne skene. 

Loja 1: Blerje në Mayaguana 

Objektivi:  Lojë për të favorizuar bashkëpunimin midis të gjithë fëmijëve. 

Ambientimi:  Flint dhe Barret bëjnë furnizimin me ushqime... Ndërsa bëhet ngarkimi, Flint bëri 
një marrëdhënie tregtare ndërmjet Tarta Town dhe Mayaguana. Mungon akoma pjesa e fundit e 
punës për t’u përmbushur, ngarkimi në anije i gjerave qe kane blere, rrotullojmë të gjitha kutitë 
mbi një pistë që lidh portin me Antiguan. 

Lojë në skuadër. 

Materialet:  Një kosh prej thuprash për çdo skuadër, kuti boshe. 

Zhvillimi: Të gjithë lojtarët përveç 2 prej tyre shpërndahen në fushë, njëri pranë tjetrit për të 
krijuar një tapet lëvizës të madh. Fëmijët duhet të transportojnë ushqimet në anije. Një fëmijë do 
të vendosë koshin prej thuprash me kuti brenda që përfaqësojnë ushqimet mbi shpinën e lojtarit 
të parë të shtrirë duke bërë të funksionojë tapet lëvizës që duhet të rrotullohet në të gjithë kampin 
e garës derisa të arrijë në anën tjetër të fushës. Në këtë pikë koshi do të boshatiset dhe tapeti 
lëvizës do të kthehet në tokë për të qenë përsëri i ngarkuar. Fëmijët do të kalojnë provën nëse 
arrijnë të transportojnë të gjitha koshat nga njëra anë në anën tjetër të fushës. 

Loja 2 Angazhim shoqëror dhe Ishulli A bë cë-s 

Objektivi:  Të krijojmë bashkëpunim midis anëtarëve të skuadrës në mënyrë të tillë që provat e 
ndryshme të kalohen me sukses falë ndihmës të çdo lojtari në veçanti. 

Ambientimi:  Pas takimit me kryetarin e A bë, cë- së zonja Teach vendos të ndihmojë ishullin të 
restaurojë shkollën. Gjatë kësaj kohe në ishull fëmijët marinarë do të angazhohen me probleme 
të tjera të pranishme atje duke ndjekur disa këshilla të vendasve... 

Materialet:  Qirinj me ngjyra (aq sa janë lojtarë në lojë), videokamera, letër higjienike, 
magnetofon me baza muzikore (një për çdo grup), shishe dhe gota plastike, letër e riciklueshme, 
fletë letre, pena, copëza të një vazoje të thyer, (një për grup), ngjitës (disa tubete ngjitës 
rezistent), quic në pjesët e trupit, fletë me emrat e provave të ndryshme.  

Zhvillimi: Çdo skuadre do t’i jepet një fletë me të dhënat e të gjitha lojërave. Me fillimin e lojës 
skuadra mund të shkojë lirisht në një vend të lojës. Çdo provë e kaluar do të konfirmohet nga 
animatori i lojës që do të vendosë firmën e tij në fletën e skuadrës. Kështu me radhë për të gjitha 
provat. Prova përfundimtare e vendosur pranë Kishës, do të jetë loja mbyllëse. 

Prova Juridike Çdo skuadër zgjedh një djalë ose një vajzë dhe e mbështjell me letër higjienike, 
për ta transformuar në një mumie. 

Prova Administrative Për të bërë një ligj Kryetari dhe anëtarët e ishullit duhet të punojnë. Çdo 
skuadër në këtë provë duhet të shkruajë tekstin e një kënge që ka si temë përgjegjësinë. Pastaj do 
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të këndohet mbi bazën muzikore të këngëve të njohura dhe pastaj të bëjë të mundur një video të 
shkurtër. 

Prova Civile Angazhimi civil konsiston në pastrimin nga letrat, shishet plastike dhe papastërti të 
tjera në një pjesë të kampit ose lulishtes pranë oratorit. 

Prova Penale Kush prish paguan... dhe copëzat janë të tijat! Të ngjitura me kolla, skuadra duhet 
të vendosë në vendin e duhur copëzat e vazos së thyer. Prova do të kalohet nga gjitha skuadrat. 
Fiton skuadra qe ka bërë në mënyrën më të mirë vazon.  

Prova Politike Skuadra duhet të mbajë një diskutim “politik”, duke vënë në shërbim të gjithë 
lojtarët, për të bërë një video tip publiciteti ose slogan në të cilën fton njerëzit për të shkuar në 
orator. 

Prova Mjekësore Çdo njeri ka të drejtë për kujdesin mjekësor. Çdo skuadër do t’i përgjigjet 
Kuicit mbi pjesët e trupit. 

Prova e Dritës Është ishulli në përfundim ku vijnë skuadrat pasi të kenë kaluar të gjitha provat. 
Jezusi na tregon rrugën për të ndjekur dhe sjelljen që duhet të kemi përballë motrave dhe 
vëllezërve tanë. I dorëzohet çdo skuadre një qiri me ngjyrë e ndryshme sipas ardhjes (i pari që 
arrin do të ketë qiriun e bardhë, i dytë të verdhin, i treti jeshilen...). Pasi të kenë arritur të gjitha 
skuadrat do të ndizen qirinjtë. 

 

Loje 3 LOJËRA BASHKËPUNUESE 

Pastrojmë detin 

Objektivi: Të respektojmë ambienti! 

Ambientimi:  Pas periudhës së parë në det Piratët e Tarta Town vënë re kushtet në të cilën 
trajtohet deti nga të gjithë lundruesit; ky det shumë i rëndësishëm për ta po bëhet një shkarkim 
mbeturinash. Piratët e rinj nuk shkurajohen dhe vendosin të ngadalësojnë kërkimin e tyre për 
thesarin për të rikuperuar pak gjërat e tretura. 

Materialet:  Letër, plastikë, dhe materiale të ndryshme. Qese për mbledhje e mbeturinave të 
ndryshme. Për të lehtësuar ndarjen përgatisni një kartelon duke përcaktuar tipin e mbeturinave në 
një qese me ngjyrë specifike. 

Zhvillimi: I besoni çdo lojtari një tipologji specifike të mbeturinave dhe një qese me një ngjyrë 
të veçantë. Qëllimi i lojës është të pastrojmë botën që na rrethon duke pasur parasysh mbledhjen 
e mbeturinave të diferencuara. 

SHENJA E DITES: Shishe 
  
LUTJA: 
O Zot Jezus, ti na tregon çdo ditë se gjithsecili prej nesh është i veçantë dhe i papërsëritshëm në 
gjithçka ka, që bën dhe që ndjen në zemër, gjë që nganjëherë bëhet një sfidë e madhe dhe e 
vështirë për të pranuar tjetrin ashtu siç është. Na trego durimin dhe rrugën e duhur për të hyrë në 
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botën e tjetrit, dhe të mos jemi indiferentë ndaj personave që na kërkojnë ndihmë, mbështetje dhe 
dëgjesë. 
 
Angazhimi: Të jem i drejte në atë që them dhe që bëj. 
 
 

7 MIJËRA ZEMRA E NJË QIND KAMBANA 
 
Tema: SOLIDARITETI 

Objektivi: Solidarë me të gjithë. 

PERSONAZHET: George Barret: Philip Howe, Tom Craham, Martin Flint, Barbara Frobisher, 
marinarët e Antigues, një fëmijë. (komandanti po ecën i  shqetësuar në urën e Antigues) 
Barret: Jemi afër ishullit të Shën Andreas. Në televizor, para se të nisemi kemi parë shumë 
shkatërrime si pasojë e tsunamit. 
Howe: Po e shoh nga këtu ishullin e Shën Andreas… komandant! Është i shkatërruar!  
Barret: Shpejt drejtor, të shkojmë me disa marinarë në breg. 
Howe: Me marinarët më të mëdhenj… 
Barret: Po, me marinarët më të mëdhenj! 
Howe: Fiiihuiii… marinarë hidhuni në det! (komandanti dhe drejtuesi kanë një kuti me ndihmën 
e shpejtë me vete për emergjencë) 
Barret: Nuk po shoh asnjë shtëpi në rregull, gjithçka e shkatërruar. 
Howe: Edhe ato pak shtëpi që nuk janë rrëzuar, janë të shkatërruara. 
Barret: Njerëzit shpëtuan sepse ikën ose janë kapur për degë të pemëve, ose kanë hipur mbi çati. 
Howe: Asgjë nuk ju ka mbetur vetëm se janë gjallë. Pas tre muajve të tsunamit, njerëzit janë më 
të rënduar. 
Barret: Në çadrat e tyre tregtarët e vegjël kanë hapur dyqanet e baret. 
Howe: Të shkojmë e të pimë një kafe, kështu të familjarizohemi me ta. 
Barret: E  pe drejtor sa të rinj…? (ju afrohet një i ri..) 
Djaloshi: Të gjithë jemi në çadra të ushtarëve ose nën kasollet e bagëtive, pas pak do vijnë 
shirat. (komandanti e dëgjon me shumë interes) 
Djaloshi: Flitet për të ndërtuar shtëpitë, por s’kemi as makineri dhe as materiale. 
(komandanti hesht) 
Djaloshi: Të them të vërteten druri nuk mungon… por mungojnë veglat e punës. 
Një marinar i Antigues: Në anijen tonë kemi shumë vegla pune, dhe ne jemi shumë veta, t’i 
ndihmojmë të ndërtojnë shtëpitë prej druri. 
Barret: Howe, thirri të gjithë, duhet të merret një vendim. (marinarët mblidhen) 
Barret: Ndokush nga ju dëshiron të ndihmojë për të ndërtuar shtëpi prej druri? 
Craham: Jam dakord, edhe pse do të pakësohemi. 
Hoëe: Nuk kemi kohë për të humbur. 
Flint: Persona jemi pak, çdo ditë është e çmuar për ne. 
Frobisher: Unë mendoj se këta njerëz duhen ndihmuar. 
Barret: (pak qetësi) Koha për të bërë mirë nuk është kurrë e humbur. Kam besim në provaninë e 
Zotit. Të qëndrojmë dy javë e të ndërtojmë fshatin. Të ndahemi në këtë mënyrë: Grahan drejto 
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prerjen e pemëve; Howe e Flint do të mendojnë për t’i prerë e për t’i bërë shtylla; Barret të 
mendojë për transportin dhe prerjen e tavolinave! 
Frobisher: Unë do merrem me ushqimet, që mos t’ju mungojë punëtorëve. 
Barret: Do punojmë fort dy javë… 
Marinarët në kor: Të gjithë për një e një për të gjithë! 
Barret: Po, po të gjithë për një e një për të gjithë, gëzimi i vërtetë lind nga solidariteti! 
 
AKTIVITETET FORMATIVE/ LOJRAT 

Aktiviteti: Ndërtojmë në mënyrë imagjinare qytetin. Secili mendon një zanat që mund të bëjë, e 
vëmë në skenë. 
 

Loja 1: Në eksplorim Shën Andrenë 

Objektivi:  Të jesh përgjegjës për shokët e aventurës. 

Ambientimi:  Fëmijët duhet të përballen me 1000 vështirësi, që të arrijnë të eksplorojnë Ishullin 
e Shën Andres që është prishur nga përmbytjet.... 

Materialet:  Flamur të bardhë dhe të kuq. 

Zhvillimi: Pasi kemi zbuluar një terren, njëlloj për të dy skuadrat, gjithë fëmijët duhet të 
përshkojnë rrugën duke mbajtur mbi kurriz një pjesëtar të lojës kështu me rrallë, deri tek lojtari i 
fundit. Në pjesën e dytë i ndryshojmë rolet. Skuadra humbet pikë n.q.s. nuk arrin të mbaj 
ekuilibrin. Gjatë rrugës animatorët mund të vendosin edhe pengesa për të bërë rrugën pak më të 
vështirë dhe më argëtuese, por pa e ekzagjeruar shumë. 

Loje 2: Zjarr në Shën Andre 

Ambientimi:  Në Ishullin e Shën Andres piratët dhe Kapiteni Barret vënë re se të gjithë banorët 
janë të angazhuar për fikjen e zjarrit. Edhe ekuipazhi i anijes jep ndihmën e tij dhe bashkë me 
banorët e ishullit ndihmojnë për të zgjidhur rastin emergjent. 

Materialet:  Një shishe ujë për skuadër, një pip të gjatë për lojtarë, një qiri të vogël për secilin 
lojtarë. 

Zhvillimi: Sistemojmë skuadrat në kufijtë e fushës së lojës. Përpara secilës, përgatisim një rrugë 
me pengesa të stilit ushtarak. Niset lojtari i parë që merr në gojë ujin, duhet të shuaj sa më shumë 
qirinj të vendosur në një farë distancë. Fiton skuadra që arrin të shuajë sa më shumë qirinj. 

Loje 3 Sfungjeri 

Objektivi:  Lojë për të favorizuar respektin ndaj të vegjëlve dhe bashkëpunimin me ta.  

Ambientimi:  Kush nuk e njeh Sfungjerin? I vogli i piratëve, se tamam mund të konsiderohet më 
i riu ose më i pëlqyeri nga të gjithë. Nuk duhet të jetë thjeshtë si i vogli i anijes. Në anijen 
Antigua kjo gjë nuk ndodh. Përkundrazi sfungjeri është gjithmonë i ndihmuar dhe i dëgjuar nga 
të gjithë. 
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Materialet: Një tas i vogël, një sfungjer bashkë me një lidhëse, një shishe plastike boshe. Të 
gjitha duhet të jenë të përgatitura për secilën skuadër që merr pjesë. 

Zhvillimi: Skuadrat të pozicionuara në kufij të fushës, luajnë njëkohësisht. Nisen 2 lojtarë për 
secilën skuadër njëri në shpatullat e tjetrit. Lojtari që transportohet ka në kokë të lidhur një 
sfungjer. Sa të kaloj rrugën çifti do të gjej një enë me ujë. Në të cilën lojtari që ka sfungjerin sa të 
zbresë nga shoku duhet të thithë sa më shumë ujë me sfungjer pa e hequr nga koka, pastaj duhet 
të hipi përsëri në shpatullat e shokut për të bërë rrugën në të kundërt. Sapo të arrijë në bazë çifti 
do të gjej një shishe të mbështetur në një mur. Lojtari me sfungjer në kokë duhet të hedhë sa më 
shumë ujë të jetë e mundur në shishe vetëm duke shtypur sfungjerin kundër shokut pa përdorur 
duart. Pastaj heq sfungjerin dhe ja kalon një shoku tjetër. Fiton skuadra që arrin të mbush shishen 
e para. 

Loje 4 Voulez vous banser avec moi (ju luani me mua) 

Objektivi:  Lojë për të tërhequr vëmendjen. 

Ambientimi:  Piratët e Antigua janë 2 javë në ishullin e Shën Adres; kanë ndihmuar banorët në 
rast emergjence. Tani u erdhi momenti të nisen, disa të rinj të ishullit vendosin se është momenti 
për të përshëndetur miqtë.. 

Materialet:  Karrige aq sa lojtar janë, heqim 1 më pak, një magnetofon me muzikë. 

Zhvillimi: Karriget vendoset në formën e një rrethi, lojtarët vrapojnë rreth karrigeve aq kohë sa 
zgjat muzika, në momentin kur mbaron muzika, ai lojtar që mbetet pa vend, dënohet. Fiton 
skuadra që merr më pak dënime. 

SHENJA E DITES: Kompasi 

LUTJA: 

O Zot Jezus, na mëso të orientohemi me anijen e jetës sonë për të kapërcyer detra dhe për të 
gjetur rrugët e drejta. Je ti kuptimi i jetës dhe ne jemi të gjithë kompastë të vegjël që t’i përdor në 
mënyrë që duke u sjellë rreth vetvetes të mund të mësojmë të respektojmë njëri-tjetrin dhe të 
gjejmë koordinatat e duhura për të arritur të gjithë së bashku synimin e fundit. 

Angazhimi: Të bëj një vepër të mire për fshatin/qytetin tim. 

 
 

8 STUHIA FORCA TETË 
 

Tema: NDIHMA 
Objektivi: Të bëhemi të ndjeshëm ndaj nevojave të të tjerëve… 

PERSONAZHET: George Barret, Philip Howe, të rinj të tjerë. (drejtori hynë në skenë më një 
mushama) 
Howe: Komandant, qielli po nxihet… do bjerë shi… 
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Barret: Ohhh! Do kemi shi! 
Howe: Fiiuhiu… po afrohet një stuhi! 
Barret: Dorëshkrimet, çfarë thonë dorëshkrimet? 
Howe: Thonë… do ketë një kohë të keqe, do ndërroni velat, do vendosni velat që e përballojnë 
stuhinë. 
Barret: çfarë thotë tjetër? 
Howe: Dorëshkrimet nuk thonë asgjë tjetër… vetëm se do jetë një stuhi e madhe në det… 
kujdes! 
Barret: Të bëjmë manovrën, shpejt, jemi në rrezik! 
Howe: Uluni velat… 
Barret: Lëvizni marinarë… ku jeni! Forca! 

Howe: Fiiiiuhiu… hidhni spirancën! 
Barret: Shtylla po përkulet… 
Howe: Dikush është ngjitur lart dhe po lëviz manovrën! 
Barret: Kush, ka hipur lart, kush po luan manovrën? 
Howe: Disa marinar provuan por nuk qenë të zotët… 
Barret: çfarë?!! 
Howe: Sa ngjiten, shiu, stuhia i përplasë për tokë, është shumë e fortë. 
Barret: çfarë? 
Howe: Ose të hidhen në det, ose vdekja është e sigurt! 
Barret: O Zot, ku jeeeee! Ndihmë! Ndihmë! (hyjnë në skenë 8 djem nga publiku) 
Djali: Zoti drejtor, na e le ne në dorë! 
Howe: Zoti qoftë me ju, nëse nuk do ja dilni, kjo stuhi do na përmbysë të gjithëve. (djemve ju 
kërkohet të imitojnë fjalët që komandanti e drejtori bëjnë, e bëjnë me mimikë trupi) 
Howe: Ja, si janë kapur për pjesët e anijes… 
Barret: Duken si majmunë…. 
Howe: Era i shtynë nga e majta në të djathtë… 
Barret: Shiu i bën që të zgjidhen nyjat… 
Howe: Ulërimë e tmerrshme… 
Barret: Të gjorët, janë lodhur, e rraskapitur… 
Howe: Janë lagur bërë qull, por nuk janë të shqetësuar… 
Barret: Ju lumtë! Po e mbrojnë njëri-tjetrin… 
Howe: Eh… po, po komandant, janë piratë të vërtetë…. 
Barret: Piratë DOC… 
Howe: Po ngrenë edhe velat e anijes… 
Barret: Urra, për anijen… 
Howe & Barret: Antigua shpëtoi! 
Howe: Ishit të mrekullueshëm, duhet të vlerësojmë skuadrën speciale që kontribuoi për 
shpëtimin e anijes, pa ju nuk mund të bënim asgjë! Një duartrokitje të fortë si shenjë falënderimi 
e vlerësimi…. Janë disa momente të anijes apo të një qyteti ose në historinë e personave, në të 
cilën gjithçka bëhet e vështirë. Por nëse askush nuk merr guximi të bëjë diçka për të ndryshuar 
situatën. Sot po njohim guximi e tetë personave, por duhet të gjithë të jemi guximtarë, të 
rrezikojmë për të mirën e përbashkët. Nuk do ketë stuhi të tjera, nuk do kemi nevojë për heronj, 
sepse e gjithë ekuipazhi di të bëjë atë që i është caktuar të bëjë! Fiiiiuhiu…! 
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AKTIVITETET FORMATIVE/ LOJRAT 

Aktiviteti: Si te shpëtojmë anijen nga stuhia. Bëjmë anijen me trupat  tanë, imitime fjalët e 
drejtuesit për shpëtimin e antigues. 
 

Loja 1 Zbarkimi 

Objektivi:  Të zhvillojmë përgjegjësinë e trupit dhe bashkëpunimin brenda skuadrës. 

Ambientimi:  Zbarkuesit kanë rënë në det... i takon ekuipazhit të zbarkimit të mbledhë sa më 
shumë perla që sa të hipin në anije të arrijnë të shesin sa më shumë perla në portin tjetër. 

Lojë në skuadra 

Materialet:  Topa të vegjël me ngjyra ose perla, shumë fletë, lidhëse si shenja dalluese. 

Zhvillimi: Një animator shpërndan shumë fletë të shënuara me emër, vendin dhe ngjyrën për 
secilën skuadër. Brenda fletëve është një numër në rritje dhe një pyetje gjithmonë e ndryshme, e 
rëndësishme është që në radhitje të ndryshme skuadrat të gjejnë të njëjtat pyetje. Këto duhet të 
jenë të bëra në mënyrë që secila skuadër ose secili lojtar i skuadrës mund të jap kontributin e tij. 
(p.sh. Pyetjet mund të jenë mbi historinë që i përket një argumenti që ka mësuar gjatë vitit ose 
mbi filmat vizatimor ose mbi telenovelat). Sa të filloj loja skuadrat vihen në kërkim të pyetjeve. 
Sa herë që e gjejnë pyetjen konsultohet me skuadrën dhe japin përgjigje animatorit që i ndjek, 
nëse përgjigjja është e saktë marrin një perlë. Numri i fletëve shërben për të kuptuar fëmijët se 
kanë kaluar etapat e lojës. Skuadrat lëvizin në fushë të gjitha njëkohësisht por duke u nisur nga 
vende të ndryshme. Lojtarët janë të vendosur në rresht indian të lidhur nga kavilja e djathtë në të 
njëjtën distancë njëri nga tjetri me një lidhëse dalluese. I takon atyre të vendosin se si të ecin pa u 
shkëputur. Çdo herë që shkëputen animatorët e skuadrës duhet të lidhin duke bërë nyje, përveç se 
humbin kohë skuadra do të ketë dhe vështirësi të eci sepse lidhëza është bërë më e shkurtër edhe 
vështirëson lëvizjen. Animatorët kontrollojnë që skuadra që vjen lë në vendin e duhur pyetjet e 
destinuara të tjerëve kur ti gjejnë, pa kërkuar t’i lexojnë ose t’i fshehin, penalizon humbjen e një 
perle ose penalizon në kohë. 

Loja 2 Arkipelagu i 5 shqisave (një grup ishujsh njëri pranë tjetrit) 

Objektivi:  Luajmë duke vlerësuar organet e shqisave. 

Ambientimi:  Ekuipazhi po lundron pranë ishujve të famshëm “5 shqisat”, ishujt shumë të 
njohur nga të gjithë lundruesit për gatishmërinë e njohjes së vendit, ofrojnë bashkëpunimin, 
asistencë dhe materialet e para. Edhe ekuipazhi vendos të zbarkojë për të rikuperuar ndihma të 
rëndësishme. 

Materialet:  enë plastike (gota, pjata, shishe...). shumë përbërës që mund të prekim, marrim erë, 
provojmë shijen, i shikojmë. P.sh.: sapun për trupin dhe shtëpinë, rërë, dhe (tokë), gurë të vegjël, 
miell, kafe pluhur dhe të lëngshëm, qumësht, kripë, sheqer, bukë, bar dhe gjethe, degë, fruta, 
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lëng frutash, ujë, kakao, çokollatë, etj. Etj. Do të jetë mirë dhe e rëndësishme të seleksionojmë 
materialet, që të ndahen si çmime për skuadrën fituese. 

Zhvillimi: Fëmijët në grup duhet të vizitojnë ishujt për të kaluar provën e propozuar nga 
animatorët. Çdo herë që kalojnë provën do marrin një “gjë të çmuar”, të lidhur me provën e 
kaluar, e rëndësishme për vazhdimin e udhëtimit. Loja nuk ka kohë por e rëndësishme është që 
skuadrat të arrijnë të rikuperojnë të gjitha materialet nga 5 ishujt. 

Ishulli i Orbus: Disa objekte vendosen mbi një tavolinë të mbuluar me një pëlhurë. Për pak 
sekonda hiqet pëlhura për të parë skuadra objektet e pranishme. Prova kalohet vetëm nëse 
skuadra arrin të listojë të gjitha objektet e pranishme mbi tavolinë. 

Ishulli i Nasup: Çdo lojtari, me sy të mbyllur, mban erë (nuhat) përmbajtjen e një numri gotash 
(sapun, erëza të ndryshme, ushqime, etj...). Prova kalohet vetëm nëse skuadra arrin të gjejë të 
gjitha substancat duke nuhatur. 

Ishulli i Manhand: Çdo lojtar, me sy të mbyllur, do të preki disa objekte ose substanca. Prova 
kalohet vetëm kur skuadra arrin të gjejë të gjitha substancat me nuhatje 

Ishulli i Singsound: Lojtarët, në grup, kanë sytë e mbyllur dhe të shpërndarë në një ambient të 
madh dhe të privuar nga pengesat, duhet të arrijnë të bashkohen që të bëjnë një thirrje (drejt një 
kafshe, një këngë...). Prova kalohet vetëm nëse skuadra arrin të bashkohet në një rreth të vetëm 
duke u kapur prej duarsh për 5 minuta. 

Ishulli i Dentes: Çdo lojtari provon pije ose ushqime të përzier në sasi të vogla (përzierje lëng 
frutash, qumësht me kafe, kola dhe lëng portokalli... bëni kujdes kush ka alergji dhe mos përzieni 
gjëra që mund të bëjnë reaksion). Prova kalohet vetëm nëse skuadra arrin të kuptojë të gjitha 
përbërësit e recetës së përzierë. 
 
LUTJA:  
Bej o Zot te jemi te vëmendshëm ndaj nevojave te te tjerëve, na ndihmo te kuptojmë se prindërit 
tanë mundohen dhe sakrifikojnë për ne, duam te falënderojmë për ta, dhe te lutemi t’u qëndrosh 
pranë e ti ndihmosh ne vështirësi te jetës.  
 
Angazhimi: Të imitoj prindërit apo animatoret, t’u dëgjojmë fjalën. 
 
 

9 FËMIJE E ÇFARE FËMIJËSH… 
 
Tema: DHUNTIA 
Objektivi: çdo njeri është i mbushur me dhunti, mjafton t’i zbulojmë dhe t’i nxjerrim ne pah. 
 
PERSONAZHET: Martin Flint, Barbara Frobisher, George Barret. (një zë jashtë skene) 
Zëri jashtë skene: Puerto Escondido! 
Marinarët: Urra për Puerdo Escondido! (mësuesja dhe kuzhinieri habiten për marinarët që 
përgjigjen në atë mënyrë) 
Frobisher: ç ‘është ky vend këtu? 
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Flint: Është Puerto Escondido…luks, luks… hotel me 5 yje! 
Frobisher: woooaaawww! 
Flint: Këtu banojnë njerëzit më të pasur të planetit… të tërhequr nga luksi, nga kasinot. 
Frobisher: Komplimente! 
Flint: Të zbarkojmë? Këtu janë të gjithë njerëzit e famshëm. 
Frobisher: Pashë komandantin që nuk ishte shumë entuziast dhe nuk po i pëlqen shumë kjo 
Puerdo Escondido. Anija jonë është shumë e varfër! 
Flint: Marinarët kanë nevojë ta marrin pak frymë në këtë vend të famshëm. 
Frobisher: Të bëjmë pazar në këtë vend është një idiotësi, këtu gjërat do kushtojnë shumë 
shtrenjtë. Nuk do ketë asgjë me çmime të arsyeshme si i duam ne. 
Flint: Të shkojmë e të shohim një herë, pse shikojmë s’bëhet çamet. (Flint i drejtohet publikut, 
cilët personazhe mund të ndalojnë e të jetojnë disa ditë në këtë ishull të mrekullueshëm…) 
Frobisher: (thonë emrat e personazheve)  Unë nuk i njoh fare këta persona. 
Flint: Ti nuk i njeh… shikoi marinarët tanë ç'po bëjnë! 
Frobisher: Po kërkojnë autograf të aktorëve, lojtarëve, top-modeleve e personazhet më të 
mëdhenj të botës. 
Flint: Nëse do ishte Morgan Barret do kishte kërkuar ndihma këtyre personave, kurse marinarët 
tanë kërkojnë autograf. 
Frobisher: Po më hahet një akullore. 
Flint: Ide e mirë, do ju pëlqejë edhe marinarëve. 
Frobisher: 10 dollar, për një akullore të vogël? 
Flint: 12 $ për një gotë qumësht. 
Frobisher: Hajdutë… asgjë më tepër se hajdutë… çfarë vi-pash këta? 
Flint: Më vjen keq për marinarët… se po ndihen të varfër në mes tërë këtij luksi. 
Frobisher: Do të ketë ndonjë përjashtim për ne? 
Flint: këtu nuk bëjnë asnjë përjashtim… ne jemi të gjithë njëlloj, të gjithë pa para. (hynë në skenë 
komandanti) 
Barret: Të jesh i pasur nuk është gjë e keqe. Por, kur bëhesh egoist, gjërat i mban për vetvete 
atëherë është gjë e keqe. Kur pasurinë e bashkëndan me të tjerët, bëhet bekim, dhe shtohet më 
shumë pasuria. Të vihemi dakord me pronarin e lokalit, ne po i këndojmë një këngë, dhe ai të na 
dhurojë akullore. Të këndojnë këngën tonë të piratëve. A jeni gati?!!! 
(aventura në Puerto Escondido mbaron me një karaoke të madhe, kërcime dhe këngë nga piratët 
për gjithë publikun) 
Flint: Jo vetëm kaq, por me lekët që mblodhëm nga publiku, paguam akulloret, dhe blemë 
shumë ushqime, fruta dhe perime për udhëtim. 
 
AKTIVITETET FORMATIVE/ LUTJA 
Aktiviteti: Te shprehim talentet tona, çdo grup përgatit një kënge, poezi apo gjë tjetër qe fëmijët 
dine! 

LOJË E MADHE 

Loje 1: Mbushim kuzhinën 

Objektivi:  Të vlerësosh dhe favorizosh zhvillimin e aftësive vetjake. 
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Ambientimi:  Pas disa javë udhëtimi ushqimet në kuzhinë fillojnë të prishen. Është momenti, 
për piratët e Tarta Town, që të zbresin sërish në tokë për të bërë furnizimin përpara se të nisen në 
det në kërkim të thesarit. 

Materialet: Për çdo skuadër është e nevojshme të përgatisësh dhe të pozicionohesh në vendin e 
identifikuar si “bazë”: një (qymyr), letër e hollë, vaj, kripë, fara të ndryshme, pjata, gota dhe 
lugë, pirun, thika plastike dhe paceta buke, një pirun i madh kuzhine. Përkundrazi është e 
nevojshme një tavolinë për çdo pozicion. 

Zhvillimi: Çdo skuadër, duke lëvizur në grup, të përshkojë fushën e garës në kërkim të “pikave 
të kuzhinës” të ndryshme ku do të jetë e mundur të rikuperohen ushqimet. Pasi të gjendet një 
pikë e lojës, të rinjtë piratë, do të gjenden përballë pronarit të ushqimeve (animator) që përpara 
se t’ju japë pak nga ushqimet e tyre do të vërë në provë fëmijët. Vetëm nëse prova do të kalohet 
do të merret një ushqim të rëndësishëm për përgatitjen e drekës. Ndërsa më i madhi do të jetë i 
angazhuar në kërkimin e ushqimeve disa lojtarë do të qëndrojnë në bazën e tyre për të përgatitur 
ushqimin tek një animatori ekspert. Pasi të jenë mbledhur të gjithë përbërësit, e gjithë skuadra do 
të bashkëpunojë në realizimin e drekës (dreka e tyre e vërtetë). Do të shënohen pikë për 
origjinalitetin e pjatës, për angazhimin do të jetë kështu e nevojshme të përgatiten disa sfida të 
thjeshta të cilëve do t’i nënshtrohet skuadra çdo herë që ajo takon një “pikë kuzhine”. Në fund të 
sfidës do të dorëzohet një përbërës të nevojshëm për përgatitjen e drekës. 

Loje 2. Oficeri parë Rossella Teach dhe Rebelët e Antigua 

Objektivi:  Të dish të respektosh rregullat e dhëna dhe të dish të luash me fantazi. 

Ambientimi:  Fatkeqësisht gjatë lundrimit disa marinarë të lodhur nga udhëtimi, fillojnë të 
ankohen dhe dëshirojnë të kthehen në shtëpi. Për të zgjidhur problemin oficeri i parë Rosella 
Teach merr situatën në dorë për të vënë rregull në bord. 

Zhvillimi: FAZA E I: Të gjithë fëmijët janë në hapësirën e garës. Në fillim të lojës një marinar 
(edukator) tregon historinë e oficerit të parë Teach. Në një farë pike thotë një komandë: “Është 
duke ardhur oficeri i parë Teach” (hyn për pak minuta animatori). Me komandë të gjithë 
pjesëmarrësit, të mësuar pak më parë nga animatori, duhet të vihen rresht dhe me kujdes përpara 
“oficerit të parë”. Pas këtij urdhri Rossella Teach i shpjegon ekuipazhit te vet si është bërë anija 
duke u nisur nga urdhra të tjera. Nëse thërret: “Të gjithë në kuvertë”, fëmijët s’postohen, me 
shpejtësi, në këndin e caktuar të fushës. Oficeri i parë mund të thërrasë: “ana e djathtë” ose “ana 
e majtë”, për të dërguar fëmijët në zonën që përfaqësojnë bordin e anijes. Pas komandave të para, 
animatori që prezanton Rossella Teach mund të nisë edhe urdhra të tjera, si të lajmë urën ose 
veprimeve të tjera, që marinarët duhet të përsëritin. Të një rëndësie themelore për arritjen e lojës 
është urdhri: “Të gjithë në kuzhinë!”, d.m.th. zona pas kuvertës, përcaktuar për procesin e lojës. 

FAZA E II: Me paraqitjen e të gjitha “urdhrave”, oficeri i parë përdor në vazhdimësi komanda të 
ndryshme, fëmijët duhet të ndjekin pa gabime. Loja vazhdon kështu deri kur fëmijët fillojnë të 
bien në gabim. 

FAZA E III: Në këtë moment fëmijët që kanë gabuar, duhet të lënë anijen duke mos njohur 
oficerin e i Teach. Këta fëmijë pozicionohen në një zonë në anë të djathtë ose të majtë të anijes, 
pranë animatorit. Në këtë pikë është e mundur të niset një urdhër i ri: “Arrijnë rebelët e 
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Antiguas! Hyjnë atëherë në lojë të gjithë fëmijët të parët të eliminuar, që kërkojnë të prekin më 
shumë marinarë për t’i torturuar. Marinarët e shkretë, për të shpëtuar nga prekjet e tyre, duhet të 
arrijnë zonën e kuzhinës përpara se të jenë prekur. Në këtë fazë të tretë, kështu, marinarët mund 
të bëhen rebelë të tjerë në dy mënyra: 

• Duke gabuar ndaj urdhrave të Rossello Teach; 
• Duke qenë të prekur nga fëmijë të tjerë rebelët e Antigua. Fiton marinarë që 
mbetet në garë deri në fund. 
•  

Loje 3 Ndihmës marinari 

Objektivi:  Të arrish të kuptosh rëndësinë e ndarjes së punëve në faza dhe të përballosh një 
problem herë pas here duke bashkëpunuar me shokët për të gjetur zgjidhjen. 

Ambjentimi:  Mbi anije ka shumë gjëra për të bërë që i takojnë ndihmës marinarit. Të pastrosh 
urën, të qërosh patate dhe... të lash veshjet! Sot ka me të vërtetë shumë punë për të bërë dhe për 
këtë mendojnë të përfshijnë të gjithë ekuipazhin në këtë shërbim. 

Materialet:  Copa litarësh dhe kapëse rrobash. 

Roli i Animatorit:  Një përgjegjës dhe një animator për skuadër. 

Zhvillimi: Çdo skuadre i është dhënë 5 copa litarësh (shirit i bardhë dhe i kuq, ose lidhëse 
këpucësh, etj.) me gjatësi 30cm për çdo lojtar. Lidhësja duhet të jetë e futur brenda në llastikun e 
pantallonave në mënyrë që të formojë një “litar” rreth 20m. Pjesëmarrësit në lojë shpërndahen 
lirisht në vendin e lojës. 

PJESA E I – Filli për të varur 

Me fillimin e lojës lojtarët duhet të kërkojnë të marrin “litarin” e kundërshtarëve duke bërë të 
mundur që mos t’ju merret litari i tyre. Litarët e marrë duhet të çohen tek edukatori i caktuar për 
skuadrën e tij që lejon të hyjë në lojë lojtari që ka qenë i privuar. Me mbarimin e lojës çdo 
skuadër duhet të lidhë copat e litarëve ndërmjet tyre në mënyrë që të formoje një ose më shumë 
litarë të gjatë. 

PJESA E II - Kapëset 

Përpara se të marrin kapëset e nevojshme për të varur rrobat duhet “të lahen”: një lojtar për 
skuadër duhet të jetë emëruar “larës”. “Larësi” ka detyrën e vështirë për të “duruar” peshën e 
rrobave që duhet të lahen. Një skuadër çdo herë, ka 1 minutë kohë për të futur më shumë veshje 
të mundshme djalit të zgjedhur. Veshjet duhet të jetë të futura dhe jo të mbështetura. Skuadra do 
të marrë dy kapëse për çdo veshje të futur.  

PJESA E III – Është ora.... për të varur 

Pasi të jetë realizuar litari dhe të kenë marrë kapëset, çdo skuadër duhet të gjejë një vend ku 
mund të fiksojë shkopinjtë në mënyrë për të realizuar një varëse rrobash. 

Fiton skuadra që arrin të varë numrin më të marr të rrobave. 
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Loje 4 Antigua dhe barka 

Objektivi:  Lojë për të favorizuar dëgjimin dhe bashkëpunimin midis lojtarëve të skuadrës. 

Ambjentimi:  Anija ka kërcyer shkëmbinjtë ujorë. Është e nevojshme të hidhet speranca për të 
bërë furnizimin. Për të bërë këtë duhet të ndihmojmë barkat tona që të gjejnë drejtimin e duhur 
për të evituar shkëmbinjtë në ujë dhe në tokë. 

Në skuadra. 

Materialet:  Një litar për çdo skuadër, një shami (për të mbyllur) për skuadrën, shkumës për të 
shënuar rrugën, tullumbace dhe shkopinj të vegjël për të bllokua tullumbacet në tokë. 

Zhvillimi: Të shpërndahen skuadrat gjatë rrugës së shënuar në një distancë nga njëra-tjetra. Çdo 
skuadër do të përfaqësohet nga një anije dhe një barkë. Barka do të përfaqësohet nga një anëtar i 
skuadrës me sy të mbyllur ndërsa anija do të përbëhet nga lojtarët e bashkuar nga një litar. Litari 
do të ketë një kufi di dy metra të lirë që do të shërbejë në barkë për të drejtuar barkën duke 
ndjekur rrugën e shënuar. Fëmijët që përbëjnë anijen duhet të drejtojnë, nëpërmjet komandave 
me zë, barkë e mbyllur. Gjatë rrugës do të ketë pengesa të prezantuar me tullumbace të 
mbushura me ujë dhe ajër që do të duhet të evitohen. E gjitha kjo duhet të jetë bërë mbajtur të 
tërhequr litarin që bashkon barkën me anijen dhe pa i prekur pengesat. Në rast gabimi arbitri do 
të japë dënime. 

Loje 5 Një për të gjithë e të gjithë për një 

Objektivi:  Të mësosh cilësi të reja të shokëve që janë në aventurë. 

Ambjentimi:  Antigua është në lundrim prej ditësh, kapiteni dhe anëtarët e ekuipazhit, duan të 
përgatiten sa më mirë për zbarkimin në Santa Cruz. Për të bërë këtë vendosin sesi çdo fëmijët 
duhet të përgatitet për t’u përballur me çdo situatë duke marrë numrin më të madh të cilësive të 
mundur në mënyrë që të jenë gati për çdo situatë... 

Materialet:  Një tapë për çdo lojtar. Një kartelon të bardhë dhe një penel për çdo skuadër. 

Zhvillimi: Në brendësi të hapësirës së lojës caktohet një bazë e vogël për çdo skuadër. Brenda 
çdo baze ulet një anëtarët i skuadrës me kartelon dhe penel: Shkruesi i bordit. Të gjithë 
lojtarëve të tjerë u jepet nga një tapë. Me fillimin e lojës të gjithë lojtarët drejtohen në fushën e 
garës: qëllimi konsiston në prekjen e një lojtari të skuadrës kundërshtare për ta mundur në duel. 
Objekti i sfidës është një tapë: të dy kundërshtarët numërojnë me zë të lartë deri në pesë, në këtë 
pikë, duke lëvizur, duke bërë gjoja dhe duke luajtur me dinakëri kërkojnë të godasin, duke 
tërhequr tapën, pjesa e këmbës së kundërshtarit që shkon nga gjuri tek këmba. Kush është i 
goditur i pari ka humbur sfidën. Në këtë pikë humbësi duhet t’i mësojë fituesit, në mënyrën më 
të mirë të mundur, një aftësi (cilësi) të tijën, një gjë që ai mendon se di ta bëjë mirë (p.sh. të luaj 
tenis, të qëndisë etj.). Mësimi mund të jetë i shoqëruar me gjeste dhe lëvizje që fituesi është i 
detyruar t’i mësojë. Në fund të mësimit të shkurtër lojtari humbës mund të kërkojë një 
konkurrent tjetër për ta sfiduar, ndërsa fituesi shkon në bazën e vet për t’i komunikuar arbitrit 
fitoren dhe emrin e personit nga i cili e ka marrë. Pasi ta kenë “shkruar në bord” ka shënuar një 
cilësi të re konkurrenti kthehet në fushë për sfida të reja. 
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Kujdes në provime: Disa animatorë përfaqësues të Kapitenit dhe anëtarët e tjerë të ekuipazhit, 
ndalojnë herë pas here një lojtar dhe nga këta prezantojnë një cilësi të marrë nga kundërshtari. 
Nëse kapiteni ose të ngarkuarit e tjerë nuk mbetet të kënaqur nga shpjegimet do të urdhërojnë 
“shkruesin e bordit” të fshijë këtë cilësi. Fiton skuadra që në fund do të ketë marrë numrin më 
të madh të cilësive. 

Loje 6 Për një mije balena, stuhia! 

Objektivi:  Favorizon përqendrimin dhe gatishmërinë të reflekseve të pjesëmarrësve në lojë. 

Ambjentimi:  Ky ekuipazh nuk ishte i përgatitur! Tashmë prej katër ditësh nuk frynte erë: velat 
e Antiguas vareshin tek shtiza... në një farë pike, njërit prej marinarëve më zbavitës, i lind një ide 
për të ngritur moralin ekuipazhit dhe ndoshta edhe velat... 

Lojë në skuadër. 

Materialet:  Materiale për të  

Zhvillimi: Kampi i lojës është i ndërtuar sipas skemës poshtë (diametri i rrethit duhet të jetë 
rreth 1 metër e gjysmë). Të dy skuadrat shpërndahen në rreshta jashtë vijës së shënuar në kamp 
dhe pjesëtarët e skuadrave numërohen sipas numrit progresiv. Me thirrjen e animatorit, lojtarët e 
secilës skuadër të cilëve iu është besuar numri i thirrur vrapojnë dhe shpërndahen në pozicionet 
respektive të nisjes. Çdo lojtar, pasi të ketë hyrë me të dy këmbët në kuadratin e tij të nisjes, 
duke vrapuar në sensin orar dhe pa u future në rreth, duhet të vrapojë mbas kundërshtarit duke 
kërkuar ta kapë atë. Lojtari që arrin të kapë kundërshtarin i jep një pikë skuadrës së vet. Do të 
veprohet kështu për të gjithë numrat. Me mbarimin e kohës së caktuar, skuadra që ka mbledhur 
më shumë pikë, fiton lojën. 

Variante: Duke thërritur dy lojtarë çdo herë, të gjitha veprimet e parashikuara do të zhvillohet 
me krahë, përfshirë hyrjen në pikën e nisjes. 

Sugjerime për animatorët: Arbitri duhet të kontrollojë që çdo lojtar niset vetëm pasi të ketë 
kaluar me të dy këmbët kuadratin e nisjes dhe që asnjë lojtar të hyjë në rreth. 

Shënim. Nëse lojtarët janë shumë të vegjël është e nevojshme të shënohen në kampin e lojës 
edhe dy shigjeta që tregojnë drejtimin nga duhet të fillojnë të vrapojnë rreth rrethit. 

Loje 7 Puerto Escondido 

Objektivi:  Favorizon bashkëpunimin, solidaritetin dhe shpirtin e grupit ndërmjet pjesëtarëve të 
skuadrës. 

Ambientimi:  Të gjitha skelat e Antigua, Puerto Esconido ishte ai më “në” (ose “cool” siç thonë 
anglezët): kishte me shumicë Jahte luksoze dhe hotele me pesë yje... ekuipazhi duhet të zbrazë 
në tokë, por përpara së gjithash është e nevojshme... të kenë veshjen e duhur. 

Materialet:  Një çantë shpine për skuadër, veshje qesharake (kapele të çuditshme, këmisha të 
argjendta, pantallona të mëdha, syze dielli, dhe çdo gjë tjetër... sa më shumë të ketë më mirë 
është) dhe dy karrige për skuadër. 
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Zhvillimi: Dy skuadrat vendosen në rresht indian përtej vizës së nisjes. Me sinjalin e animatorit i 
pari i rreshtit niset dhe ulet në karrigen e parë ku do të gjejë një çantë të mbushur me veshje të 
çuditshme. Vë çantën në shpinë dhe vrapon drejt karriges së dytë. Pasi të ketë arritur në 
destinacion, hap çantën dhe fillon të veshë të gjitha veshjet dhe aksesorët e pranishëm në çantë, 
edhe në mënyrë të çrregullt (p.sh. pantallonat në kokë). Pasi të ketë mbaruar së veshuri, kthehet 
me vrap drejt karriges së parë, zhvishet përsëri dhe vendos gjithçka në çantë, duke e lënë mbi 
karrige. Në fund, kthehet tek skuadra, duke i thënë nisjen të dytit dhe kështu me radhë të gjithë 
deri tek i fundit. Skuadra që qëndron në bazë duhet të mbështesë shokut duke thirrur emrin e tij 
ose atë të skuadrës në vazhdim. Skuadra që përfundon i pari operacionin do të fitojë lojën. 

SHENJA E DITES Lundër 

LUTJA: 

O Zot Jezus, duke na dhuruar jetën na ke vënë përballë gjërave të bukura dhe të vështira të jetës. 
Na ndihmo që të mos e harrojmë praninë tënde në momente të lumtura e bëj që të mos 
shkurajohemi në momente të vështira. Të largohesh nga vështirësitë është gjëja më e thjeshtë, ti 
na ke mësuar se një i krishterë i mirë i përballon gjithmonë problemet duke qenë i fortë e duke 
patur kurajë. 

Angazhimi: Të dhuratat që Zoti me ka dhënë kuptoj  
 
 

10. ÇFARË TË DUHET, ÇFARË PO KE! 
 
Tema: DHUNTIA 
Objektivi: Te kuptojmë dhuntitë qe Zoti na ka dhënë. 
 
PERSONAZHET: Tom Craham, Martin Flint, Barbara Frobisher, zë jashtë skene (Prifti dhe 
mësuesi po flasin me njëri-tjetrin me një makinë llogaritëse të madhe në dorë) 
Flint: Sipas llogarive të mija jemi afër ishullit të thesarit! 
Craham: Sa mendon se mund të kushtojë thesari i Morgan Barret-it? 
Flint: Nëse baulja do jetë e ngjashme me atë që kemi lënë në Qytet, mund të jenë 8 tonelata! A e 
merr vesh, 8 tonelata? Janë më shumë se 200 milion dollar! 
Craham: Për mua, janë më shumë se 300.  
Flint: Të vëmë bast se kush e gjen sa janë në baule? 
Craham: Të gjejmë thesarin do të thotë për marinarët të fillojmë jetën si ishte më parë; shkolla, 
lojërat, miqësia etj.  
Flint: Do e mbajmë thesarin për veten tonë, pasi t’i kemi paguar marinarët, fillojmë e shijojmë 
jetën tonë këtu në Karaibe! 
Craham: Këtu jemi afër parajsës tokësore dhe ishujve më të bukur: vende ku njerëzit nuk plaken 
kurrë. 
Flint: Kemi punuar shumë, e rrezikuar shumë për të arritur deri këtu. Unë mendoj se është e 
drejtë që thesarin ta mbajmë për veten tonë. 
Craham: Jam dakord! 
Frobisher: Turp, turp! (Kuzhinieri sillet nëpër publik duke I shikuar në sy të gjithë) 
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Frobisher: Turp, e harruat TartaTown? Nuk po mendoni më për familjet tuaja, për miqtë tuaj? 
Po mendoni vetëm për veten tuaj? Nuk keni mësuar asgjë nga kjo aventurë? Mendoni se thesari 
do ju bëjë të lumtur? A nuk e shihni si jeni njëri kundër tjetrit! 
Flint: Ndoshta… 
Frobisher: Ne, kur ta gjejmë thesarin, nuk do e hapim fare baulen. Si ta gjejmë ashtu do e çojmë 
tek kryetari Flint! Do jetë ai që do e hapë i pari, dhe do na thotë si do i shpenzojmë ato para për 
të mirën e qytetit. Ne që kemi jetuar shumë javë në bashkim, solidaritet, nuk do i sjellim qytetit 
shkandullin e hajdutëve, por dëshminë se vetëm këto virtyte e bëjnë të rritet bashkësia jonë! Jeni 
të gjithë dakord? 
Të gjithë: Dakord! 
(Një zë jashtë skene lajmëron ishullin e thesarit. Komandanti dhe drejtori me një dylbi të madhe 
shohin në horizont) 
Barret: Drejtor! Kontrolloi koordinatat! 
Howe: Koordinatat korrespondojnë! Ky është ishulli i thesarit! Fiiihiu…! Arritëm! 
Barret: Kemi ardhur në vendin e duhur por në kohë të gabuar. 
Howe: Në çfarë kohe duhej të vinim? 
Barret: Vetëm gradaçela, shtëpi , tym e smog!  
Howe: Baulja, thesari, ku janë? Pika e saktë ku ishte vendosur thesari është kjo! E këtu është një 
gradaçel i madh. 
Barret: Të kthehemi në shtëpi!  çfarë t’i themi Kryetarit të bashkisë? 
Howe: Mos t’i themi asgjë derisa të arrijmë tek TartaTown, pastaj t’i themi se nuk kishte asnjë 
thesar atje, ose dikush tjetër e kishte marrë më përpara, tani nuk mund të bëjmë asgjë më! 
(hyjnë në skenë dy marinarë të rinj të Antigues) 
Marinari 1: Të qëndrojmë ndonjë ditë sa të vizitojmë qytetin dhe të blejmë ndonjë gjë. 
Marinari 2: Sa të ngushëllojmë vetveten. (marinarët  janë të interesuar të shohin veprat e artit) 
Marinar 1: Shiko! Sa baule e madhe tamam si ajo e kryetarit Flint! 
Marinari 2: Ka një didaskali: “Kutia e thesarit të kapitenit Morgan Barret. E gjetur bosh në 
1993, gjatë gërmimeve për ndërtimin e gradaçelit Philips. Studiuesit po mendonin, pse e kanë 
groposur kur ajo ishte bosh”. 
Marinari 1: Është thesari ynë! 
Marinari 2: Po, por ishte bosh! 
Marinari 1: Ti e beson këtë gjë? 
Marinari 2: Të shkojmë tek drejtori! 
Drejtori: Po, djem, baulja ishte bosh. Unë i mora gurët e çmuar dhe ju bëra edhe dokumentet! 
Marinari 1: Ka shumë javë që po udhëtojmë për të gjetur këtë baule dhe thesarin e Morgan 
Barret! 
Marinari 2: Na jepni të paktën baulen ta çojmë në shtëpi. Do të jetë prova e angazhimit tonë. 
Drejtori. Mund ta merrni, fundi i fundit është një objekt i rregullt, që mund ta futni në sallën tuaj 
për të vendosur gjërat që do gjejmë tani e tutje. (skena zhvillohet në portin e Antigues, ku 
drejtuesi fishkëllen për nisjen.) 
Howe: Fiiihiu…! Hidhe spirancën! 
Barret: Një kthim i pritur… me baule bosh! 
Howe: Sa mund e lodhje, sa para të shpenzuara, për një baule bosh! 
Barret: Me të vërtetë kemi falimentuar! 
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Barret: S’është e vërtetë… kemi mësuar shumë gjëra… jemi bërë miq, kemi shërbyer dhe bërë 
mirë. 
Howe: Flamurin e Tarta Tawo e sollëm me nder. 
Barret: Nuk po kthehemi të pasur, por me nder! 
Howe: Nisemi! Hapni velat drejt e në shtëpi!!! 
 
AKTIVITETET FORMATIVE/ LOJRAT 
Aktiviteti: Te shprehim talentet tona, çdo grup përgatit një kënge, poezi apo gjë tjetër qe fëmijët 
dine! 
 

Loje 1 Sfidat në Antigua 

Objektivi:  Vetëkontroll dhe vetëvlerësim. 

Ambjentimi:  Ekuipazhi është nisur nga Shën Andrea dhe në zemrat e të gjithë shfaqej gëzim i 
sinqertë fryt i solidaritetit të dhënë. Tani të rinjtë piratë janë shumë të qetë dhe janë gati të 
përballojnë sfidat e reja. E para është hedhja e kapitenit për të mbajtur të gjithë të rinjtë piratë tek 
litari. 

Materialet:  letra, tapa në formë rrethi ose objekte të vogla që mund të prezantojnë “hardhitë”. 

Zhvillimi: Të shpërndarë. Me “fillimin” sfidohen kundërshtarët për të marrë të tjera hardhi. Për 
të filluar sfidën mjafton të prekësh një kundërshtar duke thënë “Antigua!” 

Kështu fillon loja e vërtetë. Pasi janë sfiduar, bëjnë një provë nëpërmjet shumës së numrave të 
dalë nga një radhë e “BIM BUM BAM”. Në këtë pikë hardhitë mund çohen tek përgjegjësi që do 
të japë një jetë të re për të lejuar vazhdimin e lojës. 

Loja 2 Hipoteza të sfidës 

Numrat 1 dhe 6: Qesh mirë kush qesh i fundit 

Zhvillimi: të dy konkurrentët shikohen dhe duhet të kërkojnë të bëjnë për të qeshur sfidantin pa 
arritur të qeshin vetë ose të gjunjëzohen. 

Numrat 2 dhe 7: Kush e mban më shumë frymën 

Zhvillimi: të dy konkurrentët duhet të mbajnë frymën. Fiton kush arrin ta mbajë më shumë 
frymën. 

Numrat 3 dhe 8: Sy hapur! 

Zhvillimi: të dy konkurrentët duhet të hapin sytë pa përplasur qerpikët. Fiton kush arrin të 
qëndrojë më gjatë pa përplasur qerpikët. 

Numrat 4 dhe 9: Zë i gjatë 

Zhvillimi: pasi të kenë zgjedhur një zë, dy fëmijët duhet të nxjerrin tingullin e zërit të vendosur. 
Fiton kush arrin të mbajë më gjatë zërin pa marrë frymë. 
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Numrat 5 dhe 10: Hidh e prit 

Zhvillimi: duhet të zgjidhet një shkronjë. Në këtë pikë, me turne, çdo lojtar thotë një emër që 
fillon me shkronjën e zgjedhur. Fiton kush nuk gabon, domethënë kush arrin të thotë fjalë pas 
fjale pa përsëritur një emër të thënë ose të gjendet fjala me kohë jo më shumë se 5 sekonda. 

Loja 3 Shenja e fundit 

Objektivi:  Krijimi i shpirtit të skuadrës nëpërmjet vlerësimit të talenteve të ndryshme. 

Ambjentimi:  Pas një pelegrinazhi të gjatë piratët e Tarat Town-it janë në kërkim të shenjës së 
fundit që do t’i çojë tek thesari. Bëhet fjalë për një pergamenë të vjetër mbi të cilën është shënuar 
rruga misterioze drejt gjysmën finale, por për të marrë pergamenën piratët tanë duhet të kalojnë 
prova të guximshme. 

Materialet:  Dy batanije për skuadër, një pergamenë – çmim, ndonjë fletë të bardhë dhe një penë 
për skuadër, të thëna dhe shkrime të përgatitura përpara. 

Zhvillimi: Skuadrat, të mbledhur në pikën e nisjes së lojës duhet të përballojnë hapin e parë drejt 
kërkimit “të shenjës së fundit”, pergamena përfundimtare. 

Loje 4 PROVA FILLESTARE  

Lojtarët e çdo skuadre duhet të arrijnë në argsh shenjën e parë. Sistemohen në rresht indian 
brenda vijës së nisjes dhe kanë përpara tyre dy batanije (argsh) të njëjta në tokë. Me “sinjalin” e 
animatorit, të gjithë lojtarët vendosen njëri pranë tjetrit mbi batanijen më të largët. Dy lojtarë të 
skuadrës do të qëndrojnë në këmbë dhe do të parashikojnë të s’postojnë batanijen e parë përpara 
të dytës. E gjithë skuadra, duke u rrotulluar do të s’postohet mbi batanijen e lirë duke avancuar 
drejt përpara dhe duke liruar batanijen tjetër. Në këtë pikë të dy konkurrentët që janë në këmbë 
do të parashikojnë të s’postojnë sërish batanijen e lirë dhe kështu derisa të arrijë në fund ku 
gjendet animatori që do të ndjekë skuadra në të gjithë rrugën dhe që dorëzon shpejt 
konkurrentëve shenjën e parë. Në këtë pikë fillon kërkimi: çdo skuadër duhet të s’postohet në një 
rrugë të përbërë nga 8 etapa të përbëra nga katër vende-provash dhe nga katër vende të përbërë 
nga shenja të thjeshta të alternuara: 

A: PROVA E POEZISË 

B: SHENJA – mesazhi i shifruar me seri numerike 

C: PROVA POPULLORE 

D: SHENJA – mesazhi scout 

E: PROVA E EKUILIBRIT 

F: SHENJA – mesazhi gjetur 

G: PROVA SHITËS (MAKARONASH) 

H: SHENJA – mesazhi fotografik 
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Skuadrat do të përballin rrugën nga pika të ndryshme. Nëse mendojmë një simulacion me katër 
skuadra, secilës skuadër do t’i dorëzohet një shenjë: 

skuadra e kuqe – shenja B 

skuadra e verdhë – shenja D 

skuadra e jeshile – shenja F 

skuadra blu – shenja H 

Në fund të përshkrimit skuadrat do të gjejnë shenjën që do ta çojë tek pergamena (e fshehur në 
sheshin qendror) sipas kësaj radhe: 

Skuadra e kuqe do ta gjejë në pozicionin B 

Skuadra e verdhë do ta gjejë në pozicionin D 

skuadra jeshile do ta gjejë në pozicionin F 

skuadra blu do ta gjejë në pozicionin H 

Në fund të çdo prove skuadrat do të marrin një shenjë për të arritur në vendin ku fshihet shenja 
në vazhdim. Shenjat do të jenë të fshehura në vende të caktuara dhe do të jenë të gjetura sa është 
shkruajtur në kartonat me ngjyra të skuadrave. 

Arbitrat që ndjekin skuadrat duhet të kontrollojnë që asnjë të mos prekë ose s’postoje shenjat e 
skuadrave të tjera. 

PROVA E POEZISË Në ishullin në të cilin keni arritur çdo mik duhet të këndojë me gjeste për 
të qenë i pranuar nga popullsia e vendit. Është e nevojshme të realizohet një kompozim që të 
përmbajë fjalët PIRAT, ISHULL, THESAR, TARTATOWN, KËRKIM, MISTER, TALENT 
dhe EMRIN E SKUADRËS, të paktën një numër të ndryshëm të barabartë me dyfishin e 
lojtarëve të skuadrës (shembull. Skuadra ka 10 persona, poezia me 20 rreshta). 

PROVA POPULLORE Ishulli që është duke ju pritur dashuron traditat dhe rrënjët që gjenden 
mbrapa çdo populli, por për të treguar jetën tuaj keni nevojë për një ndihmë. Lojtarët e skuadrës 
duhet të gjejnë të paktën 5 kalimtarë të disponueshëm për të kënduar së bashku me pjesën e 
mbetur të skuadrës një këngë tradicionale-popullore (ideale të gjesh persona të vjetër). 

PROVA E EKUILIBRIT Ishulli në të cilin keni arritur është më i vogli i botës, nuk mund të 
qëndrojmë të gjithë së bashku. Të gjithë lojtarët e skuadrës duhet të arrijnë të qëndrojnë në 
këmbë, të bashkuar, për të paktën 10 sekonda duke qëndruar e gjithë skuadra mbi vetëm pak 
këmbë. Për të përcaktuar numrin e këmbëve mjafton të bësh këtë llogaritje të vogël (numri i 
pjesëmarrësve -3. P.sh: skuadra prej 12 lojtarë. Skuadra duhet të qëndrojë vetëm mbi 12-3=9 
këmbë). 

PROVA E SHITËSIT TE MAKARONAVE Keni arritur në tokën e shitësve të makaronave që 
po del nga një luftë civile . Kuponët kanë krijuar një lëmsh duke përzier të gjitha llojet e 
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makaronave që ishin në qytet. Konkurrentët duhet të ndajnë 3 kg makarona të ndryshme në bazë 
të formatit të përzier (e këshillueshme 6 tip makaronash -1/2 kg secili). 

SHENJE E SHIFRUAR Tregimi drejt pozicionit pasardhës do të jetë e përgatitur mbi një fletë 
letre aleancë kuturu. Mbi fletë do jetë një seri numerik që do të tregojë shkronjat për t’u patur 
parasysh për të formuar shenjën e saktë. 

(shembull: tekst: DFOSCHKIUTSNCPAHECLOCD, seri numrash 5-8-15-20, mesazh i shifruar: 
DFOSCHKIUTSNCPAHECLOCD, mesazh i deshifruar: CIAO) 

SHENJE SCOUT Të drejtosh skuadrën në shenjën pasardhëse nëpërmjet shenjave tipike. 
Shembull: 30 hapa në drejtim të Kishës, 5 hapa drejt të djathtës suaj, 50 hapa milingone drejt 
qendrës. (Variante: do të duhet të jepen shenja duke treguar pikat kyçe. Në këtë rast duhet t’u 
jepet skuadrave një hartë të vendin dhe një busull). 

SHENJE GJETJEJE Bëhet fjalë për një shenjë të thjeshtë të shkruar nëpërmjet një kënge të 
shkurtër ose për të gjetur në rimë me pjesën e fundit për të plotësuar duke kërkuar të bëjë rimë 
me pjesën e fundit. 

(shembull  vrapo forca mos ndalo 

   kërkimi yt nuk duhet të ndalet 

   tashmë jemi, jemi pranë, 

   shko shpejt në Qendër... 

Natyrisht animatorët duhet të jetë të aftë të identifikojnë me këtë shenjën e një vendi shumë të 
njohur të frekuentuar nga fëmijët. 

SHENJE FOTOGRAFIKE T’ju jepet skuadrave një foto me vendin ku do gjendet prova 
pasardhëse. 

Loje 5 ARRITJA NË SANTA CRUZ DHE KTHIMI  NË TARTATOWN 

Në Santa Cruz në kërkim të thesarit 

Objektivi: të kuptosh se për fat të keq jo gjithçka mund të kontrollohet dhe të orientohet si duam 
ne. 

Ambientimi: ekuipazhi i Barret-it ka hyrë në qytetin e Santa Cruz-it, ekuipazhi është pak e 
zhgënjyer sepse në qytet nuk gjendet asnjë gjurmë e thesarit. Sillen rreth e rrotull nëpër qytet në 
kërkim të ndonjë shenje që mund t’i çojë tek thesari. Njëri ndër më të rinjtë i afrohet kapitenit 
dhe i pëshpërit…”po sikur të shikojmë tek Muzeu?”. Kapiteni pranon me shumë kënaqësi idenë 
dhe tani nuk mbetet tjetër përveçse të zgjidhet një problem…duhen gjetur biletat e hyrjes që 
jepen në homazh sepse nuk kanë para për të blerë. 

Loja me skuadra. 

Materialet: Fletë 10x10 cm. të palosur në katër dhe brenda duhet të kenë pikët e shkruara (për 
50 fëmijë: 2 fletë që duhet të kenë të shkruar se vlejnë 20 bileta homazh, 5 fletë që të kenë të 
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shkruar se vlejnë 10 bileta homazh, 10 fletë nga 5 bileta  homazh, 25 fletë me nga 3 bileta 
homazh, 35 fletë me nga 2 bileta homazh, 50 fletë me nga 1 biletë homazh). Një udhëheqës, një 
referues për skuadër, arbitrat dhe kontrolluesit. 

Zhvillimi: Para se të fillojë loja animatorët duhet të shpërndajnë në mënyrë rastësore biletat e 
përgatitura në fushën ku do të bëhet gara. Disa do t’i vënë në mënyrë të dukshme dhe disa të 
tjera më të fshehura. Pasi ka mbarura përgatitja, çdo pjesëtar i lojës mund të shkojë lirshëm nga 
të dojë nëpër fushë (me detyrimin që të spostohet vazhdimisht në çift me dikë tjetër) për të gjetur 
biletat e fshehur dhe për t’i sjellë tek kryetari si skuadrës. Çdo gjysmë ore do të ndalohet loja për 
të verifikuar se si po shkon ajo. Në fund të kohës së lojës do të fitojë ai që do të ketë mbledhur 
më shumë pikë pasi i ka mbledhur të gjitha pikat homazh. 

Këshilla për animatorët: Është interesante dhe domethënëse ta propozosh lojën gjatë natës. 
Kështu çdo çifti do t’i jepet një elektrik dore dhe loja do të jetë veçanërisht tërheqëse. 

SHENJA E DITËS Kodi i piraterisë 

LUTJA: 

O Zot Jezus, fjalët e tua kanë qenë gjithmonë të drejtpërdrejta e u kanë folur brezave kohë pas 
kohe, ashtu sikur sot na kanë folur edhe ne, si të ishte një kod dashurie, por me thjeshtësinë e një 
Ati që nuk lodhet kurrë së këshilluari. Na ndihmo të gjejmë mënyrën e përshtatshme për t’ua 
transmetuar edhe të tjerëve këtë mesazh dashurie, që na e ke dhuruar ne. 

Angazhimi: Të kuptoj dhurata që Zoti më ka dhënë. 
 
 

10. TARTA TAOWN 
 

Tema: THESARI 
Objektivi: Çdo njeri ka një thesar te çmuar ne shpirt, te zbulohen vlerat e këtij thesari. 
 
Kryetari i Bashkisë: Po vijnë! Antigua u kthye! 
Sekretari: Trumbeta e festa, sirena, bandë muzikale… kemi fituar! Baulja! Po shkarkojnë 
baulen! 
Kryetari i Bashkisë: Baulja është e mbuluar me flamurin e TartaTown! 
Sekretari: çfarë emocioni! 
Kryetari i Bashkisë: Sekretar, thirr menjëherë Këshillin bashkiak, e ta hapim në shesh! 
(sekretari thërret publikun) 
Sekretari: Ale… o, o! Ale… o, o! 
Kryetari i Bashkisë: Jam shumë i gëzuar… 
Barret: Zoti Kryetari Bashkisë, e Zotëri këshilltar. Para se të thoni ose të bëni ndonjë gjë ta dini 
se këtu nuk ka asnjë lloj thesari! 
Kryetari i Bashkisë: Asnjë thesar? 
Barret: Baulja e Morgan Barret e gjetur në ishullin e thesarit është bosh! 
Kryetari i Bashkisë: Po talleni me ne! Sekretar hape baulen! 
Sekretari: Baulja është bosh…!  
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Kryetari i Bashkisë: Shpjegohuni! Kemi nevojë të shpjegoni!  
Sekretari: Prit pak… gjatë udhëtimit mund të ketë ndodhur ndonjë gjë. Është një gjë që duket në 
fund të baules! 
Kryetari i Bashkisë: Thesari?  
Sekretari: Një fletë… një pergamenë e vjetër! 
Kryetari i Bashkisë: Sille këtu!... është i Morgan Barret! 
Sekretari: është një mesazh tjetër?! 
Kryetari i bashkisë: (e lexon me zë të lartë) Nëse keni arritur deri atje, do të thotë se thesarin e 
keni në shtëpinë tuaj: janë marinarët dhe ushtarët tuaj që janë të aftë të lundrojnë një anije me 
vela, me guxim dhe inteligjencë. Është administrimi, financa dhe qytetaria juaj që do jetë e aftë 
të nxjerrë vendin nga situata e rëndë ekonomike.  
Kryetari i Bashkisë (përmallohet) – Përgjigja më efikase për të kaluar krizën nuk është ajo e 
miliona parave, por në një shpirt solidariteti e përgjegjësie, dhe besimin në vetvete. Ky është 
thesari i vërtetë i një qyteti, dhe Tarta Towun e mbanë gjithmonë! Spedicioni i Antigua ka 
kontribuar vetëm që të vihet në pah. Për Tarta Towun po hapet një epokë e re! 
Sekretari: Bravo! … Bravo! 
Kryetari i Bashkisë: Në këtë epokë të re secili nga ju do të japë maksimumin e tij që të ketë 
mirëqene për të gjithë!    
Sekretari: Bis! … Bis! 
Kryetari i Bashkisë: Kriza dhe varfëria do të mbesin vetëm në kujtesën tonë! 
Sekretari: Urra për Antigua!   
Kryetari i Bashkisë: Urra për Tarta Towun! 
 
AKTIVITETET FORMATIVE/ LOJRAT 
Aktiviteti: Të bëjmë bileta falënderimi për animatoret duke theksuar se me kane ndihmuar të 
zbuloj thesarin që kam në vetvete. 
 
Loje 1 Mesazhi i Muzeut 

Objektivi: Të bashkëpunosh dhe t’i lësh mënjanë sukseset personale në mënyrë që të fitojë 
skuadra. 

Ambjentimi: Drejtori i muzeut është dakord që t’i lërë (baulen) ekuipazhit të kapitenit Barret, 
por më parë dëshiron t’i vërë në provë djemat e Antigua-s. Organizon brenda muzeut një lojë që 
përfshin bashkëpunëtorët e tij. Vetëm nëse prova do të kalohet dhe mesazhi do të dekodifikohet 
baulja (arka) do të mund të niset dhe të kthehet në Tarta Town. 

Lojë me skuadra 

Roli i animatorit: të përfaqësojnë pjesëtarët e këshillit bashkiak. 

Zhvillimi: Në momentin e nisjes skuadrat shkojnë në kërkim të punëtorëve të muzeut 
(animatorët). Çdonjëri nga këta njeh vetëm një pjesë të zgjidhjes së mesazhit dhe do ta tregojë 
vetëm pasi i kanë provuar lojtarët me një lojë të vogël “letrare”. Në fund të çdo prove do t’i jepet 
një pjesë e “çelësit” për të lexuar mesazhin. 

Prova të propozuara: 
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Fjala misterioze: animatori tregon një fjalë njërit nga pjesëtarët e skuadrës. Ky i fundit duhet ta 
thotë me mimikën e trupit të vet. 

Fjalori: animatori lexon disa përkufizime dhe fëmijët duhet të gjejnë fjalën korrisponduese. 

Anagrama: animatori i jep disa anagrama skuadrës dhe këta duhet ta zgjedhin atë për të gjetur 
rrënjën e fjalës. 

Le të flasim: animatori i dorëzon skuadrës një sërë zanoresh dhe bashkëtingëlloresh nga të cilat 
skuadra duhet të gjejë të paktën pesë fjalë me kuptim. 

Fol arabisht: animatori lexon disa fjali ose fjalë nga e kundërta (shembull buka-akub). Pjesëtarët 
duhet të kuptojnë përmbajtjen. 

E thyera: animatori lexon një fjali duke e thyer rregullin e fjalëve. Skuadra duhet ta riformulojë 
fjalinë me sekuencën e saktë të pjesëve të saj.   

Vë re mirë: mund të shtohen lojëra të tjera që loja të jetë më tërheqëse. 

Loje 2 Aventura fantastike 

Objektivi: të bashkëpunosh dhe të vlerësosh përvojën e jetuar 

Vendi: Ekuipazhi i kapitenit Barret është kthyer pasi ka jetuar shumë aventura fantastike dhe 
entuziaste. Tani është koha që këtë përvojë ta jetojnë të gjithë banorët e Tarta Town-it. 

Lojë me skuadra. 

Materiale: Fletë, stilolapsa, kartona me ngjyra, gërshërë, ngjitëse, letër kineze, ngjyra uji, 
penela, piata, gota, ujë, lecka, veshje të vjetra. 

Zhvillimi: Çdo skuadre i jepet një fletë ku janë të shkruara provat, ose animatori mund t’i 
shpjegojë ato një e nga një. Çdo provë që kalohet do të konfirmohet nga animatori i lojës i cili 
firmos mbi një fletë të skuadrës ose mbi një tabelë. Kështu bëhet për të gjitha provat. Prova 
finale mund të zhvillohet në një teatër të vogël. 

Prova e shpikjes: Çdo skuadre i besohet detyra të krijojë një histori piraterie e cila duhet të 
përmbajë pesë fjalë të dhëna nga animatori (sh. Ekuipazhi – stiva - guximi – Vela – thesari) dhe 
në histori duhet të jenë të pranishëm një numër personazhesh aq sa janë edhe pjesëtarët e 
skuadrës.  

Prova e modës: Pjesëtarët e skuadrës, me materialin që kanë në dispozicion, duhet të krijojnë 
veshje për ta prezantuar historinë që e kanë krijuar vetë dhe objektet do të shërbejnë për 
prezantimin. 

Prova teatrale: Pjesëtarët e skuadrës e paraqesin në skenë historinë që kanë krijuar vetë. 

Loje 3 TË BËJMË FESTË 

Objektivi: Të krijohet një ambient gëzimi dhe feste, të nënvizohet rëndësia e bashkëpunimit dhe 
e të qenit së bashku. 
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Vendi: Më në fund heronjtë tanë janë kthyer në shtëpi. Një shpresë e madhe dhe një gëzim i 
pamasë ka plasur përreth piratëve dhe gjithë vendi është gati për të bërë festë dhe për t’i dhënë 
jetë Tarta Town-it. 

Materiale: një karton për skuadrë ku shkruhet lista e stand-eve, ndonjë tavolinë, disa kavanoza 
ose kanaçe boshe (mund të bëhen prej letre gazete dhe ngjitëse), një komplet (birilli), një top i 
vogël rreth 15 cm, një kartelon ku të jetë shkruar teksti i një kënge që e njohin fëmijët (nëse do të 
ishte e mundur mund të bëhet edhe karaoke), një rebus ose një fjalëkryq i shkurtër, një kovë 
boshe dhe një bidon me ujë, një sfungjer. 

Zhvillim: Skuadrat janë të mbledhura në qendër të sheshit ku gjenden banorët e Tarta Town-it 
(animatorët) të cilët tash shumë kohë po prisnin kthimin e piratëve (fëmijëve). I mirëpresin ata 
me një festë të madhe. Nuk mungon asgjë, që nga kasollja me lojën shënjestër deri tek pista e 
bowling. Nuk mbetet gjë tjetër veçse argëtimi dhe të qëndruarit mirë së bashku. Çdo skuadre i 
jepet një karton mirëseardhje me njëmijë propozimi për festën e lumturisë së Tarta Town-it. Do 
të gjejmë të shkruar në këtë karton titullin e gjitha provave për çdo stand me një hapësirë ku do 
të shkruhet emri i arbitrit-animator. 

Skuadrat, sipas rregullit që do të preferojnë, duhet të kalojnë nëpër të gjitha provat duke 
mbledhur firmat e të gjithë arbitrave. Por jo të gjitha provat do mund të bëhen vetëm. Shumë prej 
tyre kanë nevojë për më shumë se një skuadër. Kështu të rinjtë do të jenë të detyruar të 
bashkohen dhe të mos sfidohen më ashtu si kanë bërë gjatë gjithë verës, por do t’u duhet të 
luajnë së bashku për të fituar firmën e arbitrit-animator. Qëllimi i lojës është të arrihet numri më 
i madh i firmave. 

Loje 4 Stand: Shënjestra (provë për një skuadër) 

Bëhet fjalë për një lojë klasike, festive të vendit. Mbi një tavolinë ndërtohet një piramidë me 
kavanoza (kanaçe boshe). Çdo lojtar i skuadrës do të provojë të rrëzojë kavanozat. Prova do të 
kalohet nëse të gjithë kavanozat janë rrëzuar. 

Stand: Bowling Fëmijët janë në pistën e bowling-ut (që mund të ndërtohet me kuti këpucës të 
vendosura në rresht që të mund të krijohet në si tip korridori) dhe duhet të rrëzojnë birilat pasi 
kanë tërhequr topin (10-15 cm). Prova quhet e kaluar pasi janë rrëzuar të paktën 50% e birilave 
sipas numrit të konkuruesve (sh. 10 birila dhe tetë lojtarë: prova kalohet nëse rrëzohen 5 (50% e 
10) x 8 = 40 birila).  

Stand i forcës (provë me dy skuadra) Fëmijët duhet të tërheqin dy animatorë  të stand-it (në bazë 
të moshës së fëmijëve mund të zgjidhen animatorë pak a shumë të rëndë) nga vija e nisjes deri 
tek ajo e arritjes pa i bërë që të rrëzohen. 

Stand i karaokes (provë me dy skuadra) Fëmijët duhen të bashkohen në një kor të vetëm dhe 
duhet të këndojnë me sa zë të munden një këngë të zgjedhur nga animatorët (mund të zgjidhet 
edhe himni i Gruverit). 

Stand i barcaletave (provë më një ose dy skuadra) Fëmijët duhet të dramatizojnë një barcalete 
duke u munduar të bëjnë të qeshin më seriozin e Tarta Town-it. Për këtë provë konkurruesit 
mund të kërkojnë bashkëpunimin e njërës skuadër duke fituar kështu dy sigla. 
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Stand i enigmistit (provë me një skuadër) Fëmijët duhet të zgjidhin në pesë minuta një rebus 
ose një fjalëkryq të shkurtër (mund edhe të kontekstualizohet) 

Stand i larësit të rrobave (provë me dy skuadra) Fëmijët e dy skuadrave vihen në rresht (fila 
Indiana), të ndarë me nga gjysme metri, i pari i rreshtit merr ujë me sfungjer nga një bidon me 
ujë dhe ia kalon shokut që ka përpara. Ky ia kalon shokut deri sa sfungjeri arrin tek i fundit i cili 
e shtrydh sfungjerin në një kovë boshe. Pasi e shtrydh, fëmija vrapon me sfungjer në dorë dhe 
vihet i pari në rresht duke rifilluar me sfungjerin e mbushur me ujë. Loja mbaron kur kova është 
plot ose arrin një masë të caktuar nga animatori. 

Stand i karrocës (provë me një ose dy skuadra). Fëmijët duhet të formojnë me trupat e tyre një 
karrocë të shkëlqyer me rrota, me kuaj, me kalorës, pasagjerët…nëse loja bëhet me dy skuadra 
fitohen dy sigla. 

SHENJA E DITES Pergamena e falënderimit 
 
Angazhimi: Të falënderojmë, prindërit, motrat, animatoret për këto ditë të bukura që kemi 
kaluar në grupin veror. 
 
  
 
 


